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Luân Hoán  
 
Trưa đầy nắng dẫm dưới chân ,  
Áo nghiêng vạt rớt bóng gần bước hoa.  
Má thơm ánh sáng chan hòa 
Thời gian nhường bước em ngang qua đường  
Tinh khôi từng thõi vàng ròng  
Áo trắng khó bọc kín lòng thanh xuân 
 
Bàn tay mở nắm ngập ngừng  
Mắt môi chúm chím phơi từng nhịp tim  
Nếu được quyền chọn của riêng  
Ngũ long công chúa rước nguyên về triều  
Có lửa có khói gì đâu 
Chỉ là vệt sáng khỡi đầu nơi em  
 
Từ xe ví váy thắp lên  
Một màu đỏ chói lênh đênh ngang đường  
Lưng thẳng liền cặp chân trường  
Nhìn ảnh đã chạm mùi hương diệu kỳ 
Che dù qua phố nắng trưa  
Kính đen đủ thấy đường đưa bước tình  
 
Điệu đà năm ngón tay xinh  



Thơm quai ví xách linh tinh những gì 
Lược gương son phấn đôi khi  
Trái tim gói tiếng thì thầm trái tim 
Một thời tóc buộc Bandeau 
Đi chợ đi học đi vào đám đông  
 
Áo dài eo thắt lưng ong  
Tà thơm tay vịn gió lồn vu vơ 
Trong ngoài thanh khiết ngây ngơ ,  
Đêm về không biết em mơ ước gì 
Tuyệt vời thay thời nữ sinh  
Áo dài trắng nõn xuân tình trắng trong 
 
Yêu đời giấu kín trong lòng  
Yêu người dấu kín môi hồng không son  
Đi về nắng đỡ lưng ong  
Nghe từ gió bụi nụ hôn gữi thầm 
Chiều về sánh bước phố đông ,  
Tam nương tõa sáng dòng sông chân người .  
 
Em tự nhiên đẹp môi cười ,  
Em che tay nắm nguồn vui dâng tràn .  
Em nhắm mắt cười mơ màng ,  
Ba cặp môi ấy ướp toàn hương sen .  
Chẵng phải chạy theo thời trang ,  
Người đi ta đứng chàng ràng tụt lui .  
 
Dù gì em cũng hơn người ,  
Mặt mày mủi mắt tươi cười dáng hoa .  
Cộng thêm chút Lolita ,  
Em là cô gái nết na Sài Gòn .  
Xếp dù em đi đầu trần ,  
Cho màu nắng được phép gần em hơn .  
 
Bụi đường bám cánh chân trần ,  
Chắc gì không mộng mơ đơm nỡ tình .  
Sài Gòn trăm ngã thũy tinh ,  
hẵn nhờ những bước chân tình chúng em .  
Không đồng tính chĩ đồng tình ,  
Đi về như bóng với hình có nhau .  
 
Phố mênh mông biết về đâu ,  
Vào nhà thờ nguyện vài câu tình người .  



Ra về em có nụ cười ,  
Tặng cho hè phố lòng người biết yêu .  
Dĩ nhiên là tuyêt hơn hoa ,  
Em cô thiếu nữ mượt mà tinh khôi .  
 
Nhạc thơ hội họa ngàn đời ,  
Vẫn còn thiếu sót nhiều lời ngợi ca .  
Hình như lỗi từ em ra ,  
Ai bảo quá đẹp người ta hết hồn .  
Những cánh dù thật quen thân ,  
Dù chưa được lấy một lần che chung .  
 
Em đi bước nhẹ vô cùng ,  
Vẫn vang vọng tiếng nhớ nhung trong lòng .  
Mắt nhìn tưỡng ảnh chúng ta , 
Một thời tan sỡ đạp qua phố chiều . 
Bè bạn hay là người yêu ,  
Khác nhau nhưng vẫn bấy nhiêu thôi à .  
Môi cười theo nhịp tà tà ,  
Của đôi chân đạp như là làm thơ .  
Cảm ơn người đẹp sài Gòn ,  
Một thời và cã một đời hồng nhan . /. 
 
 


