
Tập Thơ Đầu Năm 2017
 

TẾT ĐINH DẬU 2017. 

Xuân Đinh Dậu hơn bao xuân khác 

Phố đèn màu giăng rất lung linh 

Đèn hoa nghệ thuật đa hình 

Sài Gòn đủ sắc, an - bình - vương - may. 

( an lạc, hòa bình, thịnh vượng, may mắn ) 

Mùa lễ tết đẹp thay rực rỡ 

Mai, Đào, Lan, Ly, ..... nở đón chào 

Cầu khắp thế gian : thọ - giàu 

Lá lành - Lá rách đùm nhau : tuyệt trần. 

( Thiên đàng thế gian ). 

22/01/17 THANH THỦY. 

 

CƠM NIÊU BẢO LỘC THUẬN THÀNH. 

Wau !!!! hấp dẫn tuyệt vời khôn xiết 

Bốc khói thơm ngon biết chừng nào 

Dạ dầy mách bảo cho vào 

Cơm niêu Bảo Lộc ào ào khách thăm. 

Heo quay Thuận Thành âm vang dội 

Vào đến nơi đặt vội quay nha 

Dưa, kho quẹt nữa đây mà 

Rau lang, cải luộc ôi chà thích ghê. 

14/01/16 THANH THỦY. 

 

CƠM NIÊU BẢO LỘC THUẬN THÀNH. 

Wau !!!! hấp dẫn tuyệt vời khôn xiết 

Bốc khói thơm ngon biết chừng nào 

Dạ dầy mách bảo cho vào 

Cơm niêu Bảo Lộc ào ào khách thăm. 

Heo quay Thuận Thành âm vang dội 

Vào đến nơi đặt vội quay nha 

Dưa, kho quẹt nữa đây mà 

Rau lang, cải luộc ôi chà thích ghê. 

14/01/17 THANH THỦY 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 
 

THÁC CHƯA TÊN TUỔI. 

Thầy và Đoàn thả cá cùng nhau 

Lội bộ băng đèo đến thác sâu 

Tuôn nước ầm ầm rơi xuống vực 

Đẹp, nhìn chịu dữ, thích làm sao 

Chưa tên tuổi vẫn hoang sơ lắm 

Tuyệt tác thiên nhiên tặng : " nhận mau " 

Bảo Lộc ơi, vui lòng không nhỉ 

Mùa màng, cuộc sống tốt : " ÂN SÂU ". 

13/01/17 THANH THỦY. 

 

THÁC CHƯA TÊN TUỔI. 

Thầy và Đoàn thả cá cùng nhau 

Lội bộ băng đèo đến thác sâu 

Tuôn nước ầm ầm rơi xuống vực 

Đẹp, nhìn chịu dữ, thích làm sao 

Chưa tên tuổi vẫn hoang sơ lắm 

Tuyệt tác thiên nhiên tặng : " nhận mau " 

Bảo Lộc ơi, vui lòng không nhỉ 

Mùa màng, cuộc sống tốt : " ÂN SÂU ". 

13/01/17 THANH THỦY. 

 

 



CƠM LAM. 

Cơm lam chốn rừng đồi xa thẳm 

Vị thơm nồng đang thấm hồn tôi 

Mùi hương nướng thoảng êm trôi 

Sao ngon dữ quá thúc thôi dạ dầy. 

Bông - Ánh sắp thịt đầy vĩ nướng 

Lữa than hồng sung sướng đốt ngay 

Cho vào đĩa chín rồi đây 

Tay cầm tay gắp ngất ngây núi rừng. 

21/12/16 THANH THỦY. 

 

 
 

ĐỒI : THÔNG REO - CỎ HỒNG MỜI. 
Tàn Đông chịu lắm, hài lòng 

Lung linh sắc áo tình nồng chúng ta 

Noel đến phố ngàn hoa 

Mưa giông bão tố ôi à tiếc ghê 

TRỜI sành điệu hết chỗ chê 

Ngày đêm ráo thoáng say mê chụp hình ( 2 ngày 

mưa, 1 ngày ráo ) 

Thông reo vẫy gọi chân tình 

Đồi hồng cỏ đẹp bọn mình tới nha 

Mây trời đất rộng bao la 

Hai buồng phổi sướng mừng ca hát hò ( ăn dưỡng 

khí no nê ) 

Thanh cao lúc tuổi học trò ( tình bạn cao quý ) 

Năm mươi năm vẫn giữ cho thắm nồng . 

21/12/16 THANH THỦY. 

 

ĐÀ LẠT NGÀY MƯA. 

Người ta nói : " không qua Trời tính " 

Bão giông buồn mình dính mưa rơi 

Hai tuần chọn kỹ Người ơi 

Sợ mưa bão tố tới nơi chán chường. 

Xe đặt trước chẳng nhường bước được 

Mưa giông rồi, cùng vượt tới luôn 

Ngày mưa phố thị thấy thương 

Xe vòng khắp chốn vấn vương thật nhiều. 

