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THƠ LUÂN TÂM 

[ 38 Bài ] 

 

CHỜ EM HOÁ ĐÁ THƠ NGÂY 
 

Còn được hẹn hò nữa hôn em 

Hay là em đã nỡ đành quên 

Mười năm đưa đón bao mưa nắng 

Hương tóc vơi đầy mộng trắng đêm 

 

Hỏi lá hỏi hoa hỏi lối mòn 

Nơi nào nhẹ gió dấu môi hôn 

Nơi nào còn bụi hồng vương gót 
Sương sớm nắng chiều bỗng héo hon 

 

Biển đợi sông chờ thơm áo bay 

Ngẩn ngơ râu bướm vẽ chân mây 

Trắng tay mê cắn vai tình điệu 

Tóc gọi thơ về đêm đắm say 

 

Quay gót quay lưng ngoảnh mặt rồi 
Em như tiên nữ trở về trời 
Dấu thương dấu nhớ hương sôi lửa 

Cũng chỉ ngậm ngùi theo nước trôi 
 

Sữa ong mật gấu ăn chiêm bao 

Rừng đau núi lạnh bóng xanh xao 

Ôm từng xác lá tàn mơ ước 

Lủi thủi đi về thêm đớn đau 

 

Không đợi thì thôi trốn chạy chi 
Đường mưa lạnh lẽo vẫn phải đi 
Lang thang qua những vòng sinh tử 

Trong phút êm đềm đã biệt ly 

 

Còn sợ tơ vương còn dấu giày 

Trăng thề quên hẹn gió đầu thai 
Hay hoa màu áo tàn phai hết 
Hoá đá anh chờ em thơ ngây …. 
 

MD 10/30/03 

Luân Tâm 
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HOA MỘNG 
 
Sầu đông mưa đá quê người 
Nưả đêm tận thế nuả cười hư không 
Bóng đầu sông bóng cuối sông 
Thuyền lận đận bến viễn vông bóng sầu 

 
Tay không dài đủ vòng cầu 
Chân không dài đủ mộng đầu ba sinh 
Nưả đau hương lưả không mình 
Nưả thương đứt bóng tội tình thơ ngây 

 
Người ăn khói người mặc mây 
Bóng người đứt ruột bóng cây dại khờ 
Hẹn hò gieo nhạc cấy thơ 
Giăng câu bủa lưới chung bờ cầu tiên 

 
Ôm cây chờ thỏ ngoan hiền 
Ruà vàng tuyệt giống gót sen xiêu đình 
Hồng trần hoa mộng Trang sinh 
Hứng hoa nâng trứng chung mình thơm nhau 
 
Không nghìn trước không nghìn sau 
Tình trào hương áo ngọt ngào quê hương .... 
 
MD.01/08/09 
Luân Tâm 
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HOA HỒNG ÂN THƠ 
 
Trong anh em mãi trăng non nước 
Nhõng nhẽo tối ngày sáng đêm hôn 
Câu thơ câu nhạc câu kinh kệ 
Vỏ ốc tình chung bóng chung hồn 
 
Trong em anh mãi thơ ngây mộng 
Khát sữa bú tay mít ướt cười 
Câu tình câu nghĩa câu hoa bướm 
Càng cua bể kẹp tóc mây trôi 
 
Trong anh em mãi hoa mắc cỡ 
Đỏ mặt cong môi nhón gót hồng 
Câu thơm câu ngọt câu tình điệu 
Chân mây tay khói trói tiên bồng 
 
Trong em anh mãi sông trăng mật 
Câu nhớ câu thương câu cá tiên 
Lửa thơ cởi áo căng đồi gió 
Hứng hoa nâng trứng suối hồng ghiền 
 
Trong anh em mãi hoa biết nói 
Hoa đứng hoa ngồi hoa nằm xuân 
Hoa đi hoa chạy hoa sen tắm 
Hoa nắng hoa mưa hoa hồng ân... 
 
MD.08/08/11 
Luân Tâm 

 

 

 

 

 



- 4 - 

 

 
 

KHÓC TRONG MẮT CƯỜI 
 
Lỡ đường héo bóng khô cây 

Lỡ thời héo thợ khơ thầy sạch rơm 
Tình hờ còn chút gửi thơm 
Hồn đi xác đến xin cơm nhà quàng 

 
Nhái bầu nhái bén thở than 

Ngày tàn nắng mỏng đêm tan sương dày 

Cởi buồn xưa trói vui nay 

Nửa chừng bổng khói quái thai quái hình 

 
Chân trời gốc bể vô sinh 
Vô công vô đức vô hình vô vi 
Nửa muốn ở nửa muốn đi 
Nửa thương nửa giận nửa ghì nửa buông 

 
Chân mây lòng gió quê hương 

Chập chờn đất khách đau vương sông dài 
Chợt nhìn môi rượu đã say 
Gom bao tóc rụng xây đài tương tư 
 

Về gom hết gió hết mưa 

Chưa tròn câu chuyện đời xưa tuyệt vời 
Xin được khóc trong mắt cười 
Ân cần vá áo cho người đỉa đeo 

 
Ngẩn ngơ gốc mít ao bèo 

Tan xương vườn cũ còn treo áo bùa 

Lẽ nào chưa sáng đã trưa 
Chưa đêm đã sáng chưa đua đã rồi 
 

Cóc thương giúp kiện ông trời 
Tội không còn miệng gửi lời trầu cau 

Hết mồi câu bóng chiêm bao 

Cá nằm trên thớt lệ trào canh chua 
 

Thua quá được được quá thua 
Có như không có rồi chưa chưa rồi ... 
 

MD 05/22/06 
Luân Tâm 

 
(Trích trong TT”HƯƠNG ÁO” , MinhThư xuất bản, 
Maryland/USA.2007, tr.203) 

 



- 5 - 

 

 

 

HOÀNG HÔN BÓNG GIÓ 
 

Khói tan mây hợp hoàng hôn bóng 
Gió lạnh lòng sông nước đục trong 
Đêm xuống mù sương thương sao ngóng 
Trăng cũ đường xưa mưa bụi hồng 
 
Nhớ nhau đứt ruột tơ tóc rối 
Thề non hẹn bể dâu chua rồi 
Bể cạn non mòn đâu còn lối 
Tội tình thơ mộng cõng nổi trôi 
 
Bên đó khát khao trầu cau chết 
Đường đi không đến bến thuyền sầu 
Trễ đò bắt bóng chim khôn hết 
Hồn hoa xác bướm bay bóng câu 
 
Bên nầy thao thức thèm hoa nắng 
Giỡn bóng tắm mưa ngâu học trò 
Mắt xanh môi tím than vui ngắn 
Tóc dài buồn xỏa mộng chưa cho... 
 
MD.06/20/20 
Luân Tâm 
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CŨNG TÌNH 
 
Cảm ơn em thương ghé thăm 
Thương cho hoa nắng xa xăm cũng gần 
Trăm năm bóng lạnh phù vân 
May còn đóm lưả tri âm ngọt ngào 

 
Thướt tha yểu điệu thanh cao 
Đưa trăng hồng đón gió đào ngây thơ 
Đường em mộng ngõ anh mơ 
Bể dâu mấy độ vỡ bờ tình ca 

 
Buồn anh nát thịt tan da 
Buồn em đứt ruột ao nhà văn chương 

Câu vọng cổ gánh cải lương 
Chập chờn đom đóm soi đường mộng du 

 
Em về vá áo tương tư 
Bắt đền trốn kiếm thực hư tiên bồng 

Bên trời lận đận mòn gông 
Cuối trời lưu lạc hoa hồng thơ ngây 

 
Em về để áo lại đây 
Anh thơ khát sưã bú tay cũng tình... 
 
MD.11/05/09 

LuânTâm 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 7 - 

 

 

 

 

 

HỎI NGƯỜI TRONG MỘNG 
 
 

Hỏi người trong mộng dư hương áo 
Ấm nhớ mềm thương môi rượu nho 
Nhỏ nhẹ vòng eo ơi trái táo 
Xanh cỏ non bồng xuân ấm no 
 
Hỏi người trong mộng xuân hồng mưa 
Gió đón cầu trăng sao mới vừa 
Soi bóng chung đôi lên ngôi mật 
Tung nhạc hứng thơ ru tình chưa 
 
Hỏi người trong mộng thơm tắm nắng 
Yếm lụa khói sương vương chân không 
Ba vòng nhạc điệu đàn cò trắng 
Sông ngập phù sa nước tràn đồng 
 
Hỏi người trong mộng đồng tâm cảm 
Hoa hồng bướm trắng cắn vai đau 
 

Chân thật khát khao thương nhau lắm 
Nước chảy qua cầu tiên lẽ nào.... 
 

