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CHIM BAY MỎI CÁNH 
  

 

Làm sao em sống được lâu 

Để yêu anh tới bạc đầu mới thôi 

Sống lâu thì chắc được rồi 
 

    Nhưng yêu thì phải hỏi trời nên không 

Bởi trời cho trăm mùa đông 

Làm sao tránh khỏi bão giông tình 
trường 

Tình mình như khói như sương 

Trăm năm là đủ yêu thương trọn đời 

  
 

 

                                          

         Nhưng anh không thốt nên lời 

Bởi trong ngôn ngữ tuyệt vời thiết tha 

Giữa trời mây nước bao la 

Chim bay mỏi cánh vẫn là đứng yên 

Nói rằng : ” anh rất yêu em “ 

Nghe như có vẻ muộn phiền  trong thơ 

Vào ra phong thái ngẩn ngơ 

Nên thôi cũng chẳng ước mơ sống già … 

      CAO MỴ NHÂN    

 

 

 



 

HUẾ VẪN DỄ tHƯƠNG 

 

Có một nơi đời rất dễ thương 

Dù cho trời đất lắm tai ương 

Điệu hò câu hát đầy thân thuộc 

Màu áo em tôi đẹp lạ thường. 

 

Ở đó tình yêu như thắm lại 

Con đường Lê Lợi lạnh hơi sương 

Theo em tôi mãi theo từng bước 

Lặng lẽ tôi đi tới cổng trường. 

 

 

 

 

Thì ra thầm lặng yêu mầu nhiệm 

Dào dạt tình tôi sóng đại dương 

Có lẽ qua rồi bao trắc trở 

Mà em gái Huế vẫn hiền lương. 

 

Nơi bến Tòa Khâm  chiều lặng lẽ 

Tôi ngồi ngắm cảnh chiều sông Hương 

Ly cà phê đắng hồn xưa cũ 

Huế vẫn còn em đẹp phố phường. 

Texas – 2018 

Đăng Nguyên 

 



 

 
 

YÊU MÃI NGÀN NĂM  

  Từ em cất bước ra đi 

Là thôi là hết còn gì nữa đâu 

  Mà sao anh cứ u sầu 

Anh tương tư mãi những mầu áo em  

  Mùa Thu đổ lá bên thềm 

Em ơi lá đó nhắc em những gì? 

  Nhớ không em, lúc chia ly 

Em nhìn lá úa nói gì với anh ? 

  Đôi ta mộng dẫu không thành 

Tim em riêng chỉ một mình anh thôi 

  Dù cho vật đổi sao dời 

Lòng anh vẫn nhớ mãi lời thề xưa 

  Yêu nhau nói mấy cũng thừa 

Vui đi em nhé cho vừa lòng ai 

  Tình nào rồi cũng nhạt phai 

Riêng tình ta sẽ thắm hoài ngàn năm. 

  

                  Hồng Thuỷ 



 

 

Sương Tím 

 
 

Tím sương sương 

Trong nắng sớm 

Như nỗi buồn 

Vương màu tím 

 

Chiều nắng lịm 

Hồn đong đưa 

Nói sao vừa 

Niềm nhung nhớ 

 

Hoa hé nở 

Uống giọt sầu 

Khép lòng đau 

Đêm nhỏ lệ 

 

Trong cơn mê 

Người trở về 

Mắt im lìm 

Sương tim tím... 

phamphanlang 
13/5/2015 

 

 

Có phải 

  

 Có phải khi chiều vàng nắng tắt 

Là màn đêm sẽ che kín khung trời 

Là xa xa trong biển tối mù khơi 

Le lói sáng chiếc thuyền con hy vọng 

Có phải khi người không còn lẽ sống 

Là hãy nên ngước mặt ngẩng cao đầu 

Vì thời gian là phương thuốc nhiệm mầu 

 Sẽ hàn gắn bao thương đau chồng chất 

 Có phải khi người thương yêu đã mất 

Là nghĩ rằng tất cả mất trong đ̣ời 

Là trần gian chỉ còn có ta thôi 

Làm sao sống những chuổi ngày còn lại  

 Không phải thế, cuộc đời nhiều ưu ái 

Sẽ cho ta những ngày tháng thương yêu 

 Sẽ cho ta những sáng sớm trưa chiều 

 Nắng rực rỡ, niểm tin yêu hy vọng 

 Hãy nghĩ thế và xin tin như thế 

Cám ơn đời hạnh phúc lẫn đau thương 

 Chốn trần gian là cõi sống vô thường 

Hãy chấp nhận những việc gì sẽ đến 

 phamphanlang 9/5/2013 
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Yêu Em Ngàn Kiếp 

 

Có lẽ ta đã yêu em quá mức 

Nên đêm nằm ao ước kiếp đời sau 

Ta cùng em khi vừa lọt lòng chào 

Mình chung hưởng ngọt ngào tuy còn bé. 

Vừa hai mươi mình tròn phu thê hệ 

Hưởng truyện đời … đàn trẻ tạo … về sau 

Hết kiếp này rồi ngàn kiếp nối nhau 

Ta vẫn cứ tâm đầu trong ý hiệp. 

Những giấc mơ âm thầm em nào biết 

Nên bây giờ ta chép lại thành thơ 

Bảo ta tham hay cứ bảo ta khờ 

Luân Hồi thuyết … sao mơ … thành thật được? 

Vẫn biết trong … kiếp này … quên kiếp trước 

Rất ít người nhớ được kiếp ngày xưa 

Yêu em nhiều nên cứ việc ta mơ 

Và ta ước niềm mơ … thành sự thật! 

 

Nguyễn Văn Diệm  



 

 

 

VỀ THĂM PHẠM NGỌC LƯ 

 

Ta về thăm Phạm Ngọc Lư 

Thấy trong tao ngộ dường như bẽ bàng 

Đường chiều mưa ướt lối sang 

Tâm tư trĩu nặng như ngàn cân treo 

Duyên Thơ , tình cũng ít nhiều 

Xót lòng ngó dáng Anh tiều tụy sao! 

Hồn không ai dập mà đau 

Tâm nào có ai vùi đâu, nát nhừ! 

Siết tay nhau , nói giã từ 

Mà lòng thắt thẻo buồn như cuối cùng! 

Trời mưa qua suối, qua rừng 

Qua đèo qua dốc rưng rưng nỗi niềm 

Chút gì ứ nghẹn trong tim 

Nguyện cầu còn được gặp thêm đôi lần! 

Khi về dạ cứ tần ngần 

Lẽ nào đầu bạc thi nhân chẳng chờ? 

        

Lãm Thúy 

 



 
 

Phụ Nữ Miền Nam Thời Khói Lửa 
 

Phụ Nữ Miền Nam trong thời khói lửa 

Đáng được vinh danh “Tiết Hạnh Khả Phong” 

Chăm sóc Mẹ già, con dại  thay chồng 

Để chinh phu yên lòng lo chống giặc. 

 

Đêm cô đơn, nhớ chồng rơi nước mắt 

Nhìn đám con thơ, ruột thắc gan bào 

Lo lắng cho chồng, khi nghe tiếng pháo 

Cầu xin Phật Trời che chở chinh phu. 

 

Kẻ đón chồng về chân cụt, mắt mù 

Người đổ lệ, nhận xác chồng tử trận 

Vợ tù cải tạo vô cùng lậng đậng 

Thăm nuôi chồng ngàn dậm xa xôi. 

