
 
 

 

THEO NHỮNG THU ĐI 

 

Tôi ngồi hong nắng hè đã hết  

Mùa thu vừa nhẹ bước qua đây  

Thi sĩ buồn nên “ Mùa thu chết “ 

Khi lá chưa vàng úa hàng cây  

 

Tôi chẳng biết hoa nào thạch thảo  

Chỉ nhớ màu hoa cúc lối xưa  

Nhớ thu rơi trên sân trường cũ 

Con dốc mòn Đà lạt vàng mơ… 

 

Sài Gòn nào thấy thu quyến rũ  

Chỉ lá khô rơi rụng ven đường  

Và một thoáng heo may rất nhẹ  

Làm chạnh lòng kẻ bước cô đơn !.. 

 

 

BÀI HOẠ 

 

“Mùa thu chết” nhưng không là hết 

Nguồn thơ về lại với bạn đây 

Tiếp bước làm điều từng yêu thích  

Lòng vui ngắm lá vàng hàng cây ! 

 

Tuổi xế chiều nhớ về chuyện cũ 

Từng sắc hoa lối vào trường xưa 

Dalat mãi còn trong ký ức  

Vẫn tìm về trong những giấc mơ… 

 

Sài Gòn không thu nhưng quyến rũ 

Rợp bóng hàng me kín bên đường 

Từng loạt lá rơi theo gió nhẹ 

Vương vương mái tóc kẻ cô đơn ! 

 



Bao năm rồi mùa thu Cali 

Vẫn lá phong rơi - tách cà phê  

Nhưng Bạn xưa mỗi năm mỗi vắng  

Lòng chợt buồn theo những thu đi ! 

 

Thu nay nhớ lại thu năm cũ 

Những lần vui đón Bạn phương xa 

Tiếng cười hội ngộ còn đâu đó  

Lao xao hình bóng những ngày qua … 

 

Có phải hôm nay trời vừa thu ? 

Có phải chiếc lá rơi sang mùa ? 

Ta ở nơi này chưa lâu lắm  

Sao tóc úa màu như lá thu !! 

Hklong  

 

 

 

(*)
THỤ NHÂN TÌM LẠI (Hoàng Kim Long) - LÁ THƯ THỤ NHÂN - Diễn Đàn Thụ Nhân 

Nhớ mười năm cũ thu Cali 

Ngắm lá phong bên tách cà phê 

„Thụ Nhân Tìm Lại”
(*)

 thơ mời gọi 

Nức lòng bạn hữu lắm người đi ! 

 

Nhắc lại thu xưa ngày tháng cũ 

Chuyện buồn kỷ niệm đã bay xa 

Âm vang hội ngộ thân thương quá 

Khó giữ làm sao ngày tháng qua… 

 

Hôm nay trời lại chớm vào thu 

Từng chiếc lá rơi tiễn sang mùa 

Cuộc đời còn lại bao lâu nữa 

Lòng buồn như sắc úa lá thu ! 

Võ Thành Xuân 

 

https://www.thunhan.org/a1235/thu-nhan-tim-lai-hoang-kim-long

