
 

 
GA CHIỀU 

 
Ga chiều nhạt nắng cô liêu, 

Bóng chiều lặng lẽ tiêu điều đơn côi 
Ai đem phố nắng nhuộm đồi, 

Cho hoàng hôn xuống bồi hồi dạ riêng. 
Ngoài kia liễu rũ nghiêng nghiêng, 

Gió khua lá nhẹ điệu duyên cõi này. 
Người đi trong cảnh đọa đày, 

Mấy dòng xin gửi thương ngày đìu hiu. 
 

NAM THẢO 
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CHIỀU ĐƠN CÔI 
 
Lòng ta một cõi hoang liêu, 
Cuối trời mây xám nghe chiều đơn côi. 
Người đi bóng nhạt lưng đồi, 
Ta về thấm lạnh bồi hồi nỗi riêng. 
Vầng trăng cũ, bóng chiều nghiêng. 
Hồn thơ trong giấc cô miên phương này. 
Trách người là tự lưu đày, 
Thương cho lắm cũng tháng ngày buồn hiu. 
 
UYÊN THÚY LÂM 
 
 

BÓNG CHIỀU 
 
Hoàng hôn tím lịm hoang liêu, 
Thu không vọng tiếng thôn chiều chim côi. 
Tùng cao đổ bóng lưng đồi, 
Thành xưa cảnh cũ đá ngồi sầu riêng. 
Nhớ người vành nón nghiêng nghiêng, 
Múc trăng ngân thủy trường miên biển này. 
Giam tình si ngục tự đày, 
Đốt hồn sa mạc tàn ngày quạnh hiu 
 
TẠO AN 
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Lặng nhìn nhau đi anh 
Nhìn nhau xin đừng nói 
Nhìn thôi người đừng hỏi 
Tình mình sao mong manh. 
 
Chiều đang rơi ngoài xa 
Và chiều rơi trong mắt 
Chậm đi ánh nắng tà 
Cho mình còn đối mặt. 
 
Ngày xưa em đâu biết 
Anh như áng mây ngàn 
Yêu thương rồi ly biệt 
Tình tựa bóng trăng tan! 
 
Tuổi hoa niên anh đến 
Trao em giấc mộng đầu 
Rồi tàu không đỗ bến 
Anh biền biệt nơi đâu?… 

 
Bao sớm nắng chiều mưa 
Hai phương đời cách biệt 
Còn chăng trong nuối tiếc 
Duyên mai trúc xa đưa. 
 
Trùng điệp sóng thời gian 
Không xóa mờ hình bóng 
Tháng năm chừng lắng đọng 
Thương nhớ tuổi son vàng. 
 
Mai anh về phương nao ? 
Xót xa lần chia biệt 
Anh nào đâu có biết 
Tình em vào Thiên Thu… 
 
UYÊN THÚY LÂM 
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Trời mưa chưa ướt áo 
Hoa cúc vàng chân thềm 
Gió mây lưng bờ dậu 
Chiều sương đầy bốn phía 
Lòng anh mấy ngã ba 
Tiếng đời đi rất nhẹ 
Nhịp sầu lên thiết tha . 
 

Thủa làm thơ yêu em 
Cả dòng sông thương nhớ 
Cả vai cầu tay nghiêng 
Tương tư trời thành phố 
Anh đi rồi lại đến 
Bài thơ không hết lời 
Bao nhiêu lần hò hẹn 
Sớm chiều sao xa xôi 
 

Mười bảy năm chợt thức 
Bây giờ là bao giờ 
Bàn tay trên mái tóc 
Nghìn sau còn bâng quơ 
 
TRẦN DẠ TỪ 





           
 

Thương tím nâu màu áo, 
Nắng đổ bóng bên thềm. 

Hoa xoan tươi bờ dậu 
Thông ngàn lay bốn phía, 

Trong mơ còn âm ba. 
Tưởng tình qua rất nhẹ, 
Sao trọn  đời thiết tha? 

 

Năm nào đó gặp em, 
Đêm kết ngàn nỗi nhớ. 

Hắt  hiu bóng chiều nghiêng 
Thương người khuất nẻo phố. 

Dấu yêu tràn dâng đến 
Ngần ngại, chẳng nên lời 

Lỡ vầng trăng ước hẹn 
Lỡ phương đời xa xôi !! 

 

Chìm sâu trong tâm thức 
Đâu còn nữa bao giờ. 

Xưa mơ ngày kết tóc 
Nay tình chỉ bâng quơ... 

 
UYÊN THÚY LÂM 
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Loøng hieáu haïnh thöông cha sôùm khuaát, 
Anh khoâng ñaønh giöõ khoá cho mình. 
Naøng daïo soâng hoà chieàu naéng taét, 
Sôn thuûy höõu tình caûnh thaém xinh. 
 

Maøn kín töù vaây buoâng thaû ngöôøi, 
Noâ ñuøa trong nöôùc maùt soâng troâi. 
Em hoàn nhieân taém trong doøng nöôùc, 
Cöù nghó mình em giöõa ñaát trôøi. 
 

Nöôùc soâng trong vaét soùng laên taên, 
Nöôùc maùt voã veà daùng myõ nhaân, 
Em töôûng chæ cuøng soâng toû loä, 
Daùng tieân thôm, trong ngoïc traéng ngaàn. 
 

Em naøo hay bieát coù ñaâu xa, 
Giaáu mình trong caùt nöôùc chan hoøa, 
Anh beân ngoïc nöõ chia doøng taém, 
Nöôùc thôm laønh môn trôùn thòt da. 

 
 

Tim anh xao xuyeán tröôùc dung nhan, 
Tuyeät myõ giai nhaân choán baït ngaøn, 
Anh bieát ....nhöõng gì laø em nhaát, 
Baâng khuaâng ñaùy nöôùc boùng traêng tan! 
 

Baøng hoaøng, em ngaäp ngöøng e theïn 
"Xin naøng ñöøng khoùc, voán anh laønh, 
Ñoâi ta coù leõ chung trôøi heïn, 
Töï kieáp naøo cho ñeán lai sinh" 
 

Caàm tay ñöùng laëng beân doøng xanh, 
Duyeân trôøi se keát moái tô maønh 
Höõu duyeân em choïn chung doøng nöôùc, 
Giaây phuùt naøy em ñaõ thuoäc veà anh. 
 

UYEÂN THUÙY LAÂM 
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RÒi khi nào anh vŠ nghe em nói 
Trên bãi chiŠu em vÅn ÇÙng ch© mong. 
Bãi Çông Çúc khi hå vŠ n¡ng chói, 
Hay Çìu hiu bãi v¡ng lúc tàn Çông. 
 
