Tình Xuaân
Trong Ñöôøng Thi
Haûi Ñaø – Leâ Haân

Xuaân Tieâu Voïng Haøn Giang
Phong xuy laïc dieäp ñoäng saàu aâm
Nguyeät chieáu haø löông khaùch töù thaâm
Hyû vuõ hyû hoa voâ hyû saéc
Haøn Giang haøn thuûy baát haøn taâm
Tha phöông uaån noä phi nan giaûm
Coá quaän nhaân yeân baát khaû taàm
Tòch mòch xuaân tieâu coâ ñoái aûnh
Höông quan baùn daï Vieät thi ngaâm

Hải Đà

Xuân Tiêu Vọng Hàn Giang (Bản Văn Chữ Hán)

Dịch nghĩa:
Gió thổi lá rơi vọng tiếng sầu
Trăng chiếu cầu bên sông làm khách nhớ nhà da diết
Mưa vui, hoa vui, nhưng mặt chẳng vui
Sông lạnh, nước lạnh, nhưng lòng không lạnh
Ở phương xa, nỗi sầu giận khó giảm đi
Quê cũ khói lam dễ đâu mà tìm thấy
Quạnh quẽ đêm xuân một mình thân với bóng
Nhớ nhà nửa đêm ngâm nga bài thơ Việt

Thơ phỏng dịch Lê Hân

Ñeâm Xuaân nhôù Soâng Haøn

1
maïch saàu töø tieáng laù
vaøng traêng gieo nhôù thöông
hoa möa vui maët heùo
soâng nöôùc laïnh loøng buoàn
noåi troâi saàu khoù giaûm
tìm ñaâu sôïi khoùi vöông?
ñeâm xuaân loøng soi maët
baät khuùc Vieät ngaùt höông

2
gioù ñaåy laù ngaân nhöõng tieáng saàu
traêng traøn lan nhôù traûi veà ñaâu
möa ñuøa hoa giôõn sao maët heùo
loøng chaúng nhö soâng nöôùc qua caàu
bieàn bieät cuoái trôøi saàu ngun nguùt
queâ nhaø sôïi khoùi laãn veà ñaâu
ñeâm xuaân mình ruû mình taâm söï
Vieät khuùc meânh mang nôû buùp saàu

3
laù theo gioù cuoán ruïng buoàn
leân caàu ñaïp boùng traêng thöông nhôù ñôøi
maët ñaêm, hoa nôû, möa cöôøi
döûng döng soâng nöôùc, loøng ngöôøi nao nao
tha höông saàu lôùp lôùp cao
queâ nhaø, ngoïn khoùi...chieâm bao khoâng thaønh
ñeâm xuaân taâm aûnh cuõng ñaønh
thôû thöông nhôù keát khuùc haønh Vieät ca

4
gioù thoån thöùc trong muoân ngaøn caùnh laù
theo traêng leân caàu ñöùng nhôù loanh quanh
möa môn hoa vui nôû, daï khoâng ñaønh
soâng nöôùc laëng nhöng loøng nghe nöùc nôû
saàu chaúng vôõ döôùi chaân rôøi xöù sôû
queâ trong tim chôït vaéng sôïi khoùi lam
ñeâm xuaân xanh nhìn aûnh thoaùng mô maøng
boán vaùch daäy thôm löøng thô nöôùc Vieät

