Caùm ôn anh Nguyeãn Khaéc Nhaân ñaõ taëng

“Di Caûo Thô Ñaëng Töôøng Vi - Yeâu Thöông”
(1946 - 2006)
Vaø Caùm ôn anh ñaõ cho pheùp thöïc hieän trang thô naøy.

Thô Cho Anh
Muøa Thu cao nguyeân buoàn khoâng anh
Nôi ñaây haøng caây ñöùng laëng soi mình
Toâi ñi hoïc veà treân con ñöôøng vaéng
Töøng ñaùm maây buoàn vaãn quaån quanh

Vöôøn Öôm Maät
Muøa Xuaân Tình AÙi.

Toâi lôùn leân vaø thöôøng baâng khuaâng
Möa cao nguyeân laøm buoàn aâm thaàm
Laù vaøng muøa thu rôi treân coû
Toâi muoán noùi nhieàu nhöng cöù phaân vaân

Khi muøa Xuaân tình aùi vaãn nghieâng mình
Treân nhöõng haøng caây khoâ truïi laù
Em thaùng ngaøy giam mình trong noãi nhôù
Ñeå chaäp chôøn aûo töôûng vaãn coøn anh

Con ñöôøng ñi hoïc giôø thaät daøi
Möa rôi rôi laøm öôùt hai vai
Kyû nieäm ngaøy xöa giôø coøn ñoù
Cho loøng mình nghe thöông nhôù ai

Nhö naéng möa
vaãn thaêm thaønh phoá cuõ
Ñoâi tình nhaân
vaãn cho nhau nhöõng nuï hoân moâi
Maây vaãn xanh nhö hy voïng cuûa ngöôøi
Ñöôøng vaãn roäng vaø gioù luøa trong toùc

Muøa thu cao nguyeân vaãn chôø nhau
Nhöõng haøng caây vaãn ñöùng nghieâng ñaàu
Caây hoûi möa vaø möa hoûi toùc
Muøa thu roài ñaây, anh nôi ñaâu

Ñeâm giao thöøa theo moïi ngöôøi ra phoá
Tieáng chuoâng chuøa roän raõ ngaân vang
Em nghe anh thì thaàm nhaéc nhôû
Giaây phuùt naøy ta chæ bieát nhau thoâi
Höông khoùi ñeâm Xuaân nao nöùc boài hoài
Mình coù nhau vaø xa nhau töø ñoù.
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Tình Yeâu Hoïc Troø
Baøn tay ñaày coû daïi
Toâi haùi toaøn thöông ñau
Vôùi neùt buoàn con gaùi
Laøm kyû nieäm veà sau
Khoâng moät lôøi than thôû
Tình yeâu ñi qua roài
Taâm hoàn giôø boû ngoû
Nhö thuyeàn boàng beành troâi

Chuyeän Buoàn
Con Gaùi
Ñaõ laâu roài khoâng caàm buùt laøm thô
Toâi laëng leõ daáu chuyeän buoàn con gaùi
Chuyeän baây giôø traû laïi ngaøn xöa
Tha cho nhau loãi laàm thô daïi
Ñaõ laâu roài khoântg caàm buùt laøm thô
Hoâm nay doøng chöõ boãng hoang sô
Thô coù nhö ngöôøi aên traùi ñaéng
Vaø thaáy loøng ta heát moâïng mô

Ñi tìm veà nguyeân thuûy
Cuûa tình yeâu hoïc troø
Con gaùi thöôøng hay nghó
Vaø lo sôï vu vô.
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Cho toâi theo gioù nuùi
Khi anh laø maây trôøi
Cho toâi cuøng ñeâm toái
Khi anh laø traêng soi

Dang Dôû
Tình thöù nhaát vaãn laø tình dang dôû
Nhö chuùng mình baây giôø theá ñoù anh
Toâi con gaùi neân thöôøng gaây ñoå vôõ
Duø mình yeâu vaãn raát möïc trung thaønh

Cho toâi chìm bieån roäng
Khi anh laø soâng daøi
Cho toâi haït söông sôùm
Khi anh laø ban mai

Haùi hoa tím eùp vaøo loøng trang saùch
Chuyeän chuùng mình kheùp kín töø ñaây
Toâi baây giôø khoâng moät lôøi oaùn traùch
Ñeå hoàn ñau rôi xuoáng vuõng löu ñaày

Cho toâi chôø ga cuoái
Khi anh laø con taàu
Cho toâi laøm beáp löûa
Söôûi aám cuoäc ñôøi nhau
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Con Ong Vieät

Moät Chuyeän Tình Buoàn
Chieàu gioù thoåi meânh moâng laøn toùc roái
Ñieäu buoàn naøo se saét ñoïng treân moâi
Con phoá ñoâng sao toâi ñi laïc loõng
Nghe ñaâu ñaây gioïng thuûy tinh ai cöôøi
Khi ngöôøi yeâu bình yeân trong giaác nguû
Toâi suoát ñôøi ghi nhôù moät muøa thu
Vaø ñi tìm nhöõng nieàm thöông ñaõ maát
Maây traéng buoàn, töøng ñaùm cuõng phieâu du
Chieàu thöù baåy toâi nhôù laàn hoø heïn
Khi phoá leân ñeøn xua tan boùng ñeâm
Ngöôøi con gaùi naøo maø khoâng tình aùi
Cho ñeán baây giôø toâi vaãn yeâu anh
Cho ñeán baây giôø toâi buoàn röng maét
Anh xa thaät roài toâi khoùc aâm thaàm
Ngöûa töøng baøn tay tìm phöông dó vaõng
Toâi gieát linh hoàn khi nhôù tình nhaân
Töø ñoù linh hoàn mang maàu tang traéng
Toâi buoàn ñau neân xao laõng hoïc haønh
Lôùp hoïc ñoâng ngöôøi sao buoàn xa vaéng
Tình ñaõ xa cuøng moät thoaùng mong manh
Queân sao ñöôïc moät laàn dang dôû ñoù
Daùng ngöôøi yeâu theo giaác nguû vaøo mô
Anh ôû ñoù aám eâm loøng ñaát laïnh
Toâi khoâng tin neân cöù ñôïi, cöù chôø.
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