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VÌ EM 

Vì em là một bài thơ 

Vì em là một giấc mơ khôn cùng 

Tôi xin ôm lấy vào long 

Tôi xin giữ lấy trọn vòng thời gian 

Tôi xin sung sướng vô vàng 

Để ca ngợi, để mơ màng em luôn 

Tôi xin dành một chiếc hôn 

Đặt lên tất cả tâm hồn thơ ngây 

Tôi xin dân cả bàn tay 

Nhẫn nhơ rang biuột chuỗi ngày lơ thơ 

 

Tôi xin kính cẩn vọng thờ 

Thấp hương cầu nguyện bên bờ sông yêu 

Nhưng đau lòng biết bao nhiêu! 

Người tôi yêu chỉ biết yêu như người 
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Chỉ cho tôi những nụ cười 
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Chỉ cho được những lời ái ân 

Bắt tôi dan díu lụy trần 

Bắt tôi chiều chuộng tấm thân nõn nà 

Bắt tôi sống giữa phồn hoa 

Giữa nơi cát bụi nhưng mà than ôi! 

Ngẩn ngơ đứng giữa chợ đời 

Tôi tìm đâu thấy mảnh trời thần tiên  

 

Tôi tìm đâu thấy Đào Nguyên 

Hỡi chàng Lưu, chúng ta điên mất rồi 

Còn lo ân ái với đời 

Còn toan ân ái với người trần gian 

Giấc mơ đến thế là tan 

Bài thơ đến thế là tàn bài thơ 

Tôi xin em hớ đợi chờ 
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Tôi còn đeo đuổi giấc mơ không cùng. 
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ĐÓA HOA HỒNG 

Thưa đây một đoá hoa hồng 

Và đây một án hương lòng hoang vu 

Đầu bù trở ngại kinh đô 

Tơ vương chín mối sầu cho một long 

Tình tôi như đoá hoa hồng 

Ở mương oan trái trong lòng tịch liêu 

Kinh đô cát bụi bay nhiều 

Tìm đâu thấy được người yêu hoa hồng? 
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GIẢ CÁCH 

Mới gặp là tôi yêu cô ngay 

Để mà thao thức suốt đêm nay 

Để mà thao thức qua đêm khác 

Và để xem chừng để đắm say 
 

Xin phép cho mình được gọi em 

(Gọi thầm như thế để cho quen) 

“- Em, em! Em bé! Em tôi ạ! 

Yêu lắm, yêu nhiều, yêu đến ghen!” 
 

Cô ạ, lòng tôi đã tử thương 

Tội nhiều bị biếm khỏi biên cương, 

Xứ xuân, thời mộng, cho nên phải 
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Giả cách yêu cô để đỡ buồn! 
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TÌNH TÔI 

Tình tôi là giọt thủy ngân 

Dù nghiền chẳng nát dù lăn vẫn tròn 

Tình cô là đóa hoa đơn 

Bình minh nở để hoàng hôn mà tàn. 
 

Lòng tôi rối những tơ đàn 

Cao vời những ước đầy tràn những mơ 

Lòng cô chẳng có dây tơ 

Ước sao đến thấp mà mơ đến nghèo! 
 

Hồn tôi giếng ngọt trong veo 

Trăng thu trong vắt biển chiều trong xanh 

Hồn cô cát bụi kinh thành 
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Đa đoan vó ngựa chung tình bánh xe . 
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MỘT CON SÔNG LẠNH 

Chén sầu nghiêng giữa tràng giang 

Canh gà bên nớ giằng sang bên này 

Khoan đàn, em hãy gắng say 

Một đêm chỉ một đêm nay thôi mà! 

Chúng tôi người bến sông xa 

Giang hồ một chuyến về qua xứ này 

Phiền em dăm bảy đường tay 

Một con sông lạnh, vài dây tơ tằm 

 

…Rung rung ánh nến hoen vàng 

Hơi men lắng xuống, tiếng đàn cao lên 

Ô, nàng chẳng phải là em 

Tôi nghe vó ngựa hoà Phiên rõ ràng. 

Đừng em! - quên đấy- thôi nàng 

Đất Hồ xa quá, nàng sang sao đành! 
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Trời ơi, Hán Đế vô tình 
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Tôi xin đốt cả kinh thành ấy đi 

Chưa say, em, đã say gì! 

Chúng tôi còn uống, còn nghe em đàn. 

