
 







 

Thuở ấy những trưa hè nắng đổ 
Sương buốt đêm đông gió lạnh lùa. 
Qua buổi chiều thu mưa nức nở, 
Mẹ cất lời ru bên võng đưa. 
 
Lời mẹ là bài ca đẹp nhất, 
Chứa chan yêu mến ngập trùng dương. 
Dạt dào nguồn sống trong lời hát, 
Truyền vạn thâm tình bao luyến thương. 
 
“Ầu ơ, Gió mùa thu mẹ ru con ngủ, 
Năm canh trường thức đủ vừa năm.” 
 
Đôi mắt dịu hiền như thắp sáng, 
Khung trời diễm tuyệt của riêng con. 
Đôi tay nâng giấc bao năm tháng, 
Êm ái vòng tay quyện lấy hồn. 
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Lời mẹ bềnh bồng như mây trắng, 
Chim hót vườn trưa nắng xế mành. 

Hồn nước quyện hòa câu hát mẹ 
Mái đình ngói đỏ, bóng tre xanh. 

 
Lời mẹ âm vang trên sóng nước, 

Ngày con khôn lớn biệt quê hương 
Bến cũ mong con về mấy lượt, 

Chan hòa tiếng mẹ vọng ngàn phương. 
 

Con đi xuôi ngược theo ngày tháng, 
Một chút tình quê tưởng nhạt nhoà. 

Giữa chốn bụi hồng mơ tiếng mẹ, 
Khẽ khàng âm điệu bến xuân xưa. 

 
Qua rồi ngày tháng thần tiên cũ, 

Con lớn lên trong vạn tủi sầu. 
Đôi mắt thuở nào đà khép chặt, 

Lời ru ngày ấy có còn đâu! 
 

Âm thanh huyền ảo theo cùng chết, 
Với mẹ vào lòng sâu đất khô. 

Tàn canh thâu vắng con vô vọng, 
Lắng tiếng ngày xưa tự đáy mồ!... 

 
          UYÊN THÚY LÂM 

                 Boston 

Uyeân Thuùy Laâm
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(vieát taëng Em vaø taëng theânh thang) 

 

Heát roài ñoù em 
Heát thöù maø ngöôøi ñôøi vaãn goïi laø Duyeân laø Nôï 
Heát luoân caû nhöõng thaùng naêm laàm lôõ 
Trao ñi tin yeâu ñeå nhaän veà ñaéng ñoùt ñeán raùt tim. 
 
Anh raøng ngöïc mình baèng nhöõng côn khaûn gioïng kieám tìm 
Ñaám maïnh vaøo boùng ñeâm - hoaù ra tay mình röôùm maùu. 
Ôi ngöôøi ñaøn baø maø Anh cöù xem laø vaät baùu. 
Cuõng chæ taàm thöôøng vôùi nhöõng laáp lieám, bieän minh... 
 
Thoâi em cöù ñi ñi, ñeå xaây laïi ñôøi mình 
Maëc Anh vaø ñoáng gaïch hoang naùt vôõ 
Chôø ngaøy trôøi thoâi noåi gioù 
Loøng heát ñau 
Anh seõ hong khoâ nhöõng naùt nhaøu 
Vaø seõ thay em queùt laïi ñôøi mình moät maøu son môùi. 
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Roài Anh cuõng thoâi baét mình chôø, mình ñôïi. 
Thoâi baét mình cöù tin vaøo nhöõng caâu theà heïn vieãn vong 
Khi muoán doái loøng... 
Thì coù khoù gì ñaâu moät lôøi roãng tueách. 
 

Traû heát ñi nhöõng moûi meät,  
Laø chính mình giaûi thoaùt cho nhau 
Bôûi chuùng ta caàn laøm laïi töø ñaàu  
Vôùi ngöôøi sau, maø caû em vaø Anh ñeàu thaáy An - Yeân - haïnh phuùc. 
 

Ñeå coøn bôùt nhìn nhau baèng aùnh nhìn daèn vaët 
Phaûi moät ngöôøi ngoài laïi ñeå moät ngöôøi böôùc ra cöûa, ñi. 
Tình yeâu heát haïn, heát thì. 
Seõ ñaéng nhö aám traø caïn nöôùc. 
 

Ñöôøng yeâu thöông reõ hai chieàu xuoâi ngöôïc 
Cuõng thöôøng tình maø thoâi. 
Gioù thaû maây veà trôøi. 
Chuùng mình thaû ñôùn ñau, thaû meâ muoäi moät ñôøi. 
 

Maát nhau...… 
Quyønh Traâm Anh 
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Mẹ, 
Chiều nay con về, nhà mình trống hoác 
Di ảnh mẹ cười hiền nhìn dõi phía trên cao 
Con nhớ mẹ vẫn thường đọc con nghe những thưở nào: 
"Mồ côi mẹ ăn cơm với cá. Mồ côi cha lót lá mà nằm" 
Đời bắt con long đong... 
Từ khi rời xa mẹ. 

Gió 
  MÒ  
    Côi 

viết cho những lần muốn đi xa… 
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Mẹ, 
Giá chiều nay con về mẹ đợi con trước cửa. 
Như khi xưa con về, mẹ đợi, mà con cứ nhăn nhăn: nhà quê về chán chết 
mà cứ gọi con về... 
Giờ thèm được cằn nhằn... 
Mà chỉ thấy mình với bốn bề vắng lặng. 
 
Mẹ, 
Giá chiều nay con về được ăn chén cơm mẹ nấu và tắm bằng nước ấm 
mẹ nung rồi pha sẳn như ngày nào mẹ sẳn 
Thì chắc con bình yên và thấy mình gột rửa. 
Con quăng mình ra đời, cứ tin mình lo cho mình giỏi hơn ngày dựa mẹ 
Mà đâu biết rằng Đời bắt con trả bằng giá rất cao. 
 
Mẹ, 
Chiều nay con biết đau... 
Khi gã đàn ông con yêu bỏ con đi cùng nhân tình mới. 
Con nhớ lời mình mang tội 
Khi xưa con trách mẹ không giữ được cha vì mẹ cứ bếp núc, nát nhàu. 
Giờ đau... 
Không còn mẹ để gục đầu cảm thông kiếp đàn bà bất hạnh. 
 
