
 

 

BỖNG DƯNG LẠI NHỚ SÔNG HÀN 

… 

 
Hôm qua sương phủ hồn thơ  

Đất trời trải mộng trăng mơ nhạt vàng  

Màn đêm mắc võng địa đàng  

Ầu ơ như có tiếng Chàng gọi ta  

 

Đêm Thu bóng ngả dương tà 

Cỏ cây chết lặng mình ta giữa trời  

Hồn thơ một góc chơi vơi 

Bóng đêm phủ xuống buông lơi gót hài   

 

Bỗng dưng lại nhớ Sông Hàn 

Những chiều tắt nắng thu tàn lướt qua 

Sang sông đón chuyến phà xa 

Hỡi người sao nỡ bỏ ta một mình ?! 

 

Ầu ơ ... con nước tràn biên  

Khuyên kêu Sáo gọi triền miên u sầu  

Lỡ thương như chỉ kim khâu 

Như cau bổ miếng với trầu hương cay ! 

 

Tuyết Phan 13 tháng 12 năm 2020 

 
(TRANH VẼ BẾN ĐỢI / TUYẾT PHAN) 

 

 

 

 

 

 

ĐÊM TRĂNG TRÊN SÔNG HÀN 

 

Đêm trên sông Hàn 

Chân trời lơ lững 

Một mảnh trăng vàng 

Sóng nước bập bềnh  

 

Con thuyền không bến 

Trôi giữa đêm thâu 

Bến bờ vô định  

Thuyề sẽ về đâu? 

 

Lão Mã Sơn (Hòa cãm với bài thơ của 

bạn Luân Tâm, thân tặng cô em gái 

Tuyết Phan đang bơ vơ nơi phương  

trời Tây âu, như một con thuyền trên 

sông Hàn) 
 

 
 

SÔNG HÀN BẾN ĐỢI 

 

Đêm thu lẻ bóng nhớ thương 

Hoàng hôn gót gió tóc sương mộng về 

Sông Hàn sao rụng hồn quê 

Đau lòng Bến Đợi trăng thề khói bay ... 
 

MD. 04/27/21 – LuânTâm 

 

 
 

Hàn Giang Bến Đợi  
 

Màn đêm buông tiếng nhớ thương 

Bóng trăng e ấp tỏa hương vỗ về  

Hồn thơ mang cả trời quê  

Hàn Giang Bến Đợi câu thề mây bay. 
 

BELGIQUE 27/04/2021- Tuyết Phan  

 



 

 

ĐỒNG CẢM  

 

Chao ơi! lại nhớ sông Hàn 

Những chiều tắt nắng thu tàn lướt qua. 

Bên trời nước Bỉ thật xa 

Có người con gái tên là Tuyết Phan  

Làm thơ như rút ruột gan 

Để tôi ngơ ngẩn lệ tràn ướt mi 

Yêu mà chi, khổ như ri  

Nhìn trăng soi bóng xuân thì đã qua. 

Gượng cười ta lại mình ta 

Nhịp tim thổn thức tình xa mất rồi. 

Ta ngồi nhìn ánh trăng rơi. 

Trầu cau đôi lứa một trời nhớ thương. 

Sông Hàn bạn nhớ bạn thương. 

Ô Lâu tôi khóc nửa đường phân đôi  

Bạn ơi! gượng đứng lên thôi 

Bàn tay hãy nắm bạn + tôi mỉm cười 

Quanh ta bạn hữu đón mời. 

Thi văn, xướng họa bên trời lưu vong. 

Tháng tư tim rướm máu hồng. 

Thì thôi quên hết nửa vòng truân 

chuyên  

Bạn cười cuộc sống bình yên 

Hẹn ngày gặp mặt nối liền bờ vui. 

  

Nguyễn thị Thêm 

 

 

 

HÀN GIANG vẫn đợi 

 

HÀN GIANG vẫn đợi người về , 

Sao người quên mất Lời Thề năm xưa . 

Đêm đêm nước mắt như mưa , 

Ngày trông đêm đợi vẫn chưa thấy về ... 
 

THƯ KHANH (Cảm qua thơ của Bạn - 

vừa đọc!) 

 

 

 
 

    
 

 

 
 


