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Một Chiều Nhớ
Nhau
(Riêng cho Trần Thúy Sơn)
Ước gì được trận mưa rào
Để em tưới mát vườn đào nhà em
Ước gì một trận mưa đêm
Để em ôm ấp hơi quen mặn nồng.
Ước gì trận gió thu phong
Cuốn trôi em tận mênh mông cuộc tình
Ứớc gì chuyện của chúng mình
Ngàn năm vẫn mãi chung tình có nhau.
Giờ anh ở tận nơi đâu
Còn không anh mộng ban đầu ấp yêu
Thương em sợi tóc về chiều
Lả lơi còn đọng hương yêu cuộc tình.
Anh như buớm lạ tìm quên
Em như hoa nắng soi miền đảo hoang
Gặp nhau chi để lỡ làng
Mai về góp nhặt muộn màng tình rơi.
Miên Thụy
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Áo vàng một thưở vẫn riêng em
Dù cho mưa gió lạnh bên thềm
Dù cho tháng ngày vần xoay mãi
Vẫn áo vàng xưa quyện bước êm.
Tháng ba xuân đến dệt tình mơ
Màu áo em yêu vẫn đợi chờ
Nắng xuân trải nhẹ hồn xuân đến
Lung linh trong gió một trời thơ.
Gửi đến nơi anh chút nắng xuân
Có ấm lòng nhau chút tình gần
Tháng ba trẩy hội trời xuân thắm
Áo vàng em đó hồn bâng khuâng.
Miên Thụy
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Thôi anh đừng nói tiếng yêu em
Hãy để gió ru giấc mộng êm
Hãy rót trăng thơ qua khung cửa
Đừng gọi em về lúc nửa đêm.
Thôi anh mình chẳng là riêng nhau
Từ khi em áo trắng qua cầu
Là bước chông chênh đời vạn dặm
Là buồn le lói suốt đêm thâu.
Nhưng trái tim này không của anh
Em đã bỏ quên trên tháng ngày
Ai bảo gặp anh không thổn thức
Để mộng anh buồn tình quẩn quanh.
Em chỉ là em - em gái thôi
Và chỉ yêu ai yêu một người
Làm sao chén tình chia đôi được
Nên anh đừng trách nhé anh ơi.
Em chỉ còn đây một chút tình
Tình thơ tình thẩn tình chạy quanh
Đừng trách nghe anh khi em lỡ
Cho dù là lúc nói yêu anh.
Miên Thụy
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Nắng Thu
Đường qua nhà em
Xôn xao vàng lá
Hàng cây lặng im
Lung linh bóng ngã.
Mùa thu nắng úa
Trải rộng bên trời
Nắng không đủ ấm
Trái tim đơn côi.
Thèm chút nắng vàng
Những ngày tháng hạ
Mùa qua ngỡ ngàng
Trời thu thay lá.

Em đi trong nắng
Gió thu gợi tình
Nắng thu không đủ
Sưởi hồn mông mênh.
Nắng thu nhẹ rớt
Trên đôi vai gầy
Đời em còn lắm
Bao chiều đổi thay.
Nắng thu mong manh
Tình yêu chưa xanh
Đường thu hoang lạnh
Duyên ta không thành.
Anh đi bỏ lại
Nơi này xuyến xao
Mùa thu thay áo
Duyên tình lao đao.
Miên Thụy
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Thì Thôi
Thì thôi một cuộc tình hờ,
Ra đi lạnh sớm một bờ trăm năm.
Thì thôi một chỗ em nằm,
Chăn đơn em đắp mộng thầm em treo.
Sóng lòng ngừng tiếng vỗ reo,
Lạnh miền hư ảo về theo tháng ngày.
Trả người đó một vòng tay,
Vòng tay chứ ấm vội thay ân tình.
Trả người bờ bến lênh đênh,
Thuyền em mấy bận chồng chềnh ngược xuôi.
Trả người tiếng nói đầu môi,
Chưa yêu nhau đã một đời ăn năn.
Miên Thụy
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Tình Xa
Sao ngày xưa không nói
Tiếng yêu em một lần
Nên tình ta bối rối
Ôm hoài mối tình câm.
Sao ngày xưa không ngỏ
Nỗi lòng này cho em
Để cuộc tình vụn vỡ
Buồn như ánh sao đêm.
Ngõ về em mấy nẻo
Anh đong đưa cuộc tình
Cho son môi khô héo
Nên tình hoài lặng thinh.
Làm sao cho em quên
Khi bờ bến lênh đênh
Đừng như cơn mộng dữ
Xin là những dịu êm.
Miên Thụy
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