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ðặng Hiền qua phác họa của Khánh Trường:

Tiếc Nụ Quỳnh Hương
vành trăng lên muộn
nụ quỳnh hôm qua
rũ buồn trên lá
ñêm vô cùng
nghe ñời bỗng nghiêng
khi em ngồi khóc
trăng hạ tuần

tình buồn, tình thôi
những ñợt sóng ngầm
theo tay run run
tình chợt quên
và trời sang mùa
thu vào mắt
ñêm lạnh môi
khép mi buồn
tiếc nụ quỳnh hương

Mưa ChiềuTháng Sáu
khi tình tôi
không còn màu xanh
mùi hương nào mê ñắm
cơn mưa chiều tháng sáu
bất chợt...
theo mắt buồn long lanh
em mời tôi về thăm bên ấy
tôi hứa nhận lời như tôi hai mươi
chiều lộng gió
chiều buồn tôi buồn
về thương hoa quỳnh nở muộn
cánh tay dài
bờ vai nhẹ
mắt em nhìn chao cuốn hồn tôi
tôi chắc mình ñau tim
khi tôi về tôi nhớ
ñôi mắt buồn cận thị
và muốn sang thăm em
dù tình tôi
không còn màu xanh
dù xa dịu vợi

Lưu Lạc
mùa hè qua nhanh
nụ cười thật ngắn
bến sông buồn
về nghe ñìu hiu

bàn tay vẫy
run run mộng mị
em men cay
ta say tỉnh bao lần
con nước bến xưa
ai chờ ai ñợi
dòng ñời trôi xa
lục bình bỡ ngỡ
mùa xuân sang
ngẩn người nhìn nắng
lưu lạc, lưu lạc
tóc phai màu ôm mặt rưng rưng

phụ bản Khánh Trường

Tiễn ðưa
khi em về chừng như ñông sang
cuối tháng năm một mình thật lạnh
ngồi nghe biển hát
chiều qua nhanh
ñừng cảm ơn
tôi trả ơn người
nụ cười thôi cũng ñủ
mai em về
ta không ñưa nhau
theo mắt nhìn diụ vợi
hàng thông xanh rì rào
bàn chân ai qua
làm người ở lại
lần nào cũng buồn
chậu quỳnh hương cuối vườn
không còn hoa

Ngày Vui Bay ði
trên những sợi tóc buồn bay ñi
buổi sáng lạnh như mùa ñông về
trong trái tim ñau anh chợt nhớ

từng ngón tay gầy níu kéo
tình yêu trở lại trong niềm tuyệt vọng
có bao giờ anh vớt ñược
những giọt nước thời gian ñã ñổ
vào chiếc ly ñời anh nguyên vẹn
Trên những ngày buồn không em
anh sống mộng du
ñi về câm nín
thầm hỏi màu xanh có bao giờ xanh thắm
trên khoảng tối tim anh
chợt buồn theo những sợi tóc anh rơi rụng
bên triền ñồi thương nhớ
trên những ngày buồn hôm nay
anh lặng thầm trong ñáy mắt em
cố tìm tháng ngày ñã mất
chỉ thấy toàn rong rêu hờn giận
môi thơm có bao giờ ấm lại
cho anh...
em ơi sao ngày vui bay ñi ?
sao tình ta bay ñi ?
Cali 7-93

Vết Thương Có Thành Sẹo Trong Hồn
em, có khi nào em chửi tôi thằng khốn nạn
như tôi muốn chửi mình
khi giơ tay thề vĩnh biệt hai chữ Tạm Dung
(chao ơi, lời thề trung thành trang trọng)
tội nghiệp cho tôi
tội nghiệp cho người
dù ñem bao nhiêu lý lẽ biện minh cũng ngậm ngùi
có bao giờ tôi ñổi ñược màu da...
em. có bao giờ em biết
ñêm vẫn ñen
ngàn sao vẫn vắng xa
như niềm mơ ước trở lại quê nhà
như bao lần tôi nói dối
ngỡ mình chưa mất quê hương
ôi quê hương nghèo khó
máu xương là nghiệp chướng tiền sinh
lớn lên bên lời ru của mẹ
trong nhọc nhằn của cha
lịch sử cha ông ñã thấm vào cốt tủy

mà ca dao ñã thành máu luân lưu
tháng tư, tháng tư vẫn là vết thương buồn bã
vết thương có thành sẹo trong hồn ?
California 86

