
   Hoàng Kim Long 

 

 

      

LẠI MỘT MÙA XUÂN 

 

                                  

                               TA  HỎI  LÒNG  TA – XUÂN  CÓ  VUI 

                        LẠI  MÙA  XUÂN  MỚI  SẮP  ĐẾN  CHƠI 

                        TRONG  GƯƠNG  CÓ  PHẢI  TA  NGÀY  ẤY 

                        GIÓ  PHẤT  PHƠ  BAY  NHỮNG  MỘNG  ĐỜI 

 

                        XUÂN  ĐẾN  TRẮNG  THÊM  VÀI  SỢI  TÓC 

                        NHƯNG  RƯỢU  VẪN  NỒNG  HOA  VẪN  TƯƠI 

                        THÔI  HÃY  MỪNG  XUÂN  GIÀ  THÊM  TUỔI 

                        CÙNG  ĐÓN  XUÂN  SANG  VỚI  ĐẤT  TRỜI 

 

                        NGƯỜI  CHÚC  VẠN  ĐIỀU  ĐỀU  NHƯ  Ý 

                        TA  MONG  TOẠI  Ý  ĐÔI  ĐIỀU  THÔI 

                        CHẲNG  MONG  SỐNG  LÂU  NHƯ  CHIM  HẠC 

                        GẶP  NHAU  KHỎE  MẠNH  ĐỦ  VUI  RỒI 

 

                        ĐÂU  ĐÂY  TIẾNG  PHÁO  NHÀ  AI  ĐỐT 

                        CHÚC  CÁC  BẠN  TA  XUÂN  MÃI  VUI 

                                                    HOÀNGKIMLONG 



                        

 Trần Văn Lương 

 

Đầu Năm Khỉ 

      Khai Bút Tự Trào 
  

Tết đến rồi, nhanh nhỉ, 

Già đầu thêm bất trị. 

Vợ cho chỉ một ly, 

Chàng ních luôn hai xị. 

Sáng túy lúy khề khà, 

Chiều lê la bí tỉ. 

Chẳng cần xé lịch ra, 

Cũng biết ngay là khỉ! 

       Trần Văn Lương 

    Cali, Mùng Một Tết 

       Bính Thân 2016 

 

 

 
 

Họa: 

 

   Đầu Năm Khỉ 

         Họa Bút Tự Trào 

Bảy mươi rồi, già nhỉ,  

Tuổi này thì bất trị   

Cũng muốn uống vài ly 

Chỉ là ly xá xị !  

Sáng chít chát cà phê 

Chiều nhâm nhi huynh tỷ 

Lịch mới lật ra rồi 

Đúng là năm con khỉ! 

                Nhan Ánh Xuân   

                 Cali, Mùng Một Tết 

                    Bính Thân 2016 

 



 

   Nhan Ánh Xuân 
 

 

Buồn Tàn Niên 
 

 

Lưới nhện còn đây, nhện ở đâu? 

Vườn thưa, cảnh vắng, gợi bao sầu 

Cành khô đợi tuyết buồn hiu hắt 

Mỗi độ Đông về có nhớ nhau? 

 

Chẳng muốn Đông sang sợ lạnh lòng 

Nhưng mà năm tháng có ngừng không? 

Xuân qua, Hè đến, Thu đi khuất 

Đến buổi tàn niên... thấy gió Đông 

 

Đêm dài, ngày ngắn, chạnh niềm riêng 

Biết trút nơi đâu những muộn phiền? 

Viễn xứ bao năm còn bỡ ngỡ 

Mối sầu vong quốc vẫn triền miên! 

 

                        ****** 

Cánh thiệp mừng xuân rực rỡ màu 

Tháng ngày rồi cũng sẽ trôi mau 

Sẽ sang năm mới nhiều hy vọng 

Ta vẫn mong Xuân, dẫu bạc đầu! 

 

Xuân Nhan 

Cali, tháng 12/2015 

 

 

 



 

 

   Phùng Minh Tiến 

 

 

MƠ MỘT MÙA XUÂN 

 

Đêm xuân tỉnh giấc buồn như núi 

Lịch sử nghìn năm vẫn ngậm ngùi 

Bài ca thuở ấy ai dựng nước ? 

Máu lệ bây giờ vẫn chửa nguôi 

Bao nhiêu vật đổi sao dời nữa ? 

Đất Mẹ còn trong cuộc tả tơi 

Xuân về đất khách hờn quan tái 

Mắt lệ nhòa trong chén rượu mời 

Nhớ ai từ độ thanh xuân đó 

Lồng lộng hồn trai mộng ngất trời 

Mà sao giờ vẫn còn oan khuất 

Vẫn còn thống hận mãi không thôi 

“Gươm cùn giày cỏ” tìm đâu thấy ? 

Khách lạ lưu thân khắp xứ người 

Mơ một mùa xuân bừng hoa nở 

Mùa xuân rạng rỡ mắt môi cười 

Để nghe vang vọng tình sông núi 

Để má em hồng gió biển khơi 

Mẹ già thôi hết đời vô vọng 

Quê nghèo rộn rã tiếng reo vui. 

 

                      Phùng Minh Tiến       

  

 



  Lê Xuân Nho 

 

BẾN BỜ 
 

Đời như sông nước lững lờ 

Đi không tới bến tưởng bờ quá xa 

Rồi thì ta cũng nhận ra 

Sông đời chỉ có thân ta là bờ 

Uổng công mong ngóng trông chờ 

Phí thân cho những ước mơ xa vời 

Ta quên ta vốn là người 

Sinh ra cho cả đất trời xoay theo 

Ra song soi bóng xem bèo 

Thong dong giữa những mái chèo vong thân 

Người bôn ba khắp xa gần 

Bèo trên sông nước ân cần trổ hoa 

Sông đời đâu có bờ xa 

Cớ sao bỏ cả thân ta đi tìm 

Sống vui cuộc sống nổi chìm 

Tìm chi cũng chẳng bằng tìm cái ta 

Tưởng sông đời có bờ xa 

Vì ta chưa biết được thân là bờ 

Nầy em hai đứa đôi bờ 

Đất trời nhập thể, đôi bờ làm sông 

Sông đời thì rất mênh mông 

Bờ cao đê vững cho sông nước đầy 

Bên sông là tấm thân nầy 

Sang bờ tới bến ở ngay chính mình. 

                        Lê Xuân Nho          


