
Bài thơ từ tên 63 ca khúc của Trịnh Công Sơn gây xôn xao 
LÊ THỐNG NHẤT 

Nhân kỷ niệm 13 năm ngày mất của Trịnh Công Sơn, TS Lê Thống Nhất đã sáng tác một 

bài thơ tưởng nhớ đến vị nhạc sĩ tài hoa từ tên 63 ca khúc của ông. 

Bảo Trọng hát nhạc Trịnh chín chắn và tình cảm tại Giọng hát Việt nhí Tình khúc Trịnh 
Công Sơn và những bí mật của Khánh Ly 

 

ĐẮM THEO CA KHÚC CỦA ANH 

 

"Bạc phơ Hạ trắng tái tê 
 

Để cho Biển nhớ gọi về tên  Anh 

 
Tình sầu nào có trôi nhanh 

 
Tình xa xin vẫn để dành cho nhau 

 
Tôi ru em ngủ cho mau 

 
Tự dưng thấy - Trong nỗi đau tình cờ 

 
Nắng thuỷ tinh cũng ngẩn ngơ 

 
Rừng xưa đã khép tiếng tơ vẫn còn 

 
Vết lăn trầm mãi chẳng tròn 

 

Ướt mi chi để héo hon cho người 
 

Biệt ly Vẫn nhớ cuộc đời 

Dù rằng Xa dấu mặt trời bao năm 
 

Khi nào Tôi sẽ đi thăm 

 
Để người xin chớ Tưởng rằng đã quên 

 
Ru tình mong chút nhân duyên 

 
Một ngày như mọi ngày nên lại buồn 

 
Này em có nhớ mưa tuôn 

 
Cơn Mưa mùa hạ ngọn nguồn từ đâu  

 
Người về bỗng nhớ nhịp cầu 

 
Nối vòng tay lớn nguyện cầu cho ai 

 

Nguyệt ca - Như tiếng thở dài 
 

Tuổi đá buồn gửi u hoài đi theo 

http://giaoduc.net.vn/Van-hoa/Bao-Trong-hat-nhac-Trinh-chin-chan-va-tinh-cam-tai-Giong-hat-Viet-nhi-post120998.gd
http://giaoduc.net.vn/Hau-truong/Tinh-khuc-Trinh-Cong-Son-va-nhung-bi-mat-cua-Khanh-Ly-post114946.gd
http://giaoduc.net.vn/Hau-truong/Tinh-khuc-Trinh-Cong-Son-va-nhung-bi-mat-cua-Khanh-Ly-post114946.gd


 

Quỳnh hương đưa giữa xóm nghèo 
 

Hai mươi mùa nắng lạ vèo trôi qua 
 

Kìa Đôi mắt nào mở ra 
 

Cho ai được thấy Đoá hoa vô thường 
 

Giọt nước mắt cho quê hương 
 

Trong tim Có những con đường lá rơi 
 

Chỉ có ta trong cuộc đời 
 

Biển nghìn thu ở lại nơi bến nào 

 
Bống không là Bống dưới ao 

 
Này em có nhớ gọi chào Bống không ? 

 
Ru em từng ngón xuân nồng 

 
Nghẹn như Lời của dòng sông thu tàn 

 
Huyền thoại Mẹ mãi chứa chan 

 
Sóng về đâu để non ngàn đắng cay ? 

 
Còn Ta thấy gì đêm nay ? 

 

Ai đi Như cánh vạc bay cuối chiều… 
 

Lời thiên thu gọi phiêu diêu 
 

Phúc Âm buồn gợi những điều trong tim 
 

Thương một người mải đi tìm 
 

Hoa vàng mấy độ lặng im khóc thầm 
 

Tạ ơn thắp nén hương trầm 
 

Đã thôi Ở trọ cõi trần rồi ư ? 
 

Cát bụi là thực hay hư 

 
Ra đồng giữa ngọ mà như về nhà 

 

Một lần thoáng có rồi xa 

 
Để ai đếm - Từng ngày qua não nề 

 
Hẹn chi  Một cõi đi về 

 
Diễm xưa nay đã yên bề sau mưa 

 
Mang Em đến từ nghìn xưa 

 
Mà như Cỏ xót xa đưa tháng ngày 

 
Mình ai Lặng lẽ nơi này 

 
Chẳng buồn theo để Níu tay nghìn 

trùng 

 
Rừng xanh xanh mãi không cùng 

 
Vườn xưa xơ xác giữa vùng xác xơ 

 
Thương ai đã Hãy cố chờ 

 
Vàng phai trước ngõ thẫn thờ cuối 

xuân 
 

Ai ngoài cánh cửa tần ngần 
 

Bên đời hiu quạnh  những lần lệ rơi 
 

Để gió cuốn đi  cuối trời 

 
Ru đời đi nhé!  Mong đời ngủ say..." 
 


