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Duyên Lành 
 

LGT: Dưới đây là bài thơ tôi đã viết trong lúc ngẫu hứng để gửi tặng cho một bạn 
tâm giao trên net gần 6 năm trước. Hôm nay người bạn tâm giao nầy mới hồi âm 

điện thư và kèm theo lời thơ của tôi ( hiệu đính ba chữ). NP 
 
 

Duyên lành tri ngộ được kỳ nhân 
Đa tạ ân trên dẫn đến gần 

Quả thật "hữu duyên thiên lý ngộ" 
Trân trọng tâm giao, kết vạn lần. 

  
Mong được tâm giao với Còm Sỹ 
Chia sẻ tình nước trước vận suy 

Để réo goị nhau hồn ái quốc 
Cùng nhau dụng Tâm Lực cứu nguy 

  
Không biết bây chừ ngài ở đâu  
Hình như xa lắm, nửa điạ cầu ? 

Còn ta thì tại nam xích đạo 
Đất rộng, ngươì thưa, đại dương châu 

  
Ngài đã về hưu có phải chăng ? 

Lục tuần, ta chưa được ngắm trăng 
Bận bịu cháu, con nên ngụp lặn 
Nhưng mà hoan hỹ như mọi lần 

  
Xin giữ gìn nhau một chữ thân 
Dù bất tri diện nhưng thật gần 
Tri kiến, đồng tâm, tri vạn hữu 

Duyên nầy khắc cốt đến ngàn năm. 
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Xin chúc Còm Sỹ mãi an nhiên 
Thức tâm thiên hạ đến vạn miền 
Cứu nguy Việt tộc, phá giặc Hán  

Hẹn về hội ngộ bến gia tiên.    
  

Nam Phong 
05/07/2011 

 
Điện Thư Hồi Âm Của Bạn Tâm Giao Ngày 27/06/2017: 

 
Chào Bác Phong, 

 
Lâu quá rồi, hôm nay tôi mới có dịp mở lại email này và 

đọc kỹ bài thơ bác viết tặng tôi. 
Thật xúc động và trân quý!  

6 năm vật đổi sao rời 
tri ân không biết có thời gian không?  

 
Trân trọng kính thư, 
-------------------------- 

Mr Hà Thiên Hậu (Còm Sỹ) 
hathienhau13@yahoo.com 

 

6 năm vật đổi sao rời 

tri ân không biết có thời gian không?  

Còm Sỹ 

6 năm qua vẫn còn đây 

Chữ Trung giữ vẹn, đong đầy tình quê. 

Nam Phong  
Ngày 27/06/2017 
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