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Kiều Mộng Hà
Tên: Dương Thị Mộng Hà
Sinh quán: Cần Thơ
Hiện đang cư ngụ tại: Austin, Texas, USA
Chữ Hán chữ Tây lõm bõm. A...
Vậy mà thơ thẩn thuở mười ba
Công ngôn dung hạnh: bù. Ai vậy?
Mộng Hà!
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Thư pháp Kiều Mộng Hà

Người đi … tình ở lại
Khuất dấu bóng trăng xưa
Hong đời ngùn ngụt cháy
Mặc nước mắt dư thừa.
Kiều Mộng Hà
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BUỔI TỐI MÙA ĐÔNG
(Viết riêng cho ĐNH)
Sao gặp lại nhau trong khung cảnh đó!
Em lặng người quay mặt giấu thật mau
Diễm phúc quá! Anh cùng con với vợ
Đi bên đường âu yếm dắt tay nhau
Đã bốn năm mà sao em nhớ mãi
Dù bây giờ anh có vợ có con
Anh chắc hẳn quên rồi người con gái
Mà ngày xưa vụng dại gửi tim non
Trốn kỷ niệm ra trường em xin đổi
Về cao nguyên gửi tâm sự núi rừng
Sao gặp nhau không một lời chào hỏi
Vội cúi đầu giấu lệ đọng rưng rưng
Cơn gió buốt rùng mình đi lặng lẽ
Anh vẫn chừ dáng dấp của ngày xưa
Vẫn đôi mắt đa tình màu hạt dẻ
Vẫn bờ môi... Thương biết mấy cho vừa!
Trời vào đông nên Pleiku lạnh quá
Hay tại em giá rét tự bên trong
Ai khiến xui mình cùng chung thành phố
Rồi gặp nhau trong khung cảnh... đau lòng
Thời gian nhanh như nhịp chân anh bước
Mới ngày nào hai đứa chớm yêu nhau
Lời hẹn thề ai nỡ lòng quên trước
Cho tình yêu nhiều ngang trái xót đau
Thôi kỷ niệm xin nằm im cúi mặt
Còn tương lai! Em biết gửi cho ai?
Tháng năm trôi kéo dài bao ngăn cách
Nhắc làm gì câu chuyện cũ đắng cay.
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