Mẹ, 
Gió chiều nay lạnh... 
Là gió mồ côi… 

   QUỲNH TRÂM ANH 
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VÌ MỘT QUÃNG ĐƯỜNG ANH QUA ĐAU ĐỚN 
Em! 
Anh chẳng còn gì để cho em 
Ngoài một trái tim đã vá chằng, vá đụp 
Của những ngày yêu thương chị; mà anh như thằng khờ đi cầu xin hạnh phúc. 
Chị lấy đi hết rồi, anh trống hoác, tan hoang.  
 
Em về đây, vá víu lại ... lỡ làng ... 
Anh như thằng đàn ông mắc tội đời; mắc nợ người chưa trả. 
Để nhìn em vất vả... 
Để nhìn em vá víu những đổ vỡ của anh 
... bằng trái tim lành 
 
Chị bỏ anh,  
Chị lấy hết đi quãng đời làm chồng, làm vợ, 
Trong cơn đau rạn vỡ...  
Em ngửa tay xin trời khép lại những nỗi đau. 
 
 
Trong thẳm sâu... 
Tận đời này và cả đời sau. 
Thằng đàn ông trong anh sẽ không bao giờ quên được những tàn đau lẫn phép 
màu... 
Của một người đạp đi; để em về trân mình cam chịu... 
 
Một người đàn bà khắc vào mắt anh những vết chân chim mà không bao giờ hiểu. 
Còn em, ngồi vuốt lại cho lành... 
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Sóng chòng chành - Em, 
Xây tình yêu trên đống tro tàn - Anh, đổ nát. 
Yêu một người đã từng đi qua đớn đau - là em đang mang nhiều mất mát 
Làm sao Anh trả hết ngọn ngành?! 
 

Không hứa sẽ mang lại cho em cuộc sống màu xanh, 
Đẹp như trong tranh hay như trong tiểu thuyết. 
Điều duy nhất anh làm được: 
Không để em đau như ngày tháng anh đã từng... 
 
Vì em 
 

mà cả Vì Anh... 
  

QUỲNH TRÂM ANH 
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Sông Chia, Biển Hẹn, Trăng Thề, 
Rừng Xưa, Gió Hát, Đi Về Có Nhau. 

 
    

 

Söng Chia 

 

Lúáp lúáp thúâi gian tûúãng múái àêy 
Söng chia biïìn biïåt khoá mong ngaây 
Bïën xûa naâo thêëy con àoâ cuä 
Hiu hùæt loâng àún gûãi gioá mêy 

 

Uyïn Thuáy Lêm 
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                                                            Thư pháp: Phi Bảo 
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Rừng xưa vọng tiếng ngân vang, 
Đâu đây gió chuyển muôn vàn yêu thương. 
Lá xanh nhựa sống còn vương, 
Lá vàng về cội, mù sương cuối trời. 
 
Chiều nghiêng nắng xế lưng đồi, 
Xạc xào lá hát muôn lời từ ly. 
Vạt rừng này, bước chân đi, 
Nửa đời người ở khắc ghi câu thề. 
 
Suối nguồn qua mấy sơn khê, 
Nhánh rong nhẹ vướng chân khe đá sầu. 
Sơn thôn cách trở nhịp cầu, 
Người còn phiêu bạt dãi dầu xa xăm. 
 
Cuộc tình tưởng đã trăm năm, 
Nào hay duyên phận lạc lầm bến mê. 
Ai đi sao mãi chưa về? 
Biết chăng vàng đá chẳng hề phôi phai... 
 
UYÊN THÚY LÂM 
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                                                                              Thư pháp: Phi Bảo 
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ĐI VỀ CÓ NHAU 
 

Ngày đi, em đứng nhìn xao xuyến, 
Mặt nước sông quê tím lục bình. 
Tôi bước lòng ngập tràn lưu luyến, 
Thuyền xa dần khuất ánh bình minh. 
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Cánh ch im  bạt  g ió sẽ về đâu, 
Thuyền dạt  bờ xa ghé bến nào?  
Đất  khách t rông t ìm  phương cố quận  
Một thời  khói  lử a rộn b inh đao. 
 
Hẹn sẽ chờ nhau dù trọn kiếp, 
Đường bao xa, núi cách sông ngăn. 
Ta vẫn tìm nhau trong giấc điệp, 
Tay trong tay như đã bao lần. 
 
Những đông xám  lạnh buồn nơi  đất  khách, 
Nhớ làm  sao lửa ấm  mái t ranh ch iều. 
Trôi  t răm  suối  ngh ìn sông a i  có đợi , 
Cuộc tao phùng gh i  tạ vạn lời  yêu. 
 
Từng mùa thu đến thay mầu lá 
Nhạc dạo cung buồn thêm nhớ thương. 
Gối chiếc nhớ trăng vàng bến Hạ, 
Mơ Hằng Nga, vũ khúc Nghê Thường... 
 
Nghĩ đến một  ngày tô i  t rở lạ i  
Tìm  em , tô i  t rả ngh ĩa ân sâu. 
Bên bờ sông nhỏ g ian nhà nhỏ, 
Đôi bóng đi  về ta có nhau. 
 
UYÊN THÚY LÂM 
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Anh đâu biết từ bao năm xa vắng, 
Ngày cứ trôi bên đời cũ âm thầm. 
Anh đã xa, xa biệt ngàn vắng lặng, 
Tôi còn đây hờ hững với bao năm. 
  
Nhớ ngày nào bên nhau đùa trên cát, 
Viết tên đôi mình nét luyến thương nhau. 
Anh ngày tháng dãi dầu đời phiêu bạt, 
Tôi vẫn chờ dù sau sẽ ra sao ? 
  
Nhớ không nguôi lần chia tay năm đó, 
Cầm tay nhau ánh mắt biết trao lời. 
Thương yêu dâng tràn mắt thay lời ngỏ, 
Tự lòng tôi: câu khắc nguyện chung đời. 
 

 
 
 
Từng cánh thư còn tươi màu hẹn ước, 
Mà người đi chìm khuất mấy sông dài. 
Bao hè đến thu qua xuân lỡ bước, 
Anh không về, hiu hắt đá vàng phai ! 
  
