Mưa Ngâu trên Cỏ…
Tôn-Nữ Mai-Tâm

Mùa Thu mưa Ngâu nhuộm trắng bầu trời
Đất phủ lá khô nồng mùi cỏ dại
E ấp mong manh mắt nhìn xa vắng
Tình xa cách cõi lòng buồn xao xuyến…

Trách nhiệm trên cao anh quay lưng bước
Đường chia đôi ngả lá Thu bàng bạc
Rơi xuống vai gầy phủ tim đơn chiếc
Ngày trôi qua em vẫn đứng nơi đây …

Anh có nhớ một ngày mờ sương ấy
Mình gặp nhau chỉ bằng ánh mắt say
Anh đứng đó với mảnh tim hoài cảm…
Âm thầm nhìn tim anh như chết lịm …

Dong ruổi đường dài bên tình chiến hữu
Anh có quên em trong giọt mưa Ngâu
Mùa Thu trời buồn mưa hoài không dứt
Tương tư Chức Nữ đợi chàng Ngưu Lang

Có phải tiếng chân chàng đang dừng bước
Hay tiếng mưa Ngâu nhạt nhòa Thu lạnh
Anh nhớ người em nhuộm đầy chất Huế
Tóc ướt sủng bởi mưa rơi… vẫn rơi…

Nghĩ chút đi anh, ngả lưng trên cỏ
Mưa Ngâu rơi nghe như tiếng sóng vỗ
Của tim chàng ép sát mảnh cỏ êm
Mùa Thu xào xạc lá vàng ủ nước…

Mưa trong lòng hơi thở chàng vương tỏa
Cánh rừng hoang ảm đạm buổi chiều Thu
Anh có yêu giọt mưa Ngâu không dứt
Áo chàng thấm ướt bạc màu chiến chinh…

Gió vi vu lá rơi từng chiếc một
Phủ lên chàng yên giấc mộng Kinh Kha
Mơn trớn người yêu cỏ hôn lên má
Trải thân mình để chàng được ấm êm…

Đêm thăm thẳm mưa Ngâu vương khắp lối
Đón mừng chàng hoa sao Mai nở muộn
Tâm dại khờ môi nhấp ly rượu đỏ
Lạc lối quên về cỏ bên anh mãi…

Anh đứng đó vòng tay dang mở rộng
Khép chặt em hôn lên đôi mắt ướt
Làn môi mềm như tràn đầy mật ngọt
Tim nồng cháy anh ấp ủ tình si…

Em là cỏ…lặng ngắm mây bàng bạc
Huế trong em tình lãng mạn thủy chung
Héo úa vàng màu rừng Thu lá rụng
Buổi chiều Xuân cỏ mọc xanh trở lại….

Anh trót yêu mái tóc dài rất Huế
Ánh mắt buồn ngơ ngác dưới mưa Ngâu
Sợi tóc tơ hồng Huế mãi trong em
Xuân Hạ Thu Đông qua…em là cỏ…

