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Họa nguyên vận :

Mặt nước mênh mông trải một màu

Bềnh bồng sóng nước vẫn xanh màu

Thuyền trôi theo gió biết về đâu

Cánh chim bay mãi bến bờ đâu ?

Ông câu gác mái tìm thi tứ

Lãng đãng nhìn quanh con nước cuốn

Chim biển thu mình nhớ Hạc lâu

Thời gian lặng lẽ chẳng còn lâu

Loạn thế cuống phong rồi sẽ dứt

Mây trôi nước cuốn trời thanh vắng

Cao sơn thanh hải mãi vương sầu

Bão tố cuồng phong vẫn nặng sầu

Thuyền trôi…, thuyền vẫn tìm ai mãi

Cuốn theo chiều gió lòng mê mải

Bến mộng bao giờ mới gặp nhau.

Đôi bờ cách biệt tạ từ nhau…

Xuân Nhan

Lê Đình Thông

Cali, 18/06/2020
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Họa
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THEO BƯỚC THỜI GIAN

Mặt nước mênh mông trải một màu

Năm tháng qua nhanh tóc bạc màu

Thuyền trôi theo gió biết về đâu

Cuối đời ai biết sẽ về đâu?

Ông câu gác mái tìm thi tứ

Quê hương xa mất dòng sông Cửu,

Chim biển thu mình nhớ Hạc lâu

Viễn xứ đâu tìm dáng Hạc Lâu

Loạn thế cuống phong rồi sẽ dứt

Một thuở lửa binh còn uất hận,

Cao sơn thanh hải mãi vương sầu

Bao năm lưu lạc mãi ưu sầu.

Thuyền trôi…, thuyền vẫn tìm ai mãi

Mai đây nhắm mắt thôi là hết,

Bến mộng bao giờ mới gặp nhau.

Một khối u tình gửi lại nhau!

Xuân Nhan

Nguyễn Văn Ngh a

Cali, 18/06/2020
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XIN GI

Mặt nước mênh mông trải một màu

Trần thế tang thương phủ một màu,

Thuyền trôi theo gió biết về đâu

Đại dịch dây dưa biết tới đâu ?

Ông câu gác mái tìm thi tứ

Bạn bè xa : đếm từng ngày tháng,

Chim biển thu mình nhớ Hạc lâu

Người thân vắng : tính đã bao lâu ?

Loạn thế cuống phong rồi sẽ dứt

Hoạn nạn kéo dài, mong sẽ tắt,

Cao sơn thanh hải mãi vương sầu

Tai ương rút ngắn, uớc tan sầu.

Thuyền trôi…, thuyền vẫn tìm ai mãi

Gió ơi ngừng thổi luồng tang tóc,

Bến mộng bao giờ mới gặp nhau.

Để Bạn cùng Ta được gặp nhau ...

Xuân Nhan

HÀN SĨ

Cali, 18/06/2020

