
 
 

 

 
LẬP ĐÔNG ÁNH NGUYỆT 

立 冬 映 月 
 
GS. Lê Đình Thông 

  
Đêm rằm tháng mười năm Bính Thân (14/11/2016), chị Hằng Nga nhớ nhung cõi 

trần, xích lại thật gần trái đất (périgée). Chị diễn tả nỗi nhớ nhung bằng trăng tròn 

sáng tỏ. Từ năm Mậu Tý (1948) mới lại có vầng trăng siêu việt (super lune) như thế 

này. 

 

 
 

Ngô đồng vàng lá thoảng cung mơ 

Nguyệt ca hay nón lá chơ vơ 

Cung hằng đề tăṇg bài thơ mới 

Nét chữ ngả nghiêng ý vật vờ. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Lập đông gió bấc thổi từng cơn 

Xàng xê liu cống thoảng cung đờn 

Dì gió tình tang Nghê Thường khúc 

Hằng Nga xiêm áo múa cô đơn. 

 

 
 

Đồng ruộng chiều hôm cứ lặng thinh 

Xanh lá vàng trăng kết cuộc tình 

Trầu cau duyên thắm câu thề ước      

Hằng Nga - Trái đất cũng tròn xinh. 

 



 

 

 

 
 

Vần thơ nghệch ngoạc lúc chiều hôm 

Ngắm trăng chợt nhớ đến làng thôn 

Cố nhân biền biệt xa xôi quá 

Chỉ có mình ta dạ mỏi mòn. 

 

 
 

Paris, ngày 14/11/2016 

GS.Lê Đình Thông 
 
 



 

Hoàng Kim Long 

 

Cám ơn những vầng trăng của Anh Lê đình Thông trong đêm rằm hôm nay 

 

 

               Trăng là muôn thuở của thi nhân 

               Đợi mấy mươi năm -Trăng một lần ! 

               Lý Bạch ôm trăng chìm đáy nước 

               Nguyễn Du chia cắt một vầng trăng 

               Ai đã mua trăng Hàn mặc Tử ? 

               Mà nay trăng hiếm lại về thăm 

              Trăng gần nhân thế cho người ngắm 

              Thi nhân ngửa mặt tắm chị Hằng ... 

 

               Hklong 

 

 

 

Nhan Ánh-Xuân 

 
Nhị vị sư huynh Lê Đình Thông và Hoàng Kim Long làm thơ trăng ngày 

Super Moon (Siêu Nguyệt 14-11-2016)  hay quá!   

 

Sau đây AX xin có vài hàng tiếp nối dòng thơ trăng của quí anh LĐ.Thông & 

HK. Long: 

 

 

Tình Tự Đêm Trăng  
 

Trăng đến thật gần trong tiết đông 

Hạ nguyên!  Người có nghĩ gì không? 

Chỉ hai trăng nữa là năm hết 

Hỏi chị Hằng Nga có chạnh lòng? 

 

Ta ngắm trăng tròn nhớ cố hương 

Nỗi sầu viễn xứ mãi còn vương 

Trăng đây có khác gì bên ấy 

Sao mình vẫn nặng mối hoài thương? 

 

Anh ở nơi nào có thấy trăng 

Có mơ cung Quảng với chị Hằng? 

Có đếm bao lần trăng sáng tỏ? 

Tâm tình năm cũ... có còn chăng? 

 

Nhan Ánh-Xuân 

Cali. 14-11-2016  

 


