
 Lá Thư Thụ Nhân 

Subject: Thôi Đừng Đếm Ngược (Thơ Thẩn) 

From:       Nhan Ánh-Xuân 

Date:       Tuesday, January 30, 2018 
 

Xin kính gửi quí vị cao niên, nhất là các anh 

chị cựu sinh viên k1-k2 của trường CTKD, 

nhân dịp lễ Count Down (Đếm Ngược) vào 

lúc giao thừa 2017-18: 

 

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 

 

(1) Đếm ngược (lúc giao thừa):  Count 

Down (to the New Year)  
 

Lá Thư Thụ Nhân 
 

From:    Dinh Thong Le  

Date:     1/31/18  

Subject: Thôi Đừng Đếm Ngược  

 

Bài hoạ 

 

Ngược xuôi chi nữa hai con nước 

Biển cả trùng dương vẫn chập chùng 

Chờ đến đêm rằm con nước ngược 

Nước non nguồn cội sẽ về cùng. (1) 

  

Năm tháng dần trôi không đếm ngược 

Tuổi đời chồng chất tóc như sương 

Cứ thế dần trôi dần trôi mãi 

Cát bụi cuối đường chẳng xót thương 

  

Nơi chốn tha hương gió lạnh lùa 

Còn thêm lụt lội mấy tuần qua 

Chợt nhớ trường xưa đào nở thắm 

‘‘Cảnh đấy người đây’’ đã cách xa. 

  

‘‘Đếm ngược giao thừa’’ vẫn nắng mưa 

Đếm đi đếm lại cũng bằng thừa 

Thời gian còn lại bàn tay đếm 

Mười, chín, tám năm sẽ chẳng chừa. 

  

Lê Đình Thông 

(31/01/2018) 

 

(1) ‘‘Non xanh đã biết hay chưa?  

Nước đi ra bể lại mưa về nguồn  

Nước non hội ngộ còn luôn  

Bảo cho non chớ có buồn làm chi!’’ 

(Thề Non Nước, Tản Đà) 
 

Lá Thư Thụ Nhân 
 

Subject: Thôi Đừng Đếm Ngược  

From:    Sơn Nguyễn 

Date:     Feb 2, 2018 

 

Bài hoạ 

 

 

Làm sao đếm ngược 
          (Tăng bạn tri âm) 

 

Thương nhớ nhiều đêm cũng nát lòng 

Tơ chùng phím lạc chuyện hư không 

Đếm đi đếm lại năm mươi lẽ 

Dòng nhớ dòng quên chảy ngược dòng 

 

Giọt nước tình yêu nhỏ suốt đời 

Làm sao đếm ngược được người ơi 

Nỗi nhớ đơn phương chiều lãng đãng 

Chẳng thấy vầng trăng chẳng thấy người 

 

Mây ở tầng không kể chuyện xưa 

Thông đứng sườn non dãi nắng mưa 

Thương ta vẫn luyến người xưa cũ 

In bóng chiều nghiêng dưới rặng dừa 

 

Mắt vẫn long lanh môi vẫn nồng 

Mà sao tim lạnh tựa gió đông 

Tháng này mà mưa còn rên rỉ 

Ai đốt dùm ta ngọn lửa lòng. 

 

LYSA 

02/2018 
 


