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CHÙM THƠ TÌNH MUỘN 
 LÊ MAI LĨNH 

 
 

 

THẦY DẶN TRÒ TRƯỚC NGÀY VỀ VIỆT NAM 
 

Thầy biết trò đang chuẩn bị về Việt Nam 

Lòng đang rối bời, lo trăm nỗi 

Thầy chúc trò, bình tĩnh, bình yên 

Rồi mọi điều sẽ tốt đẹp với trò thôi. 

  

Thấy mong trò lên đường bình thản 

Chân kim cương, đá bùn, mềm 

Đi đến nơi, về mau với thầy 

Nơi này, mỗi ngày, thầy dài cổ, trông ngóng. 

  

Khi về Việt Nam 

Nếu gặp lúc đồng bào mình biểu tình chống độc tài 

Trò nhớ mua bánh mì, nước uống, tiếp tế cho bà con 

Đừng vô cảm trước nỗi đau dân mình. 

  

Nếu có thể, trò mua những bông hồng tươi 

Tặng cho những chú công an, bộ đội 

Chẳng qua họ cũng là nạn nhân của thế thời 

Vì thiếu hiểu biết và vì cơm áo 

Họ đã vô tình làm tay sai cho bạo quyền. 

  

Nhờ những cành hoa của trò và lòng nhân hậu của trò 

Và,cũng nhờ nhan sắc diễm tuyệt của trò 

Biết đâu họ sẽ nhẹ tay hơn khi đánh đập bà con mình. 

Đó là lúc, chính trò cũng đã tham gia cuộc chiến đấu 

  

Nếu thời gian này không có biểu tình 

Trò nhớ mua vài bao gạo 

Tặng cho những quán cơm bình dân giá 2000 đồng tiền Hồ 

Đó là lúc trò thể hiện tình thương lá lành đùm lá rách 

  

Những ngày quê nhà 

Thầy mong trò có nhiều niềm vui 

Khi gặp thân nhân, bạn hữu 
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Nhưng nhớ cẩn thận khi đi, đứng 

Nhìn trước, ngó sau 

Tránh tai nạn giao thông và quân gian rình rập. 

  

Trò nên tới những nơi nào cần tới 

Và ra đường những lúc không thể không ra 

Đừng ham vui mà đi đứng lung tung 

Quê hương mình giờ đây nhiều điều bất trắc 

  

Mỗi ngày, mỗi đêm thầy cầu nguyện cho trò 

Thầy đọc thần chú và mật chú: 

Úm ba la, úm ba la, về mau trò Trăng 

Vì thầy chưa muốn cùng trò đồi thông hai mộ. 

  

  

DẤU YÊU 
 

Em hãy mở kho thơ ra 

Xem xem còn bài nào sót lại 

Cho em đọc vào giờ cà phê sáng mai 

Nếu không còn là anh có lỗi 

Hãy tha thứ cho anh. 

  

Dấu Yêu, 

Em hãy mở lòng em ra 

Xem xem có lòng anh trong đó 

Để sưởi ấm lòng nhau, đêm đông 

Nếu không, anh là người thiếu bổn phận 

Hãy tha thứ cho anh. 

  

Dấu Yêu, 

Em hãy mở ngõ trái tim em ra 

Xem xem, trong đó, trái tim anh có hiện hữu 

Nếu có hoặc không, điều này chưa biết ai có lỗi 

Hãy tha thứ cho nhau 

  

Dấu Yêu, 

Em hãy ngó xuống vườn địa đàng 

Xem xem, có hoa cỏ tươi vui, mượt mà 

Giếng nước có trong trẻo, lịm ngọt 

Hương có thơm mùi dạ lý, dạ hương 

Để mỗi đêm, anh gục đầu, chết khỏe 
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Dấu Yêu, 

Phải chăng em là bùa mê anh vướng vào 

Phải chăng em là thuốc tiên để anh say mê 

Phải chăng em là hố thẳm để anh chôn đời 

Bắt xá là gì em đi nữa 

Em, canh bạc đời anh chơi hết số phận. 

  

  

ĐÊM TRĂNG MẬT  
 

Cần gì phải là một tuần, mỗi trăng mật 

Sao không là, một đêm, cũng đủ MẬT TRĂNG 

Cảm ơn em đã đến Denver 

Đêm hội ngộ NGUYỄN HOÀNG/QUẢNG TRỊ 

Hội ngộ tình quê, cũng là hội ngộ tình ta. 

  

Biền biệt tháng năm xa, tình ngăn cách 

Đêm Colorado, chúng mình chào hàng nhau 

Em thấy gì nơi anh, điều cần, cho em mặc cả 

Anh thấy gì nơi em, anh ngả giá cả phận người . 

  

Một, hai nụ hôn, không ảnh hưởng 

lên nền hòa bình thế giới 

Một, hai vòng ôm, chẳng đủ làm nên chiến tranh 

Nhưng nếu sớn sác chạm vào vùng cấm địa 

Tình nổ tanh bành, mà anh cũng tanh bành xác theo 

  

Thôi thì , đành vậy nghe em 

Đêm TRĂNG MẬT, nhưng mình cứ COCACOLA 

Đêm áp sát thịt da, nhưng mình cứ như người còn trinh tiết 

Em trinh, anh trinh, chúng mình NÀNG THƠ 

và THI SĨ còn trinh 

Ai cấm chúng ta không cho phép mình còn trinh . 

  

Hoàng hôn Denver, em đến như một tia chớp 

Bình mình Denver, em đi, như một ánh sao băng 

Đêm Denver, hồn anh chới với 

Em, NÀNG THƠ hay Em, CON MA TRƠI. 

  

Lê Mai Lĩnh 
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Lê Mai Lĩnh 
Tên thật Lê Văn Chính Gốc gác Quảng Điền, Triệu Phong, Quảng trị. Tức là 
SƯƠNG BIÊN THÙY, viết từ năm 1958, với nhiều thể loại. Trước 75 từng cộng 
tác với : Nghê Thuật, Khởi Hành, Gió Mới, Ngàn Khơi, Văn, Tiền Phong… Cựu Sĩ 
Quan QLVNCH. Dù trong gông cùm, xiềng xích,trước họng súng lưỡi lê, Thi sĩ 
vẫn lên tiếng và thơ đã có mặt 
 
Nguồn: https://t-van.net/le-mai-linh-chum-tho-tinh-muon/ 
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