 

Hoằng đôi vai gánh vát cuộc đổi đời 

Cùng con trẻ đi vùng kinh tế mới 

Trồng sắn, trồng khoai, mẹ đào, con xới 

Thiếu áo cơm, đời chẳng thấy tương lai. 

 

Phải cùng con vượt biên ra hải ngoại 

Biết bao người nạn nhân quân cướp Thái 

Chết trên biển Đông bỏ lại  con thơ 

Lạc  lõng quê người, bọn trẻ bơ vơ . 

 

Phụ Nữ  Miền Nam Trong Thời Khói Lửa 

Góp công lao với đất nước non sông 

Dù không cầm súng chống giăc như chồng 

Vợ chiến binh, tổ quốc vẫn tri ân. 

 

Trần Gò Công / Lão Mã Sơn 
 



 

 

 

Quê Hương… 

Hoa Đô xuôi ngược khách muôn phương 

Một bóng áo dài thật dễ thương 

Gợi sắc màu xưa, khi dạo phố 

Khơi hình ảnh cũ, lúc tan trường 

Người xa xứ vẩn vơ hồi tưởng 

Kẻ lữ thứ nhung nhớ vấn vương 

Cứ ngỡ ra đi mất tất cả 

Giữa trời Tây vẫn thấy quê hương 

Nhất Hùng 
 

 

 



 

 
 

HỘI  HOA  ĐĂNG 

            Đêm  vũ  hội  cả  vầng  trăng  chợt  tối 

            Hội  Hoa  Đăng  mở  lối  Em  vào 

            Ngập  hồn  anh  bát  ngát  những  vì sao 

            Em,nữ  chúa  đã  lên  ngôi  hoàng  hậu 

            Cả  trần  gian  chập  chờn  hư  ảo 

            Cả  trần  gian  giông  bão  đã  quay  cuồng 

            Giữa  cung  đình  hoàng  hậu  gặp  quân  vương 

            Bốn  mùa  chuyển  vang  lừng  nhã  nhạc 

            Ngọc  nữ,kim  đồng  ngẩn  ngơ  tiếng  hát 

            Khúc  ca  thiều  dìu  dặt  năm  cung 

            Lòng  ta  rung  vời  vợi  điệu  tơ  chùng 

            Đêm  bất  tuyệt  ngợi  ca  thiên  tình  sử 

            Mời  Em  vào  thăm  Uyển  ngự  đêm  nay 

            Vi  vút  sáo  thần  mầu  nhiệm  thơ  say 

            Ta  mở  ngỏ  thuở  xuân  tình  phơi  phới 

            Hoa  lá  vườn  khuya  thì  thầm  tiếng  gọi 

            Tắt  trăng  đi, đèn  rọi  dấu  chân  son 

            Mỗi  đóa  hôn  ngọt  lịm  vị  môi  hồng 

            Thân  quấn  quýt  dây  leo  ngoài  vũ  trụ 

            Hãy  tắt  đi  cả  muôn  ngàn  tinh  tú 

            Thắp  lên  nào  mờ  tỏ  hội  Hoa  Đăng. 

  

                                   Hoàng Song Liêm 

 



Ask Me No More 
  

Ask me no more where Jove bestows, 

When June is past, the fading rose; 

For in your beauty’s orient deep 

These flowers, as in their causes, sleep. 

Ask me no more whither doth stray 

The golden atoms of the day; 

For in pure love heaven did prepare 

Those powders to enrich your hair. 

Ask me no more whither doth haste 

The nightingale when May is past; 

For in your sweet dividing throat 

She winters, and keeps warm her note. 

Ask me no more where those stars light 

That downwards fall in dead of night; 

For in your eyes they sit, and there 

Fixéd become, as in their sphere. 

Ask me no more if east or west 

The Phoenix builds her spicy nest; 

For unto you at last she flies, 

And in your fragrant bosom dies. 

Thomas Carew 

(1595-1640) 
 

 

 

 

 

 

Xin Em Đừng Hỏi Thêm Ta 

 Xin em đừng hỏi thêm ta 
Khi mà tháng Sáu trôi qua ngọt ngào 
Thái Dương thần ấy nơi nao 
Sao không ban phước cho bao hồng tàn? 
Thật ra hồng ngủ bình an 
Hóa thân nhan sắc kiêu sang em rồi. 
 
Đừng hỏi ta lúc sáng trời 
Hạt vàng nguyên tử rạng ngời nơi nao? 
Xem kìa tay đấng tối cao 
Vì tình tinh khiết thanh tao con người 
Tạo ra phấn đẹp tuyệt vời 
Tóc em nhẹ rắc dòng đời mãi xanh. 
 
Tháng Năm thôi đã trôi nhanh 
Sơn ca bay khuất mây thanh cuối trời 
Hỏi chim đâu khó trả lời! 
Vì chim nương náu cổ người dễ thương 
Nơi em dịu ngọt lạ thường 
Mùa đông sưởi ấm giọng vàng cho chim. 
 
Đêm khuya thanh vắng im lìm 
Sao trời sa xuống khuất chìm nơi nao? 
Xin em đừng hỏi thăm sao 
Vì sao trời đã ngự vào mắt em 
Lung linh tỏa sáng êm đềm 
Như vòm tinh tú dịu hiền thiết tha. 
 
Xin em đừng hỏi thêm ta 
Phượng Hoàng làm tổ gần xa chốn này? 
Dù phương Đông hay phương Tây 
Chim dù hấp hối cũng đầy tinh anh 
Chim khôn sà xuống trầm mình 
Chết trên ngực ngát hương tình của em. 
 
Tâm Minh Ngô Tằng Giao 
(chuyển ngữ) 

 



 

Ngày Mưa Nhớ Nhà 

Tháng năm 2015 

  

Những ngày mưa đem về nỗi nhớ 

Chạnh lòng ta thầm gọi quê hương 

Ta ra đi thành người xa xứ 

Bạn bè xưa nay ở nơi đâu 

Ta ra đi giã từ quá khứ 

Đổi cuộc đời theo cánh chim bay 

Ta mang theo nỗi niềm khao khát 

Một bầu trời kỷ niệm ước mơ 

Ta cất đi nhũng ngày tháng cũ 

Áo trắng học trò thôi hết mang 

Bao nhiêu năm ta vẫn trông chờ 

Ngày tự do quê hương chào đón 

Mưa còn rơi ta còn mong đợi 

Ngày hân hoan hết cảnh sầu 

thương 

Ta về lau nước mắt phân ly 

Mừng non nước thoát thời bão tố 

                  Diệm Trân 
 

  

 



 

TÔI CHỈ LÀ NGƯỜI 
 

Tôi chỉ là người đi bốn phương 

Bâng khuâng nghe ngóng chuyện bên đường 

Nhìn ai cũng thấy nghìn tâm sự 

Đắm đuối, u mê giấc mộng thường 

  

Tôi chỉ là người trong gió sương 

Lâng lâng uống cạn chén vô thường 

Nhìn đâu cũng thấy mầu hư ảo 

Đến đến, đi đi chuyện thế thường 

  

Tôi chỉ là người không đáng chi 

Tầm thường bé mọn có ra gì 

Nhưng trên tất cả tôi tìm Chúa 

Ngài đỡ tôi lên cách dị kỳ 

  

Tôi được làm con Đức Chúa Trời 

Ngôi cao vinh hiển ngự đời đời 

Thế gian có đó rồi qua đó 

Tôi chẳng còn lo việc đổi dời 

TT -Thái An 



 

 

 

 

Một Ngày 

Đêm nằm ôm gối hôn chăn. 

