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Chiếc Bánh Quê Mình 

 
Bên ngoài lá chuối còn xanh 

Bên trong nếp, đậu, mỡ, hành, hạt tiêu 

Dẻo thơm từ thuở Lang Liêu 

Vuông tròn gói lại thương yêu đất trời 

 

Bánh này dâng tặng với đời 

Ngày đầu năm mới rạng ngời mùa Xuân 

Bên nhau bếp lửa quây quần 

Khói bay vào mắt trăm lần nhớ quê 

 

Ba mươi năm chưa ngày về 

Ðón Xuân đất khách bốn bề xót xa 

Nơi này xứ lạnh cắt da 

Nhìn nồi bánh Tét lệ sa mắt nhòa 

 

Cầm lên chiếc bánh quê nhà 

Hương mùi lá chuối đậm đà cố hương 

Trông chiếc bánh, rất bình thường 

Nhưng sao nỗi nhớ vấn vương một đời! 

 

Ngày 30 Tết gói bánh, nhớ quê - 012123 
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Ðầu Năm Chúc Tết 

 
Sáng nay Facebook rần rần 

Bao câu chúc Tết xuất thần gửi nhau 

Ðầu năm cũng chúc đôi câu 

Trước tiên sức khỏe, theo sau tiền tài 

 

Lại thêm khối óc khôi hài 

Mang niềm vui tới rai rai mỉm cười 

Công danh sự nghiệp nên người 

Gia đình hạnh phúc tiếng cười đoàn viên 

 

Các nàng thêm đẹp nhiều duyên 

Trẻ con nho nhỏ có tiền du Xuân 

Xuân sang đón Mão thay Dần 

Mai vàng, Ðào thắm thêm phần lung linh 

 

Còn ai năm trước một mình 

Bước sang năm mới có tình yêu thăm 

Tơ hồng gắn kết trăm năm 

Rượu nồng cạn chén đón năm mới về! 

 

Mùng Một Tết - 012223 
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Lễ Chùa Ðầu Năm 
(Viết tặng anh Thọ) 

 

Ðầu năm em đi lễ chùa 

Không cầu danh lợi hơn thua tầm thường 

Chỉ cần gia đạo yêu thương 

Mẹ cha khỏe mạnh miên trường dài lâu 

 

Ðầu năm xin hết khổ sầu 

Nụ cười tươi trẻ cho nhau tuổi này 

Vượt qua những lúc đắng cay 

Cho hồn thanh thản cho ngày bình yên 

 

Ðầu năm xin bỏ muộn phiền 

Là bờ hạnh phúc an nhiên một đời 

Thêm nhiều những lúc thảnh thơi 

Ngày đây mai đó khoảng trời thiên thanh 

 

Ðầu năm hãy đến với anh 

Hai bên tài hạnh long lanh mắt nàng 

Cảm ơn những khoảng thời gian 

Bên nhau ngày tháng em mang cho mình! 

 

Xin cám ơn anh Thọ đã viết chữ tặng ngày đâu năm - 012223 
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Mùng Hai Tết Nơi Này Nhớ Quê Hương 

 

 

Mùng Hai trở lại bình thường 

Mẹ cha làm việc đến trường con đi 

Hôm nay Mẹ rất busy* 

Mới năm giờ sáng đã đi khỏi nhà 

 

Thế là Tết cũng trôi qua 

Ở nơi đất khách nên ta hòa mình 

Sáng nay không thấy bình minh  

Mùa Xuân chưa dậy ta mưu sinh rồi 

 

Bâng khuâng đếm thời gian trôi 

Quê hương nhớ lắm ta đời lưu vong 

Nơi đây giờ vẫn mùa Ðông 

Xuân về tê tái trong lòng buồn hiu 

 

Ông Bà tuổi đã xế chiều 

Cô đơn quạnh quẽ mà hiu hắt buồn  

Hôm qua ngó thấy mưa tuôn 

Mới hay thăm thẳm cội nguồn đớn đau. 

 

Mùng Hai Tết Quý Mão - 012323 

*busy = bận rộn  
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Cành Ðào Chị Tặng 
(Viết tặng chị Ngọc Trần) 

 

Tết sang chị cắt cành đào 

Phía sau vườn chị mang vào tặng em 

Bao ngày thay nước chờ xem 

Hoa rồi cũng nở khi đem vô nhà 

 

Mầm xanh lum lúp nõn nà 

Nụ hoa hồng phấn thiệt là xinh xinh 

Ngoài vườn hay ở trong bình 

Hoa đều tươi đẹp lung linh rạng ngời 

 

Năm nào tuyết lạnh tuôn rơi 

Khi Xuân nắng ấm lả lơi gọi mùa 

Cánh hoa mưng mửng gió lùa 

Nhụy hoa vàng óng như đùa cùng ong 

 

Ngắm nhìn từ lúc đơm bông 

Cánh hoa he hé trắng hồng gợi Xuân 

Ngày Xuân đã đến thật gần 

Thi nhau đua nở thêm phần thơm hương. 

 

Xin cám ơn chị Ngọc đã tặng những cành Ðào dễ thương - 012423 
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Chung Trà Ðầu Xuân 
 

 

Tối qua ngồi uống chung trà 

Ướp mùi hoa Cúc đậm đà ngát hương 

Nhà tôi nội trợ đảm đương 

Chu toàn mọi việc yêu thương đong đầy 

 

Xôi chè bánh mứt Tết này 

Cửa nhà tươm tất một tay nàng làm 

Mứt gừng dẻo ngọt mùi cam 

Bên chung trà ấm mạn đàm chuyện xưa 

 

Bên ngoài trời đổ cơn mưa 

Mà lòng luôn ấm từ trưa tới giờ 

Nịnh đầm tôi viết bài thơ 

Ðọc nghe sến súa cũng ngờ nghệch trao 

 

Cuộc đời ai biết thế nào 

Nên thôi cứ thế ngọt ngào cho nhau 

Gia đình trước cũng như sau 

Luôn luôn đầm ấm bạc đầu thời gian.  

 

012523 
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Chia Buồn 
 

 

Vừa nghe mẹ gọi báo tin 

Bạn tôi mới mất thình lình mấy hôm 

Rơi vào khoảng trống tối om 

Ngẫm đời kiếp sống vô thường hư không 

 

Chữ thương chữ tiếc chất chồng 

Gọi tên người ấy mà lòng rưng rưng 

Hà Lê Long Ngọc ngập ngừng 

Nghẹn nơi cổ họng tưởng chừng ngất đi 

 

Kiếp người được mất những gì 

Trầm luân bể khổ cũng vì mưu sinh 

Nỡ chia đôi ngã u minh 

Mong người an nghỉ bên kinh kệ này 

 

Diệu Tâm Thiện, luôn đong đầy 

Cầu mong gia đạo sớm ngày vượt qua 

Nỗi buồn mất mát sẽ qua 

Yêu thương đọng mãi không nhòa nhạt phai... 