Ngựa Hồng Gót Mỏi
về N.Y

bên chiều ngọn núi trăng treo
hồng hoang một thuở qua ñèo nhớ ai
áo người rũ bụi tàn phai
về theo nắng quái chừng nai cũng buồn
tóc ñời một mái trăng suông
ngậm ngùi ñất khách sầu buông lững lờ
ngựa hồng gót mỏi trời thơ
còn chăng ai ñó ơ thờ gọi tên ?
California 4/86

phụ bản Khánh Trường

Biển Mùa Thu Và Thùy Dương
chiều cuối năm
từng lọn tóc bay
mùa thu mùa thu
lạ mắt nhìn ngơ ngác
tiếng hát
xa xôi
như em
chợt ñến giữa ñời
nhẹ môi cười
giọng ca mênh mang
nghe ñêm lên
trải dài mộng mị
bãi cát vàng
biển hát chơi vơi
hàng thùy dương
mùa thu xanh ngắt
California 8-94

phụ bản nhạc Trúc Hồ
phổ từ bài Biển Mùa Thu Và Thùy Dương

Biệt Xứ
mưa qua hồn nắng ñổ
chút giá buốt về ñây
ta vẫn hoài lận ñận
sách vở mãi nặng tay
hạ hồng xanh theo lá
lướt thướt những hàng cây
lối về ai có mở
ta một kiếp ñọa ñày
trăng vẫn là viễn xứ
mưa vẫn là heo may
tháng ngày xanh như ngọc
theo nỗi buồn ñâu ñây
mang mang lòng cửa biển
chiều lặng nhớ quê nhà
nghiêng trong hồn mái nhỏ
giọt sầu ñắng cay cay
chim vẫn ñời biệt xứ
ta vẫn ñời cỏ cây
mưa về như biển ñộng
muộn phiền hỏi mây bay
mưa trên chiều phố nhỏ
chút giá buốt về ñây
ta vẫn hoài lận ñận
sách vở mãi nặng tay
C.S.U.L.B Apr 14-86

Mừng Sinh Nhật Em
mừng sinh nhật em
lời tình thật nhỏ
ngày tháng buồn
như mưa nhỏ qua tim
ñời buồn lắng

vẫy tay mời gọi
hỏi nhau rồi
em không biết mai sau
ñốt que diêm
hong tình rất chậm
ñốt lửa hồng
mừng sinh nhật em
phụ bản Khánh Trường

Nhớ
chừng như mắt biếc mờ khơi
dáng nghiêng nghiêng ñổ
bên ñời nhớ em
sóng tình những ñợt chơi vơi
sầu vương vấn tới
sầu lên mắt người
mái hồn
nghe lạnh thêng thang
về theo trăng vỡ
buồn...
man dại buồn

phụ bản nhạc Trúc Sinh phổ bài nhớ

Mỹ Hương
buổi sáng anh về bên cầu San Francisco
trời xanh xanh, mắt bé ngoan hiền
tự nhiên lòng ñầy hoa cúc
ngọt nồng như nắng trên cây
anh muốn nghe lại bài hát cũ
nói về mùa thu San Francisco
mùa của sương mù và sóng biển
dịu dàng theo nụ cười em sớm mai
một ñời rong mỏi mệt
muốn về bên em làm chiếc kim may
(có thể em bảo anh kỳ cục)
Mỹ Hương, Mỹ Hương

tên một người, ngàn ñời anh yêu dấu
anh muốn nói bình yên ở tình yêu em
nhẹ nhàng như một sớm mùa thu
như cuốn phim ñầu tiên mình coi hôm ñến Mỹ
California thu 82

Câu Thơ Còn Trong Trí Nhớ
gửi C.X.Huy

câu thơ còn trong trí nhớ
như mùa thu mỗi năm lại về
theo tuần hoàn trời ñất
như ñôi mắt em buồn giấu kín
chịu ñựng
an phận
cuộc ñời mình mùa xuân ñi qua
rất xa, rất xa
những cánh rừng thay lá
bên dòng sông
bên kỷ niệm mơ hồ
câu thơ và vầng trăng thật dịu
ngẩn ngơ
trong những ngày thật nóng
trong khu chung cư chật chội
ở xứ người mênh mông
lạc loài
như câu thơ còn trong trí nhớ
nín câm
California 7-94