Em ÇÙng Çã bao næm nghe sóng v‡, 
Bi‹n bên em cát Ü§t dÜ§i chân trÀn. 
Mây phiêu lãng có trôi vŠ cÓ th° 
Tø rÒi tan cho ÇËp nghïa phù vân. 
 
ñã bao næm con dã tràng se cát 
Viên cát vo tròn ÇŠu Ç¥n nhÜ khuông. 
Se chæm chÌ bŠn lâu bên sóng båc, 
Se vô cùng vô tÆn tháng næm suông. 
 
Mà con nÜ§c l§n ròng theo nhÆt nguyŒt, 
L§p l§p xô b©, m¥t b‹ nhÃp nhô. 
ñ®t sóng l§n Àm ào không tÜªng ti‰c, 
Công khó dã tràng låi hóa hÜ vô. 
 
ñám trÈ nhÕ Çùa vui bên cát tr¡ng, 
Cô bé cùng em Çào Ç¡p lÛy thành. 
Lâu Çài cát miŒt mài xây rÒi xóa, 
Má ºng hÒng theo n¡ng s§m lên nhanh. 
  

Ñôïi  
     Chôø 
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Em thÜ©ng g¥p bà mË già tóc tr¡ng, 
Nheo m¡t nhìn n¡ng chói phía tr©i xa. 

Bà nh§ l¡m ÇÙa con mình xa v¡ng, 
Ngày tÜÖng phùng Ç®i mãi tháng næm qua! 

 
 Bao thuyŠn nhÕ ra khÖi trong Çêm trÜ§c, 
Bi‰t mai Çây cá có ngÆp khoang thuyŠn. 

HÜÖng bi‹n m¥n th¡m nhÜ tình ÇÃt nÜ§c, 
ThuyŠn phÜÖng nào, vŠ b‰n có bình yên? 

 
Bi‹n chiŠu lên thu Çông rÒi xuân hå, 

NÜ§c ÇÀy vÖi, næm tháng cÛng hao gÀy. 
NgÜ©i quên chæng, l©i ngÜ©i khi tØ tå? 

R¢ng bao lâu anh cÛng së vŠ Çây. 
 

Em Çinh ninh l©i ngÜ©i bên sóng båc, 
RÒi næm nào ngÜ©i së låi quay vŠ 

Trong gió l¶ng chim tr©i ngÜng ti‰ng hát, 
Em vÅn ch©, Ç©i trôi t¿a cÖn mê. 

 
UYÊN THÚY LÂM 
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VỀ QUA TRƯỜNG CŨ 
Gửi nhớ về: 
Trường Đại Học Luật Khoa thân yêu ngày trước. 
                                                 
 
        Phan Đình Phùng khi hoàng hôn giăng  tím, 
        Một mình tôi trên lối cỏ lan buồn. 
        Lá lên tiếng ưu phiền theo bước nhỏ, 
        Đường vắng người thầm đếm lá vàng buông. 
 
        Hàng sao cao vút xạc xào trao lời gió, 
        Sương lạnh đầy và nhung nhớ về theo, 
        Trên lối này khi nắng sớm mưa chiều, 
        Ngày xưa bước học trò bao vương vấn. 
 
        Rẽ lối trái, trường tôi nằm cô quạnh, 
        Mái ngả màu theo năm tháng rêu phong. 
        Niềm tiếc thương dâng lên ngập cõi lòng, 
        Vì đã mấy dặm sầu về ngăn lối! 
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CÔNG VIÊN HỒ CON RÙA 
 

        Vẫn còn đó khung trời cao mòn mỏi, 
        Bên Công Trường Chiến Sĩ dáng êm mơ,  
        Khu giảng đường mặc ghế lạnh đợi chờ, 
        Người ngày trước mịt mờ đi vạn hướng. 
 
        Lớp tiếp lớp đã tạ từ lần cuối, 
        Buổi sau cùng rồi mãi mãi ra đi. 
        Trường ở lại dõi bước mềm tiếc nuối, 
        Dấu ngậm ngùi sương ướt đọng bờ mi. 
 
        Mấy mùa qua lá sân trường thay sắc, 
        Áo cũng phai màu  nắng  gió đường xa. 
        Trở lại đây tìm khung trời vọng tưởng, 
        Sắt se lòng, còn đâu nữa ngày qua...   

 

                           UYÊN THUÝ LÂM   
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Baøi xöôùng 
 

  

  

   Cöù moãi thu veà gieo noãi nhôù 
   Röøng thu caát tieáng goïi möa qua 
   Laù thu ruõ boùng theàm queân laõng 
   Nhoû gioït saàu vöông roõ maùi nhaø . 
  
   Thì cuõng nhö em muøa thu aáy 
   Khaép neûo non soâng ngaäp boùng thuø. 
   Tìm em bieàn bieät voâ aâm tín 
   Ñeå suoát mieân tröôøng ñeám laù thu . 
  
                      NGÖÔØI XÖÙ VAÏN 
                              ( Jan 2011 ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Baøi Thô Hoïa ñaùp  
 

        

  

   Töøng muøa thu ñeán theâm thöông nhôù 
   Cuoái neûo öu phieàn maây traéng qua 
   Coá nhaân ñaâu ñaõ vaøo queân laõng 
   Reùt buoát loøng ñau vaän nöôùc nhaø ! 
  
   Duyeân tình thaém ñöôïm muøa xuaân aáy 
   Ñaõ phaûi ly tan bôûi giaëc thuø 
   Nöûa ñôøi xa bieät voâ aâm tín 
   Heïn rieâng loøng : tình vaãn thieân thu. 
  
                          UYEÂN THUÙY LAÂM 
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KHOÁI TÌNH  

TRÖÔNG CHI  
 
 
 

Con gaùi quan thöøa töôùng, 
Naøng ñöôïc goïi Mî Nöông 
Treân thôm ngaùt vöôøn höông 
Trong laàu hoa nhung gaám. 
 

Bôø soâng vaéng bao chieàu, 
Chaøng thuyeàn chaøi buoâng caâu. 
Löôùi caù toâm qua buoåi, 
Qua ngaøy thaùng cô caàu. 
 

Chaøng caát tieáng haùt ca, 
Mang taâm tình vang voïng 
Vang ñeán choán laàu hoa 
Say loøng ngöôøi mô moäng. 
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Roài chaøng xuoâi beán khaùc, 
Vaéng tieáng haùt tuyeät vôøi 
Naøng boàn choàn troâng ngoùng 
Nhôù tieáng haùt ngaøn khôi. 
 

Nhôù thöông gaày voùc lieãu, 
Naøng chôø ñôïi bao chieàu 
Ngöôøi ñaâu khoâng haùt nöõa 
Buoàn thöông bieát bao nhieâu! 
 

