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NHỮNG VẦN THƠ XUÂN
(Đường luật)
ĐẤT Ở TÌNH QUÊ
Khi ta ở, đất chỉ là đất ở,
Khi ta đi, đất đã hoá tâm hồn.
C.L.V.
Xuân đã về, sao chẳng tiện về?
Trò đời, cuộc thế lắm nhiêu khê!
Trước hoa thơ thẩn, đầu sương tuyết;
Dưới nguyệt mơ màng, dạ tái tê.
Đất ở chứa chan miền đất ở;
Tình quê tha thiết mối tình quê.
Mong ngày nắng dậy, xoay cơ tạo
Khúc hát đoàn viên vui hả hê.
TÌM LẠI MÙA XUÂN
Tôi đi tìm lại một mùa Xuân
Đã mất từ khi nổi bụi trần.
Hoa cũng ngậm ngùi rơi cánh mộng;
Chim còn kinh hãi lạc cung ngân.
Dặm dài cuộc lữ, thân hằng trải;
Hội lớn niềm hoan, thế chuyển vần.
Tết đến cỏ cây vươn sắc thắm,
Trời Nam rực rỡ ánh tường vân.
XUÂN VỌNG
Lòng vẫn mong chờ một dáng Xuân
Tự do, Dân chủ thoát phong trần
Trải màu xanh thắm phương cằn cỗi;
Điểm phấn son hồng nét ngọc trân.
Cất tiếng hoan ca xua tiếng khóc;
Đem tình nhân ái nối tình thân.
Mai này gío mới đua Xuân lại
Đất nước hồi sinh đẹp bội phần.
XUÂN THA HƯƠNG
Ngày Xuân vùn vụt ánh tà dương
Một cội mai già gội nắng sương.
Tết đến bẻ bàng người lữ thứ;
Xuân về buồn tủi kẻ tha hương!
Chung trà thưởng tết sao khan giọng?
Chén rượu mừng xuân lại đắng hương!
Hoa cỏ ngậm ngùi thương số phận
Xuân nào mới hết cảnh tha phuơng?

VIẾNG CỐ HƯƠNG
Theo gót nàng Xuân viếng cố hương
Bao nhiêu xa cách bấy nhiêu thương.
Thuyền chờ, bến đợi người ly xứ;
Chị ngóng, em trông kẻ viễn phương.
Gặp gỡ yêu ai thân thạch thảo;
Chuyện trò mến đó phận phong sương.
Mai kia về lại hoa đua nở
Én chập chùng bay rộn phố phường.
TẾT XÀI KẺNG
Tết tới xài chơi “kẻng” quá chừng,
Gạo mua đôi ký chứa lưng thùng.
Trà xanh nhạt nước năm ba chén;
Rượu trắng non men sáu bảy chung.
Riêm mức chẳng xơi e mỏi miệng;
Kiệu bài không đánh sợ đau lưng.
Làm thơ, ngâm vịnh, đôi câu đối
Tết nhứt như vầy có kẻng không?
MINH NIÊN KHAI BÚT
Minh niên khai bút, bút khai hoa
Rực rỡ muôn phương, đẹp mọi nhà.
Đào báo bình an, hồng thịnh vượng;
Mai khai phú quí, cúc vinh ba.
Gia đình hạnh phúc, vui sum hợp;
Thân tộc thảo hiền, sống thuận hòa
Ước hẹn mừng Xuân qua, Tết lại
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