
Lá Thư Thụ Nhân 

Subject:   Thôi Đừng Đếm Ngược (Thơ Thẩn) 

From:       Nhan Ánh-Xuân 

Date:        January 31, 2018 

 

Cám ơn quyí anh chị đã đọc thơ, nhất là anh Lê Đình Thông và anh Sơn Râu đã hoạ lại hai bài 

rất tuyệt!  Thơ anh Sơn tràn đầy tâm sự, làm em cũng rất ngậm ngùi! 

Nhân đây AX cũng xin gửi thêm một bài hoạ của cậu em Nhan Điểm Thu để các anh chị yêu thơ 

cùng thưởng thức. 

 

Thôi Đừng Đếm Ngược 

 

 
Đếm  ngược (1) làm chi để chạnh lòng 

Lo ngày tiến tới cõi hư không 

Tiễn ta, vài nén hương cầu nguyện 

Nhớ bạn tâm giao, lệ mấy dòng 

 

Bạn đã ra đi khỏi cuộc đời 

Không còn đếm ngược nữa người ơi 

Đếm xuôi, tôi tính ngày xa bạn 

Đã mấy tuần trăng thiếu bóng người! 

 

Đêm vắng, âm thầm nhớ chuyện xưa 

Ngoài kia trời nhẹ đổ cơn mưa 

Tiếng mưa gợi nhớ về quê cũ 

Nhớ lá me rơi, nhớ bóng dừa... 

 

Xin chúc cho ai đẹp giấc nồng 

Trên giường ấm áp giữa trời đông 

Nghe mưa không thấy hồn tê tái 

Ngọn lửa yêu thương sưởi ấm lòng. 

 

Nhan Ánh-Xuân 

Cali.  tháng 01/ 2018 

 

Hoạ 

 

 
Đêm vắng tình Xuân trải tấc lòng 

Người khiến ta buồn theo biết không 

Tâm sự vơi đầy làm sao gởi 

Thơ thẩn cùng ai một ít dòng 

 
 Cứ sống an nhiên giữa cuộc đời 

Sầu mà chi nữa bạn mình ơi 

Đếm xuôi đếm ngược ngàn năm vẫn 

Chìm khuất nơi đâu bóng một người 

 

Cho dẩu mai nầy trở lại xưa 

Trên con đường nhỏ một chiều mưa 

Từng bước cô đơn về lối cũ 

Biết có còn không mấy bóng dừa 

 

Hãy cạn cùng ta chén rượu nồng 

Ngoài trời lạnh lắm gió mùa Đông 

Đừng gom kỷ niệm nhen thành lửa 

Chỉ một lần thôi đủ nát lòng ! 

 

Nhan Điểm Thu 

Denver 01/2018 

 

 