 

Thành kính phân ưu cùng gia đình chị Ngọc Hà - 012523 
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Ngày Tết Với Hoa Cúc Vàng 
 

 

Cuối năm mua chậu Cúc vàng 

Trưng ba ngày Tết rồi mang đi trồng 

Trước vườn trơ trọi trống không 

Nay thêm màu sắc giữa không gian này 

 

Trời còn thiêm thiếp ngủ say 

Cúc nằm im đợi chờ ngày nắng lên 

Trải qua tháng lạnh buồn tênh 

Rồi Xuân cũng đến kề bên cạnh mình 

 

Xuân sang nứt nhánh trở mình 

Cúc xanh thêm lá bình minh đón chào 

Xuân qua Hạ đến thêm cao 

Thu về gió mát lao xao vườn nhà 

 

Trước thềm bông Cúc trổ hoa 

Hương bay nhè nhẹ tỏa ra thơm nồng 

Ðất trời nghiêng ngả mênh mông 

Cõi lòng ngây ngất bềnh bồng đắm say 

 

012623 

 



_______________       

     Nhật Ký Thơ| 15  
 

 

Cánh Thiệp Mùa Xuân 
(Viết tặng chị Mai Phương) 

 

Cám ơn cánh thiệp phương xa 

Với bao câu chúc thiệt là dễ thương 

Ôi chao ngọt tựa như đường 

Hồn tôi bay bổng theo phương ấy rồi 

 

Cám ơn người nhớ đến tôi 

Ngày đầu năm mới đứng ngồi đều vui 

Ra vô luôn mỉm môi cười 

Ôm vào những đóa hoa tươi thắm hồng 

 

Cám ơn người đã có lòng 

Cho hoa đua nở giữa không gian này 

Kỷ niệm xưa, mãi đong đầy 

Lật từng trang nhẹ mê say cuộc đời 

 

Bôn ba khắp chốn phương trời 

Xinh xinh cánh thiệp đã rơi đúng mùa 

Ngày Xuân cánh thiệp vui đùa 

Nghe sao mát rượi gió lùa vào tim! 

 

Em xin cám ơn chị Mai Phương đã gửi thiệp và "lì xì" ngày đầu 

năm  - 012723 
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Hoa Lài Mùa Ðông* 
 

Mùa Ðông em cũng trổ hoa 

Vàng ươm một cõi riêng ta giữa trời 

Ðến từ Trung Quốc xa vời 

Trở nên phổ biến ở nơi xứ này 

 

Giữa mùa Ðông lạnh nơi đây 

Ðiểm tô sắc thắm đắm say lòng người 

Trong tuyết trắng, đóa vàng tươi 

Nghiêng mình rũ bóng mỉm cười xa xăm 

 

Thân nho nhỏ, xanh quanh năm 

Cho nhau thêm một chỗ nằm trong sân 

Hoa nho nhỏ, đẹp vô ngần 

Coi như cũng tạm thế thân mai vàng 

 

Tết sang khấp khởi rộn ràng 

Thêm hoa lài thắm mênh mang ngọt ngào 

Mùa Ðông mỏng áo em trao 

Tình người lữ thứ dạt dào trong tim. 

012723  
*Tên khoa học là Jasminum nudiflorum, một loài hoa sáu cánh màu vàng có 

nguồn gốc từ Trung Hoa.  Hoa nở vào mùa Ðông vì vậy tên tiếng Anh của 

loài hoa này là Winter Jasmine. 
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Bánh Bèo Yêu Thương 
 

 

Cuối tuần nàng đổ bánh bèo 

Dẻo dai bột gạo nhà nghèo bao quanh 

Thơm lừng tóp mỡ lá hành 

Tròn vo nho nhỏ chén sành xinh xinh 

 

Tôm hồng áp má cạnh mình 

Cay sè mắm ớt đậm tình quê hương 

Nhớ xưa ở quán bên đường 

Ninh Hòa quê ngoại vấn vương một thời 

 

Nắm tay nhau mãi không rời 

Ta cùng đi hết cuộc đời bên nhau 

Chân trời góc biển nơi đâu 

Tình ta nồng ấm một màu sắc son 

 

Bánh bèo kết nối duyên tròn 

Anh ăn kẻ nguội mất ngon ấy mà 

Hương thơm chua ngọt đậm đà 

Nhìn nhau ta thấy cả nhà thương yêu! 

 

012823 
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Tình Ta  
 

 

Cổ em đau quá anh à 

Nhờ anh xoa bóp mát xa chút nào 

Bấy lâu chung sống ngọt ngào 

Ðể cho anh biết thế nào yêu thương 

 

Tóc mai vài sợi phơi sương 

Chân chim in dấu sắc hương phai nhiều 

Thương nhau đến tuổi xế chiều 

Chăm lo sau trước bao nhiêu nhọc nhằn 

 

Thời gian để lại vết hằn 

Vậy mà anh mãi nghĩ rằng còn son 

Bao năm chăm sóc chồng con 

Chân tay cũng mỏi cũng mòn chứ anh 

 

Bây chừ đã hết xuân xanh 

Nên luôn đau nhức nhờ anh bóp giùm 

Vợ chồng đã sống nhau cùng 

Thôi em ngồi xuống anh chung tay làm...  

 

012923 
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Cõi Thơ 
 

 

Nửa khuya thức dậy làm thơ 

Ngó ra cửa sổ trăng mờ chơi vơi 

Khi ta đã quá nửa đời 

Thường hay thức giấc nằm phơi mắt nhìn 

 

Có hôm thức đến bình minh 

Nên ta tìm đến duyên tình cùng thơ 

Theo câu sáu tám từng giờ 

Chẳng hay mất nhịp thẫn thờ tương tư 

 

Sáng ra đôi mắt lừ đừ 

Nếu ai có hỏi ta như mất hồn 

Ở trong trạng thái bồn chồn 

Rằng như ai lén khẽ hôn môi mình 

 

Câu thơ như miếu với đình 

Chỉ riêng một cõi của mình bao la 

Từ trong tiềm thức tuôn ra 

Câu thơ lả lướt hay là dở hơi? 

