
 

 

Mẹ Về Trong Suối Ca Dao 

Luân Tâm 

Mẹ về trong suối ca dao 

Hôn con ru cháu trăng sao thơm đầy 

"Cái ngủ mầy ngủ cho say 

Mẹ mầy vất vả chân tay tối ngày"(1) 

 

Mẹ về vui đậu buồn bay 

Chuồn chuồn đom đóm học bài măng non 

Tay tiên chân cứng đá mòn 

Chở che an ủi bòn bon cam sành 

 

Mẹ về sương ngọt gió lành 

Mưa thương nắng nhớ dỗ dành hồn quê 

Võng trưa gà gáy chèo ghe 

Chim quyên xuống đất chích chòe lên cây 

 

Mẹ về vá áo trần ai 

Tóc tiên trắng xoá mây bay xuân hồng 

Đất lành lòng đá đơm bông 

Mồ hôi xương máu tiên rồng còn nguyên 

 

Mẹ về bếp ấm lửa thiêng 

Ngày đêm tết lớn đoàn viên cội nguồn 

Như mơ như thật ngàn thương  

Rót bầu sữa mật thiên hương ân trào 



 

 

 

Mẹ về với ba ngôi cao 

Dấu chân bùn lấm ngày nào thăng hoa 

Ảnh thờ nhang khói lệ nhòa 

Mẹ ơi đứt ruột khổ qua đèo bồng ... 
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(1) Ca dao 

 

____________________________________________ 

MƯA QUA PHỐ CŨ 

 

Vòng tay lạnh lẽo ôm sầu đông 

Môi hương mắt lửa xanh cầu vồng 

Chân trời sao rụng hôn hoa rụng 

Tuyết gội tóc mòn bóng hư không  

 

Nổi trôi vào tận chốn tình cờ 

Nghi hoặc thuyền hoa không đưa thơ 

Sóng gợn nước đau hồn lưu lạc 

Chưa kịp quen hơi đã bụi mờ 

 

Bụi bám gót nào bám áo nào 

Mừng mừng tủi tủi tưởng chiêm bao 

Bụi bay về chốn không hò hẹn 

Gót lạnh bơ vơ bóng trễ tàu  

 

Đất lạnh xương tàn lạnh bóng trăng 

Hôn mê đuổi bắt bóng sao băng 



 

 

Trăng qua sông suối qua rừng núi 

Buồn đứt dây đàn vui rụng răng  

 

Mưa ướt mi thương đau ẵm bồng 

Mưa qua phố cũ nắng sang sông 

Thuyền tình thuyền mộng thuyền trăng vỡ 

Bó gối bến sầu nhớ viển vông  

 

Nhặt bóng nắng chiều hơi sương mai 

Bóng tình thơ dại bóng chim bay 

Để dành một chút màu kỷ niệm 

Mà nhớ đường về hẹn đầu thai 

 

Hôn bóng nghìn sau ăn bùa yêu 

Chết thèm dỗ ngọt đói nâng niu 

Điên cuồng lấp biển tìm tiên cá 

Ốc mượn hồn hoa nâng xác rêu... 
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___________________________________________ 

NGỌT NGÀO THIẾT THA  

 

Em về anh tưởng chiêm bao  

Sông thương bể nhớ suối trào ngây thơ 

Tuyết tan hoa nở xuân mơ 

Nhịp tim đồng điệu tràn bờ tình ca 

 

Mừng mừng gần tủi tủi xa 



 

 

Kề tai rót mật thiết tha ngọt ngào 

Thêm yêu thêm quý mưa rào 

Cành vàng lá ngọc làm sao dám bì  

 

Lửa hương kỷ niệm thơm ghì 

Cùng về cùng đến cùng đi chung hồn  

Trăng trong gió mát dạo đờn 

Cho đền phí phạm ghen hờn lầm than 

 

Xa nhau xác rã hồn tan  

Tối đen tận thế điêu tàn chôn nhau 

Đói thơ mộng khát chiêm bao 

Sơn cùng thủy tận thêm đau nát lòng 

 

Gần nhau bướm cõng hoa bồng 

Bên nhau hủ hỉ tâm đồng hơn tiên  

Trong nhau nghìn kiếp thơm ghiền  

Chung thân tình cuối còn nguyên mộng đầu... 
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__________________________________________ 

RA ĐI MẸ CÓ DẶN RẰNG   

 

"Ra đi mẹ có dặn rằng 

Làm thân con gái chớ ăn trầu 

người"(1) 

Trời ơi em khéo nói chơi 

Kẹo me nước mía sữa tươi chanh đường 



 

 

 

Quà vui chung lớp bình thường 

Làm quen nho nhỏ dễ thương chút mà 

Giữa ngày đâu có yêu ma 

Bây giờ đâu phải quê nhà người xưa 

 

Tội tình anh đã lỡ mua 

Xin em một chút gió đưa hương về 

Trời ơi sao anh kỳ ghê 

Mật miệng sữa lưỡi hết chê chỗ nào 

Dụ em ăn bùa trăng sao 

Rồi mai mốt biết thế nào mưa rơi 

Em mới hoa cam hụt hơi 

Anh còn măng cụt cải trời bướm bay 

Gần rơm sợ lửa cháy tay 

Cha rầy mẹ đánh anh tài gì bênh  

Đừng buồn tội nghiệp thân quen 

Đừng giận tội nghiệp sách đèn chung đôi 

Thương ơi nhận cho nhớ vui  

Một lần một chút nữa thôi cằn nhằn 

"Ra đi mẹ có dặn rằng 

Làm thân con gái chớ ăn trầu người"...(1) 
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(1) Ca dao 

 

 

 


