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Lê Tất Điều Sinh ngày 02 tháng 8 năm 1942 tại Hà Đông, bút hiệu Cao Tần, Kiều
Phong, là một nhà thơ Việt Nam.
Lê Tất Điều vào Nam năm 1954. Ông là cựu sĩ quan quân lực Việt Nam cộng hòa.
Năm 1975, ông đến Hoa Kỳ và hiện cư ngụ tại San Diego.
Tác phẩm đã xuất bản: Khởi Hành (1961), Kẻ Tình Nguyện, Quay Trong Gió Lốc
(1965), Đêm Dài Một Đời (1966), Phá Núi (1968), Những Giọt Mực, Người Đá
(1968), Anh Em (1970), Thơ Cao Tần (1978)
Tập thơ Cao Tần được xem là tập thơ ăn ý nhất, vì giá trị nghệ thuật đã đành, và còn
vì nội dung diễn tả đúng tâm trạng của người Việt di tản [1]

1

THIÊN NAN ! VẠN NAN !
Đường đấu tranh không phải là đường tráng nhưạ
Chông gai, cạm bẫy muôn vàn
Đấu với kẻ không còn NHÂN TÍNH, khó khăn vô vàn
Phe Ta còn nhiều Nhân Tính nên dễ mắc lưà, khổ nỗi !
Mới thấy bản tin mời ra mắt sách cuả Đỗ Hưũ Tài ,trời ơi !
Có tên Rắn Độc nguyễn hưũ nghiã đã bị lột mặt nạ năm 2006
Vẫn còn lắm CON NAI VÀNG NGƠ NGÁC đạp trên lá vàng khô
Quá nhiều lũ BẰNG MIỆNG BƯNG BÔ !
Anh Hùng Hào Kiệt như lá muà thu, Buồn Thật !
Kẻ hèn nầy chỉ là một phần ngàn cuả hạt bụi trong kiếp phú sinh
Nhưng sống ra NGƯỜI, diễm tình
không khiếp nhược trước con Rắn Độc
Tưởng HIỀN nhưng không HÈN
Sẵn sàng đương đầu với tên Thú Đột Lốt Người, hắc ám, đê hèn
Đâm sau lưng biết bao Bằng Hưũ
Lòng dạ Hiểm Độc, Gian Manh
Nhưng gặp kẻ vẫn còn DŨNG KHÍ hùng anh
Há sợ lũ Việt gian sao hả ?
Đời người ai cũng một lần chết, có gì phải sợ hả ?
Chết vì Cộng Đồng vì Quê Hương, rất xứng đáng kiếp người
Đừng nghĩ tuổi già lực bất tùng tâm, dễ thôi
Còn Dũng Khí làm người vẫn cất lên lời LƯƠNG TRI, CÔNG ĐẠO
Những vị đã mời Rắn Độc suy nghĩ lại coi ?
Không ai trách kẻ Phạm Lỗi biết Hối Cải
Chưa biết về Rắn Độc mặt thật , giờ đã tỏ tường
Tuỳ quý vị Cân Nhắc sống cho phải đạo.
KIỀU PHONG (Toronto)
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ĐƯỢC MẤT
Luật bù trừ cuả Tạo Hoá
Được cái nầy lại mất cái kia
Khó mà vuông tròn như mơ ước, thấm thiá
Thường được Chồng thì mất vợ
Hoặc được Vợ lại mất chồng
Chỉ tương đối, hạnh phúc cũng đã sung sướng ngập lòng
Ít khi được cả đôi như Uyên Ương, dệt mộng
Cốt Tuỷ kiếp người là Tình Thương
Người với người ăn ở thắm đượm yêu thương
Kiếp sống ấy có thể nói không tệ
Trải qua biết bao dập dùi, dâu bể
Được bao kẻ Cảm Nhận ý nghiã thâm thuý kiếp người
Có kẻ diễm phúc được điạ vị, bạc tiền , danh vọng cao vời
Xem những kẻ kém may mắn như cỏ rác
Khi gặp Nghịch Cảnh mới thấm thiá nỗi cô đơn
Những người trước kia xem nhẹ, chẳng chút quý mến yêu thương
Lại là kẻ có lòng Nhân Ái, cao đẹp
Mới tỉnh giấc, nhìn lại cuộc đời
Hạnh phúc đích thực kiếp người
Muôn đời vẫn là TÌNH THƯƠNG, vô giá
TUỔI TÁC, TIỀN BẠC, ĐIẠ VỊ, QUYỀN LỰC, BẰNG CẤP, NỔI DANH
chả là gì cả
Nếu NHÂN PHẨM cao quý nằm gọn trong thùng rác, thối tha
Một khi nắm được chià khoá nầy, đa tạ !
Không hề e dè, ái ngại trước bao kẻ quyền uy, nổi danh
Nếu đánh mất LƯƠNG TRI, CÔNG ĐẠO
Chả có gì ngại khi nói lên lời Đạo Lý, Nghiã Tình
Giờ có lắm kẻ tưởng mình cao vời, hào quang toả sáng, Siêu Sao ? !
Muốn làm gì , thiên hạ đều răm rắp nghe theo ? !
Chỉ là một phần ngàn cuả hạt bụi, bé tẻo teo
Nếu có Nhân Cách, chả xem kẻ sống chẳng ra Người là gì cả
Không ai gọi ÔNG PHẢN QUỐC, ÔNG VIỆT GIAN , ÔNG TRỞ CỜ bao
giờ
Biết thân đừng tưởng bở !!!
KIỀU PHONG ( Toronto)
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KHÔN LỚN
Lòng yêu nước cuả dân tộc Hoa Kỳ tuyệt vời, đáng ngưỡng mộ
Trong cuộc nội chiến , Bắc Quân, Nam Quân cư xử quá diễm tình !
Tinh thần Mã Thượng vì Quốc Gia, Dân Tộc đẹp xinh
Cố gắng giảm thiểu tối đa hay xoá mờ thù hận
Bắc Quân chiến thắng nhưng không lấy lam vinh
Hay tự mãn, kiêu căng , hách dịch
Nam Quân bại trận nhưng Khí Tiết, Dũng khí diễm kiều
Cả hai phía đều có ĐẠO NGHIÃ nghĩ đến tình tự Dân Tộc, Khâm
phục, khâm phục !, Đáng yêu
Nhờ vậy Mỹ Quốc mới trở thành Siêu Cường Quốc !
Nền tảng yêu thương đùm bọc xoá sạch oán thù
Gương sáng ngời cho thế hệ tiếp nối, thiên thu
Lấy đó làm khuôn vàng thước ngọc trong việc trị quốc
Nhìn lại lũ súc sinh rừng rú cộng đảng quê nhà
Lòng dạ hẹp hòi, ty tiện, bủn xỉn thối tha
Đúng là hạng TIỂU NHÂN đểu giả !!!
Dùng bạo lực bóp Bao Tử con người
Với sự hổ trợ cuả cộng sản quốc tế, Trời ơi !
Bất hạnh Miền Nam lại bị Đồng Minh vì tư lợi bỏ rơi
Một mình đương đầu với cả khối cộng làm sao kham nổi ? !
Đúng là oan nghiệt cho giống nòi !
Nay lũ súc sinh trả thù tàn bạo đày đoạ cả nước, than ôi !
Còn tệ hơn súc vật !!!
Hỏi làm sao thu phục được Nhân Tâm ? !
Cai trị bằng bạo lực, Công Đạo, Lương Tri đem bâm đem dầm
Như vậy tương lai Dân Tộc đi về đâu đây hả ? !
Nay lại bợ đít bưng bô cho kẻ thù truyền kiếp , đồng hoá
Hoạ diệt vong gần kề
Có lẽ nào gần năm ngàn năm lập quốc bề thế
Nay đành bị lũ súc sinh xoá sổ hay sao ?
NẾU DÂN TỘC VIỆT NAM KHÔNG CHẤM DỨT CHẾ ĐỘ CỌNG SẢN
THÌ CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN SẼ CHẤM DỨT DÂN TỘC VIỆT NAM ( Hải
Triều Lê Khắc HAi)
Hỡi những ai còn mang giòng máu Anh Hùng Hào Kiệt hiên ngang
Mau đứng lên ĐÁP LỜI SÔNG NÚI
Thà chết vinh còn hơn sống nhục kiếp nô lệ ngưạ trâu
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Tự cưú mình Ơn Trên , Chuá , Phật mới đồng lòng
Không ai tiếp sức cho những kẻ bỏ cuộc !!!
KIỀU PHONG ( Toronto)

