
Aejjrsite.free.fr   Magazine Good Morning   2 février 2014   © D.R. Đỗ Phong Châu 

Nụ  Hôn  Ngày  Đó 
 

Tác giả : Đỗ Phong Châu JJR 68  
 

Trên môi em, vạn đóa hồng 
Hôn em trời đất một lòng chứa chan . 
Tiếng cười đâu đó ròn tan 
Nụ hôn ngày đó miên man một đời . 
Trần Dạ Từ (Nụ Hôn Đầu) 

 
Nụ Hôn Ngày Đó 

 

 

Sao đông năm nay se sẽ quá ! 
Nắng muộn vươn đầy chói gốc me . 

Lòng em reo rắt in màu nhớ 
Từ buổi tiễn anh ngập phượng rơi . 

 
Hà Tiên hàng dừa đêm vẫn nhắc 

Những phút hò hẹn dưới trăng sao. 
Hương lài thơm phức đơm làn tóc, 
Em nhớ nụ hôn muốn ngất ngây ! 

 
Sao trăng ai thắp mà sáng nhỉ ! 
Để em soi mặt với lòng em… 
Khi môi đã trao người tri-kỷ 

Mai dẫu biệt ly, vẫn nhớ đời ! 
 

Người đi có lúc nào ngoảnh lại ? 
Nhớ tình nhè nhẹ đến hôm qua… 

Để lòng rộn rã , chân quay lại 
Nụ hôn ngày đó đã phôi phai ? 

 
Đây ! Tất cả lòng em vẫn đợi chờ 
Nhớ thương nung nấu trái tim thơ 

Mòn mỏi trông chờ người hiện bóng 
Trên bến sông xanh mé Hậu-Giang . 

 
 

Anh hỡi ! Mùa đông đã đến chăng ? 
Tim em ủ rũ trên vòm lá , 

Giọt sương còn đọng, ai đã khóc ? 
Hàng liễu…ô kìa, rõ xác xơ ! 

 
Em sưởi lòng em với nụ hôn 

Anh trao ngày đó đến cuối đời 
Với cánh thư xanh màu hy vọng 

Một ngày bướm trắng sẽ tung bay… 
 

Ngày môi tắt lịm dưới nụ hôn 
Anh trao thơm ngát buổi tương phùng 

Khi đôi chim én vờn trong gió 
Xuân về rộn rã chốn quê em ! 

 
Mùa xuân từ đó thôi có tên 

Mùa thu từ đó ngừng có tuổi 
Lòng ta trăng đã tràn bát ngát 

Môi em từ đó đượm hương nồng ! 
 


