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CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Đầu năm…ly rượu chúc mừng
Gia đình, Bè bạn thân thương !
Xuân Mới…hưởng nhiều Phước Lộc
Tương lai, Hạnh Phúc…khúc Nghê Thường!

Chúc mừng Đất Nước bình an
Dòng đời hoa bướm…suối tơ vàng
Mọi việc…qua cầu nước chảy
Chim trời, cá nước mãi thênh thang !

Chúc mừng Nhân loại ước mơ
Suối tình tràn ngập khắp bến bờ…
Pháp trị, Nhân quyền, Dân chủ
Mái Nhà Chung…rộn rã Cung Tơ !

Xin cạn ly…Qúi vị ơi
Tạ ơn…Đất Mẹ Cha Trời
Loài người là Hoa biết nói
Ngợi ca…nhân nghĩa chẳng hề vơi !

Rồi đây…sau lúc chia tay

Mừng vui rạng rỡ mặt mày !
Vồn vã…chung tay góp sức
Mái ấm chung tình cất cánh bay !
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MÈO ĐI, RỒNG ĐẾN

Ôi chà…năm qua… con Mèo
Hèn chi…cả Nhân loại tong teo !
Bọn Độc tài đã bi… trừng phạt !
Kinh tế Thế giới…loay hoay cảnh hiễm nghèo…

Chú Sam lại quậy phá biển Đông
Mèo kêu…chuột chạy lòng dòng
Ông Trùm Thế giới ra tay can thiệp
NHÂN QUYỀN…vây bủa chung quanh…

Ui chà…còn Cọng Sản Việt nam
Giỏi… đua giây giữa Mỹ và chú Sam
Đã không TIM, còn thiếu ÓC
ÁC DÂN, HÈN GIẶC…sẽ chóng tàn !

Người YÊU NƯỚC xuống đường…
Đàn áp, tù ngục…rõ phường dã man !
Chiến sĩ DÂN CHỦ bị hàm oan
Luật rừng xữ dụng…trái ngang tình đời !

Ô mừng qúa…năm RỒNG ơi
Niềm TIN Hồng Lạc…rạng ngời từ xưa
Vô thần, Hoang tưởng, Ngoại lai…
Rồng Tiên cất cánh…giống nòi Hồi Sinh.
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MÙA XUÂN

Mùa Xuân là của đất trời…
Hồng ân ban xuống khắp nơi !
Vạn vật khoe mình ca hát…
Nhạc tình réo rắc chẳng hề vơi !

Nơi đây hoa bướm rộn ràng !
Tình người, tình nước hò vang…
Muôn loài tự do phơi hương sắc !
Dòng sông ôm bóng ánh trăng vàng.

Mẹ ơi, giờ nơi ấy ra sao !
Khăn thô, áo vải, dải yếm đào …
Tất cả…tan tành theo mây gío !
Hung Thần, Qủy dữ…bịt trời cao !

Ôi, nước non chìm ngập hận thù
Tình đời…lá úa mùa Thu !

Biến con người thành súc vật !
Khổ đau, đói khát chốn ngục tù !

Hương thơm nay đã đến nơi rồi
Nhân quyền…làn sóng quyền oai
Cả Thế giới đang nhìn ra sự thật…
Việt nam ơi, Khổ đau… hé nụ cười !
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NỤ TẦM XUÂN

Nắng Xuân… đẹp qúa đi thôi !
Ngoài vườn hoa lá …reo cười
Trong nhà cháu con hớn hở
Nhìn em nắng xế… hoa vẫn tươi !

Nhớ sao… cái thuở ban đầu !
Xóm làng xanh ngác nương dâu !
Về thăm quê…những ngày nghỉ Tết
Sưởi ấm hồn anh…mãi tháng ngày

Dòng đời khi họp…khi tan
Nụ Tầm Xuân…theo anh khắp nẽo đàng
Chiến trường…đạn rơi…bom nổ…
Bóng hình em…anh vẫn hiên ngang !

