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Hôm nay chơm Thu Trời buồn không một hạt nắng. 

Gió lành lạnh đâu về gợi thương trăm nhớ ngàn. 
Quên sao đặng bao ngày trên bực giảng ngất ngây. 

Ngôi trường xưa cổ kính dươi tàn cây cổ thụ. 
  

Thương biết mấy suối tóc huyền buông rủ bờ vai. 
Đôi mắt nai thanh tú cong cong hàng mi dài 

Mười  búp măng non miệt mài ghi ghi chép chép. 
Chúm chím cười và khép nép duyên dáng gì đâu. 

 
Nhớ làm sao lần hẹn hò đầu tiên năm ấy, 

Đường Duy Tân quán cà phê vườn rợp bóng cây. 
Bùng binh con Rùa đầy nắng vàng ngày vắng khách. 

Khói thuốc vờn tách cà fê đắng quyện làn môi. 
Nhạc buồn trổi đâu đây những nốt nhạc không lời. 

Trời xanh xanh lá vàng rơi theo cơn gió lạ. 
Cây xào xạt gió lùa qua  những sợi tóc mai. 

Căp bồ câu ríu rít mổ bánh mì vương vãi. 
Riêng mình ta vẫn ngần ngại ngỏ lời omg bướm. 
Dợm bỏ về điệu bộ: không hưỡn chuyện tào lao . 

 
Thầy khát khao lắng nghe từng lời ai đấy nói. 
Và đợi chờ tia  nhìn đắm đuối đắng ấy trao. 

Tính mộng mơ hão huyền đừng quở nghèo mà ham. 
Đôi mắt kia trời ơi vẫn ngơ ngác làm sao. 

Làn môi hững hờ như chưa lần nào gặp gỡ. 
Giận hờn chi mà chốc chốc cắn nhẹ bờ môi. 

Hàm răng đều đặn những hạt bắp non mới hái. 
Sao lạnh lùng tựa hàng phím dương cầm giá băng. 
Biết hỏi ai băng tần đặng cộng hưởng tương giao. 

 
Hai chân khép chắc ngầm bảo cao tường kín cổng 
Đường quanh co bứơc lối nào lạc động mê cung. 
Yêu phát khùng thây kệ vẫn kịch bản đoan trang. 

Qua đầu hàng người con gái khôn ngoan trước tuổi 



 
Tội chú Trương thổi sáo trên sông Tương thuở trước. 

Mong ước gì khi nàng còn mơ tưởng cao sang. 
Túp lều tranh trái tim vàng xây mộng trên mây. 

Trái Tim yêu còn ngăn nào cho Thầy, 
hỡi cô học trò khả ái. 

Thảng hoặc một đêm dài thao thức, 
có lần nào tính chuyện trăm năm. 

Tội cho ta một mố[ tình câm tháng ngày trôi 
 

Hơi ngỡ ngàng khi tay nàng chạm nhẹ tay tôi. 
Một hai đòi về nào dám phản đối nói năng. 

Đường Duy Tân, đưa em về sao Trời cắt ngắn. 
Qua trường Luật, bùng binh Ruà, người vẫn lặng câm 

Hàng me xanh bên đường lãnh đạm giống em ghê. 
Ghen cả gió to gan dám vuốt ve tà áo trắng. 

Mái tóc thề buông lơi xuống vóc dáng mình dây. 
Giận nắng lẳng lơ đưa đẩy đôi mắt lá dăm. 

Và sỗ sàng mơn trớn cặp chân dài tháp bút. 
 

Thân ngọc ngà quyến rũ qua áo lụa Hà đông. 
Làn da hồng phơn phớt hớp hồn thầy giáo trẻ. 

Một thiên thần đôi tám hé nở nụ Tầm Xuân. 
Nụ Tầm Xuân bứơc xuống vừơn trà sao khó ngắt. 

Sóng bước bên nhau ngỡ gần mà thấy thật xa. 
Nắng tắt vội trên phố giật mình màn hơp tan. 

 
Cuôc bể dâu chẳng ban thêm một lần gặp gỡ. 

Biệt tin thơ bên ni sống chơ vơ một cõi. 
Bao nhớ thương tràn ngập mỗi giây đợi phút chờ. 

Tính vốn lời bên nớ trả một đời mười kiếp. 
 

Đường trần gian xuôi ngựơc thơ thẩn tiếp bước đi. 
Bởi thất tình tôi làm thơ bổng thành thi sĩ. 

Làm sao giết được mối tình si. 
 

Hoang Huyen 
 

Tháng muoi hai năm hai ngàn mười 
 

 
      
                                    