Sáng mai thức dậy đi thăm sương mù. 

Sương tan, thả gót lãng du, 

Bâng khuâng tìm đến nơi khu rừng gần. 

Cỏ cây nắng gió ái ân, 

Suối reo róc rách, cảnh trần như tiên. 

Sông dài nước chảy triền miên, 

Đem bao thương nhớ đến miền xa xôi. 

Chiều tàn dần khuất sau đồi, 

Gió hôn cây cỏ, gió hôn môi mềm. 

Thì ra trời đã về đêm, 

Ta về, ta lại ôm mền, ôm ta. 

Lê Thị Nhị 

 

 

 

 

 

LÁ XANH THAY MẦU 

           Mười lăm , mười tám yêu nhau 

    Trời xanh xanh ngát một mầu mộng mơ 

           Sáng mong, chiều đợi , đêm chờ 

         Aó dài hoa tím gió lùa tóc mây 

           Xuân ,thu nắng phủ vai gầy 

     Say men tình ái, tháng ngày thênh thang 

           Em là điểm tụ hào quang 

         Dấu chân em nở hoa vàng chiều xưa 

           Những ngày phố nhỏ giăng mưa 

         Đôi môi đọng nụ hôn vừa chớm yêu 

           Người đi mắt biếc trông theo 

         Quãng đời thơ mộng đã vèo bay qua 

           Cuộc tình thôi cũng phôi pha 

         Một đời thôi cũng đã là hư không 

           Môi son, má phấn còn nồng 

         Nay em để lại căn phòng lạnh tanh 

           Trăng Thu mây trắng lung linh 

         Em đi, tháng chín lá xanh thay mầu 

                            Lê Thị Ý. 



  

Áo Vàng 
 

 
 

Về ngang bến cũ 
Nhớ chuyện ngày xưa 

Bên dòng sông nhỏ 
Thảm cỏ trăng vàng 
Bên khung cửa nhỏ 

Bướm trắng hoa vàng 
Chia tay vội vàng 

Dư âm còn lại 
Hoa vàng còn đó 
Áo vàng nay đâu? 

 
Sao Khuê 

 

Khôn Khuây 

 

Ngày Xửa ngày xưa 

Khi còn con gái 

Trót yêu một người 

Thương nhớ đầy vơi 

Rồi thuyền ra khơi 

Không cùng một lối       

Tình chưa kịp ngỏ 

Tình chẳng một lời 

Sao cả một đời 

Nhớ quá một người 

Tình ơi! Tình ơi! 

Tâm sự vơi đầy 

Của người con gái 

Chẳng được xum vầy 

Thương nhớ khôn khuây. 

 

                                        Sao Khuê



 

 
BỖNG DƯNG 

 SAO LẠI BUỒN  
 

               TÊ TÁI LòNG! 

 

 

Đêm qua tàn cuộc vui về. 

Bỗng dưng sao lai buồn tê tái lòng! 

Em dần quên mối tình… không. 

Xui chi gặp lại để đong nỗi sầu.   

  

Đã không duyên, chẳng tìm nhau 

Áo xưa giờ đã bạc màu thương yêu 

Sao cho em thấy những điều 

Làm tim em rạn với nhiều vết sâu! 

  

Người vui, em cứ nghẹn ngào. 

Lòng không ngăn được sóng trào,.. quặn 
đau! 

Tình như những nhánh sông sao. 

Nhánh soi rực rỡ, nhánh vào hư không. 

  

Bao phen lòng đã nhủ lòng. 

Xin làm kẻ lạ, gặp không ngoảnh nhìn 

Đêm qua, nhớ lại… giật mình. 

Gặp người, sao vẫn lặng nhìn, hỏi han? 

  

Tình ơi, đá nát vàng tan. 

Sao em còn mãi đa đoan nỗi niềm? 
 

           Tưởng Dung 
  



ĐÁNG LẼ…. 

( Từ hình ảnh một người lính trẻ Mỹ trong thời chiến ở Việt Nam đang đọc 
tấm thiệp Giáng Sinh từ quê nhà gởi sang). 

 

 

Đáng lẽ giờ này anh 
đang ở quê nhà 

Mùa lễ cuối năm tưng 
bừng phố xá 

Phố của anh vắng một 
chàng trai trẻ 

Phố vẫn vui đâu biết 
thiếu một người. 

  

Chàng lính Mỹ lặng lẽ bên chiến hào 

Đọc tấm thiệp Giáng Sinh vừa nhận được 

Anh bồi hồi như gặp người thân thuộc 

Con dấu bưu điện từ quê hương anh. 

  

Đến Việt Nam một đất nước chiến tranh 

Tấm thiệp đã vượt đường xa vạn dặm 

Anh bỗng thấy mùa Giáng Sinh đầm ấm 

Có mẹ làm món bánh táo ngày đông. 

  

Anh nhớ những điều giản dị vô cùng 

Chỉ là bông tuyết về qua thành phố 

Tuyết trắng hẹn một Giáng Sinh rực rỡ 

Khi xa quê mới thấy cả hồn quê. 

Đáng lẽ giờ này Giáng Sinh đang về 

Anh đang ở bên người thân, bè bạn 

Náo nức gởi cho nhau những tấm thiệp 

“Merry Christmas and Happy New Year” 

  

Quê anh những ngày vui ấy còn kia 

Quê người anh đang gió sương bờ bụi 

Sống và chết từng phút giây may rủi 

Lời chúc lành có che chở cho anh ? 

  

Tấm thiệp Giáng Sinh khi anh đọc xong 

Sẽ cất vào trong ba lô, túi áo 

Giáng Sinh quê nhà theo anh khắp nẻo 

Giáng Sinh xa anh giữ lại cho gần. 

  

Đáng lẽ anh hưởng cuộc sống thanh bình 

Trên quê hương anh tiện nghi giàu đẹp 

Vào cuộc chiến Việt Nam bao năm trước 

Anh còn không trong mùa Giáng Sinh này ? 

  

  Nguyễn Thị Thanh Dương. 

      ( Dec.06-2020) 



  
Bức Tranh Sông Núi 

 Núi sông còn mãi bên nhau. 

Phải chăng núi thích lao xao vỗ về 

Hay là sông muốn núi kề 

Để cho sông khỏi bốn bề quạnh hiu! 

Hay là sông ngại nắng chiều 

Núi cao che bớt ít nhiều xông xao 

Núi non quê mẹ lao đao 

Âm thầm sông rửa niềm đau quê mình 

Ai hay sông núi hữu tình 

Còn sông, còn núi, còn mình bên nhau 

Sông dài, trời rộng núi cao 

Trăng khuya vời vợi dạt dào tình quê 

Buồm xa thấp thoáng đi về 

Vi vu gió núi nặng thề nghĩa sông! 

