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1 - SÔNG HỒNG    3 - SÔNG CỬU 
 

Dòng Đời      Phận Người 

 

Cuộc đời nước cuốn mây trôi    Phận người nước chảy hoa trôi 

Đong đầy nước mắt chia phôi ngược dòng  Bao lần sinh tử chia phôi giữa dòng 

Dòng sông khúc khuỷu uốn cong   Dòng sông có khúc cong cong 

Từ nay thôi hết trông mong sum vầy   Cuôc tình có lúc khó mong vui vầy 

 

Cuộc đời chiếc lá đổi thay    Phận người không dễ đổi thay 

Cuốn theo chiều gió đông tây ngút ngàn  Mai kia cũng đến trời tây ngút ngàn  (1) 

Thu phong rụng hết lá vàng    Nắng thu nhuộm lá phong vàng 

Sương thu mù mịt lệ tràn thương đau  Sương thu gợi nhớ dâng tràn niềm đau 

 

Cuộc đời vở kịch sầu đau    Phận người lắm nỗi thương đau 

Tương phùng ly biệt xa nhau còn gì   Thôi đành chấp nhận, trách nhau làm gì ! 

Màn nhung che dấu tình si    Cho dù ôm mối tình si 

Từng hổi kế tiếp vô vi vãn tuồng   Cũng đành an phận, vô vi một tuồng 

 

Cuộc đời là những vần thơ    Phận người có lúc nên thơ 

Việt đi viết lại ngẩn ngơ nối vần   Như em bé nhỏ ngu ngơ học vần 

Vần bằng vần trắc ngổn ngang   Dòng đời lắm lúc dọc ngang 

Sau này mai một tình tang giã từ   Lắm cung, nhiều điệu tình tang, tạ từ… 

 

Lê Đình Thông     Nhan Ánh Xuân 
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2 - SÔNG HƯƠNG    4 - HỢP LƯU 
 

Đời Người      Tình Đời 
 

Đời người cơn gió cuốn trôi    Tình đời bèo giạt mây trôi 

Như con thuyền nhỏ chơi vơi giữa dòng  Xuôi theo con nước tả tơi ngược dòng 

Cuội cùng một lối uốn cong    Ngoài xa cành liễu uốn cong 

Đưa về đại ngã hanh thông vui vầy   Lăn tăn sóng gợn cầu mong  xum vầy. 

 

Đời người thay đổi đổi thay    Sương chiều phủ kín, buồn thay !  

Hoa rụng về cội, mây bay về ngàn   Mây bay theo gió mê say ngút ngàn 

Lá xanh rồi lá úa vàng    Hoàng hôn còn chút nắng vàng 

Tử sinh ai cũng một lần thương đau   Bầy chim chim chíp, muộn màng niềm đau. 

 

Đời người hạnh phúc buồn đau   Nhớ nhung lòng quặn thương đau 

Yêu nhau rồi cũng xa nhau, được gì ?  Hỏi han chi nữa mai sau còn gì ? 

Cho dù tha thiềt cuồng si    Cho dù hỉ nộ tình si 

Cuối cùng một thoáng vô vi nhiệm màu.  Bài thơ khép lại chốn ni nhạt màu. 

 

Đời người đoạn kết bài thơ    Liễu xanh rũ xuống lơ thơ 

Và tôi làm kẻ mộng mơ gieo vần   Thi nhân như thể ngẩn ngơ ghép vần 

Dù lòng trăm mối ngổn ngang   Cầu mong một chuyến đò ngang 

Trao đời bản nhạc tình tang tạ từ.   Sang sông ngoảnh lại thở than : Giã từ ! 

 

Mạc Phi Hoàng     Lê Đình Thông 
 

--- 

(1) Phương tây cực lạc tịnh độ. 

     

   


