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NGUYỆT SAN CỎ THƠM ONLINE – SỐ 1 – THÁNG 10,  2017 

*** Những Vần Thơ *** 

                            

PLUME 

 

Dans les joies de tes parents 
Annonçant une belle journée de Novembre 
La douce Automne a remplacé 
Le mois où tu es devenue la préférée. 
Dans la ville des grands buildings 
L'autoroute set surmontée de long rings 
Seuls les arbres sont restés 
Au milieu des paysages où tu es née. 
Plume, les étoiles t'appartiennent 
Comme lune, dans un conte de fées 
Écris-nous quelques refrains 
Parle-nous de quelques devins 
Avec ta plume. 
Plume, l'an deux mille est à toi 
 

 

Comme Luna, satellite de rêve. 
Raconte-nous quelque monde 
Dans la galaxie de ta ronde 
Avec ta plume. 
Dans les parcs surpeuplés 
De racines déracinées de la planète 
À la découverte de ton bonheur 
Le ciel a retrouvé sa couleur. 
Dans des parcours des années 
En avion, en train, en bateau ou fusée 
Tu retrouves l'art d'écrire 
Sur les dernières nées des machines 

 

Diễm Hoa 

Novembre 2016 
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MÀU HOA PHMÀU HOA PHMÀU HOA PHMÀU HOA PHƯỢNGNGNGNG 

 
 

Nửa cây số tới trường em 
Không ngờ khoảng cách êm đềm lung lay 

Nhớ hoài tà áo em bay 
Nhìn màu hoa phượng cứ ray rứt hoài…. 

 

Phan Khâm 
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Bên  ly  rượu  đỏ 
 
Rót  tràn  ly  rượu  đỏ 
Lại  chào  Xuân  xứ  người 
Dạt  dào  dâng  nỗi  nhớ 
Nào  biết  đến  Xuân  tươi ? 
 
Rót  tràn  ly  rượu  đỏ 
Lại  chào  Tết  tha  hương 
Bước  chân  người  lữ  thứ 
Ai  giục  mà  lên  đường ? 
 
Uống  cạn  ly  rượu  đỏ 
Nồng  nàn  nỗi  nhớ  Em 
Từng  mùa  Đông  xa  xứ 
Quê  nhà  yêu  dấu  thêm. 
 
Xin  một  chút  tình  cờ 
Gặp  người  xưa  qua  phố 
Tay  trong  tay  ngày  cũ 
Dìu  nhau  vào  đêm  mơ… 
 
Cõi  nhớ  bừng  năm  xưa 
Giở  từng  trang  kỷ  niệm 
Chập  chờn  em  thoáng  hiện 
Tỉnh  chiêm  bao, còn  ngờ…. 
 
Hoàng  Song  Liêm 
 

H Ộ I     H O A    Đ Ă N G 
 
Đêm  vũ  hội  cả  vầng  trăng  chợt  tối 
Hội  Hoa  Đăng  mở  lối  Em  vào 
Ngập  hồn  anh  bát  ngát  những  vì sao 
Em, nữ  chúa  đã  lên  ngôi  hoàng  hậu 
Cả  trần  gian  chập  chờn  hư  ảo 
Cả  trần  gian  giông  bão  đã  quay  cuồng 
Giữa  cung  đình  hoàng  hậu  gặp  quân  vương 
Bốn  mùa  chuyển  vang  lừng  nhã  nhạc 
Ngọc  nữ, kim  đồng  ngẩn  ngơ  tiếng  hát 
Khúc  ca  thiều  dìu  dặt  năm  cung 
Lòng  ta  rung  vời  vợi  điệu  tơ  chùng 
Đêm  bất  tuyệt  ngợi  ca  thiên  tình  sử 
Mời  Em  vào  thăm  Uyển  ngự  đêm  nay 
Vi  vút  sáo  thần  mầu  nhiệm  thơ  say 
Ta  mở  ngỏ  thuở  xuân  tình  phơi  phới 
Hoa  lá  vườn  khuya  thì  thầm  tiếng  gọi 
Tắt  trăng  đi, đèn  rọi  dấu  chân  son 
Mỗi  đóa  hôn  ngọt  lịm  vị  môi  hồng 
Thân  quấn  quýt  dây  leo  ngoài  vũ  trụ 
Hãy  tắt  đi  cả  muôn  ngàn  tinh  tú 
Thắp  lên  nào  mờ  tỏ  hội  Hoa  Đăng. 
 
