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Chân trời tím, ánh hoàng hôn dần xuống,
Áng mây hồng - rực rỡ cuối chân mây
Gió hiu hiu biển lăn tăn mặt sóng
Bóng chiều về, anh không ở lại đây!
Em nhẹ bước gót hài in trên cát,
Biển mênh mông, sóng đuổi sóng dạt bờ
Lòng cát mịn nằm im lìm phẳng lặng
Gió miên man vờn con nước nhấp nhô…
Chiều cô động, gió lay bay mái tóc,
Vài chiếc lá rơi, chút nắng vàng phai
Mặt trời lặn, cát vàng loang như ngọc
Biển xanh rì, lưu luyến nặng tình ai!
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Em như vòm thạch bích,
Anh như sóng đại dương
Hai chiều như đối nghịch
Mà chất ngất yêu thương...
Tình trăng sao đằm thắm,
Rồi chợt biến mong manh
Trái tim buồn say đắm
Nghe dòng máu chạy quanh!
Cơn mưa chiều buồn bã,
Mắt ướt mùa thu trôi!
Lệ buồn lăn trên má
Mùa thu tình lẻ loi...
Nỗi cuồng phong vần vũ,
Anh đã lỡ xa rồi,
Em đang trầm giấc ngủ
Bên ngoài mưa nặng rơi!
Bước chân em lẻ loi,
Tìm đâu bóng dáng người
Mổi chiều thu về tới
Ta đã mất nhau rồi…
Hoàng Bạch Mai
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Ngoài trời lạnh bụi mưa bay trắng đất,
Người cô đơn mải miết kế sinh nhai
Ta một bóng nuôi tình sầu chất ngất
Mỗi đông về, se lạnh nỗi u hoài...
Mình gặp gỡ tìm nhau trong ánh mắt,
Cố đo lường tình cảm mức thâm sâu
Khi hai ngã cùng qui về một mặt
Để cùng nhau kết hợp cảm thông nhau.
Mùa chuyển hướng - xuân quang lừng nhã nhạc,
Tay nắm tay nhau nhẹ bước du xuân
Rừng lá thắm, loài chim mông hưởng lạc
Đất thăng bằng theo nhật nguyệt phân chia.
Trời nắng ấm bụi vàng bay nhẹ tỏa,
Người cô đơn mừng hết cảnh cô đơn
Chung một lối đường đi tìm phép lạ
Hai người đi, cùng theo hướng mặt trời.
Hoàng Bạch Mai

Tuyển Tập 2018 – Chàng & Nàng

117

Dòng suối nóng, hòa mình tuôn suối đổ,
Đến với nhau bất chợt để đợi chờ
Nắng chiều xuống ánh mây hồng rực rỡ
Ta bên nhau như lạc bước vào mơ.
Anh chờ đợi lửa tình âm ỉ cháy,
Thấy bâng khuâng xao xuyến buổi chiều về
Máu cuồn cuộn nhịp tim như suối chảy
Cả không gian cô động cõi đê mê!
Làm sao bớt lửa tình đang trổi dậy!
Mạch tim lòng chuyển động khối yêu thương
Dòng suối nóng âm thầm đang vùng vẫy
Cơn bão lòng vần vũ mãi không nguôi…
Đêm sáng lộng, ánh trăng vàng tuôn sóng,
Vầng hào quanh sáng rực cả dòng sông
Đôi ta trao mộng tình tràn sức sống
Nhánh sông nào chuyên chở cõi chờ trông.
Một bến đợi trong bao ngày mong muốn,
Cõi mênh mang, còn lại chỉ đôi ta
Mặt đối mặt dòng yêu thương cuồng cuộn
Hai đứa mình chết lịm giữa đêm qua...
Hoàng Bạch Mai
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