
 

TTTTƯỞNG MNG MNG MNG MƠ    QUQUQUQUẦN VN VN VN VỢTTTT    

(02-11-2003) 

 

Anh nói với em anh chưa giã từ vũ khí, 
Anh nói với em anh còn mơ tưởng ñến em. 
Từ dạo ngày ñầu ñôi ta khi mới làm quen, 
Anh ñã ñắm ñuối yêu em, yêu em tha thiết. 

Bàn tay anh siết chặt bàn tay em mải miết, 
Mình dìu nhau ñi trong quãng vắng ñêm trường  
Em còn nhớ không em, có những buổi sáng mờ 

sương, 
Mình ñã cùng nhau lên ñường ñi tập dượt, 

Quả banh mướt mà mình ñưa lên dồi xuống, 
Những ñường banh thần sầu lả lướt của ngày 

xưa, 
Ngại gì ñâu có ngày nắng hay ñêm mưa, 

Ðã yêu nhau mình còn ñâu ngại mưa hay nắng. 

Em thấy không em, anh vẫn nhìn em ñắm ñuối, 
Như thuở nào mình mới biết yêu nhau. 

Ngày nay tóc bạc mái ñầu, 
Còn yêu em mãi một mầu như xưa. 

 

Bửu Hiệp  

Sacramento, 02-11-2003 
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GIÃ TGIÃ TGIÃ TGIÃ Từ    VVVVũ    KHÍKHÍKHÍKHÍ    

(26-02-2012) 

 

Anh nói với em anh sẽ giã từ vũ khí 
Gác kiếm cung thời oanh liệt ngày qua 

Tìm ñâu ra những buổi mát chiều tà 
Anh dìu em tay cầm tay cùng bước. 

 
Cây vợt nầy mân mê và lã lướt 

Cho ñường banh tha thướt tiến lên nhanh 
Từng bước ñi chầm chậm và song hành 
Thắng một trận em nhìn anh trìu mến. 

 
Nụ cười em 
cả tâm hồn 

Tình chúng mình chung thủy cả vạn niên 
Dầu xa cách vẫn còn trong tâm khảm. 

 
Sức tuổi già ắt có ngày phải giảm 

Mơ ngày xưa vung kiếm bén dưới anh vẫn còn 
lưu luyến 

Quên làm sao xao xuyến trăng 
Em ơi em có biết chăng 

Tình mình bất diệt trăm năm vẫn còn. 

 
Bửu Hiệp 

Sacramento, 26-02-2012 
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ANH HỒ NHỰT TÂN (QUA ðỜI), LÊ KIM 

THẮNG VÀ BỬU HIỆP 

 

 

LÊ KIM THẮNG VÀ BỬU HIỆP 

 

QUẦN VỢT XONG, ĂN UỐNG NGOÀI SÂN 

 

 

QUẦN VỢT XONG, VÀO TIỆM UỐNG LA VE 

            NH�NH�NH�NH��    DAIDAIDAIDAI    
Trong nhà một mẹ, một cô dâu, 

Tôi thoáng trông cô mắt ñỏ ngầu. 

Ngoài nhà hai họ ñang vui vẻ, 

Cô còn nũng nịu chẳng ñi ñâu. 

Chẳng ñi rồi lại thấy cô ñi, 

Nhị hỷ cô im chẳng khác gì, 

Và từ hôm ấy trừ khi Tết, 

Chẳng thấy cô về chơi mấy khi. 

Cuối năm cô ẵm ñứa con trai, 

Gặp cô tôi hỏi chuyện cô chơi, 

Phải gió anh này rõ nhớ dai. 

 

Cố AH Nguyễn Tư Tùng 
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