ÁNH TRĂNG NÓI HỘ LÒNG TA
Ý chí kiên cường ánh trăng soi sáng

Lồng lộng trời cao bảng lảng mây trôi
Bầu trời đêm trăng lộng lẫy lên ngôi
Trải ánh sáng dịu huyền trên vạn vật...
Trăng thanh khiết ướp hồng thêm tuổi ngọc
Ánh trăng mơ màng lấp lánh chơi vơi
Sáng dịu hiền huyền ảo trải cõi đời
Trong đêm tối mịt mờ trăng tỏa sáng
Bầu nhiệt quyết tuổi thanh niên trai tráng
Dòng phù sa hòa quyện nước thâm thâm
Chí làm trai rực rỡ ánh trăng rằm...
Như phượng nở ve gọi hè rực nắng
Bỗng bão nổi gió cuồng mây đen chắn
Ùn ùn kéo đến che lấp trời Nam
Xao xác tâm tư, hối tiếc... muộn màng
Ác tâm lọc lừa dối gian... chiếm ngự
Nơi hoang đảo ngỡ ngàng trăng xa xứ
Lờ lững đại dương lồng bóng trăng mơ
Gió vùn vụt mây khuất nẻo đường tơ
Ngạo nghễ kiêu sa tầng không trăng ngự
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Trăng diễm tuyệt có thấu tình cô lữ
Xin ánh trăng hãy nói hộ lòng ta...
Trăng vô tranh, thanh thoát dáng ngọc ngà
Trăng huyền dịu tha nhân hồn yên tịnh...
Trăng mượt mà cho thế nhân an tỉnh
Trải núi đồi ươm vạn vật thắm tươi
Suối nước trong, trăng tỏa ánh rạng ngời
Đớp bóng trăng cá nhởn nhơ bơi lội
Trăng trẻ mãi hay già, bao nhiêu tuổi!
Để rèm mây che chắn ánh trăng buông
Đêm thiếu trăng trần thế sẽ u buồn
Xin nói hộ lòng ta... trăng lữ thứ
Trăng tha phương hay là trăng cố xứ
Ánh vàng trăng trải thắm cả quê hương
Trăng nơi đây cũng diễm mộng nghệ thường
Nhưng trong ta... vẫn là trăng viễn xứ!
Dư Thị Diễm Buồn
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