Leänh quan vôøi chaøng ñeán, 
Cho naøng qua côn ñau. 
Giaùp maët roài ... vôõ moäng! 
Naøng queân giaác mô ñaàu. 
 

Nhìn giai nhaân tuyeät saéc, 
Tröông Chi ngaãn ngô hoàn. 
Chaøng yeâu thöông ngaây daïi 
Töø buoåi ñoù hoaøng hoân. 

Mang moái tình tuyeät voïng, 
Tröông Chi lìa traàn gian. 
Xaùc thaân duø tan röõa 
Tim ngoïc keát vì naøng. 
 

Tình si nhö vaãn soáng, 
Tim ngoïc long lanh soi. 
Ngoïc aån boùng hình ai, 
Lôøi haùt xöa vang ñoäng. 
 

AÂm ba saàu than traùch 
Tieác moät trôøi yeâu thöông. 
Duyeân kieáp naøy khoâng troïn 
Mong kieáp khaùc chung ñöôøng!! 
 

Chaïnh loøng nhôù tieáng xöa, 
Khoái u tình nöùc nôû 
Gioït ñaøi trang nhoû xuoáng. 
Cheùn ngoïc tan trong möa!... 
 
UYEÂN THUÙY LAÂM 
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TAÏ LOØNG  
COÂ LAÙI  
NAÊM XÖA 
 

Naêm naøo beán cuõ em ñöa cho 
Toâi xuoáng thuyeàn tìm ñaát Töï Do 
Soâng traéng, bôø xa buoàn nín laëng 
Bieån xanh, soùng caû chaát aâu lo  
Tay rôøi bòn ròn giôø ly bieät 
Chaân böôùc duøng daèng daï ñaén ño 
Heïn buoåi truøng quan nôi coå ñoä 
Nay soâng naøo thaáy boùng con ñoø! 
 
Uyeân Thuùy Laâm 
Fri, 12/3/10 
 

 










 

Maøn trôøi, chieáu ñaát cuûa Trôøi cho 
Töï taïi, tieâu dao khoaùi töï do 

Nöûa gaùnh göôm ñaøn thoâi nghó ngôïi 
Moät bao traêng gioù coù gì lo 

Ngheâu ngao caâu haùt hoaøi du muïc 
Khoan nhaët cung ñaøn heát ñaén ño 

Trong coõi voâ thöôøng nhö moäng ñoù 
Vöôït soâng, hoùa kieáp chaúng caàn ñoø. 

 
Taïo AÂn 

29/11/10 
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Màu Nắng Trong Mắt  
Nhà Thơ Uyên Thúy Lâm 

 
Duy Xuyên 

Tacoma 
 
Trong đôi mắt của nhà thơ Uyên Thúy Lâm,  bất chợt tôi tìm được những giọt nắng qua các màu 
sắc mà  nhà thơ diễn đạt "Nắng" trong các tình huống khác nhau. Lúc thì nắng sớm, nắng cháy 
da, nắng hanh vàng, rồi nắng hạ, nắng Thu hanh vàng, nắng lụa, nắng mai ... đã trải dài trong thơ, 
trên các nẻo đường đất nước. 
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Thật vậy, thơ Uyên Thúy Lâm là những vầng thơ tuyệt tác, trong những từ ngữ thật đơn giản, 
mộc mạc nhưng đã để lại trong tôi những cảm nhận sâu sắc vừa rung động vừa ngơ ngác bùì 
ngùi qua những lời thơ in dấu vết quân hành. 
 Thơ của Uyên Thúy Lâm có mưa bay, có sương, có lời gió, có mây trời lồng lộng, mà nhà thơ 
đã tô màu sắc hồng, đỏ, vàng nhạt qua các phong cảnh hữu tình và nhất là có màu mắt ai mà tôi 
đã mòn mỏi, mải miết đi tìm trong ngàn kiếp trước. 
 
Ngay như trong bước quân hành của Người Lính, cũng có những giọt  nắng vừa trừu tượng vừa 
lãng mạn, cũng có lúc nắng cháy trên da thịt người lính ... 
Bốn câu thơ dưới đây, trong bài  "Đoàn Quân Đi" nhà thơ đã diễn đạt, nắng thành những sợi 
nắng, cho ta cái cảm giác nắng lung linh, lưu luyến, quyện theo chân người lính. 
  
"Mùa Thu đã hoe vàng theo sợi nắng 
Hoa cúc nở thờ ơ triền suối vắng 
Mắt ai hoài xao động bóng quân di, 
Chiến địa hoang tàng ghi dấu phân ly. 
Đường hành quân sục sôi miền nắng cháy" 
 
Người lính vẫn biết có người em gái nhỏ  ngóng chờ tin  trở lại, nhưng bóng dáng người lính bao 
giờ cũng biền biệt, mà em vẫn mãi hoài mong trong niềm thương nỗi nhớ ... 
Và trên một triền suối bơ vơ, có hình dáng người con gái đang dõi mắt theo bóng đoàn  quân đi. 
 "Mắt ai hoài xao động bóng quân đi" 
Chao ôi! ... Tình của người con gái nào đó, tuy chưa trao lời, chưa một lần ước hẹn mà vẫn âm 
thầm theo bóng quân di. Thật là lãng mạn như trong một câu chuyện cổ tích ... Người đi chưa 
một lần hò hẹn mà người ở lại đã dõi mắt trông chờ. 
Đoàn quân đi trong những sợi nắng, rồi nắng cũng sẽ gay gắt cháy da 
 
"Đường hành quân sục sôi miền nắng cháy 
 Ta biết em ngóng chờ tin chưa lại” 
 
Phải rồi, đoàn quân đi chập chùng trong nắng cháy ... để mắt ai mòn mỏi chờ mong. 
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Thơ cho ta cái cảm giác, một khung cảnh đầy ắp tình cảm, khi đoàn quân vội vã đi qua, dưới cái 
nắng cháy da, để nhà thơ Uyên Thúy Lâm phải ngậm ngùi:    
 
"Nắng cháy da hay mưa rừng tơi tả" 
Rồi trong một bài thơ khác, nắng không còn là cái nắng cháy, mà nhà thơ đã cho ta cái nắng sớm 
lung linh trong bước chân người sinh viên ôm cặp đến trường : 
 
 Về Qua Trường Cũ 
  “Trên lối này khi nắng sớm mưa chiều 
    Ngày xưa bước học trò vui mấy độ.” 
 