 

013023 
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Tôi Còn Chiêm Bao 

 

 

Con chim se sẻ sau vườn 

Co ro áo mỏng thấy thương trong lòng 

Lẻ loi trước gió mùa đông 

Tìm gom sợi nắng để hong ấm mình 

 

Hôm nay cơn gió rập rình 

Sắc trời xám ngắt vô hình bay ngang 

Chạnh lòng tôi nghĩ lan man 

Tôi như chim sẻ lẻ đàn bấy lâu 

 

Cõi lòng tôi thấy quặn đau 

Bao năm xa xứ dãi dầu gió sương 

Ðã đi qua khắp nẻo đường 

Trông như cánh hạc mất phương hướng rồi 

 

Chợt thèm nhớ tuổi nằm nôi 

Nghe lời ru ngọt thảnh thơi thuở nào 

Giờ nghe cơn gió thì thào 

Chợt như tỉnh giấc chiêm bao giữa ngày 

 

013123 
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Mẹ Con 

 

 

Chiều qua cậu ấm đi thi 

Ðậu ngay bằng luật dẫu thi lần đầu 

Tuổi trẻ học thiệt là mau 

Chỉ hai ngày ngắn mươi câu đậu liền 

 

Thôi thì chuẩn bị chi tiền 

Mua xe, bảo hiểm, liên miên chắc nghèo 

Dù nghèo cũng ráng mà theo 

Làm cha làm mẹ chống chèo cho con 

 

Hôm qua mẹ đã mỏi mòn 

Chờ ngay trước cửa đón con chúc mừng 

Hôn con làm mặt đỏ bừng 

Con đây mười sáu mẹ đừng hôn con 

 

Cho dù con lớn tựa non 

Trong đôi mắt mẹ con còn trẻ thơ 

Tình thương của mẹ vô bờ 

Bao năm vẫn vậy không mờ nhạt phai 

 

013123 
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Thơ Thẩn Ngày Mưa 
 

 

Trời mưa đưa vợ đi làm 

Ðưa con đi học một năm mấy ngày 

Ngoài trời gió thổi mưa bay 

Sáng se sắc lạnh vai gầy anh thương 

 

Bài thơ ngẫm nghĩ giữa đường 

Con xoay người lại cổng trường mờ xa 

Tuổi thơ tuổi ngọc tuổi ngà 

Hồn nhiên con bước mắt cha dịu dàng 

 

Ðường về vắng lặng thênh thang 

Câu thơ vừa gặp thoáng ngang trong đầu 

Ðến nhà vội viết đôi câu 

Sợ tan theo giọt mưa ngâu ấy mà 

 

Trời mưa từng giọt mưa sa 

Vợ con đi hết cửa nhà buồn tênh 

Trong phòng góc bếp mình ênh 

Một mình một cõi cho nên thẫn thờ… 

 

020123 

 



_______________       

     Nhật Ký Thơ| 23  
 

 

Nỗi Lòng Tháng Hai 
 

 

Tháng Hai tuyết nở trắng đồi 

Mắt cay hình bóng xa xôi quê nhà 

Tôi buồn chẳng dám nói ra 

Sợ em rớt hạt châu sa nghẹn ngào 

 

Tháng Hai thương nhớ dạt dào 

Hoa Mai đón Tết cành Ðào đón Xuân 

Thời gian như áng phù vân 

Bao năm lặng lẽ trầm luân kiếp người 

 

Tháng Hai nắng tắt nụ cười 

Lướt qua cửa sổ lên trời theo mây 

Môi tê dạ xót nơi này 

Nghe tim giá buốt mắt cay nghẹn lòng 

 

Tháng Hai còn giữa mùa Ðông 

Ðêm qua gặm nhấm trong lòng buồn hiu 

Nhớ thương ray rứt rất nhiều 

Thôi thì đem giấu những điều riêng mang 

 

Bích Môn Thành, ngày đầu tuyết rơi... 020223 
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Tháng Hai Nhớ Người 
 

Tháng Giêng ba mươi mốt ngày 

Tưởng dài hoá ngắn thì này tháng Hai 

Xếp vành những hạt hoa mai 

Nghe sương rơi nhẹ nhớ hoài sắc hoa 

 

Lung linh buổi sáng chan hòa 

Giật mình tỉnh giấc nhìn hoa nhớ người 

Này kìa hạt nhỏ xinh tươi 

Kết từ trời đất mỉm cười nhân gian 

 

Nhớ Xuân lòng thấy rộn ràng 

Nhớ từng khúc nhạc dịu dàng đắm say 

Gửi qua sợi nhớ vào mây 

Ở nơi phương đó người hay tôi buồn 

 

Ngoài sân rơi hạt mưa nguồn 

Thấm vào nỗi nhớ sao buông được lòng 

Nơi đây trời vẫn còn Ðông 

Nhớ sao nhớ lắm đợi mong ngày về. 

 

020323  
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Thứ Bảy Cuối Tuần 
 

Sáng nay thứ Bảy ở nhà 

Cuối tuần lười biếng chưa ra khỏi giường 

Ngoài trời buốt lạnh thấu xương 

Cỏ cây hóa đá sắc hương phai tàn 

 

Sáng nay thứ Bảy bình an 

Nằm nghe nhịp thở miên man giao hòa 

Ðôi câu chuyện phiếm ba hoa 

Em cười khúc khích thiệt là vui ghê 

 

Rồi em tâm sự tỉ tê 

Chuyện nơi công sở chuyện quê hương mình 

Hôm qua gọi Mẹ tâm tình 

Năm nay ăn Tết linh đình rất vui 

 

Sáng nay thứ Bảy bên người 

Bình an sẵn có mỉm cười hồn nhiên 

Tạm quên đi chuyện gạo tiền 

Ðể nghe nhịp sống nối liền thương yêu! 

 

020423  
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Say Trăng 
 

 

Kìa trăng e thẹn buông rèm 

Như cô thiếu nữ khi xem mắt chồng 

Lửng lơ treo giữa thinh không 

Cô đơn lạnh vắng trong lòng bơ vơ 

 

Ðêm nay mây phủ che mờ 

Ðể tôi đứng mãi đợi chờ xót xa 

Trăng đầu Xuân, trẻ mặn mà 

Sao trăng lại khóc lệ sa xuống trần 

 

Chắc tôi chưa đủ ân cần 

Ðể trăng cảm thấy ngại ngần đắn đo 

Này trăng trăng hỡi chớ lo 

Tôi nào suồng sã làm cho trăng gầy 

 

Những hôm trăng ghé lại đây 

Tôi ngồi ngắm mãi mê say ánh vàng 

Lâng lâng đầu óc mơ màng 

Người như nghiêng ngả mênh mang đất trời. 

 

Tết Nguyên Tiêu - 020523  
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Nụ Cười Tình Bạn 
 

 

Trời lành lạnh, đốt lửa chơi 

Giữ cho cuộc sống thảnh thơi an bình 

Giàu sang chỉ ở chữ tình 

Kể nhau nghe chuyện bạn mình với ta 

 

Rất vui khi bạn đến nhà 

Ngồi quanh bếp lửa ba hoa chuyện đời 

Rộn vang trong những tiếng cười 

Sống vui khỏe mạnh làm người nghĩa nhân 

 

Ngày vui khi có bạn thân 

Nhâm nhi ly rượu ân cần bên nhau 

Ðêm qua trăng sáng trên đầu 

Dăm vần thơ lạc đôi câu gửi người 

 

Trên đôi môi, nở nụ cười 

Cám ơn bạn đã cho tôi vài giờ 

Bạn bè là những bài thơ 

Tối nằm tôi ngủ còn mơ mình cười! 