Núi rừng…chim, vượn khóc la !
Biển Đông…sóng gío thét gào !
Giữa cái chết… và cái sống…
Đa tạ có em… giông bảo vượt qua …

Giờ đây…thuyền tình đã về chiều…
Chân mòn, gót mỏi…dáng xiêu xiêu !
Đội ơn…Hồng Ân luôn tràn ngập…
Nụ cười xao xuyến…mái tranh yêu !
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MỘNG ĐOÀN VIÊN

Nơi đây…vùng đất xa xôi
Nhìn về quê Mẹ…bồi hồi nhớ thương !
Vì ai cách trở đôi đường
Xa nguồn, xa cội…khói hương lệ mờ !
Mẹ ơi, thuở ấy…trời mơ
Trầu cau hơi thở…Mẹ chờ trông con !
Ôm con hoa nở trong lòng
Ca dao, tục ngữ…véo von vui mừng !
Tình Mẹ như đóa hoa hồng
Nếp sống nhân nghĩa…tấm gương khó mờ
Tim mẹ…khúc nhạc, lời thơ
Ru hồn con trẻ…bến bờ ngược xuôi
Khi con va chạm cuộc đời

Hình bóng của Mẹ…rạng ngời trong tim
Quê nhà…bao nỗi thăng chìm
Đông tàn, Xuân đến…ấm êm bến bờ !
Cung đàn nối lại dây tơ
Khung gian xao xuyến…sương mờ nở hoa !
Tình xưa, nghĩa cũ mặn mà
Mùa Xuân bất tận…nhà nhà đoàn viên.
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XUÂN NHÂN LOẠI

Lâu rồi…mơ mộng mùa Xuân !
Giờ đây hoa bướm tưng bừng !
Bình minh…Sao Mai rạng rỡ
Giọt sương, sợi nắng…chiếu long lanh !

Xuân ơi, Xuân đẹp tuyệt vời !
Tình Xuân…sóng vổ hồn tôi !
Hoa đời…muôn hương muôn sắc
Líu lo chim hót… khắp núi đồi !

Tôi ôm mùa Xuân vào lòng
Đôi tim rung động ánh trời trong
Diệu vơi tình đời ngang trái !
Núi xương sông máu bớt chất chồng !!

Ôi mừng vui…biết nói làm sao !
Run run…dòng lệ tuôn trào !
Tơ trời…hoa đăng nhảy múa…
Thuyền mơ, bến mộng…ngập trăng sao !

Tạ ơn…bè bạn được sống còn
Suối tình sưởi ấm khắp đồi non
Năm Châu, bốn Biển đều ca hát
Mùa Xuân Nhân loại…mãi trường tồn !
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XUÂN ĐỘ ẤY

Nhớ độ ấy…Xuân về
Mừng vui trải khắp trời quê !
Đường làng…xe lăn bánh…
Đò ngang…em trải tóc thề !

Về đến cổng làng…
Hồn anh mây gío lang thang…
Nhìn nghiêng qua bờ trúc…
Nụ cười ai…rung khóm cúc vàng !

Anh vội bước vào nhà…
Mắt Mẹ sáng rực trời hoa !
Mẹ thơm mùi bánh chưng bánh tổ…

Bếp lửa hồng…em đẹp tợ Hằng Nga !

Trời vừa tan sương…
Nắng reo.. xác pháo đỏ đường…
Anh theo Mẹ…nhà Thờ dâng lễ…
Cành mai…lấp ló bên tường !

Xin phép Mẹ…đến thăm em
Hoa Xuân thấp thoáng bên thềm…
Mắt em…hoa đăng rạng rỡ !
Hồn anh…cánh bướm lênh đênh !

Giờ đây nhớ lại năm xưa !
Dòng đời như chiếc thuyền đưa
Núi sông đôi bờ nay cách trở…
Mừng Xuân xa xứ…lệ gío mưa !
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ĐIỂM HẸN

Bên nầy…ta nhớ bên kia
Vì ai…sông núi cách chia !
Nhưng đò tình…chung một bến
Lệ buồn…em hởi, ánh trăng khuya !

Thuyền nang…năm tháng lững lờ trôi

Mộng mơ về cuối chân trời…
Bên nầy…một trời đầy hoa nở !
Ngậm ngùi…bên ấy nhặt sao rơi !

Hận thay số kiếp tình đời !
Biến con người…sống cảnh đười ươi !
Bông hoa Dân Chủ bi vùi dập !
Ba miền tang tóc… lệ chơi vơi !

Xin đa tạ… những đóa hoa !
Ngục tù đen tối…vẫn chói lòa !
Chiến sĩ… hy sinh vì Công lý !
Đông tàn…Xuân đến rộn vui ca !

Kính tăng Em đóa hoa hồng
Kiên cường giữa bảo táp cuồn phong !
Điểm Hẹn… Ngục Tù thành Ngôi Báu
Mùa Xuân…con cháu Lạc Hồng !!
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MÙA XUÂN và HUNG THẦN

Xanh lơ…trời ở trên cao
Gío mây quấn quýt ngọt ngào !
Thuở ấy…Hung thần xuất hiện…
Thâm tình tan vở…ánh trăng sao !