TÂM LỘ
Có nhiều người thắc mắc
Tại sao người Tốt lại gánh nhiều nghiệp chướng, oan khiên ?
Sống có Nhân Cách, Đạo Nghiã, Tình Thương
Trong khi kẻ Xấu lại hưởng được nhiều lợi lộc ?
Theo Giáo Lý Nhà Phật
Không có gì vô cớ, vô căn
Oan gia, trái chủ nhiều đời nhiều kiếp buả giăng
Trả dứt nghiệp, chuyển hoá buồn đau, giảm phiền não
Nếu kẻ ấy có Chủng Tử, Tâm Đạo
Phiền Não Tức Bồ Đề
Tỉnh giấc mộng vàng xa rời bến Mê
Quay về bờ Giác
Nhìn theo khí cạnh đời thường vẫn đạt
Người Tốt tức nhiển Nhân Phẩm khá cao
Xung quanh toàn những kẻ kém xa Phẩm Cách, Đạo Đức
Mãi lực đồng tiền che mờ Công Đạo , Lương Tri
Biết rằng ăn ở Bất Nghiã, Vô Nghì
Nhưng không cưỡng lại đồng tiền tanh hôi, mất Đạo Nghiã
Sẵn sàng dẫm bừa, xâu xé Nghiã Nhân
Chiều theo dục vọng thấp hèn , đáng trách
Chả bao giờ hối lỗi vì Lương Tâm đã không còn răng
Người Tốt không thể làm những việc Vô Đạo Đức, trái Lương Tâm
Nên đành gánh chịu nhiều Tổn Thương, Cay Đắng !
Nhờ Nghịch Duyên Đời, Thuân Duyên Đạo
Nghiệp chướng là duyên tăng thượng, thăng hoa
Tuy vẫn còn ở cõi ta bà
Nhưng Thân Tâm cảm nhận được ít nhiều An Lạc
Tu mà Khổ hơn cảnh thế gian
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Ai dại gì bỏ chỗ Sáng tìm chỗ Tối, chứ hả ?
VI TRẦN

BUỒN NĂM PHÚT
Thương những ai còn NẶNG NỢ NƯỚC
Trước bao đắng cay, tủi nhục, Nước Mất, Nhà Tan
Gần bốn mươi năm máu lệ tuôn tràn
Vẫn còn lắm CON NAI VÀNG NGƠ NGÁC ? !
Hỏi sao lũ Súc Sinh mất hết Tính Người , cộng sản sống dai ? !
Vì những người Hiền hay đúng ra Hèn cho chúng cơ hội ???
Thấy chuyện bất bình rút dao tương trợ , sống đúng với Nhân Tính,
phải rồi
Lắm kẻ Vị Kỷ , chết ai nấy chịu, miễn mình được an thân ? !
Làm sao Lực Đấu Tranh thêm Hùng Mạnh
Mới thêm Ba Nhà Tranh Đấu , Yêu Nước bị kẻ Bán Nước cầm tù
Vì nói lên lời LƯƠNG TRI, CÔNG ĐẠO
Hải Ngoại hiện cũng là Mặt Trận gay go
Lũ Nằm Vùng được tài trợ từ đảng Súc Vật,côn đồ
Đủ phương tiện để đánh phá, nhuộm đỏ Cộng Đồng Hải Ngoại
Về mặt báo chí Truyền Thông
Tung ra nhiều đòn Cực Độc
Hể ai nêu đúng đến tên cúng cơm cuả chúng
Dùng Pháp Lý Tặc xứ Tự Do, Dân Chủ tấn công
Ở Houston có tên Hùng Hù
Đã bao phen kiện Phe Ta, tốn hao tiền bạc
Giờ đã lộ nguyên hình trở cờ cúi quì tung hô Ác Quỷ, đớn đau !
Nay Rắn Độc hủi nghiã Lú Đầu dự trù tại thủ đô Mỹ Quốc
Văn Nghệ , Văn Gừng phi chính trị hay sao ? !
Thái độ nầy cũng đã là Chính Trị
Buồn Năm Phút, rồi tiếp tục, không thể bỏ cuộc, hỷ?
Đường Đấu Tranh thiên nan! Vạn Nan !
Lưả thử VÀNG, gian nan thử SỨC
Thấy những kẻ ngu ngơ, cũng BỰC
Ai còn chút Lương Tri, Công Đạo nghĩ suy
Có nên tham dự có đưá con rơi cuả Ác Quỷ
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Cầm đàn hót hò không vậy ?
Anh Hoàng Chiêu Ấn và Ó Biển nghĩ sao ?
Có chút chạnh lòng trước lời trần tình , Cay Đắng ?
Cuả kẻ còn chút DŨNG KHÍ làm người
Nhớ câu nói thắm đượm , đời tươi
VÌ CÓ KẺ LÀM CHÓ
NÊN TA PHẢI CỐ GẮNG LÀM NGƯỜI ( Buì Thị Minh Hằng )
KIỀU PHONG ( Toronto)

