
 

 

 

Vườn Thơ Thụ Nhân 

 

 

QUỐC MIẾU 

 

Tên ta gỡ bóng bỏ hình 

Ta còn không biết tên mình thực hư 

Tên ta cắt hết phụ từ 

Lưu lạc viễn xứ ưu tư vẫn còn 

Đêm nằm mộng thấy nước non 

Ngày trầm suối nhớ cho mòn trái tim 

Tên ta tự cổ chí kim 

Sắc không một nỗi đắm chìm phù sinh 

Phù sinh cho nặng thâm tình 

Tên ta lồng với bóng hình nước non 

Nước trôi qua quả tim mòn 

Tên mà bỏ sắc vẫn còn là tên 

Dù cho người nhớ hay quên 

Gọi ta cứ gọi miếu đền Việt Nam 

 

Lê Xuân Nho 

(Những Dòng Sông Lưng Trời) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Thơ 

 

 

Ở chốn nhân gian lắm khổ đau 

Trời cho lất phất hạt mưa ngâu 

Đất khô cằn cỗi nhăn nheo quá 

Ướt đẫm cùng mưa cũng đã lâu 

  

Người ta đi hứng những vần thơ 

Tưới lên chữ nghĩa bớt ơ hờ 

Từ đó ta nghe trong nắng úa 

Mẹ ru nhịp võng điệu ầu ơ 

  

Nhà thơ chắp nối ý tơ vương 

Giăng mắc trời mây nẻo xót thương 

Những lúc nương chiều sầu chạng vạng 

Nghe tiếng sáo tiêu thổi đoạn trường 

  

Nào những Tản Đà và Nguyễn Bính 

Không phải trời đầy xuống thế gian 

Mà cho đất nước nhiều gian khổ 

Hương hoa thi phú gẩy cung đàn 

  

Nếu cõi nhân gian chẳng có thơ 

Tâm hồn hạn hán cõi hoang sơ 

Thơ là chim hót trong nắng ấm 

Là hoa sắc thắm nở cung mơ. 

  

Paris, ngày 02/05/2016 

Lê Đình Thông 

 
 

 



 
 

Cám ơn anh Lê Đình Thông đã cho AX xem bài Thơ vừa viết xong của anh, ý thơ 

rất hợp với Ánh-Xuân. 

 

Chợt nhớ lại một bài thơ cũ đã viết với ý tưởng tương tự bài Thơ của anh: 

 

 

 

      Tản Mạn Ngày Xuân 
 

Tôi đi tìm một vần thơ 

Cho lòng đỡ thấy bơ vơ ngậm ngùi 

Như mây tô điểm bầu trời 

Vần thơ thêu dệt cho đời thêm tươi 

Một tuần có mấy ngày vui 

Một đời có được mấy người tri âm ? 

Tuần trăng chỉ một đêm rằm 

Canh khuya thao thức còn nằm nhớ thương 

Thuyền tình đỗ bến sông Tương 

Đò xưa nhớ khách bên đường sang sông 

Xuân sang đào nở nụ hồng 

Mong ai còn giữ trong lòng tình xuân 

Xuân về lòng bỗng bâng khuâng 

Hỏi người có nhớ mùa xuân năm nào ? 

Lòng xuân có vẫn rạt rào 

Hay tình xuân đã tan vào hư không ? 

Còn chăng một đóm lửa hồng 

Cho ta nhóm lại xuân nồng năm xưa ? 

 

Xuân Nhan 

Vùng vịnh Cựu Kim Sơn, tháng Tư 2008. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tháng 4, ngày oan khuất _______ 

 

Người qua sông Dịch thề không lại 

Ta mất quê hương phải trở về 

Máu xương đã trộn vào sông núi 

Đâu dễ hao mòn với gió mưa 

                     * 

                  *     * 

Tháng Tư lại đến thêm lần nữa 

Tóc gió pha sương chí chửa sờn 

Bạn bè một thuở ai còn mất ? 

Lời thề sống thác vẫn keo sơn 

                      * 

                   *     * 

Tháng Tư sấm động dồn lên ngực 

Mắt dõi mười phương hận ngút trời 

Núi xương sông máu còn oan khuất 

Ngoãnh mặt quay lung thẹn kiếp người 

                       * 

                    *     * 

Ta sẽ trở về đòi sông núi 

Trường sơn cao ngất, biển vô cùng 

Ta đi gom lại tình non nước 

Sưởi ấm quê xưa ngọn lửa hồng 

 

                              Phùng Quân 

                                  Tháng 4 năm 82 

                     

 



 

Những con cá chết 

 

 
  

Những con cá đã chết 

Trắng xóa biễn miền Trung 

Những con mắt cá chết 

Vẫn nhìn dân đau lòng ! 

 

Những lũ người vô cảm 

Vẫn lạnh ngắt như băng 

Những con mắt trắng dã 

Vẫn ngó dân trừng trừng 

 

Có bao nhiêu tấc đất 

Bọn chúng đã đem dâng 

"Rừng vàng và biển bạc " 

Sao dân đen khốn cùng ?! 

 

Biển bây giờ cũng chết 

Đã chết cả lòng dân 

Chỉ còn sóng phẫn nộ 

Bùng lên như chưa từng 

 

Khắp nơi tanh mùi cá 

Mừng "Đại thắng mùa xuân "! 

Đất nước thêm đen tối 

Muôn dân đang chung lòng 

 

Những con cá vẫn chết 

Người không thể chết chung 

Lòng dân đang uất hận 

Đốt lên ngọn lửa bùng ! 

