
 

 

 

Chờ Em Hoá Đá Thơ Ngây 

LuânTâm 

 
Còn được hẹn hò nữa không em? 

Hay là em đã nỡ đành quên 
Mười năm đưa đón bao mưa nắng 

Hương tóc vơi đầy mộng trắng đêm 
 

Hỏi lá hỏi hoa hỏi lối mòn 
Nơi nào nhẹ gió dấu môi hôn 

Nơi nào còn bụi hồng vương gót 
Sương sớm nắng chiều bỗng héo hon 

  
Biển đợi sông chờ thơm áo bay 

Ngẩn ngơ râu bướm vẽ chân mày 
Trắng tay mê cắn vai tình điệu 

Tóc gọi thơ về đêm đắm say 
 



 

 

Quay gót quay lưng ngoảnh mặt rồi 
Em như tiên nữ trở về trời 

Dấu thương dấu nhớ hương sôi lửa 
Cũng chỉ ngậm ngùi như nước trôi 

 
Sữa ong mật gấu ăn chiêm bao 

Rừng đau núi lạnh bóng xanh xao 
Ôm từng xác lá tàn mơ ước 
Lủi thủi đi về thêm đớn đau 

 
Không đợi thì thôi trốn chạy chi 
Đường mưa lạnh lẽo vẫn phải đi 

Lang thang qua những vòng sinh tử 
Trong phút êm đềm đã biệt ly 

 
Còn sợ tơ vương còn dấu giày 

Trăng thề quên hẹn gió đầu thai 
Hay hoa màu áo tàn phai hết 

Hoá đá anh chờ em thơ ngây …. 
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Bóng Cũng Tan Rồi

 
 

Mây cũ nghìn đời đã quá xa 
Chỉ còn trăng lạnh xót thương hoa 
Hương tan theo gió buồn thao thức 

Biển cũng đau lòng khóc hộ ta 
 

Thân thế lênh đênh mộng hết rồi 
Lang thang hờn tủi kiếp nổi trôi 
Cát nào cháy bỏng chân mòn mỏi 

Bụi nặng tóc sầu rụng tả tơi 
 

Ta khóc thương ta lận đận hoài 



 

 

Giấc mơ dang dở chưa cầm tay 
Giận hờn e thẹn bay đi mất 

Hốt hoảng tìm đâu thấy dấu giày 
 

Nợ gió nợ mưa nợ sương mù 
Hôm nào chờ đợi áo mùa thu 

Hôm nào nhìn trộm tay đùa tóc 
Ngoảnh mặt giật mình đau tương tư 

 
Lưu lạc nghìn thu nhớ vô cùng 
Áo dài tha thướt gió ôm lưng 

Bao nhiêu xao xuyến hôn dòng tóc 
Thương đến bờ môi bỗng ngập ngừng 

 
Muốn níu thời gian kéo không gian 
Gần nhau đầm ấm thuở thiên đàng 
Nhưng không kịp gửi lời trăn trối 
Bóng bỏ hình rồi bóng cũng tan… 
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Ánh Sao Buồn 

 
 

Thân xác tan rồi hồn cũng tan 
Từ khi em trở lại thiên đàng 

Áo hoa theo bướm bay đâu mất 
Để dấu chân buồn ngập thế gian 

 
Có lẽ chỉ là giấc chiêm bao 

Nghìn xưa hò hẹn đến nghìn sau 
Chuyện tình thành sử thành huyết lệ 

Bể hận mênh mông đến kiếp nào 



 

 

 
Lá rụng nửa đêm tưởng bước về 

Nhạc lòng rộn rã điệu si mê 
Vòng tay lạnh lẽo ôm chăn gối 

Nghe tiếng mưa rơi khóc não nề 
 

Chim gãy cánh rồi làm sao bay 
Cua gãy càng cua hết loay quay 
Ta như ốc mượn hồn mượn xác 

Hồn của ai mà xác của ai 
 

Dật dờ trôi nổi chết chửa chôn 
Con quốc đau lòng khóc nước non 

Mong manh nắng muộn như ngừng thở 
Sao gió hững hờ cây trống trơn 

 
Muốn được ngủ say như trẻ con 

Vô tư cười nụ đẹp môi son 
Không lo cơm áo không buồn tủi 
Mặc kệ nắng mưa mặc mất còn 



 

 

 
Biết nói cùng ai khóc cùng ai 

Làm sao sống được đến ngày mai 
Mặt trời đã ngủ quên mai mối 
Nước đá hẹn hò tuyết đầu thai 

 
Ở cũng không yên đi không xong 

Nửa dòng nước đục nửa nước trong 
Gặp nhau cuối cửa sông đầu biển 

Để lại vết buồn đau xác rong 
 

Chẳng lẽ hư vô tự mộng đầu 
Chưa từng gặp gỡ chưa yêu nhau 
Em như ảo ảnh đêm cầu nguyện 
Một ánh sao buồn tan vỡ mau... 
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Cát Bụi Còn Không 

LuânTâm 

 
Anh nhớ em thường nói với anh 

Lá buồn lệ đá chết màu xanh 
Nên rừng thu khóc như em khóc 

Góc biển chân trời nếu không anh 
 

Em còn nhắc mãi chuyện ba sinh 
Trời đất dành riêng cho chúng mình 
Mênh mông thơ mộng trăng sao suối 
Xây nhà gió lộng nắng bình minh 

 
Có hoa có bướm có chim ca 

Chỉ có riêng mình yêu thiết tha 
Quấn quýt đeo nhau muôn nghìn kiếp 

Mềm ấm say mê không rời xa 
 

Sao giờ em vội đi thực rồi 



 

 

Sơn cùng thủy tận sương khói trôi 
Hay là em biến thành mây gió 
Dìu dắt anh đi trọn đường đời 

 
Muốn nói cùng em một tiếng yêu 
Chỉ nghe gió lạnh lòng hắt hiu 

Hàng cây quen cũ cành không lá 
Nắng cũng nhòa tan bỏ khói chiều 

 
Nước mắt còn đâu khóc biệt ly 
Bàn tay khô níu bóng chim di 
Lời đâu còn để xin cầu nguyện 
Hồn cũng tan dần theo bóng đi 

 
Còn biết về đâu chút hơi tàn 

Sông sâu không hẹn chuyến đò ngang 
Thuyền sầu không bến lang thang mãi 

Giông bão vì sao quá phũ phàng 
 

Nói chi cùng tháng với cùng năm 
Cùng ngày cùng khổ cùng ăn năn 
Ba sinh hương lửa không còn lửa 



 

 

Một chút tro tàn cũng biệt tăm 
 

Tóc rụng ngày đêm mắt mù lòa 
Bể sầu bể khổ vẫn không tha 

Không em anh chập chờn cát bụi 
Trong cõi hoang tàn bóng yêu ma... 
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