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3 bài thơ 
Tác giả : Đoàn Lê Phương (ẩn danh một cựu JJR 6x) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bài thơ thứ nhất 
 

Buồn trắng 
 

Một bầu trời ủ rũ xám, 
Một cánh chim tung theo gió, 
Một tâm hồn đang mong đợi 
Một mối tình chưa lên ngôi. 

 
Màu áo trắng, trong đêm khuya, 

Nét liêu trai chập chờn đến 
Và tình yêu cũng thoáng hiện, 
Để tâm hồn những ngẩn ngơ. 

 
Môt người đi, một người đến, 

Rồi người ấy cũng quay đi 
Để tâm hồn còn ở lại 

Với nỗi buồn trắng trong đêm 
 

Suối tóc thề, bàn tay ngọc 
Hình ảnh chợt đến, rồi tan ; 

Hương đêm nào còn phản phất 
Quyện theo gió, trắng màu mây. 

 
Mưa thu giăng trên thành phố, 

Môt màu trắng như luyến thương, 
Và tâm hồn như vẫn nhớ, 

Nhớ màu trắng, chiếc áo em. 
 

                                     doanlephuong 9/1969 

Bài thơ thứ hai 
 

Gợi nhớ 
 

Chiều xưa mưa ướt bờ vai nhỏ, 
Lòng phố cô đơn rũ rượi buồn. 

Anh đã ra đi chiều hôm ấy, 
Rèm thưa còn đợi bóng ai qua ? 

 
Anh đi ừ nhỉ mùa là đổ, 

Bao nhiêu lá úa bấy nhiêu sầu, 
Phải chi thơ đến bằng lá rụng, 

Em khỏi cô đơn, chẳng lành lùng ! 
 

Chiều xưa mưa ướt bờ vai nhỏ, 
Có ai song bước dưới mưa rơi, 

Và nhặt cánh hoa bên đường vắng, 
Cài lên áo trắng giọt thủy tinh. 

 
Mưa phùng tiếp nối mùa là đổ, 

Người ấy ra đi vẫn chưa về, 
Thôi đành quên lảng lời hẹn ước 
Áo trắng ngày xưa đã ngã màu 

 
Chiều này cũng có hoa cài áo 

Những người chung bước phải người xưa 
Giáo đường chuông vọng lời vĩnh biệt 
Đường vắng ngày xưa quá ngỡ ngàng. 

 
                             doanlephuong 9/1970 Bài thơ thứ ba . 

 
Chuông giáo đường. 

 
Giáo đường chuông vọng ngân nga, 

Lòng người lữ khách tha hương vợi buồn, 
Giữa chiều gió thoảng mây bay, 

Chạnh lòng nhớ đến người xưa xa vời. 
Phương trời chim hót líu lo, 

Chân trời mây ửng, hoàng hôn đến gần 
Giáo đường ngưng tiếng chuông thôi, 

Ngân nga chi nữa, lòng thêm nhớ lòng. 
 

Doanlephuong (Những nǎm về sau) 
 