 Điệp trùng sông núi mênh mông 

 Nắng mưa nghiệt ngã, nữa vòng bể dâu 

 Trăng khuya nhớ bóng bạc đầu 

Thương sông núi đứng dãi dầu từng đêm 

Thông reo như tiếng Mẹ hiền 

Lời ru vọng cả hồn thiêng núi rừng 

 

Vũ Hối 
  



 

Sonnet 71: No longer mourn 

for me when I am dead 

                                                                 
BY WILLIAM SHAKESPEARE 
 
 
 

 

 

No longer mourn for me when I am dead 

Than you shall hear the surly sullen bell 

Give warning to the world that I am fled 

From this vile world with vilest worms to dwell;  

Nay, if you read this line, remember not 

The hand that writ it; for I love you so,  

That I in your sweet thoughts would be forgot,  

If thinking on me then should make you woe. 

O, if (I say) you look upon this verse,  

When I (perhaps) compounded am with clay, 

Do not so much as my poor name rehearse, 

But let your love even with my life decay, 

Lest the wise world should look into your moan,  

And mock you with me after I am gone 

                                                                                           

WILLIAM SHAKESPEARE 

 

 

 

Nín Đi Em (William Shakespeare) 

Bản dịch Phạm Trọng Lệ 

Khi ta chết xin người yêu đừng khóc 

Khi chuông buồn chậm nhỏ xuống 

hồn ta 

Cho thế gian hay khắp chốn gần xa 

Lìa bể khổ, ta hoà cùng sâu bọ. 

Xin đừng nhớ đến bàn tay từng viết 

Những lời này vì da diết yêu em 

Thà lãng quên trong ý nghĩa êm đềm 

Hơn là để em chìm trong phiền 

muộn 

Khi đọc những vần này, người yêu 

hỡi, 

Thì thân ta là cát bụi cỏ xanh 

Ta xin em đừng nhắc đến tên mình 

Để đời ta và tình em tàn tạ 

E trần ai xảo trá thấy em buồn 

Nhạo biếm em với hồn người khuất 

xa 

                                     

                         Phạm Trọng Lệ 
 

 
 
 

https://www.poetryfoundation.org/poets/william-shakespeare
https://www.poetryfoundation.org/poets/william-shakespeare


 

NGHĨ VỀ ANH 

 

Nghĩ về anh trong sớm mai chớm bệnh 

Giá anh thường thăm hỏi bằng yêu thương 

Giúp em pha ly nước ấm chanh đường 

Sức khoẻ sẽ mỉm cười xua tan bệnh 

 

Nghĩ về anh thành tâm bao dự tính 

Nhưng buồn thay…thôi xếp lại qua bên 

Vì “người ta” còn nhớ…chớ nào quên 

Hình bóng cũ ủ trong tim, đâu dễ… 

 

Nghĩ về anh bao lời thề câu thệ 

Là chiêu trò cho “ai đó” an tâm 

Trong tình yêu toả chiếu ánh trăng rằm 

Sao lại phải còn thề non hẹn biển ! 

 

Nghĩ về anh bên trong luôn hiển hiện 

Sự chân thành, lòng chung thuỷ, bao nhiêu ? 

Vì tình yêu đâu phải chỉ một chiều 

Lời gian dối mồ chôn mối tình đẹp 

 

Nghĩ về anh sầu đau, tim kín khép 

Lòng nhủ lòng xoá hết…thế là xong 

Sao phải yêu người không biết thuỷ chung !!! 

Cho đau khổ triền miên trong bất hạnh 
 

                                                                                             Kiều Mộng Hà 
 



 
 
 

 

 
Mai Sau 

Lang thang mây trắng cuối trời 

Ta đi thơ thẩn tìm nơi nhẹ nhàng 

Biết đâu địa ngục thiên đàng 

Dạo chơi mà vẫn xốn xang nỗi mình 

Lênh đênh mòn mỏi bóng hình 

Chiêm bao mấy độ phù sinh đã tàn… 

Áo thu xa lạ ngỡ ngàng 

Mắt thu xa vắng lỡ làng tóc bay 

Trăm năm mấy tiếng thở dài 

Nghìn năm gối lạnh hương phai não nùng 

Ta đi vào cõi mịt mùng 

Mò trăng đáy nước điên khùng khóc hoa 

Trách trơi? Trách đất? Trách ta? 

Vô duyên chỉ tại sinh ra muộn màng 

Ngày xưa tiên xuống trần gian 

Cùng người hò hẹn đá vàng..thành thơ! 

Ngựa xe áo mão hững hờ 

Bao nhiêu tình sử còn chờ nghìn sau! 

Bây giờ hoa bướm xôn xao 

Khơi trong rạn đục biết sao diễm tình 

Ta đi tìm ánh bình minh 

Chim non tập hót mắt nhìn ngây thơ 

Cành hoa trắng đến không ngờ 

Tưởng như áo cũ mắt mờ đau thương 

Xin cho một chút dư hương 

Mai sau dẫn lối đưa đường gặp nhau… 

MD 12/21/02 

LuânTâm 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tình nắng               
mùa Thu 

Nắng ngoan nắng rải ngoài sân 

Em ngoan nhẹ gót đến gần đến anh 

Má kề, môi áp hiền lành 

Nghe tim hoà nhịp kết thành nợ duyên. 

Nhìn nhau ánh mắt hạt huyền 

Hồn mơ hạnh phúc lạc miền thiên thai 

Tay ôm eo tay choàng vai 

Ngoài kia nắng đổ chẳng phai tình 

nồng. 

Xa xa thuyền đậu bên sông 

Sương giăng mờ ảo gió lồng hơi thu 

Sao anh đời mãi lãng du? 

Lá vàng rơi rụng mấy thu qua rôi? 

Tình mình một thưở lên ngôi 

Sao nay mỗi đưá mảnh trời chia xa? 

Maryland, 17/10/2011 

TS Thương Việt Nhân 

 



.

 

THÁNG BA – ĐÊM KHÔNG NGỦ 
(Ngũ ngôn) 

Đêm tháng Ba không ngủ 

Ngoài trời rộn mưa Xuân 

Trong lòng mây giăng phủ 

Ngập nỗi sầu rưng rưng 

 

Ai đem loài Vũ Hán 

Gieo rắc nỗi cơ cầu 

Triệu sinh linh hờn oán 

Tiếng gào kêu năm châu 

 

Nhà thương không có thuốc 

Bệnh nhân không đủ giường 

Người ngộp cần ống thở 

Khóc nghẹn ngào bi thương 

 

Những đám tang im ắng 

Những xác người cứng đơ 

Những thiên thần áo trắng 

Nhìn nạn nhân thẩn thờ 

  

Mặc Năm Châu hoảng loạn 

Mặc bốn biển lo âu 

Ác nhân gây đại nạn 

Hớn hở chúc mừng nhau 

  

Cầu Phật Trời ân xá 

Tội lỗi của thế gian 

Cúi xin ban phép Lạ 

Giúp giải cơn nguy nàn…  

Phương Hoa –Mar 31st /2020



 

