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Hoa đào trước cổng đôi chim sẻ 
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Làm sao gặp lại hoàng hôn chẳng 
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Cam sành quê ngoại dừa quê nội 
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Bàng hoàng như mộng bà ba trắng 
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Ngày đêm ướp mộng đóa hoa chanh 
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Bỗng lớn khôn hơn cha mẹ tưởng 
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Bước trùng nhau bước bên nhau hẹn 

Mưa nắng chung dù nón thêm thân 

 

Mỗi lần anh dạy em tập đọc 

Tập viết hay làm toán cộng sai 
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Chưa biết hôn môi như thế nào 
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Thơm thơm ngon ngọt duyên kiếp nào  

 

Nhét đầy túi áo anh hoa chanh 

Và sợi tóc mai em dỗ dành 

Năm sau em cũng qua bên đó 

Anh ráng chờ em cưng nha anh  
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Gìn vàng giữ ngọc chung sử kinh 

Chờ ngày phượng nở anh áo gấm 
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Chiều tàn cò trắng đồng hương áo 
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Học hôn tuyệt đỉnh chiêm bao còn thèm.... 
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(1) Lớp tư ,lớp năm hồi xưa tức là lớp 1,lớp 2 ngày nay 

 

 

 