Hoàng Song Liêm 
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THỜI KINH SỚM 
 
Đêm qua 
              Vườn Cúc trổ Hoa, 
Con Chim hót sớm 
              tiếng hòa theo Chuông 
Lá Trà tươi 
            lấp lánh sương 
Thời Kinh ban sớm 
            Mười Phương Gió Lành ... 
 
 Tuệ  Nga 
 
 
HOA TRANG NGHIÊM 
 
Bình minh ríu rít Chim ca 
Tiếng Chuông hòa Mõ như Hoa trổ hồng 
Hương Thiền đẹp ý Sắc Không 
Suối An Nhiên nở một dòng tịnh thanh 

 
Trầm dâng Hương Nguyện chân thành 
Mây như xuống thấp, Gió lành nghe Kinh 
Bâng khuâng giữa bến phù sinh 
Là Chân, hay Giả, kiếp mình nhỏ nhoi 
 
Cầu Xin Chư Phật Ba Đời 
Bè Từ cứu độ kiếp người trầm luân 
Tâm thành con Niệm Quán Âm 
Độ cho sinh chúng dứt căn nghiệp dầy 
 
Lòng con theo khói nhang bay 
Kính Dâng Chư Phật Ba Đời Tôn Nghiêm 
Hoa Trang Nghiêm, Lòng Trang Nghiêm 
Nguyện Cầu Chư Phật, Chư Thiên Chứng Lòng 
 
Suối An Nhiên ngát một dòng 
Xin Cho Con Được Trong Lòng Suối Hoa.  
 
Tuệ  Nga 
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Vào Thu Nơi Sơn Dã 
 

Thế là trời lại chuyển thu rồi 
Lác đác lá vàng lượn khắp nơi 

Bóng nước chuồn chuồn kim bởn cợt 
Mặt hồ bươm bướm trắng đùa chơi 
Cheo leo núi lạnh giăng mây tản 
Chập choạng đồi cao tỏa bếp mồi 
Giục giã âm vang hồn quốc gọi 

Hòa trong tiếng thác đổ ghềnh xuôi ! 
 

 
 

Cõi Thinh Không 
 

Tơ trời bàng bạc nhẹ nhàng thay! 
Sương khói hoàng hôn lộng gió bay 

Mây trắng lững lờ lên phủ núi  
Bóng dâm êm ả xuống che ngày 

Rừng sâu hoang dã thiên thu trước 
Đá dựng chênh vênh vạn kiếp nay 
Quanh quẩn nhàn cư riêng cõi tịnh 
Lánh xa thế tục những chua cay… 

Hạ Thái Trần Quốc Phiệt 
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Ti�ng Bu	n Thu SangTi�ng Bu	n Thu SangTi�ng Bu	n Thu SangTi�ng Bu	n Thu Sang 

H	n th� t�ng cánh nh� buôngH	n th� t�ng cánh nh� buôngH	n th� t�ng cánh nh� buôngH	n th� t�ng cánh nh� buông    

Nghe trongNghe trongNghe trongNghe trong    h�i th� ti�ng bu	n Thu sangh�i th� ti�ng bu	n Thu sangh�i th� ti�ng bu	n Thu sangh�i th� ti�ng bu	n Thu sang    

Ch�Ch�Ch�Ch�p ch�n bóng dáng thi nhânp ch�n bóng dáng thi nhânp ch�n bóng dáng thi nhânp ch�n bóng dáng thi nhân    

