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(Tình Thiên Thu)
Từ anh đi em một đời mộng mị
Tình héo hon tiếc nuối tuổi xuân thì
Hoa tình yêu ủ rũ khép đôi mi
Anh xa cách tình thôi đành dang dở...
Cô đơn bước u buồn trên ngõ nhỏ
Anh đi rồi còn ai đón, ai đưa
Công viên chiều hàng cây đứng ngẩn ngơ
Nơi hò hẹn - tìm đâu ngày yêu dấu?
Anh chẳng nói một lời tình giã biệt
Cõi tình chung em tha thiết mong chờ
Bởi vì đâu tình phai nhạt hững hờ
Mãi trong em tình nhung nhớ, bơ vơ!
Em nức nở bài "Thiên Thu Tình Mộng"
Tiếng đàn ai thao thức những đêm mơ
Tình ngọt ngào đong đầy bao kỷ niệm
Thiên thu tình buồn, còn mãi vương tơ!
Phạm Thị Minh Hưng
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CHÚT ĐỜI CÒN DƯ
Gặp nhau một chút... Xa rồi,
Thì thầm gọi khẽ, tên người cố nhân
Mấy mươi năm mãi
ngại ngần,
Tháng 10 hấp tấp xoay vần
tìm nhau!
Tình buồn, sắc lạnh hơn dao,
Vương mang mộng mị,
lao đao ngọn sầu.
Hẹn hò chi... đợi kiếp sau,
Cầu còn chưa bắc nơi nào
ghé qua?
Lời thơ nhỏ giọt xót xa,
Đi tìm ảo ảnh, ngày qua
đêm tàn.
Chơi vơi ngọn nến xanh vàng,
Lung linh ánh lửa... hoang mang mắt buồn.
Anh đi hư ảo canh trường,
Sài gòn mưa lạnh con đường lá rơi.
Tìm đâu một phút bên người?
Tiếc gì nhau nhỉ... Chút đời còn dư?
Phạm Thị Minh Hưng
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LẼ NÀO QUÊN
Lẽ nào em đã quên tôi,
Tình ta từ thuở còn ngồi cạnh nhau.
Trường xưa ghế đá xanh màu,
Cành hoa phượng đỏ lao xao nắng hè.
Lẽ nào tình đã u mê,
Quên đi cái thuở tóc thề chớm vai?
Lẽ nào quên trúc quên mai,
Quên thời áo trắng gót hài dạo chơi.
Sân trường cây cỏ xinh tươi,
Tóc cài hoa tím môi cười làm duyên.
Tìm đâu ngày tháng thần tiên,
Tình như ánh nắng chiều nghiêng nồng nàn.
Dệt bao mộng ước thênh thang,
Bình minh nắng sớm ngập tràn ý thơ.
Mai, Lan, Đào, Cúc, Hồng Mơ,
Vườn yêu trổ nụ chẳng lo sợ gì...
Ai ngờ bướm trắng bay đi,
Hững hờ như cánh chim di cuối trời.
Bâng khuâng thương nhớ chơi vơi,
Thu vàng lá úa... chiều rơi âm thầm!
Phạm Thị Minh Hưng
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Đất chưa lỗi hẹn cùng em,
Mà em sao nỡ lòng quên ước thề.
Lục bình tím nhánh sông quê,
Vời trông bóng dáng tình mê thuở nào.
Thuyền đi bến cũ hư hao,
Chờ em mòn mỏi xanh xao ngọn nguồn.
Bốn mươi năm lẻ tình buồn,
Tháng năm, tháng sáu mưa tuôn não nề!
Nào em có thấy đường về,
Không quay trở lại - câu thề trôi sông.
Tình xưa... nay mối tình không,
Con sông nước vẫn xuôi dòng lênh đênh.
...
Lục bình tím ngắt buồn tênh.
Đất chưa lỗi hẹn mông mênh đợi chờ.
Em xa, bến vắng hững hờ,
Quê-nghèo-tình-cũ vẫn mơ tương phùng!
... Em ơi tình vẫn đợi mong...
Phạm Thị Minh Hưng
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Xa vắng tình ơi đừng cảm sầu
Tình ta - tình yêu dấu dài lâu
Tình chắt chiu yêu thương son sắt
Một ngày xa cách hồn xanh xao!
Nhớ nhung tình hỡi mỗi phút giây
Tình ta đằm thắm biết bao ngày
Dù đông ủ rũ tình băng giá
Hẹn xuân về... yêu trọn vòng tay!
Xuân về tình lung linh bướm hoa
Xinh tươi như đóa hồng kiêu sa
Vườn yêu hãy ghé - tình thơ mộng
Cùng hát bài tình nồng thiết tha!
Nhớ nhé, tình ta luôn thắm tươi
Nụ môi xinh xắn sẽ trao người
Làm sao quên được câu thề hẹn
Yêu mãi... Tình ơi đến muôn đời...
Phạm Thị Minh Hưng
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MÙA HẠ CUỐI
Đi lặng lẽ dưới hàng cây phượng đỏ
Hè đang về rộn rã tiếng ve ru
Nắng vàng tươi và nỗi buồn rất lạ
Cứ ngập ngừng - chầm chậm những xót xa..
Thơ thẩn mãi trong sân trường yêu dấu
Sẽ đến ngày vời vợi cách xa nhau
Thời gian ơi đừng trôi qua nhanh quá
Chút tình tôi ngày tháng chớ phôi pha...
Phượng rụng đầy sân hoen màu nắng úa
Mùa tan trường man mác những luyến lưu
Bài hát "chia tay" tình sao vương vấn
Biết bao giờ gặp lại được nhau đây?
Tiếng ve ran ran - như điệp khúc buồn
Sân trường vắng lặng, nhạt ánh hoàng hôn
Mùa hè cuối cùng, tình chưa nói hết...
Lòng bâng khuâng - hờ hững nỗi chia phôi!
...
Phạm Thị Minh Hưng
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Chiều buông ánh nắng dần phai,
Hoàng hôn tiễn biệt ngày dài sắp qua.
Sóng đời vỗ nhịp phôi pha,
Cạn năm cạn tháng - la đà lá thu.
Rụng rơi vào cõi xa mù,
Tình như lạc lối phù du đất trời.
Chiều sương chiếc bóng đơn côi,
Một mình chới với... tình đời lạnh tanh!
Tình buồn thuở tóc còn xanh,
Mong manh như sợi chỉ mành lửng lơ.
Buồn như nửa mảnh trăng mờ,
Xanh xao ngày tháng, hững hờ chiêm bao!
Tình ơi bóng tối nghẹn ngào,
Làm sao có phút nhiệm màu... tình xưa?
Đâu lời hứa hẹn tình mơ?
Đèn khuya hiu hắt - bơ vơ - ngỡ ngàng.
Phạm Thị Minh Hưng
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Hẹn hò chi - những đợi, những mong
Để trông để ngóng phút tương phùng
Tay bắt mặt mừng vui khôn tả
Gặp nhau rồi, tình hết long đong!

