
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                              

Sầu Đông 
 

 

Thấm lệ lau gương chất chứa sầu 

Mơ hình bóng cũ biết về đâu? 

Thẫn thờ tựa cửa nhìn Đông đến 

Tiếc mùa Xuân đã vội qua mau! 

 

Đối bóng soi gương mắt đẫm sầu 

Làn da tươi sáng có còn đâu? 

Xuân ơi sao chẳng dừng chân lại 

Để kẻ mong Xuân phải bạc đầu! 

 

Ngấn lệ lau khô chẳng hết sầu 

Môi hồng năm ấy biết tìm đâu? 

Ngoài song mưa vẫn còn chưa dứt 

Hỏi khách chung tình có nhớ nhau? 

 

Chẳng biết khi nao trút gánh sầu? 

Trăm thương nghìn nhớ gởi về đâu? 

Thuyền xưa mất bến không nơi đỗ 

Sóng nước trong xanh đã bạc màu...! 

 

Xuân Nhan 

San Francisco 

28-01-2005 (tháng chạp âm lịch) 

 



                                                                                                                      

                           Em có biết…            

  

 

 

           Tôn-Nữ Mai-Tâm                                                         
 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Em yêu hỡi làm sao em biết được 

Chiều hôm nay anh đã đến tìm em 

Anh không nói lặng im chỉ đứng nhìn 

Em có biết lòng anh buồn xa vắng 

  

Mái tóc dài nhẹ buông sau cánh cổng 

Đứng kề ai mà không phải là anh 

Cô đơn buồn quay lưng lòng hụt hẫng 

Chân bước trong rừng đầy lá thông khô    

  

Anh vẫn biết tình yêu em nồng thắm 

Ánh mắt dại cuồng cuốn hút hồn anh 

Em yêu ơi, anh muốn tình trọn vẹn 

Chung thủy trắng trong không gợn mây mờ 

  

Anh không đến tìm em như mọi bữa 

Bởi tim anh như vỡ vụn tan tành 

Nụ cười em dành cho người xa lạ 

Mái tóc dài thoảng theo gió lả lơi 

Tình cho em thiết tha anh trìu mến 

Hình ảnh em quá dịu ngọt thơ ngây 

Nhưng chiều nay anh thôi không tìm đến 

Bởi tóc dài gió thổi vướng lên ai 

 

Anh  không đến tìm em đừng buồn nhé 

Mảnh tim anh giá buốt lẫn buồn đau 

Anh mơ ước một tình yêu trọn vẹn 

Như cành Mai trắng nhẹ tỏa hương thơm… 

  

Trong cô đơn, anh yêu em nhiều lắm 

Cả hôm nay và cho những ngày mai 

Tình tuyệt đối nơi em anh đòi hỏi   

Trắng trong chung thủy như dòng pha lê 

  

Anh lại đến tìm em như mọi bữa 

Sợi tóc tơ mềm cột chặt hồn anh 

Tình cho anh, em ơi, anh mong đợi 

Trắng trong chung thủy không gợn mây mờ… 

 



 

 

 

 

                             TÔI  SẼ KHÔNG  HỎI  BẠN      

 

                                     

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÔI  SẼ  KHÔNG  HỎI  BẠN 

                             SAO  KHÔNG  ĐI  ĐÂU  CHƠI ? 

                             KHÔNG  VỀ  THĂM  ĐẤT  NƯỚC 

                            XEM “ ĐỔI  MỚI “ KHẮP  NƠI ?! 

 

                             TÔI  SẼ  KHÔNG  HỎI  BẠN 

                             NHÀ  BẠN  CÓ  ĐÔNG  VUI 

                             HOLIDAYS  SẮP  ĐẾN 

                             CON  BẠN  Ở  ĐÂU  RỒI ? 

 

                             TÔI  SẼ  KHÔNG  HỎI  BẠN 

                             SINH  NHẬT  BẠN  BẢY  MƯƠI 

                             CON  CHÁU  BẠN  CÓ  NHỚ ? 

                             SAO  BẠN  NGỒI  ĐƠN  CÔI ! 

 

      TÔI  SẼ  KHÔNG  HỎI  BẠN 

      BẠN  CÓ  ĐƯỢC  THẢNH  THƠI 

      MỌI  THỨ  BẠN  CÓ  ĐỦ 

      SAO  ÍT  THẤY  BẠN  CƯỜI ?... 

 

       TÔI  NGẠI  VÌ  TÔI  HIỂU 

       CÓ  NHỮNG  MẪU  CHUYỆN  ĐỜI 

        NHƯ  NỖI  ĐAU  ÂM  Ỉ 

        CHẠM  ĐẾN  LÀM  SAO  NGUÔI ! 