MD.05/30/17 
Luân Tâm 
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LẠNH THÊM 
 
Nỗi buồn xa vắng mênh mông 
Nỗi thương nỗi nhớ nỗi lòng quạnh hiu 
Cũng đành ôm bóng đổ xiêu 
Tuổi thơ bắt bườm thả diều chìm châu 
 
Không ngờ mình đã mất nhau 
Để cho mưa nắng phai màu áo thơ 
Chân ngục tù mắt hoang sơ 
Hoa tàn trăng khuyết còn chờ đợi ai 
 
Bướm đêm mong gặp hoa ngày 
Để cho tóc ngắn tóc dài đeo nhau 
Trầu vui quấn quít thân cau 
Ve sầu gọi nắng cào cào gọi mưa 
 
Lả lơi lá chuối lá dừa 
Sao rơi cửa sổ gió đùa gối chăn 
Áo hồng áo đỏ tung tăng 
Mà sao áo trắng làm khăn tang buồn 
 
Đau lòng con vạc ăn sương 
Dế mèn than khóc đêm trường lạnh thêm 
Lập lòe đom đóm quanh thềm 
Nhện giăng kín cổng nỡ quên lời chào 
 
Trời buồn mắt cũng xanh xao 
Không mưa không gió không màu đón đưa 
Phải chi còn chút hương thừa 
Thơm lòng mát dạ sớm trưa cũng đành 
 
Khói không ấp ủ mái tranh 
Tro tàn bếp lạnh năm canh hững hờ 
Lang thang quanh quẩn đợi chờ 
Chỉ nghe cú rúc cuối bờ tre khô 
 
Thuyền tình lận đận nhấp nhô 
Qua bao ghềnh thác không bờ nợ duyên 
Biết ai đạt đạo giả điên 
Biết ai mê muội giữa miền đục trong 
 
Lòng đau giấu kín chuyện lòng 
Áo nâu chân đất ngược dòng phù sinh 
Bâng khuâng mình lại hỏi mình 
Giọt sương nào gọi bình minh khóc cười…. 
 
MD 03/03/03 

Luân Tâm 
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              ĐÔI DÒNG TÂM SỰ 
 
Kính thưa quý độc giả & quý đồng hương & đồng môn thân mến, 
Từ rất lâu, khi Giáo Sư Nguyễn Văn Bông ,Viện Trưởng Học Viện Quốc Gia Hành 
Chánh bị ám sát chết cháy thê thảm ngày 10/11/1971, tôi đã có y' định làm một bài 
thơ để khóc vị ân sư quá gương mẫu tài đức vẹn toàn nhưng vô cùng bạc mệnh cuả 
mình. Nhưng vì nhiều lý do nên tôi cứ dần dà mãi .Cho đến năm 1996,cách nay đúng 
13 năm,vưà chân ướt chân ráo đến định cư tại Hoa Kỳ,tôi mới hoàn thành được bài 
thơ " CÁNH HỒNG VIỆT NAM " nầy ,theo lời thúc hối của một anh bạn đồng môn rất 
thân để kịp lúc Lễ Giỗ GS.Bông tại Úc Châu (Australia) .Sau khi được bài CHVN 
,bạn tôi đã trả lời rằng vì bài thơ quá dài ( 182 câu ) nên không tiện đọc và cũng 
không thể đăng báo được ! Tôi rất tiếc và đau buồn lắm ! Kế đó ,cũng còn chút may 
mắn là Hội Thân Hữu Gò Công Vùng Hoa Thịnh Đốn đã cho đăng toàn văn vào số 
Đặc San Xuân 1999 cuả Hội .Tôi cũng đã kính biếu tận tay Cô Jackie Bông số Đặc 
San Hội Thân Hữu Gò Công xuân 1999 có bài thơ" Cánh Hồng Việt Nam ", trong một 
buổi tiệc tân niên của Hôi Cựu Sinh Viên Quốc Gia Hành Chánh Miền Đông Hoa 
Kỳ.Cô Jackie Bông rất xúc động cám ơn. Vào khoảng năm 2005,Web CSVQGHC 
Đốc Sự 14 cũng post đăng một phần lớn  

"Trích Đoạn" bài thơ nầy.Đến khi sắp xếp in Thi tập "Hương Áo" (1) ,tôi có ý định 
đăng hết nguyên văn bài CHVN ,nhưng vì khuôn khổ giới hạn cuả Tập Thơ nên cuối 
cùng cũng chỉ đăng được một số ít Trích Đoạn và kèm theo bức ảnh quý hiếm mà tôi 
đã quá may mắn được chụp chung với ân sư Viện Trưởng cuả mình và bà Nguyễn 
Văn Bông nhân dịp lễ Tốt Nghiệp hồi tháng 12 năm 1969 tại Học Viện Quốc Gia 
Hành Chánh Sài Gòn .Tôi cứ tiếc mãi vì "Bài Thơ Văn Tế " tôi đã viết bằng tất cả tâm 
huyết lệ để KHÓC THẦY mình nhưng không được dịp phổ biến rộng rãi ! 
Thực quá bất ngờ, vào khoảng cuối tháng 9 năm 2008 ,tình cờ tôi được Cô Jackie 
Bông gọi điện thoại yêu cầu hiệu đính gấp bài " CÁNH HỒNG VIỆT NAM " để kịp 
đăng vào quyển sách " DI CẢO của Giáo Sư NGUYỄN VĂN BÔNG "dự trù phát 
hành rộng rãi trước Đám Giỗ cuả Giáo Sư vào ngày 10/11/2008 . Đây thực là một 
vinh dự quá lớn lao cho tôi được đóng góp một chút công sức nhỏ nhoi vào tác phẩm 
"để đời" cuả Ân Sư mình . 

 
Năm nay 2009, nhân Đám Giỗ chính thức cuả GS.Nguyễn Văn Bông & Ra Mắt Sách 
Di Cảo (Bản in lần thứ 3) được tổ chức long trọng vào ngày thứ Bảy 07/11/2009 tại 
Hội Trường Jewish Center , 8900 Little River Turpike ,Farfax ,Virginia 22031,USA ,tôi 
muốn xin được trân trọng thân ái kính gửi đến quý vị và quý đồng môn đồng hương 
toàn văn bài thơ CÁNH HỒNG VIỆT NAM (co đầy đủ phần ghi chú ) cùng với lời 
chân thành cảm tạ Cô Jackie Bông , Ban Biên Tập sách "Di Cảo Cuả Giáo Sư 
Nguyễn Văn Bông"đã ưu ái chiếu cố giúp cho bài thơ" CÁNH HỒNG VIỆT NAM " 
được dịp ĐỨNG HẦU sát bên cạnh di ảnh vị Ân Sư nghìn đời nghìn kiếp cuả tôi. 

Thư bất tận ngôn .Rất thân quý kính mến . 
 
MD.Ngày 01 tháng 11 năm 2009 
LuânTâm 
 
(1) LuânTâm,TT " Hương Áo",MinhThư xb,USA 2007) 
 

(2)Toàn văn bài thơ lục bát dài 182 câu"CÁNH HỒNG VIỆT NAM" nầy đã may mắn 
vinh hạnh được Ban Biên Tập xem như là một Bài Văn Tế GS Nuyễn Văn Bông nên 
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đã cho đăng trân trọng vào trang số 15-22 trong phần đầu sách" DI CẢO của Giáo 
Sư NGUYỄN VĂN BÔNG" do Mekong -Tỵnạn Foundation xuất bản ,USA.2008 

 

 

CÁNH HỒNG VIỆT NAM 
 
(Vô cùng đau đớn thương khóc kính viếng Giáo Sư Nguyễn Văn Bông, 
Viện Trưởng Học Viện Quốc Gia Hành Chánh Saì Gòn) 
 

