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Nhớ song thân  
Con ước chiều nay được đóa hồng. 
Để cài trên ngực chỉ là mong.  
Non xa núi khuất , cha nào thấy ? 
Biển rộng sông dài, mẹ có trông ? 
Câu hát ầu ơ quanh vách lá. 
Tiếng đàn êm ả vọng ngoài song. 
Ơn cha nghĩa mẹ xưa nào hiểu. 
Giờ ước mỗi chiều , có được không ? 
 
(Tòng Nguyễn ...2013) 
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Niệm Khởi 
Khởi một niệm thời gian đã phán. 
Thị phi sanh rõ dáng không gian. 
Trùng trùng vô tận cưu mang. 
Thênh thang văn tự, miên man ý người. 
Cất một niệm gió cười trăng mĩm. 
Giữa đêm trường sen tím bừng thơm.  
Hương trà pha lẫn mùi rơm. 
Quanh mình tự tại một bên ý người . 
 
(Tòng Nguyễn .2013) 
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NÓI CHO MÌNH... 
 

Lỡ thầy, lỡ bạn, lỡ yêu đương. 
Mắc nghiệp ly hương vạn vấn vương 
Xưng Mỹ mà ưa cơm- phở- mắm. 
Rằng Ta lại thích dog.-burg.-đường. 
Tiếng Anh chỉ trỏ nheo mày rướn. 
Chữ Việt múa may nhắm mắt cương. 
Nhà cửa, đất, xe ..danh phận cũng. 
Nữa vàng, nữa trắng, nữa thương thương.. 
 

(Tong Loc Nguyen- 2019) 
______________________ 
* các món ăn fast food bên này ; dog= hot dog...burg= 
hamburger,đường:chỉ một loại bánh điểm tâm buổi sáng của 
người Mỹ có rất nhiều vị ngọt ..It's Donut) 
  



Riªng Ta  - Léc Tßng 

5 
 

Non Cao 
Non cao thác đổ rộn tiếng vang. 
Suối xanh róc rách ướt mây ngàn. 
Cuốn đời chân- vọng Cha đem cất . 
Chất lại bên đời một chữ An. 
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SAY 

Say trong vạn pháp chỉ là chơi. 
Một chén phù sinh vạn kiếp mời. 
Cốc hỷ đệ huynh bao kẻ vuốt. 
Chung sầu tỷ muội lắm người lơi. 
Ngả nghiêng danh phận xuôi rồi ngược. 
Ngây ngất tiền tài được lại vơi. 
Nhân thế không ngoài Chân Tục đế.* 
Đắm chìm men huyễn bọt bèo khơi. 

Tòng Nguyễn 2016 

_______________________ 
.* Chân Đế: Chân lý tuyệt đối.* Tục Đế: Chân lý tương đối. 
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Cuộc Chơi 

 

Khoác áo phong trần nhập cuộc chơi 

Vui buồn thế sự nhân gian mời 

Ngọc tan đáy cốc thơ nghiêng ngả 

Cầm vỡ trên ngàn  nguyệt lả  lơi 

Vấn lệ khóc người, tình đoạn tuyệt 

Than thân cười mệnh, kiếp chơi vơi 

Thuyền nan vô định xuôi Đông Hải 

Mặc gió trêu đùa vỗ sóng khơi 

 

Tạo Ân 
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SỰ IM LẶNG LUÔN CÓ Ở TRONG TA ? 

Khách trần viếng tự hiên thiền bửu. 
Sen nở đôi từng ngộ mấy ưu. 
Điểm một hồi chuông lay mắt biếc. 
Bấm từng hạt chuỗi động tai dù.  
Bùi ngùi thôi bỏ chuyện xưa ở . 
Đôn đáo quên đi cổ tích du.  
Giấc mộng giữa đêm thôi nín lặng. 
Vườn đào mấy nụ cảm hoài thu. 

