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AÛO MOÄNG ÑEÂM THU    REÂVE DE PLEINE LUNE 
 
 

Töøng maây lô löûng quyeän söông traêng 
Baéc taän cao xanh ruõ xuoáng traàn 

Níu gioù ngaøn phöông , hoàn göûi nguyeät 
Haän ñôøi laùng xuoáng,, moäng ñôøi daâng 

 
Ta maøi kieám beùn doïc soâng Ngaân 

Cheùm vôõ muoân sao neùm xuoáng traàn 
Löôïm ñaù Nöõ Oa doàn ngoïn nöôùc 

Tieán vaøo nguyeät ñieän thaûo thi vaên 
 

Vaúng chín taàng cao khuùc nhaïc vaøng 
Phaùch, xeânh, ty, truùc nhòp ca xoang 

Uoán maây laû löôùt haøng tieân nöõ 
Toùc xoõa löng trôøi moäng ngoån ngang 

 
Ta muoán ngaøn muoân suoái toùc daøi 

Keát thaønh chieáu ngöï ñaãm söông mai 
OÂm traêng, goái nguyeät, Vu Sôn moäng 
Gioù quyeän, söông loàng, höông laû lôi, 

 
Moäng hoàn laõng ñaõng troïn canh thu 

Man maùc söông sa toûa mòt muø 
Laéng nhaïc voâ thanh, nhoøa töôûng voïng 

Rieâng mình oâm troïn khoái traêng lu 
 
 

THAÅM OAÙNH 
  
 

 
 

 
 
Vague, Reâve clair de lune 
De ta robe argenteùe embrassant les oceùans 
Emportant tes montagnes eùprises des dunes 
Sombre de vie, mon espoir de nuit. 
 
Preøs des rives tranchants de mon coeur 
Que d’eùtoiles ont tombeù du ciel 
Parmi tes rochers que mes poeømes immortels 
Ont franchi les portes de l’univers. 
 
Des gammes ceùlestes dans ton univers d’or 
Se marient avec mon aâme d’harmonie 
Que de deùesses savourant ton azur exquis 
Laissent flotter leur chevelure immense de cieux. 
 
OÂ ruisseau, nuage de cheveux interminables 
Comme au temps de mon aurore si claire 
Tissant vents, reâvant lune, embrassant monts 
Et roseùes jusqu’au parfum de mon coeur. 
 
Mon reâve a suivi l’automne jusqu’aø l’infini 
De l’horizon jurant mon amour eùternel 
Ouø innonde ta musique si magique 
Qui m’entraine dans ta voie ceùleste de vies. 
 
 

DIEÃM HOA 
Apreøs le poeøme AÛo Moäng Ñeâm Thu de 
Thaåm Oaùnh 
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LET ‘S SING THIS 
LOVE SONG 

 
I see the light 
In your eyes 

I found 
The window 
In your soul. 

We’re travelling on the road 
Of Hope 

Into the Future! 
 

Let’s leave behind 
Let’s put aside 
All the sadness 
All the rudeness 

All the angry 
All the trouble 
So… we’ll be 
IN PEACE, 
Peacefully! 
Brothers. 

 
Do you hear 
The MUSIC 
In the air? 
Do you see 
The LIGHT 
In the sky? 

 
There’s HOPE 

In the dark. 
There’s JOY 
In the heart. 

 
Let’s sing 

This LOVE SONG. 
This LOVE SONG 

 
Will open 

Every body’s Hearts. 

Let’s sing 
This LOVE SONG 

 
This LOVE SONG 

Will empty 
The Loneliness! 
The Hatefulness! 

The Sadness! 
 

Let’s sing 
This LOVE SONG 

You’re no more Suffer! 
Let’s sing this LOVE SONG 

Will heal 
All the Trouble 

Between us! 
 

Let’s sing 
This LOVE SONG 

Will mend 
The Trouble World 
This LOVE SONG 

Will bring all together. 
 

This LOVE SONG 
Will do the Magic! 
This LOVE SONG 

Will open 
All hearts. 

This LOVE SONG 
Will bring you 

PEACE. 
 

Let’s Sing 
Sing aloud 
Together 
NOW! 

