
 
 
Mưa buồn 
gợi nhớ… 
* 
 
Gió và mưa trải buồn rớt rơi 
Mưa vừa đủ ướt giỡn trêu đời 
Tóc ai sủng nước đôi mi ướt 
Lạnh gió đông tiếc nhớ một thời … 
 
Em thuở mùa xuân quá độ trăng 
Áo cơm bút mực sống bình an 
Mặt hồ thu phẳng chưa từng gợn 
Sóng nước in trăng ửng sắc vàng … 
 
Em chớp mi nhìn tươi mắt thơ 
Nét hồn nhiên có tự bao giờ 
Lòng chưa biết gợn tình xao xuyến 
Không thiết tha cũng chẳng ơ hờ… 
 
Ta bước đường xuân vấp gốc gai 
Khó tìm suông sẻ bước đời nầy 
Chữ chung chữ thủy ai chờ đợi 
Im cúi đầu đâu dám trách ai … 
 
Ta đứng nhìn theo áo lụa vàng 
Đêm trong tù ngục mộng đời tan 
Thuyền hoa pháo nổ ai đang rước 
Đón tân nương. Tỉnh giấc ngỡ ngàng… 

 
Đêm đó tuổi tù đã 5 năm 
Thời gian dù đã khá xa xăm 
Trong tâm vẫn khắc in như mới 
Ta tiếc cho ta mắt nhìn lầm 
 
Em thật tự nhiên dáng nhu mì 
Những lời em nói tiễn anh đi 
Trong tù vẫn giữ nguyên hy vọng 
Mình chẳng bao giờ phải chia ly 
 
Thiệp hồng không nhận mà tin báo 
Thằng bạn thân nhắn gởi qua thư 
Hôm nay mưa gió rơi nhiều lắm 
Ảnh của tình xưa vết chửa mờ… 
 
Em Sài Gòn vui bên cháu ngoại 
Đất ly hương anh nhớ chuyện đời … 
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Nét dáng  
em yêu 
* 
 

Một chút ưu buồn phủ nét duyên 
Thoảng nhìn chỉ thấy cảnh bình yên 
Nỗi lòng sâu kín từ đôi mắt 
Buồn đến từ đâu em giữ riêng . 
 
Bên nhau nồng ấm tình chăn gối 
Em vẫn luôn tròn phận vợ hiền 
Ít thấy em cười vui hớn hở 
Siêng làm ít nói sống an nhiên  
 
Đêm đêm em ngủ không trăn trở 
Giấc đến dễ dàng thật vô tư 
Chuyện đời thường đâu cần phải nhớ 
Luận bàn thế sự chẳng bao giờ  
 
Bên khung thêu em ngồi kiên nhẫn 
Mắt chú tâm mối chỉ đường kim 
Em chẳng để tâm không phiền giận 
Gần bên em khó biết nỗi niềm … 
 
Học chữ học nghề em chăm chỉ 
Ngành nghề nào đã học phải thông 
Ngoài việc làm em không giải trí 
Đường em em bước thuận xuôi dòng… 
 
Thương em công việc luôn tần tảo 
Áo quần đơn giản chẳng se sua 
Việc nhà chăm chút luôn hoàn hảo 
Siêng năng chăm chỉ suốt bốn mùa… 
 
Thủy ơi ngồi nhớ em anh viết 
Thương biết bao nhiêu dáng vợ hiền 
Nhớ tới em tình tràn tha thiết 
Em bây giờ sống cõi bình yên 
 
Trong nhà, trước ngõ ngoài sân vườn 
Nhìn đâu cũng có vết yêu thương 
Cây em trồng bức tranh em vẽ 
Anh lẻ loi bước giữa cõi thường … 
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