 

Không cần phải làm nguời mới học và biết đuợc sự im 
lặng. Tất cả sinh vật trong vũ trụ này, từ ngọn cỏ cho 
đến những hạt cát ngoài không gian, thực ra chúng đã 
có sự " im lặng" vốn dĩ là "bản thể " tự nhiền rồi tuơng 
tác qua lại với vạn pháp mà sản sinh ra hiện tuợng sinh 
diệt rồi tạo nên cảm giác gọi là " im lặng" đó thôi. Ví 
dụ, hôm nay ta thấy: " cành hồng, nhánh mai, đỏ vàng 
lộng lẫy khoe cưòi truớc mắt ta, nó chưa hề nói rằng ta 
là những bông hoa đẹp, và nguời nhìn bông hồng cũng 
không hề hở miệng khen hồng hay mai đẹp, nhưng bất 
cứ ai cũng có thể lầm bầm khen thầm nó đẹp và ai cũng 
đồng tình nó đẹp, mặc cho nó ( hoa và ta) có nói hay 
không nói, nó vẫn " đẹp" một cách tự nhiên vì sự vận 
hành của Vạn Tuợng Muôn Pháp trong cùng một Bản 
Thể duy nhât ( Chân Như ). .." nghĩa của cái đẹp nó 
xuât thân từ đâu ra? Từ màu sắc rực rỡ, của hoa hay từ 
con mắt của mình? Từ góc nhìn duới sự kết hợp của 
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ánh ban mai hay trong những chiều tà của bóng hoàng 
hôn? Nó không xuất thân từ đâu cả, nó chỉ hoá thân 
theo chân lý (sanh, trụ, dị, diệt va thành-trụ-hoại-
không) theo cái bóng vô thuờng ( ngày và đêm) mà 
thôi, bởi vì ngày mai, ngày mốt, ngày kia , thân xác ủ 
rủ, cuối đầu chấp nhận lụi tàn, gục ngã theo quy luật 
thời gian và không gian, hoa hồng, nụ mai rồi cũng về 
theo gió bụi của trần gian để cái đẹp, cái xấu rồi cũng 
tan, ai và ai sẽ nguời nín lặng, ai sẽ là kẻ tỏ bày ?...Nghĩ 
cho tận cùng, sự “im lặng" còn đó, ai dám nói nó biến 
đi đâu ?   Vì nó là cái tâm...Lúc nó cần nói thì tự nó nói, 
khi nó không cần nói thì tự nó "im" . 

 

Tong Nguyen ( 2018) 
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Tám Năm 
Tám năm rồi hả , tám năm sao ? 
Một nhánh hồng xưa vẫn thắm màu  
Một cặp trầu cau : tươi sắc ..tưới, 
Tám năm này sẽ :" tám năm sau ..." 
 
(Kỷ niệm ngày cưới... gần kề rồi honey ?) 
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THĂM BẠN CŨ 

 

Lá rơi cành trụi bóng cơ hàn. 
Chân bước ngập ngừng dạ xốn xang. 
Nơi ấy trời xanh ôi kỷ niệm. 
Chốn này mây bạc  nỗi niềm mang. 
Ngẩng trời dấu mặt xuôi dòng nát. 
Cúi đất nghẹn lòng ngược chứa chan. 
Một sáng anh đi trăng ngủ muộn. 
Bao chiều em đợi một nhà gian . 

 

(Tòng Nguyễn) 2014. 
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THĂM HẮN 
Nhà ai thanh tịnh dưới trăng thanh, 
Muốn ghé vào thăm, dạ chẳng đành. 
Sợ lỡ cung đàn lay bóng nguyệt, 
E chùng tiếng hát vọng lều tranh. 
Lo đời thế tục phai son thắm, 
Ngại kiếp dương trần nhạt mắt xanh. 
Dẫu "hắn" không chờ, ta vẫn đến. 
Lén nhìn nghe trộm... với năm canh. 

 

(Tòng Nguyễn ...2013)  
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Thăm Hội Như Hu...sáng nay .. 

 

Lâu lâu ghé lại thăm chùa 
Lá ơi là lá ai lùa vào đây ? 
Thầy cười lá ở từ cây 
Từ đây từ đó từ ngày có TA  

 

(Tòng Nguyễn ) 2013  
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Thăm Thầy 

 

Mưa thu mấy giọt đọng trời như 
Ướt vội chùa tranh mái lá từ 
Bước cũ về thăm Thao Hối tự  
Dáng Thầy vẫn vậy một đời Như  

 

( Tòng Nguyễn ...2013)   



Riªng Ta  - Léc Tßng 

15 
 

THĂM ANH ( văn thi hữu NB) 
 

Ngày mai rồi cũng cuối chân trời.  
Về lại suối nguồn giữa cuộc chơi.  
Lẽ bóng dòng thơ xui bến đợi.  
Đơn hành khúc nhạc ngược thuyền khơi. 
Trần gian bao kiếp lui rồi tới!. 
Nhân thế mấy đời được lại vơi.! 
Chợt hiểu đời quanh hư ảo bởi. 
Chuông ngân tầng biếc...nói sao lời ? 

