
 

 

Lá Thư Thụ Nhân 

Subject:   Cảm Thán Nhân Lễ Tạ Ơn 2017 

From:      Trần Văn Lương 

Date:       Thursday, November 23, 2017 

 

 

Kính chúc quý anh chị một ngày Lễ Tạ Ơn an vui như ý. 

 

Tạ ơn Trời đã cho chúng ta sống sót sau cuộc đổi đời bi thảm năm 1975. 

Tạ ơn những người đã hy sinh mạng sống để cho dân Nam được hưởng 21 năm thanh 

bình và hạnh phúc. 

Tạ ơn các xứ sở tự do đã mở rộng vòng tay đón nhận và cưu mang những người tỵ 

nạn đã may mắn thoát khỏi gông cùm Cộng sản. 

  

  

          Cảm Thán 

   Nhân Lễ Tạ Ơn 2017 
  

Nhìn chú Gà Tây chết sõng soài, 

Lòng già thêm khắc khoải bi ai. 

Hình hài lết mãi dần tơi tả, 

Ký ức vun hoài vẫn nhạt phai. 

Canh cánh thù nhà đau xé ruột, 

Chập chồng nợ nước trĩu oằn vai. 

Quê hương đã khuất ngoài muôn dặm, 

Thăm thẳm trời đêm, chuỗi hận dài. 

 

              Trần Văn Lương 

                Cali, 11/2017 

  

 

 

 

 

 



 

Lá Thư Thụ Nhân 

Subject:   Bài họa “Cảm Thán Nhân Lễ Tạ Ơn 2017” 

From:      Nhan Ánh Xuân 

Date:       Thursday, November 23, 2017 

 

 

Nhân ngày Lễ Tạ Ơn, Ánh-Xuân cũng xin thân chúc anh Lương và quí anh chị em 

một ngày Lễ vui vẻ đầm ấm bên gia đình và những người thân.  Riêng cám ơn anh 

Lương đã gửi tặng mọi người những vầng thơ rất hay và đầy ý nghĩa  mỗi cuối tuần. 

 

Xin họa lại bài thơ của anh Lương để đáp lễ: 

 

 

 Cảm Thán                                                        Họa: Cảm Đề      

          Nhân Lễ Tạ Ơn 2017                                         Lễ Tạ Ơn 2017 

  

Nhìn chú Gà Tây chết sõng soài,                      Gà hỡi! Vì đâu phài sóng soài 

Lòng già thêm khắc khoải bi ai.                       Nằm trên bàn tiệc để cho ai             

Hình hài lết mãi dần tơi tả,                              Tạ Ơn ngày ấy còn nhung nhớ 

Ký ức vun hoài vẫn nhạt phai.                         Đáp nghĩa người xưa chửa nhạt phai.  

Canh cánh thù nhà đau xé ruột,                       Nợ nước vẫn làm ta mệt trí 

Chập chồng nợ nước trĩu oằn vai.                   Thù nhà còn thấy bạn oằn vai! 

Quê hương đã khuất ngoài muôn dặm,           Trông gà nhớ cá mà thương tiếc  (*)      

Thăm thẳm trời đêm, chuỗi hận dài.               Mối hận trời Đông trải dặm dài... 

              Trần Văn Lương                                    Nhan Ánh Xuân 

                Cali, 11/2017                                    Cali, 22/11/2017 

  

                                                                     (*) nạn cá chết hàng loạt vì chất độc của 

                                                                          Formosa thải ra biển Đông năm 2016. 

 

 

 

 

 


