
 
 

Cảm đề : XUÂN TÂN SỬU (2021)  

 
Tân Sửu Xuân này? Tuổi chín lăm 
Chín lăm kiếp thế? Lắm thăng trầm! 
Chiến chinh phá nát mơ thời trẻ 
Binh lửa thiêu tàn mộng thuở xuân 
Trôi nổi gian truân đời "Hạc nội " 
Bềnh bồng phiêu bạt kiếp "Mây ngàn" 
Tha hương lử thứ thân lưu lạc 
Bừng giấc "Nam kha", tuổi chín lăm! 
 
CHÂU TIẾN KHƯƠNG 

 
Kg GS.Châu.Tiến.Khương,  
Tình cờ có một thân hữu fwd cho tôi bài thơ làm tôi rất mừng vì biết được tin về sức  
khoẻ của GS hiện nay. Kể từ Jan.29.16 là ngày tôi gởi GS bài thơ Mừng đại thọ GS : 

 
Chín mươi năm ở cõi trần 
Gieo hương giáo dục khu vườn thanh xuân 
Hoa tươi nở đẹp vô ngần 
Phấn bay khắp cả thế gian thơm lừng 
Tình yêu non nước bừng bừng 
Nhưng đành sống ẩn vui cùng thi ca 
Gia đình bạn hữu gần xa 
Chúc thêm một giáp tuổi già khang an. 
 
ChinhNguyen/H.N.T.  Feb 1.2016 
  
đến nay đã 5 năm trôi qua mà GS còn giữ được sức khoẻ,còn làm thơ chỉnh  
như xưa (vẫn an nhiên như GS V.Q.Thúc vượt mức 100 t).   
 
NĂM MỚI XIN KÍNH CHÚC GS VẠN SỰ KHANG AN.  
Và nhân đây, cũng mạo muội gởi GS  bài thơ Mừng Xuân TS của tôi .  
 
       Mừng Xuân Tân-Sửu 2021 
 
Trâu ơi ta bảo trâu này 
Trâu ra ngoài ruộng trâu cày với ta 
                                               (Ca dao)   
   
Tân-Sửu là năm của kiếp trâu 
Trâu-bò vui thú lẫn u sầu 
Nằm nhai bã cỏ hoài không chán 
Kéo đẩy vai cày mãi cũng đau 
Lúc khoẻ xác thân thi hưởng lộc  
Khi tàn hơi sức mới ê đầu 
Nhưng tình điền chủ và gia súc  
Quyến luyến chân thành thương mến lâu! 
 
Thân chúc mọi người năm tân sửu 
 an bình hạnh phúc _(khỏe hơn trâu)  
 
ChinhNguyên/H.N.T.     Ngày 2 Tết Xuân Tân-Sữu 

 


