
 

 

Lá Thư Thụ Nhân 

Thơ thẩn 

From:    Vĩnh Lộc 
Date:     Wednesday, December 5, 2018 

 

Các bạn Thụ Nhân thân mến, 

Tiết trời cuối thu khá lạnh, nhìn đống lá thu vàng rụng ngập sân trước vườn sau mà lòng 

ngổn ngang trăm mối. Giáng Sinh đã gần kề, New Year cũng sắp tới, nhìn lại quỹ thời 

gian đang cạn dần, vòng đời đang thu hẹp mà cảm thấy ngậm ngùi. 

Bỗng dưng nhớ lại, kể từ ngày rời ghế giảng đường lao vào đời, cũng ba chìm bảy nổi, 

một triệu cái lênh đênh mà mình vẫn tồn tại, vẫn sống, vẫn enjoy như bao người; ngẩm 

lại bỗng thấy phấn chấn trở lại, liệng những lo âu, muộn phiền vào thùng rác, viết bài 

thơ gởi bạn. 

 

Over 70 - Under 80 
 

Mới đó mà hơn bảy chục rồi, 

Tám mươi gần tới, bạn hiền ơi 

"Coai" lại cuộc đời thì không lỗ 

Nhẩm tính phong lưu thấy cũng lời 

 

Mới đó mà hơn bảy chục rồi 

Còn gần ba chục nữa mà thôi 

Ba mươi năm nữa, thôi cũng đặng 

Đủ để đùa vui với cuộc đời 

 

Mới đó mà hơn bảy chục rồi 

Thôi thì giữ sức để dành hơi 

Vài chum rượu "xịn" tui mời bạn 

Vài chén Ô Long kể chuyện đời 

 

"Nhân sinh thất thập cổ lai hy" 

"Noái" rứa nhưng mà chẳng thấm chi 

Thời ni trăm tuổi "coai" như bỡn 

Trăm mốt, trăm hai chẳng thiếu gì 

 

 

__._,_.___ 

 

 

"Nhân sinh thất thập cổ lai hy" 

Có người trăm tuổi vẫn chưa đi 

Cám cảnh trần gian còn lưu luyến 

Không đành day dứt cảnh chia ly 

 

"Nhân sinh thất thập cổ lai hy" 

Nhưng mà "noái rứa" để mần chi? 

Sống được chừng "mô" thì cứ sống 

Thấp thỏm lo âu chẳng lợi gì 

 

Hơn bảy mươi rồi - Seventy +++ 

Đùa vui tương kính tiếu hi hi 

Rượu rót tràn ly ta cùng cạn 

Đời là "rứa" đó - C'est la vie! 

 

Ô hô! liberty! Liberty! 

 

Vĩnh Lộc 
 