Khoác màu lá úa mong manh mây tr�iKhoác màu lá úa mong manh mây tr�iKhoác màu lá úa mong manh mây tr�iKhoác màu lá úa mong manh mây tr�i    

Gió đưa t�ngGió đưa t�ngGió đưa t�ngGió đưa t�ng    chi�c nh� v�ichi�c nh� v�ichi�c nh� v�ichi�c nh� v�i    

Hòa màu cát b.i bên đ	i hư vôHòa màu cát b.i bên đ	i hư vôHòa màu cát b.i bên đ	i hư vôHòa màu cát b.i bên đ	i hư vô    

M1y mùa xuân h4 v5 môM1y mùa xuân h4 v5 môM1y mùa xuân h4 v5 môM1y mùa xuân h4 v5 mô    

Th1y mình tóc tr7ng ph1t ph� gi8a v�iTh1y mình tóc tr7ng ph1t ph� gi8a v�iTh1y mình tóc tr7ng ph1t ph� gi8a v�iTh1y mình tóc tr7ng ph1t ph� gi8a v�i    

Bu	n �i lá đ9 chi5u r�iBu	n �i lá đ9 chi5u r�iBu	n �i lá đ9 chi5u r�iBu	n �i lá đ9 chi5u r�i    

Xót xa thân ph�n m;t đ�i hóa thânXót xa thân ph�n m;t đ�i hóa thânXót xa thân ph�n m;t đ�i hóa thânXót xa thân ph�n m;t đ�i hóa thân 

Thanh Trí, Sacramento 
 

 
Mùa Thu và Thi Nhân – Tranh: Thanh Trí 
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MÙA  THU  KHÔNG  EM 
  

Trời đã vào thu rồi đó em  
Gió bâng khuâng thổi nhẹ êm đềm 
Thu về bên lối đời loi lẻ 
Lại nhớ về em lạnh nỗi niềm 
  
Thu đến tình nào cho ấm êm 
Dẫu vàng hoa cúc nở trong tim 
Tìm em anh biết tìm đâu nhỉ 
Thu có về sao nguyệt vẫn chìm 
  
Thu đến thu đi cho ý thơ 
Bên này bên ấy mơ và mơ 
Đành đem chữ nghĩa vào trong mộng 
Để dệt tin yêu để đợi chờ 
  
Mùa Thu vừa đến ngập ngừng hoa 
Một chút tình em đủ lụa là 
Mấy đoạn thương sầu hờ hững gọi 
Cung đàn nốt nhạc đẹp lời ca 
  
Thuở nào ai gọi người mơ mộng 
Anh gọi tên mình thêm dấu yêu 
Nốt nhạc hồn thơ tình mấy độ 
Hoa vàng Thu đẹp biết bao nhiêu 
  
 

 
 
Giờ gặp em giờ anh hạnh phúc 
Cõi thơ hồng đón bước em qua 
Nhưng tình ngàn dặm xa ngàn dặm  
Vẫn mãi tình em mãi thiết tha 
  
Em vẫn tình xa em vẫn xa 
Lời đi ngào ngọt ngẩn ngơ chờ 
Tình nào tình cũng như sương khói 
Đường dẫu đường xanh cũng bụi nhoà 
  
Tình vẫn tình em đầy ước mơ  
Mùa đi loi lẻ đến bao giờ 
Viết gì thơ hết buồn hiu hắt 
Thu đã về rồi dạ ngẩn ngơ 
  
Em với tình anh khúc nhạc buồn 
Trăm sau ngàn trước giấc mơ son  
Thu vàng hoa cúc người yêu dấu 
Trời đất vào thu lưu luyến hơn 
  
Giai điệu mùa Thu chút mộng riêng  
Trời thơ bừng nở nắng tơ mềm 
Ân tình còn lại mang màu nhớ 
Thu đến mà anh không có em!! 
 
