
 

 

NHỮNG VẦN THƠ HAY CỦA THI SĨ THƯ KHANH 

 

 
BUỒN LẮM HỠI NGƯỜI ƠI BUỒN TÊ TÁI 

 
Mùa đông  buồn  lắm hỡi người  ơi. 

 

Gió thổi  khuya nay lạnh lắm rồi. 

 

Mỏi mắt chờ ai - e khó đợi. 

 

Trà dư  nâng chén ngại đưa môi. 

 

Nhắc phone đà  trễ  nên thôi  gọi . 

 

Một bóng  một mình ngắm thế  thôi. 

 

 Bên ấy có cùng  chung cảnh ngộ. 

 

Hỏi người bên ấy có  đơn  côi . 

 
THƯ KHANH - Seattle 6-26-2017. 

"Quyển Lịch sắp treo -Thêm Một Tuổi 

 

Thơ Tình muốn viết - Nặn Không Ra ? 

 

Chờ Người... nhưng chỉ là Vô Vọng. 

 

Đâu kẻ Tri Âm với mặn mà …! " 

 
THƯ KHANH – Seattle- 12-8-2020 

 

 
 

 
 

ĐÓN MÙA SANG 

 

XUÂN SANG CHÀO XUÂN 

Sóng nước lung linh trỗi nhịp đàn. 

Vài tàn mây trắng bước lang thang. 

Gió ru khe khẽ lời em gọi. 

Thăm thắm trời cao: Xuân chớm 

sang. 

* 

Mùa Xuân đang đến trước nhà , 

Nắng Xuân dan díu la đà trên cây. 

Gió ru nhè nhẹ bên tai, 

Áo Di Đà.. 

Ai dệt khéo tay vô cùng. 

Chim khuyên non nỉ nựng chồng , 



 

 

 

Đôi bờ phong đứng chìa tay vẫy. 

Mắt lá xanh đơm ngọc - tuyệt trần. 

Ta tự hỏi lòng: duyên tiền kiếp. 

Khiến thiên đường ngự chốn nhân 

gian? 

* 

Muôn người muôn nước tim hoà 

nhịp. 

Da Đen – da Trắng …cạnh da 

vàng. 

Em mỉm miệng cười tươi hoa nở. 

Lòng anh xao xuyến đón mùa sang. 

 
 

THƯ KHANH – Seattle  

(Chủ nhật – bên bến sông 

Fremont) 

Bướm về ve vuốt nụ hồng bán khai. 

Thông đàn nghển cổ với mây , 

Dòng sông ngọc bích liêu trai xuôi 

nguồn. 

Bầu trời không chút vấn vương , 

Mang bao u uất nỗi buồn quẳng đi. 

Cỏ mềm đeo giọt sương khuya , 

Vần thơ lục bát xanh rì xa xa. 

Đồi non dựng lại sơn hà , 

Xóa tan đông gía nhà nhà yên vui. 

Chào Xuân! 

Chào Cả Đất Trời, 

Vần thơ rung cảm - Ngỏ lời CHÀO 

XUÂN. 

 
THƯ KHANH - Seattle - Rằm 

tháng Giêng năm Tân Sửu 

(2/26/2021) 

 

NƯỚC MẮT NGỌT NGÀO 

  

Thơ ngây sóng trước rước sóng sau  

Trong cõi người ta tắm thương đau 

Tầm xuân non mộng trăng sao nhớ  

Gió thoảng mây trôi nước ngọt 

ngào... 

 
MD.04/10/21 - Luân Tâm  

Thân cảm tặng "Buồn lắm hỡi người ơi-

buồn tê tái 

- Đón mùa sang -Xuân sang chào xuân" & 

TV. VTS. Thư Khanh 

   

 
 