Gío đi đường gío, mây đường mây…
Ngàn năm xa cách…lệ chau mày !
Bến trần gian chìm trong bể khổ !
Nắng vàng hờ hững…mây bay

Mừng vui gặp gở cuối trời !
Chiều Thu…chiếc lá vàng rơi !
Lời cầu…theo Hồi Chuông đổ !
Tình cũ, nghĩa xưa…dạ bồi hồi !

Ước mơ xưa…giờ đã hoàn thành
Tơ lòng rộn rã…mộng yến oanh !
Xây lại dòng đời đầy hương sắc !
Lời thơ, ý nhạc…mắt long lanh !

Đa tạ…mùa Xuân ước ao !
Bướm hoa vũ khúc đón chào…
Cửa mộng… Xuân tình đang mở cửa…
Lữ hành lớp lóp…mừng rỡ xuyến xao!

10

LÁ THƯ TẾT

Em ơi, quê mình…Tết có gì vui !
Sao lòng anh…cảm thấy bùi ngùi !

Ở đây, Tự Do…đầy hương sắc !
Nhìn về phương ấy…mây nổi trôi !!

Gia đình sum họp…có vui không ?
Hay xóm thôn…cá chậu, chim lồng !
Thương con trẻ…tha hương cầu thực…
Bán thân, nô lệ…cảnh long đong !

Bàn thờ hương khói…tạ Ông Bà
Nghĩa ơn, phù hộ…năm qua
Sao phải thờ Mác Lê, Hồ tặc…
Ngày đêm trù dọa muôn nhà !

Đời sống có được chút đổi thay !
Ăn mặc…sáng rỡ mặt mày !
Hay lo sợ…và đồ ăn nhiễm độc !
Cảnh đói nghèo bó chặt chân tay !

Có được thăm bà con, dư Hội Hè
Hay làng thôn sầu héo, tua te !
Văn hóa ngàn năm đâu còn nữa !
Thái Thú tung hoành…trên búa, dưới đe !

Em ơi, nước mắt cạn rồi !!
Trong , Ngoài… dù có xa xôi…

Hiệp thông nhau…cùng đứng dậy
Rồng Tiên cất cánh…rạng giống nòi !
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XUÂN MƠ

Xuân mơ…nay đã đến rồi
Ngàn hoa đua nở…áng mây trôi.
Nguồn vui mang đến cho nhân loại !
Nhạc mừng Xuân… khắp đất trời !

Đây rồi mùa Xuân của ước mơ !
Thuyền hoa cập bến, cập bờ…
Nụ cười sông dài, biển rộng !
Sóng tình rộn rã…phiếm cung tơ !

Mùa Xuân…thôn xóm chờ mong
Lung linh, lấp lánh ánh tơ lòng !
Em ơi , bến đời xuôi ngược !
Chung mừng vui… mở hội hoa đăng !

Xuân yêu…mái ấm gia đình
Bếp lửa hồng..muôn vẽ đẹp xinh
Bánh tét, mai vàng, câu đối đỏ…
Nụ cười, ánh mắt…đượm nhân tình !

Em ơi, Xuân mơ…nở rộ từng người
Mỗi người là bó hoa tươi !
Hương sắc mặn mà tình nghĩa !
Đem tình thương…dâng hiến cho đời !
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TẾT NÀY

I
Bao lâu…Tết con không về !
Xứ Người cách trở… sơn khê xa vời
Tết này nhớ qúa Mẹ ơi !
Chiều quê thuở ấy…một trời nhớ thương !
Mẹ trông con…trắng đường làng…
Nụ cười hoa nở…ôm choàng hôn con
Đường mòn, chân đất véo von
Liú lo thăm hỏi…ôm tròn tuổi thơ !
Nhà tranh vách đất đơn sơ
Bánh chưng, bánh tét thờ ơ… đón chào
Ủa … là con Mẹ đó sao !
Qúa lo học tập !! lảng xao mẹ Hiền
Ngoài thềm hoa nắng láo liên
Bà con hàng xóm thay phiên chào mừng !
Nụ cười khóe mắt rưng rưng !
Niềm vui xóm nhỏ…tưng bừng bướm hoa
II