Rồi đến một hôm nào đó: "Áo cũng phai mầu nắng gió đường xa" 
Và khi có dịp trở lại sân trường thì những hoài niệm chỉ còn là vọng tưởng. 
 "Trở lại đây tìm khung trời vọng tưởng" 
 
Bây giờ nhà thơ Uỳên Thúy Lâm lại cho người đọc màu nắng hạ trong bài thơ: 
Mẹ Chờ Bên Bếp Lửa: 
"Ngày nắng hạ đến chiều đông mưa lạnh 
 Lủi thủi một mình mẹ nhớ về xa." 
 
Để rồi trong "Thanh Âm Ngày Cũ", nắng không còn chờn vờn, e thẹn mà trong làn nắng có tiếng 
hòa âm, reo vui của tiếng nhạc, để ta lắng nghe đâu đó Thanh Âm Ngày Cũ: 
 
"Anh đến nơi đây một sáng hè 
Nắng reo vui phố nhỏ đường quê. 
Chân đồi xanh biếc trong làn nắng 
Áo trắng em qua gọi gió về.” 
 
Rồi bỗng bất chợt nắng lại nhảy múa  tưng bừng  trên những cung bậc mới, vừa tha thìết vừa gợi 
nhớ một dòng sông xưa mà ta đã qua nhưng chưa bao giờ tìm về ... 
"Nắng vàng trải lụa bến sông xa" 
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Thơ Uyên Thúy Lâm làm tôi liên tưởng theo bước quân đi của đời lính có những nơi hơn một lần 
tôi đến, nhưng chưa một lần nào trở lại thăm. 
"Bỏ lại khu vườn xưa hoa nắng 
 Cành trúc xạc xào trong gió lơi." 
Rồi: 
"Tháng lụn ngày qua nắng tiếp mưa... 
…………………….. 
 Cung bậc buồn theo nắng hạ tàn 
 Trăng khuyết đâu còn ai đối ẩm 
 Người buồn lặng cả tiếng xừ xang.” 
 
Để rồi: 
"Từ đó năm năm mùa nắng hạ, 
  Thanh âm ngày cũ lắng trong tim, 
  Dâu biển đưa ta về bến lạ, 
  Cung bậc ngày xưa mãi vọng tìm."  
 
Trong bài Sắc Mầu, hết nắng sớm hết mưa chiều, nhà thơ lại cho ta cái im lặng chìm nghỉm trong 
nắng mai: 
"Tà áo trinh nguyên trong nắng mai 
  Vệ cỏ xanh non in dấu hài." 
Bóng dáng nhà thơ Uyên Thúy Lâm nhẹ bước quanh đồi:  
"Em bước ven đồi thơm nắng mới 
 Áo trắng quyện lòng ta ngát say." 
 
Trong  Lối Thu Xưa 
" Ngày vẫn trôi thu vàng rồi sẽ đến ... 
…………………………….. 
  Chút mây xa tươi sắc nắng quan hà 
  Anh về đi, trăng thu vằng vặc tỏ, 
  Bên đời nhau ngày tháng mãi đơm hoa.” 
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Còn mong đợi gì khi người con gái hờn dỗi xua ta đi nhưng vẫn còn níu ta lại ... thì thầm:  
   "Bên đời nhau ngày tháng mãi đơm hoa ..." 
Trong một chừng mực nào đó, người lính cũng sẽ ngậm ngùi ra đi nhưng tình đã nở hoa. Vì áo 
lính đã ướp mùi nắng hạ, “Qua mưa đông, vàng nắng hạ, Tình si dại mãi như còn.” 
Theo tôi nghĩ:  
Trăm năm trong lòng nhà thơ Uyên Thúy Lâm vẫn mong tìm… những giọt nắng. 
Lúc thì nắng trong lòng nhà thơ ... rồi nắng sớm đầu hè ... nắng tràn đầu ngõ. Nắng vội vã về tim 
để  tìm về ... vườn cũ, và nắng gợi nhớ dòng sông xa... 
  
Rồi thương rồi nhớ để cung bậc của tiếng đàn âm vang 
“Cung bậc buồn theo nắng hạ tàn” 
 
Nắng bây giờ không còn chỉ là một vài ngày nắng hạ mà nắng cả một mùa… nắng hạ, dai dẵng 
trong tim nhà thơ Uyên Thúy Lâm: 
   “Từ đó năm năm mùa nắng hạ 
    Thanh âm ngày cũ lắng trong tim.” 
  
   “Tà áo trinh nguyên trong nắng mai 
     Vệ cỏ xanh non in dấu hài 
     Em bước ven đồi thơm nắng mới 
     Áo trắng quyện lòng ta ngát say.” 
(Lối Thu Xưa) 
     Gió sẽ chuyển đến anh niềm nhung nhớ, 
     Chút mây xa tươi sắc nắng quan hà 
 Rồi  
    “Qua mưa đông, vàng nắng hạ 
     Tình si dại mãi như còn.” 
Cái cảm nhận trong thơ với nỗi vui niềm nhớ, có cái giận cái hờn rồi có cái tình Em vẫn trong 
Anh.  
 

Duy Xuyên 
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(caûm taùc theo  baøi TÌNH NGUÔØI COÂ PHU,Ï 
 thô cuûa VH Uyeân Thuùy Laâm) 
 
 

Ta töøng coù moät thôøi laøm lính traän 
Suùng ñaïn, ba-loâ tróu naëng ñoâi vai 
Tuoåi ñoâi möôi saù gì ñôøi söông gioù 
Moäng soâng hoà cho thoûa chí laøm trai 
 
Chaéc tay suùng nôi tuyeán ñaàu löûa ñaïn 
Ngaên böôùc thuø gieo tang toùc ñau thöông 
Cho queâ höông nhaø nhaø vang tieáng haùt 
Cho meï giaø, em gaùi bôùt leä vöông. 
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Roài töø ñaáy ñi vaøo mieàn gioù caùt 
Maûnh chinh y thaám maùu baïn, maùu thuø 
Coù nhöõng luùc döøng quaân nôi luõng thaáp 
Tieãn baïn mình vaøo choán nghæ thieân thu! 
 
Ñeâm töøng ñeâm döøng quaân treân ñaát ñòch 
Döôùi chieán haøo ñôïi giaëc luùc traêng leân 
Chôït moät thoaùng mô veà nôi phoá thò 
Nhôù ngöôøi yeâu ta thaàm kheõ goïi teân! 
 
Nhöng queâ cuõ vaãn moät maøu tang toùc 
Suùng ñaïn quaân thuø xeù naùt laøng queâ 
Ñaát nöôùc ñau thöông ngaäp traøn tieáng khoùc 
Lính traän ra ñi maõi böôùc khoâng veà. 
 