 

Tòng Nguyễn 
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THẦN KÊ 

 

Vóc dáng anh hùng thích tự do. 
Tự mình chăm chỉ bới đào no. 
Hồng mào ưỡn ngực an bình ló. 
Bạch cựa co chân hỗn chiến so. 
Thê thiếp vườn sau, vun "đạp" bỏ. 
Cháu con ngõi trước, xới " khều" cho. 
Thong dong tự tại oai phong đó. 
Mỗi sángvươn mình: " Ò... ó... O” 
 

Tòng Nguyễn 
 ( Xuân Đinh Dậu-2017) 
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Thể dục CHƠI 

 

Thể đục đầu tiên các bạn ơi  
Vươn mình hít thở với trời chơi 
Thở ra quá khứ :" buông phiền não " 
Hiện tại hít vào : " đón thảnh thơi " 

 

(Tòng Nguyễn ..2013) 
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Thể dục Tâm. 

 

Thể dục sáng chiều, thể dục trưa.  
Xoay lưng khéo rộng xoay lưng vừa. 
Buông tay đuổi vọng, buông tay xả ? 
Thả gối xua chân, thả gối thừa ? 
Lơ lửng trời cao, lơ lửng giọt. 
Rạt rào đất rộng, rạt rào mưa.  
Từ Không đến Có, từ Không có. 
Hít thở bây giờ, hít thở xưa .  

 

( Tòng Nguyễn -2013) 
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THỂ DỤC THÂN TÂM 
Vươn mình hít thở mọi người ơi. 
Thể dục thật đều khắp mọi nơi.  
Lúc trẻ một hai hăng hái tập. 
Khi già ba bốn nhẹ nhàng lơi. 
Thở ra quá khứ xua phiền não. 
Hiện tại hít vào đón thảnh thơi. 
Trí lực trau dồi ta sẽ được. 
Lục hòa Lục độ giữa đời chơi " , 

 

(Tòng Nguyễn ..2013) 
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 Thi sĩ cuối tuần  
Sáng thơ, chiều thẩn chẳng ra hơi.  
Thứ bảy tay chân thật rối bời .  
Chén dĩa đêm qua bày, rửa , úp.  
Áo quần hôm trước giặt, ngâm, phơi.  
Vườn sau cỏ úa vương đầy lối  
Sân trước lá vàng rụng khắp nơi  
Người hái hoa đêm đùa bóng nguyệt.  
Riêng mình thì mệt, mệt :" trời ơi". 

( Tòng Nguyễn ..2013) 
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Thú Bình An 
 

Tà tà rồi cũng một năm qua. 
Xuân hạ thu đông ấy gọi mà. 
Thuơng ghét duờng như trăng đáy nước. 
Giận hờn tựa lúc gió lùa hoa.  
Cây đàn dẫu cũ lời ca vẫn!  
Nốt nhạc có xưa mãi đố là.  
Ủ rũ làm chi cao với thấp?  
Thị phi cứ mỉm thú nhàn ta. 
 

Lộc Tòng 
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THÚ LÀM THƠ 
 

Cái thú chơi thơ chút đó đây 
Nước niêm trời luật phải đong đầy 
Thả theo năm tháng cho đời rộng  
Cuốn tận phút giây thả gió bay 
Mượn ý vay ngôn mong thấu hiểu 
Trả từ thối ngữ chúc lòng đầy 
Năm mươi sáu chữ vui vừa ý  
Thơ bạn thơ ta  thiển ý vầy . 
 

Tòng Nguyễn. (2012)  
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THU VỀ PALM BEACH 
 
Thu về Palm Beach đã về chưa ? 
Hồ vắng đường thưa quạnh bóng dừa. 
Vài chú vịt con thư thả nắng. 
Mấy anh sóc nhỏ vội vàng mưa. 
Âm thầm lá đỗ vang lời nhớ. 
Khe khẽ cành khô vọng tiếng xưa. 
Trống vắng trời mây xanh biếc tận! 
Bên ta nàng bước...dáng Thu vừa..!? 
 
(Tòng Nguyễn , 2015). 
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THƯƠNG EM 
 

Đêm qua đèn suốt cả phòng.  
Giật mình thức giấc thấy chồng sách cao.  

Thẹn lòng mình thấy nao nao.  
Thương sao người ấy lao đao dặm trường.  

