
 

 

Đi Nhớ Về Thương 

Luân Tâm 

  

Bạn thương khen mình xứng đôi vưà lứa  

Trăng cảo thơm tri âm nhạc thơ hồng  

Liền cánh chim quyên liền cành quốc ngữ  

Thiên hương môi thơ dại đỏ hoa vông  

 

Đường tình đón hoa mưa đưa nắng bướm  

Hương cỏ may mắc cỡ bông mười giờ  

Ngõ đu đủ cầu tiên thơm vú sữa  

Em mãn cầu anh mít ướt ngây thơ  

 

Trăng ăn mật đỉnh tình ca dao ngọt  

Hồn phù sa hoa đất nở hoa tình  

Em thỏ đế thẹn thùng cô dâu mới  

Anh gà mờ chú rể run tay xin 

 

Thuận vợ thuận chồng bồng con nước ngọt  

Bụi thời gian lửa khói sợ đau lòng  

Hương tình nghèo sam đeo giàu điả đói  

Thơm cho nhau tay trắng vòng chân hồng  

 

Cũng có khi áo bay cơm chưa đậu  

Bánh xe mòn chim mỏi cánh chuồn ru  



 

 

Dầu tưởng cạn đường hầm chưa le lói  

Nước đá mưa bão tuyết đói tình thư  

 

No mất ngon giận mất khôn sám hối  

Đàn ông thường rơm lửa hơn đàn bà  

Vết thương nhỏ em hoài thương may vá  

Đứt ruột anh xin lỗi tội tình hoa  

 

Trăm nhớ ngàn thương anh không dám nữa  

Dịu hiền em ngon ngọt khôn thứ tha  

Vòng mật đợi vòng sữa chờ tay gối  

Cho lửa than hồng bếp ấm thăng hoa  

 

Câu thơ dại bóng buồn trôi cửa sổ  

Bóng chiều tàn dâu bể vẫn hôn mê  

Vẫn hụt hơi tham đeo nhau nghẹt thở  

Bướm nâng hoa trăng ăn mật câu thề  

 

Em bỗng bệnh cảm ho đau thấp khớp  

Giật mình thương đứt ruột tưởng tại anh  

Đã có lần mất khôn điên to tiếng  

Sầu riêng em chất chưá bệnh mới thành  

 

Tim đau nhói nát ruột gan râu rụng  

Quá ăn năn huyết lệ ngập cổng chùa 

Tình sử tình kinh sao ra nông nỗi  

Anh nợ em nghìn kiếp cũng còn chưa 

 

Xin trời phật tổ tiên thương phù hộ  

Gặp thuốc hay thầy giỏi em mau lành  

Cho anh nhận trăm cay vay nghìn đắng  



 

 

Giảm thọ cũng vui đứt bóng cũng đành  

 

Em thương quá mưa môi hoa mềm ấm  

Cắn yêu anh không cho nói gở lời  

- "Không có anh em làm sao sống nổi  

Con thơ ngây khát sữa khóc bụi bờ"  

 

Đỉnh siêu thoát chung hồn yêu qùy gối  

Bồng thơ thơ lên chín bệ hôn mê  

Cho nhau hết ba chìm thơm bảy nổi  

Cùng đi thương về nhớ hương tình quê ....  
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