
Thơ Vui 
 

Xướng 

TRÊU GHẸO BẠN GIÀ 

Ngớ ngẩn tình hâm cả chục lần 
Thi nhân thất thập ngỡ đang xuân 
Thiền tâm giải thoát không tìm lối 

Biển ái trầm mê lại dấn thân 
Lấn cấn cháu con mắc lắm nợ 

Lôi thôi thê thiếp vướng trăm phần 
Xin đừng giở chứng mơ quà lạ 
Áo vợ cơm nhà vẫn thấy tân 

Lý Hiểu 
VA. 03/2014 

 
 

Họa
 

 
HOAN HÔ BẠN GIÀ 

 
Bảy mươi, sao bảo đã "cù lần" 

Cứ mộng mơ và hưởng cuộc xuân 
Những nét oai hùng chưa hết dấu 

Bao phen ngang dọc vẫn toàn thân 
Cơm nhà đều đặn về ngồi bửa 

Phở quán thường xuyên ghé dự phần 
Sớm tối cà phê ngoài phố xá 

Già còn như vậy vượt trai tân! 
 

Hạ Thái Trần Quốc Phiệt 
Cali, Mar,01,2014 

 
 

THÂN GỞI BẠN HIỀN 
 

Xướng họa bao phen, gặp mấy lần 
Cũng mừng cho cụ Lý còn xuân 

Vợ con êm đẹp vui ly rượu 
Nhà cửa lai rai khỏe tấm thân 
Bể khổ mơ màng xin tát cạn 

Văn chương chắc chắn hãy gom phần 
Cổ lai thất thập tình thân ái 
Nào dám so bì cựu với tân 

 
Nguyễn-Phú-Long 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

MÁCH NƯỚC 
 

Thôi thôi, anh bạn đã bao lần 
Hâm lại xào hoài cái hết xuân! 

Bát phở thơm tho, thèm giấu dạ, 
Chén cơm nguội lạnh, trách vào thân! 
Mất công hâm mãi không nghe nóng, 
Tốn sức thử chi chẳng được phần! 

Lén chị, nghe tôi, ra quán phở, 
Tự nhiên lòng cảm thấy như tân...! 

 
Githéa Hy Hoàng 
Santa Clara, 2014 

 
MỘT CUỘC NHÂN SINH 

 
Yêu đương nhẩm tính đã bao lần 

Tuổi cổ lai hy chợt dậy xuân 
Ngọn lửa si mê thiêu tuệ giác 
Trái tim tình ái lụy tâm thân 

Ngót đời ăn ở vì duyên nghiệp 
Trọn kiếp bên nhau bởi số phần 

Một cuộc nhân sinh chơi cũng đã 
Thủy chung chồng vợ kính như tân. 

 
Phùng Trần - Trần Quế Sơn 

(Illinois- March-02-2014) 
 
 
 
 



 
ÔNG CHÌ ... 

 
Yêu được, yêu đi, chớ đếm lần 
Kẻo hoài đấy nhé cái hồi xuân 

Cơm hâm đến thế còn nguyên hột 
Phở nấu nhường kia chửa nát thân 

Chì thật, ông chì, chì nhất bậc 
Giỏi ghê, bác giỏi, giỏi muôn phần 
Tình xanh tóc trắng, mừng cho cụ 

Ai nói đời vui chỉ lúc tân ? 
 

Song Châu Diễm Ngọc Nhân 
 
 

GIÀ KHÔNG ĐỀU 
Họa Nương Vận 

 
Nhắc ngài chuyện ấy đã nhiều lần 
Vẫn cứ bảo rằng phơi phới xuân 
Ra ngõ mềm môi cho vượng khí 

Về nhà đuối sức lại than thân 
Bắt con nắn gối êm đôi chút 

Khều vợ dằn lưng gảm ít phần… 
Mệt mỏi đã đành còn nhức óc 

Nhắn nhe ông bạn liệu canh tân . 
 

Thái Huy 
3-3-2014 

 
YAMAHA 

 
Cái chuyện mây mưa biết mấy lần? 

Thế mà vẫn thấy mãi còn xuân 
Anh em thi hữu xin đừng trách 
Má nó khen hoài thật khổ thân 
Thôi thế thì nay đành thủ phận 

Phở cơm cho lắm khổ muôn phần 
Phen nầy tớ quyết lên chùa ẩn 
Niệm Phật Di Đà kiếm sải tân. 

 
Thằng Khờ 

Cam Ranh,04/3/2014 
 
 

VỊNH THẤT THẬP 
 

Bảy mươi thì đã hết đường lần 
Còn nói làm chi hạ với xuân 
Sớm biết luật trời mà tịnh trí 

Mau tìm linh hiển để phù thân 
Chớ nên mù quáng mê huyền hoặc 
Mà phải khôn ngoan giữ định phần 

Quy luật thời gian ai tránh khỏi 
Đành vui sống đợi kiếp lai tân. 

Hoàng Gia Độ 

 
AN PHẬN TUỔI GIÀ 

 
Thất thập tuổi già.....được mấy lần, 
Sao không hỏi lão lúc còn xuân ? 
Bây giờ gác kiếm đâu còn thiết, 

Thuở trước tung hoành chẳng kể thân. 
Sung sức ...ban ngày chơi phỉ chí, 
Xuội lơ ...buổi tối chán muôn phần. 