Đợi bao năm tìm về qua chốn cũ, 
Anh còn đâu sau dâu biển phận người. 
Ánh mắt trăm năm vẫn hoài ấp ủ, 
Lòng đất sâu , trong đáy mộ hồn tôi!!. 
 
                               UYÊN THÚY LÂM 
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R Ừ N G    C H I Ề U 
(Nhớ một chiều trên cao nguyên Lang Biang) 
 
Chiều xuống núi đồi cây đổ bóng, 
Rừng xưa trăng ngủ dáng mong chờ. 
Đường xưa đâu lối về bản cũ, 
Thấm lạnh lòng đơn một bóng mờ. 
 

Bên suối năm nào vào độ xuân, 
Có người thiếu nữ tựa hoa rừng. 
Mắt nai ngơ ngác chùn chân khách 
Môi mộng ươm lời , dáng ngập ngừng. 

 
Bàng bạc ánh trăng bên suối mộng, 
Lặng nhìn hoa đẹp giữa đồi nương. 
Say lòng Anh quyết dừng phiêu lãng, 
Tơ dệt cùng em câu luyến thương. 
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Khách bước nhưng lòng còn vấn vương, 
Hẹn khi hoa nở đẹp ngàn phương, 
Lễ hội Tình – Xuân mùa ước hẹn, 
Anh sẽ về đây , biệt phố phường. 
 
Bên nương rẫy trồng ngô sắn mới, 
Nếp nhà sàn ấm khói hoàng hôn. 
Duyên đôi lứa vui chiêng trống hội, 
Hòa âm vang nhịp bước chân dồn… 
 
Trở lại tìm em bên suối bạc, 
Lững lờ khe đá nhánh rong trôi. 
Gió qua cành lá , chim ngưng hát, 
Nắng tắt chiều phai luống ngậm ngùi ! 
 
Rồi đến xuân nay cũng lối này, 
Sương chiều lạnh phủ lá hoa bay, 
Điệu khèn xưa vắng,  rừng xưa vắng, 
Lữ khách lòng nghe gió lạnh đầy!! . 
 
UYÊN THÚY LÂM 
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TÌNH ƠI LÀ TÌNH 
( Riêng tặng Bác Duy Xuyên ) 
 
Anh ngồi bón muỗng cháo cho em, 
Hạnh phúc đàn con cứ ngắm xem. 
Bạn hữu phùng mang như tị nạnh, 
Láng giềng trợn mắt phát thòm thèm. 
Trong nhà từng bước kèm theo sát, 
Trước ngõ hai tay nắm thật êm. 
Quyết chí thương yêu nàng trọn kiếp, 
Chẳng còn dám vớ vẩn tòm tem... 
 
NGUYỄN HOÀNG LINH 
New Jersey. 
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Họa 
 

HỨA VỚI EM 
 

Anh nguyền trọn kiếp mãi yêu em, 
Tình vẫn dạt dào cứ đợi xem! 

Cơm dẫu đơn sơ nhưng thắm nghĩa, 
Phở dù hấp dẫn chẳng mơ thèm. 
Qua bao dâu bể đời chung một. 

Trải mấy thăng trầm phận ấm êm. 
Đã hứa đường cùng vui lối bước, 
Email ngày một, chẳng cần tem ! 

UYÊN THÚY LÂM 
 
 

NÓI CÙNG EM 
 

Cứ trách anh thờ ơ với em, 
Sao không ngẫm lại thử mà xem. 

Xa rời đất mẹ tìm sinh lộ, 
Ở lại quê hương chịu nhục, thèm! 

Thế giới ấm no, người tiến bộ, 
Dân oan khốn khổ, lòng nào êm? 
Mỹ Âu LÀM VIỆC và VUI SỐNG 

Thịt gạo đâu cần phải phiếu tem !! 
 

UYÊN THÚY LÂM 
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ĐÁP LỜI 
 

Rồi một hôm có lần anh khẻ hỏi: 
Làm sao người có được số phone này? 
Cứ cho biết từ đâu, ai đã nói, 
Anh sẽ rầy cho một trận biết tay ! 
 

Em cười bảo: mong anh đừng giận vội, 
Đừng phiền người rồi mang tội nghe anh! 
Không vừa ý xin trách người đối thoại, 
Nói vậy thôi, biết anh dạ nào đành. 
 

Người đang hát cất vút cao lời hát, 
Cầm đàn lên mong tấu khúc bay xa. 
Thơ anh nghìn trùng sông hồ phiêu bạt, 
Lay động lòng người, nhã nhạc thêu hoa... 
 

Người với người vẫn tìm nguồn giao cảm, 
Như trăm sông vui hội tụ biển lành. 
Mây muôn hướng tìm về phương cố thổ, 
Chung cội nguồn người  chung tiếng hòa thanh. 
 

Anh có biết lòng trào dâng tiếng gọi, 
Sao đỉnh trời đâu phải quá xa xôi. 
Đáy vực sâu không khiến người ngại lối, 
Anh có còn muốn hỏi nữa hay thôi ?! 
 
   UYÊN THÚY LÂM 
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Chỉ Ba Đao 
 
Giảo Kim* ráng sức chỉ ba đao 
Tại hạ dao cùn thấp chẳng cao   
Loạn kiếm so găng loè ánh chớp 
Cuồng gươm chém gió bỡn hoa đào 
Trên vai rượu đắng vang lời ngọc  
Dưới núi thơ vàng tỏ ánh sao  
Quảy gánh đàn thi ôm hận nước 
Đồng tâm kết nghĩa Đệ Huynh bào! 
 
NXV 
* Cuồng Đao 
*TB: Trình Giảo Kim ngày xưa chỉ co' 3 đao –  
Tại hạ cũng vậy. 
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CHÔN ĐAO 
Chiều hoang tráng sĩ quyết chôn đao. 
Chôn cả oán ân chí khí cao. 
Thác đổ rửa tâm trôi ác niệm, 
Gió đưa nguôi hận dịu ba đào. 
Vang vang tiếng kệ ngân sương sớm, 
Thanh thoát chuông chiều đọng bóng sao. 
Nương náu cửa không lòng thoát tục, 
Chiến y đoạn tuyệt khoác tăng bào.  
UYÊN THÚY LÂM 
 

ooOOOoo 
 

 
LẺ BÓNG  
Nam nhân nghiệp cả chốn binh đao 
Thiếu phụ ngậm ngùi hờn số cao  
Chàng vẫn mịt mờ nơi gió cát 
Em còn cơ cực giữa  ba đào. 
Ngày đi anh hẹn về xuân chín 
Buổi đón em chờ lạc ánh sao! 
Lòng nguyện đợi người dù trọn kiếp 
Vì nhau, xin xếp lại chinh bào. 
  
