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         Tình Học Trò 

 
Gom nắng đẹp tôi kết thành kỷ niệm, 

Tặng cho nhau để nhớ tuổi hoa niên, 

Thuở chim bay và bướm lượn trong tim, 

Ôm sách vở trắng tinh vào trung học. 
 

Trang sách mới hay hồn tôi rất mới, 

Mái đầu xanh bên hàng phượng thắm xinh, 

Kẻ nhảy dây, người đánh đũa loanh quanh, 

Ôi sao đẹp, thuở ban đầu gặp gỡ. 
 

Trời vội sáng cho mây hồng đưa lối, 

Tôi tình cờ theo bóng ngọc đến trường,  

Dáng thon thon trên từng bước dễ thương, 

Tóc đen mượt, bay theo tà áo trắng. 
 

Em bao tuổi, sao hiền như mây tím, 

Mắt đen tròn, tóc xõa kết nơ xanh, 

Gió êm ru ve vuốt dáng mong manh, 

Tôi đứng đó thấy hồn chơi vơi lạ. 
 

Hè năm ấy cả trường làm bích báo, 

Em vẽ hay nên phụ trách điểm tô, 

Tôi ngu ngơ nên chỉ biết trộn hồ, 

Phụ em dán từng trang thơ, truyện ngắn. 
 

Chiều hôm đó, lớp ăn mừng trúng thưởng, 

Quây quần ngồi bên nhóm lửa thân thương, 

Chè của em sao vị ngọt hơn đường, 

Ăn một miếng, anh nghe mềm phế phủ. 
 

Anh là kẻ say mê nhưng nhút nhát, 

Mang mối tình thủ thỉ với tịch dương, 

Cùng với em đèn sách mấy năm trường, 

Đành gói trọn tình thương trong tập vở. 

Bãi trường đến, cả lớp cùng hợp xướng, 

Một bài ca, thành kỷ niệm ngàn sau, 

Liên hoan xong cả lớp vẫy tay chào, 

Hẹn gặp lại khi ve sầu ngừng hát. 

 

Mùa nhập học, cánh phượng buồn ủ rũ, 

Không gian treo nặng chĩu dải sương mù,  

Chiếc bàn kia, kỷ niệm cũ mùa thu, 

Sao em vội bỏ đi không từ biệt. 
 

Đâu còn nữa dấu chân mềm xinh xắn, 

Mỗi chiều về thơ thẩn một mình tôi, 

Chiếc ghế kia, hình bóng cũ đâu rồi, 

Hồn say khướt bên thành sầu vạn lý. 

 

                          Thanh Tâm 
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Thang 
 

 

 

 

 

Mây lang thang 

Như chiếc lá vàng cuối thu 

Gió nhẹ thổi. 

Và lá vàng rơi … 

Bay chơi vơi trong không gian 

Gió nhẹ thổi. 

Và mây buồn trôi … 

Trôi mênh mang trên trời xanh 

Lá về đâu, lá ơi? 

Mây về đâu, mây ơi? 
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