Ta từ mộng ảo bước ra đây
Như tỉnh giấc nồng sau cơn say
Gặp nhau ngần ngại tình e ấp
Hơi nóng bàn tay sao ngất ngây!

Cứ như cái thuở tóc còn xanh
Bâng khuâng chân bước, mắt long lanh
Môi cười chúm chím hồn xao động
Nhìn nhau giây phút tình mênh mông...

Xa cách bao năm vạn nẻo đường
Mái tóc hai màu trải gió sương
Về đây tình vẫn hoài thương nhớ
Giữ nhé tình ơi - bao luyến thương!

Phạm Thị Minh Hưng
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Thôi Nín Đi Em…
TÌNH ĐÃ CHIA XA
(Cảm tác bản nhạc Sang Ngang của Đỗ Lễ)
Em hỡi thôi đừng khóc tình ta
Một chiều định mệnh đã chia xa
Đời hai ngã rẽ tình tan tác
Tiếc nuối chi em - tình phôi pha!
Đừng gọi tên nhau trong gió mưa
Mùa đông sương lạnh, nắng lưa thưa
Tình giờ xa lắc - đời ngăn cách
Dấu nỗi buồn...
Thức trắng đêm mưa!
Bài "Sang Ngang" nghe buồn mênh mang
Điệu nhạc tả tơi chiều đông tàn
Lá vàng rơi rụng tình hiu hắt
Còn gì đâu tình xa cách bẽ bàng!
Đừng trách gì nhau phút biệt ly
Dòng đời đôi ngả - bước phân ly
Tiễn đưa tê tái tình xa thẳm
Đừng cho dòng lệ ướt tràn mi...
Phạm Thị Minh Hưng
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"Tình ta tựa đóa Tường vi
Nồng nàn say đắm tình si tuổi hồng"
Nhưng...
Bỗng một hôm... Tình chia xa… chia xa...
...

GỌI MÃI TÌNH XA
Thôi đừng buồn...
nức nở... tình xa
Hồn em mưa tầm tã
nhạt nhòa
Tình xa. Có lẽ tình
tan vỡ
Cay đắng, bơ vơ,
những hững hờ...
Gọi mãi tình xa
trong nát tan
Hoàng hôn về lạnh
ngắt dung nhan
Bâng khuâng lạc
bước hồn băng giá
Tình chẳng như mơ... sao bẽ bàng?
Đừng nói lời tình buồn chia ly
Điệu nhạc sầu mênh mang... ướt mi
Lẻ loi chân bước, hồn tê dại
Ngõ nhỏ tiếc thầm đóa Tường vi!
Sao không nói lời yêu hò hẹn?
Cánh hoa yêu héo úa võ vàng
Bao dấu ái còn đây tha thiết...
Tình hẹn trăm năm... sao dở dang?
Phạm Thị Minh Hưng
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(Em đi vào mộng tìm anh)

Mình xa nhau
nghìn trùng cách trở
Nhớ anh nhiều
ngày tháng bơ vơ
Vào mộng tìm anh có vơi nỗi nhớ?
Nỗi nhớ vô cùng vời vợi đêm mơ!
Em đi vào mộng cố tìm anh
Ngày đêm xa vắng, tình mong manh
Hồn sắt se nhớ nhung từng ánh mắt
Nhớ môi nồng ấm áp những tàn canh...
Em miên man... tìm anh trong mộng
Chỉ thấy buồn nỗi nhớ lênh đênh
Anh xa thẳm - tình sầu hiu quạnh
Mơ vòng tay sưởi ấm tình nồng...
Chỉ là hư ảo - nào thấy anh đâu
Nhớ quá anh ơi... nụ môi hôn ngày cũ
Giấc ngủ vật vờ lòng buồn ủ rũ
Em lạc loài thương nhớ cuộc tình xanh...
Phạm Thị Minh Hưng
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