UYÊN THÚY LÂM 
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Chinh Phụ  
Bút nghiên xếp lại luyện cung đao, 
Quốc biến sĩ phu hề chí cao. 
Trống thúc ngàn quân lay bóng nguyệt, 
Cờ bay vạn lá lấp ba đào. 
Ngàn dâu khuất nẻo trông hình bóng, 
Sạn đạo mờ sương ngắm ánh sao. 
Mưa gió biên thùy chàng bảo trọng, 
Khải hoàn rạng rỡ ánh kim bào.  
 
Ta 05/06/2013 
 
 
 
 
 

TRÒ CHƠI THỜI  THƠ DẠI 
 

SÂN ĐÌNH BỌN TRẺ TẬP CUNG ĐAO, 
TAN HỌC RỦ NHAU TRANH THẤP CAO. 

“TRÁNG SĨ” “CÔNG NƯƠNG” VÀO TRẬN CHIẾN, 
CỜ LAU, KIẾM GỖ DẬY BA ĐÀO . 

NHIỀU PHEN THUA TRẬN TÀN BINH GIÁP, 
LẮM LÚC DỖI HỜN BIẾT TÍNH SAO ! 

EM GIỮ TRONG TIM HÌNH BÓNG CŨ, 
TRỜI THƠ PHƠ PHẤT MẢNH NHUNG BÀO ? 

 
                     UYÊN THÚY LÂM 
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VAØI LÔØI GIÔÙI THIEÄU 
 

 
Trong moät tình côø, toâi gaëp Uyeân Thuyù Laâm qua moät cuoäc hoäi hoïp cuûa toå 
chöùc Coäng ñoàng taïi Tieåu bang Massachusetts. Töø ñoù, toâi bieát Uyeân Thuyù 
Laâm laøm thô töø tröôùc naêm 1975. Chò laøm thô ñuû loaïi, nhöng thô taùm chöõ 
vaãn laø sôû tröôøng cuûa Uyeân Thuyù Laâm.  
 
Toâi thöôøng ñoïc thô Uyeân Thuyù Laâm khi chò göûi cho toâi nhöõng saùng taùc môùi, 
ñeå roài, sau ñoù, ñaêng treân Trang thô cuûa tuaàn baùo Thaêng Long, do toâi phuï 
traùch töø nhieàu naêm qua khi toâi coøn ôû Boston.  Uyeân Thuyù Laâm laø moät 
thaønh vieân trong gia ñình vaên ngheä só Boston, vaø laø Hoäi vieân cuûa Hoäi Vaên 
Ngheä Töï Do taïi Florida. Thô Chò ñöôïc phoå bieán nhieàu treân caùc dieãn ñaøn, 
trong ñoù, Chò coù trang thô treân baùo ñieän töû Ngöôøi Vieät Boston, coù nhieàu baøi 
ñaêng treân Trang Web Vaên Ngheä Boston vaø moät vaøi trang Thô  vaên ôû Baéc 
Cali . Chò saùng taùc raát maïnh nhôø söï ñam meâ thi ca cuûa mình. Veà tính tình, 
Uyeân Thuyù Laâm laø moät ngöôøi hieàn hoaø, ñoân haäu. Chò raát teá nhò trong vieäc 
xöû theá neân ñöôïc söï quyù meán cuûa haàu heát baïn beù.  
 
Thô Uyeân Thuùy Laâm nhö moät trôøi thô loàng loäng, moät röøng thô tình caûm 
ñöôïc vieát baèng moät traùi tim rung ñoäng chaân thaønh. Vì rung caûm chaân thaønh 
neân thô Uyeân Thuùy Laâm raát coù hoàn. Hoàn thô laø caùi duyeân cuûa thô. Thô 
khoâng coù hoàn nhö ngöôøi khoâng coù duyeân. Ngöôøi khoâng coù duyeân thì ñeïp 
maáy cuõng ít ai öa chuoâng. 
 
Ta haõy ñoïc vaøo ñoaïn thô sau ñaây: 
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Thaùng chín baây giôø daøi nhöõng côn möa 
Ngaøy vaãn troâi thu vaøng roài seõ ñeán 
Öôùt loøng ñôn truøng truøng möa kyû nieäm 
Anh nhôù cho lôøi heïn luùc giao muøa 
 

Loái Thu Xöa (thô UTL) 
 

Gioù seõ chuyeån ñeán anh nieàm nhung nhôù, 
Chuùt maây xa töôi saéc naéng quan haø 
Anh veà ñi, traêng thu vaèng vaëc toû 
Beân ñôøi nhau ngaøy thaùng maõi ñôm hoa. 
 

Loái Thu Xöa (thô UTL) 
 

Ta beân nhau chung lôøi Thô thaân aùi, 
Ngöôøi beân ngöôøi doøng Nhaïc ñöôïm nghóa aân 
Ñôøi tha phöông nhôù ngaøy xöa coù phaûi 
Voïng coá höông hoàn theo aùng maây Taàn. 
 

Tri Ngoä (thô UTL) 
 

Toâi vieát ít doøng naøy nhö moät kyû nieäm ñeïp ñöôïc giöõ laïi qua nhöõng thaùng 
naêm cuøng sinh hoaït chöõ nghiaõ trong gia ñình vaên ngheä só Boston, maø caù 
nhaân toâi cuõng laø moät thaønh vieân. Nhaân dòp Uyeân Thuyù Laâm in taäp thô 
TRAÊNG NÖÔÙC BEÁN BÔØ XÖA, toâi xin ñöôïc giôùi thieäu vôùi baïn ñoïc nhöõng vaàn 
thô oùng aùnh nhieàu maàu saéc trong thô Uyeân Thuyù Laâm. 
 
