BÀI THƠ ĐÊM GIAO THỪA
Trời vào đông mưa buồn sướt mướt
Bạn hỏi tôi sao không làm thơ
Tôi ngại những dòng thơ ướt nước
Cuối năm rồi... Chờ qua cơn mưa !

CẢM TÁC

New Year’s Eve nằm nghe pháo nổ
Nhớ những năm còn ở Quê nhà
Giao thừa Tây ì ầm tiếng pháo
Vọng đến từ bến cảng xa xa!…

“HAPPY NEW YEAR !!
CHÚC MỪNG NĂM MỚI !!
Còn gặp nhau đây - Hạnh Phúc rồi !!”(*)

Bao nhiêu giao thừa buồn nghe pháo
Mơ ước Quê nhà có Tự do !
Bao nhiêu năm nằm nghe pháo nổ
Mơ ước vẫn chìm vào trong mơ!!..

Bạn ơi lo gì thơ ướt nước
Cơn mưa nào trôi được tình Quê
Mấy mươi năm lòng luôn như trước
“Mơ ước Quê nhà có Tự do !”(**)

Đêm nay xứ người nghe pháo đốt
Năm mới chắc đem về tin vui
Không còn con mắt buồn đâu đó
Và khẩu trang che khuất mặt người !!

Năm mới về sức già thêm mỏi
Nhiệt huyết hoài thôi thúc ước mơ
Tiếng pháo gần quê hương xa quá
Nên vẫn còn tăm tối nổi trôi !

Đêm countdown nằm nghe đếm ngược
Ước gì được sống ngược thời gian
Nơi ngày đó chúng ta rất trẻ
Còn đuổi theo những giấc mộng vàng..

New Year’s Eve cũng đã đến rồi
Mong bạn ta niềm vui mãi giữ
Thơ thắm tình trải rộng không thôi
Tình Quê tình bạn hằng ấp ủ

New Year’s Eve pháo hoa bừng nở
Bừng lên Hy Vọng đến cho người
Xin chúc Bạn YÊN BÌNH Năm Mới
Nhân loại rồi trở lại An Vui !!

Trong pháo hoa giao thừa bừng nở
Cùng bạn tôi xin chúc mọi nhà
Thoát cơn đại dịch trong Năm Mới
An Bình Hạnh Phúc mãi thăng hoa !

HAPPY NEW YEAR !!
CHÚC MỪNG NĂM MỚI !!
Còn gặp nhau đây - Hạnh Phúc rồi !!
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