20/12/16 THANH THỦY. 

 

 

 

ĐÀ LẠT ĐÊM MƯA. 

Đà Lạt lất phất mưa đêm lạnh 

Tí tách cà phê chạnh lòng rồi 

Xuân Hương - Phố thị bồi hồi 

Chào mời lữ khách xa xôi tựu về. 

Thương nhau lắm vai kề vai nhé 

Cùng ngắm mưa nói khẽ bên nhau 

Qua vèo nữa thế kỷ mau  

(có bạn học từ thời tiểu học). 

Tình ta mãi đẹp trước sau vững bền. 

20/12/16 THANH THỦY. 

 

 
 

Ly rượu mừng 
Ly rượu mừng năm Gà. 

Tình Xuân luôn thiết tha . 

Gặp nhau vẩn đậm đà . 

Xao xuyến phút chia xa . 

Ly rượu mừng ước ao . 

Đồng điệu môt lời trao . 

Tình Xuân luôn ngọt ngào . 

Lời ru như ngày nào . 

Ly rượu mừng xúc động. 

Cảm xúc không thành lời . 

Mai,Đào... nơi phương xa . 

Tìm lại mùa Xuân qua . 

(MH)25/12 ÂL 

 

Mai vàng 
Mai vàng khoe sắc hé môi cười . 

Mùa Xuân đua nở thấy mà vui . 

Gió lã lơi mỗi cành mỗi dáng . 

Tình Xuân dịu ngọt đến mọi người . 

(MH) 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1847621312151229&set=pcb.1847637032149657&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1847621312151229&set=pcb.1847637032149657&type=3


BẾN XUÂN 

 

Tết nay không được thấy pháo hoa . 

Hoa,bướm ngày Xuân đượm thêm buồn. 

Đón Xuân này nhớ Xuân năm trước . 

Mai ,Đào,Lan ,Cúc "Mộng chiều Xuân ". 

Ngắm Mai vàng,rộn ràng ngày Tết . 

Xuân đến xa gần Xuân chứa chan . 

Hương hoa phảng phất mang hoài vọng . 

Ghi lòng tạc dạ một cành Mai . 

(MH) 

 

 
 

THÔNG REO. 
Thông reo hiếu khách chào mời 

Nơi Đà Lạt quá tuyệt vời đến thăm 

Dập dìu suốt cả quanh năm 

Trời trong mát lạnh lòng hăm hở nhiều 

Người thời quá đổi yêu kiều 

Trông thanh lịch lắm , mỹ miều, ít khi : 

Thô - cằn , nóng giận, sân si ( thô lỡ cộc cằn )  

An lành xả stress còn chi sướng bằng 

Quây quần quấn quýt tung tăng 

Thương nhau quý mến phải chăng Ý Trời 

Chim Nâu thế đấy Ai ơi 

Thầy - Trò thắm thiết ghê nơi Bạn hiền ( bạn học ) 

Năm mươi năm chẳng ưu phiền 

Tình thâm khó tả thiêng liêng trọn đời. 

27/12/16 THANH THỦY. 

 

THÁNG 12 

Tháng mười hai mưa hoài buồn đến thế ! 

Cơn lũ về theo gió cuốn trôi đi ... 

Ngoài trời mưa ,lòng lạnh buốt từng hồi. 

Trong tôi có chút mênh mông lạ thường . 

Tháng mười hai, đọng lại chút mùi hương . 

Lời yêu thương ai hiểu mà tỏ tường . 

Trời sắp sang Xuân,gợi nhớ vấn vương  

Mây vẫn buồn vì mùa đông u ám . 

Tháng mười hai,nắng đi không trở lai . 

Gởi hồn nơi ấy chân thành....tổn thương . 

Có đôi lúc! tôi nên tự hỏi lòng ? 

Thay đổi mình,lẳng lặng quên nổi buồn . 

(MH) 

 

MƯA BUỒN 

Sài Gòn mưa buồn,trời âm u . 

Nhìn cây trơ trụi,đứng không cười. 

Lặng lẽ thu mình trong mưa bão . 

Đời rêu phong rồi nên buông thôi . 

Mưa đông rỉ rả,nắng không rơi . 

Khuất bóng Trăng rồi mây chẵng đợi. 

Gió vẫn đi tìm,mây cứ trôi ... 

Có duyên không phận,sống hai nơi . 

(MH) 

 

 
 

Sương đêm 
Sương đêm rơi xuống giọt sầu . 

Từng cơn gió bấc thổi ngang hiên nhà . 

Thu tàn đông đến ngổn ngang . 

Vui gì ! Ở chốn phồn hoa qua ngày . 

Cuộc đời đôi lúc đổi thay . 

Năm dài tháng rộng tìm về giấc mơ . 

Để quên giông bão đi qua . 

Nặng tình ai hiểu,trầm luân một đời . 

(MH) 

 