Hồng nhan phận bạc đã đành 
Thiên tài mệnh yểu cao xanh nỡ nào 
Nguyễn Du hồn mộng đớn đau 
Sầu đêm tóc bạc ngày ngao ngán đời 
Trăm năm thân thế nghẹn lời 
Nghìn năm tiếng khóc tiếng cười thành thơ… 
 
                 oOo 
 
Nguyễn VănBông vẫn rạng ngời 
Điạ linh nhân kiệt bên trời Gò Công 
Nguyễn Văn Bông! Nguyễn Văn Bông! 
Thầy đi đau đớn triệu lòng nát tan 
Khóc Thầy hận hải mang mang 
Trời cao xuống thấp để tang thương Thầy 
Chính danh đại nghĩa còn đây 
Đêm đêm thức giấc bóng ai giữa trời 
Hồn thiêng sông núi đón mời 
Nặng lòng tổ quốc nhớ lời ân sư 
Nhớ thương nét mặt hiền từ 
Nhớ thương vầng trán suy tư thanh bình 
Cười vui như ánh bình minh 
Chim chào hoa nở đồng xanh lúa vàng 
Nhân tình thế thái hỗn mang 
Giữ lòng trong sạch dân an nước nhờ 
Vững vàng mái tóc đơn sơ 
Dáng đi cương quyết bóng cờ nghĩa nhân 
Sá chi Thạc sĩ Sorbonne 
Sá chi Viện Trưởng chí toan vá trời 
Thương dân thao thức, bồi hồi 
Tóc rơi trắng xoá buồn rơi xóm nghèo 
Con đường Cấp Tiến cheo leo (1) 
Núi cao vực thẳm truông đèo gian nan 
Chính trường rối rắm miền Nam 
Bước chân sỏi đá hoang tàn xẻ phân 
Công danh như áng phù vân 
Bạc vàng thế cuộc xoay vần trắng đen 
Sài Gòn yểu điệu thân quen 
Áo bay Đại Học bóng đèn giỡn trăng 
Đường Trần Quốc Toản hiên ngang 
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Đường Phan Thanh Giản cây xanh bốn mùa (2) 
Giảng đường vẫn ấm ngày mưa, 
Nhớ chi sóng nước lững lờ sông SEINE 
Sá chi khách lạ người quen 
Anh em bốn biển hữu duyên giúp đời 
Chưa từng lỡ nặng một lời 
Chưa từng cao giọng bảo người nghe theo 
 
                oOo 
 
Ôi! Con chim quí quê nghèo 
Ôi! Vì sao sáng cheo leo giữa trời 
Thần tiên lạc bước dạo chơi 
Sa chân quỷ dữ hại đời danh nhân 
“Sinh vi tướng tử vi thần” 
Hồn Thầy nay chắc lâng lâng thanh nhàn 
Chỉ đau vận nước hỗn mang 
Chỉ đau môn đệ tan đàn tha hương 
Trăm năm vẫn một ngôi trường 
Quốc Gia Hành Chánh : Con đường Quốc Gia 
Nước trôi ngày tháng phôi pha 
“Gió hiu hiu thổi Thầy xa trở về 
Lòng còn mang nặng lời thề...”(3) 
An dân cứu quốc trăm bề đắng cay 
Nhớ lời thầy dạy hôm mai, 
Môn sinh chí cả có ngày Tự Do 
Tiền nhân xây dựng cơ đồ 
Bao nhiêu tử sĩ nấm mồ vô danh 
 
               oOo 
 
Thầy vui gặp những hùng anh 
Quang Trung Lê Lợi chân thành nắm tay 
Ghé thăm Trương Định mấy ngày 
Bình thơ Đồ Chiểu rõ tài Tố Như 
Cùng Đinh Bộ Lĩnh tắm mưa 
Theo Ngô Quyền viếng trận xưa Bạch Đằng 
Ngẩn ngơ buồn ngắm sông Gianh 
Xuôi dòng Bến Hải trời xanh hận sầu 
Bâng khuâng tháng bảy mưa ngâu 
Ngưu Lang Chức Nữ đợi cầu nhớ thương 
Tiêu dao ngày tháng thiên đường 
Cờ tiên rượu thánh thiên hương ngạt ngào 
 
               oOo 
 
Hồng trần môn đệ còn đau 
 
Làm sao quên được kẻ nào ác mưu 
Tường vôi sụp đổ lần đầu (4)_ 
Khói bay mù mịt tưởng đâu mất Thầy 
Trời còn che chở người ngay 
Hay Trần QuốcToản ra tay cứu Thầy(5) 
Lối vào bệnh viện khói cay 
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Mừng mừng tủi tủi nắm tay tủi lòng 
Đớn đau giọt lệ khôn cầm 
Hận đau nát ngực hận căm thấu trời 
Chợt trông đôi mắt hiền từ 
Biển xanh gọi gió lòng dư hiểu lòng 
Diụ dàng Thầy vẫn thiện tâm 
“Thầy tha thứ kẻ giết lầm Thầy !Thôi! 
Quên đi chuyện đã qua rồi 
Về trường tiếp tục trau dồi sử kinh...” 
Đường xa giọt nắng đợi mình 
Việt Nam Quốc Tự còn nhìn khói bay (5) 
Bồi hồi hơi ấm bàn tay 
Mới tin Thầy vẫn còn đây với mình 
Trời vẫn xanh biển vẫn xanh 
Thoáng nghe lời Mẹ dỗ dành con thơ 
 
                oOo 
 
Một ngày nắng đẹp trời mơ 
Lưa lời tha thiết đơn sơ tỏ bày 
“Xin Thầy tạm lánh trời Tây (6) 
Vài năm thời thế đổi thay hẳn về” 
Thầy buồn mắt nặng tình quê 
“Nếu ai cũng chạy trăm bề khổ dân “ 
Cầm tay thương mến ân cần 
Sắt son đã hẹn mùa xuân đã thề 
Thương Thầy chẳng dám nói thêm 
Biết đâu đường lớn là đêm hận thù 
 
               oOo 
 
Lá vàng thay áo mùa thu 
Cố quên ác mộng, vi vu sáo diều 
Tháng ngày Học Viện thân yêu 
Qua nhanh như một buổi chiều mới hôn 
Sân trường cỏ vẫn còn non 
Phượng bay áo trắng gió vờn tóc mai 
Ngẩn ngơ ngày rộng tháng dài 
Xa trường ngại bước nhớ Thầy đinh ninh 
Phòng văn những lúc một mình 
Tiếng phone đầm ấm tâm tình ân sư 
Vui nghe giọng nói hiền từ 
Trời xanh mây rắng đẹp như tơ hồng 
Lòng vui lòng vẫn hiểu lòng 
Phải chăng cánh Hạc cánh Hồng còn đây 
Tiếc sao những phút sum vầy 
Luận văn Thầy sửa : “Chỉ dài quá thôi!”(7) 
Thời gian sao chẳng ngừng trôi 
Để chưa tốt nghiệp để ngồi đợi ai 
 
                oOo 
 
Hoả châu sáng tiếng thở dài 
Nước non nghìn dặm đắng cay mỏi mòn 
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Bình yên một chút lộc non 
Xuân sang trong cánh cò con vơi đầy 
Phút giây đầm ấm sum vầy 
Đi đâu cũng nhớ Tết Thầy mùng ba (8) 
Cu kêu nắng sớm chan hòa 
Hoa mai khoe sắc đường xa hoá gần 
 
                  ooOoo 
 
Luật Khoa, Hành Chánh đều thân (9) 
Phong Trào Cấp Tiến khi gần khi xa 
Vá trời đạp những phong ba 
Nỗi lo dạy học nỗi ra chính trường 
Rối ren vận nước nhiễu nhương 
Càng lo sợ lại càng thương phận Thầy 
Bao lần nhắc chuyện đi Tây (6) 
Bao lần bày tỏ hiểm nguy từng giờ 
Thầy lo nhưng vẫn không ngờ 
Thiên thần gãy cánh sững sờ sao rơi 
Trời cao chi lắm...Trời ơi! 
Góc đường Cao Thắng thịt rơi máu trào 
Đường Phan Thanh Giản xanh xao (10) 
Thương người vợ trẻ kêu gào thất thanh 
Thương bà mẹ goá hiền lành 
Mắt đâu còn lệ để dành khóc con 
Đất rung Bệnh Vện Sài Gòn(10) 
Là nơi vĩnh biệt nước non gục đầu 
Cát bay đất thảm trời sầu 
Ngôi trường tức tưởi cúi đầu chịu tang 
Thầy đi đến cõi Thiên đàng 
Còn non còn nước còn mang lời thề... 
 
