
Hoài Niệm Mùa Thu 
  

                                        Chanson d'automne: Paul Verlaine 
 

Les sanglots longs 
Des violons 
De l'automne 
Blessent mon coeur..... 
....... quand 
Sonne l'heure, 
Je me souviens 
Des jours anciens 
Et je pleure ....   

  

Mùa-Thu-Chết (I)  (HNT,  SG/70) 
  
Mùa-Thu-Chết* đã chết rồi! 
Cho tôi tưởng nhớ một người ra đi 
Môi em kết nụ xuân thì 
Mắt em phản ánh tình si tuyệt vời 
Mùa thu đã chết nơi đâu 
Thanh âm Quán Mộng* khơi sầu hồn anh 

Tìm em khắp nẻo kinh thành 
Đợi em trọn kiếp đầu xanh pha màu. 
 
Quán Mộng = một quán cà phê rất thơ mộng trên 
 đường Ng.p.Khanh,Tân Định/SG.   
MTC=ca khúc  
của Ph.D với giọng ca rất ngọt của J.Quang. 

  
  

Mùa Thu Chết (II)  
(HN/H.N.T. , US/16) 
                                   (Về giấc mơ đêm qua) 

 
Mùa Thu Chết hiện trong mơ 
Dáng Thu chưa bị phai mờ bao nhiêu 
Thân mignol,yểu điệu nhiều 
Mắt môi giọng nói yêu kiều như xưa. 
Mùa Thu Chết  hiện bên tôi 
Mang theo kỷ niệm bồi hồi nhớ nhung 
Lúc chia tay thật não nùng 
Duyên sau gặp lại mịt mùng tăm hơi. 

 
 

Mùa Thu Lá Vàng Rơi  (HNT,  SG/71) 
 
Mùa-Thu-Lá-Vàng-Rơi 
Mùa thu lá đổ tơi bời hồn anh 
Dáng em lả sợi tơ mành 
Mắt em toả ánh tinh anh tuyệt trần. 
Mùa thu chợt đến bao giờ 
Mùa thu ấp ủ mộng đời cho anh 
Nhưng mùa thu lá rụng nhanh 
Chót mang mặc cảm nên đành xa em. 
  

   
 

Thu Sầu   [HN/H.N.T. , US/15] 
      (Hoạ Tình Thu/LKC) 
 
Biền biệt Đông Tây thật cách xa 
Nhớ xưa hai đứa sát bên nhà 
Mỗi lần Thu đến lòng tê tái 
Kỷ niệm buồn vui chẳng nhạt nhoà. 
  

   
 
 



 
Thu Vĩnh Cửu  [HN/H.N.T. US/16] 
        (Cảm tác Thu Lặng Lẽ/KO) 
  
 
Đem mùa Thu cắt làm hai 
Nửa kia đang chết, nửa này còn vương 
Vòng quay tạo hoá vô thường 
Buồn vui biến, hiện dẫn đường ta đi. 
 
  

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hoàng-Hạc-Lâu Âm Vọng  
[HN/H.N.T. , US/17] 
       (Cảm tác  CHỚM THU/K.P.) 
  
Trăng Thu lơ lửng một mình 
Không mây thiếu kẻ tâm tình đôi câu 
Nghe hương gió thoảng bên lầu 
Dư âm cánh hạc võ sầu tương tư. 
 
  

    
 


