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(Tình Khúc Mưa Số 48)
Sài Gòn lạnh giá, Sài Gòn quạnh hiu
Mùa thu trong mưa cho lá rơi nhiều
Tay gầy xanh xao đan bao nuối tiếc
Giọt buồn rơi rớt ngồi đếm cô liêu.
Vàng rơi xác lá lịm chết đêm qua
Bình minh mưa khóc đường vắng nhạt nhòa
Trời rét căm căm mùa thu xứ Bắc
Sài Gòn đuổi nắng hạnh phúc bay xa.
Trong em, từng cơn gió sắt se niềm đau
Mưa bay bay, gầy hao năm tháng chờ nhau
Người đi xa khuất hắt hiu câu thề
Ngàn năm em biết, mãi chẳng trở về
Và tình theo gió bẽ bàng cơn mê.
Vàng thu công viên rụng lá tơi bời
Giọt mưa chơi vơi tiếc thương ngậm ngùi
Vàng son lứa đôi một thời yêu ái
Dù bao trái oan tình vẫn khôn nguôi.
Tìm về ký ức đã xa thật rồi
Chiều thương lên mắt xót xa bồi hồi
Dù trong mưa gió sầu vẫn chung đôi
Chìm trong bóng mây người thương cuối trời.
Ngọc Quyên
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Vạt nắng mong manh
Rơi trên biển vắng
Giọt mưa giọt đắng
Biết chăng hỡi người!
Cánh gió lưa thưa
Hải âu tan tác
Nước mắt hay mưa
Lòng sầu biển khóc.
Dòng mưa đau rát
Nước mắt mặn môi
Chảy xuống ngậm ngùi
Giã từ tình ơi!
Ngàn năm xa cách
Còn gì cho nhau
Mảnh hồn tan vỡ
Tình trót dại khờ.

Thiên đường mộng mị
Một phút tình vui
Ôm tàn nguyệt lạnh
Rơi vàng đôi nơi.
Đời không chung lối
Tình không chung đôi
Thú đau thương lỡ
Nguyện thề khôn nguôi.
Xao lòng khoảnh khắc
Hay trọn cuộc đời
Nước mắt chia phôi
Gởi về phương ấy.
Ân tình lầm lỡ
Xin tặng cho người
Cho dòng nước mắt
Như mưa trong đời.
Ngọc Quyên
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Có lẽ hồn tôi trót dại khờ
Như hàng dừa cao hát vu vơ
Theo gió triều lên rì rào vỗ
Để lại rêu xanh cọng buồn khô.
Có lẽ nên tôi hóa kiếp sò
Rút vào thân vỏ chẳng so đo
Đâu lời thương mến đâu gian dối
Lòng người sâu cạn biết sao dò.
Có lẽ chữ tình như cơn gió
Thoắt đến rồi đi thật tình cờ
Và chiếc thuyền con neo bến cũ
Mà người biền biệt nẻo hư vô.
Có lẽ sóng xô lòng biển cả
Chữ tình vật vã giữa trùng khơi
Bão to sóng nhỏ làm sao biết
Yêu thương giận ghét chẳng thành lời.
Rồi thì mặc gió, mưa mặc mưa
Chuyện đời nhân thế nói sao vừa
Tĩnh lặng hồn tôi theo ngọn gió
Hạt bụi dương trần, có lẽ thôi!
Ngọc Quyên
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Có đôi khi nhìn về quá khứ
Hoài vọng cùng bao nỗi xót xa
Đường tương lai mịt mù bóng tối
Hạnh phúc đâu, mây khói nhạt nhòa.
Có những lúc hồn trôi xứ lạ
Đời phù du như giọt sương sa
Bình minh tan nắng sớm chan hòa
Tan tác mấy nụ tình khô héo.
Người cùng ta quan hà hai nẻo
Gặp nhau chi ngã rẽ cuộc đời
Xum họp tàn theo cơn gió lốc
Rồi ngậm ngùi chia cách đôi nơi.
Em phương trời lẻ loi in bóng
Chập chùng cơn khát vọng khôn nguôi
Người thương đâu quanh ta trơ trọi
Chỉ rơi thềm, nguyệt tận không lời.
Tìm đâu thấy, tìm đâu người hỡi?
Bốn phương trời mờ mịt thức mây
Đời rêu phong, lạnh đầy khúc hát
Nguyệt cầm buông trong gió xa bay.
Ngọc Quyên
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Chợt thoáng mơ xưa theo gió về
Hiên ngoài sương trắng rụng tái tê
Ngõ vắng quanh co, hồn vực dậy
Nụ hôn mềm, tha thiết đắm say.
Chừng như đã quên mùa thu ấy
Cỏ cây lá úa giấc mộng tàn
Tương tư rời rã trăng mờ ảnh
Dại khờ tay níu bóng thời gian.
Hỡi mây bay, gởi hồn cho gió
Cơn mưa chiều vò võ từ tâm
Dấu chân ai theo vết lăn trầm
Trên dốc đời soi buồn năm tháng.
Như con chim ngậm ngùi lẻ bạn
Nghe tàn phai nỗi nhớ muộn màng
Từng hạt mưa rơi đều đêm tối
Giọng ca buồn ru khúc tình tan.
Ngọc Quyên
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