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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BPT: Tác giả là KSCC Khóa 6 (1963-1967), có
gởi ñến bạn hữu lời tâm tình sau ñây:
Bất chợt hôm nay tìm lại ñược bài thơ trên
mạng mà lâu nay bị thất lạc, mừng quá, vội
chép lại gửi quý bằng hữu ñọc chơi.
ðó là một bài thơ tình của tuổi xấp xỉ
40....Mới ñó mà ñã hơn 30 năm trôi qua...Bỗng
thấy nhớ tiếc một quảng ñời xuân xanh...

Ôi dịu dàng Em ñến rất ngây thơ,
Vầng trán xinh xinh, môi thắm hẹn hò,
Lặng lẽ nhìn Em niềm vui bát ngát,
ðã thiên ñường anh cứ tưởng như mơ...
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Gửi Em ðM,
Nghìn trùng cách xa....
Em ñến như ñường trăng viễn xứ,
Sắc áo trời pha lộng ráng chiều (1);
Em ñến trong lòng tranh tố nữ,
Hay từ hạnh ngộ của tình yêu?

Em ñến mùa thu hoa vàng cúc nở,
Giữa mùa thu tròn tuổi cuộc ñời anh;
Em ñến cánh chim Hồng bé nhỏ,
Giữa bầu trời dịu mát một màu xanh.

Em ñến bài tình ca man mác....
"Lênh ñênh trời rộng nhớ sông dài...."
Lời Em ñã mơ hồ trong ánh mắt,
Nghiêng nghiêng chiều rộn rã nắng vàng
phai...
Em ñến gió lùa thơm tóc biếc,
Trời hân hoan trong vắt mắt Em cười,
Lòng nghe vỡ nhịp tim nồng bất tuyệt,
Sợi tơ trời run rẩy cũng lây vui...
.

Em ñến gọi mùa xuân ñã mất,
Trở về ñây ñôi cánh nhịp nhàng bay;
Em ñến gọi mùa xuân xuống thấp,
Ngày bao dung hoa nở nước sông ñầy...
Em ñến, và bao giờ Em lại ñến?
Cánh chim Bằng trời rộng gửi tương tư...
Dẫu xa cách với muôn trùng của biển,
Còn thấy Em tóc rối vẫy tay cười....

Em chợt ñến tưng bừng như thoáng nắng,
Những ngày mưa nối tiếp những ngày mưa...
Em diễm ảo như một cành hoa trắng,
Mà lòng anh hoang vắng tự bao giờ....

Lê Phương Nguyên
Sài gòn 1982
Ghi Chú: Hình ảnh ñược tải từ internet.
(1).Sắc màu sau khi Mặt Trời lặn rất ñẹp và rực
rỡ, gọi là ráng chiều (vãn hà dư huy).

