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2019 Đầu Năm Khai Bút  
Lê Đình Thông 

 

 
 

 

Năm nay chín nút hẳn là hên 

Nước nhà mau thoát ách ươn hèn 

Giặc Tầu đừng quên "lai xâm phạm" 

Thiên thư định trước : nước nhà yên. 

Bà con khắp chốn luôn no đủ 

Cuộc sống an bình mãi ấm êm 

Số 9 dương lịch nhiều hứa hẹn 

Niềm vui chợt đến phước triền miên. 
 

Lê Đình Thông 

 

 



Khai Bút Đầu Năm 2019 Dương Lịch 

From:   Trần Văn Lương 

Date:    Tuesday, January 1, 2019 

 

 

Mùng một Tết Tây, xin kính chúc quý anh chị một năm 2019 Dương Lịch an khang 

thịnh vượng và được mọi sự như ý. 

  

        Khai Bút 

 Đầu Năm 2019 Dương Lịch 
  

Bị người la nhặng xị, 

Tết nhất đành xuôi xị. 

Mồm lí nhí, khô queo, 

Mặt bèo nhèo, bí xị. 

Cơm chùa xí mấy tô, 

Rượu thí vồ hai xị. 

Túy lúy tít cung thang, 

Đứng bên đàng ngậu xị. 

        Trần Văn Lương 

         Cali, 1/1/2019 

 

 

           

 Re:       Khai Bút Đầu Năm 2019 Dương Lịch 

 From:   Phạm Mạnh Tiến 

 Date:    Tuesday, January 1, 2019 

 

 

2019 

Rượu say say mãi  

Đời ta say! 

Thời gian vội vã 

Lòng người thay! 

Non nước quay cuồng 

Non nước say! 

Rượu ta đã cạn 

Tình còn say! 

pmtk5 

 

 



 

 

 

Lá Thư Thụ Nhân 

From:   Sơn Nguyễn  

To:        Trần Văn Lương 

Cc:        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Sent:    Tuesday, January 1, 2019  

Subject:  Re: Khai Bút Đầu Năm 2019 Dương Lịch 

 

Cám ơn anh Lương nhiều, đọc thơ anh nghe lòng đồng cảm, thấy tâm tình của mình 

cũng giống như anh. Thấy thiên hạ countdown đợi 2019, cũng ráng một vài hớp cho 

ấm lòng, nhưng không dám xỉn sợ thêm nhức mỏi.   

Xin chúc Anh Chị nhiều sức, mọi sự được như ý trong năm mới và có thêm nhiều bài 

thơ hay nha!  

 

Chào huynh trưởng năm mới 

Chắp tay chờ xuân mới 

Lời anh gợi tình xưa 

Một thời không còn mới 

Nhưng lòng ơi mong đợi 

qua giao thừa Tết mới 

Rót thêm đời tuổi hạn  

Kính huynh cạn ly mới 

smc 

 