Thaùng tö ñeán trong ngheïn ngaøo uaát haän 
Em laïc queâ ngöôøi, ta taän röøng saâu 
Mình maát nhau khi taøn côn binh löûa 
Laëng cuùi ñaàu…che daáu noãi thöông ñau! 
 
Leâ phi OÂ 
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                  Tạo Ân 
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Kính tặng Họa sĩ Nguyễn Trọng Khôi 
( Cảm tác từ tranh SONATA  của Họa sĩ Nguyễn Trọng Khôi ) 
 
Ngöôøi ngoài ñoù buoåi hoàng hoang, thuôû tröôùc 
Beân baõi bôø eâm vaéng nhöõng chieàu troâi. 
Maët soùng gôïn gioù ñuøa theo con nöôùc, 
Ñaõ môø daàn, aùnh saùng phía xa xoâi. 
 
Caây ñaøn cuõ nghìn naêm coøn voïng tieáng, 
Ñieäu töng böøng trong vuõ hoäi muøa Xuaân. 
Nhaïc thuùc giuïc chinh nhaân vaøo traän chieán, 
Nhòp kieâu huøng loäng gioù buoåi ra quaân. 
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Bao khuùc haùt nhôù veà ngöôøi xa vaéng 
Ai ñi qua ñeå laïi daáu chaân ñôøi? 
Rôøi tay aám trong ngaøy ta ly bieät, 
Ngöôøi ñi roài, hoàn moäng cuõng xa khôi ! 
 
Caây ñaøn thaàn cuûa thôøi xöa löu boùng, 
Tieáng vó caàm reùo raét khuùc thaêng hoa. 
Ñaøn taáu vang trieàn mieân trong aûo moäng, 
Chuoãi thanh aâm khoan nhaët phuùt giao hoøa. 
 
Em ngoài laëng trong aùnh vaøng xeá khuaát, 
Phía cuoái trôøi pha saéc tím u traàm. 
Ñaøn vang doäi ñeán chaân maây vaùch nuùi 
Tuoân daït daøo treân soùng nöôùc xa xaêm. 
 
Seõ coøn maõi nhöõng rung ngaân thaàn thoaïi, 
Hoàn Paganini vang voïng khoái tình si 
Traûi traêm naêm aâm ba nhö baõo taùp, 
Roài nghìn naêm laøn nöôùc cuoán troâi ñi…. 
 
Uyên Thúy Lâm 
(Tháng 3 / 2014 ) 
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Anh viết tên em trên cát, 
Sóng biển muôn đời xóa đi. 
Viết tên em trong lời hát, 
Lời nào cho buổi phân ly. 
 
Anh viết lời thương trên lá, 
Xuân sang tươi mầu lá non. 
Qua mưa đông, vàng nắng hạ 
Tình si dại mãi như còn. 
 
Gọi tên em bên dòng suối, 
Nước đầu nguồn chảy qua khe. 
Mây chập chùng giăng đỉnh núi, 
Tiếng lòng anh, em có nghe? 

Khắc tên em trên núi đá, 
Đá trơ gan cùng tháng năm. 
Yêu em trùng trùng tấc dạ, 
Nhớ thương ray rứt âm thầm. 
 
Xanh thẫm chân mây biển chiều, 
Đại dương chan chứa niềm yêu. 
Cánh hải âu về vô định, 
Thương hoài sao vẫn cô liêu! 
 
Rừng sâu hay trên sóng bạc, 
Viết mãi tên người trong tim. 
Suốt cuộc đời này luân lạc. 
Trăm năm lòng vẫn mong tìm… 
 
UYÊN THÚY LÂM 
(Tháng 2/2014) 
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                                                                    THƯ PHÁP: PHI BẢO  
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QUỲNH TRÂM ANH 

THẦY TRÒ TƯƠNG PHÙNG… 

EM LIỄU THÂN THƯƠNG 
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HỘI VĂN  
VĂN NGHỆ 
SĨ BOSTON 
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Sôùm mai naéng roïi qua song cöûa, 
Maøu naéng chieáu leân aùnh raïng ngôøi. 
Ngaøy môùi traûi thôm treân aùo luïa, 
Ñoùa hoàng böøng nôû saéc hoàng töôi. 
 
Trong laønh buoåi saùng ñaøn chim nhoû, 
Bay ñeán töø ñaâu ríu rít ca ? 
Líu lo beân giaøn hoa giaáy ñoû, 
Thöùc nieàm rung ñoäng noãi vui hoøa. 
 
Keå nhau nghe giaác mô ñaèm thaém, 
Em cöôøi thaám meät kieáp nhaân sinh. 
Vöøa röïc bình minh laøn naéng aám, 
Vui leân em, ñi noát daëm trình. 
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Vì ôû beân em xin coù ta,  
Voïng töø tieàn kieáp thaùng naêm xa. 
Ngöôïc xuoâi trong coõi ngöôøi muoân loái, 
Cuõng tìm nhau keát moái giao hoøa. 
 
Em coù hay raèng nhö saùng nay, 
Moät maøu laù noûn vaàng maây bay. 
Ñeïp hôn vì coù lôøi em ngoû, 
Moät chuùt taâm tình nhö röôïu say… 
 
Suoái ñaõ tìm soâng ra vôùi bieån, 
Traêm con laïch nhoû haùt xuoâi doøng. 
Daãu cuoäc phuø sinh nhö thoaùng moäng, 
Vui yù ñôøi trong nghóa TRI AÂM. 
 
UYEÂN THUÙY LAÂM 
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                                                  LỐI   THU   XƯA 
 
  

Anh thương nhớ thật lòng anh có biết 
Đến bao giờ em mới được sẻ chia 

Bởi anh xa, mùa thu chưa về kịp 
Trời phương em man mác nỗi chia lìa. 

  
Tháng chín bây giờ dài những cơn mưa 

Ngày vẫn trôi thu vàng rồi sẽ đến 
Ướt lòng đơn trùng trùng mưa kỷ niệm 

Anh nhớ cho lời hẹn lúc giao mùa. 
  

Chăn tuy ấm đơn côi đêm gió lộng 
Từng đêm sâu vọng tưởng ánh trăng vàng 

Gió vun vút thổi tràn xua cơn mộng 
Bình minh rồi xao động bóng trăng tan. 

 
Em vẹn nguyên một tình yêu nồng cháy 

Yêu vô cùng như thuở mới trao hôn 
Anh phiêu bạt nơi đầu sông cuối bãi 

Nghe lời đau ngân vọng gió thu dồn? 
  

Gió sẽ chuyển đến anh niềm nhung nhớ 
Chút mây xa tươi sắc nắng quan hà 

Mai anh về, trăng thu vằng vặc tỏ 
Bên đời nhau ngày tháng mãi đơm hoa. 