Atlanta, thaùng 6 naêm 2014. 
Hoa Vaên 
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Huyeãn 

 

Tô trôøi roái töïa taàm daâu,  
Heát vinh roài nhuïc noâng saâu yù mình 
Giaøu ngheøo chung moät chöõ khinh, 

Ñöôïc thôøi xuaân ñeán, ngheøo mình aån ñoâng. 
Haït naøo nhö huyeãn maø khoâng, 

Buïi traàn khanh töôùng roõ loøng ñeâm traêng. 
 

Nguyeãn Toøng 
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HẠT BỤI 
 

Chiều lên nắng xuống chiều lên, 
Vẫn trăm năm hẹn bến thuyền sông quê. 

Ba mươi năm không lối về, 
Đường muôn nẻo chắn, dặm về xa khơi. 

Vọng ngân tiếng mẹ ru hời, 
Lắng trong tiềm thức, một đời còn ghi. 

* 
Thương sao ước vọng  xuân thì, 

Theo thời gian quá bước đi không đền. 
Sang hè lá cỏ xanh thêm, 

Nhớ cành hoa tím trao em năm nào. 
Giờ đây phố nhỏ mưa mau, 

Thương người đơn lẻ gầy hao đợi chờ ... 
* 

Lặng nghe sóng vỗ ven bờ, 
Việt Nam yêu dấu bây giờ nơi đâu? 

Rừng già bể cả nương dâu 
Đồng xanh bãi mía đất nâu quê mình. 

Một thời ly loạn đao binh, 
Triệu người xiêu tán hành trình biển Đông 

Thế trần sắc sắc không không, 
Nghiêng mình Hạt Bụi nhớ lòng đất quê.... 

 
UYÊN THUÝ LÂM 

                                                           Tháng 8 / 2013 
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Khoâng 
Taï töø moät cuoäc beå daâu,  
Ñi veà chaân ñaát aùo naâu aån mình. 
Nöûa ñôøi löu laïc troïng khinh, 
Hoaøng hoân ñaàu nuùi, caù kình bieån ñoâng. 
Taøn phai rôi ruïng maûnh khoâng, 
Taâm laø haït buïi beành boàng aùnh traêng 
 
Taoï  AÂn 
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BÀI XƯỚNG 
 
XUÂN DÂN CHỦ 
 

Xuân này DÂN CHỦ ngát trời thơ, 
Người Việt bao năm đã đợi chờ. 
Mắt biếc tuổi hồng bừng khát vọng 
Môi tươi dáng ngọc dậy niềm mơ. 
Giang san hoa gấm còn chia cách 
Tổ quốc thiêng liêng chẳng nhạt mờ. 
Tuổi trẻ quyết tâm vào đại cuộc, 
Xuân này DÂN CHỦ ngát trời thơ. 
 
UYÊN THÚY LÂM 
( Tháng 1 / 2014 ) 
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Bài Họa 1:  

THỀM XUÂN 
 

Thềm xuân Dân Chủ mấy vần thơ 
Khắc khoải dân Nam vẩn ngóng chờ 

Đất cũ trai thanh xây biển mộng 
Non xưa nữ tú dựng trời mơ 

Quê hương cuộc thế đời đêm tối 
Viển xứ tha phương kiếp lệ mờ 
Tuổi trẻ anh hùng ta nhập cuộc 

Thềm xuân Dân Chủ mấy vần thơ. 
 

Nam Thảo  
Bài Họa 2 
  
MÃ ĐÁO THÀNH CÔNG 
 

Cộng sản về em mất tuổi thơ, 
Đấu tranh không thể mãi trông chờ. 
Nhân quyền khập khiễng Cha ai oán, 
Độc lập hoàn toàn Mẹ ước mơ. 
Đứng dậy tô non sông sáng chói, 
Vùng lên xóa sắc đỏ lu mờ. 
Chung vai rửa mối thù cho nước,  
Mã đáo thành công tấu nhạc thơ. 
  
NHL NJ 
Tết Giáp Ngọ 2014   
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Bài họa 3: 
 

XUÂN ĐỐI 
 

Xuân tỏa hương hòa vạn ý thơ, 
Hoa khoe bướm lượn một trời chờ. 

Thu tàn, đông đến xây đài mộng, 
Rắn chạy, ngựa về dệt giấc mơ. 

Viễn xứ đâu xa bờ biển mặn, 
Quê nhà sao cách đại dương mờ! 

Tết khai bút gởi vài câu đối, 
Xuân tỏa hương hòa vạn ý thơ. 

 
Nguyên Bông, 

Bài Họa 4 
  
Xuân TỰ DO 
 
Xuân TỰ DO về đẹp ý thơ, 
Thương quê dài cả cổ mong chờ. 
Cây nêu phe phẩy mừng ngày mới, 
Tràng pháo tạch đùng ngỡ giấc mơ.   
Cả thế kỷ chìm trong ngõ tối ,  
Triệu người dân sống giữa đêm mờ. 
Sáng nay kỳ diệu trên non nước ,  
Xuân TỰ DO về đẹp ý thơ. 
  
VINH HỒ  
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Bài Họa 5 
  

MỰC TÍM 
 

Em tôi ngày đó vùng trời thơ, 
Chim nhỏ, phố im, nắng đợi chờ. 

Trong trắng áo dài khoe cánh bướm, 
Đơn sơ sách vở dấu hồn mơ. 

Tình thư ấp ủ ươm sầu kín, 
Nhật ký cô đơn ngập lệ mờ. 

Nét chữ vụng yêu tình lặng ngỏ, 
Phôi pha mực tím một trời thơ. 

  
TẠO ÂN 

Bài Họa 6 
  
VẦN THƠ XUÂN 
  

Xuân về hải ngoại dệt vần thơ 
Cứ mãi bâng khuâng ngóng với chờ 
Nguyện ước Tự Do hằng khát vọng 
Cầu mong Dân Chủ dậy trời mơ 
Bên kia nỗi nhớ chòm mây bạc 
Bến cũ niềm mong chiếc bóng mờ 
Réo gọi non sông hồn chất ngất 
Bao giờ nước mẹ trọn tình thơ ? 
  
TUẤN ĐÌNH 
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Bài Họa 7 : 
 

Giao Thừa 
  

Đời tôi đẹp nhất mái xuân thơ,  
Rạo rực từng giây, xao xuyến chờ.  