 

Yen Vi 
Yvette Springfield 

 
 



AUTUMN WOOD RỪNG THU 
  

          I like the woods  
Tôi yêu những cánh rừng thu                In autumn 
Khi trên mặt đất lá khô phủ đầy           When dry leaves hide the ground, 
Khi cây trơ trụi hao gầy           When the trees are bare 
Và cô đơn tiếng gió bay xạc xào           And the wind sweeps by 
           With a lonesome rushing sound. 
Thu về vun lá khô vào  
Tôi làm giường ấm với bao lá vàng           I can rustle the leaves 
Lá thu rơi rất nhẹ nhàng                In autumn 
Bỏ cây trơ lại võ vàng trên cao.           And I can make a bed 

          In the thick dry leaves  
          That have fallen  

TÂM MINH            From the bare trees 
          Overhead. 

NGÔ TẰNG GIAO  
JAMES S. TIPPETT chuyển ngữ 
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Thi Só Haø Bænh Trung, Nhaø Baùo Phaïm Baù Vinh, 
Nhaø Vaên Nguyeãn Laân vaø Phaïm Vaên Tuaán tieáp ñoùn  

Nhaø Vaên Hoaøng Daân Bình vaø Phu Nhaân ñeán töø Arizona  ngaøy 
7 thaùng 8, 2008 . AÛnh Phaïm Vaên Tuaán. 
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BÀI THƠ SÁM HỐI 
 

Tôi đã sống những ngày buồn thảm nhấ

Tô

Ngày lại ngày như lạc vào cõi chế

Đ

Nhữ

Những u sầu đã khô cằn khóe mắ

Tia n

Tôi không muốn xa em, và tôi đã

Giữ c

C

Vuõ Theá Höng

 
t 

Trong ngục tù cô quạnh của riêng tôi 

Thở thều thào cho khô lạnh vành môi 

i dẫy chết trong hồi chuông tỉnh thức. 

 

t 

êm từng đêm nhìn lại cuộc đời tôi 

ng năm cùng tháng tận một đời trôi 

Một trời buồn, tim bồi hồi đau xót. 

 

t 

Tuổi thơ ơi, đã mất một ngày xanh 

ắng lụa chỉ còn thoáng mong manh 

Của thời gian đã trở thành nghiệt ngã. 

 

 

ho nhau một giây phút hồn nhiên 

ủa cuộc tình một khoảnh khắc vô biên 

Cho tôi được bình yên trong sám hối. 

 
 

 
 

 
 

 

 

OEM OF EPENTANCE 

have lived through the saddest days of my life 
 my own prison of solitude 

ath while the 

to wander into the 
nd of the unknown 

orrows and regrets 

y dry eyes 
 childhood innocence, the green days 

had borne down so unforgivingly 

t want to be away from you, and I 
ave tried  

at knows no limits 
y 

ưng Vũ 
ion by Kim-Vũ) 

P
 
 
I 
In
Hardly breathing, my lips cold and dried up  
I convulsed at the sight of de
awakening bells tolled. 
 
Day by day, I seemed 
la
Night by night, I looked back at my own 
time on Earth 
Year after year, month after month, ending 
in a stream of s
The sky was cloudy, and my heart 
palpitating in agony. 
 
No more tears left in m
O
were lost 
The silky sun ray had become so delicate 
And time 
on me. 
 
I do no
h
To keep for ourselves a moment untarnished 
Of a love th
Please help me find peace in m
repentance. 
 
 

H
(English Translat
 
 
 



 

SINH HOAÏT COÛ THÔM 
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Nguyeãn Thò Ngoïc Dung gaëp gôõ thi só Vieät Baèng,  
Tröôøng Giang, Haø Thöôïng Nhaân vaø Hueä Thu taïi San Jos, ngaøy 4 thaùng 9, 2008. 

  
Nguyeãn Thò Ngoïc Dung vôùi 

Nhaø Thô Kim Vuõ,  
Nhaø Vaên Dieäu Taàn 
Thi Só Vieät Baèng  

vaø  
Giaùo Sö  

Phaïm Nguyeân Khoâi. 
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