TÂN NIÊN KHAI BÚT
Nhâm Dần khai bút, đón Tân Niên
Mong ước, năm nay được toại nguyền:
Thế giới không còn dịch Vũ Hán
Việt Nam diệt hết lũ tà quyền
Hòa bình kết hiệp chung muôn Nước
Nhân ái tỏa lan khắp mọi miền
Đất Mỹ, ai vui thì ở lại
Ta về Quê Mẹ, sống bình yên!

Trần Quốc Bảo
Richmond, Virginia
Địa chỉ điện thư của tác giả:

quocbao_30@yahoo.com

Bài họa 1
của Nhà Thơ Kha Oanh (bút hiệu cũ: Oanh Nguyễn)
South Carolina

Lời Nguyện Tân Niên
Giờ phút, nghinh tân tống cựu niên,
Kính dâng lên Thượng Đế lời nguyền
Dân Nam khôi phục nền dân chủ
Chính nghĩa oai phong dựng chính quyền
Cô-Vid, tàn mau, yên vạn quốc
Quê hương hưng khởi, đẹp ba miền
Trời Cao xin rủ Hồng Ân xuống
Đời sống con người, được ổn yên.
Kha Oanh
bacninh.9391@gmail.com
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Bài họa 2
Của Nhà Thơ Vĩnh Thảo,Hà Lê
Canada

LỜI CHÚC NĂM NHÂM DẦN
Xuân về Tết đến, chúc toàn niên
Phúc lộc an khang, thỏa ước nguyền
Cọp dữ thanh trừng quân bán Nước
Hùm thiêng tận diệt kẻ tham quyền
Vaccine mong sẽ tiêm toàn thể
Virus cầu cho biến khắp miền
Hy vọng Nhâm Dần, Năm Hạnh Phúc
Thay làn gió mới để dân yên.
Vĩnh Thảo HL
tanha7767@yahoo.com

Bài họa 3
Của Nhà Thơ Đặng Xuân Linh
Gò Dầu Hạ <godauha93@gmail.com

Vui chúc năm Nhâm Dần
Chỉ non tuần nữa đón sang Niên,
Cọp đến năm nay chắc phỉ nguyền.
Toàn thể dân ta vui hết khuẩn,
Phương đông bạo lực mất toàn quyền.
Chúc an quí vị thăng cao nghĩa,
Mong thịnh thềm hiên ổn khắp miền.
Đất khách tạm dừng nương góc lạ,
Sống đây ngọn gió có bề yên.
Đặng Xuân Linh
Gò Dầu Hạ <godauha93@gmail.com

www.vietnamvanhien.org
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