
Thu Vàng 
 

 

1 - Thu Vàng 

Xuân hồng Hạ đỏ Thu vàng 

Mùa Đông tuyết trắng, vầng trăng khuyết dần 

Tứ thời bát tiết miên man 

Phất phơ tóc bạc, tần ngần vần thơ.  

2 - Lá Vàng 

Ngoài sân lá úa ngẩn ngơ 

Chia phôi cành cũ, chơ vơ thân gầy 

Gió thu tấu khúc vơi đầy 

Hôn hoàng ngập bóng trời tây mơ màng 

-------------------------------------------------------------- 

Lá Thư Thụ Nhân 

Re:       Thu Vàng 

From:   Sơn Nguyễn  

Date:    Sunday, October 28, 2018, 12:02 PM PDT 

 

Oct 29, 2018 

Thông ơi, 

Hay quá! 

Đáp lễ bạn già : 

 

Phượng hề, phượng hề, 

phượng ở nơi nao 

để cho hoàng cứ ngọt ngào sớm trưa 

nhạc vàng cành liễu đong đưa 

cúc vàng còn điểm hửng hờ sương mai 

gió thu lá úa hao gầy 

cành thu ngơ ngẩn trời tây lạnh lùng 

tóc thưa bạc thếch ngại ngần 
tình xưa gieo vội mấy vần thơ thu. 

LYSA 

3 - Cúc Vàng 

Sương mai điểm xuyết cúc vàng 

Tưởng như giọt lệ rớt tràn chân mây 

Cúc hoa mà cũng ngất ngây 

Thương cho duyên kiếp từ đây hững hờ. 

4 - Áo vàng 

Hoàng anh tà áo phất phơ 

Như đôi cánh bướm dật dờ phố xưa    

Chim hoàng vẫn hót sớm trưa 

Nhạc vàng màu áo cho vừa nhớ thương. 
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Tình Thu 

Mùa Thu muôn thuở Thu Vàng 

Tình Thu muôn thuở vẫn mang mang sầu 

Nhớ nhung bàng bạc nơi đâu 

Heo may làm úa một màu thời gian 

Thu về nhớ cuộc tình tan 

Thu như giọt nước làm tràn nỗi đau 

Ngày xưa hoa nở bên nhau… 

Vàng Thu rơi rụng mấy câu thơ buồn ! 

Hoàng Kim Long 

 

 

Tình Thu 

Ngày xanh sao đã vội tàn  

Trời thu sao lại nhuộm vàng lá cây?  

Người đi như một bóng mây  

Tình đi như chiếc lá bay lìa cành!  

Thời gian sao vội đi nhanh  

Nhớ ai dáng vẻ thanh thanh ngày nào  

Nhớ xưa lời nói ngọt ngào  

Ngoài hiên hoa cúc thắm màu vàng tươi  

Heo may đưa lạnh vào người  

Thu đưa tâm tưởng vào nơi sương mờ  

Thu đem lãng mạn vào thơ  

Tình thu gợi nhớ mộng mơ thuở nào...  

Nhan Ánh-Xuân  

Tháng 10, 2018 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NHỦ LÒNG 
 

 Cuối thu vàng bay, mây mờ, trăng khuyết 

 Con chim thiên di lại đi biền biệt 

 Thử hỏi u buồn để đâu cho hết 

 Biết mấy muộn màng, sương tuyết, phôi pha 

 Cứ như rằng ta chưa hề gặp ta 

 Cứ như ta không một lần xe kết 

 Thử hỏi cần chi nói lời từ biệt 

 Dù đã đi rồi cũng như không đi 

 Dù đã xa rồi cũng không phân ly 

 

 Anh ra sông đêm rõi vầng trăng khuyết 

 Có tiếng ru êm trên đò vọng nguyệt 

 Mơ hồ anh nghe khúc kết tình ca 

 Anh cố nhủ lòng không biết em xa 

 

 Sông trôi bao la lá mùa thu chết 

 Có tiếng chim bay qua gò mộ huyệt 

 Âm thầm anh nghe nuối tiếc sầu bi 

 Anh cố nhủ lòng không có phân ly 

 

 Cuối thu vàng bay, mây mờ trăng khuyết 

 Sao em đi đâu, lại đi biền biệt 

 Gìn giữ cho mình tình yêu tha thiết 

 Anh cố nhủ lòng không biết em đi 

 

 Lê Xuân Nho  

Tình Thu  

Chiếc lá úa vàng chao cánh bay,  

Bâng khuâng se sắc nỗi u hoài...  

Tình thu mang mát đầy nhung nhớ,  

Xa cách muôn trùng vẫn ngất ngây... 

Đặng Kim Ngọc 

 


