
ĐẦU NĂM CHÚC TẾT… 

    TỨ PHƯƠNG & THỤ NHÂN 

 

Lại mừng Năm Mới phải chúc nhau, 

Thôi theo thông lệ chúc vài câu : 

Phát tài, Phát Lộc, đừng phát sốt. 

Sống dai, sống khỏe, sống dài lâu. 

 

Chúc hàng Lãnh Đạo nước Mỹ ta, 

Dù là Dân Chủ  hay Cộng Hòa, 

Hãy đặt  DÂN, NƯỚC lên trên Đảng 

Nếu không, đâu khác bọn Tàu, Nga. 

 

Chúc cho Lãnh Tụ khắp mọi miền, 

Chớ nên giở chứng giống Pu – Tin, 

Xâm lược…bảo : “hành quân đặc biệt”, 

Ôm nhiều tham vọng quá hóa điên !!! 

 

Chúc riêng xếnh xáng Tập Cận Bình, 

Quyền uy nắm vững chẳng rung rinh 

Nhưng đừng hù dọa dùng bom đạn, 

Kẻo vang tiếng rủa : bình ! bình ! bình ! 

 

Đó là : thế sự với nhân sinh, 

Bây giờ đến lượt Thụ Nhân mình. 

Đầu Năm tưởng kính Người Đã Khuất, 

Dâng nén hương bày tỏ chân tình. 

Với người hiện diện ở dương gian, 

Kính chúc : PHÚC-LỘC-THỌ An Khang. 

THẦY, CÔ hưởng phước luôn mạnh khỏe, 

Đồng Môn xí xóa : vui cả làng. 

 

Kế tiếp Xuân sang chúc mọi người, 

Một năm trọn vẹn : thật vui tươi, 

Bỏ phiền, gác giận, đừng bực bội. 

Hào phóng, xài sang : Vạn Nụ Cười. 

 

Sau hết chúc riêng “Đám Già Gân” 

Vẫn còn cố bám…cõi hồng trần, 

Cứ nghĩ mình già nhưng chưa háp ! 

Thôi thì rán trụ thêm mấy Xuân ? 

 

Cũng đồng trang lứa nên nhắc nhau, 

QUÝ MÃO nên tránh bị Mèo cào. 

“Non bồng, nước nhược” không còn sức. 

Đừng gắng…làm chi…kẻo té đau ! 

 

Câu kết vẫn dành Chúc THỤ NHÂN, 

Cuộc đời dâu…bể , lắm gian truân. 

Chúng Ta vẫn giữ… lòng son sắt. 

Để tình đẹp mãi : Xuân và Xuân ! 
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