
 

 

  

Kiếp  Ve Sầu 

 
Rừng Hè ra rả tiếng ve sầu 
Mười bảy năm dài dưới hang sâu 
Nay về ca hát trong nắng Hạ 
Than thở cho đời lắm biển dâu. 
  
Cho kẻ tha hương trên đất khách 
Nhớ Hè quê Mẹ, bạc mái đầu 
Cuối Hạ Ve sẽ về chốn cũ 
Rừng Phong sẽ vắng  nhạc Ve sầu. 
  
Vui với tâm hồn người nghệ sĩ 
Suốt đời ca hát, chẳng lo âu 
Mãng nghiệp cầm ca, Ve vĩnh bịệt 
Giã từ trần thế dưới hang sâu. 
 
Hoa Đô, HÈ…. 
Trần Gò Công/ Lão mã Sơn 
 
 

Buồn Tàn Xuân  

  
Xuân tàn nay đã mấy hôm rồi 
Vạn vật yêu Xuân tiếc bồi hồi 
Bãi cỏ xanh ngã màu vàng úa 
Hoa Anh đào rơi rung tã tơi. 
  
Gió cuốn cánh hoa trên phố vắng 
Đưa tiễn Xuân đi một quãng đường 
Đôi ngã chia tay sầu ly biệt 
Hoa ở, Xuân đi cảnh đoạn trường 
  
Bóng Xuân dần khuất vào dĩ vãng 
Để buồn, để nhớ khách tha hương. 
  
_______________________________ 
 
Trần Gò Công/ Lão mã Sơn 

 



 

 

  Nhớ Hạ Quê Nhà 

 
Mỗi độ Hè về trên đất khách 
Nghe lòng mình nhớ Hạ quê nhà 
Tôi không biết quý vị bạn già 
Có  ai còn nhớ một bài thơ   
Trong quyển sách Quốc Văn Giáo Khoa 
Thuở chúng ta còn học lớp Ba 
Không còn nhớ ai là tác giả(***) 
                       HÈ. 
“Ai xuôi con Cuốc (Quốc) gọi vào Hè 
Cái nóng nung người, nóng nóng ghê 
Ngõ trước, vườn sau um những cỏ 
Vàng phai, thắm nhạt ngán cho huê” 
…………………………………………………… 
  
Nay trên quê người ,đầu đã bạc 
Nhắc lại bài thơ nghe lòng tiếc nhớ 
Kỷ niệm xưa của thuở  tuổi thơ 
Nay không còn tìm đâu thấy nữa 
Nơi quê người,  mùa hoa Phượng trổ 
Bâng khuâng buồn nhớ  Hạ năm xưa. 
 
Hoa Đô, 2020 
Trần Gò Công/ Lão Mã Sơn 
 *** Dương Bá Trạc 

Hè về 

  
Hè đã về đây ,Xuân tàn rồi ! 
Vạn vật yêu Xuân dạ bồi hồi 
Bải cỏ xanh ngã màu vàng úa  
Hoa ANH Đào rơi rụng tã tơi 
Gió cuốn cánh hoa trên phố vắng 
Đưa tiễn Xuân đi một quãng đường 
Đôi ngã chia tay sầu ly biệt 
Hoa ở Xuân đi cảnh đoạn trường 
Bóng Xuân dần khuất vào dĩ vãng 
Để buồn để nhớ khách tha hương. 
                   
Hoa Đô, Cuối Xuân 2020 
Trần Gò Công/Lão Mã Sơn. 

 