Vào Mộng
có chút nắng hồng
trong mắt em
có mây
có gió
thổi qua hồn
có bàn tay vẫy
anh vào mộng
có phải không
cô bé tóc bồng

phụ bản Khánh Trường

ðã Qua Một Ngày Không Gọi Nhau
ñã qua một ngày không gọi nhau
anh tự hỏ
lòng mình có nhớ
nhớ mắt em ngoan
nụ cười hiền
một trăm miles
sao thấy
cứ như gần
lòng cứ hẹn
mai mốt rồi sẽ gặp
trắng ñêm nay
trăng mới vẫn chưa ñầy
ngón tay nhẹ
ñếm bao ngày nhung nhớ
quẩn quanh buồn
theo giọng hát hôm nao
trăng ñêm nay
trăng mới vẫn chưa ñầy
tình ñôi ta
tình mới, vẫn chưa yên
phụ bản nhạc Trúc Hồ
phổ bài ðã Qua Một Ngày Không Gọi Nhau

Yêu Người Quên Mất Tên
tôi yêu người
sao quên mất tên
tình xưa
theo mưa ướt bên thềm
phố tôi
như khóc
như hờn giận
quán nhỏ thì thầm
tôi với tôi
tôi yêu người
tôi thật yêu người
ñường về ñêm
có gió êm ñềm

thổi bay nhung nhớ
vào nhung nhớ
tôi nhớ
tôi buồn
tôi gọi tôi...
phụ bản nhạc Trúc Sinh
phổ bài Yêu Người Quên Mất Tên

Bờ Tưởng Nhớ
ñêm hiu hắt ñêm xanh vùng nguyệt tận
giọng ca buồn âm hưởng những chia ly
hiền như thể câu kinh Mồng Một
lắng trong hồn và tôi nhớ em
em nhẹ ñến trong cõi tình phiền muộn
nỗi ñau nào theo gió ñã khai sinh
như cây trái thơm xanh thời niên thiếu
ngực thơm ngoan cho tháng Giêng gần
ñêm lóng lánh ñam mê mùa hạ cũ
nụ cười say tôi hụt hẫng một ñời
tôi vẫn ñứng bên bờ tưởng nhớ
lặng yên nghe ngọn sóng vỗ âm sầu

phụ bản Khánh Trường

Buồn
một lần
hay nhiều lần
trong ñêm tối
khi ý thơ
là con rạch cạn
nằm ở góc công viên
quạnh hiu
như nỗi buồn
trên ñôi môi, ñêm tối
thương nụ cười rất xa
bên kia trời
mờ khơi trí nhớ

nhớ...
tội nghiệp tôi

Trống Trải
ngồi hút thuốc lá vặt
nhìn loanh quanh
nghe chuyện nhảm
ngày vẫn qua ñi
nhẹ nhàng
nhẹ nhàng nhưng trống trải
trống trải như ñi xin việc
có chút gì giả dối
chung quanh
trong nỗi lo sợ ngày mai
trong cuộc ñời tạm bợ
choáng ñầy buồn vui
vật chất...
thèm tiếng cười thành thật
yên tâm
ngồi hút thuốc lá vặt

Em, Hồng Nhung Rất Lạ
em, hồng nhung rất lạ
nở giữa vườn tôi xưa
trăng gầy ñôi mắt hạ
mộng thắm vàng áo xưa
tôi tìm em phố lạ
ngày tháng buồn nỗi ñau
tôi lòng con nước cạn
tình hỡi nhớ thương xa
nghe chừng nai cũng buồn
tình có còn mơ ước
bên chiều xưa thẩn thờ
giọng hát nhẹ khói bay
biển vắng lạnh gió ñêm
buồn lắng về mắt em
hồn ñắng lời xót xa
sóng từng cơn lướt qua

tôi giờ bên phím ñàn
người hỡi sầu ngút ngàn
em, hồng nhung rất lạ
nở giữa vườn tôi xưa
California 86

phụ bản nhạc Trúc Hồ phổ bài
Em, Hồng Nhung Rất Lạ

Nhung Nhớ Hai Hàng
em nói khẻ lời chia xa mở trước
anh bỗng buồn, bỗng mờ nhạt như mây
tóc em sợi dài sợi ngắn tóc dầy
nhiều như nhớ dài như thương
dù mai có xa nhau
anh thà ñừng hay trước
nói chi em lời chia ly, lời hẹn ước
tình chia xa rồi cũng chia xa
anh muốn ñêm lên
trùng dương sóng vỗ
bão bên trời
hay bão nổi trong anh
mai mốt gọi
tình anh giọt nước
tan trong lòng biển rộng
tình em...
em vẫn hiền
như hàng cây ñợi gió
gió ñêm sang
gọi nhung nhớ hai hàng
Cali 9-93