                oOo 
 
Tháng Tư lửa cháy bốn bề 
Nhà tan cửa nát não nề bảy lăm (1975) 
Quỷ ma sát hại dân lành 
Tượng Thầy chúng đập tan tành dã man 
Môn sinh xẻ nghé tan đàn 
Tha hương vẫn nhớ khói nhang giỗ Thầy 
 
               oOo 
 
Một ngày thế cuộc vần xoay 
Cửu Long dậy sóng cuốn bay gian tà 
Sàigòn - ta lại về ta 
Viễn Đông hòn ngọc chói lòa năm châu 
Phố vui lại ngập áo màu 
Lá me bé nhỏ hẹn nhau tóc thề 
Guốc cao gót nhỏ đam mê 
Hoa cau hoa bưởi hoa lê mai vàng 
Thực như mơ thực vội vàng 
Nắng cao vời vợi nắng tan lỗi lầm 
Nguyễn Văn Bông của Việt Nam 
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Nguyễn Văn Bông của vô vàn tiếc thương 
Quốc Gia Hành Chánh mở đường, 
Nghìn năm Cấp Tiến giữ hương mộng đầu 
Hợp tan bốn biển năm châu 
Nhớ Thầy là nhớ sắc màu Tự Do 
Nhớ thương là chỗ hẹn hò, 
Tri ân là một con đò vững tin 
Việt Nam đẹp lại với mình 
Thầy về thăm chốn thân tình Gò Công 
NGUYỄN VĂN BÔNG! NGUYỄN VĂN BÔNG ! 
Nghìn năm linh hiển cánh Hồng Việt-Nam (*) 
 

Luân Tâm 

 
"Hồng" là một loài chim quí,hiếm, to lớn, có sức bay xa ngàn dặm, tượng trưng cho 
người có uy vũ, danh nhân, danh sĩ. 
 
(1) Phong Trào Quốc Gia Cấp Tiến : Tên một Đảng Chính Trị lớn &có thực lực ở 
Miền Nam Việt Nam trứớc 1975. 
(2) Học Viện Quốc Gia Hành Chánh toạ lạc tại số 10 đại lộ Trần Quốc Toản , 
SàiGòn,tư gia Giáo Sư Nguyễn Văn Bông được Chính Phủ cấp ở đường Phan Thanh 
Giản,Quận 3 SàiGòn , đối diện trường nữ Trung Học Gia Long. 
(3)Mượn ý 2 câu Kiều cuả Cụ Nguyễn Du : 
“Thấy hiu hiu gió thì hay chị về 
Lòng còn mang nặng lời thề “ 
(4)Lần đầu,vào tháng 8 năm 1968, Giáo Sư Nguyễn Văn Bông bị bọn ám sát đặt bom 
nổ ngay Văn Phòng cuả Giáo Sư nơi Học Học Viện Quốc Gia Hành Chánh nhưng 
may mắn được thoát hiểm . Liền ngày hôm sau ,chúng lại âm mưu đặt chất nổ để sát 
hại Giáo Sư trong một buổi họp tại trụ sở Hội Việt-Mỹ mà Giáo Sư là Hội Trưởng 
,nhưng vì Giáo Sư còn bị thương nặng dưỡng bệnh ,không có mặt nên thoát nạn ! 
(5) Ngôi chùa Việt Nam Quốc Tự toạ lạc ở đại lộ Trần Quốc Toản ,SàiGòn ,gần kế 
bên Học Viện Quốc Gia Hành Chánh ,chỉ cách trụ sở cơ quan Quốc Tế Quân Viện ở 
giữa . 
(6) Nếu tôi nhớ không lầm thì sau khi Giáo Sư Nguyễn Văn Bông bị mưu sát hụt lần 
thứ nhứt ít lâu ,Trường Đại Học Sorbonne ở Paris đã chính thức mời Giáo Sư qua 
Pháp làm Giáo Sư giảng dạy cho Trường nầy. Lúc đó, vì sự an toàn tính mạng cuả vị 
ân sư tài đức vẹn toàn vô cùng gương mẫu khả kính của mình, tôi đã nhiều lần lựa 
lời tha thiết xin Thầy tạm qua Pháp dạy học để lánh nạn một thời gian .Khi nào thời 
thế thuân tiện ,yên ổn hơn sẽ về tiếp tục phục vụ quốc gia dân tộc . Nhưng Thầy luôn 
cương quyết từ chối qua Pháp vi Thầy nói rằng :” Nếu ai cũng chỉ ích kỷ tự lo cho an 
toàn no ấm cuả bản thân mình mà chạy ra ngoại quốc sống hết thì lấy ai lo cho dân 
cho nước mình ?” 
(7) Ân sư Nguyễn Văn Bông đã ưu ái chiếu cố bão trợ cho tôi soạn Luận Văn Tốt 
Nghiệp Ban Cao Hoc Khoá 3 Học Viện Quốc Gia Hành Chánh với đề tài “Thẩm 
Quyền Của Tổng Thống Đệ Nhị Cộng Hoà Việt Nam “.(Quyển Luận Văn nầy dày 436 
trang giấy in Ronéo khổ lớn !) .Mỗi lần tôi trình bản thảo cho Thầy duyệt ,Thầy đều 
xem rất cẩn thận,rất ít khi sửa đổi gì cả .Thầy thường nói :” Anh viết như vầy được 
lắm !Nhưng mà dài quá ,nên rút ngắn gọn lại thì mới tốt hơn !” 
(8) Tục ngữ:”Mùng một Tết Cha, mùng hai tết Mẹ, mùng ba Tết Thầy” 
(9) Giáo Sư Nguyễn Văn Bông giảng dạy tại Hoc Viện Quốc Gia Hành Chánh và 
Trường Đại Học Luật Khoa Sài Gòn. 
(10) Hồi 12 giờ trưa ngày 10/11/1971, đặc công CS. đã ném chất nổ vào xe của Giáo 
Sư Nguyễn Văn Bông tại góc đường Cao Thắng và Phan Đình Phùng ,trong lúc xe bị 
kẹt phải đậu lại vì đèn lưu thông đỏ . Giáo Sư đã bị chết cháy ngay tại chỗ . Thi hài 
Giáo Sư được cấp tốc chuyển đến Bệnh viện Sài Gòn . 
(Trích trong Sách “DI CẢO cuả GIÁO SƯ NGUYỄNVĂN BÔNG”,do “Mekong Tỵnạn 
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&Nguyễn Ngọc Huy Foundation tái bản,CA,USA.2008,tr.15-22,có bổ túc thêm 10 Chú 
Thích) 

 

 

CUỐI BỜ TỬ SINH 
 
Cuối bờ sinh tử gọi tên nhau 
Hờn nắng giận mưa xưa ngọt ngào 
Trăng non chung bóng chân mây trắng 
Sao lạnh vòng tay hẹn kiếp sau ... 
 
MD.03/31/20 
LuânTâm 

 

BẮT ĐỀN NẮNG HẠN MƯA RÀO 
 
Qua ngõ nhà thương tìm hương nhớ 
Gặp dư hương áo ấm lòng thơ 
Ve sầu cánh phượng hồng kỷ niệm 
Tóc dài áo trắng quần trắng mơ 
 
Hồi đó ngây thơ buồn chưa biết 
Mong hoa nhõng nhẽo cho bướm chìu 
Chung tay diều giấy run chân khói 
Hơi thở nhịp tim đánh vần yêu 
 
Cỏ non nước ngọt thơm trái cấm 
Nhãn lồng mắc cỡ mềm bòn bon 
Chưa kịp học hôn trăng ăn mật 
Ánh mắt hỏa châu soi hết hồn 
 
Nợ nước tình nhà thời ly loạn 
Đá đen nhỏ lệ bể xanh khô 
Khăn tay tạm biệt đau tiễn biệt 
Vĩnh biệt hư không biết sao ngờ 
 
Vết thương vết nhớ tàn bom đạn 
Nhà tan cửa nát tuyệt giống hoa 
Hai bóng chim non mòn lưu lạc 
Vẫn chung hồn mộng tắm ao nhà 
 
Một ngày thơ dại rừng thơ thẩn 
Ngơ ngẩn dấu buồn dấu thương đau 
Thiên hương hương áo hương tình muộn 
Chung môi kỳ ngộ mớm trầu cau 
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Bắt đền nắng hạn mưa rào 
Vá trời đội đá suối trào vỡ đê 
Trời gầm không nhả hôn mê 
Cùng đi cùng đến cùng về thiên thu... 
 
