
 

 

 

 

CA DAO  

(Luân Tâm) 

 

Em tắm ngọt ngào trong ca dao 

Em thơm cổ tích thơm nắng đào 

Em ôm huyền thoại vui chăn gối 

Em rải trên giường muôn cánh sao... 

 

Chờ em đầu ngõ ca dao 

Lá xanh bông trắng ngọt ngào gót sen 

Áo hoa cải điệu chờ khen 

Môi hồng hoa nắng còn ghen tóc cài 

 

Em đi trên nụ hoa mai 

Hoa cau rụng trắng bờ vai tỏ tình 

Cỏ may mắc cỡ lén nhìn 

Mây vàng thay áo thay hình khói sương 

 

Chải đầu hong tóc dễ thương 

Ngón tay hoa sứ chỉ đường thơ thơ 

Bình minh chim gọi bướm chờ 

Hương xưa còn ấm mấy bờ chiêm bao 

 

Tay mặc áo tay nón đưa 

Tay tình e thẹn gọi mưa đêm hồng 

Ruộng vườn mơ gặp suối sông 

Hoa lau trắng đợi hoa vông đỏ tình 

 

Đường nào đổ quán xiêu đình 

Đường nào ngơ ngẩn mắt nhìn liêu trai 

Sương đêm thao thức mưa ngày 

Vườn đào vườn mận vườn xoài thêm hoa 

 

Tóc dài ai dệt tình ca 

Trăng về gọi bóng áo hoa thăm dò 

Chiều xuân nước lớn đợi đò 

Gót chân hờn dỗi cánh cò lãng quên 

 

Trái me kỷ niệm nhớ tên 

Mà sao răng cắn môi mềm chanh chua 

Không cho đi theo lễ chùa 

Để đôi guốc đỏ bỏ bùa cho ai 

 



 

 

Mơ màng lưng trắng yếm đào 

Gió lên đồi nhớ gió vào áo trưa 

Em nằm võng hát đong đưa 

Chuồn chuồn đáp xuống lá bùa tương tư 

 

Hàng mai chiếu thủy hiền từ 

Còn bao nhiêu giọt nước mưa hẹn hò 

Lúa vàng áo mới thơm tho 

Em ôm sương sớm giả đò ngủ quên 

 

Tình leo lên những luống cày 

Tình chui vào những củ khoai trái cà 

Tình vào đám bắp khóm hoa 

Em xô em đẩy không ra lưới tình 

 

Có hai con bướm theo rình 

Hôn nhau để dạy chúng mình học hôn 

Mây hồng mây trắng chập chờn 

Lửa than mê gặp lửa rơm bao giờ… 

 

Luân Tâm - MD 12/12/05 

 

(Trích trong Thi Tập “Hương Áo”,Minh Thư xb,MD, USA.2007,trang 55-56) 

 

 

 
 