HƯƠNG TÓC BUỒN       

Nhớ xưa hong tóc nắng vàng 

              Có anh ngồi chải từng hàng nhớ thương 

                        Mỗi sợi là một vấn vương 

                   Mỗi sợi là một mùi hương đa tình 

                        Giờ đây hong tóc một mình 

                   Mùi hương đã nhạt khi tình xa bay 

                        Nhớ xưa lúc tựa bên vai 

                   Có anh vuốt tóc, tóc dài ngẩn ngơ 

                        Tóc em là cả bài thơ 

                   Tóc em là cả suối mơ diễm kiều 

                        Gió bay sợi tóc đìu hiu 

                   Giờ đây hong tóc, sầu hiu hắt sầu 

                        Hong cho khô hết niềm đau 

                   Chải cho rụng hết những câu ngọt bùi                

                        Vấn vương sợi tóc một đời 

                   Thì đem gội sạch những lời dối gian 

                        Một mai mưa tạnh, mây tan 

                   Ngồi hong tóc rối mong tàn nhớ nhung 

                        Mùi hương còn chẳng vương lòng 

                Làm sao còn nhớ người hong tóc buồn 

                                     Tường Thúy 

                             Tucson – Az – 2012 



Ngày Xưa Chân Sáo 

  

Ngày xưa chân sáo nhảy tung tăng 

Từ cổng đình ra tới bến làng 

Thấm mệt trở về căn trái lá 

Nghe trưa nồng thả giấc miên man 

  

Những buổi nắng hồng chơi bắn ná 

Đá sỏi lăn ròng rã thơ ngây 

Vi vút sáo điều bên bãi sậy 

Tay gối đầu một mảnh trời say 

  

Nài nỉ đồng quà trong túi mẹ 

Qua đò sang quán chợ ven sông 

Quà bánh chợ chiều ngây ngất dạ 

Chút phiêu lưu thấy đời nở hoa 

  

Sân trường chung vui cùng chúng bạn 

Tiếng hát đều vào buổi đồng ca 

Chữ nghĩa mang theo điều mới lạ 

Tết về theo vườn cúc bên nhà 

  

Cây đa đầu làng sao lớn ghê 

Tiếp theo xanh đậm những hàng tre 

Một thời thơ dại còn ôm ấp 

Mảnh đời quê nắng sớm thu về 

  

Giấc êm đềm sao xa xôi quá 

Phiêu bạt ngàn đời mãi chẳng quên 

Hỡi những đôi bàn chân sáo nhỏ 

Phải tiếng diều theo gió đang lên. 

  

Lê Mỹ Hoàn 

8/1994

 
 

 



 

 

Tóc Bạc 

Tóc bạc phau phau đẹp quá mà 

Tớ không cần nhuộm phải không ta 

Tóc đen chưa hẳn nhiều kinh nghiệm 

Tóc bạc phong sương mới gọi là 

  

Tóc bạc nhưng tình có bạc đâu 

Tình cho đất nước trước như sau 

Tình phu thê vẫn như hồi trẻ 

Tình bạn xa gần mãi gọi nhau 

  

Tóc bạc có lắm người kêu ông 

Hơn cha chú bác sướng hơn không 

Lên xe mở cửa nhường ngồi trước 

Lo bạc làm chi để bận lòng 

  

Tóc bạc được lên chức Cao Niên 

Hằng năm mời cúng giỗ tổ tiên 

Chẳng cần nói tuổi ai cũng biết 

Đổi tóc đen chi chuốt lấy phiền 

  

Tóc bạc tớ vẫn còn tinh thông 

E-mail ngày gởi mấy chục lần 

Diễn đàn thảo luận đều có mặt 

Thơ văn xướng họa thật ung dung 

  

Tóc bạc có giờ tập thể thao 

Ngày hai ba tiếng khỏe làm sao 

Cơm rau cá nhấp vài chung rượu 

Đời thú vị hơn phải không nào 

  

Tóc bạc một mình tớ lái xe 

Đường xa ngàn dặm chẳng e dè 

Vợ nhà tủm tỉm cười: Ông khỏe 

Tóc bạc phong trần thế mới ghê 

  

Tóc đen rồi bạc tự nhiên thôi 

Tư duy phong thái tớ vậy rồi 

Nhuộm bao nhiêu lớp không che được 

Nên tớ cứ vui thoải mái cười 

  

Việt-Chỉnh  30-10-2020 



NIỀM ÐAU 
TRÊN ÐẤT NƯỚC TÔI 

 
Người ta bảo sao thơ An buồn quá 
Ðọc vài bài nước mắt đã đọng mi 

Niềm xót xa thương nhớ cảnh biệt ly 
Xin hỏi nhỏ phải chăng là sự thật 

 
Thuở sơ sinh đã chịu nhiều mất mát 

Mở mắt chào đời trong biển chiến tranh 
Cùng một màu da sao mãi giựt giành 

Biến đất mẹ thành mồ chôn tử sĩ 
 

Rồi bão tố triền miên không ngưng nghỉ 
Lụt lội, thiên tai, tật bệnh hoành hành 
Giết mòn đi bao nhuệ khí đấu tranh 

Cả vận nước cả cơ đồ điên đảo 
 

Tìm lẽ sống, tìm chén cơm manh áo 
Mua tự do đánh đổi cả cuộc đời 

Mơ thiên đàng thành tử biệt đôi nơi 
Thêm lần nữa xác người trôi biển cả 

 
Hàng vạn linh hồn chết không mồ mả 

Từng đêm thâu réo gọi dậy trùng dương 
Sóng bạc đầu vùi lấp xác người thương 

Hồn sông núi gục đầu đau tiễn biệt 
 

Một dân tộc bốn nghìn năm văn hiến 
Chống bạo cường cho mãi đến ngày nay 

Kiếp nhân sinh nếm mọi thứ tù đày 
Thương dân Việt nay sức mòn lực kiệt 

 
Những tưởng được bình yên trên nước Việt 

Cho an lòng bao kẻ mất quê hương 
Nào ngờ đâu con tạo quá nhiễu nhương 
Ðất bằng dậy sóng biển ôm xác người 

 
Bao nhiêu cơn bão chôn vùi 

Mấy nghìn dân Việt chẳng lời trối trăn 
Giọt sầu biển khóc ăn năn 

Lệ rơi trên đá ngàn năm đá buồn 
Tha nhân mất cội mất nguồn 

Muôn năm vương mãi sợi buồn trong thơ ! 
 

nguyễn phan ngọc an – 2020 
 

 

 



Mối Tình Đầu 
 

Người ta bảo mối tình đầu bất diệt 

Chiếm hồn ta rồi đeo đẳng suốt đời 

Dẫu chia lìa mỗi kẻ một nơi 

Cứ quay quắt, cứ âm thầm nhung nhớ 

Người ta bảo tình đầu hay tan vỡ 

Lòng rộn ràng ca khúc yêu thương 

Tim bồi hồi  say đắm  vấn vương 

Nào ngờ phải có ngày khóc nghẹn 

Rồi hai kẻ chia tay không hẹn 

Hạnh phúc, đành mong mỏi kiếp sau 

Nhung nhớ, đành ngước mắt ngàn sao 

Có ai đó cùng ngắm sao không nhỉ? 

Ngày qua ngày bình thản trôi không 

nghỉ 

Mối tình xưa sao vẫn giữ trong tim 

Người bây giờ có hạnh phúc ấm êm? 

Mà ta cứ ngẩn ngơ ngày xưa cũ? 

Gặp nhau ngày lá xanh mới nhú 

Bao năm qua,  lá vàng úa cuối đời 

Rồi một ngày theo cát bụi rong chơi 

Hạnh phúc xưa xin một lần chắp lại! 
 

