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Trọn Câu Ân Tình
Gởi anh cũng mối tình xanh,
Ngày qua tháng lại vẫn dành trong tim.
Mịt mù nửa bóng trăng đêm,
Lối mòn còn đó bên thềm trăng rơi.
Gió chiều trộn tóc gọi mời,
Lập lòe lửa phượng khung trời nhả thơ.
Dáng anh chất chứa hồn mơ,
Vẫn thuyền một bến đợi chờ người xa.
Tịnh Tâm sen tỏa mượt mà,
Vân Lâu bến hẹn hai ta thì thầm.
Dở dang vàng đá trăm năm,
Mối tình hoài vọng xa xăm ước thề.
Còn đâu âu yếm vỗ về,
Còn đâu pháo đỏ đề huề bên nhau.
Bây chừ tim đọng thương đau,
Trong em vẫn giữ trọn câu ân tình.
Kim Hương
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Làm sao trả lại cho người,
Ngày em đôi tám hoa tươi nắng hồng.
Vai mềm tóc xõa nhẹ cong,
Mơ mòng nước biếc thoảng lòng nhớ thương.
Lập lòe lửa phượng mái trường,
Hoa rơi trên tóc hồn vương đượm tình.
Làm sao trả cánh môi xinh,
Trong em chôn một khối tình mộng mơ.
Vân Lâu bến đợi bến chờ,
Hương Giang thuyền nước lững lờ bên nhau.
Làm sao trả lại tình đầu,
Thương màu son thắm nên câu ước thề.
Làm sao trả lại say mê,
Gió chiều trộn tóc vỗ về tình thâm.
Trăng vàng ngả bóng vương thầm,
Cung thương hòa nhịp bội phần thiết tha,
Làm sao trả lại cách xa,
Con tim tan nát lệ nhòa thắm môi.
Đau thương tiếc nuối trọn đời,
Ơn anh xuân thắm trao lời nước mây.
Mai tàn cúc nở ai hay,
Canh ba sương đọng vai gầy nhớ thương.
Kim Hương
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Có chi mô rựa hở anh,
Nhìn nhau lúng lính bước nhanh đôi lần.
Tuy rằng lòng những bâng khuâng,
Vẫn còn e ấp âm thầm bờ môi.
Tình răng lạ rựa anh ơi,
Đôi tim nghiêng sóng dưới trời Hương Giang.
Răng anh lại phải vội vàng,
Sợ rằng bọ mạ hăm mang đánh đòn.
Gặp anh bước nhẹ lối mòn,
Bạn bè cứ tưởng ông dông em nì.
Nghe lời dị nghị mần chi,
Tan trường anh đợi góc ni tê tề.
Bên nhau tình ấm say mê,
Bến đò Thừa Phủ câu thề thắt vai.
Hương cau Vĩ Dạ trúc mai,
Ngắt hoa trên dậu anh cài tóc em.
Tóc dài buông xõa vai mềm,
Bay qua bến mộng đẹp duyên ngày lành.
Cau trầu Nam Phổ chợ Dinh,
Một ngày nắng ấm linh đình vu qui.
Kim Hương
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Anh là tàng cây xanh
Xòe bóng mát ru cành
Che em ngày nắng lửa
Như nón lá nghiêng vành.
Anh là suối nước trong
Cho em tắm mát lòng
Róc rách lời yêu dấu
Gọi nắng sớm về hong.
Anh là mưa đêm thu
Nương làn gió tình ru
Ướt vành môi thương nhớ
Nụ hôn mọng đón chờ.
Anh là khúc tình ca
Xoay vầng trăng mượt mà
Cho đêm dài mộng mị
Quấn bóng hình đôi ta.
Anh là dải nắng xuân
Kết chuỗi ngọc óng ngần
Em đeo tha thướt bước
Cỏ tình mơn gót chân.
Kim Hương
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