Thôi thôi xin chớ gieo tai hoạ: 
Giới thiệu chân dài chửa mất tân. 

LĐK 
March 04 2014 

 
 

ĂN PHỞ 
(Họa ngược vận) 

 
Lâu ngày ăn phở cứ như tân, 

Hương vị thơm tho thêm bội phần. 
Thư dãn nhẹ nhàng luôn trí óc, 
Gia tăng khoái lạc cả tâm thân. 

Hai mươi thuở trước thời xem trẻ, 
Bảy chục bây giờ vẫn thấy xuân. 

Kiên cữ làm chi cho mệt xác, 
Đời còn ăn phở được bao lần? 

 
Chánh Minh 

 
 

ÔNG HOÀNG NHÀ TÔI 
 

Giỏi lắm mùa trăng chỉ một lần 
Bảy mươi ai bảo hãy còn xuân? 

Nhúc nha nhúc nhích ê xương cốt 
Hì hục hì hà khổ tấm thân 

Tiểu tiện hằng đêm chừng bảy lượt 
Cháo cơm sáng tối đủ ba phần 

Khi quên khi nhớ như người lãng 
Còn thiết tha chi cựu với tân. 

 
Bà Hoàng 

(Gởi bởi Cụ Hoàng) 
 

KHÔNG ĐỀ 
 

Nhớ thuở đương thì nếu đếm lần 
Ngày ba đêm bảy cuộc tình xuân. 

Phòng không gió thổi buồm căng cột 
Bụng chẳng mưa sa nước láng thân. (*) 

Tám chục xe lăn và chống gậy, 
Hai môn cơm phở với giao phần, 
Trông "hoa" tim đập cơ hồ loạn 
Ngắm bóng má đào lộng vẻ tân. 

Uyên Quang 
3/5/2014 



 
 

 
 
 

 
ĐẾM THỬ ĐI ! 

 
Chuyện ấy, đố ai đếm mấy lần 
Trao tình từ độ tuổi thanh xuân 

Thì là dồn dập khi xung độ 
Vốn dỉ  lai rai lúc mỏi thân 

Có lúc chán chê không hỏi tới 
Lắm phen thèm khát quyết thêm phần 

Trời cho ân ái, nào vui tới 
Càng dẻo càng dai với thế tân ! 

 
LV Hạt 

SG-06/3/2014 
 
 

TRÊU GHẸO BẠN GIÀ 
 

Làm sao đếm được mấy ngàn lần 
Nhưng đó là thời tuổi rộ xuân 

Cái thuở hai mươi thừa thải sức 
Giờ đây bảy chục phải tu thân 
Dù cho đủ lực xung mười trận 

Cũng phải đề cao giảm chín phần 
Thầy thuốc lang băm khuyên bảo thế 

E không nhịn nổi với em tân 
 

Thục Nguyên 
 
 
 

NGÀY BA ĐÊM BẢY 
 

Ngày ba khỏi đếm đã bao lần 
Đêm bảy thi hành tạo dáng xuân 

Thực tập thường xuyên nên hiệu quả 
Gia công nghiêm túc kết chân thân 
Yêu thơ xướng họa mong xuôi vận 
Mến bạn chung vui gắng góp phần 

Cam táo vào ra dăm trái chuối 
Suối nguồn tuổi trẻ luyện thêm tân. 

 
Hoài Việt Nguyễn Vĩnh Tường 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ghi chú (*) Nguyên văn: 

Trướng nội vô phong phàm tự lập, 
Hung trung bất vũ thủy trường lưu 

 
 

CHỈ ẤY … NGHE ÔNG 
 

Nhắc nhở ông nên chỉ ấy lần 
Đâu thừa sức lực thuở còn xuân 

Ngày năm xoành xoạch không chùn bước 
Tối bảy đọ so cứ áp thân 

Cung kiếm hết thời vung múa lượn 
Phu thê giờ lúc định căn phần 

Bẳng quên mọi chuyện ngang vạch xéo 
Thầy thuốc hờn ghen xứng lão tân 

 
Văn Thiên Tùng 

Quảng Trị, 07 3/2014 
 
 

ĐỪNG CHÊ ĐẶC SẢN 
 

Họa 17 
Cả tháng may ra được một lần 

Tâm hồn sảng khoái tưởng còn xuân 
Quanh năm tất bật vì cơm áo 

Suốt tháng loay hoay bởi tấm thân 
Sức lực đâu còn năng động nữa 
Tinh thần đã luống mất đôi phần 
Tuy nhiên chẳng dại chi từ chối 
Đặc sản bao giờ chả thấy tân 

 
Thủy Lâm Synh 

Mar. 15, 2014 
 

RỎ SỰ ĐỜI 
 

Dẫu biết vui chơi đã lắm lần 
Bảy mươi còn mộng mị hoài xuân 

Bò lăn bò lóc vui cây cỏ 
Nằm ngữa nằm nghiêng sướng xác thân 

Ngày nắng gắng ăn  ba bốn miếng 
Đêm mưa cố ngậm một đôi phần 
Đất trời che chở theo năm tháng 

Rỏ sự  đời: kim cổ - cựu tân 
 

Phan Khâm 
 


