
 

 

"Giọt nước miền Nam đêm rất mặn 

Chảy từ khóe mắt tuổi em thơ 

Ba em đi lính rồi chết trận 

Mẹ bồng em trốn giữa bơ vơ 

 

Giọt nước hình như nghe chảy lạ 

Rơi từ lòng biển lấn vào tim 

Mẹ em không ngớt kêu tên Hạ 

Hạ là dòng lệ giấu đêm đen." 

 

Dòng xưa còn chảy xuôi 

Mây xám chìm lưng trời 

Xin anh đừng hờn dỗi 

Em cùng người tình ơi 

 

Trái tim xanh còn thơ 

Đưa em sang bến bờ 

Chia tay niềm ước vọng 

Tình yêu người buồn hiu 

 

Quê hương mang về đâu 

Em ôm niềm nguyện cầu 

Lên thuyền bên xứ lạ 

Đắm trong lòng bể dâu 

 

Tự nhiên còn ngồi đây 

Nước non lìa xa hoài 

Mưa rơi rồi sẽ tạnh 

Giận mình rồi cũng nguôi 

 

Sao không là mây trôi 

Cho em rời muộn phiền 

Sao không là cơn mộng 

Trả em về nguồn vui 

 



 

Hôm nay sang mùa đông 

Em đeo tình mặn nồng 

Anh đừng buồn em nữa 

Nỗi lòng này mênh mông 
 

Đêm nay em nằm mơ 

Lời xưa giờ cạn dòng 

Mây khô phơi đường đá 

Tình buồn tình ngây thơ 
 

Đêm nay mơ về đâu 

Cho ai mượn nỗi sầu 

Em vui về bên đó 

Anh nhận vào khổ đau 
 

Con thơ không còn cha 

Rồi mai này xa lạ 

Thương anh thương nhiều lắm 

Em theo rồi người ta 
 

Tự do em ngồi yên 

Kỷ niệm xé tim mềm 

Đêm quê người quạnh quẽ 

Bóng bên thềm lặng im 
 

Bài thơ này không tên 

Em phơi lòng yếu mềm 

Lần đầu tiên khấn nguyện 

Tình yêu mình còn nguyên. 
 

 

"Có khi em nói yêu người 

Mà sao nghe giọng như lời đắng cay 

Nụ cười cất chỗ lâu ngày 

Hình như đã mất cơn say đắm rồi 
 

Thơ em đậu giữa quan tài 

Giọt tươm áo vải miệt mài đấu tranh 

Áo màu trận bọc thân anh 

Thành vòng tang trắng cột vành tóc em." 

 



 

 

Em giữ bao lâu anh sâu kín trong em góc trái 

Anh vô chừng thời gian anh vẫn nhớ em qua 

bao nhiêu lỗi lầm biến đổi không cùng 

Em như bến bờ đại lượng hứng chịu bao rách nát 

cho mênh mông nước trần gian quật ngược 

Biển cả nhân gian nhưng con sông trông ngóng 

triền miên miền vĩnh cửu là của riêng em 

Mãi mãi, 

Vẫn xa nhưng tồn tại. 

 

Không ở Không về Không đi Không được, mất 

Anh cho em hư không 

Anh linh hồn tấm bé viện dẫn tình già miên man 

tiềm tàng nơi ẩn dụ 

Nên không thể quay ngược cuộc hành trình buổi sáng 

với cây gậy mở đường cho tình đầu và tình cuối cùng 

tập tễnh kéo đi 

Bóng tối soi đường cho trái tim trú ẩn 

Anh nhớ em phía đằng sau vú trái. 

 

Thở để bắt đầu sự tận cùng mà ánh sáng và đêm tối 

dìu nhau về vô tận 

Em cũng tận cùng thật đáng để câu chuyện tình buổi 

sơ khai lẩn chạy với muôn trùng 

Cát bụi vùi quả tim anh hư vô trần trụi. 

 

Tình trước tràn sâu và tình sau ngập tới 

Ai biết ai cần vô lượng hơn ai 

Anh nhớ em từ đó 

Trái tim tưởng hư không mà có. 
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