MD.06/25/11 
LuânTâm 

 
 

 

 

BÓNG CÒ CON ĐAU 

 
 
Nửa đêm lưu lạc gọi đò 
Trăng không sao lặn bóng cò con đau 
Mẹ quê chín chữ cù lao 
Cha quê chín nhánh ngọt ngào phù sa 
 
Chị quê tương mặn dầm cà 
Em quê đắng đất khổ qua bóng bần 
Anh quê cỏ dại tầm xuân 
Tình quê hương áo ăn mừng khỏi chê 
 
Hoa quê thơm ngọt hôn mê 
Bướm quê áo gió trăng thề chung môi 
Mưa quê chung tắm thấu trời 
Nắng quê diều giấy hụt hơi vòng cầu 
 
Gío quê bay áo cô dâu 
Lửa quê suối mật sữa trào văn minh 
Nước quê chiêm bao ru tình 
Đất quê cắt rún hồi sinh tiên bồng 
 
Trời quê thương trắng nhớ hồng 
Mây quê thay áo mênh mông tình chờ 
Khói quê hò hẹn ngây thơ 
Hương quê mềm ấm ướt mơ học trò... 
 
MD.08/07/11 

Luân Tâm 
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BẾN TRE ĐI DỄ KHÓ VỀ 
 
Bến tre đi dễ khó về 
Trai thanh gái lịch trăng thề bình yên 
Đời xưa chàng nhái kiểng tiên (1) 
Đời nay rể thảo dâu hiền thủy chung 
Địa linh nhân kiệt hào hùng 
Đội trời đạp đất vẫy vùng bút nghiên 
Đất lành chim đậu bình yên 
Đơn sơ quốc ngữ dịu hiền thiên hương 
Hồn quê sóng gợn cải lương (2) 
Giữa ba lằn đạn náu nương tóc thề 
Bến tre đi dễ khó về... 
 
MD.12/21/11 

LuânTâm 

 
(Mùa Lễ Giáng Sinh 2011) 
(1) "Chàng Nhái Kiểng Tiên": Truyện cổ tích bằng thơ lục bát ,tác 
gỉa khuyết danh . 
(2) "Sóng Gợn Hồn Quê" :Tên một tuyển tập Truyện ngắn rất 
hay,đặc sắc,xuất bản từ trước năm 1954, cuả Nhà văn Nguyễn 
Duy,tức Giáo sư Nguyễn Duy Oanh ,Giám Học Trường Trung Học 
Kiến Hoà, Phụ Tá Chánh Sự Vụ Sở Sở Học Chành Kiến Hoà . 
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BUỒN ƠI ! 
 
Buồn ngập đất trời ngập cỏ cây 
Buồn ơi ta trốn đến nơi nầy 
Đừng theo ta nữa ta van lạy 
Đã quá dư thừa chuyện đắng cay 
 
Ai nỡ khai sinh chi chữ buồn 
Bể sầu bể khổ bể tang thương 
Trăm năm cát bụi vùi mơ ước 
Nghìn kiếp luân hồi cũng khói sương 
 
Tay lạnh mà chân cũng lạnh rồi 
Hồn về quê cũ thật xa xôi 
Biết quê có nhận hồn phiêu lãng 
Hay cũng nhẫn tâm cũng quên rồi 
 
Cõi tam phù sinh đã nói nhiều 
Mà không hiểu được nghĩa thương yêu 
Cho nên gian ác càng lên mặt 
Quân tử hiền nhân đã xế chiều 
 
Tim thổn thức hoài đau nhói chi 
Tay run nào phải đã già gì 
Phải chăng lòng chết từ năm tháng 
Ai bỏ ai rồi ai nói đi 
 
Không cửa không nhà không chở che 
Bơ vơ ngã gục chết bên hè 
Người qua kẻ lại ai thèm khóc 
Đời vẫn vô tình vẫn ngựa xe 
 
Thương cỏ xanh chưa ấm mặt trời 
Bị xe cán nát gió cuốn trôi 
Ngày mưa tháng nắng thêm tan tác 
Còn lại gì đâu một mảnh đời 
 
Sầu vẫn là buồn gọi khác thôi 
Văn nhân thi sĩ sầu lên ngôi 
Nhưng ta sợ quá xin đừng đến 
Ta đã tiêu tan đã hết rồi 
 
Ngày tháng hững hờ không trách đâu 
Tại ta ngu dại muốn bền lâu 
Bền lâu đâu có nơi trần thế 
Chỉ có lọc lừa gian dối nhau 
 
Ta mệt lắm rồi kiệt sức rồi 
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Bốn phương mờ mịt lá hoa rơi 
Còn đâu một chút ghen hờn cũ 
Đừng đến gần ta nữa buồn ơi… 
 
MD 02/09/02 
LuânTâm 

 
 

CHO TIÊN CÁ BƯỚC LÊN BỜ 
 
Có cần một chút buồn không 
Vừa lâu đủ để mềm lòng lửa hương 
Thơm mình trăm nhớ ngàn thương 
Cho trăng ăn mật thiên đường mộng em 
 
Có cần giả bộ ngủ quên 
Chờ cưng yêu dấu gọi tên anh khờ 
Cho tiên cá bước lên bờ 
Không xin cũng được tình cờ đòi cho 
 
Có cần một chỗ hẹn hò 
Không ai phá đám học trò học yêu 
Mưa thơm nắng ngọt chín chiều 
Đưa trăng đón gió bao nhiêu cho vừa 
 
Có cần một chút chanh chua 
Cho me thêm ngọt cho buà thêm thơm 
Sớm đưa trưa đón chiều hôn 
Mê từ chạng vạng tối ôm cưng hoài 
 
Có cần tuy một mà hai 
Tuy hai mà một chân dài tóc ru 
Chim hồng run cánh tương tư 
Mò kim đáy biển yêu từ hư không 
 
Có cần tuyệt đỉnh cầu vòng 
Cho trăng đưa gió mây bồng hụt hơi 
Tội tình cóc kiện ông trời 
Cho đất no nước đói lời cỏ hoa 
 
Có cần tình sử tình ca 
Cho cưng tắm mát ngọc ngà ca dao 
Tóc dài râu ngắn liền nhau 
Sông thương biển nhớ suối trào thiên thư.... 
 
MD.03/24/09 
LuânTâm 
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BÊN TRE THƯƠNG NHỚ 
 
Bến tre bờ chuối tàu dừa 
Thơ ngây đâu biết đổ thừa mê say 
Đường vào trong trắng áo bay 
Đường mưa xuân thắm gót giày cao chưa 
 
Trăm năm gối mộng hương thừa 
Mây trôi gió thoảng mới vừa thật sao 
Chữ tình chữ nghĩa nhân trao 
Nghìn năm đất mới mai đào nguyên duyên 
 
Vậy mà thôi nôi hương nguyền 
Ba sinh hương lửa cầu tiên bồng về 
Cấm câu vọng cổ vọng thê 
Vọng phu nức nở hồn quê giao thừa 
 
Bến tre ân đức người xưa 
Thơ ngây nước ngọt đò đưa chung tình 
Đường thương ai nhớ yêu tin 
Đường mưa chung áo cùng mình ơi ta ... 
 
MD.08/12/16 
LuânTâm 
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NGƯỜI ĐI 
 
Nước mắt còn đâu tiễn người đi 
Đường mưa mờ mịt dấu biệt ly 
Khăn tang không thể che sầu tủi 
Đất đá vô tình chẳng nói chi 
 
Kể lể làm sao hết đau buồn 
Tháng ngày lận đận mất quê hương 
Lang thang đất khách không nơi trọ 
Gối tuyết gặm sầu mặc gió sương 
 
Tưởng được bên nhau trọn kiếp nầy 
Tay buồn còn được tay cầm tay 
Ngờ đâu trời đất nhiều cay nghiệt 
Trơ trọi nghìn năm lối đọa đày 
 
Muốn được đi theo biết còn không 
Hay là người cũng đã sang sông 
Thay hình thoát xác thành mây khói 
Không thể cùng nhau kể chuyện lòng 
 
Cơn gió nào vừa mới thoảng qua 
Rung rinh ngọn cỏ gợn màu hoa 
Hay hồn hoa cỏ còn vương vấn 
Một chút hẹn thề đã quá xa 
 
Tiếng nói tiếng cười thuở bên nhau 
Ngày nào chăn gối mộng trăng sao 
Bây giờ chỉ có lời trăn trối 
Biết có còn chung được kiếp nào 
 
Người đã đi rồi ta còn không 
Xác thân bèo bọt hồn hư không 
Đường xưa trăng cũ quên rồi nhớ 
Bước mỏi tàn theo dấu bụi hồng... 
 