 

                                     Thuý Messegee 

 

 

Ngõ Xa 

Dường như em có ở nhà 

Bên kia hàng dậu ngó qua hững hờ 

Con đường trước mặt ngẩn ngơ 

” Ờ sao hai đứa làm lơ vậy cà”? 

 

Hàng rào bông giấy leo qua 

Còn em thì vẫn mơ xa nghìn trùng 

Tan trường cùng lối đi chung 

Thẫn thờ tôi thả theo từng bước chân 

 

Tôi còn đứng đó tần ngần 

Em đóng cửa lại quay lưng đi vào 

Chẳng nghe lời nói ngọt ngào 

Có chăng băng giá lạnh đau tim mình. 

 

Ngõ nhà em, pháo đì đùng 

Xe hoa ngang cửa, rưng rưng nỗi buồn 

Trách mình rồi trách mông lung 

Trách con phố nhỏ sao chung lối vào. 

 

Dường như có tiếng thì thào 

Có anh chàng ngố biết đau thất tình 

Đưa tay hái cánh hoa xinh 

Gai đâm tươm máu, giọt tình đỏ tươi 

 

Ngõ xa, xa thật… mất rồi 

Hàng hiên hoa giấy tả tơi nắng chiều 

 

Nguyễn thị Thêm 

  



  
  Kỷ Niệm Hôn Nhân 

Chàng vốn ra đời nơi đất Bắc, 

Học sinh Trung Học Chu-văn-An. 

Thơ văn viết lách  nghề tay trái, 

Điểm tin điện ảnh đủ tiêu vặt. 

  

Nàng gái miền Nam sông Cửu Long, 

Áo tím Gia Long thỏa ước mong. 

  Đọc chuyện, xem phim là sở thích 

  Bản tin điện ảnh  vẫn chờ  trông. 

  

Kẻ Nam người Bắc thành tri âm 

Thư  qua thư lại tính hàng trăm . 

Tâm đầu ý hợp mong tương ngộ. 

Thấm thoát quen nhau đã mấy năm. 

  

Nguyệt Lão se duyên nên vợ chồng 

Kẻ Nam người Bắc nhưng tình  nồng. 

Gia đinh hạnh phúc nhiều con cháu. 

Giang hồ du ngoạn khắp non  sông 

  

Tuổi trẻ  quân nhân lo việc công. 

Cao niên  sinh hoạt với cộng đồng, 

 Anh em bạn hữu người thương mến. 

Hiếu khách  vợ chồng cùng một lòng. 

  

Bao năm tổ chức tiệc  đầu tháng, 

Bạn già họp mặt tiêng cười vang. 

  Hôn nhân kỷ niệm sáu lăm năm 

  Xin chúc anh chị vui tuổi hạc . 

  

   Ngọc  Hạnh 
 Mến tặng anh chị Hoàng Song Liêm kỷ niệm 65 năm ngày cưới 

 

   

ÁO ĐỎ NGƯỜI PHƠI TRƯỚC DẬU THƯA 

  

    Vườn nhà ai bên cạnh 

    nở đầy hoa cúc vàng 

    cây phong trồng trước ngõ 

    đỏ lửa đón Thu sang 

  

    Giữa đất trời cao rộng 

    một mình ta ngồi đây 

    chợt nghe ngoài dậu nứa 

    áo đỏ phất phơ bay 

  

    Mẹ hiền giờ đã khuất 

    ngàn dặm thân lưu đầy 

    nhớ nhà đôi giòng lệ 

    biết nói cùng ai đây? 

             Nguyễn Tường Giang 

                 10-26-1988 
  



CÁNH DIỀU MƠ MỘNG  

 

Em như cánh diều bay phất phới 

Anh- người kéo dây để gió lùa 

Anh nâng tình em lên chới với 

Bay cao , bay mãi giữa trời thơ 

Như duyên tình ta , thơ mộng quá 

Chắc tay anh nhé . Giữ niềm tin 

Ngờ đâu gió bão vô tình đến 

Đứt dây , diều vỡ nát , tan tành ! 

Mộng ước lỡ làng , anh đi mãi 

Đời em nào khác cánh diều kia 

Vùi trong bão táp thương đau ấy 

Đợi mãi người xa chẳng thấy về 

Nỗi nhớ gửi vào trang sách nhỏ 

Bồi hồi khuya khoắt dệt trang thơ 

Chiều tà hiu hắt bên khung cửa 

Tiếc cánh diều xưa , dạ thẫn thờ 

Mơ mộng chỉ để thêm sầu khổ 

Vậy mà khắc mãi bóng trong tim 

Cánh diều lưu mãi trong niềm nhớ 

Người cũ phương trời. Xin chớ quên  
 

 

Hoàng Phượng 

 
 

 

 

 

 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  GIỮ NGƯỜI TRONG MỘNG. 

  

  ” Giấu người trong giấc mộng dài. 

Sợ khi tỉnh giấc tình bay mộng tàn”) 

                                           Khuyết danh 

  

  

Thu đã vừa đi, đông đến rồi 

Đời lặng lờ như lục bình trôi 

Chúng mình ly biệt bao năm tháng 

Sao mãi tim em vẫn nhớ người? 

  

Nhớ người yêu dấu thuở xa xưa 

Nhớ lúc trông thư, nhớ hẹn hò 

Giấc mộng tròn duyên đôi giấc mộng 

Bàn tay xa vẫy gọi trong mơ 

  

Anh nói tình ta bền mãi mãi 

Em thề muôn dặm chẳng phôi phai 

Sáu năm sông núi lòng chưa lạnh 

Bao mùa dâu bể nguyện không sai 

  

Biên thùy tiếng súng rộn bờ mơ 

Gió lộng đêm buồn lá xác xơ 

Em nhớ về anh tim trống vắng 

Niềm riêng kết lại dệt thành thơ 

  

Có gì lãng đãng sau song cửa 

Có gì huyền hoặc giữa sương đêm 

Hồn anh có lẻn theo trăng úa 

Mang đến cho em khúc nhạc mềm? 

  

Hãy nhớ trong mơ đến với em 

Giữ dùm em mộng tuổi thần tiên 

Đời không cô độc, không ly biệt 

Chỉ có hai mình đẹp nợ duyên. 

  

Las Vegas, December 12, 2020 

 Cao Minh Nguyệt. 

 

 

 

 
 

 



 

ĐÊM ĐỘC THOẠI 
  
Ta bà ta đến rong chơi 
Trú nơi quán trọ…sớm, mơi, trưa, chiều 
Cuộc đời ngẫm được bao nhiêu 
Mà tình thương tạo ít nhiều bâng khuâng… 
  
Ruổi dong giữa chốn bụi hồng  
Thân như chiếc lá phiêu bồng nổi trôi 
Bây giờ phận lẻ đơn côi 
Trong căn phòng nhỏ…ngậm ngùi tiếc thương 
  
Một thời dãi nắng dầm sương 
Đã từng cay đắng dặm trường xông pha 
Nuôi con nào quản xuân qua 
Chồng đi…vợ ở…phận già quạnh hiu 
  
Tà huy nhạt bóng…tịch liêu 
Trẻ còn vướng bận liêu xiêu chợ đời 
Thương con nhớ cháu vợi vời 
Đêm dài ngày lụn bồi hồi ngóng trông 
  
Nhưng lòng lại cứ nhủ lòng 
Phận mình cam chịu, đừng tròng ách con… 
Thời gian tâm mỏi trí mòn 
Niềm vui may quá… vẫn còn thi thơ… 
  
Đời qua như một giấc mơ 
Buồn vui buông hết, chẳng chờ mong chi 
Đến lúc đi…thanh thản đi 
Túi da hư nát…có gì tiếc đây? 
  
