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Ngày xưa một thuở mộng mơ,
Vẽ vời trang giấy bài thơ xuân thì.
Thư anh trao giữa mùa thi,
Nắng hồng xoải cánh chim di ngang trời.
Thẹn thùng nói chẳng nên lời,
Con tim bối rối chơi vơi nụ cười.
Nhà ai nở đóa hoa tươi,
Mái hiên che mát dáng người anh thương.
Đong đưa phượng vỹ sân trường,
Hoa rơi trên tóc nhẹ vương vai gầy.
Nắm tay ước vọng xum vầy,
Tương lai rực rỡ mộng đầy mắt môi.
Bài thơ tình tự lên ngôi,
Sóng đời thời thế nổi trôi ai ngờ.
Em sang bến nước xa mờ,
Anh trong cửa hẹp dật dờ tỉnh mê.
Quê hương thăm thẳm đường về,
Dặm trường khuất nẻo ước thề nhạt phai.
Viễn phương hoài tưởng dáng ai,
Mong em an phận vóc mai dịu hiền.
Đỗ Thị Minh Giang
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Làm Sao Anh Biết
Chim xa rừng còn thương cây nhớ cội
Người xa người tội lắm người ơi.
(Ca dao)
Làm sao anh biết chim buồn xa cội
Mình lìa nhau tội lắm phải không anh
Biển mênh mông nên mây khói xây thành
Mối chân tình vẫn dành trao ai đó.
Hơi nước biển mặn mà gây thuơng nhớ
Nỗi lòng em trải rộng nhánh sông sâu
Bao kỷ niệm vùi chôn khúc giang đầu
Làn sương phủ tóc mây mờ khói trắng.
Ngôi trường nhỏ lặng yên trong chiều vắng
Nhạt nhòa tia nắng trải lối đường xưa
Đã bao lần mình cùng trốn trời mưa
Tim trăn trở dù chưa lần hò hẹn.
Sao bỗng nhiên nghe chút gì e thẹn
Lén nhìn nhau chợt bẽn lẽn ngượng ngùng
Giờ tan trường chẳng dám đi về chung
Lòng thầm mong lá thư tình thứ nhất.
Đỗ Thị Minh Giang
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Mùa Hoa Phượng Thắm
Phượng hồng rực rỡ nở đỏ tháng năm
Bóng dáng em xinh tươi ánh trăng rằm
Ru hồn anh lang thang chiều sương khói
Mơ ước đêm về chờ đợi âm thầm.
Thương gởi về anh hương thơm đồng nội
Gió thổi lao xao ngọn lúa đong đưa
Chiếc nón lá che má hồng tóc rối
Áo bà ba vương nắng ấm ban trưa.
Tiếng sáo vi vu cánh diều lơ lửng
Lũy tre làng xanh thẫm bóng xa mờ
Chim ríu rít chuyền cành xây tổ ấm
Nhạc điệu vang lừng rộn rã tiếng ca.
Đi giữa mùa hoa lòng em tô thắm
Âm hưởng tình ca ngọt lịm sớm mai
Xao xuyến nhìn nhau lòng anh chìm đắm
Hạnh phúc mơ màng tìm lối Thiên Thai.
Đỗ Thị Minh Giang
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Anh chép thư tình bằng mực tím
Hạ nồng ươm nắng lối vào mơ
Trong tim ôm ấp nhiều thương nhớ
Dáng nhỏ đường chiều bước ngẩn ngơ.
Tên hai đứa ghép đầy trang vở
Áo trắng học trò mộng tóc tơ
Hò hẹn thi xong cùng dạo phố
Tây Đô phượng nở thắm tình thơ.
Anh xếp bút nghiên theo vận nước
Em về hiu hắt ánh trăng lơi
Hoa bay tan tác ngoài hiên trước
Từ giã chia ly thoáng nghẹn lời.
Ghế đá công viên buồn lặng lẽ
Còn ai ngồi đợi bóng người xưa
Vườn khuya giăng mắc màn sương lệ
Chiếc lá chợt mềm giọt tiễn đưa.
Đỗ Thị Minh Giang
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Cuối tuần hò hẹn sao mây khóc
Từng hạt mưa giăng ướt tóc em
Núp dưới tàng cây anh đứng đợi
Đếm từng viên sỏi nhớ nhiều thêm.
Che chung dù nhỏ lời tâm sự
Thủ thỉ tim hòa tiếng gió đưa
Đôi lòng hòa cảm bao trìu mến
Vạt áo chúng mình thấm nước mưa.
Em yêu màu tím bóng hoàng hôn
Nhung nhớ lòng dâng nét dỗi hờn
Nếu hẹn xin đừng quên, lỗi hẹn
Sợ buồn giăng lối bóng cô đơn.