Hoa Văn 
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TA  HIỂU RẰNG TA KHÔNG CÔ ĐỘC 
( tặng   K. Hồng ) 

 

 

 

 

Em yêu dấu sao mà xa lạ 
Duyên kiếp nào nay kết nợ ba sinh 
Tìm em chốn cô liêu hay phương trời vô định ? 

Tìm em nơi bờ hoặc hay ở bến vô minh ? 
Đi tìm mãi tìm hoài mà không thấy ! 
Anh tìm em chốn phồn hoa vừa mới dậy 
Tìm em nơi giọt nắng cuối chiều phai 
Sớm thu về, ta nghe đắng hương cay. 
 
Ta tìm em đâu quản ngại đường dài 
Dù cho nắng, cho mưa hay tuyết phủ. 
Lần cuối hay lần đầu, biết sao là đủ ? 

Bên bờ suối lúc trăng vừa mới nhú 
Ta hôn nhau trong mê đắm tuyệt vời 
Trong tiếc nuối nghe hồn lên chới với 
Đường ta đi quyện chiếc bóng đơn côi 
Ta bất chợt thấy em đang ngồi khóc. 
 
Ta chợt hiểu rằng ta không cô độc 
Một góc trời ... bỗng lồng lộng đầy sao 
Nhìn em đấy, lòng ta ôi xao xuyến 
Rằng từ nay, ta đã có nhau rồi... 

 
 

VA, ngày 30- 8- 07 

BÙI THANH TIÊN 
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Chớm Thu 

Tôi ngồi hóng mát vườn sau 

Thấy hai con kiến gặp nhau cúi đầu 

Trên cành cây, cặp chim sâu 

Líu lo trao đổi những câu ân tình 

Có vài cánh bướm thật xinh 

Say sưa vũ điệu lung linh chập chờn 

Dường như thảm cỏ xanh rờn 

Ánh lên sợi nắng vàng hơn mọi ngày 

Vô tình một chiếc lá bay 

Ô hay … có phải chớm ngày vào Thu ? 

Trần Quốc Bảo  
  

 

 

 

 



10 
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Thơ Xướng Họa 
 
 
Bài xướng: 
 

 
SẮC LỤA VÀNG THU 
 

Sắc lụa vàng thu đẹp não nùng 

Hoàng thiên khéo tặng món quà chung 

Lung linh gió sớm tươi màu biếc 

Bảng lảng mây chiều đậm nét nhung 

Mấy dặm quan hà nghiêng cánh nhạn 

Bao lần bão tố vững thân tùng 

Rượu ngon nhắp chén Hoàng Hoa Tửu 

Cảm tạ hồng ân chốn cửu trùng 
 

Nguyễn Đức Cung (Philadelphia) 

 
 

 

 

 

 

Bài Họa: 

 

THU VÀNG SẮC LỤA 

 

Nét đẹp nghìn năm chốn Nhị Nùng 

Theo đường Nam tiến dệt tình chung 

Đơn sơ, chẳng thẹn cùng vương giả 

Duyên dáng, không màng với gấm nhung 

Một sắc thu vàng thêm thắm lụa 

Bao mùa đông xám vẫn xanh tùng 

Hơi may thoáng nhẹ trên tà áo 

Lay động hồn ai giữa vạn trùng 

 

Nguyễn Kinh Bắc (Philadelphia) 
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Ánh mắt sân trường  
   

 Vân tưởng y-thường, hoa tưởng dung  

  Lý Bạch 

  

   
Ta bước chân vào lớp các ngươi,  
Nghe mùa xuân phủ tóc mây trời,  
Có đôi mắt đẹp nhìn len-lén,  
Ta thấy ta chìm trong giếng khơi.  
   
Có phải ngươi là tuổi của ta  
Ngày nao...hoa-bướm ép trong thơ.  
Ngày nao... gió vẫn đùa vai áo,  
Vở vẫn trinh-nguyên giấy học-trò...  
   