Lẫn trong cát bụi cỏ cây 
Chút thân tứ đại…đủ đầy nghiệp duyên 
Thảnh thơi rời cõi lụy phiền 
Nương theo gíó hạnh xuôi miền giác kia… 
  
Thanh Song Kim Phú 
(Một đêm ngẫm sự đời….) 

KIẾP DÃ TRÀNG 
 

Xe cát biển ơi kiếp dã tràng 

Cả đời duyên nợ chốn trần gian 

Giận hờn phút đó còn lưu luyến 

Thương nhớ giờ đây đã xóa tan 

Chân yếu sóng xô nào ngại khó 

Lưng còng nước cuốn chẳng từ nan 

Mãi hoài suốt tháng ngày như thế 

Theo bóng thời gian cứ vội vàng 

Phan Khâm 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
 

Hồng Ân Thiên Chúa! 

  

Kinh nguyện an bình vượt biển khơi 
Rời Cha xa Mẹ bước vào đời 

Tình thương rộng mở vòng tay ấm 
Nhân đạo xứ người cảm lệ rơi 

 
Lặng về cố Quốc thở than dài 
Dân tộc đắm chìm bởi tại ai 

Gắng dạy cháu con gìn giữ lấy 
Non sông đất Việt khắc tâm hoài 

 
Dẫu sống ly hương bất cứ đâu 
Vươn lên nhịp thở nén u sầu 

Tương lai hướng tới cùng san sẻ 
Máu đỏ da vàng chung sức nhau 

 
Cảm tạ hồng ân của Chúa Trời 

Khổ đau quẳng gánh nhẹ nhàng rơi 
Thân con tro bụi Ngài ban phúc 

Kinh nguyện an bình vượt biển khơi 

 
Lê Thị Kim Oanh(Úc Châu) 

30/4/2018 



 

 

Chút Tình Riêng Gởi Huế 

  

Tưởng mãi khung trời thơ xứ Huế  

Đêm thường đợi gió ngắm vì Sao 

Bà con xóm cũ còn nơi ấy  

Bạn hữu quê xưa lạc chốn nào  

Đập Đá đò đưa người nhộn nhịp  

Tràng tiền nước chảy gió lao xao  

Hàng cây Vỹ Dạ Sầu Đông nở  

Nhớ cảnh mùa mưa cảm xúc trào  

  

Xa rồi phím lạc cung sầu Huế  

Đỉnh Ngự trăng mờ huyễn mộng sao  

Đại Nội sương trong mùa hạ ấy  

Vân Lâu tiếng nhẹ bóng thu nào  

Hương Giang phượng rực hồn thơ thẩn  

Thượng Tứ ve sầu mắt lãng xao  

Dạo Tịnh Tâm sen hồ nở ngát  

Chừ đây giấc Nguyệt gối thơ trào  

              

 Minh Thuý Thành Nội  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

          KHUNG TR ỜI XƯA 

  

                 Mỗi lần gió thu sang 

                  Tôi lại vội trở về  

                  Thăm phố xưa nho nhỏ 

                  Thâm thấp nhà bên sông 

                  

                   Mẹ ngồi chong đèn chờ 

                   Tiếng sông còn hát ru 

                    Nước buồn mắt em tôi 

                    Trên phiến đá xuân thì 

  

                   Phố quen tôi lại qua 

                   Người mù vẫn hát hoài 

                   Bên đường còn hoa tím 

                    Tình xưa vẫn tạ từ 

   

                   Lượm cánh phượng không thắm 

                   Tóc mai đã thôi thề 

                   Quán cà phê vắng hiu   

                    Trên tường câu thơ vụng 

  

                   Chiếc xe đạp chông chênh 

                    Nhớ chiều vàng đến hẹn 

                    Cổ thành nay đã khép 

                    Đóng kín mối tình đầu 

  

                     

                 Aó lụa ngà thầm nhớ 

                   Ngày xưa mưa ướt vai 

                   Tay gầy nhớ bàn tay 

                   Chiều bóng đổ giảng đường 

  

                   Con sông xưa vẫn trẻ 

                    Vì sông biết cuốn trôi 

                   Tôi nhìn tôi trên nước 

                   Con đò già như tôi 

               

                   Về thăm chút nhớ thương 

                   Gói đầy những nụ cười 

                   Mỗi ngày đọc bài thơ 

                   Lỡ mai này không về 

  

                             Tháng giêng, 2017 

                           Võ Hương Phố 

 

 

 



Tình Người Trong Mùa Đại Dịch 

Khắp nơi tình thương nở hoa 

Tương trợ cùng nhau góp sức 

Hình ảnh đẹp vương tỏa dễ thương 

Áo trắng áo xanh người y sĩ 

Trải ngày đêm chăm sóc bệnh nhân 

Hy sinh ly cách gia đình nhỏ 

Chạm tay con qua cửa kiếng mà thương 

Dấn thân không màng bao nguy hiểm 

Lây lan sinh tử vốn chực chờ 

Người lành bệnh tiễn đưa trong hạnh phúc 

Cảm ơn ai, người cảm nghĩa ghi lòng 

Bao thí điểm, nơi nơi chung sức 

Phân phát đỡ đần thực phẩm, khẩu trang 

Người dân đem nhu yếu ra đường 

Bày miễn phí cho ai cần đến 

Quan tâm đến người già dưỡng lão 

Không được viếng thăm sinh hoạt cách ly 

Đàn, trống, hát ca loa gọi gợi mời 

Chung cư rộn rã cùng nhau hưởng ứng 

Các em nhỏ vẽ tranh viết thiệp 

Gửi tuyên dương người ở tuyến đầu 

Mở quán nước quyên tiền cứu giúp 

Góp bàn tay nhỏ bé yêu thương 

Tiệm Nail cũng gieo duyên tương trợ 

May khẩu trang gửi khắp muôn phương 

Ca sĩ không show ngồi hát tại nhà 

Gửi tình cảm, lòng cảm ơn thân ái 

Ở bên kia đại dương  xa thẳm 

Tình người với người vẫn ấm vẫn nồng 

Góp bàn tay, phát gạo, phát mì 

Cho người nghèo tương thân tương ái 

Rồi nơi kia siêu thị Hạnh phúc 

Hàng hóa xếp đều thật đẹp thật đầy 

Mọi người đến đây được nhận được mời 

Cảm nghĩa tình người, cám cảnh yêu thương 

Quán ăn tình thương, no bụng ấm lòng 

Của những tấm lòng người gọi là vàng 

Thật lạ đầu tiên có gạo ATM 

Máy ATM cho gạo người nghèo 

Sáng kiến thật hay, cũng ở lòng vàng 

An ủi tha nhân đời còn hạnh phúc 

Trong gian khó hiểm nguy thiếu thốn 

Tình người với người hoa nở tâm khai 

Đại dịch lịch sử lần đầu phát tán! 

Câu hỏi, trả lời …sự thật nơi đâu? 

