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Ph��ng h�ng kh�i d"y tu&i th� 
R.c tr�i hoa b� m, m�ng m� tuy�t v�i 

Nh  tà áo tr�ng ch�i v�i 
Tóc th( bay v�y, nh�n l�i bi�t ly 

Ti�ng ve t�u khúc phân k/ 
���ng ��i v�n n-o, mùa thi ��n r�i 

Chia tay, v��ng v�n, b�i h�i: 
Bi�t ai ch�m d�t quãng ��i h�c sinh 

Bi�t ai quân ng� ��ng trình 
Bi�t ai pháo �0 thuy(n tình vu quy 

Tu&i ��i g	n "c& lai hy" 
Nhìn hoa, v�n th�y nh�ng gì bâng khuâng. 
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N�ng m�a là chuy�n c�a tr�i 

Nh  quên là t"t c�a ng��i cao niên 
Xin ��ng quá nh  vì ti(n 

Mà quên sách v! thánh hi(n sao nên. 
Hãy tìm cái nh  trong quên 

Nh  �n, nh  ngh�a t& tiên L�c H�ng. 
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V( quê, em �ã s=n sàng 
Ch�t nghe anh  �ã r�n ràng vui lây 

Xin em giúp h� vi�c này 
Hãy v( th�m l�i lu�ng cày n��ng dâu 

Ru�ng xanh, còn ng�t t��i màu? 
N��ng dâu, ��ng chu�i còn câu huê tình? 

Mái cong, th�m h� mái �ình 
Ng�m  bày thôn n� xinh xinh di+ dàng 

Nh  thu hình nh h�i làng 
B� �ê ch+p ánh chi(u vàng bên sông 

Cau cao, cu�n gii tr	u không 
Sáo di(u v*ng ti�ng, mênh mông n-o v( 

Ch� làng, n�m h� quà quê 
Bánh �a, bánh �úc, bánh kê, bánh dày 

�	u thôn, nh  ch+p quán g	y 
Vì anh, u�ng h� bát �	y chè t��i 

Nghe dùm gà gáy ch�i v�i 
Thu ti�ng cu gáy dù h�i g�n bu�n 

Ngày Ngâu gió kép m�a ��n 
Mái tranh thu h� gi�t bu�n vu v� 

N�u �êm còn ti�ng võng ��a 
L�i ru não nu�t ngày x�a n�u còn 

Hãy thu vào cu�n b�ng con 
�% anh nghe, �, héo hon ru�t t8m 

Nh�ng em �i, ch  �i th�m 
H	m chông, mã t�u nh�c n�m h"n thù 

��ng �i th�m nh�ng m"t khu 
H� bom, c	u g�y ,nhà tù,  k'm gai 

Quên �i c�n ác m�ng dài 
Hãy �em v( M� cành mai t��i n�ng 
Hái dùm m�y nhánh ph��ng h�ng 
�% anh � p �#p trang lòng nh  quê 
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