 

        TÔI  SẼ  KHÔNG  HỎI  BẠN 

         VÌ  TÔI  TỰ  HỎI  TÔI 

         DĂM  NỖI  BUỒN  KHÔNG  NÓI 

        THÔI - GẶP  NHAU  LÀ  VUI ! 

                                           

HOÀNGKIMLONG                                             

 



Lá Thư Thụ Nhân 
 

Subject: Cóc cuối tuần --- Sầu Gieo Ngọn Sóng 

From: Lương V. Trần  

Date: Thursday, July 21, 2016 12:18 AM 

 

 

Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần. 

  
Dạo: 

 

      Rưng rưng mắt ướt gieo sầu, 

Hạt rơi đầu sóng thoắt đâu nẩy mầm. 

  

Cóc cuối tuần: 

  

     Sầu Gieo Ngọn Sóng 
  

Ngày đuối dần trên mặt biển nhăn nheo, 

Vạn con sóng cong queo bò lổn ngổn. 

Mây từng nùi hỗn độn, 

Ngọn gió xa về chộn rộn than van. 

  

Tàu chuẩn bị xuôi Nam, 

Mây lam nham ngược Bắc. 

Buồn loang loang tím mặt, 

Lạnh ngắt bóng đêm sang. 

  

Nắng cuối chết vội vàng, 

Chim hoang mang mất tổ. 

Lênh đênh lời kinh cứu độ, 

Hoài công tìm nấm mộ giữa trùng khơi. 

  

Từ ngày lệ máu tuôn rơi, 

Thôn xóm cũ đã thành nơi hoang phế. 

Trên ngõ tối những lần chia tay trễ, 

Giờ chỉ còn bầy dế nhỏ khóc than. 

  

Khúc tình ca xưa uyển chuyển nhịp nhàng, 

Đã nhường lối cho tiếng đàn lạc điệu. 

Chim biếng hót vì đời không ai hiểu, 

Trăng lang thang thất thểu bởi xa người. 

                     x 

                x         x    

Tàu lủi thủi ra khơi, 

Không một lời đưa tiễn. 

Còn ai mà quyến luyến, 

Nghĩa lý gì đâu một chuyến viễn hành. 

Từng ngọn núi xanh xanh, 

Lùi nhanh vào bóng tối. 

Tàu xăm xăm xẻ lối, 

Mang hồn người lặn lội thâu đêm. 

  

Trời như chiếc thúng đen, 

Úp trùm lên mặt biển. 

Bóng oan hồn ẩn hiện, 

Ôm oán hờn vĩnh viễn vật vờ trôi. 

  

Mấy mươi năm sầu hận vẫn chưa nguôi, 

Thân xác đã tả tơi như bọt nước. 

Khắp phương trời xuôi ngược, 

Tri âm nay còn có được mấy người. 

  

Định mệnh toét toe cười, 

Mỉa mai kẻ cuối đời còn mê mải. 

Câu kinh muộn héo queo bờ môi tái, 

Phép mầu nào kéo lại được ngày xưa. 

  

Chợt thèm tiếng võng trưa, 

Tiếng mưa đêm phố nhỏ, 

Tiếng sáo chiều căng gió, 

Tiếng chó sục vườn không. 

  

Đêm buồn như câu hát lẻ trên sông, 

Kỷ niệm thoáng qua giấc nồng vội vã. 

Đại dương lạnh, lòng người thêm băng giá, 

Mộng xưa về tất tả bước trần ai. 

  

Lặng nhìn lưng con sóng biếc chạy dài, 

Ray rứt nhớ những vồng khoai quê mẹ. 

Cay cay từng giọt lệ, 

Từ boong tàu lặng lẽ tựa sương rơi. 

  

Bóng tối vẫn ngập trời, 

Tia nắng ấm cuối đời chưa chịu ló. 

Chốn tạm ghé một khi chân rời bỏ, 

Chẳng bao giờ sẽ có dịp về ngang. 

  

Trần thế mênh mang, 

Thân lữ thứ ngỡ ngàng lạc bước. 

Ngẩn ngơ nhìn sóng nước, 

Hạt sầu gieo đã lũ lượt đâm mầm. 

                     x 

                x         x    

Lời nguyện buồn quyện mưa bụi lâm râm, 

Đẫm ướt áo kẻ âm thầm đợi sáng. 

               Trần Văn Lương 

                  Cali, 7/2016 
 