Ảnh hưởng khắp nơi, kinh tế suy tàn 

Khẩu trang máy thở nhà thương giường bệnh 

Xưởng chế tạo xe nay ra máy thở 

Khẩu trang được may ở khắp nơi nơi 

Thế giới ngày đêm tìm phương thuốc chữa 

Mong được một ngày hạnh phúc bình an 

No more stay home 

Cách ly an toàn 

Reopen, tự do sinh hoạt 

Cha mẹ, ông bà xum vầy con cháu 

Bạn bè họp mặt tâm sự hàn huyên 

Khắp nơi nhộn nhịp bình thường sinh hoạt 

Thầy cô rộn rã mừng đón học trò 

Nhân loại thương yêu, tương trợ đỡ nâng 

Ngưỡng cầu ơn trên thương nhận lời cầu 

  

Nguyễn Tú 

Mùa đại dịch 



              

 

Đà Nẵng Và Tình Người 

 

Bỗng dưng Đà Nẵng mờ sương phủ 

Trắng cả đất trời nhuộm nát hồn tôi 

Lo âu vây kín lòng u uất 

Ngậm ngùi thao thức tâm hồn lo âu 

Hàn Giang sóng cuộn buồn vô vọng 

Cầu Quay rực sáng vắng người dạo chơi 

Bỗng dưng Đà Nẵng sao ly cách 

Tôi nhớ thương quê biết mấy cho vừa 

Đà Nẵng ơi … Đà Nẵng ơi 

Tôi mong đừng tuyệt vọng 

Con phố Đà mờ nước mắt đau thương 

Cảm ơn lương y lòng nhân hậu 

Đem tình thương với cả tấm chân tình 

Đà Nẵng ơi … Đà Nẵng ơi 

Ta luôn còn hy vọng 

Dù biệt ly nhưng quyết không sờn lòng 

Bỗng dưng Đà Nẵng mùa chia cách 

Tôi ngồi đây mà nhớ quá đi thôi 

Nước mắt nào đủ cuốn trôi đi hết 

Bao ngậm ngùi giăng mắc níu hồn tôi 

Cám ơn tâm huyết Thiên Thần Trắng 

Đêm ngày thao thức cùng lo toan 

Với tấm lòng quý thương người cao thượng 

Lòng dân Đà Nẵng yêu thương vỡ òa… 

Những tháng ngày cách ly 

Nhớ thương về quê nhà… 

18 tháng 8 năm 2020 

Tuyết Phan 
 



Trầm Tư 
              Nhìn trời nắng nhạt hoàng hôn 

               Nghe buồn u ẩn nghe hồn đi hoang 

                       Âm vang tình khúc dịu dàng 

               Tóc em buông xõa thênh thang cuộc tình 

                      Môi em hồng cả hành tinh 

               Tay em ngón nhỏ hài hình liêu trai 

                    Thân  anh như cuộn sông dài 

               Vẫn còn trôi mãi miệt mài nơi nao? 

                      Tình si tình sẽ ra sao 

               Dù thiên thu nữa chờ nhau vẫn chờ 

                      Em về ấp ủ cơn mơ 

               Đưa tay níu lại thẩn thờ thời gian 

                      Ngóng tin biên giới võ vàng 

               Chiều lên tiếng gọi mênh mang nửa vời 

                      Em nghe tình khúc chơi vơi 

               Cho nhau mật ngọt rã rời hương xưa 

                      Thương anh biết mấy cho vừa 

               Nhớ ngày nào đó tiễn đưa một người 

                      Ra đi từ thuở đôi mươi 

               Chí mong bồi đấp cho đời tươi vui 

                     Dù em mang nỗi ngậm ngùi 

               Xót xa, mòn mỏi nhạt mùi phấn hương 

                      Anh còn phiêu bạt chiến trường 

               Em ngồi ôn lại dư hương tháng ngày 

                      Sầu như gió trở heo may 

               Buồn như tàn cuộc tình say rã rời 

                      Bây giờ trời đất chơi vơi 

               Nghe như tiếng gió gọi mời tri âm 

                      Bên song hoa rụng âm thầm 

               Xa xa như khúc cung trầm ai ru? 

                      Chiều lên lãng đãng sương mù 

               Em còn ngồi đó nhìn Thu cuối mùa 

                      Người từ trận tuyến về chưa?… 

  

                                       

                   Vi Vân 

 



HỌC LÀM THI SĨ 

  

Ta quyết học người làm thi sĩ 

Gọi gió mang về hơi thở em 

Kêu mây tạo dáng em nũng nịu 

Ta ở bên em vẫn nhớ em 

  

Ta quyết học người làm thi sĩ 

Nhìn mây mà thấy tóc em bay 

Nhìn trăng thấy mặt người năm cũ 

Chỉ nhớ không thôi đã thấy say 

  

Ta quyết học người làm thi sĩ 

Tất cả vì em … kẻ khó thương 

Mắt như dao sắc dù ngấn lệ 

Môi mỏng tiếng chua nói, “hổng thương!” 

  

Ta quyết học người làm thi sĩ 

Học rung cảm thấy tình em nhọc 

Học nghe biết tiếng thở em buồn 

Học nhìn chân bước hơi run rẩy 

Học đọc ước mơ trong mắt em 

Học những tiếng tim như trật nhịp 

Nhói lên lúc nghĩ tới tay buông 

  

Vương Vũ 



          ĐÙA NGHỊCH VỚI MÀU 

  

Khi vẽ một dòng sông 

Nhìn như một cánh đồng 

Điểm thêm vài nhánh lúa 

Thành hoa vàng mênh mông. 
 

Đôi mắt đậm mầu nâu 

Thêm chút xanh lá mạ 

Mặt người sao thấy lạ 

Mang tia nhìn yêu ma 

  

Trắng nhạt làm sương bay 

Phủ thân người huyền hoặc 

Những thần linh dấu mặt . 

Ẩn mật qua kẽ tay 

  

Đêm hóa thành cánh bướm 

Hỏi người, em có hay. 

  

NGUYỄN MINH NỮU 

Tháng 5/2020 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 Chán Đời 

 
Ngẫm đi nghĩ lại thấy chán đời 

Thế gian thiên hạ chẳng còn vui 
Tranh nhau hai chữ khôn và dại 

Bêu xấu nhau hoài chẳng thấy lui 
 

Mua danh ba vạn bán ba hào 
Người nỡ lòng nào làm vậy sao? 
Mất rồi? Hay vẫn là đồng loại? 
Ích thú gì tranh chữ thấp cao? 

 
Bầu bí kia còn biết thương nhau 

Tàu ngựa bỏ ăn khi con đau 
Tôi anh có phải người chung nước? 
Có phải anh em, chung máu đào? 

 
Lời nói cũng cần lựa thanh cao 
Sao anh cứ mãi mày với tao? 

Nếu anh chẳng muốn nghe gắt gỏng 
Lẽ nào anh dụng trò bán rao? 

 
Cứ nghĩ tôi là kẻ ngu đi 

Còn anh xuất chúng chẳng ai bì 
Khôn khôn dại dại vô cùng tận 

               Một phút buông tay còn được gì? 
                                   Cung Thị Lan   
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Chúng tôi sáng tác nhằm  diễn đạt  tâm tư, tình cảm và  phán ảnh 
đời sống trên quê hương thứ hai đồng thời bảo tồn văn hóa Việt 
Nam. 
                                 Hoa Thịnh Đốn ngày 16 tháng 12 năm 2020 
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