
Dấu Xưa 
陳 迹  (Trần Tích) 

 

 
  

塵 径 能 易 變 

傷心 如 實存  

桑 田 閡 相 見 

淚 珠 愁 無 言 

 

Trần kính năng dịch biến 

Thương tâm như thực tồn 

Tang điền ngại tương kiến 

Lệ châu sầu vô ngôn. 

 

Lối cũ đường xưa đã đổi thay 

Trong tim dấu vết chẳng mờ phai 

Dâu bể cách ngăn nào gặp lại 

Nói năng chi nữa lệ tuôn trào. 
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From:   Xuan Nhan  

Sent:    Tuesday, September 26, 2017 2:39 AM 

Subject:  Re:  Dấu Xưa/ anh Lê Đình Thông 

 

Từ thơ ngũ ngôn chuyển dịch thành thất ngôn tứ tuyệt đều hay quá anh Thông ơi! 

Ánh-Xuân không thạo chữ Hán, nhưng thích bài "Trần Tích" của anh Thông nên 

xin mạo muội phỏng dịch theo thể ngũ ngôn chơi cho vui, mong được các anh chị 

chỉ giáo.                             
 

 

塵 径 能 易 變 

傷心 如 實存 

桑 田 閡 相 見 

淚 珠 愁 無 言 

                                                              Dấu Xưa (bản dịch) 

 

Trần kính năng dịch biến                 Đường trần luôn biến đổi 

Thương tâm như thật tồn                Lòng vẫn giữ như xưa 

Tang điền ngại tương kiến              Đổi thay, không tiện gặp 

Lệ châu sầu vô ngôn.                       Không lời, lệ ướt mưa! 
 

                                                                     Nhan Ánh-Xuân  

Lối cũ đường xưa đã đổi thay 

Trong tim dấu vết chẳng mờ phai 

Dâu bể cách ngăn nào gặp lại 

Nói năng chi nữa lệ tuôn trào. 
 

---------------------------------------------------------------- 

 

From:      Sơn Nguyễn   

Sent:        September 27, 2017  

Subject:  Re:  Dấu Xưa/ anh Lê Đình Thông 
  
 

Các bạn già ơi, 

Già rồi nên cũng lẩm cẩm cho đỡ sầu ... nhân thế : 

 

Giọt lệ buồn không nói 

Đường trần nào không thay 

Ruộng dân nào không đổi 

Riêng lòng vẫn yêu ai. 

 

Đường trần có mấy bước dừng 

Để tôi căn dặn tôi đừng yêu em. 

SR Ly Sa 