 

020623 
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Kẹt Xe Ngày Thứ Ba 
 

 

Thứ Ba đi đến chỗ làm 

Vừa ra xa lộ lại than lên rằng 

Ôi Trời xe cộ nhì nhằng 

Nối đuôi đèn đỏ đóng băng chậm rì 

 

Ðã trừ nửa tiếng khi đi 

Nhìn dòng xe cộ nói gì được đây? 

Thôi thì rẽ phải cầu may 

Vào con đường nhỏ có hay không nào 

 

Thứ Ba này chẳng ra sao 

Ðường nào cũng kẹt lối nào cũng đông 

Nhìn dòng xe cộ cong cong 

Thôi thì đành chịu chẳng mong đúng giờ 

 

Hôm nay buổi họp bất ngờ 

Nhấc phôn lên gọi người chờ biết tin 

Người ta cũng trễ như mình 

An tâm thủng thẳng hành trình chờ nhau. 

 

020723 
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Trăng Trước Cổng Trường 
 

 

Chờ con ở trước cổng trường 

Thấy vầng trăng sáng dễ thương quá chừng 

Đêm nay buổi tối mông lung 

Gió se se lạnh cây rung vẫy chào 

 

Này vầng trăng sáng trên cao 

Ngẩng đầu ngắm mãi chìm vào xa xôi 

Hôm nay có ánh trăng soi 

Chắc là chú Cuội đang ngồi thẩn thơ 

 

Lom khom lượm mấy câu thơ 

Chờ nàng Hằng đến khù khờ trao ngay 

Thầm thương chẳng dám tỏ bày 

Mượn câu thơ vụng trao tay đến nàng 

 

Ngẩn ngơ nhìn ánh trăng vàng 

Giật mình tỉnh giấc con tan trường rồi 

Đón con về đến nhà thôi 

Dọc đường vẫn thấy trăng trôi theo mình. 

 

030723 
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Hoa Cẩm Chướng 
 

 

Ngày Xuân Cẩm Chướng điểm trang 

Loài hoa em thích em mang về nhà 

Búp hoa nu nú mượt mà 

Tượng trưng nhân hậu vị tha chung tình 

 

Nghe đồn thuở nọ chiến chinh 

Lá hoa trộn rượu trong bình rót ra 

Ở vào thế kỷ mười ba 

Sốt cao hạ xuống đi qua tức thì 

 

Ðỏ tươi ái mộ tình si 

Trái tim đau nhói cũng vì yêu em 

Có người mê tín bói xem 

Cài hoa trên tóc đi kèm tương lai 

 

Nếu bông bên phải tàn phai 

Cuộc đời sung sướng không ai sánh bằng 

Khi bông bên trái héo tàn 

Cuộc đời vất vả nặng oằn hai vai. 

 

020823 
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Công Viên Belle Isle 
 

 

Nơi đây thời tiết thất thường 

Nhưng tôi vẫn ở vẫn thương xứ này 

Hôm rồi gió lạnh tuyết bay 

Sáng nay nắng ấm đong đầy sắc hoa 

 

Trong lòng thầm nghĩ Ðông qua 

Nhưng không Ðông vẫn lân la sáng chiều 

Bên căn nhà gỗ rong rêu  

Hoàng hôn vừa tắt tiêu điều xác xơ 

 

Ðông còn ở lại bao giờ 

Có chi luyến tiếc đợi chờ tiễn đưa 

Em thường có lúc giỡn đùa 

Nơi này có đủ bốn mùa quanh năm 

 

Ðêm nay trời rét lạnh căm 

Nghe từng hơi thở thì thầm bên tai 

Em còn trong giấc mộng dài 

Mỉm cười hạnh phúc bên vai anh chồng! 

 

020923 



_______________________________________ 

32 |  Y Thy 
 

 

Ơn Trời Thứ Sáu Ðến Rồi 
 

 

Ơn Trời thứ Sáu đến rồi 

Vậy là ta được rong chơi cuối tuần 

Từ Hai đến Sáu xoay vần 

Mai nay thứ Bảy cũng cần nghỉ ngơi 

 

Bôn ba chi lắm người ơi 

Tiền đâu mang được khi Trời gọi đi 

Bên kia đem được những gì 

Cố chi mệt xác sân si nhức đầu 

 

Không ai biết được mai sau 

Cuối tuần vui vẻ bên nhau thanh nhàn 

Ðố ai giữ được thời gian 

Nên thôi cũng chẳng vội vàng mệt thân 

 

Ðời ta chỉ sống một lần 

Tội chi phải khổ nai lưng đi cày 

Một tuần làm đủ năm ngày 

Còn hai ngày lại ta đây lượn lờ. 

 

021023 
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Cám Ơn Bạn, Những Trận Cười 
 

 

Cám ơn bạn, những trận cười 

Cho ta nghiêng ngả niềm vui cuối tuần 

Gặp nhau tay bắt mặt mừng 

Bao năm rồi nhỉ chưa từng gặp nhau 

 

Nâng ly kể chuyện đôi câu 

Từ thời đại học thuở đầu mới quen 

Rượu vào chếnh choáng hơi men 

Ba hoa chuyện tếu một phen cười bò 

 

Su su đầu vé, màu nho 

Lập đi lập lại bạn cho mình cười 

Tính sơ đâu khoảng mười người 

Nhâm nhi tận sáng thắm tươi cuộc đời 

 

Cám ơn bạn thật tuyệt vời 

Ôn bao kỷ niệm một thời vấn vương 

Bạn bè học ở cùng trường 

Lâu lâu gặp lại thiên đường ta say! 

 

Bạn VCU gặp lại nhau tại nhà anh Chính - 021123 
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Bún Bò Mời Bạn 
 

 

Trưa nay nàng nấu bún bò 

Nạm, gân, chả, huyết, cùng giò heo ngon 

Một tô húp sạch không còn 

Lăm le tô nữa ôi ngon cực kỳ 

 

Thơm lừng sả ớt mê ly 

Lâu lâu một bữa ít khi ăn nhiều 

Chả dai lụp bụp hạt tiêu 

Gân giòn sừn sựt thấm đều bên trong 

 

Trời mưa tô bún ấm lòng 

Rau thơm hành giấm tình nồng nàng ơi 

Bếp nhà trên cả tuyệt vời 

Mỗi khi có dịp nàng mời bạn qua 

 

Mỗi tuần bạn đến chơi nhà 

Nàng luôn đãi bạn đậm đà món quê 

Món ngon nàng nấu khỏi chê 

Bạn cười vui vẻ mình mê nàng hoài! 

