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15/09/2018  

Gửi ngày Hội ngộ thân thương  
 

Hỏi anh thời gian có màu gì  

Đố chị thời gian có màu chi  

Mà tóc anh mỗi ngày mỗi bạc  

Sức khỏe anh mỗi ngày mỗi suy  

Gặp lại nhau mừng sao kể siết  

Nước mắt già nghèn nghẹn ướt mi.  

Mái tóc chị hình như đen lại  

Công nghệ hóa màu có khác đi  

Nhắc thuở đầu xanh đầy mộng tưởng  

Còn đâu lá thắm nụ tường vy..  

Đà Lạt bây giờ mưa gió lắm  

Khóc người xa xứ chiều biệt ly.  

LYSA 

 

Xin chia sẻ tâm tình với Anh Sơn  

Bạn hỏi thời gian có màu gì  

Chắc nó trong như ngọc lưu ly  

Nhưng cũng có rất nhiều màu sắc  

Có lúc sáng tươi - lúc đen xì !..  

Ta hãy ngồi lật thời gian lại  

Nhớ lúc xanh như nụ Tường Vy  

Nhưng vẫn không quên ngày xám ngắt  

Để Vui Buồn : Tan Hợp Chia ly !  

Hoàng Kim Long 

HỘI NGỘ 2018  

Anh hỏi thời gian có màu gì  

Em nào thấy được sắc màu chi  

Chỉ biết ngày đi không trở lại  

Cho dù thế cuộc thịnh hay suy!  

Gặp bạn trường xưa lòng thổn thức  

Nét thời gian đọng ở bờ mi  

Tay bắt mặt mừng sao kể hết  

Tóc bạc nhuộm rồi tạm lấp đi...  

Nhớ chuyện ngày xanh thơ mộng ấy  

Ven hồ thấp thoáng đóa tường vi  

Tường vi cánh mỏng làm sao giữ  

Hội ngộ xong rồi cũng biệt ly!  

Xuân Nhan.  

21/09/2018 

 

Vần thơ Hậu Đại Hội  

Sắc Màu Non Nước 

Năm tháng thời gian nghĩa lý gì !   

Màu sắc phai dần chẳng còn chi   

Mái tóc năm xưa, đầu chưa bạc   

Hoàng hôn màu sắc sẽ thêm suy   

Thác nước Cam Ly còn chảy siết      

Lâm Viên non nước đọng trên mi  

Nước trôi ra biển còn quay lại   

Xuân hạ từ nay sẽ mất đi   

Năm tháng xanh màu là mộng tưởng  

Mà sao nhớ mãi dậu tường vy 

Lã chã mưa thu buồn bã lắm !  

Xa cách nhau hoài lệ biệt ly. 

 

Paris, 20/09/2018 
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