MD 07/11/03 
 

Luân Tâm 
(Trích trong TT " HƯƠNG ÁO " ,MinhThư xb, MD/USA.2007, tr.135-
136) 
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BÊN THỀM GIÓ MƯA 

 
Nỗi buồn gác trọ trắng tay 

Hứng sương nhốt khói mắt ai vơi đầy 
Gió chiều hôn tóc mây bay 

Lưng ong dạo nhạc chân dài thả thơ 
 

Mắt nâu môi đỏ lững lờ 
Trắng đêm dệt mộng hái mơ xuân thì 

Ngập ngừng nửa ở nửa đi 
Giọng cười hư ảo rèm mi ru mòn 

 
Thương đêm hò hẹn sàigòn 

Dáng ngồi tình sử môi ngon thơ đường 

Hương tình reo nắng sân trường 
Áo ơi sao áo dễ thương dễ sầu 

 
Trời ghen không gửi mưa ngâu 

Không cho ô thước bắc cầu nhớ mong 
Lẽ đâu duyên nợ trôi sông 

Đèn khuya đứt bóng gót hồng biệt tăm 
 

Tương tư ăn đứng uống nằm 
Ve sầu thoát xác nghìn năm bị đòn 

Trăng sầu bỏ xứ tìm con 
Đất bằng sóng dậy núi mòn dấu tiên 

 
Cùng đường trốn nợ giả điên 

Khói hương ngơ ngẩn tham thiền sợ tu 

Hoa tàn cỏ uá tương tư 
Đêm phơi áo mỏng ngày thu hương thừa 

 
Lối đi hờn nắng giận mưa 

Nẻo về quen thuộc muối dưa cắm sào 
Mênh mông trời động đất đau 

Bóng chim tăm cá ôm nhau chết chìm 
 

Hết tình hết nghĩa hết duyên 
Bỏ quên hạt bụi bên thềm gió mưa... 

 
MD.11/30/98 

LuânTâm 
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NHỊP TIM ĐÈN SÁCH 
 
Nhịp chân sáo áo xuân hồng 
Cu kêu ba tiếng nhãn lồng chín chưa 
Vần thương đón chữ nhớ đưa 
Chung dù nắng chung áo mưa môi khờ 
 
Từ bao giờ đến bao giờ 
Tóc tiên dài mãi vào mơ cùng mình 
Ta về bến nước chân tình 
Lời thề trước miễu sau đình cây đa 
 
Câu thơ thương tặng thật thà 
Cầu tre lắc lẻo mặn mà bình yên 
Xuống câu vọng cổ giao duyên 
Tin yêu mi chớp cong viền mắt xanh 
 
Tim đèn gối sách công thành 
Hồng ân áo ấm hoa chanh căng tròn 
Thiên hương nhóm lửa lòng son 
Phù sa sao lệ vui còn chờ lau... 
 
MD.01/16/18 
LuânTâm 
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HƯƠNG HOA BIÊT NÓI 

 
 

Em ho đau thấu nát tim anh 
Ngày đêm đứt ruột cưng dỗ dành 
Ru em đọc hết thơ ngây dại 
Hai đứa làm chung ướp mộng lành 
 
Tay gối chung thân môi chung môi 
Tình anh hút hết ho em rồi 
Thiên hương quốc ngữ hoa biết nói 
Giáng sinh năm mới thơ lên ngôi 
 
Suối nắng mưa xuân em bông gòn 
Hương cười trăng mật hương cỏ non 
Hoa tiên khát sữa hồng trần đói 
Ăn mãi thêm ghiền dấu yêu son 
 
Em buồn đau đứt ruột dỗ dành 
Món ngọn vật lạ thơ mộng lành 
Dấu yêu dấu nhớ cong môi mớm 
Nhóm lửa cùng mình hoa tinh anh... 
 
MD.122/23/08 
LuânTâm 
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HẾT CỐ NHÂN 

 
Một cánh thư thêm mấy nỗi buồn 

Kể chi trăm nhớ với ngàn thương 

Em như giọt nắng chiều trên bến 

Không đợi đò ngang gửi chút huơng 

 

Như cánh chim xa như sương mờ 

Không còn đưa đón không còn thơ 

Ngày tàn bóng xế sầu nghiêng ngã 

Sao gót thơ ngây quá hững hờ 

 

Không nợ không duyên không cùng đường 

Mà sao cùng sách với cùng trường 

Hay là em sợ thân nhau quá 

Quên cả sách đèn chỉ lo thương 

 

Xin chút ngây thơ chút thẹn thùng 
 

Áo màu kỷ niệm mắt mơ chung 

Mai kia biển cạn non mòn hết 
Anh vẫn chờ em dệt mùa xuân 
 
 

Xin một chút gần một chút xa 

Một ngày không gặp ba năm qua 

Hay là trọn kiếp không không hết 
Sóng gió dập vùi tan xác hoa 

 

Cho nhìn một chút cho tay gần 

Băng gía nghìn xưa xoá dấu chân 

Không còn hơi thở không đau xót 
Hết đợi hết chờ hết cố nhân… 

 

MD 05/12/03 

Luân Tâm 

 

 
 

HỒN HOA XÁC BƯỚM 
 
Đứt ruột tằm còn nhả tơ duyên 
Hồn hoa xác bướm sao ngủ quên 
Lòng khói hư không đông đá lửa 
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Tình kinh tình sử giữ hương nguyền... 
 
MD.02/25/11 
Luân Tâm 

 
 

BÊN THỀM GIÓ MƯA 
 
Nỗi buồn gác trọ trắng tay 

Hứng sương nhốt khói mắt ai vơi đầy 

Gió chiều hôn tóc mây bay 
Lưng ong dạo nhạc chân dài thả thơ 

 
Mắt nâu môi đỏ lững lờ 

Trắng đêm dệt mộng hái mơ xuân thì 
Ngập ngừng nửa ở nửa đi 

Giọng cười hư ảo rèm mi ru mòn 
 

Thương đêm hò hẹn sàigòn 
Dáng ngồi tình sử môi ngon thơ đường 

Hương tình reo nắng sân trường 
Áo ơi sao áo dễ thương dễ sầu 

 
Trời ghen không gửi mưa ngâu 

Không cho ô thước bắc cầu nhớ mong 

Lẽ đâu duyên nợ trôi sông 
Đèn khuya đứt bóng gót hồng biệt tăm 

 
Tương tư ăn đứng uống nằm 

Ve sầu thoát xác nghìn năm bị đòn 
Trăng sầu bỏ xứ tìm con 

Đất bằng sóng dậy núi mòn dấu tiên 
 

Cùng đường trốn nợ giả điên 
Khói hương ngơ ngẩn tham thiền sợ tu 

Hoa tàn cỏ uá tương tư 
Đêm phơi áo mỏng ngày thu hương thừa 

 
Lối đi hờn nắng giận mưa 

Nẻo về quen thuộc muối dưa cắm sào 

Mênh mông trời động đất đau 
Bóng chim tăm cá ôm nhau chết chìm 

 
Hết tình hết nghĩa hết duyên 

Bỏ quên hạt bụi bên thềm gió mưa... 
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MD.11/30/98 

Luân Tâm 

 

 

 

NGƯỜI ĐI 
 
Nước mắt còn đâu tiễn người đi 
Đường mưa mờ mịt dấu biệt ly 
Khăn tang không thể che sầu tủi 
Đất đá vô tình chẳng nói chi 
 
Kể lể làm sao hết đau buồn 
Tháng ngày lận đận mất quê hương 
Lang thang đất khách không nơi trọ 
Gối tuyết gặm sầu mặc gió sương 
 
Tưởng được bên nhau trọn kiếp nầy 
Tay buồn còn được tay cầm tay 
Ngờ đâu trời đất nhiều cay nghiệt 
Trơ trọi nghìn năm lối đọa đày 
 
Muốn được đi theo biết còn không 
Hay là người cũng đã sang sông 
Thay hình thoát xác thành mây khói 
Không thể cùng nhau kể chuyện lòng 
 
Cơn gió nào vừa mới thoảng qua 
Rung rinh ngọn cỏ gợn màu hoa 
Hay hồn hoa cỏ còn vương vấn 
Một chút hẹn thề đã quá xa 
 
Tiếng nói tiếng cười thuở bên nhau 
Ngày nào chăn gối mộng trăng sao 
Bây giờ chỉ có lời trăn trối 
Biết có còn chung được kiếp nào 
 
Người đã đi rồi ta còn không 
Xác thân bèo bọt hồn hư không 
Đường xưa trăng cũ quên rồi nhớ 
Bước mỏi tàn theo dấu bụi hồng... 
 