 

Chủ Nhật bạn đến nhà chơi - 021223 
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Xuân Bên Vườn Hoa Lewis Ginter 
 

 

Trời xanh màu nắng thiên thanh 

Trong vườn dạo bước độc hành tìm vui 

Bên chân hoa cỏ mỉm cười 

Thủy Tiên vẫy gọi vui tươi đón chào 

 

Ô kìa Xuân đến rồi sao 

Cây khô tỉnh giấc vươn cao trẩy mầm 

Dưới lòng đất, dế gọi thầm 

Tỏ lời tình tự ái ân xoay vòng 

 

Bây chừ chưa hết mùa Ðông 

Xuân nay đến sớm trong vườn muôn hoa 

Hương nồng ủ kín Ðông qua 

Từ dòng đất lạnh thở ra với đời 

 

Ngắm nhìn cảm nhận người ơi 

Vàng ươm cánh mỏng tuyệt vời vẫy tay 

Sương hôn má phấn hây hây 

Hoa cười e ấp ngất ngây lòng người. 

 

Lewis Ginter Botanical Garden - 021323 
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Lễ Tình Nhân 
 

 

Lễ Tình Nhân, như mọi lần 

Vẫn ăn, vẫn ngủ, vẫn cần có nhau 

Anh mong trước cũng như sau 

Tình ta luôn mãi đậm màu thủy chung 

 

Lễ Tình Nhân, ta đã cùng 

Mười bảy năm lẻ sống chung một nhà 

Năm này như những năm qua 

Lửa tình nồng cháy chưa nhòa nhạt phai 

 

Trải qua những tháng năm dài 

Tình ta như cõi bồng lai dương trần 

Yêu nhau nên chẳng ngại ngần 

Cho nhau mật ngọt trăm lần trên môi 

 

Lễ Tình Nhân, lòng bồi hồi 

Nhịp tim đập loạn như hồi mới quen 

Và tình ta ủ lên men 

Cùng nhau cạn chén cho thêm ngọt ngào. 

 

Happy Valentine’s Day – 021423  
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Sự Tích Hoa Thủy Tiên 
 

Chuyện rằng nhà nọ bốn con 

Người cha đau yếu chỉ còn chút hơi 

Trước khi nhắm mắt lìa đời 

Các con hãy nhớ lấy lời của cha 

 

Tiền tài của cải chia ra 

Bốn phần đều đặn mới là con ngoan 

Tuy nhiên chôn cất vừa tròn 

Ba người anh lớn dành hơn phần nhiều 

 

Chừa em mảnh đất tiêu điều 

Khô cằn nứt nẻ rất nhiều cỏ hoang 

Em buồn lệ rớt hai hàng 

Bổng đâu xuất hiện một nàng tiên xinh 

 

Bảo rằng mảnh đất nhà mình 

Một kho tàn quý ẩn mình dưới sâu 

Khi Xuân đến, sẽ trổ màu 

Ðem hoa bán lấy làm giàu khó chi! 

 

Bốn đóa hoa Thủy Tiên quanh nhà – 021523 
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Một Lần Thăm Hồ Drummond 

 
Trong hồ mọc một gốc cây 

Trời xanh mây trắng đầm lầy phù sa 

Miền Ðông Nam, Virginia 

Có hồ nước ngọt gọi là Drummond 

 

Một con rái cá giữa dòng 

Ngửa mình nằm ngủ trong lòng nước nâu 

Mặt trời đã tắt từ lâu 

Màn đêm buông xuống bên cầu thở than 

 

Xưa rằng có một cô nàng 

Mặc áo lụa trắng đi ngang nơi này 

Chiếc xuồng lướt sóng như bay 

Lập lòe đom đóm bên cây bách già 

 

Giữa Ðông lạnh, chỉ mình ta 

Ðầm lầy ảm đạm da gà nổi lên* 

Nhanh chân phóng thẳng như tên 

Rời nơi hoang vắng để quên chốn này! 

 

Nhớ lại một chuyến đi thăm hồ Drummond ở Great Dismal Swamp, 

Virginia – 021623 
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Ðưa Tiễn Cái Răng 
 

 

Gọi là cái gốc con người 

Nên hay chăm chút để cười thấy ta 

Chẳng may đau nhức hít hà 

Tìm ông nha sĩ nhổ ra tức thì 

 

Gặp cô phụ tá mê ly 

Cho cây kẹo ngậm lợi ni tê liền 

Nằm trên ghế, đợi tới phiên 

Ông nha sĩ trẻ cười hiền hỏi han 

 

Tôi nằm đó, lại than van 

Ôi cái răng cấm chẳng ngoan chút nào 

Nhức từng thớ thịt nghẹn ngào 

Ông nhìn rồi bảo không sao đâu mà 

 

Nói rồi ông mở hộp ra 

Gương, kềm, kẹp gắp, nạo ngà, nha khoa 

Cái răng cứng hổng chịu ra 

Lắc lư một lúc thấy ba ông Trời! 

 

Ảnh:  Văn phòng nha sĩ nơi nhổ răng - 021623 
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Lời Mẹ Dặn 
 

 

Về già ta bớt sân si 

Không còn mặc cả không ki bo nhiều 

Tiền làm ra cũng để tiêu 

Cho đi hạnh phúc mọi điều tốt thay 

 

Lắng nghe các cụ tỏ bày 

Khi ôn kỷ niệm những ngày tháng quen 

Không còn phân biệt sang hèn 

Nói lời dễ mến miệng khen nhiều người 

 

Người ta vui, mình cũng vui 

Tiếc gì lời nói tiếng cười của ta 

Người xấu thì ta tránh xa 

Đừng vì thấy rách để mà rẻ khinh 

 

Không vì quan điểm của mình 

Bạn bè xa lánh mất tình bạn nhau 

Ngày chết không trước thì sau 

Làm điều yêu thích là câu dặn lòng. 

 

Thứ Sáu cuối tuần - 021723 

 



_______________       

     Nhật Ký Thơ| 41  
 

 

Lại Chuyện Cái Răng 
 

Chưa quen mất một cái răng 

Giống như nằm ngủ thiếu chăn đắp mình 

Tự nhiên cái lưỡi vô tình 

Chạm vào chỗ trống thùng thình, nhột ghê 

 

Tối qua trong lúc ngủ mê 

Ðưa tay em nựng mà tê điếng người 

Tôi nhăn mặt, miệng em cười 

Thôi em xin lỗi đủ mười được không 

 

Răng đau nhổ bỏ tưởng xong 

Mất rồi mới thấy răng trong cũng cần 

Tự nhiên đang ở rất gần 

Bây giờ xa lắc mất tâm đâu rồi 

 

Chỗ răng trống, lưỡi ghé chơi 

Tự tung khám phá thảnh thơi độc quyền 

Xem như thể là cõi riêng 

Dang ra nằm gọn hồn nhiên ở lì! 