  
                                     UYÊN  THÚY  LÂM 
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ĐÔI  DÒNG  VỀ  NGƯỜI  THƠ  UYÊN  THÚY  LÂM 
Trước tiên, Thương Anh xin chúc mừng chị Uyên Thúy Lâm với những lời tốt 

đẹp nhất và chia vui cùng chị có một tác phẩm ra đời, kế đến thành thật cám ơn 
chị đã nghĩ đến và dành cho Thương Anh viết đôi dòng giao cảm về chị trong Thi 
Tập  nầy. 

Thương Anh hân hạnh được biết chị từ hai Tuyển Tập Văn Nghệ Tự Do  
(VNTD) I và II do Hội phát hành tại Florida năm 2010 và 2012, chị và Thương Anh 
có bài đăng trong năm đó, biết tên chị nhưng chưa một lần gặp mặt vì ở hai tiểu 
bang khác nhau,  nhưng thường sinh hoạt chung trên Diễn Đàn Yahoogroups bằng  
những bài thơ  Đường Luật xướng hoạ, đôi vần Lục Bát tiếp nối, chia sẻ buồn vui 
hoặc những mẫu truyện ngắn, học hỏi thêm thơ văn lẫn kinh nghiệm sống và cách 
cư xử với người v.v.  

Hơn một năm sau, Hội VNTD tổ chức Đại Hội ở Florida, đêm Tiền Hội Ngộ tại 
nhà Song Anh, Thương Anh hân hạnh được đối diện với “Người Thơ” và có những 
nhận xét thô thiển như sau:  Tính tình chị rất hiền, ăn mặc giản dị chững chạc, 
khiêm tốn, suy nghĩ trước khi nói, giọng chị chậm rãi nhỏ nhẹ, nhưng ở nơi chị 
hình như có một cái gì đó khiến người tiếp chuyện phải nể nang và kính trọng. 

Chị không loè loẹt để mọi người chú ý, nhưng thơ của Uyên Thúy Lâm có  
nhiều trên những trang Web như:  Người Việt Boston, Vannghetudo.org, 
hathaykhongbanghayhat.org, lmstflorida.com. v.v. Thơ của chị được nhiều nhạc sĩ 
phổ nhạc không những ở Hoa Kỳ mà đã xuyên đại dương bay qua tận trời Úc Châu 
được nhạc sĩ Cung Đàn đưa lên khuôn nhạc, chấp cánh cho thơ  thành những  
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cung điệu  thiết tha êm ái dịu dàng để Tao Nhân Mặc Khách thưởng thức  trọn 
vẹn cả thơ lẫn nhạc.  

Trong những lần sinh hoạt Văn Học Nghệ Thuật của Hội VNTD tại trung tâm 
Florida, thơ phổ nhạc của chị đã được nhiều ca sĩ tuyển chọn để trình diễn, nói 
như thế có nghĩa là chị đã thành công, cung ứng những món ăn tinh thần cần thiết 
và làm đẹp cho đời sống trong lĩnh vực thi ca.  Mặt khác, cũng có nhiều Thi Hữu 
đã ghép những hình ảnh minh họa làm cho câu thơ tiếng hát thêm sinh động , dễ 
cảm và phổ biến rộng rải trên youtube, những dẫn chứng trên cho ta thấy thơ của 
Uyên Thúy Lâm đã chiếm trọn cảm tình, đi vào lòng người ái mộ những vần thơ  
của chị thật dễ dàng.  

 Những dòng thơ của chị làm cho cả trong và ngoài Diễn Đàn cũng như các 
Thân Hữu khi thưởng thức phải xôn xao tự hỏi: Uyên Thúy lâm là ai?  - Xin thưa:  
Uyên Thúy Lâm là một cây viết văn lẫn thơ, cả hai môn đều xuất sắc, một tay bút 
Nữ, chữ nghĩa và sự hiểu biết của chị rất dồi dào, phóng bút như một “tay nhà 
nghề”, chị viết chơi để tiêu khiển mà hay, thiệt hay!!! 

Thương Anh còn biết thêm, chị đã và đang cộng tác với nhiều tạp chí, được 
các Thi Sĩ, Nhà Văn mời đóng góp bài vở cũng như in chung sách cùng nhiều  tác 
giả đã xuất bản trong những năm qua, chị sáng tác không ngừng, dòng thơ của chị 
như suối trên ngàn tuôn tràn vào lòng đời bất tận.  Như vậy sau Thi Tập nầy thì 
chắc chắn sẽ có những tác phẩm giá trị khác tiếp tục ra đời trong tương lai.  Phải 
không chị?   
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Ở đây, Thương Anh mạn phép nói thoáng qua về thơ của chị, xin mượn một 
câu: “thơ là cửa ngõ của tâm hồn” để viết vài lời cảm nhận như sau:   

- Nếu một buổi sáng cuối tuần nào đó bên ly cà phê, hay một đêm yên tịnh 
với máy vi tính, bạn vô tình đọc những dòng thơ của tác giả trên mạng, tôi tin 
chắc hồn bạn sẽ chơi vơi, một cảm giác nhẹ nhàng  len lén đi vào, khiến tâm tư 
chao động bởi vì thơ  của Uyên Thúy Lâm làm rất có hồn, người đọc dễ cảm nhận 
và dễ bị  lôi cuốn vào những dòng suy tưởng miên man để rồi cửa tâm hồn  bỏ 
ngõ lúc nào không hay. 

…Và ở một góc “rất riêng” của “Người Thơ” đã hé mở cho ta thấy một cõi 
riêng không còn giấu giếm nữa, tâm tư và nỗi niềm của tác giả đang ở bên trong 
cánh cửa khép hờ, chờ những ai đó đồng cảm, chỉ cần giơ tay đẩy nhẹ thì một trời 
riêng tư, gồm có thơ lẫn nhạc trải rộng trên sông và một con thuyền chở đầy thi 
ca đang chờ khách tao nhân tách bến ra khơi thưởng ngoạn…  

Thơ của chị Uyên Thúy Lâm không ngoại lệ, phản ảnh cuộc sống  của đời, 
dòng hệ lụy theo thời gian đã làm cho “Người Thơ” rung cảm qua nhịp thở con 
tim xâm lấn vào hồn rồi theo năm tháng tuôn tràn ra bằng chữ nghĩa được đan 
kết thành thơ  để nói lên những xúc cảm của mình, đôi khi chị dùng từ ngữ rất 
mong manh mơ hồ, cũng có lúc sát nghiã, do chính bàn tay tác giả chắt lọc, nâng 
niu và sắp xếp một cách tuyệt vời thành những vần điệu lồng trong nhiều thể thơ 
làm cho người đọc không thể bỏ dở dang nửa chừng.  Vâng! Thơ của chị Uyên 
Thúy Lâm là thế đó!  Là nỗi niềm, là vương vấn, là hạnh phúc, là kỷ niệm, là buồn 
vui trong tình trường, là cuộc đời trước mặt mà “Người Thơ” phải đối diện hằng 
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ngày. Nói tóm lại, nếu đã lỡ vương vào thơ rồi thì hình như ta phải cưu mang nó 
đến cuối đời, vì thơ như người bạn đồng hành, chia sẻ buồn vui trong đời sống và 
sẵn sàng lắng nghe để xoa dịu bất cứ ở đâu và hoàn cảnh nào. 

