
Lá Thư Thụ Nhân 

   s m 

From:  Cuong Mai via CTKD1-2 

Date:   Monday, January 18, 2021, 10:32:40 AM PST 

 

   s m 

Xuân chưa đến hạ về 

Bốn phương trời nổi gió 

Mang nắng ấm mọi nơi 

Ấm như tình bằng hữu. 

Cường Mai 

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

From:  Sang Pham via CTKD1-2 

Date:   19 jan. 2021, 09:53 

 

Mãi đến nay võ sư Mai Trung Cường m i có hứng hạ bút xóa tan b t không khí dịch bệnh và bầu 

c .  

Các đại thi sĩ Lê Đình Thông, Ánh Xuân,  oàng Kim Long, Trần Đình Chỉ, Sơn Râu, và nhiều 

nữa... xin mau mau tiếp ứng.  

S 

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

From:  Dinh Thong Le 

Date:   Tuesday, January 19, 2021, 04:17:27 AM PST  

 

 ồi âm 

Theo lời chị Sáng : “đại thi nhân” 

Có đại gì đâu viết đại thôi 

Paris tháng này buồn muốn chết 

Mấy lá ngô đồng r t tả tơi. 

 

Ô hay “võ sĩ” viết câu thơ 

Đốt cả thời gian thấy ngẩn ngơ 

Tết còn chưa t i sao h  đến 

Giọt nắng rơi vào ly Bordeaux ! 

 

 

Vần thơ viết vội được vài hàng 

Mấy nhà thơ khác tiếp đầy trang 

Này là iPad di di chữ 

Di t i di lui vẫn ngổn ngang. 

 

Paris, trưa 19/01/2021 

LĐT 
 



From:  Long Hoang via CTKD1-2 

Date:  Tuesday, January 19, 2021, 12:28:34 PM PST 

SẦU  ĐÔNG 

Tôi như một con gấu  

Ngủ cho qua mùa đông 

Mơ nắng xuân ấm áp 

Ngọt ngào như mật ong ! 

 

Đông năm nay dài quá  

Dường như tuyết muôn nơi  

Paris “ buồn muốn chết ! “ 

Cảnh buồn - Người có vui ?! 

 

Vườn tôi đầy lá rụng  

Nhờ em quét dùm tôi  

Đông buồn qua đi nhé 

Cho hết sầu rụng rơi ! .. 

 

Tôi như một con gấu  

Ngủ vùi cho qua đông !! .. 

 

Hklong  
 

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

Một Mùa Đông - Re: Sầu Đông &    s m 

From:  Xuan Nhan  

Date:   Thursday, January 21, 2021, 05:19 AM PST 

Cám ơn anh  oàng Kim Long đã khơi động nỗi "Sầu Đông" trong Ánh-Xuân.   

Xin thân g i các anh chị Cảm đề Sầu Đông của anh  oàng Kim Long: 

 

Một Mùa Đông 

Tôi như con gấu giữa mùa Đông 

Co rút trong chăn vẫn lạnh lùng 

Mơ tới ngày Xuân tràn nắng đẹp 

Không còn dịch bệnh, thỏa hoài mong 
 

Tôi như chim bị nhốt trong lồng 

Thu mình gậm nhấm nỗi sầu Đông 

Nhìn qua song cửa buồn hiu hắt 

Thầm hỏi người ơi có biết không? 

Mong cho mau chóng hết mùa Đông 

Để ánh Xuân sang sưởi ấm lòng 

Rồi nắng Hạ về soi lối cũ 

Đàn chim tung cánh giữa trời trong 
 

Nhan Ánh-Xuân 
Cali, 21-01-2021 
 



From:  T Dang 

Date:     Fri, 22 Jan 2021 at 6:45 pm 

 “Một Mùa Đông” của nhà thơ Nhan Ánh Xuân, “Sầu Đông” của thi sĩ  oàng Kim Long, cả hai bài 

thơ đều quá hay... làm cho...hiu hắt buồn... tâm hồn bồng bềnh v i dĩ vãng... Nhưng nhờ “ ồi Âm” 

v i lời thơ dí dỏm của thi nhân Lê Đình Thông... Kangaroo tìm lại những hương tình cũ...qua các 

vần thơ xưa... 

Thiên Thu 

Yêu Em ôm cả khối tình 

Tương tư chất ngất phù sinh kiếp người 

Yêu Em vào tuổi đôi mươi 

Cuối thu gặp lại bằng mười thuở xưa 

Yêu Em, thương mấy cho vừa 

Tình Anh, bến mộng nắng mưa giãi dầu 

Mong sao Ô Thư c bắt cầu 

Cho Anh nhẹ b t gánh sầu thiên thu. 

Kim Đăng 

Thân tặng quý Bạn K1 có cùng tâm tình của Trương Chi. 

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

From:  Anh Thu Thi Tran  

Date:    Friday, January 22, 2021, 06:36 AM PST 

Cho họa bài thơ của Kim Đăng nhé 

Anh Thư 

 

Bài thơ chính của tác giả: 

Thiên Thu 

Yêu Em ôm cả khối tình 

Tương tư chất ngất phù sinh kiếp người 

Yêu Em vào tuổi đôi mươi 

Cuối thu gặp lại bằng mười thuở xưa 

Yêu Em, thương mấy cho vừa 

Tình Anh, bến mộng nắng mưa giãi dầu 

Mong sao Ô Thư c bắt cầu 

Cho Anh nhẹ b t gánh sầu thiên thu. 

Kim Đăng 

Một mùa đông (Anh Thư họa thơ) 
 

Yêu ai ôm trọn khối tình 

Tương tư, từ thuở phù sinh kiếp người 

Gặp em từ thuở đôi mươi 

Một trời xa cách, gặp rồi, vẫn yêu, 

Mùa thương lạnh bóng cô liêu  

Nắng mưa mình vẫn muôn chiều nh  nhau 

Bóng chim Ô Thư c tìm đâu? 

Mùa yêu rụng chín mối sầu thiên thu 

Anh Thư 
 