Ba tiếng cu cườm kêu tết đến,  
Một màu nắng lụa trải vườn mơ.  

Đôi câu đối đỏ lư trầm tỏa,  
Nồi bánh chưng xanh bếp lửa mờ.  

Thời khắc linh thiêng vừa điểm tiếng,  
Vang trời pháo nổ, vạn lời thơ. 

  
VINH HỒ 

( 23 / 1 / 2014 ) 
Bài Họa 8 
  

XUÂN LƯU VONG 
 

Ngọ về Tết đến ngát hương thơ , 
Mấy chục năm qua vạn tháng chờ . 
Rầu rĩ tim gan, ôi dị mộng , 
Héo mòn cật ruột, cạn hoa mơ . 
Quê hương trùng điệp ngàn xa mãi , 
Nước Việt muôn niên khó nhạt mờ . 
Tuổi hạc ngậm ngùi Xuân Ngựa viếng , 
Lưu vong ngán ngẩm họa bài thơ . 
 
LDPP. 
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Bài Họa 9 
  

Mừng Xuân Dân Tộc 
 

Mừng Xuân dân tộc đẹp như thơ 
Náo nức lòng ta những đợi chờ 

Dân chủ ùa về như gió lốc 
Tự Do trải rộng khắp trời mơ 

Nhớ xưa giặc Bắc sang xâm chiếm 
Tích cũ Quang Trung đuổi chửa mờ 

Chiến thắng tô hồng trang sử Việt 
Mừng Xuân dân tộc đẹp như thơ 

 
Song Phượng 

 
Bài Họa 10 
 

Xuân Nhớ Quê Nhà 
   

Xuân về hoa nở một trời thơ 
Say giấc hồi hương mãi mãi chờ 
Dạ sắt nấu nung tròn bến mộng 
Tim nồng ấp ủ ngát hồn mơ 
Mai vàng tỏa rực bên hiên vắng 
Pháo đỏ bừng lên giữa khói mờ 
Tết đến tự tình trong nắng sớm 
Thương nhà xin gửi mấy vần thơ 
  
NXVan 
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TẾT NHÂN QUYỀN  
 Họa Thơ VH Uyên Thúy Lâm 

 
Tết đến NHÂN QUYỀN gọi tiếng thơ,  

Bao năm con trẻ vẫn mong chờ. 
Thiếu niên ước mãi dài cơn mộng, 

Nữ giới mong hoài đẹp giấc mơ. 
Mẹ Việt thưong đau còn khốn khổ, 

Quê cha dày xéo vẫn lu mờ. 
Đồng bào nao nức vào trận chiến, 

Tết đến NHÂN QUYỀN gọi tiếng thơ 
 

DUY QUANG 
_____________________________ 

 
XUÂN DÂN CHỦ ( 2 ) 

Họa thơ VH Uyên Thúy Lâm 
 

Nàng xuân Dân Chủ hạ vần thơ, 
Nhập cuộc mà đi quyết chẳng chờ. 

Nỗi sợ thâm căn đà đổi chủ. 
Niềm đau cố đế sắp thành mơ. 
Ngọn triều ý thức ngày càng tỏ, 

Trí tuệ đỉnh non phút mỗi mờ, 
Già trẻ gái trai cùng tiến bước, 

Nàng xuân Dân Chủ hạ vần thơ. 
 

TƯỜNG VY 
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ĐỌC THƠ UYÊN THUÝ LÂM 
 

Trong số các tác giả nữ hiện nay trên văn đàn có một nhà thơ, nhà văn từ Boston là Uyên 
Thuý Lâm mà tác phẩm của chị được rất nhiều người mến mộ yêu thích vì nét dễ thương, hiền 
lành, chân thật và duyên dáng, hàm chứa nhiều ý nghĩa sâu sắc về đời sống và cuộc nhân sinh. 
Tôi có cơ duyên quen biết với với nhà thơ nhà văn nữ này qua Hội VNTD và say mê đọc thơ của 
chị từ nhiều năm qua. Mỗi bài thơ của chị là một tâm tình, một cảm niệm sâu sắc dù là một bài 
thơ hoạ hay một bài nguyên tác của chị. Thơ thì nhiều người viết và dường như ai cũng có thể 
viết được. Viết cho hay là chuyện khó hơn, ít ai làm được. Nhưng viết cho hay và có thể đọng lại 
trong hồn người đọc thì càng khó hơn nhiều, chỉ  một vài người đạt được mà thôi. UYÊN THÚY 
LÂM là một nhà thơ đã làm được điều đó–ít nhất là theo cảm niệm của người viết bài này là 
TRẦN MINH HIỀN. 

  
Trong rất nhiều bài thơ của UYÊN THÚY LÂM có một bài mà tôi rất thích, và đã được 

nhạc sĩ LMST phổ  nhạc. 
 

   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… 
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  …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) 
 

Trong cuộc đời, cuộc chia tay nào cũng đẫm nước mắt và nữ sĩ UYÊN THÚY LÂM viết 
thật hay.  

Nhà thơ UYÊN THÚY LÂM viết về tình yêu một cách chân thật, trong sáng không uỷ mị, 
sướt mướt mà gây cảm xúc lâu dài cho người đọc.  

Chị cũng đã khéo léo tài tình làm loạt những bài thơ mà nếu ghép chữ đầu sẽ ra hai câu thơ 
lục bát: 

SÔNG CHIA BIỂN HẸN TRĂNG THỀ, 
RỪNG XƯA GIÓ HÁT, ĐI VỀ CÓ NHAU 

 
Thơ của chị được viết thành thư pháp rất đẹp và cũng được phổ nhạc thành nhiều ca khúc 

tuyệt vời.  
 
Hãy đọc bài thơ khi chị xem bức tranh tuyệt đẹp của hoạ sĩ Nguyễn Trọng Khôi. 
 

 VĨ  CẦM  
Kính tặng Họa sĩ Nguyễn Trọng Khôi 
(Cảm tác từ tranh SONATA  của Họa sĩ Nguyễn Trọng Khôi) 
  
Người ngồi đó buổi hồng hoang, thuở trước 
Bên bãi bờ êm vắng những chiều trôi. 
Mặt sóng gợn gió đùa theo con nước, 
Đã mờ dần, ánh sáng phía xa xôi 
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Cây đàn cũ nghìn năm còn vọng tiếng, 
Điệu tưng bừng trong vũ hội mùa Xuân. 
Nhạc thúc giục chinh nhân vào trận chiến, 
Nhịp kiêu hùng lộng gió buổi ra quân. 
 