NHÌN THẾ SỰ
Nhìn thế sự càng ngày càng thêm tê tái !
Vận mệnh Nước Nhà vẫn tối như đêm Ba Mươi !
Từ trong Nước đến Hải Ngoại than ôi !
Có lẽ nào phải vào Ẩn Tu Sơn Lâm sao chớ ?
Phiền Não thế gian ôi sao quá dẫy đầy !
Đọc tin tức trong ngoài lắm đắng cay
Tuổi sang thu luống thở dài
Mệnh Nước bao giờ mới xoay chuyển ? !
Có lẽ nào lũ súc sinh mãi đè đầu, cỡi cổ, hút máu Đồng Bào ?
Nhiều tên trở cờ PHÙ THỊNH dù biết kẻ địch THẤT ĐỨC, BẤT
NHÂN
Thời Mạt Pháp mãi lực kim tiền đã che mờ Công Đạo, Lương Tri
Nên xảy ra nhiều chuyện bi ai, ngao ngán !
Dù biết rằng đường đấu tranh THIÊN NA! VẠN NAN !
Hơn ba thập niên máu lệ chưá chan
Nỗi Uất Hận trong lòng Trĩu Nặng
Từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn ít khi được êm xuôi
Lũ súc sinh câu giờ đợi những ai Nặng Nợ tàn đời
Sẽ nhuộm đỏ Cộng Đồng Tỵ Nạn ?
Nhiều tên Việt Gian trở cờ rất hiên ngang
Cúi mình BƯNG BÔ cho lũ ác gian cộng sản
Nghĩ rằng Phe Ta không còn cơ hội nưã hay sao ?
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Độc Ác , Tàn Bạo như Tần Thuỷ Hoàng kéo dài được bao?
Rồi cũng bị đào thải
Càng về khuya,lắm trò tê tái !
Còn Nước, còn tát không thể buông xuôi
BAO GIỜ NHỔ SẠCH CỎ NƯỚC NAM
MỚI HẾT KẺ CAN TRƯỜNG NỔI LÊN CHỐNG GIẶC ( AHDT Nguyễn
Trung Trực )
Còn trời còn nước còn non
Cỏ chưa nhổ sạch vẫn còn Hùng Anh .

KIỀU PHONG ( Toronto)

CHẤM DỨT
Nếu Dân Tộc Việt Nam không chấm dứt chế độ cộng sản
Thì chế độ cộng sản sẽ chấm dứt Dân Tộc Việt Nam
HẢI TRIỀU, LÊ KHẮC HAI
Đọc tin tức Quê Nhà hằng ngày càng đau buồn nhỏ lệ….
Nghiệp chướng gì trả mấy thế thệ vẫn chưa xong ?
Có Dân Tộc nào chịu trăm đắng ngàn cay như vậy không ? !
Duy nhất Giống Nòi Việt, không ngờ sức chịu đựng siêu việt !
Trải qua biết bao kiếp nạn từ thời Thực Dân Pháp đến lũ súc sinh
Có bao giờ được sống an bình ?
Cũng tại cái đảng cộng sản súc vật , tên đầu sỏ là thằng cáo già hồ chí
minh
Cúi mình làm con chó nhỏ cho mấy tên nga tàu mọi rợ !!!
Nước cuả nó lo chưa xong lại dở trò thôn tính khắp điạ cầu
Định đem buá liềm đập đầu cắt cổ những ai chống lại chúng chẳng cúi
đầu
Nên đã huỷ hoại cả trăm triệu sinh mạng
Để dựng xây thiên đường cộng sản
Nay khối Đông Âu đã trở về cuộc sống Ấm No
Cố gắng xây dựng cuộc đời Dân Chủ , Tự Do
Để bắt kịp đà tiến triển cuả Nhân Loại
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Chỉ còn sót lại mấy tên cộng đỏ Á Châu
Đầu óc lạc hậu, hẹp hòi, ích kỷ, phong kiến thâm sâu
Vẫn chưa mở mắt trước trào lưu tiến hoá
Cũng bởi tên tàu cộng chó má
Vì lượng nhân công rẻ , các tay Tư Bản tham lợi đầu tư
Giờ tên tàu cộng tiến xa gây hoạ toàn cầu
Âm mưu làm bá chủ thiên hạ
Nên lũ viêt gian ôm chân để củng cố ngai vàng
Không chịu thức tỉnh giúp Dân Tộc vinh quang
Lại cố bám quyền hành để vinh thân phì gia đảng súc vật !
Nhượng đất , nhượng biển, nhượng hải đảo cho kẻ thù truyền kiếp,
trời ơi !
Tiền Nhân đã đổ không biết bao máu xương tô điểm đấp bồi
Nỡ đoạn đành BUÔN DÂN, BÁN NƯỚC !!!
Lòng Dân đã mất sạch nên vưà đàn áp, vưà run
Ngày giờ gần đến điểm CÁO CHUNG
Khi Toàn Dân vùng lên SINH TỬ chạy đâu cho thoát ?
Nước làm nổi thuyền thì nước cũng nhận chìm thuyền
Cơ trời vần xoay, CÙNG TẮC BIẾN chớ chẳng yên
Chả có gì VĨNH CƯỦ !
NẾU DÂN TỘC VIỆT NAM KHÔNG CHẤM DỨT CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN
THÌ CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN SẼ CHẤM DỨT DÂN TỘC VIỆT NAM ( HT.
LK HAI )
KIỀU PHONG ( Toronto)

