
 
BÓNG TRĂNG SOI MẶT HỒ 
 
Ngắm nhìn hồ nước lung linh 
Ánh trăng soi bóng nghiêng mình rụng rơi 
Nhớ người xa tận chân trời 
Hồn mơ vọng tưởng chơi vơi mịt mù. 
 
Gió đêm vỗ giấc tương tư 
Tình soi bóng nước đời hư không về 
Nhạt nhoà son phấn trầm mê 
Mây xưa bỏ núi bay về phố đông. 
  
Áo bay cuối phố bụi hồng 
Mây trôi bèo dạt chia dòng xuân thu 
Bóng hoa, hồ lạnh sương mù 
Liễu buông cành rũ gió vu vi buồn. 
 
Thôi thì gió bụi mưa tuôn 
Hồ ngăn giòng chảy, hoa buồn nước xuôi 
Khóc người chỉ một lần thôi 
Đầu sông nỗi nhớ, đến hồi thanh xuân. 
 
Gió chiều ve vuốt tóc huyền 
Đôi môi nhẹ ướt thêm miền vấn vương 
Chiều thu sương trắng phố phường 
Bước vui dạo phố, bụi đường gót mơ. 
 
Người về tình vẫn thờ ơ 
Bày chim sẽ đậu trên bờ tường cao 
Áo em hoa nở hồng đào 
Lòng như muốn tỏ lối vào thiên thu. 
  
Bên hồ nước bóng hoa xưa 
Hồn ở đâu vẫn đẩy đưa chưa về 
Em xưa còn nhớ câu thề 
Môi son, má phấn đam mê bụi trần. 
 

Lê Tuấn 
Người nghệ sĩ lang thanh hoài trong tâm tưởng. Viết 

bài thơ tình, lãng mạn cho đời thêm hưng phấn. 
 
 

VÀNG TRĂNG 
(Kính họa cùng thầy Lê Tuấn) 
 
Trăng vàng soi ánh huyền linh 
Lao xao mặt nước chao mình sáng rơi  
Gió reo vi vút vùng trời  
Hồn thơ dào dạt đầy vơi cõi mù  
 
Đêm vàng thủ thỉ riêng tư 
Cuộc tình trời nước thực hư đến về 
Bâng khuâng chìm đắm hồ mê 
Hải âu phi xứ hẹn về cuối đông 
 
Mây vàng xua vệt trời hồng  
Thẩn thơ dạ ngọc ngắm dòng suối thu 
Lung linh sáng vẹt bến mù 
Phương trời thăm thẳm chén vu cạn buồn  
 
Lá vàng theo gió rơi tuôn  
Bờ hồ xanh thẳm giọt buồn chảy xuôi  
Đành thôi, không gặp đành thôi 
Gửi ai lệ nhớ bồi hồi dáng Xuân 
 
 Sợi vàng đêm tỏa dịu hiền 
Mềm môi tiên tửu đôi miền nhớ vương 
Tiếng ngân điệu sáo quanh phường 
Cạn ly hồn đã lạc đường vào mơ 
 
Nghiên vàng cạn mực hờ ơ  
Mảnh hoa tiên chữ lượn bờ thấp cao 
Ngầm đau thân phận liễu đào 
Tình chung đành phải trút vào biển thu 
 
Thu vàng khóc nợ duyên xưa 
Lời yêu năm cũ gió đưa không về 
Trách ai sao nỡ quên thề  
Chờ nhau thăm thẳm hôn mê gót trần  
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