 

Một ngày sau khi nhổ mất cái răng.  Ảnh internet – 021723 
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Ta Biết Mùa Xuân Ðến 
 

Sáng ra dụi mắt rồi chà 

Cổ họng ngứa ngáy như là ong châm 

Mũi thì nước chảy dầm dầm 

Khiến ta sụt sịt cả trăm mấy lần 

 

Ra đường có chút ngại ngần 

Tưởng đâu Covid chẳng gần kề nhau 

Rồi thì cái mặt dàu dàu 

Tại mùa bông phấn chứ đâu phải mình 

 

Xuân nay đến rất thình lình 

Thuốc men chưa uống nên sinh sự liền 

Vội vàng uống lấy một viên 

Lim dim buồn ngủ mơ tiên trên trời 

 

Mùa Xuân thức giấc gọi mời 

Vô tư rắc phấn khắp nơi dương trần 

Trăm nghìn đóa, đẹp vô ngần 

Hoa thơm cỏ lạ ngoài sân đón chào. 

 

Ảnh:  Mùa Xuân đã về, Lewis Ginter Botanical Garden – 021823 
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Đi Ăn Lẩu Buffet 
 

Tối qua ăn lẩu buffet 

Mừng ngày sinh nhật chị ba Kim Hà 

Lái xe về đến trước nhà 

Bụng căng, chùng mắt như gà gặp đêm* 

 

Lẩu thơm nước ngọt thịt mềm 

Rau tươi, hải sản, nước nêm đậm đà 

Thịt heo, đậu hũ, thịt gà 

Tươi ngon, sạch sẽ thiệt là khỏi chê 

 

Cá, tôm, sò điệp ê hề 

Tự do chọn lấy đem về bàn ăn 

Cái bụng như có nhiều ngăn 

Chứa bao nhiêu thứ nên căng cứng rồi 

 

Đầu thì đã bảo ngừng thôi 

Mà sao con mắt muốn coi còn gì 

Về đến nhà, ngủ li bì 

Một hơi tới sáng sướng chi cuộc đời. 

 

 “Căng da bụng chùng da mắt” - 021923 
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Vườn Hoang Có Bụi Mai Vàng 

 

 

Mười năm về trước nơi đây 

Phía sau rậm rịt lá cây phủ đầy 

Dây leo ôm lấy thân cây 

Bộn bề phế thải nơi này tan hoang 

 

Xa kia một góc đồng hoang 

Mùa Xuân khởi sắc ánh vàng lung linh 

Cháy bùng sức sống vươn mình 

Rằng bao niên sử tạo hình vòng cung 

 

Xuyên qua tán lá muôn trùng 

Những bông hoa rộ đã bùng cháy lên 

Em gọi bốn cánh hoa mềm 

Mai vàng để nhớ bên thềm nhà xưa 

 

Óng vàng giữa nắng ban trưa 

Riêng em nỗi nhớ vẫn chưa nguôi lòng 

Trải qua mười mấy năm ròng 

Nhìn hoa nhớ lắm đợi mong ngày về. 

 

022023 
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Truyền Thuyết Về Hoa Bồ Công Anh 
 

 

Ðóa vàng trên thảm cỏ xanh 

Lung linh dưới nắng uốn quanh sườn đồi 

Trải qua cuộc sống nổi trôi 

Một chàng trai trẻ lên ngôi uy quyền 

 

Dựng lên đất nước đầu tiên 

Mở mang bờ cõi thường xuyên xa nhà 

Vạn dặm đường, đã đi qua 

Chợt nhìn trở lại tóc ngà điểm sương 

 

Ðêm ngắm trăng, nhớ quê hương 

Dặn người hầu cận ngoài vườn chôn ta 

Thảo nguyên rộng lớn quê nhà 

Chân trời góc biển bao xa cũng về 

 

Hồn ta nương gió về quê 

Gửi cha, gửi mẹ, bờ đê xóm làng 

Trên phần mộ, đóa hoa vàng 

Về già bạc trắng thênh thang khắp đồng! 

 

022123 
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Chuyện Hai Vì Sao 

 
Ðêm nay sao Mộc, sao Kim 

Hai vì sao lạc đã tìm được nhau 

Nhờ trăng nối lấy nhịp cầu 

Ðể Kim gặp Mộc trao nhau ánh vàng 

 

Mồng hai lá lúa dịu dàng 

Làm con thuyền nhỏ đưa nàng về đây 

Lung linh trong cảnh đắm say 

Mời nhau cạn chén rượu cay tình nồng 

 

Sao Mộc trong cõi hư không 

Say tình lai láng phiêu bồng lãng du 

Nàng Kim dịu ngọt hát ru 

Ðể chàng trút bỏ phù du cuộc đời 

 

Nàng Kim thần nữ rạng ngời 

Còn chàng sao Mộc bầu trời bao la 

Ðêm nay dưới ánh trăng ngà 

Nhờ trăng dẫn lối cho ta với nàng. 

 

Một ngày đẹp trời ngồi ngắm sao Mộc và sao Kim hội tụ cùng trăng 

non! - 022123  
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Buổi Trưa Ði Dạo Ở Thủ Phủ Tiểu Bang Virginia 

 
Trưa nay ngày mới em ơi 

Thứ Tư đi giữa khoảng trời thênh thang 

Mây bay nhè nhẹ mơ màng 

Theo cơn gió thổi mênh mang đất trời 

 

Trưa nay dạo bước bên đồi 

Ngắm muôn hoa cỏ rạng ngời đưa hương 

Cong cong lối nhỏ bên đường 

Ðôi chim mào đỏ yêu đương tự tình 

 

Thủy Tiên vàng, trăm đóa xinh 

Mỉm cười trong nắng lung linh vẫy chào 

Nắng Xuân lan tỏa ngọt ngào 

Dịu dàng tha thướt gửi trao mọi người 

 

Anh nghe khúc khích tiếng cười 

Hai cô gái trẻ đùa vui rộn ràng 

Buổi trưa qua thật nhẹ nhàng 

Trong lòng thoải mái bình an một ngày! 

 

Richmond, Capitol of Virginia! - 022223  
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Sự Tích Hoa Mộc Lan 
 

Thuở xưa ở thành Ðông Kinh 

Có nàng thiếu nữ một mình kết hoa 

Bao nhiêu hoa giấy làm ra 

Vẫn không mua nổi váy hoa cho mình 

 

Một con vẹt, rất thông minh 

Mách rằng nhỏ máu của mình lên hoa 

Giấy hoa bỗng trở xinh tươi 

Giúp nàng nhanh chóng thành người giàu sang 

 

Nơi vũ hội, gặp được chàng 

Tình yêu trao gửi không than oán gì 

Khi yêu nàng chẳng nghĩ suy 

Bao nhiêu giọt máu nhỏ đi kiếm tiền 

 

Mua căn nhà nhỏ bình yên 

Nhưng không thỏa nguyện kim tiền của anh 

Rồi nàng kiệt sức rất nhanh 

Rời xa nhân thế biến thành Mộc Lan! 