MD 07/11/03 
 

Luân Tâm 
(Trích trong TT " HƯƠNG ÁO " ,MinhThư xb, MD/USA.2007, tr.135-
136) 
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ĐÒ CHIỀU ĐÓN ĐƯA 
 
Nhớ bóng đò chiều đông đón đưa 
Tay than chân thở mắt giao thừa 
Hẹn thề kết tóc mây cuốn gió 
Thương xuân hồng trần ai sao mưa... 
 
MD.12/17/16 
LuânTâm 

 

DẤU YÊU DẤU NHỚ 

 
 

Em ơi hoa nắng tan rồi 
Trước sân mặc gió sau đồi mặc mưa 
Tiên bồng chung tắm mút mùa 
Hồng trần căng mộng còn chưa no nhìn 

 
Hơn thơm hơn ngọt hơn tình 
Hoa ru bướm dỗ cùng mình đong đưa 
Tay than thèm nấu canh chua 
Tay thơ chải tóc hôn bùa mê yêu 

 
Tôm tươi yếm thắm đói meo 
Ngò gai giá sống thơm trêu bếp hồng 
Chân tình nhón gót môi cong 
Mớm canh chua ngọt mềm lòng nước non 

 
Vuốt ve nưả điếu thuốc ngon 
Một con chim quý sài gòn ngây thơ 
Kề tai rót mật ướt mơ 
Lên mây xuống khói sương chờ cò con 
 

 
Dấu yêu dấu nhớ không mòn 
Cắn vai trăng mật sao còn trời ơi … 
 
MD.11/19/09 
LuânTâm 

 

 



- 29 - 

 

 

 

 
 

HƯƠNG CỎ 
 
Áo căng mật nhớ gợn tình thư 
Nhởn nhơ đồng cỏ thơm gọi mưa 
Tay tiên gieo chữ tràn thơ mộng 
Hương sắc xếp hàng xin đón đưa 
 
Có phải bụi đường cũng si mê 
Đeo hôn gót điệu xin ăn thề 
Gom mây thả khói tình tri kỷ 
Nhóm lửa nguyện cầu ôm bóng quê 
 
Có phải bể dâu cũng chịu thua 
Tình mê rau đắng ngọt khế chua 
Bên trời gối tuyết ăn tình mộng 
Đom đóm soi đường trăng đón đưa 
 
Có phải chìm đò đau bến xuân 
Nhân gian mê ngủ suối khô rừng 
Nghiêng trời lệch đất bom che đạn 
Sen trắng tài hoa không dính bùn 
 
Có phải bị thương xác vẫn còn 
Đào sinh tử huyệt kiếm SàiGòn 
Cần thơ sông nước phù sa mộng 
Bến tre dừa khát đợi môi hôn 
 
Xin gửi thơm nhau chút nắng hồng 
Xưa cười hai đứa tắm nước trông 
Hái hoa đuổi bướm tìm hương cỏ 
Nâng gió hứng trăng kể chuyện lòng 
 
Nhớ mãi yêu hoài áo vá thơ 
Cò con chim sẻ học quay tơ 
Trói hồn cu đất mê tiếng gáy 
Tết đến ăn chè em cho chờ... 
 
MD.03/05/08 
LuânTâm 
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LÒNG ĐAU THƯƠNG GỌI CỐ NHÂN 
 
Thương gọi cố nhân tim đau nhói 
Đứt dây đàn cò trắng tóc tang 
Gục đầu cầu hồn yêu ma đói 
Chưa chết sao chôn nhau tro tàn 
 
Thương gọi cố nhân tình mình hết 
Sức cùng lực tận hận thiên thu 
Bướm ong lưu lạc đường hoa tết 
Tóc dài áo trắng mộng tiên du 
 
Thương gọi cố nhân hồng trần lạnh 
Vòng ấm vòng êm vòng lưng trời 
Vòng thơm vòng ngọt vòng áo cánh 
Cò cò nhóm lửa tầm xuân ơi 
 
Thương gọi cố nhân chung thân thích 
Bóng yêu bóng giận bóng hư không 
Liền cành liền cánh tay cổ tích 
Chim di cư trú mưa đau lòng... 
 
MD.08/01/20 
LuânTâm 
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NHƯ LẦN ĐẦU TIÊN 
 
Chẳng lẽ tình ơi cục cưng ơi 
Giường mây gối khói cưng đâu rồi 
Chăn hoa còn ấm hương quê đói 
Cưng nỡ bỏ anh bay về trời 
 
Sam đeo hôn Tết chưa hụt hơi 
Hương tình thơ mộng vẫn ngây thơ 
Chung môi thơ dại hoa tiên nở 
Sao bỗng hư không tội anh khờ 
 
Sợi tóc cưng dài vương cảo thơm 
Dáng nằm tiên nữ hôn mê ôm 
Cho anh nguồn sống nguồn thơ ngọt 
Cho dấu cắn cười nốt ruồi son 
 
Cưng hưá mùng hai Tết mẹ mình 
Hai đưá chèo ghe vớt bình minh 
Đuổi bướm hái hoa như con nít 
Tình tứ cô dâu chú rể xin 
 
Chẳng lẽ không không có bao giờ 
Đoạn trường gác bút xin lỗi thơ 
Điên cuồng chạy khắp nơi tìm kiếm 
Réo gọi tên cưng thấu đất trời 
 
Bàng hoàng bếp ấm sữa nóng thơm 
Cà phê bánh tét bánh phồng tôm 
Điểm tâm tráng miệng cam đu đủ 
Cô Tấm cuả anh bắt đền hôn 
 
Nưả mơ nửa thực lửa hương dư 
Quỳ gối hôn tay lần đầu như 
Cầu hôn đeo nhẫn cưng run quá 
Trao hồn đổi xác bướm hoa từ..... 
 
MD.01/27/09 
(Tức Mùng hai Tết Kỷ Sửu) 
LuânTâm 
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VỀ NGUỒN SỮA MẸ 
 
Anh ru em ngủ thu hồng 
Dế mèn hát dạo con còng gió trêu 
Anh ru em ngủ chân đèo 
Vòng hoa núi lửa vòng eo non đòi 
 
Anh ru em ngủ đỉnh trời 
Trăng sao dồn gối ôm lời bướm hoa 
Anh ru em ngủ tình ca 
Kỳ lưng dài tóc trắng da ngọt ngào 
 
Anh ru em ngủ chiêm bao 
Hồng trần trăng mật chỗ nào cũng thơ 
Anh ru em ngủ dựng cờ 
Sông thương suối nhớ ướt mơ mềm lòng 
 
Anh ru em ngủ bể đông 
Cò con chèo chống tiên rồng bình yên 
Anh ru em ngủ dịu hiền 
Hoa đồng cỏ nội còn nguyên mộng lành 
 
Anh ru em ngủ tinh anh 
Hoa cau hoa bưởi hoa chanh hoa đào 
Anh ru em ngủ khát khao 
Về nguồn sữa mẹ ca dao tràn đồng... 
 

MD.11/06/11 
 

LuânTâm 

 
 

 
 

THƠ DẠI 
 

Bỗng đâu bão tuyết vùi thơ dại 
Em lại vắng nhà bếp lạnh tanh 
Mèo con chết đói ăn tro trấu 
Chết đứng chết ngồi anh chôn anh... 
 

 
MD.12/16/08 
LuânTâm 
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ĐƯỜNG MÂY CHUNG MỘNG 
 
 

Hai đứa chia đôi nắm xôi vò 
Nhìn nhau giao cảm động lòng no 
Mộng hồng xuân mới môi vừa nụ 
Thương quá trời thương hương học trò 
 
Cho nhau chữ nghĩa tin yêu thật 
Đường hoa chung bóng bướm vòng ru 
Hò hẹn chiêm bao thơ ngây ngất 
Nắng nón lá thơm mưa chung dù 
 
Quê nghèo tay trắng lạnh chân không 
Đường mây chung mộng tiên cỡi rồng 
Không phụ hồng ân cha tình mẹ 
Chung tim đèn sách nhóm lửa hồng 
 
Em ơi sợ nếu anh thi hỏng 
Mừng em cao sang làm sao vừa 
Tóc thề bối rối câu duyên nợ 
Đò ngang biết chờ mình anh đưa... 
 
