
 

 

Lá Thư Thụ Nhân 

 

Subject:  Fwd THU ĐẬM SẮC THƠ  

From:     Nguyễn Văn Vĩnh 

Date:     Sunday, October 1, 2017 

  

Thân chuyển đến các bạn yêu thơ. 

Nvv 

 

Begin forwarded message: 

 

Subject:     THU ĐẬM SẮC THƠ 

 

THU VÀNG 
  

Thu vàng 

tóc trắng 

giọt sương tan 

Thời gian bước vội 

đời trôi nhanh 

Hành trình dâu bể 

đầy sương gió 

Gót mòn 

chân mỏi 

mắt long lanh 

  

Giang hồ 

dừng bước 

nhìn lá đổ 

Nghe lòng se thắt 

biếc mây xanh 

Vấn vương 

ngày cũ còn lưu dấu 

Quê hương lửa khói 

buốt năm canh 

  

 

 

 

Tưởng thu nước lũ 

xưa năm ấy 

Đáy sâu 

dĩ vãng đã nguôi quên 

Nào hay 

hồng thủy còn nguyên đó 

Lại về  

thu chết hận còn nguyên 

  

Bao giờ 

trả lại 

mùa xuân chín 

Bên giàn thiên lý 

tóc em bay 

Bướm vàng nhỡn nhơ 

vườn ngập nắng 

Hồ trường rót dốc 

ta ngất say 

 

          Ngô Đức Diễm 
 



GỢI HỒN THU.  

 

Ngô đồng thả lá gợi hồn thơ  

Thu đến rồi ư thực bất ngờ :  

Hanh nắng bừng bừng nhường nhắc nhở  , 

Gió vàng hiu hắt vẻ mong chờ . 

Trên cây lệ liễu còn xanh lá , 

Dưới nước ngó sen chửa nhả tơ ... 

Thi sĩ nghe lòng sao diệu vợi ... 

Nhìn mây ngắm núi khó làm ngơ   

 

LTĐQB phụng họa anh Lương  

 

 

On Saturday, September 30,  

 

CẢNH THU 

Mây nước giao hòa nẩy ý thơ 

Ôi chao Thu đẹp quá! Ai ngờ 

Heo may tím nhẹ rung rung đón 

Hanh nắng vàng ươm vẫy vẫy chờ 

Âu yếm trên cành chim ngỏ ý 

Vấn vương dưới lá nhện giăng tơ 

Tao nhân mặc khách lòmg ngây ngất 

Trước cảnh Thu này dạ khó ngơ 

THA NHÂN 
 

                  

 

From:   Cường Mai  

Date:   On Oct 1, 2017 

Xin gửi bài thơ cũ!    

                      

 

Thu sang trời se lạnh  

Tách cà phê đầu mùa 

Lá phong còn quấn quýt 

Bạn bè chẳng thấy đâu!!! 

__._,_.___ 

HƯƠNG THU 

 

Lá vàng rải thảm đón nàng thơ 

Trời đất vần xoay thật bất ngờ 

Sen trắng đã tan - vừa nuối tiếc 

Cúc vàng chưa nở - lại mong chờ 

Người đi - nên cõi lòng vương chỉ 

Kẻ ở - con tim phài vướng tơ 

Mỗ độ thu sang lòng chất ngất 

Ly hương - lê kiêp sống ngu ngơ 
 

Thảo Chương TRẦN QUỐC VIỆT 

  

THU ĐẬM SẮC THƠ 
 

Từ lúc lá thu đậm sắc thơ 

Đặt cầu lũ quạ khóc ngù ngờ 

Thương Ngưu cuối bến nôn lòng 

ngóng 

Xót Chức đầu sông cắt dạ  chờ 

Giăng mắc mây mù sương kết sợi 

Rì rào dồn lá gió giăng tơ 

Ly hương từ độ mùa thu cũ 

Bốn mấy thu cam chịu ngẩn ngơ 
 

Nguyễn hữu Tân 

tiếp họa 
 

 