 

Hoa Mộc Lan trong công viên Lewis Ginter – 022323 
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Giới Thiệu Sách 
Xóm Chài  

Võ Phú 

 
bìa: Uyên Nguyên Trần Triết 

trình bày: Võ Phú 

phụ bản: Hoàng Vi Kha 

đọc bản thảo: Trần Quốc Bảo & Linh 

Vang 

chính tả: Nguyễn Quang & Diễm Hồng 

Lotus Media xuất bản: 10/2022 

ISBN: 978-108805557-1 

LCCN: 2022918144 

 

"Nhiều truyện ngắn về những cảnh đời quê hương. Đàm thoại, 

hành văn tự nhiên.  Rất Hay và Thú Vị.”   

Vương Thanh, nhà thơ song ngữ, dịch giả truyện Kiều qua 

tiếng Anh và "A Garden of Vietnamese Lyrics & Verse, 

Volume 1" ( Khu Vườn Thơ Nhạc Việt.) gồm nhiều tác giả. 

Jan. 04, 2022. 

“Những mẫu chuyện đơn sơ nhưng rất thu hút người đọc. Mỗi 

một câu chuyện là một lời ẩn dụ. Càng đọc càng thấy hay...”  

Lan Augustus, họa sĩ.  Florida.  Dec. 31, 2022. 

“Rất thích cách hành văn đơn giản, mộc mạc, cùng lối dẫn truyện 

hấp dẫn, cuốn hút...” 

Phục Ðỗ, độc giả, Richmond, Virginia. Dec. 30, 2022. 

"Truyện viết rất hay, lời văn ngắn gọn nhưng súc tích. "  

Phạm Thành Châu, nhà văn.  Springfield, Virginia. Dec. 23, 

2022. 
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“Tập truyện ngắn Xóm Chài đánh dấu sự thăng tiến vững vàng 

trong nghiệp văn của Võ Phú. Ngoài vài truyện xem như ngoại lệ 

xảy ra ở hải-ngoại, không gian của toàn tập mang khung cảnh Việt 

Nam của vài thập niên gần đây và về nhiều khía cạnh, ngoại cũng 

như tâm cảnh. 

Một Võ Phú sống động, hóm hỉnh, khá tình tiết dù có thể đã xa 

trong ký ức. Người đọc được đưa về trở lại những chốn cũ đồng 

quê, cao nguyên, sông biển với những bức tranh đồng áng, sinh 

hoạt và trò chơi trẻ nhỏ. Xuyên suốt là một tình gia-đình đằm thắm 

dù có thời phải trải qua cuộc sống bi đát sau biến cố tháng Tư 1975, 

những thảm cảnh ăn mày con, đẻ mướn, chết đuối,… “ 

Nguyễn Vy Khanh, nhà phê bình văn học, Ontario, 

Canada.  September 17, 2022. 

“Đọc xong, độc giả thấy xóm Chài, như có một phần kỷ niệm của 

chính mình. Cái dư âm còn lưu luyến, nhẹ nhàng. Cái mùi vị Quê 

Hương của xóm Chài thấm đậm trong ký ức như nỗi nhớ không 

quên…” 

Trần Quốc Bảo, thi sĩ. Richmond, Virginia. September 12, 

2022. 

“Tập truyện chọn mảng đời sống  miền quê này rất hay, lạ, và hấp 

dẫn. Tuyệt vời lắm. Chúc mừng Võ Phú sắp có đứa con tinh thần 

mới, rất tinh khôi.” 

Nguyễn Minh Nữu, nhà thơ nhà báo. Arlington, Virginia.  

September 10, 2022. 
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Giới Thiệu Sách 
Nước Mỹ: Những Mảnh Ghép 

Rời 

Võ Phú 

 
Bìa & trình bày:  Võ Phú 

tựa:  nhà văn Phong Thu 

chỉnh tả:  nhà văn Linh Vang 

góp ý bản thảo: nhà văn Ðinh Lê Vũ 

xuất bản: Nhân Ảnh 

ISBN: 978-1989924334 

 
“…Tác phẩm ‘Nước Mỹ những mảnh ghép rời’ là một tuyển tập 

gồm 26 bút ký ghi lại chặng đường tỵ nạn của em trong thời gian 

sống trên nước Mỹ. Em gọi là ‘những mảnh ghép rời’ bởi vì đây 

không phải là một hồi ký chảy tuần tự theo thời gian mà là những 

mảnh đáng nhớ đó đây như ‘Những Ngày Đầu Ở Mỹ’ hay ‘Tôi Dạy 

Tiếng Việt’….”  

- Trần Trung Ðạo, văn thi sĩ, Boston, MA 

“…Đọc "Nước Mỹ: Những Mảnh Ghép Rời" của Phú mà như thấy 

luôn hình bóng của chính mình trong những "mảnh ghép rời" của 

trong gần 25 năm qua đã sống tại đất nước Hoa Kỳ này. Từ 

"Những Ngày Đầu Ở Mỹ" cho đến "Hội Sinh Viên Việt Nam" hay 

"Tờ Giấy Phạt" rồi đến "Con Điều Việt Nam", v.v... cứ như Phú 

đang nhẩn nha kể lại chuyện của tất cả những người đã rời xa quê 

hương Việt Nam yêu dấu sang định cư nơi đất nước Hoa Kỳ… 

Có đọc "Nước Mỹ: Những Mảnh Ghép Rời" mới thấy rõ hình ảnh 

của thế hệ 1 rưỡi, thế hệ thứ 2 của dòng người Việt tị nạn, định cư 

tại hải ngoại này đã phải trải qua những thách đố, khó khăn ra sao để 

có thể đạt được những thành quả như ngày hôm nay.” 

- Nguyễn Kim Du Hạ, nhà văn nhà thơ, Houston, TX. 

“…28 truyện ngắn về đời sống đôi khi nặng lòng quá khứ và tâm 

tình của 2, 3 thế hệ người Việt sống tha hương xứ người. 
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Võ Phú sinh năm 1978, đến Mỹ năm 1994, đã sớm sinh hoạt văn 

học nghệ thuật và kiên trì đến nay. Võ Phú từng đi cùng đường với 

Nguyễn Vy Khanh chúng tôi thời Văn Học Nghệ Thuật Liên Mạng 

là tạp chí @ đầu tiên của người Việt trong nửa sau của thập niên 

1990 - CUNG NGỮ tuyển thơ của nhóm năm 2001 có sự tham gia 

của Võ Phú đã đánh dấu sự nhập cuộc của anh với cộng đồng văn 

học hải ngoại. 