Cùng chồng một gánh hai sương. 
Thương ai vất vả trăm đường lo toan. 

Việc nhà , việc nước vẹn toàn. 
Đóa Hồng tài sắc ngỡ ngàng đêm đông. 

    
                                            Lộc Tòng 

 
( Tặng bà xã ...Hôm qua em học bài suốt ngày và suốt đêm ) ... 
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 TIỄN EM … 
 
Nghe người nói, em về nơi ấy.  
Giấc ngủ thu, ôm lấy mình em.  
Mộng về chốn ấy một đêm. 
Để nghe cười nói người em xóm giềng. 
 
Thế nhân ơi, niềm riêng ai cũng.. 
Chữ nhân duyên, sai đúng ai tường.  
Trách sao tạo hóa vô thường.  
Ngày đi tối ở chuyện thường trời ban. 
 
Thu gió cuốn, đông tàn lá chết. 
Hạ buồn quanh, Xuân kết chồi non.  
Kiếp này thôi đã hồng son.  
Khóc ai núi nhớ non thương muôn trùng. 
 
Cát đằng rũ, cội tù ng còn đó. 
Chở che dùm.. nai nhỏ rừng ven. 
Tiễn người xóm vắng thân quen. 
Về miền cực lạc..."lệ hoen" kiếp người. 
 
Tong Nguyen ( 2018)  
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Tình Thâm Giao  
 
Cách biệt lâu rồi bạn với ta. 
Hai lăm năm lẽ ngỡ chiều qua. 
Cà phê vài giọt người mong đợi. 
Thuốc điếu dăm bao kẻ nhớ nhà. 
Nốt nhạc quê mình trau chuốt tặng. 
Câu thơ viễn xứ nỗi niềm xa.  
Tình thân bằng hữu ta người  viết. 
Tấu khúc sum vầy rộn tiếng ca . 
 
(Tòng Nguyễn - 2013). 
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 Tình vào Thu 
 
Con đường vắng hàng me dài đơn độc.  
Chiếc lá vàng nhỏ xíu níu hoàng hôn.  
Em đến đó chờ tôi im một góc.  
"Tình vào thu" quán trễ buớc ai dồn. 
Lại muộn nữa, Thu nào tôi cũng lặng. 
Lạnh lẽo trời nghe buốt khúc nhạc dâng.  
Ngọn đèn đường mờ thêm cà phê vắng.  
Phố chập chờn điếu thuốc bỗng lăng xăng. 
 
Có một quán nhỏ rất dễ thuơng ở Bạc Liêu ngày xưa...Tôi ít vào 
uống lắm, nhưng tôi lại có nhiều kỷ niệm với quán đó, bởi vì chủ 
quán thuờng hay mở nhạc Trịnh Nam Sơn, và nguời bạn ấy cũng 
mr nhạc mùa Thu của TNS...Thỉnh thoảng hẹn nhau vào tiết trời 
lành lạnh sau cơn những con mưa  cuối mùa gần Tết để nghe 
cho đuợc " Tình vào thu".... Nay nghe lại bài này, lại thêm mùa 
thu đang vàng rộ ở Bắc Mỹ, xao xuyến nhớ về ngày ấy, nghe sao 
đậm màu thơ nét nhạc tuổi học trò. 
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TRÊN ĐỈNH CẦU 

 

Bên này tìm được ảnh quê hương.  
Quý lắm người ơi kẻ dặm trường.  
Xem đó... phố im cùng nắng sớm.  
Nhìn đky... chợ rộn với tà dương.  
Bâng khuâng gạt vội hai dòng đã.  
Da diết chùi nhanh đ{i mắt duờng.  
Vài chục năm qua thèm được vậy. 
Đỉnh cầu đứng lặng ngắm trời thuơng.  

 

Tòng Lộc Nguyễn ( 2019) 
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Tri 

 

Phật tánh trong ngoài gọi chữ chi. 
Chẳng nhớ mà vương mới lạ kỳ. 
Huệ Năng dốt chữ nào Nam Bắc. 
Chợt thấy trong ngoài một chữ TRI. 

 

Tòng Nguyễn 2015.  
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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 không thông. 
Ngắm đời nhật nguyệt dư ngày tháng 
Ngó kiếp nhân sinh một tấm lòng.  
Lắm kẻ xì xầm : " sao ngốc vậy?  
Thưa rằng : Tự tại , thế là xong. 

 

(Tòng Nguyễn ...2013). 
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