Để kết luận,Thương Anh xin hỏi nhỏ “Người Thơ”:  Có phải thơ là lối thoát 
duy nhất mà nhà thơ nữ Uyên Thúy Lâm đã dùng đến để tâm sự hay chăng? Hỏi là 
hỏi vậy thôi, Thương Anh cũng đang đồng hành với chị. 

Sau cùng, những lời nhận xét đơn sơ mộc mạc về chị trong Thi Tập nầy, mong 
chị đón nhận, xem như  “duyên tao ngộ” vậy.   

Từ  bắt đầu và đến cuối bài viết nầy, Thương Anh tránh không trích một vài 
câu thơ nào ra để luận, vì thơ của chị quá mênh mông, sợ không diễn đạt tròn ý 
hay không thấu triệt hết tâm tư của tác giả muốn gởi gấm trong thơ, thôi thì 
Thương Anh kính mời quý Thi Hữu hay những người yêu thơ tự khám phá “góc 
riêng tư” của tác giả qua Thi Tập nầy. 

Thương Anh trân trọng giới thiệu đến quý bạn bốn phương , Thi Tập Trăng 
Nước Bến Bờ Xưa. Kính mời quý vị đón nhận như một đóng góp nhỏ cho nền Văn 
Học Nghệ Thuật mà tác giả đã cố gắng duy trì và bảo tồn ở hải ngoại. 

  
                                                                                                Thương Anh 
                                                                                                Ngày 31-3-2014 
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Bài xướng * 
 

Một ly này nữa thôi em nhé, 
Là phút chia tay cũng tới rồi. 
Mai mốt chắc gì còn gặp lại 

Đời người như chiếc lá thu rơi. 
 

Buổi tiệc vui nào rồi cũng hết, 
Cuộc tình nào cũng phải chia tan. 

Chữ không đã có trong vô thức, 
Thì tiếc làm chi chút mộng tàn. 

 
Chiếc lá mùa thu đến tuổi về, 
Một cơn gió nhẹ cũng bay đi, 

Ta như chiếc lá mùa thu ấy, 
Ôi! Kiếp phù sinh có nghĩa gì. 

 

Một ly này nữa thôi em nhé, 
Đừng luyến lưu chi để khổ sầu. 

Đã biết cuộc đời là thế đó 
Thì tình xin đẹp đến mai sau. 

 
HOA VĂN  
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SÂN  GA  TIỄN  BIỆT   
(Họa nguyên vận bài thơ Kiếp Phù Sinh của Thi Sĩ Hoa Văn) 
 
 
  Còn có đêm này thôi anh nhé !  
  Giây phút rời tay đã đến rồi 
  Vẳng tiếng còi tàu xa vọng lại 
  Tiếng buồn át hẳn tiếng mưa rơi . 
  
  Một mùa yêu dấu vừa qua hết 
  Đỏ thắm sân trường xác phượng tan 
  Dáng anh xin khắc vào tâm thức  
  Giữ đến ngày sau dẫu mộng tàn . 
  
  Dù biết mình không chung lối về 
  Nghe lòng thảng thốt lúc anh đi 
  Tình em gửi trọn theo phương ấy 
  Nước mắt rơi mau , giữ được gì ?! 
  
  Còn có phút này thôi anh nhé ! 
  Vàng vọt sân ga mấy dặm sầu 
  Bến đỗ , người đi người đứng đó 
  Duyên mình xin ước hẹn ngày sau . 
  
                     UYÊN  THÚY  LÂM 
                        ( Boston 2010 ) 
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Xướng 

BÊN THÁP BỬU DƯƠNG 

Chiều xuống! Ngồi bên tháp Bửu Dương, 
Bâng khuâng hoa điệp nở ven đường. 
Long chầu, lân phục văn kinh pháp ( 1 ) 
Hạc nội, mây ngàn lẫn khói sương. ( 2 ) 
Cây gạo bao năm rồi trút lá, 
Dòng sông một thoáng hiện vô thường. 
Về đâu trong vạn trùng sinh tử, 
Cát vữa âm thầm. Đêm nhã hương. 
 

 VINH HỒ 

( 1 )  Tại cửa tháp có câu "Văn pháp văn kinh", 
         nghĩa là: Nghe pháp nghe kinh. 
( 2 )  Hai bức phù điêu hình mai, hạc trên thân tháp. 
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TRÊN BẾN TẦM DƯƠNG 
Họa thơ VH Vinh Hồ 
 
Canh khuya lau lách bến Tầm Dương, 
Sóng nước âm vang mấy dặm đường. 
Mờ mịt trăng tàn người khóc phận, 
Đìu hiu sông vắng vạc kêu sương. 
Bọt bèo lệ ngấn đêm sơ ngộ, 
Mây nước sầu dâng buổi dị thường. 
Đàn trải tơ lòng ngơ ngẩn khách, 
Ngậm ngùi thương nữ buổi tàn hương(*) 
 
UYÊN THÚY LÂM 
*  Năm Thứ 10 Nguyên Hòa (815), Bạch Cư Dị bị giáng xuống chức tư  mã. Trên đường đi tới Giang 
Châu, nhân thuyền đi qua bến Tầm Dương, Ông nghe bên cạnh có tiếng đàn Tỳ bà. Hỏi thăm biết người 
chơi đàn là một ca kỷ kinh đô ngày trước, nay là vợ của một thương nhân.  Bạch Cư Dị mời cô qua 
thuyền hàn huyên. Cô kể lại cho Bạch Cư Dị nghe nỗi bất hạnh trong đời . Bạch Cư Dị đồng cảm thân 
phận nên cảm tác bài "Tỳ Bà Hành" 

 

Bến Chương Dương 
(họa thơ Vinh Hồ) 

 
Trăng tàn sóng lặng bến Chương Dương, 

Vó ngựa dừng chân cuối dặm đường. 
Hờn oán âm xưa hồn gọi gió, 

Thiết tha tiếng cũ vạc kêu sương 
Can qua dấy – đắm cơn kinh dị 

Chinh chiến xong – mơ giấc mộng thường 
Tâm có phai mầu theo tuế nguyệt? 