Mẹ ơi…giờ qúa cách xa
Mỗi lần Tết đến…xót xa lệ sầu !
Mẹ giờ biềng biệc nơi đâu !!
Niềm vui thuở ấy…qua cầu gío bay !
Hồn con vất vưởng tháng ngày !
Cô đơn xứ lạ…gío mây bơ phờ !
Cành mai, cây trúc sầu mơ
Xa nguồn xa cội…từng giờ héo hon !
Cầu cho con cháu Lạc long
Chống quân Xâm lược Bắc phương bạo tàn
“Nhân nghĩa sẽ thắng bạo tàn”
Toàn dân đứng dậy…tiêu trong, diệt ngoài
Dân quyền, Dân chủ sáng soi
Bốn phương ca ngợi…giống nòi lừng danh
Đến ngày lật sổ, sang trang
Con qùy đất Mẹ…muôn ngàn ta ơn !
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MÁI NHÀ CHUNG

Mây trời lồng lộng non cao
Hồng Ân…mưa xuống rạc rào…
Bọn bạo tàn.. thi nhau chiếm đoạt !
Nhân loại…chìm trong cảnh lao đao !

Gío ơi…sao gío vô tình !

Để người đời… thay thế Thần linh…
Mặt đất đau thương…đầy thù hận
Xương rơi máu đổ…lắm cực hình !

Trần gian… quặc thắt gío mưa
Bốn phương… trái chín lạ mùa !
Vô Thần huênh hoang hóng hách…
Thuyền tình tan nát…giữa dòng đưa.

Giờ đây trời đất hiệp thông…
Trăng sao rộn rã tơ lòng !
Tim nhân loại hằng mơ ước !
Mái nhà chung sống…cả Tây Đông !

Ước mơ…hy vọng… đã đến rồi
Nụ cười, khóe mắt…áng mây trôi..
Màu da, dân tộc, tiếng nói…
Điểm tô mái ấm cho đời !!
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XUÂN HÒA BÌNH

Xuân rồi… thơm ngác Hoa Lài
Ngọn đèn soi sáng núi đồi Trung Đông
Ngọn Lửa… rung động muôn lòng
Tunisia , Ai cập…nhịp nhàng đứng lên

TƯ DO, DÂN CHỦ, NHÂN QUYỀN
Libya vùng dậy, xích xiềng phá tan
Gadhafi tan nát mộng vàng
Cái chết xấu hổ…vết loan dần dần…
Syria… rồi sẽ đến Iran…
Độc tài gian ác…theo dòng cuốn trôi
Trời Nga dù đã đổi đời
Cái nôi gian ác của loài hôi tanh
Putin mầm mống háo danh
Hảy mau qùy gối…lòng dân thương tình
Xuân nầy lan đến phương Đông
Hung Thần, Quỷ dử…máu xương thấu trời
Nhờ ai son phấn trét bôi
Ăn cháo đá bát…coi trời bằng vung
Vô Thần Chủ nghĩa Hoang đường
Việt nam Cọng sản…vẫn thường đu dây
Luôn mồm nhát khỉ rung cây
Bắc Hàn gia đình trị…giờ đây thấm đòn !
Xuân Rồng…khởi sắc vàng son
Mùa Xuân nhân loại…muôn lòng hát ca
Hòa bình lan đến muôn nhà
Năm Châu, bốn biển hiệp hòa thân thương
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RỒNG TIÊN CẤT CÁNH

Nơi đây vùng đất tự do !
Muôn loài bay nhảy hát hò !
Đời sống muôn màu, muôn sắc
Thuyền tình rộn rã líu lo !!

Nhà nhà mở cửa đón mừng Xuân
Xóm Lạc Long…con cháu tưng bừng !
Mai vàng, bánh chưng, bánh tét…
Bàn thờ hương khói…rạng Tổ Tông !

Gia đình sum họp mừng vui !
Nụ cười, ánh mắt…yêu đời !
Nhưng sao hồn ta tê tái !
Nhớ về quê cũ…lệ tuôn rơi !

Thuở ấy trời Xuân… ngọt bùi
Giờ đây tan nát…tả tơi !
Tù lớn, tù nhỏ…thi nhau kèm kẹp
Người Yêu Nước như lá vàng rơi !

Đã đến ngày… thời vận đổi thay
Biển Đông dậy sóng…nối vòng tay
Con cháu Rồng tiên mau cất cánh…
Trời Nam… rạng mặt, nở mày !

IOWA, những ngày cuối năm 2011
Tô Đình Đài

