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Cháu Ý Nhi đang soạn nhạc với đàn Piano 
cho bài thơ "For my Love".  

Day by day, 
I sat by the window waiting for you. 

I stood there, admiring you. 
But you left me all alone. 

Till the day, it was too late. 
Death came across you, 

And lost I was, 
Without you, I was gone. 
Life seemed so worthless. 

Day by day, 
I visited your grave. 
Nothing could I do, 

For you were as dead as the waves 
That washed upon my feet. 

I’d have to wait, till the day, 
Death’s decided to destroy my life, too. 

Then the dream I dreamt, had become true. 
Death ful filled my wish, and blew across me. 

Then my soul reunited with my love. 
Everything else was gone, except for us. 

 
Julie Phan, 5th Grade 

 

************************************************************************************************ 

   Thu Khúc  –  Thiên Hương

Thu Khuùc Sáaùu 
 

Bây giờ đang là mùa gì hở em 

Không phải hạ, 

    không phải xuân 

        cũng không phải mùa thu quyến rũ 

Trời hôm qua  

còn những luồng gió đông se sắt 

Trời hôm nay lại nhẹ gió mùa xuân 

 

Da trời xanh như mùa thu năm trước 

Lá me buồn rơi xuống tóc ai thơm 

Áo ai bay tỏa nhẹ cánh hoa vàng 

Buồn lan đến vấn vương như khói biếc 

.... 

 

Thu Khúc Bảy 
Trăng đêm nay ngập ngừng bên ngưỡng cửa, 
Nụ lan buồn e ấp cánh hương say, 
Gió cuối thu gợn nhẹ nỗi u hoài 
Sương huyền hoặc ru hồn người thi sĩ .... 

 
Thu Khúc Mười 
Mùa thu đang trở về bên ngoài khung cửa 
Chút nắng dịu dàng nhè nhẹ bước qua sân  
Chiếc lá vàng khô theo gió lướt bên thềm 
Sao nhanh quá một năm trời sắp hết 
Buổi sáng tỉnh giấc chợt thấy hao gầy 
Mùa thu đó, em đợi hoài trong nắng…. 

 
 

For my LOVE 
 