Ta về nhặt lại một mùi hương. 
 

Ta 
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ÑOAØN QUAÂN ÑI 
 

Muøa Thu ñaõ hoe vaøng theo sôïi naéng 
Hoa cuùc nôû thôø ô trieàn suoái vaéng 
Maét ai hoaøi xao ñoäng boùng quaân di 
Chieán ñòa hoang taøn ghi daáu phaân ly. 
 

Ñöôøng haønh quaân suïc soâi mieàn naéng chaùy 
Ta bieát em ngoùng chôø tin chöa laïi 
Ñoàng ñoäi coøn beân chieán luõy haøo saâu 
Neân ñoâi ta vaãn caùch beán giang ñaàu!  
 

AÀm aøo voïng phía tröôøng sôn vaùch nuùi 
Ñoaøn quaân ñi chaäp chuøng laøn möa buïi 
Vaúng thoân xa nghe tieáng meï ru hôøi 
Nguû ngoan con, cha veà luùc yeân vui. 
 

Trong gioù loäng vang voù caâu chieán maõ 
Naéng chaùy da hay möa röøng tôi taû 
Taän hieán thaân naøy cho ñeán taøn hôi 
Ñaâu theå buoâng göôm suùng nguû beân trôøi! 
 

Thaùng naêm qua toùc pha maøu söông tuyeát 
Töøng lôùp ngöôøi vieát söû xanh huøng lieät 
Toå Quoác tröôøng toàn qua Ñinh Lyù Traàn Leâ 
Thì em ôi, em coá ñôïi ta veà!. 
 

UYEÂN THUÙY LAÂM 
(Boston) 
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Anh ñeán nôi ñaây moät saùng heø 
Naéng reo vui böôùm löôïn ñöôøng queâ.  
Chaân ñoài xanh bieác trong laøn naéng  
AÙo traéng em qua goïi gioù veà. 
 

Ngaøy tuoåi coøn thô ta bieát nhau  
Beân anh töôi thaém moäng ban ñaàu. 
Mô laøn gioù nheï qua vöôøn truùc 
Xaøo xaïc ru eâm phuùt nhieäm maàu. 

 

Tieáng ñaøn vang voïng trong ñeâm vaéng 
Laéng tieáng loøng chan chöùa hoøa aâm 
Taâm thöùc em troâi töø vaéng laëng 
Xao ñoäng ngaân theo khuùc nhaïc traàm. 
 

Roài boãng böøng leân cung baäc môùi 
Naéng vaøng traûi luïa beán soâng xa 
Trong nhö tieáng haïc beân trôøi noåi 
Ñuïc nhö nöôùc suoái giöõa trôøi sa. 

 
Ñaøn ngaân vang nhaõ nhaïc töø taâm 
Cung thöông, cung nhôù khuùc meâ traàm 
Höông traø ñoái aåm trong vöôøn moäng 
Xao xuyeán daâng traøn ñieäu nguõ aâm. 
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Sau heø naêm ñoù anh xa vaéng 
Boû laïi nôi ñaây moät khoaûng trôøi! 
Boû laïi khu vöôøn xöa hoa naéng 
Caønh truùc xaïc xaøo trong gioù lôi. 

 
Vaãn tieáng ve saàu bao naêm xöa 
Thaùng luïn ngaøy qua naéng tieáp möa.  
Khuaát neûo ngöôøi ñi chöa thaáy laïi 
Thanh aâm ñoàng voïng gioù xa ñöa. 
 

Nhôù anh ñaøn cuõ vaãn ngaân vang 
Cung baäc buoàn theo naéng haï taøn 
Traêng khuyeát ñaâu coøn ai ñoái aåm 
Ngöôøi buoàn laëng caû tieáng xöø xang! 

 
Töø ñoù naêm naêm muøa naéng haï 
Thanh aâm ngaøy cuõ laéng trong tim. 
Daâu bieån ñöa ta veà beán laï 
Cung baäc ngaøy xöa maõi voïng tìm… 
 
UYEÂN THUÙY LAÂM 
Boston 
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 UYÊN THÚY LÂM 




Anh yêu dấu vì sao mình đơn lẻ  
Ba mươi năm rồi chẳng được gần nhau?  
Sau hè đó trong sân ga lặng lẽ  
Lệ tuôn tràn từ biệt, hẹn mùa sau.  
   
Rồi anh đi chiến trường xa vẫy gọi  
Từ giã phố phường khoác áo chiến binh  
Đêm từng đêm đợi thư anh mòn mỏi  
Anh ra đi cho đất nước yên bình.  
   
Tin chiến trận đêm ngày loang máu lửa  
Anh miệt mài nơi núi thẳm rừng sâu  
Chiều hành quân qua lưng đồi tre nứa  
Nhớ thắt lòng đôi mắt lệ hoen sầu. 

Tàn cuộc chiến tìm anh đâu thấy bóng  
Không còn quê xưa, tan tác thị thành  

Suối Máu, Hàm Tân, Cổng Trời...đồng vọng  
Tin anh biệt ngàn núi đỏ rừng xanh?!  

   
Em trở về bến sông xưa cô quạnh  

Nhớ thương sao áo trận bạc xuân nào  
Sân trường cũ gốc điệp tàn thu lạnh  

Mãi nghe lòng quặn thắt nỗi niềm đau.  
   

Em vẫn chờ ba mươi năm cô lẻ  
Thu sang đông mấy độ tóc phai tàn  

Cuộc phù sinh còn ghi lời ước thệ  
Giữ tình anh đi trọn kiếp nhân gian! 
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Baøi 1  
 
Anh vieát cho em baøi thô thaùng saùu  
Ñeå nhôù veà nhau ... ñeán baïc ñaàu 
Muøa cuûa hoa phöôïng ñoû au tröôøng lôùp 
Ngaøy cuûa chia tay ... moái tình ñaàu! 
 
Anh nhôù ngaøy xöa, ngaøy xöa thaùng saùu! 
Mình ñaõ yeâu nhau ... khoùc guïc ñaàu 
Thoâi nheù chia tay, tình daãu chöa döùt 
Moät gioït möa rôi ... hay leä saàu? 
 
Anh gôûi cho em, buoàn ôi! thaùng saùu 
Haõy giöõ cho nhau ... maõi veà sau 
Anh nhôù caø pheâ trôøi möa thaùng saùu 
Boû theâm chuùt ñöôøng ... heát ñaéng sao? 
 
  
Laõng...  
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