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Thơ Ý Nga 
 
 
 
VUI NHƯ LÁ CỎ 
 
Anh nhìn kìa! Lá bay bay! 
Hiu hiu gió lạnh; xám mây lam vờn 
Cỏ xanh ñược lá chạm hôn 
Mơn man âu yếm, nỉ non trùng phùng  
 
Trở về! Lá, cỏ vui chung 
Sắc Không là thế! Mênh mông ñất trời 
Thu kìa! Anh ạ! Anh ơi! 
Chiều ñà xế bóng, nghỉ ngơi lá về! 
Mùa thu êm ả ñến mê 
Em ñem cảnh ñẹp về… Quê ñây nè: 
Vẽ thêm mộc mạc chiếc ghe 
(Không thuyền vượt biển, không xe ñỏ cờ 
Không câu khẩu hiệu trơ trơ 
Không ai vượt chết tìm bờ tự do) 
Chỉ thêm một nét thật thơ: 
Nắng vàng rực rỡ sáng cờ mới thay 
Vẽ ñi anh, bài thơ này 
Vẽ Thu Nắng Mới, vẽ Ngày Chờ Xuân 
Vẽ sao vũ trụ tuần hoàn 
Trong thanh bình nhé! Hân hoan dân mình 
Vẽ thêm một… chút: em, anh 
Tay trong tay, ấy mới… tình! Tình vui! 
Anh nhìn kìa! Lá rơi rơi…! 

 Lá rơi rơi… 

Lá… 
Rơi… 

Rơi… 
 

 

ÁO THU 
 
Áo con có lá úa vàng 
Có mùa thu cũng nhẹ nhàng bay bay 
Dịu dàng tà áo rất dài 
Thương con, Má ñã chọn may lụa Nhà 
ðâu cần ứa máu ñỏ hoa 
Sắc vàng có héo mới ra lưu ñày 
Họp hành, hội thảo ñêm  ngày 
Mang tà áo Má, con bày xót xa. 
 

 
 

       
 
 
HOA THU 
 
Rì rào mưa vẫn nhẹ êm 
Gió lay ñộng lá, êm ñềm nhạc thu 
Vi vu, mây khuất sương mù 
Giọt rơi còn ñọng riêng tư hoa chiều. 

 
 

GỌI MÙA 
 
Trăng thu vằng-vặc sân nhà 
Lá vàng trải thảm, sắc hòa màu trăng 
Cành khô lặng ngắm chị Hằng 
Cõi về ñẹp quá! Khác chăng thiên ñàng? 
Rơi rơi! Góp nhạc, lá vàng 
Rơi rơi! Từng chiếc, cảnh càng thêm thu 
Mơ gì người chọn cõi tu? 
Ước chi, em  lựa cửa “tù” mở tâm? 
ðêm thu, em thức thì-thầm 
Câu thơ vẽ cảnh êm-ñềm… nhớ Quê 
Trăng thu ñẹp thế ai dè 
Bao nhiêu thương nhớ sắt-se cõi lòng 
Hạ ñi, thu ñến, rồi ñông 
Một vòng sinh… lão. Sắc Không cũng… rồi! 
Cỏ xanh vàng kín lá rơi 
Vô Thường, như huyễn! Hạ ơi! Thu ời!!! 
 

 

CÂU THƠ NỬA ðÊM 
 
Em nhớ năm ngoái, ngày này 
Buồn lây cả sách, thơ bày cùng trăng 
Trăng tròn, vàng ngát chị Hằng 
Vần thơ cũng ướt mà chàng dửng dưng 
 
Năm nay chú cuội thầm mừng 
Ai khuyên nàng nguyệt, bảo, ñừng nhìn em 
Nên em chỉ một mình em 
Câu thơ nhật ký, nửa ñêm ñể dành. 
 



 

 
 
CÔ ÐƠN  
 
Buổi chiều buồn thật buồn 
Ngoài trời mưa nhẹ tuôn 
Nước mưa thu tí tách 
Tiếp khách, bàn tay run 
 
Là mùa thu phải không, 
Hay những kẻ hồng hồng 
Vây quanh ñời lưu xứ? 
Ðếm thử, ngày thêm ñông! 
 
Bạn bè ngồi trước mặt 
Sao thấy mình cô ñơn? 
Ai cùng chia giá ñắt? 
Cho thơ tự nhiên... hờn! 
 
 Mình hai ñứa thôi anh! 
Ý chí gắng ñể dành 
Ðừng ñem ra hoang phí! 
Sức em ngày mong manh 
 
Người-chưa-khôn nhục mạ 
Mình còn dại ñây mà 
Ngày lìa ñời, học chết 
Mới ñược làm… thây ma. 
 
Bạn bè! Ôi bạn bè! 
Có nghe mưa nặng giọt! 
Ðang làm em sắt se, 
Mặn môi người ủ dột. 
 
Ai nương trăng sáng: kiếm mài 
Em nương trăng sáng, hiền tài gọi luôn: 
ðem trăng về giữa cội nguồn 
ðời thời vui mãi! Còn buồn chi thêm? 
 

 

 

 

 

 
 
NGHĨ ðẾN NGƯỜI VỀ 
 
Lâu rồi mới ngắm trời mưa 
Kìa bong bóng nổi, ñường xưa trở về 
Giọt nghiêng lất phất ñường quê 
Giọt rơi ướt mắt, nhớ ghê là... Nhà 
Ơi Nhà! Nhớ ñến thiết tha! 
Anh ơi mau nhé! San hà cần anh 
Dù mưa thu, hạt rơi nhanh 
Mong anh vững dạ mà tranh ñấu cùng 
Ngày về rút ngắn ðường Chung 
Triệu người mừng ñón. Lao lung sẽ nhòa. 
 

 

 

THỜI GIAN 
 
Cười chi người bô lão 
Run run tấm lưng gù? 
Tuổi chúng mình ñầu hạ 
Rồi cũng sẽ vào thu 
 
Lá xanh, vàng trên cây 
Cũng ñến ngày mai ñây 
Rụng rơi ñời héo úa 
Thời gian nào ñợi ai! 
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