- Nguyễn Vy Khanh, nhà phê bình văn học, Ontario, Canada.  

“…Sáng nay anh đã bắt đầu đọc sách "Nước Mỹ: Những Mảnh 

Ghép Rời".  Bài viết về tấm hình bìa và bài khi Phú mới đặt chân tới 

Mỹ: Hay lắm.  Ý chí cầu tiến và vươn lên lúc nào cũng cần thiết cho 

Immigrants.  Ðây là land of opportunity, cố gắng thì sẽ thành công! 

Mừng cho Phú và gia đình đã có một cuộc sống thật tốt đẹp, gọi là lý 

tưởng đó!” 

Phan Anh Dũng, nhạc sĩ, nhà văn, Maryland. 

“Tối thức khuya đọc gần hết tập truyện. Nhiều kỷ niệm thời HS và 

College ùa về. Dương cũng học lớp sử của Mrs. Shumaker. Chồng 

của bà là cựu quân nhân, ông ta làm việc ở Pentagon. Có hôm học về 

chiến tranh Việt Nam, ông mời cố TS Nguyễn Ngọc Bích vào lớp 

thuyết giảng về Vietnamization.” 

Dương Ðoàn, độc giả, Virginia. 

“…Những câu chuyện về nước Mỹ - hay nói đúng hơn là xảy ra ở 

nước Mỹ- như đúng bản chất vốn có của nó, không tô hồng, cũng 

không bôi đen. 

Với lối kể chuyện bình thản, như một người đứng bên lề đường 

quan sát, Phú sẽ cho độc giả gặp được những người Việt hiền lành, 

chăm chỉ, chịu khó, thích giúp đỡ đồng hương, hay những người tư 

lợi, chiếm đoạt lòng tốt của người khác. Nhưng tuyệt đối, Phú không 

đánh giá hay phán xét về họ. Chuyện của Phú thoát ra được những 

đánh giá tiêu cực thường hay gặp phải về thái độ, về tình thân ái 

tương trợ của người việt tại Mỹ. Ở đâu, ở cộng đồng nào cũng có 

người tốt kẻ xấu, người không tốt lắm và người không xấu lắm…” 

- Nguyễn Hiền, độc giả, California. 
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 Giới Thiệu Sách 
Tưởng Như Ðã Mất 

Võ Phú 

 
Bìa: Họa sĩ Nguyễn Mai Phương 

Trình bày:  Võ Phú 

tựa:  Ðức Trí Quế Anh 

chỉnh tả:  nhà văn Lê Thị Nhị 

xuất bản: Suối Nguồn 

 

"...Cách viết của anh mộc mạc, trong 

sáng.  Những con chữ phản ảnh trung 

thực cuộc sống và lỗi suy nghĩ đời thường của anh..." 

- Ðức Trí Quế Anh, Báo Viễn Ðông; số 1938. 

 

"...Cũng như tập thơ 'Rằng Ta Ðang Yêu’ và tập truyện ngắn 

'Tưởng Như Ðã Mất' bạn đọc sẽ nhìn thấy thấp thoáng bóng tình 

yêu, nét vẽ đơn giản của đời thường, những kỷ niệm vụn vặt đi qua 

trong đời được cẩn thận ghi lại với bút pháp hết sức dễ thương.  Một 

đôi đoạn văn khi đọc, có cảm tưởng như đang được ngồi đối diện với 

Võ Phú nghe anh kể lại câu truyện vừa mới xảy ra, không màu mè, 

không sử dụng ngôn ngữ cao siêu, mơ hồ..." 

- Nguyễn Trung Tín, Người Việt Daily News, Thứ Tư, số 6444; 

và Tạp Chí Bút Tre, số 8. 

"...Võ Phú trong tác phẩm truyện ngắn đầu tay đã đưa ra những cái 

nhìn đúng đắn về tình yêu nam nữ, ca tụng tình người, đề cao 

những tiêu chuẩn đạo đức, và bộc lộ suy tư về triết lý xác đáng..." 

- Tâm Minh Ngô Tằng Giao, Nguyệt San Kỷ Nguyên Mới; số 

35. 

“…Võ Phú chẳng những là một nhà văn, nhà thơ trẻ mà anh rất có 

tài trong địa hạt nhiếp ảnh nghệ thuật. Điều đặc biệt là anh luôn 

đem tài năng của mình ra giúp đở bạn bè và phục vụ cộng đồng. Võ 

Phú rất tích cực trong các sinh hoạt của sinh viên và cộng đồng…” 

- Tuyết Mai, nữ phóng viên báo chí tự do, Fairfax, Virginia. 
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Tiểu Sử 
 

Bút hiệu: Võ Phú khi viết văn. Y Thy(i) khi 

làm thơ. 

Võ Phú sinh ngày 10 tháng 11 tại Nha 

Trang.  Ðến Mỹ vào tháng 9 năm 1994.  

Hiện sống và làm việc tại Richmond, tiểu 

bang Virginia. 

• Chủ nhiệm và chủ bút tạp chí Kết Ðoàn 

2002-2008. 

• Ðiều hành nhà xuất bản Kết Ðoàn 2002-2004. 

• Góp mặt trong các báo, đặc san, tạp chí, thi đàn, như: Suối Nguồn, 

Hồn Quê, Văn Học Nghệ Thuật Liên Mạng, Kỷ Nguyên Mới, Văn 

Hữu, Cỏ Thơm, Ngôn Ngữ…. 

Sách đã in: 

Văn: 

     - Xóm Chài - Lotus Media - 2022 

     - Nước Mỹ: Những Mảnh Ghép Rời - Nhân Ảnh - 2020 

     - Vấn Vương (viết chung với Mai Ngọc Lan) - Kết Ðoàn - 2004 

     - Tưởng Như Ðã Mất - Suối Nguồn - 2003 

Thơ: 

     - Lạc Vào Cõi Thu - Nhân Ảnh - 2021 

     - Ngày Tháng Có Nhau - Văn Học Mới – 2018 

     - Những Phương Trời Nhớ (thơ 10 tác giả) - Kết Ðoàn - 2004 

     - Ðời Chia Trăm Nhánh Sông (thơ 6 tác giả) - Suối Nguồn - 2002 

     - Rằng Ta Ðang Yêu - Suối Nguồn - 2001 

     - Cung Ngữ (thơ 10 tác giả) - Suối Nguồn - 2001 

Giải thưởng văn học: 

     - Giải Viết Về Nước Mỹ - Việt Báo: 2021, 2019, 2017, 2005 

     - Giải nhất thơ văn - University of Maryland – 2001 


