FB/ChNg.Feb.2.2016-Tết Bính Thân gần đến.Xin chúc các bạn FB một mùa Xuân VUI VẺ,một năm mới
AN BÌNH,HẠNH PHÚC và có thêm nhiều ý tưởng ĐẸP để làm cho nhịp cầu giao tiếp Facebook được
Đẹp hơn về nội dung,hình thức. Gọi là chút kỷ niệm, ít khi qua FB,xin gởi các bạn món quà nhỏ, đơn sơ :

Tết hải ngoại

Ai nhắc mùa Xuân tới/Lệ sầu vương đôi mi
Ai đón mùa Xuân tới/Cho tan giấc mộng đương thì.
Mùa Xuân ơi!
Môi hồng chưa kịp mở/Đã ngậm sầu chia ly!
Hôm nay mồng một Tết,/Đón Xuân về giữa Đông.
Chẳng đì đẹt pháo tét,/Chẳng mai,cúc,đào,hồng.
Ngoài trời tuyết trắng xóa,/Cây anh đào khẳng khiu.
Gió chilly buốt giá,/Lòng ta buồn quạnh hiu.
Nhưng trên bàn thờ tổ,/Vẫn nghi ngút hương trầm.
Chè xôi bên đĩa quả,/Bánh mứt,chén trà thơm.
Thiếu chăng: tình lối xóm,/Bà con với họ hàng./
Ngàn trùng xa cách trở,/Ôi nhớ trời trời quê hương!
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Valentine trên quê hương thứ hai

Thân ái trao nhau món quà kỷ niệm
Ngày Valentine trong cuộc sống tha hương
Nhìn tuyết bay bay ngoài trời Đông lạnh lẽo
Thấy trong lòng thêm ấm áp yêu thương.
Anh đã gởi nụ hôn trên bờ môi thơ dại
Trong chuyến hải hành đầy sóng gió chông gai
Biển gào thét điên cuồng không làm Em sợ hãi
Vì bên Em luôn có sẵn một vòng tay.
May mắn đặt chân xuống bến bờ xa lạ
Nhưng hoang mang cho cuộc sống đang chờ
Anh xông pha giữa mùa Đông tuyết giá
Phơi thân gầy dưới nắng Hạ cháy da
Em xuôi ngược khắp nẻo đường phố xá

Chồng giấy in nặng chĩu chiếc xe tàng.
Qua rồi đó những năm dài cực khổ
Mình chung vai gắn bó cuộc đời nhau
Để giờ đây dưới mái nhà nho nhỏ
Bên lửa hồng ôn kỉ niệm thương đau.
Con chúng ta đã trưởng thành mau chóng
Ở bên ta thành một đại gia đình
Ba thế hệ quây quần như thuở nhỏ
Sáng tối vui buồn chung gánh việc mưu sinh.
Valentine đến giữa mùa Đông giá buốt
Hơi ấm bao quanh làm trẻ lại tấm thân già
Quê hương mới đủ cho ta niềm hạnh phúc
Tưởng đã mất rồi từ bốn chục năm qua.
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