VUÔNG TRÒN TÌNH NGHIÃ
Đâu cần đến tận nơi mới cảm nhận
Bằng đôi mắt, đôi tai, nhìn ảnh, nghe kể cũng đủ Phê rồi
Nào phải bắt buộc đến nơi
Vẫn cảm xúc đậm đà, có phải ?
Một câu nói thấm thiá nghiã tình
Mát lòng, mát dạ, sướng mê đời, quá đã !
Từ cổ chí kim có rất nhiều pha
Cách ở ăn tình nghiã đậm đà
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Muôn đời vẫn được ngợi ca, chiêm ngưỡng
Cư xử ,hiểu nhau như đôi Tri Âm, Tri Kỷ
Bá Nha-Tử Kỳ, Quản Trọng-Thúc Nha
Hiếm quý trên đời ngưỡng mộ , ngợi ca
Hay Lưu Bị và Triệu Tử Long đẹp ý
Chỉ một câu , một cử chỉ
Khiến Dũng Tướng trung thành đến chết , quá hay
Hoặc cách cư xử Trần Minh với Nhuận Điền
Trên cõi thế được mấy trường hợp tuyệt vời, tuyệt mỹ ? !
Thời buổi đảo điên nhưng vẫn còn nhiều trường hợp mượt mà, đẹp ý
Như cảnh Thuyền Trưởng Nam Hàn cưú người Tỵ Nạn mấy chục năm
qua
Kẻ Thọ Ân tìm người Thi Ân tỏ chút lòng Cảm Kích !
Chuyện Cuối Hai Con Đường Cuả Phạm Tín An Ninh
Nhân Tính dù bị chà đạp dưới chế độ súc sinh
Nhưng không thể nào hoàn toàn huỷ diệt được
Chỉ còn một chút NHÂN LÀNH ẩn trượt
Kẻ Ác không bao giờ triệt tiêu NHÂN BẢN , đứng thôi
Nếu điều Thiện bị huỷ diệt thì không còn cõi đời
Vì hai mặt Âm Dương, Thiện Ác, Trắng Đen, Nóng Lạnh, Tối Sáng
Đó là định luật cuả Hoá Công
Cõi đời tuy khổ đau chất chồng
Nhưng vẫn Ẩn Chưá kho tàng Niềm Vui quý báu
Nhờ đó loài người được tồn tại dài lâu
Làm gì có TOÀN THIỆN, TOÀN ÁC đâu ? !
Trong Thiện ẩn Ác, trong Ác ẩn Thiện
Vòng đời biến chuyển luân phiên
Chẳng bao giờ đứng yên
Đêm dài, bóng tối, tội lỗi, oan khiên
Rồi cũng đến chu kỳ biến chuyển.
KIỀU PHONG ( Toronto)
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TẠM QUÊN HẾT
Đôi lúc cần Tạm Quên Hết
Trở về trạng thái tĩnh lặng tâm hồn
Nhờ đó tâm an định, chiêm nghiệm hay tiệm ngộ lẽ Đạo thêm
Trau dồi phần Tâm Linh đôi chút
Dù biết vẫn còn là chúng sinh giữa cõi đời ô trược
Làm sao tách biệt hoàn toàn ? !
Đấu Tranh là Đạo Làm Người, Bổn Phận Công Dân trách nhiệm gần
chín mươi triệu người
Nào phải dành riêng cho một nhóm nhỏ ?
Chỉ đóng góp phần trách nhiệm cỏn con
Cố gắng giữ Tình Nghiã vuông tròn
Nhiều lúc phải nén Niềm Đau
Hay chuyển nhìn góc cạnh khác
Đôi lúc cũng lắm buồn đau !
Sức người có hạn , đầy dẫy oan nghiệt, lệ trào….
Nếu không tìm nẻo Đạo khó mà chịu nổi !
May nhờ có chủng Tử nên dễ thấm giáo lý thâm sâu
Cố trau dồi Phẩm Hạnh để tạo chút hành trang
Khi trút hơi thở cuối không gì phải hốt hoảng
An nhiên tự tại , sinh tử cũng chỉ là lẽ thường
Không còn gì vấn vương
Sống kiếp người tạm đủ
Đắng cay, chua chát, ngọt bùi hơn sáu thập niên qua
Biết đủ là đủ mà
Đợi đủ, biết bao giờ mới đủ ? !
Miễn đến phút từ giã
Lưu lại lạt chút gì để nhớ để thương
Tâm Nguyện còn chút vấn vương
Mong thấy được cảnh buá gẫy, liềm rơi
Quê Hương hồi sinh với vận hội mới
Hoa Tự Do, Dân Chủ rộ nở thắm tươi khắp Non Sông
Chừng đó nhắm mắt cũng An Lòng !
KIỀU PHONG ( Toronto)
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CẢM HOÁ
Lúc Đức Phật còn tại thế
Ngài cũng đã từng than ” Chúng Sinh Nan Độ” đó sao !
Không có Chủng Tử, nghiệp chướng quá nặng, khó độ cở nào ? !
Lũ súc sinh cộng sản mê quyền lực, tiền bạc , đánh mất Lương Tri ,
Công Đạo
Các vị Chân Tu, Đức Đạt Lai Lạt Ma, Đức Giáo Hoàng có Cảm Hoá
chúng được chăng?
Có bao giờ lũ Vô Minh chịu lắng nghe hồi chuông thức tỉnh ? !
Ngay cả Bạn Đời ăn cùng mâm , ngủ chung giường còn phải bó tay !
Không cùng tần số Cảm Thông đành chịu thở dài
Cảm Hoá một người nào phải dễ ? !
Dù người phối ngẫu tốt cở nào, mặc kệ !
Giang san di cải, bản tánh nan di !
Nếu người Tốt cảm hoá người Xấu trở nên Tốt, giảm sầu bi
Tỷ lệ thành công rất khiêm nhượng, có phải ? !
Kẻ dẫy đầy nghiệp chướng, oan trái
Không bao giờ Thức Tỉnh hoặc Hồi Tâm
Giống như lũ cộng chết bầm
Khi bị đá vào chổ để ngồi may ra thức tỉnh
Còn nắm quyền lực, đến chết chưa chịu buông
Đường đấu tranh muôn vạn tai ương
Nhưng không vì thế chịu bỏ cuộc
Còn nước , còn tát , Đồng Bào ơi !
Tân nhân lực tri thiên mệnh đúng rồi
Nếu nằm chờ sung rụng thì tự đào hố chôn vùi, đừng thắc mắc !
KIỀU PHONG (Toronto)

CÁ KHÔNG ĂN MUỐI
Trong cuộc sống nhiều lúc trải nghiệm
Những Ca Dao. Tục Nghữ, Thành Ngữ, Phương Ngôn
Những nhận xét thăng trầm, sóng dập , gió dồn
Giúp những thế hệ kế tiếp tránh bớt phiền não
Nhưng trò đời, ngàn năm trước, ngàn năm sau
Lịch sử vẫn tái diễn chứ có bao giờ Hoàn Thiện ? !
Cõi đời hai mặt Âm-Dương, Thiện-Ác, Nhân-Quả……cứ xoay vần
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Chỉ gia giảm tuỳ trạng thái thăng trầm
Kẻ nào có Căn Cơ, Tâm Đạo thường hằng
Sẽ Cảm Ngộ được nhiều điều Huyền Diệu
Tuổi thanh xuân mới bước vào đời
Tạo Hoá chơi ác cho hai kẻ rơi vào mê hồn trận, trời ơi !
Trời gầm cũng không nhả huống gì cha mẹ, thân nhân, can ngăn làm
sao nổi ?
Nghiệp Lực rất mạnh người ơi !
Vô oan trái bất thành phu phụ, đúng rồi
Không duyên, chẳng nợ nhiều đời nhiều kiếp làm sao ràng buộc ?
Chừng khi ván đã đóng thuyền có vài tác phẩm chung
Mới bật ngưã đã trót dại sa vào nẻo Oan Nghiệt !
Cá không ăn muối cá ươn
Con cải cha mẹ trăm đường con hư
Ai cũng thuộc lòng câu Ca Dao nầy
Nhưng mấy ai tránh được khi bị Sa Vào Lưới Tình chứ hả ?
Có bao giờ nghe theo lời khuyên bảo, nhận xét, kinh nghiệm đời cuả
Mẹ Cha ?
Khi thực tế phũ phàng bày ra
Tàn một giấc mơ, phải chăng hả ? !
Dòng đời vô cùng nghiệt ngã
Những ai có Chủng Tử khi vấp ngả dễ khai ngộ hồi đầu
Nghịch duyên Đời thuận duyên Đạo, thâm sâu
Thuận duyên Đời dĩ nhiên mãi mê đắm trong vòng tục luỵ
Đời mà không có Đạo , Nhà Thương Điên, Khám Tối càng mọc lên
nhiều
Đạo mà không có Đời lấy ai hướng dẫn Tâm Linh, cải hối ?
Nam Mô A Di Đà Phật phổ độ chúng sinh
Sớm tỉnh cơn mê quay về bờ Giác
Tu Là Cội Phúc, Tình Là Dây Oan , bi đát !!!
VI TRẦN
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Nhà Thơ Kiều Phong và Nguyễn Vân Tùng
Sưu Tâm
Không lẻ hơn 3 triệu đảng viên việt cộng thua 1 cô gái…rao hàng “bán
trôn không bán nước”?