Em, Nhớ Em Thật Nhiều
em, nhớ em thật nhiều
nhớ trong bao chiều

vắng trong ñìu hiu
...
ñêm nhớ em thật nhiều
bóng trăng rơi bên thềm
nhớ môi cười biển xa
tiếc cho ngày qua
tình buồn mùa xuân hay mùa thu
trên những phím tơ
những ước mơ
từng vết sâu...
rồi ngày xuân trôi qua
qua thật nhanh
theo cánh lá phai
những sớm mai
ñôi mắt em tuyệt vời
bóng xuân trên môi hồng
ñến ñây mùa xuân
ngẩn ngơ hồn tôi, nỗi buồn
Cali 8-94

phụ bản nhạc Trúc Sinh
phổ bài Em, Nhớ Em Thật Nhiều

Ánh Trăng Tan
gởi L&Hồng Ph.

buồn như áo em
hôm nào ướt mưa ñêm
sầu như dáng em
nhẹ gót qua thềm
thôi mình lỡ mất nhau
nát ñi hy vọng ban ñầu
sao nụ cười tươi thắm
ngày bỏ tôi
em lấy chồng
...
tôi về Half Moon Bay
ñếm từng con sóng biển
lòng buồn như sương mù

từ ñộ ánh trăng tan
Cali 8-87

phụ bản Khánh Trường

Mưa Ở ðà Nẵng
cơn mưa buổi chiều mưa hoài không tạnh
bước xuống ñò về qua Hà Thân
ngang nhà em lòng buồn rưng rừc
ñầu dầm mưa, lòng cũng dầm mưa
những ngày cuối năm mưa phùn gió bấc
dòng sông Hàn nước ñục, lục bình trôi
bên kia phố có mắt hiền mộng mị
nụ cười em tôi lặng lẽ ñi tìm
ngày em ñi tôi nằm vùi không dậy
nghe mưa bập bùng theo vết xe xa
như nước ñổ thương con ñò xuôi ngược
lòng tan hoang mưa lạnh rét ñôi miền

Trong Cuộc Tình Ân Hận
gởi T & N

trong cuộc tình ân hận
tưởng mãi chắp cánh bay
bụi thời gian mờ phủ
chợt về hình bóng xưa
tôi chờ trong giấc trưa
ngẩn người nhìn chim ñậu
em buồn trong giấc tối
chăn chiếu lạnh trăm năm
ta rời nhau vội vã
ta xô ngã ñời nhau
em về theo cánh nhạn
tôi bãi cũ lặng câm
trong cuộc tình ân hận
ta lừa dối ñời nhau
tôi hoài là trẻ nhỏ

trên võng ñời u mê
mai rồi em có nhớ
quay quắt vì xa nhau
thương dùm tôi chỗ trọ
trong ngăn kín yêu thương
trong cuộc tình ân hận
tưởng mãi chắp cánh bay
bụi thời gian mờ phủ
chợt về hình bóng ai
Cali 6-93

phụ bản nhạc Trúc Hồ
phổ bài Trong Cuộc Tình Ân Hận

Bắt ðầu Mùa ðông
tháng mười trôi qua thật lạnh
nhà ở khu “low income”
ñông người nên bị ñuổi
ñiện thoại bị cắt
bạn bè không ai gọi ñược
tưởng tới bỏ ñi hay bị vợ bỏ
ñời bế tắt
cuộc sống tự dưng bế tắt
bất ngờ dửng dưng
ngày Cali vàng lạnh
chiều cuối năm trống trơn
tôi ngơ ngác nhìn tóc em chảy dài
từng giọt sầu lắng sâu
cà phê hay rượu ñắng
từng vạt nắng mùa ñông bắt ñầu trở lại
trong sáng nhưng buồn
lòng tôi tối ñen
phố xá bụi bặm
Cali năm nào cũng thiếu mưa
Cali 11-94

phụ bản Khánh Trường

Em Còn Em Hôm Qua
em còn em hôm qua
ngọc ngà và hạnh phúc
tôi là tôi hôm qua
nhớ em ñêm lạnh ñầy
vuốt sầu, sầu cơn say
mắt em xanh trời hạ
mắt tôi buồn bóng ñêm
ñêm về rưng rưng nhớ
nhớ người, nào có hay
ñôi ta làm tình nhân
hai phương trời cách biệt
ñường viễn liên cách biệt
xa quá tình tôi ơi !
xa quá tình ñôi ta