 

…Rung rung ánh nến hoen vàng 

Rồi đây nức nở muôn ngàn nhớ thương 

Đôi dây như thể đôi đường 

Em ơi, Hà Nội là phương hướng nào? 

Đêm tàn chẳng có chiêm bao 

Đêm tàn có mấy chùm sao cũng tàn 

Chén sầu đổ ướt tràng giang 

Canh gà bên nớ giằng sang bên này 

Lạy giời đừng sáng đêm nay 

Đò quên cập bến, tôi say suốt đời. 
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Chiêu quân lên ngựa mất rồi… 
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OAN NGHIỆT 

Hôm nay bắt được thư Hà Nội 

Cho biết tin Dung đã đẻ rồi 

Giờ sửu, tháng ngâu, ngày nguyệt tận 

Bao giờ tôi biết mặt con tôi? 

Nào xem thử đoán tên con gái 

Oanh, Yến, Đào, Trâm, Bích, Ngọc, Hồi? 

Tôi biết vô tình Dung lại muốn 

Con mình mang lấy nghiệp ăn chơi. 

 

Ngọc nữ trót sinh vào tục lụy 

Đời con rồi khổ đấy con ơi! 

Mẹ con đeo đẳng nghề ca xướng 

Nuôi được con sao, giời hỡi giời! 
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Mẹ con chỉ đợi hồng đôi má 
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Chỉ đợi chiều xuân kia thắm tươi 

 Hôn con một chiếc hay là khóc 

Rồi gởi cho người thiên hạ nuôi 

Mẹ con nịt vú cho tròn lại 

Chiều cái hoang đàng lũ khách chơi 

Đời cha lưu lạc quê người mãi 

Kiếp mẹ đêm đêm bán khóc cười 

 

Có mẹ có cha mà đến nỗi 

Miệng đời mai mỉa gái mồ côi 

Vài ba năm nữa con khôn lớn 

Uốn lưỡi làm sao tiếng “mẹ ơi” 

Đời em xuống dóc tôi lên dóc 

Nào có vui gì, khổ cả đôi 

Sương chiều gió sớm bao đơn chiếc 
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Bướm lại ong qua mấy ngậm ngùi 
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Sắt son một chuyến giăng còn sáng 

Tâm sự đôi dòng nước chảy xuôi 

Cỏ bồng trở lại kinh kì được 

Hoa đợi hay bay xứ khác người 

Vô khối ngọc trong the htắm đấy 

Dung còn chung thủy nữa hay thôi? 

Rồi có một đêm màn rủ thấp 

Ngã vào tay một khách làng chơi. 

Em có nghĩ rằng trong hắt hủi 

Con mình trằn trọc cánh tay ai? 

Em có nghĩ rằng trong quán trọ 

Đầu tôi lại gối cánh tay tôi? 

Cha mẹ đã không nuôi dạy được 

Con là phận gái hạt mưa sa 

Chân bùn tay lắm hay hài hán 
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Hay lại bình khang lại nguyệt hoa? 
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Cành đưa lá đón theo đời mẹ 

Phách ngọt đàn hay tục xướng ca 

Cha lo ngại lắm là con gái 

Chẳng có bao giờ biết mặt cha 

Con người sáu bảy xuân đương độ 

Cha bốn năm mươi chữa trót già 

Cha buồn tiển khách hơi thu quạnh 

Con thẹn che đàn nửa mặt hoa 

Chàng chàng thiếp thiếp vui bằng đựoc 

Bố bố con con chẳng nhận ra 

Một đứa bên giời chung lận đận 

Thương nhau cha soạn khúC Tì Bà 

Áo xanh mà ướt vì đêm ấy 

Tội nghiệp, đời con xấu hổ cha 

“Khóm khúc tuôn đôi dòng lệ cũ 
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“Con thuyền buộc một mối tình nhà…” 
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Giờ đây cha khóc vì thương nhớ 

Gửi vọng về con một chiếc hôn 

Tiền cha không đủ hoàn lương mẹ 

Còn lấy đâu mà nuôi nấng con? 

Thôi cha cầu chúc cho con gái 

Mắt chớ lưu cầu môi chớ son 

Càng tài sắc lắm càng oan nghiệt 

“Bảy nổi ba chìm với nước non” 

Nhất kiên đừng lấy chồng thi sĩ 

Nghèo lắm con ơi! bạc lắm con! 

Ở đây cha khóc mà thương nhớ 

Đất Huế dầm mưa mấy tháng tròn… 
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                                                           Huế 1941 




