
 

    

Đón Mùa Thu Tới 
Hồng Nguyên HNT 

 

1- Giao Mùa 
(Cảm tác Thu/KP&Thu Về/dvd2010) 

  
Hồn Thu phơi phới dệt vần thơ 
Hạ vẫn nồng say nắng mịt mờ 
Mây gió đưa Thơ vào hiện thực 
Thu về gọi Hạ tỉnh cơn mơ 
  
CN-HNT,     2021  
  
3- Thu Đợi Chờ 
(Cảm tác Đêm chờ đợi /KP : 
Thu bao nhiêu lá là bao nhớ 
Ép nhớ vào tim giả hững hờ ) 

  
Chẵng dám nhìn ai, giả bộ kiêu 
Nhưng lá Thu rơi ép đã nhiều 
Giữa trang nhật ký thời đi học 
Tình sầu giấu kín tráí tim yêu 
  
Nhạt nhoà dấu lệ nhớ thương ai 
Bén gỏt sau ta dọc phố dài 
Những buổi trường tan Đông,Xuân,Hạ 
E ấp mở lời mây trắng bay 
  
Thương nhớ người xưa mộng vỡ tan 
Ra đi mang trọn mảnh hồn hoang 
Để lại cho ta từ độ ấy 
Nỗi tiếc ngàn Thu chuyện lỡ làng 
  
Từng đêm tưởng tượng bóng ai về 
Vòng tay tròn mộng ảo si mê 
Tả tơi lá rụng hồn khuê phụ 
Chờ đợi bao Thu dạ não nề. 
  

 
2- Mở Cửa Chào Thu 
(Trào phúng đáp Cửa Thu/QBĐ) 

  
Chàng Hạ vừa đi khuất ngã ba 
Nàng Thu hí hửng bước vô nhà 
Cánh cửa đóng xầm nghe phát ớn 
Mới biết chủ nhân đích Sói Già 
Liếc mắt nhìn quanh tìm cách trốn 
Trễ rồi răng Sói đã nhe ra 
Ba hồn bảy vía Thu run sợ 
Năn nỉ xin tha miệng khóc oà 
  
SoiGia CN/HNT ,   2017 
 
 
4-Dấu Thu Xưa 
(Phóng tác Thu Xưa Ấy/KP & Thu Về/dvd2010] 

  
Giấc mộng thu xưa vẫn chập chờn 
Nắng chiều nghiêng đổ bước cô đơn 
Còn đâu hình bóng người năm ấy 
Mặt nước lung linh gợn dấu hờn. 
  
CN-HNT,  2020  
  
 
5- Nắng Thu 
(Cảm tác TTTĐ /KO) 
 

Nắng sẽ còn tô hồng lên má lên môi 
Nắng sẽ còn rọi óng ánh trên tà áo tím 
Màu hạnh phúc sẽ không bao giờ phai nhạt 
Trước thời gian, bởi Người có trái tim hồng 
  
CN-HNT,   201

CN-HNT,   2020 
 


