Mây Dịu Sắc Hồng

*

Có áng mây hồng tươi sáng nay
Mây từ đâu gió chuyển về đây
Lòng ta tê tái cơn đau nhớ
Nằng nặng buồn thương đang chất đầy
…
Ta mất thâm tình yêu quý thương
Bước đang thân ái rẽ chia đường
Mây trời sắc xám luôn vần vũ
Ngơ ngẩn tiếc hoài một sắc hương
Quanh quẩn bên ta màu tang chế
Mắt nhìn kỷ niệm gợi thêm đau
Cảnh nhà vắng vẻ ta đơn lẻ
Tiếc buổi bên nhau ấm ngọt ngào …
Sáng nay có tiếng chim vui hót
Giọng hót ngọt ngào gợi ý xuân
Ngạc nhiên nhìn áng mây bay thấp
Sắc ửng hồng tươi đang đến gần …
Ờ nhỉ hình như cơn gió lạ
Dịu mát từ xa thấy ấm lòng
Cây buổi sáng nay xanh tươi lá
Chập chờn nhân ảnh dáng tươi hồng…
Một cánh hoa, có phải muộn màng
Rót tình duyên mật nắng xuân sang
Dịu buồn mắt ngắm nhìn say đắm
Tuổi vào đông ươm giấc mộng vàng …
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Nằng Nặng Nhớ Thương
*

Nắng buổi sáng cây vườn rung động
Vươn tay cao hứng giọt tươi hồng
Giữa cảnh đêm ngày một khoảng trống
Mắt cẩn trọng nhìn thấy gì không ?
Sợi nắng sáng lướt mình đi nhẹ
Rất khẻ khàng ý tứ đoan trang
Những con chim chào ngày nhỏ bé
Tiếng hót ru hồn, sương loãng tan
Ta đứng im mắt nhìn buổi sáng
Đâu phải ngày nào nắng giống nhau
Nhớ một thuở nặng lòng lãng mạng
Tuổi bây giờ tình hẹn không trao
Thả chân bước nắng hồng tươi dịu
Gió mang về đôi mắt em xưa
Tay chới với ôm chầm dáng liễu
Chợt tỉnh người ướt sũng gió mưa…
Dáng em xưa còn nguyên trong trí
Khó làm sao so sánh bây giờ
Những nét thiên nhiên đẹp kỳ mỹ
Ta im lời cầm bút viết thơ
Thơ viết sáng trưa chiều hay tối
Cũng chữ vần ngữ điệu như nhau
Lòng thấy nhớ rất thèm được nói
Anh yêu em tình thật ngọt ngào
Bài thơ đang viết lòng đang nghĩ
Nhớ thật nhiều đôi mắt ngày xưa
Buồn muôn thuở vẫn đang ngự trị
Anh nhớ em, cầm bút đề thơ
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