CHỬI RẤT ĐÚNG
Mới được xem cô gái Việt chửi lũ cộng sản rất đúng
Những uất hận căm hờn Đất Nước, Dân Tộc trầm luân
Tội Đồ Dân Tộc cuả lũ Bán Nước, Buôn Dân
14

Không có gì là quá đáng
Từ lâu rồi tại hạ dùng chữ NGHIỆT SÚC hồ chí minh
Tên chẳng thèm viết Hoa vì đáng Phỉ Nhổ, Nguyền Ruã,Rẻ Khinh
Không ai gọi Ông Bán Nước, Ông Phản Quốc bao giờ có phải ?
Vì chúng không phải CON NGƯỜI !!!
Thú đội lốt người cả lũ Súc Vật , đúng thôi
Có tên Nằm Vùng tức mình ra miệng thử coi
Cái lũ Nhổ Rồi Lại Liếm, BƯNG BÔ BẰNG MIỆNG
Không thể Nhân Từ, Tử Tế với lũ cuồng điên
Còn hơi thở quyết nói lên lời LƯƠNG TRI, CÔNG ĐẠO
Ngưỡng Mộ cô gái nói giùm những lời Uất Ức, dồn nén cuả cả Dân
Tộc Thương Đau
Can Đảm thay tình Quê Hương, Đồng Bào !
Dũng Liệt nói lên những gì Bất Công, Áp Bức
Hỡi những ai còn Sợ Hãi lũ Phản Quốc
Rước voi về giày xéo mồ mả Ông Cha
Cõng rắn cắn gà nhà
Không thể cứ ôm đầu ngồi khóc
NẾU DÂN TỘC VIỆT NAM KHÔNG CHẤM DỨT CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN
THÌ CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN SẼ CHẤM DỨT DÂN TỘC VIỆT NAM
Tuỳ gần chín mươi triệu Đồng Bào
Chọn cách nào cho xứng đáng giống nòi Hồng Lạc
KIỀU PHONG (Toronto)
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QUÁ ĐÃ !
Xem , nghe đưá cháu gái cuả cố đảng viên cộng sản Trần Độ
Một tên tuổi có tiếng, người Miền Nam
Chửi NGHIỆT SÚC hồ chí minh và bè lũ Ác Gian
Những tên đầu sỏ từ xưa tới nay, Quá Đã !!!
Ngay cả tên Võ Banh Giáp, ê chề, nhục nhã
Ngày xưa Đại Tướng cầm Quân
Ngày nay Đại Tướng cầm Quần chị em !
Thì ra những lời mà cả Dân Tộc đều muốn hét to vào mặt Ác đảng
Chẳng khác nào những giọt Cam Lồ tưới mát tâm hồn
Chính con cháu ruột, giòi trong xương giòi ra
Đã SÁNG MẮT, SÁNG LÒNG trước Nỗi Đau cuả Đất Nước
Sao chẳng thấy đồng chí, đồng rận nào nhảy ra biện hộ, bênh vực ?!
Cả Lý lẫn Tình đều đúng, phải chăng ?!
Nên cả lũ đành CÂM như hến ? !
Sự thật muôn đời vẫn là Sự Thật thôi
Dù bị Ác đảng vo tròn, bóp méo, vẽ vời
Hay che đậy, giấu kín , lưà đảo rồi cũng phô bày ra Ánh Sáng
Tội Lỗi Tày Trời, Trời không dung Đất không tha
Không đủ bút mực ghi lại hết những thủ đoạn độc ác, dã man, tàn
bạo, gian tà
Lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt mảy lông
Tận cùng Ác Độc như bạo chuá Tần Thuỷ Hoàng
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Vẫn đến ngày cáo chung, chấm hết
Cơ Trời vận chuyển nay, mai
Nếu còn sót chút Lương Tri, Công Đạo ai hoài
Hồi đầu thị ngạn , trở về với Cội Nguồn Dân Tộc
Truyền thống diễm tuyệt, Nhân Ái , Bao Dung
Đánh chó chạy đi chứ ai nỡ lòng đánh chó chạy lại, đúng không ?
Quê Hương, Dân Tộc đang bị đẩy đến bờ Diệt Vong, Đồng Hoá
Hãy mau tỉnh giấc Nam Kha
Vứt bỏ chế độ đi ngược Lòng Dân, chết tiệt
Lấy công chuộc tội , có thể trở thành Anh Hùng Dân Tộc cưú nguy
Giống Nòi
Như Boris Yelsin tấm gương sáng ngời
Làm sụp đổ cả cái nôi cuả cộng sản
Không ai trách người phạm lỗi
Chỉ đáng trách kẻ mãi U Mê
Quyền Lực, Tài Lực, Bả Vinh Hoa Phú Quý , não nề
Khi nhắm mắt lià đời chả mang được gì về bên kia thế giới
Chỉ có Ác Nghiệp, Thiện Nghiệp theo dính ta thôi
Tỉnh đi con mộng tử sinh
Sao chưa ngừng lại mà lênh đênh hoài ? ( Một Tu Sĩ)
Đường trần trăm đắng, ngàn cay
Quay đầu là bến, trần ai luỵ phiền
KIỀU PHONG (Toronto)
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ĐỖ HƯŨ TÀI
Khậm phục tinh thần kiên cường trước nghịch cảnh
Anh Đỗ Hữu Tài, hiếm quý, đáng ngưỡng mộ thay
Chỉ phần cổ và đầu còn điều khiển được, nạn tai
Dù ở thảm cảnh nằm trên giường qua nhiều năm tháng
Vẫn yêu đời, sống lạc quan, tươi sáng
Đó cũng là tấm gương cho người vẫn còn kiện khang
Trên cõi đời nầy có lắm trường hợp Ngoại Hạng
Chẳng khác gì các Nhà Đấu Tranh tại Quốc Nội bị giam
Chỉ vì Lòng Yêu Nước, nặng mang
Bị trù dập, ngược đãi, độc ác, bạo tàn, dã man
Vô Nhân Đạo dưới chế Súc Sinh cộng sản
Ai BƯNG BÔ BẰNG MIỆNG , bảo đảm thà chết chớ không có kẻ nầy
Lương Tri , Công Đạo vẫn còn đủ đầy
Lương Tâm vẫn còn nguyên răng , Cắn Rứt !
Anh Tài còn biết tìm và tự tạo Niềm Vui để sống
Gởi tâm sự qua những vần thơ
Dùng miệng cắn đuã lướt trên bàn phiếm tỉnh bơ
Gởi đến bằng hưũ xa gần, chia sẻ
Kính chúc Anh giữ được mãi Tâm An Lạc
Chấp nhận những gì dù nghịch cảnh thương đau
Biết ra sao, ngày sau ?
Vui được lúc nào hay lúc nấy
18
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HẢI TẶC
Thằng Tàu cộng đích thực là Hải Tặc
Biển cuả người, ỷ thế đất rộng, người đông
Ngang nhiên đem giàn khoan đặt vùng biển thuộc chủ quyền giống
giòng
Mượn cớ Công Hàm cuả lũ Súc Sinh, Phản Quốc !
Có ai đời đi rao bán được nhà cuả người hàng xóm
Thế mà cũng có kẻ cuồng ngông
Quốc tế đều biết Tham Vọng nuốt trọn Biển Đông
Để bành trướng mộng Xâm Lăng cả vùng Đông Nam Á
Cả hai Tàu cộng, Việt cộng đều là những tên không khá
Giả vờ đóng kịch lưà phỉnh Đồng Bào ta
Chúng ngầm ký kết dâng đất, dâng biển chẳng thiết gì Non Sông Gấm
Vóc quê nhà
Miễn tiền đô nhét đầy tuí tham không đáy
Thiên Cổ Tội Nhân cái phường vô lại
Trong suốt chiều dài lịch sử thăng trầm
Chưa có thời nào TẬN CÙNG NHỤC NHÃ ĐAU THƯƠNG , hờn căm
Như thời NGHIỆT SÚC hồ chí minh và Ác đảng !!!
Có thằng Việt gian, Nằm Vùng, Trở Cờ, BƯNG BÔ BẰNG MIỆNG
nhảy ra bênh vực thử xem
Tình Lý phải vững chắc
Nhổ Rồi Lại Liếm, a dua với giặc
Nhục nhã giống nòi , tàn haị Quê Hương
Dân Tộc ta chỉ duy nhất con đường
Vì tương lai chính mình , cuả Dân Tộc và các thế hệ mai hậu
Quyết liệt tìm ra Sinh Lộ cho Tổ Quốc
Có áp bực, có bất công , tức nhiên có Đấu Tranh
Tự Do , Dân Chủ chả ai tặng không
Mà phải trả một giá
Kể cả mạng sống cuả Chúng Ta
Nếu Tiền Nhân thuộc loại Tham Sinh Uý Tử, trùm mềm rên la
Thì mảnh đất hình chữ S đã không còn đến ngày nay, phải không hả ?
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Đời người ai cũng phải chết một lần
Chết trên giường bệnh , cái chết bình thường
Còn Chết vì Quê Hương , Dân Tộc vẫn được Trân Quý ,Ngưỡng Mộ
NẾU DÂN TỘC VIỆT NAM KHÔNG CHẤM DỨT CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN
THÌ CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN SẼ CHẤM DỨT DÂN TỘC VIỆT NAM ( Hải
Triều , Lê Khắc Hai )

