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Văn Thơ 

CHÙM THƠ XƯỚNG HỌA 
UYÊN THÚY LÂM 

 

 
Ba Bài Thơ: UYÊN THÚY LÂM họa đáp bài KIẾP PHÙ SINH 

 
Lời Tác giả: Đây là Ba (3) bài Thơ của UYÊN THÚY LÂM. Để họa đáp bài Thơ KIẾP PHÙ SINH của 
Nhà Thơ HOA VĂN (Niên trưởng Hoa Văn là Sĩ quan cấp Tá trong QLVNCH, chịu tù cải tạo và định cư 
Mỹ theo HO.) 
 
Ba bài thơ của Uyên Thúy Lâm có tựa là: 
 
SÂN GA TIỄN BIỆT 
ĐÊM CUỐI NĂM 
LỜI NGƯỜI LÍNH TR ẬN 
 
Với các nội dung khác nhau, nhưng là các bài họa đáp cho bài thơ xướng Kiếp Phù Sinh. --UTL  
 

 
 

Bài thơ thứ nhất: 
SÂN GA TIỄN BIỆT 
 
Họa vận bài Kiếp Phù Sinh 
của NT 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 cánh 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?! 
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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) 

 

 
 

Bài thơ thứ hai: 
ĐÊM CUỐI NĂM 
 
Họa vận bài KIẾP PHÙ SINH 
 
Tết năm này em về đây nhé! 
Giờ đón Giao thừa sắp đến rồi. 
Tiếng pháo mừng xuân vang vọng lại 
Bên thềm xác pháo tựa hoa rơi. 
 
Một năm cũ lại vừa qua hết 
Gió chuyển sang mùa chuyện hợp tan. 
Trước sân ai vẫn còn thao thức 
Nấu bánh chưng xanh lửa chẳng tàn. 
 
Chiều ba mươi mái ấm quay về 
Bao năm mẹ vẫn đợi người đi 
Mẹ rồi như lá chiều thu ấy 
Gió cuốn vàng rơi ước hẹn gì! 
 
Đây phút giao mùa vui lên nhé! 
Quên đi lận đận với u sầu 
Rũ sạch truân chuyên ngày tháng đó 
Mẹ, vòng tay ấm đến ngày sau. 
 
UYÊN THÚY LÂM 
(Boston 2011) 
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Bài thơ thứ ba: 
LỜI NGƯỜI LÍNH TR ẬN 
 
Họa vận bài Kiếp Phù Sinh 
 
Còn nụ hôn này cho nhau nhé! 
Giờ chia tay đã đến đây rồi. 
Biết đến bao giờ anh trở lại 
Trời buồn, mây thấp gió mưa rơi. 
 
Lời yêu anh nói sao cho hết, 
Nguyện sẽ cùng em không chia tan 
Tình em anh khắc vào tâm thức 
Sẽ sống bên em, cuộc chiến tàn. 
 
Tàn cuộc chiến chinh anh sẽ về 
Nhớ em theo từng bước quân đi. 
Thương ai đơn lẻ miền xa ấy 
Núi cách sông ngăn nhắn gửi gì... 
 
Dặn em lần nữa: Chờ nhau nhé 
Hãy cố đừng rơi ngấn lệ sầu. 
Giá buốt lòng anh giây phút đó 
Yêu người, yêu mãi đến ngày sau. 
 
UYÊN THÚY LÂM 

 

 
 
BÀI TH Ơ XƯỚNG 
Tác giả HOA VĂN 
 

K IẾP PHÙ SINH 
 
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. 
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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! Ki ếp 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 
 

 
 
Uyên Thúy Lâm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nguồn: Internet E-mail by Uyên Thúy Lâm chuyển 
 
 

Đăng ngày Thứ Sáu, July 22, 2016 
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH 


