
 
 
 

      
 
 

GIAO CẢM 
Hồng Nguyên HNT 

*Những giây phút giao thoa của tâm hồn 
đồng biến, 
Ngồi bên nhau xao xuyến một tình thương, 
Giấy xanh,vàng,cam,đỏ ngát hoa hương, 
Búp tay nhỏ vạch khung trời trắng toát. 
Ánh mắt em 
Hơi sương còn lắng đọng. 
Đôi triền môi 
Ướp mọng nhựa yêu đương. 
Tiếng nói em nghe suối ngọt giót đêm 
trường: 
_Anh hãy phá khoảng không gian cách biệt 
Cho chúng mình xê xích lại gần hơn. 
Khi anh vạch khung trời anh một nét, 
Khung trời em thêm một nét vui tươi_ 
Anh đã giắt em đi trên khắp nẻo khung trời. 

 
*Đã đem lại cho em nguồn ánh sáng 
Để trần gian chỉ thấy một mình em. 
Em là trăng, thần tượng của lòng đêm, 
Anh úp mặt sau bán cầu nức nở. 
Hình như cả hồn em cùng rạn vỡ 
Vì tên anh trần thế lãng quên đi. 
Trên khóe mắt 

Sương đêm hay ngấn lệ, 
Trên bờ môi 
Thêm mọng nhựa yêu đương. 
Anh muốn hôn lên đôi má mịn hoa hường. 

 
*Buổi từ biệt! Ôi sao buồn thế nhỉ 
Nhạc sầu buông nức nở phím dương cầm, 
Những đầu xanh gục xuống giữa thanh âm, 
Anh cố nín cho môi đừng bật khóc. 
Giây phút cuối tâm hồn thêm xáo động, 
Em ngập ngừng muốn tiến lại bên anh. 
Và anh định xiết vòng tay tròn mộng 
Gởi trọn tình yêu: mộng đẹp của ngày xanh. 
Nhưng em ạ, làm sao quên tủi nhục, 
Trái tim này mang nặng vết thương đau, 
Với tình yêu không lấp nổi u sầu, 
Anh giảo gót khi em vừa chợt đến. 
Hỡi người yêu, anh ôm sầu chạy trốn 
Vì tên anh trần thế đã quên rồi 
Vì không gian ngăn cách khoảng trăng trời 
Anh không thể gần em vĩnh viễn. 

 
*Nhớ mãi mãi phút giây xao xuyến... 
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[Có bao giờ bạn đi thi ngồi cạnh người con gái.Bạn đã cho copy.Đây là câu chuyện thật vào giờ 
thi Toán. Bạn hãy trở về với hình ảnh đẹp mùa thi trước..75:mỗi thí sinh được phát giấy màu để 
nháp và trắng để viết bài.]. 