KIỀU PHONG ( Toronto)

TIỂU NHÂN
Quân Tử và Tiểu Nhân hai mẫu người cuả xã hội
Thiện-ác, tốt-xấu, ngay-gian, nhân -quả, chính diện -phản diện xoay
dần
Trải nghiệm qua sách vở, lịch sử, phim ảnh, kinh nghiệm bản thân
Có thể thí dụ dẫn chứng để dễ cảm nhận
Người Thật Tốt tỷ lệ chín phần thiện chỉ sót một phần ác
Người Thật Xấu phần thiện tiềm ẩn chỉ một phần ác đến chín, bạn ơi !
Thiên hạ bình thường chiếm tỷ lệ thiện ác trên dưới năm mươi
Thiện nhiều hơn ác , người tương đối Tốt
Ác nhiều hơn thiện, tương đối xấu, có phải ?
Ở khoảng quân bình thường dễ gió bề nào , che bề đó
Hay cuốn theo chiều gió giống như gió đuà ngọn cỏ
Người Thật Tốt dù gặp cảnh nào cũng khó có thể biến thành kẻ ác
Nếu bị dồn đến tuyệt lộ, bi đát
Quy luật sinh tồn cũng đau lòng phạm lỗi để vượt qua
Khi gặp môi trường thích hợp, thuận duyên nẩy mần , bén rễ, đâm
chồi , nở hoa
Đường Chánh Đạo ung dung tiến bước
Kẻ Thật Xấu luôn gieo hoạ,gây nhiều tổn hại cho xã hội
Bất chấp thủ đoạn cực độc, hiễm sâu ,dẫm đạp, ăn tươi nuốt sống
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đồng loại
Vì Bả Vinh Hoa Phú Quý đã che mờ Công Đạo, Lương Tri
Điển hình Ác đảng cộng sản Buôn Dân, Bán Nước tà mỵ!
Xem nhiều phim, đọc sách , lịch sử chất chồng
Kẻ Tiểu Nhân dù cho nhiều cơ hội hồi đầu
Nhân quả, nghiệp báo sờ sờ trước mắt
Tam độc Tham, Sân, Si đã đốt cháy Lương Tâm
Tới chết chẳng hề ăn năn, sám hối !
Lòng Vị Kỷ cao vời như Hy Mã Lạp Sơn
Cơ hội khai ngộ , thức tỉnh chẳng khác nào mò kim đáy biển !
Người có Chủng Tử, Thiện Căn dễ tỉnh cơn mê, Phiền Não Tức Bồ Đề
Kẻ chẳng có Chủng Tử ngay cả Đức Phật cũng đành thở dài não nuột !
Ai nắm được chià khoá Niềm Vui
Mở Trí, Mở Tâm chiêm nghiệm triết lý sống tuyệt diệu cõi đời
Biết thưởng thức đắng cay, ngọt buì cũng thú vị
Đắng cũng nuốt, ngọt cũng nuốt
Sớm muộn gì cũng đáp chuyến tàu suốt
Nhưng nếu biết sống có Ý Nghiã, không uổng phí, Diễm Phước !

KIỀU PHONG (Toronto)

LÀM NGƯỜI TỐT KHÔNG PHẢI DỄ !
Làm Người Tốt thường gánh chịu nhiều thử thách
Xem Tâm, Trí Bản Lãnh có đích thực là Người Tốt hay chăng ?
Chẳng khác nào có thử Lưả mới biết được Vàng, Thau
Cõi đời lẫn lộn mắt thường khó phân biệt
Chánh – Tà, Thiện – Ác, Ngay- Gian
Âm -Dương, Nhân-Quả quay cuồng kiếp sống
Cảnh cây muốn lặng nhưng gió chẳng chịu ngừng !
Thiên Căn cũng khó Cảm Hoá được Ác Căn ? !
Đó là hai cực đối đãi nhau cho đến ngày tận thế
Cõi đời lắm trò dâu bể
Dĩ nhiên kẻ nào đủ Hùng Tâm, Vững Chí sẽ vượt qua
Cõi ta bà gió táp,giông bão, mưa sa
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Có yên bình bao giờ đâu hả ?
Trên Diễn Đàn đúng là Giang Hồ Gió Tanh Mưa Máu
Đạo Cao Một Tấc, Ma Cao Một Trượng, thương đau
Trăm mưu , ngàn kế quyết triệt Phe Ta bỏ cuộc, trùm mềm , nản chí,
bái chào
Chỉ lo chăm sóc phần mộ cuả gia đình mình, thượng sách ? !
Còn Phần Mộ cuả Tổ Quốc ai lo ? ! ( AHDT Phan Đình Phùng )
Chỉ những ai không đủ Dũng Khí mới mắc mưu cộng sản
Bước vào con đường Thiên Nan, Vạn Nan
LƯẢ THỬ VÀNG, GIAN NAN THỬ SỨC
Nếu ai bị đánh phá, ném bùn tối đa tức nhiên lũ Nằm Vùng vô cùng
căm tức
Cứ bình tâm thi triển Nội Lực vững bền
Ví Phỏng Đường Đời Bằng Phẳng Mãi
Anh Hùng Hào Kiệt Có Hơn Ai ? ( Phan Bội Châu)
Càng bị hỏi thăm sức khoẻ dài dài
Chứng tỏ Nội Lực diễn đạt không tệ
Chìm danh, nổi danh mặc kệ
Đấu tranh chấp nhận HY SINH
Biết bao Chiến Sĩ Vô Danh từ ngàn xưa cho đến ngàn sau bỏ mình
Có cần được ai biết đến tuổi tên đâu hả ?
Nhất Tướng Công Thành Vạn Cốt Khô !
Vị Tướng đơn thân có làm nên lịch sử ?
KIỀU PHONG ( Toronto)