Bao khúc hát nhớ về người xa vắng 
Ai đi qua để lại dấu chân đời? 
Rời tay ấm trong ngày ta ly biệt, 
Người đi rồi, hồn mộng cũng xa khơi! 
 
Cây đàn thần của thời xưa lưu bóng, 
Tiếng vĩ cầm réo rắt khúc thăng hoa. 
Đàn tấu vang triền miên trong ảo mộng, 
Chuỗi thanh âm khoan nhặt phút giao hòa. 
 
Em ngồi lặng trong ánh vàng xế khuất, 
Phía cuối trời pha sắc tím u trầm. 
Đàn vang dội đến chân mây vách núi 
Tuôn dạt dào trên sóng nước xa xăm. 
 
Sẽ còn mãi những rung ngân thần thoại, 
Hồn Paganini vang vọng khối tình si 
Trải trăm năm âm ba như bão táp, 
Rồi nghìn năm làn nước cuốn trôi đi…. 
 
Uyên Thúy Lâm 
(Tháng 3 / 2014) 

 
Thơ của nữ sĩ UYÊN THÚY LÂM rất mộc mạc chân thật, thanh tao, trang nhã và càng đọc 

càng thấm thía, từng câu từ chữ từng ý tứ câu cú ý nhị sâu sắc không thừa không thiếu, đầy đủ tất 
cả  ý nghĩa.  

Hãy đọc: 
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ĐÀN CHIM NHỎ 
 
Đâu rồi đàn chim nhỏ 
Không về vui bên sân? 
Đêm qua trời trở gió 
Mưa giăng mắc xa gần… 

…………………………... 
…Ta như chim tha phương 
Trải tháng năm sương tuyết. 
Thấm đôi vầng nhật nguyệt, 
Ngùi lòng nhớ cố hương… 
 
UYÊN THÚY LÂM 
Thu 2013 
 

 

 
 
 
 

Bài thơ đặc sắc vì tác giả mượn hình ảnh loài chim để nói về nỗi lòng của người lưu vong 
viễn xứ.  

 
Nhà thơ Uyên Thúy Lâm viết nhiều thơ nhưng người đọc có thể thấy hai mảng chính của 

thơ chị đó là thơ tình và thơ quê hương. Có một bài thơ mà tôi, người viết (TMH) đặc biệt yêu 
thích đó là bài sau đây: 
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LANG-BIANG ĐÓN BƯỚC EM VỀ 
 
Hàng cây đọng bóng lưng chiều 
Sương mờ Đà Lạt gợi nhiều nhớ thương 
Từ em xa cách hà phương 
Thông ngàn vi vút sầu vương bao ngày. 
 
Qua đèo Prenn thoáng như say 
Hồ Xuân Hương lạnh trời mây giăng sầu. 
Vườn Bách thú đã bao lâu 
Pongour thác bạc trắng mầu thời gian? 
 
Cà phê Thủy Tạ sương ngàn 
Phở Tùng buổi ấy vội vàng chia tay. 
Trúc Lâm Thiền Viện mây bay 
Ta còn lặng đứng đợi ai bên hồ. 
 
Chùa Sư Nữ những chiều mơ 
Vượt qua dốc Thái Phiên chờ bước em. 
Thương sao tình quá truân chuyên 
Đồi Thông Hai Mộ lỡ duyên kiếp này! 
 
Trường Võ Bị bước tương lai 
Câu “Tự Thắng Để Chỉ Huy” kiên lòng. 
Suối mơ không vướng bụi hồng 
Huệ trắng dâng lễ Phật vòng Linh Sơn. 
 
Dốc Bùi Thị Xuân mưa tuôn 
Áo em đẫm ướt càng thương dáng gầy. 
Đỉnh Lâm Viên đùn sắc mây 
Đèo Krông-Pha gốc thông này khắc tên. 
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Nhắn người Tùng Nghĩa đừng quên 
Giáo Hoàng Học Viện ta còn bên nhau. 
Hồ Than Thở chiều xuốngmau 
Đà Lạt Palace hẹn nhau cuối tuần. 
 
Đồi Cù nhạc ngựa tưng bừng 
Vườn Bích Câu vạn đóa hồng ngát hương. 
Sang năm lộc biếc ngàn phương 
Liên Khương ngày tháng cát tường, ĐÓN EM… 
 
UYÊN THÚY LÂM 
     (2013) 

 
Từng địa danh, từng kỷ niệm, từng ngày tháng cũ được chị trang trọng, khéo léo, tài tình 

ghép lại thành một bức tranh Đà Lạt tuyệt đẹp, một bức ảnh thành phố sương mù lãng mạn và 
một bài thơ tuyệt vời, một câu chuyện trữ tình mà ai đọc ai nghe cũng bồi hồi xúc động.  

 
ooOOOoo 

 
Nói chung thơ của nhà thơ UYÊN THÚY LÂM hiền lành, đẹp đẽ như con người và tâm hồn 

của chị, hàm chứa ý nghĩa sâu xa,kiếp nhân sinh, thân phận người ly hương lưu vong viễn xứ. 
Cầu chúc chị luôn dồi dào sức khoẻ và bút lực sung mãn để tiếp tục sáng tác đóng góp cho đời 
nhiều thêm nữa những vần thơ tuyệt tác. 

  
Trần Minh Hiền, Orlando ngày 27 tháng 4 năm 2014 
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KHÓC CÔ GIANG 
 

Đền Hùng nên nghĩa thiếp theo chàng, 
Đồng chí, đồng tâm trách nhiệm mang. 

Yên Bái* đầu rơi đen vận nước, 
Võng La tang phủ trắng mây ngàn. 

Chàng về âm phủ chiêu binh tướng, 
Thiếp biệt dương gian trọn đá vàng**. 
Chung bóng đời nay không vẹn nữa, 

Nghìn sau duyên kiếp mãi bên chàng. 
 