Có phải ngươi là xuân bốn phương  
Dung-nhan tô thắm mái hiên trường ?  
Mắt đẹp ngời soi lòng sân vắng,  
Nụ cười như sóng cuộn trùng-dương?  
   
Có phải ngươi cùng ta hôm nay,  
Người nghe kẻ giảng áng thơ hay,  
Ý thơ nồng đượm hồn son trẻ.  
Ngươi đã say và ta cũng say...  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Tuổi của ta và tuổi của ngươi,  
Chênh nhau chừng độ mấy xuân đời,  
Hòa chung mộng thắm hồn phấn bảng  
Ta thấy ta chìm trong mắt nai...  
   
Ta biết rằng ta trót đến đây,  
Hương trời sắc biển với trong tay,  
Đắm hồn trong áo trinh màu trắng 
Ta sẽ điên và ta sẽ say...!  
   
Dù biết mai kia sẽ bão-bùng,  
Nếu tìm huyễn-mộng giữa hư-không.  
Nét son ta vẫn phê trên vở:  
Hoa tưởng y-thường, vân tưởng dung. 
                             
( Những ngày đầu giữa sân trường,  

  sau khi cởi trả chiến-y) 

 

Nguyễn Tường Vân 
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Thư Tình Viết Mãi Chưa Xong 
 

Ba mươi năm dệt bao nhiêu thương nhớ 
Lá thư tình anh viết mãi chưa xong! 

Vẫn dấu trong tim nhân dáng hoài mong 
Tà áo trắng em dịu dàng thiện mỹ. 

 
Hoa đỏ thắm trên cành cây phượng vĩ, 
Dìu ta vào giấc mộng chuỗi ngày xanh. 

Thầm ao ước em kề vai bên anh 
Đôi chim liền cánh bay tìm lý tưởng. 

 
Hạnh phúc đơn sơ cùng nhau chung hưởng 

Men tình ái tâm hồn anh đắm say 
Nghe chếch choáng như vừa nhắp rượu cay! 

Em nồng nàn sưởi hồn anh ấm áp. 
 

Dù trải qua bao phong ba bão táp 
Trái tim anh luôn dành sẵn cho em! 

Bốn mươi năm tình dâng mãi nhiều thêm 
Thương kỷ niệm êm đềm trong dĩ vãng. 

 

Đỗ thị Minh Giang  (7-09 / New Orleans) 
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GIẢ SỬ QUÊ MÌNH KHÔNG CÓ DÒNG SÔNG 
 

Chèo đò bẻ bắp bên sông 
Bắp chưa có trái bẻ bông chèo về! 

(Ca dao) 
 

giả sử quê mình không có dòng sông 
thì làm chi có bài đồng dao “chèo đò bẻ bắp...” 

cho tuổi thơ một thời tắm mát 
dòng nước hiền nguồn sữa mẹ yêu thương 

 
giả sử quê mình không có dòng sông 

thì có đâu những chuyến đò ngang đò dọc 
chở nắng trung du về hong mái tóc 
nét xuân thì gái biển mặn mà xinh 

 
giữa mái chèo sóng nước gợn lung linh 

bờ cát mịn gót chân trần thôn nữ 
chuyến đò ngang đưa người mau kịp chợ 

đưa người mau cho kịp nỗi chờ mong 
 

giả sử quê mình không có dòng sông 
lấy gì chở tình mẹ, tình cha, tình em, tình nước 

lấy gì rửa vết thương thời trận mạc 
sông vỗ về chia sẻ những mùa tang 

 
ừ quê mình cũng có dòng sông 

sao mọi thứ bây giờ như đứng lại 
bức tranh quê sông không còn nước chảy 

tội nghiệp câu hò bên đục bên trong 
có ai về khơi lại dòng sông? 

 
nguyễn vô cùng

 

 

 