OAN GIA TRÁI CHỦ
Người Tốt mà được hưởng mọi điều tốt đẹp
Thì cuộc sống nào khác thiên đường hạ giới , phải chăng ?
Sự kiện khó sảy ra vì cõi đời hai mặt đối đãi rất căng
Đạt đến hoàn thiện, chu toàn thì chỉ trong mơ mới có
Thông tình đạt lý, tâm ý tương thông , hiếm đó
Đích thực Uyên Ương cõi thế, tuyệt vời !
Thực tế tương đối hạnh phúc đã mừng thấy mụ nội !
Bốn hạng vợ chồng được Đức Phật phán từ xa xưa
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Như Mẹ, như Chị, như Bạn, như người phục vụ chung thuỷ sớm trưa
Như Cha, như Anh, như Bạn, như người đồng hội đồng thuyền
Có thể nói đã tìm được Hạnh Phúc Đời Người, thắm duyên
Diễm phúc cho vị nào tìm được bốn hạng trên
Người Tốt thường bị thử thách tối đa, gần gục ngã lăn kềnh
Xem thử có thể biến thành kẻ Ác
Nếu vẫn kiên cường vượt qua mọi ma chướng buả giăng
Kẻ đó mới đích thực vàng Ròng chính hiệu
Trên Diễn Đàn quả đúng Giang Hồ Gió Tanh Mưa Máu, thương đau
Dĩ nhiên đường Đời, đường Đạo thiên nan , vạn nan
Kiên tâm , trì chí rồi cũng vượt qua khổ nạn
Nhiều sự việc sảy ra ngoài ước mong, dự đoán
Thử thách càng nhiều giúp việc Tu Học thêm Tinh Tấn, Thăng Hoa
Kiếp người nếu không được trui rèn trong lưả đỏ, buá đập, duã, mài
Thì thanh sắt ấy làm sao trở thành gươm báu ?
Đường Đấu Tranh nào phải dễ dàng như ăn cơm , ăn cháo ? !
Chông gai, nghịch cảnh buả giăng
Nhưng một khi hết dạ, hết lòng
Chỉ biết tâm niệm hai chữ Hy Sinh cho Đại Nghiã
Mới mong đạt được thành quả dù phải tốn nhiều máu xương
Có cuộc đấu tranh nào mà chẳng đoạn trường ? !
Kim cổ, Đông Tây không ít thì nhiều, đau lòng nhỏ lệ….
Hoa Tự Do , Dân Chủ mới có cơ hội thi nhau đua nở
Nhìn về Quê Hương , ruột thắt, lòng đau nhiều người trăn trở
Chỉ có Súc Vật mới quay lưng lại với Nỗi Khổ cuả Con Người
Mà chỉ chăm lo bộ da, bộ lông cuả chúng thôi
Đó là lời cuả Tiên Sư Cha Kark Marx đã nói
Chủ thuyết ngoại lai đem tròng vào cổ Dân Tộc hơn nưả thế kỷ rồi !
Vận mệnh Tổ Quốc do chín mươi triệu Đồng Bào trong ngoài
Già trẻ gái trai góp công, góp sức, tiền bạc ngay cả máu xương mới có
cơ chuyển đổi.
KIỀU PHONG (Toronto)

HUỲNH ANH TRÍ
Mẹ Việt Nam lại thiệt mất thêm đưá con yêu quý
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Cũng vì can đảm đấu tranh cho Quyền Làm Người, Quê Hương
Nhiều năm bị trù dập trong khám tối, đoạn trường !
Nhiễm bệnh Liệt Kháng trong những năm dài , đày đoạ
Mới vưà từ giã cõi đời sau vài tháng được trở ra nhà tù lớn cả nước
Lũ Súc Sinh cộng sản bằng trăm phương, ngàn kế Thâm Độc
Giết dần , giết mòn từ thể xác đến tinh thần
Cuả những ai còn thiết tha với vận mệnh Non Sông
Ôi ! Thứ Thất Đức, Bất Nhân
Sao chưa bị TRỜI TRU, ĐẤT DIỆT ? !
Một chế độ không phải Do Dân, Bởi Dân và Vì Dân
Thì có lý nào mãi trường tồn trăm năm , ngàn năm ?
Như vậy thì còn chi Công Lý, Thiên Lý chứ hả ?
Đọc tin tức Quê Nhà , ruột thắt, lòng đau
Tuy hơn nưả đời người sống yên bình xứ người tuy không phải cùng
huyết thống, Đồng Bào
Nhưng Quyền Làm Người, Nhân Phẩm, Tự Do, Dân Chủ được tôn
trọng
Chứ chẳng phải loại Dân Chủ giả hiểu Đảng Cử, Dân Bầu chín mươi
chín phần trăm
Toàn trò bịp bợm, đóng tuồng cuả lũ Súc Vật, một dạ hai lòng
Mãi Quốc Cầu Vinh , chẳng hề Biết Nhục !
Ước gì được Siêu Năng Lực
Đập lũ bạo tàn , giúp Đồng Bào thoát cảnh Diệt Vong
Giống như Đức Phù Đồng Thiên Vương mấy ngàn năm trước

24

Nhiều khi phải chuyển góc nhìn mới được
Hoặc Niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà
Quân bình Tâm Linh, Thân Xác hài hoà
Kẻo lưả lòng sôi sục có thể bị Đột Quỵ
Cố gắng tới đâu hay tới đó, người ơi !
Sớm muộn cũng xong kiếp Người
Sống cho phải Đạo Làm Người, Bổn Phận Công Dân lúc quốc biến
Hùm chết để da, người ta chết để tiếng
Đừng chết rồi bị thiên hạ Nhổ Nước Miếng.
KIỀU PHONG (Toronto)