TẠO ÂN 
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* Anh hùng Nguyễn Thái Học sinh ngày 1 tháng 12 năm 1902 ( Nhâm Dần ) tại làng Thổ Tang, 
tổng Lương Điền, phủ Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Yên. Nay là thị trấn Thổ Tang huyện Vĩnh Tường 
tỉnh Vĩnh Phúc. 
Cuộc khởi nghĩa chống xâm lược Pháp thất bại, Đảng trưởng NguyễnThái Học và 12 đồng chí 
đã bị xử tử ngày 17 / 6 /1930 tại Yên Bái. 
 
** Ngày hôm sau Cô Giang  mua vuông vải trắng để tang chồng. Cô đáp tàu về làng Thổ Tang 
lạy tạ cha mẹ chồng ( Ông Nguyễn văn Hách và Bà Nguyễn thị Quỳnh) . Từ biệt mọi người Cô 
Giang đến Xóm Mới, xã Đông Vệ cách làng Thổ Tang không xa , giáp quốc lộ số 2. Tại đây, để 
trọn nghĩa với người vừa khuất, Cô Giang đã tự sát bằng khẩu súng lục mà Nguyễn Thái Học 
đã tặng Cô ở đền Vua Hùng năm nào... 
* Nguyễn Thái Học hô vang " Việt Nam Vạn Tuế !" trước khi bị hành quyết 
** Do câu " Không thành công thì thành nhân". 
 
 

NGÀY TANG YÊN BÁI 
     Họa thơ VH Tạo Ân 
 
Nghẹn ngào tiếng nấc tiễn đưa chàng, 
Tình nước tình nhà vai nặng mang. 
Yên Bái trời sầu dâng núi cả 
Thổ Tang* đất thảm ngút mây ngàn. 
Tình riêng đứt đoạn trên dương thế 
Nghĩa lớn hẹn nhau dưới suối vàng. 
" Vạn Tuế Việt Nam" hồn bất khuất, 
" Thành nhân"** sử Việt khắc tên chàng. 
 
UYÊN THÚY LÂM 
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NHỚ MÙA THU 
 
Vàng rắc mênh mông mây trắng lượn,  
Buồn hiu sông quạnh đôi bờ thương. 
Nghiêng nghiêng nón lá hương che kín, 
Bên ấy ai về giọt nắng vương? 
 
Người đi hoa khế trổ bông sầu, 
Tả tơi tháng tám giọt mưa Ngâu 
“Chim Quyên" bậu hát chiều đưa tiễn, 
Áo trắng bà ba cũng úa màu. 
 
Ầu ơ trong gió tiếng ai ru, 
Nhánh sầu chín rụng trái mù u. 
Bìm bịp kêu chiều con nước lớn, 
Một mình nghe nặng nhớ mùa thu. 
 
TẠO ÂN 
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ĐIỆU THU CA 

Theo Vần thơ VH Tao An 
 

Cho dẫu cánh diều còn bay lượn, 
Tuổi thơ trôi mất, biệt trời thương. 

Gió sang mùa gửi hương thầm kín, 
Vàng rơi theo lá, ý còn vương. 

 
Bến cũ ngàn mây nước lặng sầu, 
Người còn đi mãi lạnh mùa Ngâu 

Bao lời cho cạn lần đưa tiễn, 
Hoa cỏ chiều thu úa sắc mầu. 

 
Văng vẳng thôn xa điệu hát ru, 
Vàm sông quê rợp bóng mù u. 

Tình dâng quê mẹ không vơi cạn, 
Dù biệt ngàn trùng cách mấy thu. 

 
UYÊN THÚY LÂM 
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TỰ TẠI  
  
Thong dong nhiều lúc tưởng mình ngông.  
Không đến , không đi , chẳng muốn vòng.  
Vài khúc nhạc hay , quên hết nốt. 
Mấy vần thơ tuyệt , luật chưa thông.  
Ngẫm đời nhật nguyệt , dư ngày tháng. 
Luận kiếp nhân sinh , một tấm lòng. 
Lắm kẻ xầm xì : " Sao ngốc vậy ? ". 
Thưa rằng : "Tự tại thế là xong ".  
 
Lộc Tòng ( Sep. 2013) 
 
 
 
 
ĐƯỜI ƯƠI THI SĨ1 

 

Một bầu ngất ngưởng chúng chê ngông, 
Tay kéo càn khôn tay họa vòng2. 
Dăm chén  đằng vân trăng ngự núi, 
Ngàn chung  luân vũ  gió đùa thông. 
Tiêu dao lá rụng nghe tiền kiếp, 
Tự tại suối reo thấy chính lòng. 
Danh lợi như “Ngàn Thu Rớt Hột”*, 
Êm đềm “Ngộ Nhận”*  tỉnh–điên-xong. 
  
Ta 

1Một bút hiệu khác của Bùi Giáng. 
2BG có lúc làm họa sĩ. 
*Hai tác phẩm của Bùi Giáng. 
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Xuân Tuy‰t 
 
Båch Tuy‰t du xuân tr¡ng gió chiŠu,  
Cho mình Ù h¿ xÎu xìu xiu. 
ñÖn thân xông trÆn gò lÜng ÇÄy, 
ñ¶c mã träi tình nhuÓm n¡ng yêu. 
Hai lÜ®t tuÀn træng quÀn muÓn ch‰t, 
Môt bình cao h° bóp gÀn tiêu. 
T‰t này thân håc dÀn lên lão, 
Ch£ng bi‰t Çông nào x‰p cánh diŠu. 
 
TÜ©ng Vi 
( Feb / 2014 ) 
 
 

ñ®i Mong 
 

Ch© mãi ngÜ©i Çi, tu°i x‰ chiŠu, 
BÜ§c chân dÀu dãi Çã liêu xiêu. 

ñÜ©ng thôn l¥ng lë ngÜ©i thÜa v¡ng, 
Ngõ trúc mÖ hÒ bóng dÃu yêu. 

Kh¡c cÓt thŠ xÜa : mong tái ng¶, 
Ghi lòng hËn cÛ : Ç®i nguyên tiêu. 

Bên nhau xây låi Ç©i tÜÖi sáng, 
Gió l¶ng tr©i trong vút cánh diŠu. 

 
UYÊN THÚY LÂM 

   ( Feb  2014 ) 
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