Anh viết lá thư bằng mực tím
Cho lòng em tím nỗi hoang liêu
Nghe tim thổn thức tình xa vắng
Đôi mắt sầu mơ ánh nắng chiều.
Đỗ Thị Minh Giang
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Đêm Tây Đô nồng nàn bóng tình nhân
Tay trong tay sao chưa thấy thật gần
Bến Ninh Kiều trăng vàng soi lóng lánh
Ao ước chung đời tròn vẹn nghĩa ân.
Ta trao nhau tấm chân tình tuyệt mỹ
Buồn chia ly dâng hoài cảm thiết tha
Phương này em bơ vơ chiều phố thị
Vương vấn phút giây kỷ niệm ngọc ngà.
Năm tháng dần trôi sương mờ giăng ngõ
Tình em lưu luyến trao gởi về anh
Nuôi mái tóc cho ngọn dài thương nhớ
Dù biết rằng tình như khói mong manh.
Anh chẳng đưa em về bến bờ mơ
Tâm hồn trống vắng sầu mộng bơ vơ
Tình bay cao áng mây trời xanh biếc
Dòng thời gian mờ nhạt mối duyên tơ.
Đỗ Thị Minh Giang
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C

Mùa Xuân hồng má em thơ
Từ giã hôm qua dại khờ
Đường ngôi tóc rẽ làm dáng
Lòng anh mơ mộng vẩn vơ.
Lần đầu anh viết bài thơ
Hồn ươm bao nỗi mộng mơ
Vườn em thoảng hương hoa nở
Bướm vào bay lượn nhởn nhơ.
Anh hẹn học xong trở về
Cùng em vui mối duyên thề
Bên nhau ấm nồng hạnh phúc
Chung đời êm ả chiều quê.
Suốt đời em dạ sắt son
Thủy chung chăm sóc chồng con
Vượt bao nhọc nhằn xứ lạ
Trăm năm tình nghĩa vẹn tròn.
Đỗ Thị Minh Giang
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C
Sáng thứ hai sao người ta nghỉ học
Thầy giảng bài em nào hiểu gì đâu
Dòng lệ rưng mi em khẽ cúi đầu
Hồn lưu luyến mang nỗi buồn con gái.
Chiều thứ bảy áo bay vàng đại lộ
Chỉ mình em dạo phố thật cô liêu
Vì mình đâu có nhan sắc mỹ miều
Để người ta hẹn hò và đưa đón.
Đôi mắt liếc trộm nhìn qua vành nón
Lời chưa ngỏ đã lên tiếng tự tình
Làm xao động một mảnh hồn nguyên trinh
Trang sách vở dấu tờ thư ai viết.
Tình yêu đến nhẹ nhàng và thắm thiết
Mơ ước gì trong lứa tuổi xuân xanh
Giữ cho nhau chút tình cảm chân thành
Và nhớ thương tháng ngày vương kỷ niệm.
Đỗ Thị Minh Giang
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Nhớ dòng nhựt ký tuổi đôi mươi
Mắt biếc xuân thì nét thắm tươi
Gối chiếc đêm thâu thầm khấn nguyện
Ngày mai áo gấm rộn vui cười.
Tình học trò vùi sâu kỷ niệm
Cho lòng nhung nhớ mộng ngày xanh
Em yêu màu áo trắng tinh anh
Nắng nhạt đường chiều qua phố nhỏ.
Chỉ khẽ nói thương chưa hẹn thề
Đến trường hai buổi nẻo đi về
Ngày xưa trìu mến giờ xa lạ
Đừng trách nhau chi dạ tái tê.
Pensée anh ép vào nhật ký
Nghe tâm hồn tím giấc bơ vơ
Chuyện tình thêu dệt khúc ban sơ
Sầu đọng con tim tràn ngấn lệ.
Đỗ Thị Minh Giang
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Làm sao hiểu từ phương nào chàng đến
Khiến cho tôi ngơ ngác buổi chiều xuân
Chàng tưới mát nắng hạ nồng trìu mến
Mùa thu về chợt nghe lòng bâng khuâng.
Sưởi ấm tôi vào đêm đông lạnh giá
Hồn ngẩn ngơ mơ tưởng mỗi đêm về
Thề nguyện cùng nhau kết nghĩa phu thê
Vẹn niềm nghĩa nhân chẳng hề thay đổi.
Chàng thơ ơi tấm lòng tôi vời vợi
Gần cuối cuộc đời vẫn mãi còn yêu
Tình đậm đà nồng thắm nét hương chiều
Tình không phai dù sắp tàn nhan sắc.
Tôi với chàng chẳng bao giờ bội bạc
Từng trải qua bao dâu bể thăng trầm
Hẹn với chàng chung sống tới trăm năm
Trao trọn vẹn mối chân tình thiện mỹ.
Đỗ Thị Minh Giang
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