MD.11/ 07/14 
LuânTâm 
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HỒN QUÊ HƯƠNG ÁO 
 
Mưa đêm tưởng tiếng gọi dò 
Thương câu vọng cổ cánh cò bóng quê 
Chồng chèo vợ chống hôn mê 
Nước ròng hẹn nước lớn thề tắm sông 

 
Ngậm sương luá trổ đòng đòng 
Thơ ngây hoa bứớm mềm lòng phù sa 
Thơm mình dài tóc trắng da 
Ngọt ngào lục bát hai tà ca dao 

 
Ăn bông bí luộc đeo nhau 
Ăn bông điên điển chiêm bao còn thèm 
Cho em tắm nước dưà xiêm 
Cho anh thơ ngọt cầu tiên si tình 

 
Thuyền hoa điên điển câu kinh 
Rước dâu bông súng lục bình bằng lăng 
Tím thương tím nhớ tím ăn 
Vàng mai vàng cải vàng trăng vàng cờ 
 

 
Hồng đào hồng mộng hồng thơ 
Trắng mây trắng áo trắng bờ hoa em 
Má hồng môi mật gót sen 
Khổ qua me đất dịu hiền hoa chanh 

 
Hoa mưa hoa nắng dỗ dành 
Hồn quê hương áo thơm lành mưa môi 
Hết bèo giạt hết hoa trôi 
Bồng thương cõng nhớ lên ngôi tiên bồng... 
 
MD.05/11/10 
Luân Tâm 
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EM VỀ ĐỂ ÁO LẠI ĐÂY 
 
"Mẹ mong gả thiếp về vườn 
Ăn bông bí luộc dưa hường nấu canh"(1) 
Nước thơm trái ngọt cây lành 
Trắng da dài tóc dỗ dành tình quê 
 
Chồng cày yêu vợ cấy mê 
Đất lành chim đậu đi về có nhau 
Con thơ học hát ca dao 
Trăng thanh hứng gió mát trào thơ ngây 
 
Ngờ đâu giặc đêm cướp ngày 
Cháy vườn tan ruộng luá khoai tro tàn 
Vợ dế nhủi chồng dế than 
Con thơ khát sưã xương tàn thương đau 
 
Tuyệt giống tằm tuyệt giống dâu 
Đá xanh nhỏ lệ trời cao động lòng 
Hết thơm trắng hết ngọt hồng 
Đổi đời lạc chợ trôi sông đoạn trường 
 
Tan quốc ngữ nát thiên hương 
Cùng đường đứt bóng thiên đường mồ côi 
Cũng may còn một góc trời 
Tạm dung chùm gửi hoa cười chim ca 
 
Dưới số không còn thăng hoa 
Tảo tần lủi thuỉ mua nhà trồng thơ 
Mười năm cào tuyết ngẩn ngơ 
Dấu buồn hương áo còn ngờ chiêm bao 
 
Cá nước ngọt lội bể sầu 
Hụt hơi muối mặn nhớ ao đất lành 
Mười năm nước mắt chan canh 
Thương cha bệnh nhớ mẹ xanh sao mờ 
 
Nhân sâm thuốc quý quà thơ 
Vấn an đứt ruột gà mờ le le 
Ngày tha hương đêm về quê 
Tắm sông lội ruộng chèo ghe câu hò 
 
Hái hoa đuổi bướm học trò 
Chim sâu cu đất líu lo thanh bình 
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Mây trắng áo trời mắt xanh 
Có em có cả an lành ấm êm 

 

Không em không tuổi không tên 
Qua cầu cởi áo anh đền thơ ca 
Ngọt ngào nho nhỏ tiên nga 
Đoạn trường rưả sạch cho hoa mưa hồng 
 
Em mênh mông anh bềnh bồng 
Du sơn lãm thuỷ chung dòng thơ ngây 
 
Em về để áo lại đây...(2) 
 
MD.11/04/09 
Luân Tâm 

 
(1) Ca dao 
(2) Câu hát ru em : 
"Anh về để áo lại đây 

Để khuya em đắp gió tây lạnh lùng..." 

 
 

HỒN QUÊ ĐIÊU TÀN 
 
Ở đây bạn mới khơi buồn 
Ngày qua đêm tới tha hương bốn bề 
Sớm sương chiều khói hồn quê 
Áo ai tuyết trắng tóc thề hoa bay 
 
Bâng khuâng bóng nhỏ đường dài 
Trăm năm thân thế tỉnh say lỡ làng 
Tìm ai trọn kiếp lang thang 
Tìm đâu tuổi mộng bướm vàng xôn xao 
 
Lòng đau như đã mất nhau 
Chân ai hờ hững cỏ chào rừng thu 
Trôi hoài ớn lạnh thiên thu 
Thế nhân mê muội ngục tù thương đau 
 
Xuân hồng tết cũ chiêm bao 
Ngây thơ bỗng lạnh trăng sao bỗng mờ 
Bóng chim tăm cá bơ vơ 
Mắt xưa còn giữ nắng chờ áo bay 
 
Tiếng cười giọng nói liêu trai 
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Mềm môi tình sử thiên thai vội vàng 
Người đi bóng đứt dây đàn 
Người về bến nhớ đầu hàng hôn mê ... 
 
MD.02/02/2007 
Luân Tâm 
 
 
 

 

 

 

NỢ NƯỚC TÌNH NHÀ THƯƠNG 

 

Nợ nước tình nhà thương lưu lạc 
Phù sa nhỏ lệ hồng trần ai 
Xuân qua đông đến thu xơ xác 
Hè sau sân trước bước ngắn dài 
 
Bà ba nón lá sông quê nhớ 
Bến đợi thuyền hoa cắm câu thơ 
Xuống câu vọng cổ muồi nín thở 
Lên cây khế ngọt ngào môi chờ 
 
Mây trắng áo dài thơm yểu điệu 
Gót sen se sẻ nhịp ca dao 
Lưng ong sóng gợn hồn quê hiểu 
Lòng người viễn xứ quá thương đau 
 
Lục bình bồng tím cầu hồn bướm 
Mơ tiên vân vũ mùa mùa lũ về 
Tràn đồng tôm cá chim cò lượm 
Ba tiếng cu kêu kết tóc thề... 

 
 

MD.08/02/20 
Luân Tâm 
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BÓNG BỂ CÔ ĐƠN 
 
Vui khóc buồn cười không sao có 
Cha mẹ sanh ta thành con người 
Chớp mắt xanh rêu trêu tình lỡ 
Sao đành trong héo ghẹo ngoài tươi 
 
Hẹn nước thề non mòn bể cạn 
Sương tan khói hợp mây gọi mưa 
Đêm dài mộng đẹp ngày vui ngắn 
Núi lở sông bồi hồi sinh chưa 
 
Đầu nguồn hoa tắm trăng non gió 
Cuối dòng dâu bể bướm chơi vơi 
Đầy trời mưa tuyết bay áo trắng 
Động đất mộng lành bóng nổi trôi 
 
Học yêu chưa chín từng khao khát 
Một lần trong ấm ngoài êm thơm 
Ba vòng hương lửa nguồn suối sữa 
Nồi kê chưa chín đỉnh trống trơn 
 
Bóng nhớ bóng thương đường lẻ bóng 
Bóng sầu bóng giận bóng ghen hờn 
Bóng chim tăm cá cầu tiên khói 
Thiên thu hôn bóng về cô đơn ... 
 
MD.12/18/13 
Luân Tâm 
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LÊN NON TRĂNG CHỜ 
 
Giận ai trăng lạnh ngoài hiên 
Trong lòng mình ấm giao duyên hoa cười 
Bướm thiêng vườn mộng sao rơi 
Trăng xưa gió cũ chưa lời thề nay 
 
Áo bay mây bay khói bay 
Vòng thương vòng nhớ vòng tay chân tình 
Ngập ngừng ngơ ngác cầu kinh 
Kệ tro tàn thuốc lá nhìn chơi vơi 
 
Đường đào kỷ niệm để đời 
Cho hương áo mỏng nghẹn lời tầm xuân 
Vòng lưng gợn sóng nhạc mừng 
Kỳ duyên kỳ ngộ chín từng xanh môi 
 
Cuối đường lưu lạc nổi trôi 
Tâm đồng giao cảm bồi hồi hợp hôn 
Không vơi không cạn không mòn 
Hữu duyên thiên lý lên non trăng chờ ... 
 

MD.08/02/20 

Luân Tâm 

 

Nguồn: http://dtphorum.com/pr4/printthread.php?t=148&pp=40&page=106 
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