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Bài Xướng
XUÂN TAO NGỘ
Xuân đến muôn hoa nở trước nhà
Dừng chân lữ khách dặm đường xa
Nâng ly rượu quí bên hồng thắm
Nhắp chén trà thơm dưới ánh ngà
Chú Cuội ham vui về hạ giới
Chị Hằng hảo ý giã ngân hà
Văn nhân Thi hữu xin mời đến
Tao ngộ vườn đào vạn sắc hoa
Triều Phong ĐẶNG ĐỨC BÍCH

Bài Họa:
Bài Họa 1:

XUÂN ĐẾN
Canh cánh từng đêm đứng trước nhà
Trông về quê Mẹ mịt mù xa
Yêu đồng lúa trổ bay hương ngát
Nhớ mái chèo khua động ánh ngà
Tay yếu đâu làm nên đại sự
Vai gầy nào gánh nổi sơn hà
Non sông mong đợi mùa xuân đến
Cho nắng hồng lên rộ nở hoa
NGÔ ĐÌNH PHÙNG
Bài Họa 2:

VUI XUÂN
Thấp thoáng bên sông cuối xóm nhà
Tưởng chừng nhi nữ khách phương xa
Tóc xanh buông xõa bờ vai thắm
Vóc liễu thướt tha dáng ngọc ngà
Có phải vui xuân về vãng cảnh
Hay là nhớ nước ngắm giang hà ?
Đê mê nắng nhạt thầm chiêm ngưỡng
Vời vợi mây chiều đắm sắc hoa
Huyền Vũ LÊ VĂN HUYÊN
Bài Họa 3:

XUÂN MỘNG
Mộng thấy đêm qua em đến nhà
Biển dâu nếp cũ chẳng rời xa
Mơ màng mắt biếc đầu sương tuyết
Mủn mỉn môi duyên vóc dáng ngà
Thỏ thẻ bên tai lời cựu nghiã
Đầm đìa dưới gối giọt ngân hà
Trăng thề một thuở còn in dấu
Thức tỉnh thương hoài giấc nguyệt hoa
THÁI TẨU

Bài Họa 4:

XUÂN NHỚ BẠN
Viễn xứ nhiều năm nhớ bạn nhà
Đôi bờ trắc trở dặm đường xa
Quê hương ngóng đợi tan giông tố
Bằng hữu chờ mong chuốc chén ngà
Sóng gió ngập tràn vùng hải đảo
Khói sương che khuất dải ngân hà
Đẹp trời tái ngộ mừng xuân mới
Rạng rỡ cùng vui rực pháo hoa
NGUYÊN VŨ

Bài Họa 5:

XUÂN NHỚ NHÀ
Cách biệt trùng dương nỗi nhớ nhà
Ngày về nhưng nẻo ấy còn xa
Nhắn người chốn cũ gìn thân ngọc
Gửi kẻ quê xưa giữ dáng ngà
Gió Bắc ngựa Hồ vang tiếng hí
Cành Nam chim Việt vọng sơn hà
Mưa nhuần gió Lạc trời khoe sắc
Nắng trỗ mây Hồng đất nở hoa
BÙI VĂN LUÔNG

Bài Họa 6:

BÓNG HỒNG VIỆT NAM
Ngàn năm liễu giới chốn quê nhà
Mấy thuở hương đời dễ tỏa xa
Tứ đức giữ gìn như bạch ngọc
Tam tòng soi dấu tựa trăng ngà
Vui xuân ước dạo vùng non nuớc
Hưởng tết mơ quanh cảnh hải hà
Đất Mẹ cách xa ngàn diệu vợi
Bóng hồng khoe sắc nở muôn hoa
CÙ HÒA PHONG

Bài Họa 7:

MỘNG NGÀY XUÂN
Hiển hiện quê hương núi biển nhà
Thoảng hồn dân Việt nẻo gần xa
Nam nhi tử hán khom lưng ngựa
Nữ liễu kiều my tựa tháp ngà
Có phải xuân về mơ đất mẹ
Hay là tết đến mộng sơn hà
Soải chân từng vạt đời lưu lạc
Bọng nắng chân trời gọi nở hoa
LAN CAO
Bài Họa 8:

NHỚ GIAI NHÂN
Lặng lẽ nhìn sao luyến cảnh nhà
Dáng hình em gái tít mù xa
Ra đi một thuở trời xây xẩm
Nốc cạn mười thương đất ngã ngà
Mượn rượu tiêu sầu quên thít thít
Vay men loảng trí dấu quan hà
Quê người đất khách buồn hiu quạnh
Thổn thức canh dài bóng nguyệt hoa
Kiều Lam NGUYỄN CÔNG LUẬN

Bài Họa 9:

XUÂN MƠ
Nằm mơ tiên nữ rủ lên nhà
Vồn vã ra chào đón khách xa
Nghiêng mực cận kề bên bút ngọc
Bàn son chờ sẵn cạnh quân ngà
Mạn đàm điển tích lưng trà nhấp
Giao hảo cầm thi chút tửu hà
Tỉnh giấc đang còn ôm gối cũ
Lâu rồi mới gặp giấc mơ hoa
HỮU LÊ

Bài Họa 10:

XUÂN THƯ THÁI
Gác kiếm chinh nhân trở lại nhà
Bướm hoa thời trẻ đã lui xa
Giã từ vũ khí thời chinh chiến
Nhường lại thanh niên dáng ngọc ngà
Ngoại thế nhàn nhân không vọng động
Nội tâm thư thái chẳng phiền hà
Thảnh thơi suy nghĩ lời Kinh Thánh
Hưu trí cuộc đời thắm nở hoa
HÚY KẢO
Bài Họa 11:

XUÂN NHỚ
Từ giả ra đi để lại nhà
Người yêu bé bỏng khung trời xa
Tóc thề lơi lả dòng tơ mượt
Cốt cách phương phi dáng ngọc ngà
Êm ái trao nhau lời thệ ước
Gian nan giữ vẹn chẳng phiền hà
Bền lòng mong đợi ngày sum họp
Cho dẫu cuộc tình chẳng nở hoa
NGUYỄN TRỌNG KHIÊM

Bài Họa 12:

XUÂN VẮNG NHÀ
Anh gởi thư, tôi đã vắng nhà
Đang còn du ngoạn ở nơi xa
Khi đi đến viếng vùng Ai Cập
Lúc lại qua thăm chốn Biển Ngà
Thấy xứ họ nguyên toàn lãnh thổ
Nhìn quê ta sức mẻ sơn hà
Hôm nào kể tiếp anh nghe nhé
Câu chuyeên cuộc đời một kiếp hoa
LÊ LÊ

Bài Họa 13:

CHIỀU XUÂN
Lành lạnh hơi xuân chạnh nhớ nhà
nhớ bao kỷ niệm một thời xa
Cày non cao thấp ươm mầm giống
Lội biển nông sâu kiếm ngọc ngà
Ngắm vợ bàng hoàng cơn dị mộng
Nhìn con thôi thúc khúc quan hà
Chiều xuân ngoảnh lại con đường dốc
Đò cũ cúc qùy vẫn nở hoa
Y XUYÊN
Bài Họa 14:

XUÂN IN KỶ NIỆM
Tính mấy mươi năm đã vắng nhà
Nhớ in kỷ niệm những ngày qua
Đêm vui hải ngoại đầy trăng gió
Ngày nhớ quê hương thoáng ngọc ngà
Chung rượu thân tình gây điệp khúc
Tình trai lý tưởng mộng quan hà
Cổ lai gần đất xa mây bạc
Tìm lại đâu còn tuổi bướm hoa
SONG THANH
Bài Họa 15:

XUÂN MƠ
Ba lăm năm vắng biệt tin nhà
Giấc mộng từng đêm quê chẳng xa
Ngày xuống đầu thôn làng khói trắng
Đêm lên cuối xóm bóng trăng ngà
Trang thơ thắp nến đêm Loan Lý
Chén rượu khai kinh sớm Thái Hà
Xin Mẹ Việt Nam ban trí lự
Đàn con chung dựng lại mùa hoa
UYÊN TRANG

