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(Kính tặng hương linh Ba Mẹ)

Anh xúng xính trẻ măng trong ngày cưới
Em dịu hiền bên cạnh nụ cười tươi
Anh xin hứa "chung thân" vì hạnh phúc
Em đây rồi! "Một nửa" hỡi người ơi!
Lễ tân hôn không bia rượu để say
Họ hàng vui, chúc tụng của một ngày...
Đám cưới nghèo không xe hoa, đơn giản
Ngàn yêu thương anh bảo đợi đêm nay!
Em e thẹn... làm cô dâu ngày cưới
Để ngày mai bắt đầu cuộc đời son
Không một mình... mà là đôi chứ nhỉ!
Nhà thêm ba... thêm bốn... một chục con.
Anh: chú rể... ngày sau thành cột trụ
Em: cô dâu... là mái ấm gia đình
Đàn con trẻ đem niềm vui hạnh phúc
Anh và Em, sấp nhỏ sống an bình…
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Ngày tháng năm chiến tranh về tàn phá
Tay bế bồng con nhỏ chạy tản cư
Lưng ruột tượng dăm ba đồng giắt túi
Tránh đạn bom núp dưới hố hào, mương
Bỏ ngành nghề y sĩ, chạy Việt Minh
Mẹ địu con... Cha gánh dầu mưu sinh
Cơm hẩm hiu chan đầy trong nước mắt
Mớm con thơ... Mẹ nhường nhịn phần mình.
Mẹ kể chuyện đôi mắt sáng kiên cường
Chúng con nghe như bài học trong trường
Cha phụ họa khi Mẹ còn thiếu sót:
“Đã hai lần xa xứ... bỏ quê hương!”
Đời Mẹ Cha thấm thía những gian truân
Cha hồi tưởng... Mẹ ngậm ngùi tuổi xuân!
Chín mươi năm… thời gian trôi nhanh quá!
Nay mất Người... mắt lệ ướt bao lần…
Nhớ nhớ... quên quên: "Chàng ở đâu?"
Sáu tháng rồi vắng Cha, Mẹ buồn đau
Người yêu người... chú rể đón cô dâu
Về Cõi Lạc... từ đây hết khổ sầu.
Phạm T. Thu Hương
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Nỗi buồn chợt hiện lên đôi mắt
Nụ cười dẫu có chẳng còn mong
Đoạn đường năm cũ hoa thơm ngát
Nghĩa nặng ân tình khó nói không!
Chàng buồn… chàng uống để say sưa
Quên sầu, quên nhớ, nhớ quên xưa
Nàng buồn… nàng viểt thơ mấy đoạn
Bay bổng hồn lên gió đong đưa...
Ly đã cạn rồi... ngưng uống đi
Từ đây khép kín chẳng nói chi
Chàng đi chập choạng về căn phố
Nàng đã theo chồng đoạn tình si!
Đi về quên hết gió cuốn trôi
Kỷ niệm mà chi chỉ còn tôi
Đêm nay trăng lẻ sầu vốn dĩ
Cái buồn muôn thuở lúc chia phôi!
Phạm T. Thu Hương
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Tôi có một người yêu
Hình như người chưa nói
Tiếng yêu tôi hay nhớ
Hỏi làm chi thế nhỉ?
Yêu nhớ chẳng hề rao!
Tôi có một người tình
Tôi yêu người không nói
Tôi yêu người trong nhớ
Tôi yêu người trót yêu
Để rồi mãi còn yêu!
Lần đi xa... thật xa...
Người nói: “Nhớ thật rồi!
Nhớ dáng ai vai gầy
Nhớ mắt buồn xa vắng
Tiếng nói và tiếng cười
Nhớ về nơi ai ở
Nhớ đất nước người xa...
Nửa địa cầu đại dương
Để rồi nghe quay quắt! "

Bên này đêm, kia sáng
"Khuya rồi thôi đi ngủ."
Lời vội: "Anh nhớ em!
Nhớ rồi! Nhớ thật nhiều! "
Lần đầu tiên nghe nói
Lần đầu tiên biết nhớ?
"Không… không! Nhớ lâu rồi!"
Tinh cho đi là nhận
Nhớ nhau trong xa cách
Tôi mỉm cười hạnh phúc
Người biết tôi có người
Trong sâu thẳm tâm hồn
Tôi biết người nhớ tôi
Trong trái tim tình thật.
Tình này tôi không quên
Không bao giờ thắc mắc
Không bao giờ hờn giận
Thôi thế cũng hiểu rồi
Thôi thế cũng đủ rồi
Tình yêu tôi... thế đó!
Phạm T. Thu Hương
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Tôi muốn cùng chung
để... thủy chung
Với tình yêu ấy mãi
tương phùng
Cuộc đời đâu dễ như
mong muốn
Thôi thế hết rồi... đoạn
đường chung!

Ước ao chung thủy... của tình chung
Từ khi vương vấn một cảm rung
Ngày ấy đôi khi như sống lại
Hão huyền mơ ước một đoạn chung...
Đã hứa với lòng thôi không để
Hẹn hò hờn dỗi lối đi về
Giữ tình tri kỷ không đưa đón
Chớ để lửa lòng nhóm đam mê!
Thôi chớ ngược dòng từ khởi điểm
Như ngày xưa ấy mới quen nhau
Giữ tình đẹp... giữ riêng niềm nhớ!
Đã trót trong tim một vểt sầu…
Phạm T. Thu Hương
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Ước gì cho mối tình đầu,
Mùa Thu năm ấy đừng sầu nhớ thương.
Lá vàng rơi rụng trên đường,
Tình thu đã trót vấn vương mất rồi!
Thu này chợt nhớ thu xưa,
Tình tôi vẫn thế người xưa đâu rồi?
Đưa tay nhặt chiếc lá rơi,
Màu vàng trên lá gởi lời nhớ thương!
Ước gì người ấy mãi đây,
Cũng con đường cũ chiều nay tôi buồn.
Lá rơi nhè nhẹ lệ tuôn,
Hình như đã ngập chiều buồn lang thang!
Mùa thu... thu đến vẫn thu,
Chiều vàng vẫn đợi đêm thu vẫn chờ.
Mình tôi đứng ngắm trăng mơ,
Ngắm sao vô tận... mắt mờ giọt rơi!
Đêm nay tôi nhặt trăng tàn,
Gởi vào trong gió tình nàng thiên thu.
Yêu người nên mãi tương tư,
Dù xa cách trở tình thu vẫn còn...
Phạm T. Thu Hương
* Bài thơ này, dưới bút hiệu khác là Nguyên Tú, đã được nhạc
sĩ Mai Hoài Thu phổ nhạc.
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Youtube: https://youtu.be/3x9XBNnhBJg
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