Thô Hoaøng Thöôïng Dung
vaø thi phaåm: Em Ñi Saàu ÔÛ Laïi

Soâng Saàu Ñoâi Nhaùnh
Toâi vôùi em laø hai nhaùnh soâng
ñaày vôi con nöôùc chaûy ñoâi doøng
ñôøi ta lôõ xoaùy trong bieån roäng
ñaâu bieát buoàn vui maø öôùc mong

Vöôøn Öôm Maät
Beân caïnh nhöõng long ñong, taát baät cuûa buïi baäm
hoàng traàn.
Beân nhöõng u traàm, gai goùc cuûa nghieäp dó ñuoåi
quyû, tröø ma, chích keû gian taø ... Con Ong vaãn coù
moät ñôøi thöôøng, raát thöôøng, vaø moät taâm hoàn khaùt
khao maät ngoït.
Vöôøn öôm naøy xin laø choán giao tình cuûa nhöõng
maûnh ñôøi xoùt xa tình coá lyù, tình ngöôøi.

Ngöôøi phuï traùch:
Cung Nguyeân Haûi

Toâi vôùi em laø hai nhaùnh soâng
phuø sa ngheõn loái ôû trong loøng
daáy leân bao noãi saàu cay ñaéng
coøn laïi chaêng laø nhöõng xoùt thöông
Toâi vôùi em laø hai doøng soâng
ñaõ lôõ töø xöa chaúng moät doøng
em löôùt thuûy trieàu toâi ngöôïc soùng
neân ñôøi hai ñöùa vaãn hai phöông
Toâi vôùi em laø hai nhaùnh soâng
ñoâi bôø boài ñaép nhöõng ñau thöông
chaét chiu con nöôùc röng röng ñöùng
nhöng soùng ñaïi döông maõi chaäp chuøng
Toâi vôùi em laø hai nhaùnh soâng
tình yeâu ñaõ cheát ôû trong loøng
nghìn naêm xuoâi ngöôïc nieàm vui soáng
maø maõi long ñong maõi laïnh luøng

PHOÁ XÖA
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Em coù bao giôø qua phoá xöa
Ñeå nhìn ñöôøng cuõ ngaäp trong möa
Ñeå tim nghe roän nieàm thöông nhôù
Hoàn ngôõ nhö xa kieáp daïi khôø

Bolsa Phoá Nhoû

Em coù bao giôø qua phoá xöa
Haøng caây ñaõ cheát töï bao giôø
Toùc xanh taøn uùa vì xa vaéng
Möa vaãn daày ñan loái heïn hoø

Cuoái tuaàn thöù baåy qua Bolsa
Chôït thoaùng tình xöa traûi luïa laø
Ngoaûnh maët laøm nhö chöa gaëp gôõ
Cuùi ñaàu ñeám böôùc neûo chia xa

Em coù bao giôø qua phoá xöa
Maø nghe nuoái tieác naëng ñoâi bôø
Thôøi gian ñaày ñoïa ngöôøi naêm cuõ
Em vaãn voâ tình tin chaúng qua

Cuoáng quyùt ñoâi chaân hoàng troán chaïy
AÂu saàu lo laéng sôï ngöôøi hay
Caâu chaøo tieáng hoûi khoâng coøn thaáy
Queân heát nieàm thöông cuûa moät ngaøy

Toâi vaãn coøn ñaây giöõa phoá xöa
Vaãn caên phoøng cuõ vaãn mong chôø
Vaãn troäm nhìn göông tìm dö aûnh
Taïm aám hoàn ñôn giöõa phoá xöa

Toâi veà phoá cuõ Bolsa khoùc
Cho leä bieán thaønh möa tieác thöông
Cheát ruõ haøng caây buoàn nín laëng
Nieàm thöông ñöa tieãn ôû trong loøng
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Thu Rôi
Chieàu ngang qua phoá gaày
Nhìn taø aùo ai bay
Moâi khoâ nieàm teâ taùi
Quay quaét saàu vöông tay
Bao giôø thu trôû laïi
Cho maét moâi noàng say
Voøng tay oâm vuïng daïi
Cho aám ñoâi vai gaày
Chieàu nay maây giaêng ñaày
Haøng caây laù thu bay
Thu rôi vaøo thöông nhôù
Moâi maét em coøn ñaây
Bao giôø em trôû laïi
Cho xoùt xa ñaày tay
Cho hoàn anh teâ daïi
Ñaéng cay anh nhaän ñaây
Em ôi ngaøy xöa aáy
Tình chuùng mình meâ say
Moâi hoân lôøi giaõ bieät
Queân heát thaùng naêm naøy
Hoâm nay xa nhau roài
Moät lôøi cho phoá xöa
Nhöõng lôøi nhö laù ñoå
Cho naùt tình ngaây thô
Nhòp tim toâi ñau naëng
Traàn gian khoù phoâi pha
Em voâ tình nhö ñaù
Ñaâu bieát thu vöøa qua
Roài muøa thu seõ qua
Tình xöa khoân xoùa nhoøa
Toâi veà nôi ñaûo laï
Theo thaùng ngaøy chia xa
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Saøi Goøn Ôi
Tieáng Goïi

ñöôøng naøo chaân em qua
chieàu möa ngoõ nhaït nhoøa
nghieâng nghieâng vaønh noùn laù
che taø aùo ngaây thô

Saøi Goøn ôi em ôi
ñöôøng xöa vaéng chaân ngöôøi
Duy Taân saàu buoâng loái
ai veà laù me rôi

em ôi Saøi Goøn ôi
giôø anh lôõ chôi vôi
ñöôøng veà ngaên ngoõ tôùi
nhöng em maõi muoân ñôøi

Saøi Goøn ôi em ôi
nieàm thöông nhôù ngheïn lôøi
ñong ñöa laøn toùc roái
nghe saàu ñaéng treân moâi

bao naêm treân xöù ngöôøi
ngôõ ngaøng böôùc chaân lôi
Saøi Goøn ai ñöùng ñôïi
con phoá saàu leân ngoâi

Vaên khoa coâng vieân buoàn
phaán baûng saàu tay thon
coång tröôøng ai ñeán muoän
nay doãi hôøn coâ ñôn
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hoâm nay xa caùch roài
noãi saàu ngaäp tim coâi
ngaøn lôøi khoâng tieáng goïi
nhung nhôù ñaày trong toâi

haøng me rung laù ñoå
aùo traéng hoàn Tröng Vöông
Gia Long trôøi tím nhoû
thöông nhôù ngaøn nhôù thöông

anh höùa anh seõ veà
duø naêm thaùng leâ theâ
cho maét nguoâi ngaén leä
cho nuï cöôøi ñeâ meâ
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