 

hklong  

 

 
 

 

http://taochu.xemanhdep.com/


 

 

Lá Thư Thụ Nhân 

 

Subject: Cóc cuối tuần --- Đừng Đem Bố Về 

From: Lương V. Trần 

Date: Thursday, April 21, 2016  

 

 

Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần viết cho Ngày Quốc Hận. 

  

Dạo: 
 

       Giặc còn tàn hại non sông, 

Thì dù xương trắng vẫn không chịu về. 

  

Cóc cuối tuần: 

  

  

   Đừng Đem Bố Về 
  

      (Dựa trên lời một vị lính già dặn dò con trai mình 

       trước khi ông mất: - Chỉ khi nào nước mình hết 

        Cộng sản thì con mới đem tro của Bố về quê 

                      chôn cạnh Ông Bà Nội) 

  

Con ơi hãy lắng nghe lời Bố dặn, 

Sau khi mà Bố nhắm mắt xuôi tay, 

Nhúm tro tàn, hãy tạm để nơi đây, 

Đừng có vội đem ngay về chốn cũ. 

  

Bố chỉ sợ con nghe người ta dụ, 

Theo kết bè kết lũ để "thăm quê", 

Rồi tiện tay mang tro Bố trở về, 

Để Bố lỗi lời thề khi bỏ xứ. 

  

Nơi cắt rốn, ai mà không thương nhớ, 

Ai không hề trăn trở bước lưu vong. 

Nhưng con ơi, phải nghĩ đến non sông, 

Đang đau đớn chờ mong ngày giải thoát. 

  

Tháng Tư đó, quê hương mình tan nát, 

Bao nhiêu người gạt nước mắt ra đi. 

Lòng dặn lòng, trong giây phút phân ly, 

Còn giặc Cộng, quyết thề không trở lại. 

 

 



 

  

  
 

 

 

 

 

 

Làm sao không tuyệt vọng, 

Khi chung quanh tràn ngập bóng quân thù, 

Ngoan ngoãn tuân theo lệnh của Tàu phù, 

Hung hăng gác căn nhà tù vĩ đại. 

  

Làm sao không tê tái, 

Khi dân mình cứ mãi gánh khổ đau. 

Và dù cho ở tận đáy mộ sâu, 

Người chết cũng phải gục đầu than khóc. 

  

Chỉ đem Bố trở về khi dân tộc 

Có nhân quyền và độc lập tự do, 

Người người đều được áo ấm cơm no, 

Không còn bị loài Cộng nô thống trị. 

  

Con hãy nhớ những lời này thật kỹ: 

Bao lâu bầy Cộng phỉ vẫn thong dong, 

Gót chân Tàu còn giẫm nát non sông, 

Thì mình vẫn quyết một lòng son sắt. 

  

Con ơi nếu Trời xanh kia quá quắt, 

Bắt dân mình vĩnh viễn mất quê hương, 

Thì chút tro tàn của kiếp tha phương, 

Đổ giùm Bố, đừng tiếc thương giữ lại. 

                       x 

                 x          x 

Mộng cứu nước bao năm rồi chưa toại, 

Lối quay về, ngàn quan ải cách ngăn. 

Trong đêm đen, đôi khóe mắt nhọc nhằn, 

Nỗi đau đớn thầm lăn trên má lạnh. 

 

                  Trần Văn Lương 

              Cali, Quốc Hận 2016 
 

Lời khấn nguyện, Bố hằng ghi nhớ mãi, 

Và dẫu lòng luôn khắc khoải xót xa, 

Bố quyết tâm không phản bội quê nhà, 

Dù khi đã hóa ra người thiên cổ. 

                         x 

                   x          x 

Về sao được khi quê cha đất tổ, 

Còn trong tay đám hổ báo sài lang 

Đang đê hèn làm nô lệ ngoại bang, 

Nhưng độc ác hung tàn cùng dân Việt. 

 

Làm sao Bố yên tâm dù đã chết, 

Khi dân Nam vẫn rên siết trong tù, 

Từ học trò, tu sĩ đến nông phu, 

Chỉ vì "tội" chống kẻ thù xâm lược. 

  

Vong hồn Bố làm sao siêu thoát được, 

Khi đau lòng nhìn đất nước thân yêu, 

Bỗng trở nên, trong một sớm một chiều, 

Nơi sản xuất rặt những điều tồi tệ. 

  

Xã hội đã suy đồi từ gốc rễ, 

Già lưu manh, đến trẻ cũng lưu manh, 

Người với nhau chỉ lừa đảo tranh giành, 

Cả đất nước biến thành hang trộm cướp. 

  

Dù kẻ khác về ăn chơi nườm nượp, 

Nhưng mình không làm thế được, con ơi. 

Nhìn khắp nơi tội ác vẫn ngập trời, 

Ai là kẻ không bồi hồi phẫn chí. 

  

Làm sao mà an nghỉ, 

Khi mộ phần bao chiến sĩ miền Nam 

Bị bọn cầm quyền độc ác gian tham, 

Muốn cướp đất, đã san thành bình địa. 

  

Nỗi đau càng thấm thía, 

Khi thấy người chạy mất vía năm nao, 

Nay trở về thật diêm dúa bảnh bao, 

Cùng nhăn nhở, ồn ào nâng chén cạn. 

  

Làm sao mà thanh thản, 

Khi phải nhìn đứa bạn ngày xưa, 

Nạng gỗ mòn, ống quần rỗng đong đưa, 

Khay vé số dầm nắng mưa kiếm sống.  

 
 


