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�êm nay bu�n quá c� nhân �i ! 
B9ng th�y hoang vu c cu�c ��i 
Sao l$ng , tr�ng khuya , ng�i nh  b�n, 
��m ngày , ��m tháng , ��m n�m trôi … 

 
Lòng ta l�m ch�t cõi h� vô, 
Gác ki�m buông xuôi m�ng hãi h� . 
N� n� c kh�n cùng ch�a tr ���c 
Tình nhà nh� d�t m�t ���ng t� 
 
R��u u�ng �êm nay d� i nguy�t tàn 
U�ng ni(m cô qu�nh bu9i thu sang, 
U�ng cho ��i ��ng thêm cay ��ng 
U�ng ti
n xa ��a gi�c m�ng vàng 
 
Nh�ng vì sao l�c ! chân mây 
Nh�ng �óa hoa mai n! �ã �	y 
M�t thoáng m� h� nh� h�nh phúc 
M�t ni(m vô v�ng v, �âu �ây … 
 
�èn v�n t�ng �êm th�p mu�n màng 
Th� phòng sách ��i �% sang trang 
Thánh hi(n l$ng l' v( thiên c& 
Dòng ch� trôi trên gi�y úa vàng. 
 
�ài ai ai oán thong trong s��ng 
Ch! ��n trao ai n9i �o�n tr��ng ? 
Phiêu b�c trong tr�i muôn thu! tr� c 
H"u �ình vong qu�c khúc còn v��ng 
 
Ng�n gió tàn �ông ng�n gió nào ? 
�èn khuya leo lét b9ng lao �ao 
Bàn tay th�a quá che không kín 
Rét m� t ngoài song gió t�t vào 
 
�êm nay bu�n quá c� nhân �i ! 
Tr�i �ã sang Xuân n$ng tu&i ��i 
Chí l n ch�a thành râu tóc b�c 
���ng dài hun hút bóng tr�ng soi . 
 
                                Lê Công Minh 

 

 
 
Em nên �i%m ph�n tô son l�i , 
Ng�o v i nhân gian m�t n+ c��i , 
Và ai qua �ó cho ta g�i , 
M�t chút yêu v( trong m�t em . 
 
                      N.H.Nh�n / C1p Th,y 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
t� em b�n r�n ra v( 
n�m bàn tay nh0 v9 v( ti
n ��a 
mình anh ��ng l�i b� v� 
bên rào giây thép l� m� hoen  mi 
 
t� em cu�i m$t quay �i 
l�i v( ngã bóng tà huy tiêu �i(u 
dáng x�a hun hút ���ng chi(u 
th��ng em ngàn d$m ch�u nhi(u gian truân 
 
t� em n� c m�t r�ng r�ng 
lòng �au ��t ru�t ng"p ng�ng chia tay 
ph�n son r�i c�ng nh�t phai 
g	y gò thân li
u b,i dài nh  th��ng 
 
t� em m�t hút cu�i ���ng 
anh nghe giá bu�t t�i h�n vây quanh 
chi(u tàn hoang v�ng l$ng thinh 
em v( ph� ch� m�t mình �êm nay 
 
t� em s�ng cnh l�c loài 
n9i bu�n d�u kín nh�ng ngày gió m�a 
nh�c nh8n �i s m v( tr�a 
cô ��n chi�c bóng ��i ch� tháng n�m 
                                  
                                 Nguy;n �Gc Khoa 

 


