
 

Thấy Hoa Nhớ Người… 
 

  Cảm tác từ ảnh chụp và dòng chữ này: 
“Thấy đoá hoa xuân mà nhớ bạn hiền” 

 
Đợi thấy hoa xuân mới nhớ người ? 
Nghe cũng lãng mạn lắm… bạn ơi !  
Lặng gửi mây hồng… qua thư điện, 
Tặng người bạn quý, khác vòm trời. 
  
Chẳng biết bao năm cách biệt rồi ? 
Bỗng nhiên chạnh nhớ… bạn xa xôi, 
Hẳn đau khổ lắm, quê hương mất, 
Đành mượn hoa xuân, nói thay lời !  
 
Bạn thấy hoa xuân, bạn nhớ người, 
Người phương trời lạnh hẳn sẽ vui 
Nghìn trùng xa quá, chừ nhận được, 
Niềm tin… thay sưởi, suốt đông dài. 
 
Xuân sang bên bạn, Đông còn đây, 
Mặt trời còn ngủ, tuyết giăng đầy, 
Quê hương xa quá, mùa nào nhỉ ? 
Mùa tụ đau thương, triệt hại đời ! 
 
Hạnh phúc cho ai nhận tin người, 
Cùng đoá hoa xuân thay chúc vui, 
Hoa xuân còn mãi trên tuyết phủ,  
Tình yêu cố quốc, vấn vương hoài. 
 
Cảm tạ thâm tình người gửi hoa, 
Quấn theo vài chữ từ phương xa, 
Lặng nhắc, vững tin, dù cách biệt, 
Quê hương khốn khổ… sẽ đổi mà. 
 

-oOo- 

Ngước mặt nhìn trời, mây bay qua, 
Bạn hiền cách biệt, mượn đóa hoa, 
Kèm theo ray rứt… xuân miên viễn, 
Trên đất quê người, không quê ta !!! 
 
Thiên-Thu 
Canada, 11-11-2017 
 

 

Thêm Một Mùa Xuân… 
 

Nhẩm tính, gần bảy mươi xuân qua, 
Hơn nửa thời gian… lìa quê nhà… 
Bao nhiêu kỷ niệm, bao thương nhớ, 
Xuân hồi hương vẫn… chỉ trong mơ ! 
 
Thêm một mùa Xuân trên xứ người, 
Tuổi đời chồng chất, mất tương lai, 
Quê hương yêu dấu… chừng xa quá, 
Nhìn tuyết nhẹ rơi, thêm ngậm ngùi. 
  
Lại nhớ khôn nguôi một quãng đời… 
Một thời xuân mộng, thoáng qua thôi, 
Nhưng dư hương mãi còn lưu luyến… 
Ẩn hiện quanh đây… bóng một người ! 
 
Thiên-Thu, Canada, 12-11- 2017 
 

Xuân Trên Quê Nhà… 
 
Tim vẫn đập, dòng thời gian vẫn lướt, 
Tình quê hương vẫn ngự trị trong hồn, 
Bao năm rồi sống lưu lạc viễn phương, 

Dòng máu Việt vẫn luân lưu thổn thức. 
 
Xuân lại về trong tim người thúc giục, 
Nơi quê nhà, cảnh khổ vẫn tràn lan… 
Đảng toàn trị, người yêu nước oán than, 
Đồn công an… luật tống giam chờ sẵn... 
 
Quê hương tôi còn đâu mùa xuân thắm, 
Và xuân này cũng chỉ máu loang nhanh, 
Cánh hoa xuân ngỡ có, chẳng thành hình, 
Đảng Cộng sản, nào cho người dân sống. 
 
Cộng sản Bắc tiến lên “phò” Trung Cộng, 
Dâng quê hương… cho Tàu đỏ nuốt rồi, 
Xuân năm nay, màu tang phủ khắp nơi, 
Ôi Việt Nam ! Quê hương tôi thảm quá ! 
 
Thiên-Thu, Canada, 13-11- 2017 

 

 


