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 " Các Bạn ơi ! Xin gửi bài thơ " 

                   àng  i    ng  

 

BẠN 

 

Ta còn những người Bạn 

Để gọi hỏi thăm nhau 

Chờ đêm dài qua mau 

Trong những ngày u ám ! 

Chợ hoa người vừa ngắm 

Đã vụt bay đâu rồi ? 

Quán vắng không ai ngồi 

Tiếng cười như gió thoảng !.. 

Từ mùa xuân ảm đạm 

Con mắt người âu lo 

Đêm mỏng manh giấc mơ 

Ngày nhìn mình bạc tóc ! 

 

Tuổi chiều tàn xế bóng 

Mong Bạn già bình an 

Lời sẻ chia hỏi han 

Quà thân tình Bạn gửi ... 

Ngày vui rồi phải tới 

Đuổi bóng tối lùi xa  

Phố lại đông người qua 

Ấm ly cà phê đợi ! 

Góc bàn quen-Bạn gọi ! 

Ta sẽ mừng gặp nhau 

Lại chuyện đời dăm câu  

Vẫn bên ta có Bạn !! 

Hoàng Kim Long 

 



 

From:    Xuân Nhan  

Date:    Wed, Jun 24, 2020 at 12:02 AM 

           Võ Thành Xuân và anh Hoàng Kim Long.  M                            ỏe 

       ù            

 

                  ọ                     Hoàng Kim Long.  Ánh-                   

 

  ớ  ạn 

 

Nhấc tách cà-phê nhớ bạn mình 

Từ ngày thế giới bị điêu linh 

Vì con vi-khuẩn không hình thể 

Hại cả toàn cầu, thế mới kinh! 

 

Từ đó bạn bè không gặp nhau 

Bỗng nhiên phải nạn biệt-ly sầu  

Sợ lây nên cũng đành xa cách 

Mấy tháng qua rồi, thật quá lâu! 

 

Nâng tách cà-phê nhớ bạn ta 

Nhớ khi vui vẻ, những ngày qua... 

Cầu mong đại dịch không còn nữa 

Cùng uống cà-phê, thật đậm đà! 

 

Nhan Ánh-Xuân. 

Vù        S   F         

Cali 23-06-2020 

 

 

 

 



 

From:    Dinh Thong Le  
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- Hoàng 黄 : vàng 
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 ạn vàng l   lạc mãi nơi đ   

Im  ơi lặng tiếng cũng  ơi l   

 ài t ơ x ất  iện   t ơ năm c ữ 

    vàng ý tứ vẫn t ơi mà  

C n   ạc  O G &amp; OA H bay l ợn mãi 

  ng c n   HỤ  HÂ  k ắp địa đầ  

 ài t ơ diễn tả ni m xao x yến 

C ủ đ   ìn      t ắm từng c  . 

 

 

Paris, 24/06/2020 

 

 

 


