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MÙA THU NHỚ EM 

tặng Lưu Văn Dân và LĐT 

  

 
 

      Bây giờ trên ấy mùa thu  

Nắng vàng nhuộm lá, sương mù mây giăng  

   

      Em đi buổi sáng quàng khăn  

Em về buổi tối sao băng ngang trời  

      Lạc loài vài chiếc lá rơi  

Như hồn thu cũ nhớ người về thăm  

   

      Hẹn nhau chuyện một trăm năm  

Cho riêng hai kẻ thế trần vấn vương  

      Nghĩ rằng gặp khách văn chương  

Ngờ đâu một bước đoạn trường chiều mưa.  

   

      Đa tình bệnh của ngàn xưa  

Thu nghiêng từ thuở đong đưa lá vàng  

       

      Trên em mai mốt thu tàn  

Lại về sương muối phũ phàng gió đông  

   

      Nơi anh nắng hát chập chùng  

Gió gào nỗi nhớ, mưa bùng chiều mơ 

          

      Hỡi ơi! thương nhớ vô bờ  

Bóng ai chìm khuất mịt mờ khói sương. 

 

Sơn Râu 
 

 

 

N h ị p   B a 

tặng chị Đặng Kim Ngọc 

 

 

Nhịp ba từ xa bước đều chân 

Đi vòng thế giới nối tình thân 

Kim Ngọc ‘‘đại thử’’ đi khắp chốn 

Thụ Nhân bên Mỹ  đón ân cần 

Bước một chung lo tình đất nước 

Rồi bước tiếp theo nghĩa Thụ Nhân 

Còn lại bước ba tình mẫu tử 

Nhịp ba con tạo khéo xoay vần. 

 

Paris, ngày 20 tháng 10 năm 2015 

Lê Đình Thông 
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BÊN NI BÊN NỚ 

 

 

 

Bên này nắng hạn đợi mưa ngâu 

Bên kia lữ khách ngắm mưa sầu 

Sông Tương chia cách người đôi ngả 

Biết đến khi nao nối nhịp cầu? 

 

Nhan Ánh Xuân 

 

CHỜ MƯA NGÂU  

 
 
Xin gửi mưa ngâu từ Paris 

Sang trời hạn hán đất Cali 

Nơi đây có sẵn cà phê đợi 

Xin gửi cả người lữ khách đi 

Để không một mình nơi quán cóc 

Ngồi buồn nghĩ mãi chuyện phân ly 

Xin gửi mưa trên tháp Eiffel  

Ôm thêm dòng nước biếc sông Seine 

Cho dịu trời Cali quá nóng 

Mong bạn như mong con nước lên ! 

 
Hoàng Kim Long 

họa nguyên vận 

 

Thấy chăng bên nớ dệt thơ ngâu 

Vần thơ có lúc cũng u sầu 

Bằng trắc cũng như là ô thước 

Tứ tuyệt bên ni bắc nhịp cầu 

 

LĐT 

 

ĐỢI MONG 

tặng bạn hiền Hoàng Kim Long 

 

Hai bông hoa tím gặp nhau đây 

Là hoa Ý nghĩ 1 nối đông tây 

Cùng nhau nhấp mãi cà phê đắng 

Tình bạn của ta chẳng đổi thay 

Mai này gặp gỡ phương trời cũ 

Cùng bạn Kim Long cạn chén này 

Ly rượu nồng cay vừa uống cạn 

Say men mà tưởng bạn vui vầy 

Không chỉ riêng bạn mong nước cuốn 

Ta đợi triều dâng cuốn gió mây. 

 

LĐT 

1 hoa pensée 

 