Dây Kỷ Niệm
hạt bụi nào chợt vào mắt cay
từng yêu nào bừng cơn sóng dậy
chiều ngậm ngùi
chờ vành trăng muộn
xanh xao buồn
cùng nỗi ñợi trông
ñêm không sâu
ñêm vừa tiếng thở
chỗ em nằm trăn trở hồn ta
sợi tóc vướng
ngang dây kỷ niệm
tội cho mình
cũng tội cho ta
không gian xưa
chỉ là vết lở
mai sau buồn
một vết cười nhăn
ta ñã cũ
tình yêu ñã cũ
hạt bụi nào chợt vào mắt cay

phụ bản nhạc Trúc Sinh
phổ bài Dây Kỷ Niệm

Trăng ở Monterey
nhớ người nghe giọt mưa tuôn
lời xưa ñã lở
chiều buông hững hờ
tóc còn tỏa nhẹ hương thơ
rừng tôi rũ lá
trăng mờ nhớ em
lối nào thương vạt sương ñêm
bờ môi ai ñó
nghe thèm nụ hôn
Cali 4-86

phụ bản Khánh Trường

ðêm
chiếc bóng ñổ bên thềm
vết buồn loang nỗi nhớ
ñêm vỡ ngàn cây gọi
nghe chừng như tiếng em
những mùa xưa tưởng quên
ñâm chồi trong hồn anh
cành hoa tình trốn nở
từng nụ hồng tả tơi
có còn gì cho nhau
sau nhiều năm trở lại
tình như thủy tinh vỡ
theo từng tiếng phong linh
chiếc bóng ñổ bên thềm
vết buồn loang nỗi nhớ...

Mục lục: 1.tiếc nụ quỳnh hương/ 2.mưa chiều tháng sáu/ 3.lưu lạc/ 4.tiễn ñưa/ 5.ngày vui
bay ñi/ 6. vết thương có thành sẹo trong hồn/ 8.ngựa hồng gót mỏi/ 9. biển mùa thu và

thùy dương/ 10.biệt xứ/ 11.mừng sinh nhật em/ 12.nhớ/ 13.mỹ hương/ 14.câu thơ còn
trong trí nhớ/ 15.vào mộng/ 16.ñã qua một ngày không gọi nhau / 17.yêu người quên mất
tên/ 18.bờ tưởng nhớ/ 19.buồn/ 20.trống trải/ 21.em hồng nhung rất lạ/ 22. nhung nhớ hai
hàng/ 23.em nhớ em thật nhiều/ 24.ánh trăng tan/ 25.mưa ở ñà nẵng/ 26.trong cuộc tình
ân hận/. 27.bắt ñầu mùa ñông/ 28.em còm em hôm qua/ 29.dấu kỷ niệm/ 30.trăng ở
monterey/ 31. ñêm/ mục lục

Ðặng Hiền
Nhà thơ. Tên thật Ðặng Hiền, sinh năm 1958 tại Hòa Vang Quảng
Nam. Ðịnh cư tại Nam California USA từ năm 1979. Thơ ñăng trên
Văn Học, Hợp Lưu, Thế Kỷ 21, Nghệ Thuật, Văn, Khởi Hành....Hiện
làm chủ biên tạp chí Hợp Lưu Hoa Kỳ
Tác phẩm ñã xuất bản :
Thơ Ðặng Hiền (1994 Hoa Kỳ), Bài Hai Mươi (thơ Văn Hóa USA ,97)
Có bài trong các tuyển tập, tác phẩm 20 Năm Văn Học VN Hải Ngoại
(Ðại Nam 1995), Thơ Tình VN Và Thế Giới (Nguyễn Hùng Trương,
Thanh Niên, VN 98),Thơ Việt Nam Hiện Ðại (Hội Nhà Văn, 1994)

(Tác Giả Việt Nam – Lê Bảo Hoàng)

