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SỢI NẮNG 

 

Xin em đừng tắt nắng 
Cho rạng những ngày hè 
Để tình thêm say dắm 

Cõi lòng bớt sắt se. 
 

Xin em dừng gọi gió 
Cho tình chẳng phôi pha 
Trong nắng ngàn hoa nở 
Cuộc đời nhẹ phong ba. 

 
Bầu trời còn xanh thẳm 
Trên biển cả dòng sông 
Tóc em vương sợi nắng 
Cho tình đẹp sáng trong 

 

Sợi Nắng : tên tâp thơ đầu tiên [1999]  của Lưu Hoài 
 
 

SUN RAY  
( SỢI NẮNG ) 
             Poem of LUU HOAI 
             Translated by the Authour 

My dear , Don't Light of the sun , Please 

For sparkling the days of summer 
The love will be passionated  
My heart withered, less and less. 
 

My dear , don't call the wind please 

For the love couldn't be changed 

In the sunlight, thousand flowers blooming  
So, the life lightly suffering. 
 

The sky is still yet , my dear 
On the sea and the river 
Your hair being entangled in the sun rays 

The love will beautiful and bright always. 
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Sun Ray [Sợi Nắng]; name of 'The Firs' Porty Book'[1999] 
                                                                By Luu Hoai 
 
Chú Thích : 
Sợi Nắng còn là tên của tập thơ đầu tiên [1999] của Lưu Hoài , có tính trữ 
tình và tượng trưng . Tác giả yêu thích thiên nhiên, đến với biển cả dòng 
sông và biết tận hưởng từng giọt nắng bên cuộc đời với bao nỗi khô đau  
Có thể nói nắng là biểu tượng cho sự sống của con người , muôn loài và vạn 
vật . Hằng ngày , chính ánh nắng đã giúp cho ngàn hoa đua nở , cây cỏ xanh 
tươi , và sưởi ấm lòng người để chúng ta được vui sống và hưởng được 
hạnh phúc và tránh được sự lạnh lẽo cô đơn.  
Hãy tận hưởng từng sợi nắng để sưởi ấm lòng người đem lại hạnh phúc cho 
chúng ta ở đời. 
                                                                                                                            
             LƯU HOÀI 
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