Kg BBT Ái Hữu Luật Khoa,
Chào Quí Bạn, Từ khá lâu rồi tôi có gởi Thơ/Tuz bút đến AHLK và ACE đã post lên Blog AHLK. Nay nhân
dịp Kỷ Hợi , xin gởi ACE 2 bài thơ:
CHÚC XUÂN KỶ HỢI & HẠNH PHÚC LÊN NGÔI
Mời BBT đọc cho vui và nếu có thể post lên Blog AHLK trước Tết .Cũng nhân dịp này,
CHÚC Hội AHLK THÀNH CÔNG tốt đẹp trong Đại Hội AHLKVN Dạ Vũ Mừng Xuân Kỷ Hợi và SUỐT NĂM
2019 vạn sự như {.
Cựu sinh LKSG,ChinhNguyên, Jan.25.2019

1- Chúc Xuân Kỷ-Hợi
Con gà cục tác lá chanh
Con lợn ủn ỉn mua hành cho tôi
Con chó khóc đứng khóc ngồi
Mẹ ơi đi chợ mua tôi đồng riềng
(Ca dao)
Số kiếp làm heo sướng đấy nha
Được nuôi cho béo ở chuồng nhà
Bụng no ủn ỉn lòng an phận
Đuôi vẫy liên hồi khoái chí ta
Thế giới thăng trầm không thắc mắc
Quốc gia suy thịnh chẳng tham gia
Tiễn đưa Mậu-Tuất chào năm mới
Kỷ-Hợi mừng Xuân đốt pháo hoa.
ChinhNguyen/H.N.T. Jan.2019

2- Hạnh phúc lên ngôi
Kìa nắng sớm reo vui ngoài cửa sổ
Đôi sẻ non ríu rít nhảy trên cành
Tuyết tan chảy trôi thành giòng suối nhỏ
Bãi cỏ hoe vàng pha mảng màu xanh
Thời gian chuyển mình tốc độ thật nhanh
Mùa Xuân trở về hồi sinh sức sống
Gió hát vi vu bài ca mở hội
Vạn vật bừng lên ánh sáng tươi hồng
Mắt mơ màng du vào cõi mênh mông
Chân trời ấy đang mùa Xuân dân tộc
Nhạc có trỗi khúc đồng quê hạnh phúc?
Đời có vui hay ảo não trong hồn?
Con cháu ngày nay ai nhớ cội nguồn?
Văn hoá thăng hoa hay sa xuống dốc?
Sướng vô cùng kẻ ăn trên ngồi trốc!
Khổ trăm bề người sống kiếp bần dân!

Mối suy tư giằng níu bước chân trần
Hai mùa Xuân ở hai đầu đối cực
Nghĩ đến quê hương đáy lòng bứt rứt
Còn quanh đây sao cảnh thật an bình!
Mộng đẹp mùa Xuân mong ước một điều:
Cùng xuất hiện trên hai vùng thế giới
Dân tộc hoan ca đón mừng hội mới
Cảnh huy hoàng chân hạnh phúc lên ngôi.
ChinhNguyen/H.N.T. , Đông-Xuân 2019