GIÒI BỌ
Một chế độ mà bị Chính Phủ Nhật xem như Giòi Bọ ! ?
Từ Tà Quyền đến các thứ bậc Công Dân
Thượng vàng, hạ cám đều gây biết bao chuyện Tuỉ Nhục, Đau Lòng !!!
Mùi Hôi Thúi làm Ô Nhiễm bầu khí huyển, Nhục Quốc Thể !
Gần bốn mươi năm Ăn Cướp Miền Nam
Hỏi chế độ Súc Vật trồng được bao nhiêu kẻ Mặt Người Lòng Thú, ác
gian ? !
NGHIỆT SÚC hồ chí minh và lũ rừng rú
Được bao người Ngưỡng Mộ, hay NGUYỀN RUÃ vậy ta ?
Bảo đảm Đồng Bào hầu hết Căm Thù lũ Không Phải Người, gian tà
Nhẫn Tâm dìm Dân Tộc xuống tận cùng Khổ Đau, Tủi Nhục !!!
Còn hơi thở là còn ĐỤC
Kẻ nào bênh vực , muốn đấu lý phải có Nghiã, có Tình
Còn cái lũ hằng ngày ra rả đánh phá Tôn Giáo, gây Hiềm Khích, đáng
khinh
Dù thế nào chế độ Dân Chủ Đệ Nhất, Đệ Nhị Cộng Hoà vẫn tươi đẹp
Hơn ngàn lần so với chế độc ĐỘC TÀI, ĐỘC TÔN, ĐỘC ĐẢNG, ĐỘC
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ÁC !!!
Thiên cổ tội nhân việc đào mồ cuốc mả, Buôn Dân, Bán Nước
Không hiểu sao vẫn còn lũ lâu la
Được cài vào đường Vượt Biển ẩn núp trong Cộng Đồng Tỵ Nạn
Và lũ Nhổ Rồi Lại Liếm vì khúc xương Ác đảng ném cho
Bèn chống hai tay xuống đất suả gâu gâu như Hùng Hù, Hùng Hèn,
Ngọc Lập !!!
Đến giờ nầy chưa SÁNG MẮT, SÁNG LÒNG ? !
Kiếp người hơn nhau ở Nhân Phẩm
Mà Ác đảng Thú Tính đã thay thế Nhân Tính
Lý luận một chiều, củ rích như ngưạ kéo xe bị bịt hai bên mắt, vậy thôi
Hở miệng ra toàn những lời lẽ gian manh, không chút Tình Người
Căn Bản Đạo Đức cũng chẳng hấp thụ chút Tinh Hoa tối thiểu
Đuối lý thường Văng Tục như bạn hàng chợ cá Cầu Ông Lãnh, hỡi ôi !
Vì Lương Tri, Công Đạo cuả chúng nằm trong thùng rác lâu rồi
Hơi sức đâu phí hơi , tốn sức
Thà nói chuyện với đầu gối còn vui hơn
Các Chiến Hưũ nên nhắm vào chế độ HÈN với GIẶC, ÁC với DÂN
tung đòn
Đừng mắc mưu gây xáo trộn Diễn Đàn , tản lực
Cố gắng sống sao cho xứng đáng kiếp Người
Một ngày nào đó từ giã cuộc chơi
Có được nhiều người tiếc thương, nhỏ lệ…..
Chứng tỏ kiếp sống ấy KHÔNG TỆ.
KIỀU PHONG (Toronto)

TÂM HỒN CAO THƯỢNG
Bất cứ ai có Tâm Hồn Cao Đẹp
Dĩ nhiên cần nhiều người biết thưởng thức, quý trân
Những nét đan thanh, diễm tuyệt cõi trần
Ảnh hưởng, cảm hoá những tâm hồn đồng thanh tương ứng
Có như vậy mộng tưởng mới có cơ hội hướng thượng, thăng hoa
Điểm tô cuộc đời thêm gắm hoa
Giúp thay đổi nếp sống chung quanh tươi thắm
Trái lại những tâm hồn thấp hèn, ích kỷ, ganh tỵ hám bả lợi danh
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Gây biết bao phiền não cho chính mình và tha nhân
Vì Tham, Sân, Si quá nặng
Dù biết rằng cõi đời chả có gì tuyệt đối
Đường đời dẫy đầy cay đắng, chông gai
Khi vấp ngả phải tự sức đứng lên hướng tới tương lai
Thức tỉnh bả Tài Lực, Quyền Lực
Hai ma chướng nầy che mờ Lương Tri, Công Đạo cuả con người
Lũ súc sinh cộng sản đích thực thú đội lốt người
Nên tâm cuả chúng bị phủ mời bởi bả vinh hoa, phú quý
Dù trong mười bốn con cá tra trong bộ chính trị
Mỗi con đớp hàng tỷ đô la
Nhưng Ác Nghiệp mà chúng đã tạo ra
Đời đời, kiếp kiếp ô danh trong sử sách
Thiên cổ tội nhân bị nguyền ruã, phỉ nhổ vạn niên
Vô minh lương tri, công đạo mãi đắm chìm
Vào cõi U MINH dẫy đầy tội lỗi
Tâm linh sau nầy sẽ trả nghiệp đã gieo
Trồng ớt mà muốn gặt bắp sao được ? !
Cõi đời người với người hơn nhau ở Nhân Cách
Tuổi tác, tiền bạc, điạ vị, quyền lực, bằng cấp, nổi danh
Sẽ biến thành số KHÔNG
Nếu Nhân Phẩm cao quý bị ném vào sọt rác
Khi nắm được chià khoá bước vào đời
Đối diến với bất cứ giai tầng nào trong xã hội
Vẫn an nhiên tự tại chả gì rụt rè, bối rối
Hiên ngang ngẩng mặt nhìn đời
KIỀU PHONG (Toronto)

VĂN TỨC LÀ NGƯỜI
Trên chốn Diễn Đàn GIÓ TANH MƯA MÁU
Phe Địch bao giờ cũng Hung Ác , Gian Manh
Vì Cưú Cánh Biện Minh
Dùng đủ chiêu thức quyết triệt Phe Ta cho bằng được
Đã gần bốn mươi năm lũ Súc Sinh tàn hại Quê Hương, bạo ngược
Đồng Bào trong ngoài đã Sáng Mắt, Sáng Lòng
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Nhưng vẫn còn Ác đảng cuồng ngông
Bám quyền lực, bả lợi danh
Không xót Tình Đồng Bào, Quê Hương , Tổ Quốc
Cam đành cuí quì làm thân Nô Tài cho kẻ thù truyền kiếp , Bắc
Phương
Đưa Toàn Dân đến bờ vực thẳm Diệt Vong, Đồng Hoá, đoạn trường !
Lũ Lòng Thú Mặt Người vẫn còn chưa Thức Tỉnh, Sám Hối ?
Nghiệp chướng gì trả mấy trăm năm vẫn chưa dứt, trời ơi !
Đúng là Sâu Bọ lên làm Người
Nên công cuộc đấu tranh vô cùng khốn khó
Thù trong, giặc ngoài dã tâm nhuộm đỏ
Biến đất nước thành tỉnh nhỏ cuả hán gian
Hằng ngày mặt trận truyền thông ra rả lũ Việt gian
Đánh phá Tôn Giáo tạo hiềm khích , tản lực
Bới lông tìm vết nền Dân Chủ phôi thai cuả Đệ Nhất, Đệ Nhị Cộng
Hoà
VẪN TỐT ĐẸP,NHÂN BẢN, HƠN CẢ NGÀN LẦN chế độ Súc Sinh,
THỐI THA
Sao chưa Mở Mắt cứ mãi đắm mê trong U Tối ?
Hể ai nói lên lời LƯƠNG TRI, CÔNG ĐẠO, liền chụp cho Nón Cối
Có thử Lưả mới biết được VÀNG, THAU
Bước vào đường Đấu Tranh chấp nhận Thương Đau
Ví Phỏng Đường Đời Bằng Phẳng Mãi
Anh Hùng Hào Kiệt Có Hơn Ai ? ( Phan Bội Châu)
Văn phong cuả bọn Hai Mang đã nhận rõ, Thở Dài
Sống cho xứng đáng kiếp Người, chẳng hề lay chuyển
Còn hơi thở còn Đục lũ cuồng điên.
KIỀU PHONG (Toronto)

PHE TA
Phe Ta khác Phe Tà chỉ cái dấu
Nhưng dễ dàng nhận biết khác xa
Còn Nhân Tính chứ không phải lũ gian tà
Mặt Người Lòng Thú đánh mất Nhân Phẩm cao quý
Hể tranh luận đuối lý
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Xổ nho chùm, những ngôn từ chợ cá Cầu Ông Lãnh ,thúi bưng
Hay bới móc đời tư, dựng đứng , biạ đặt, vu khống, tung hoả mù, ném
bùn
Người còn chút Liêm Sỉ, Khí Tiết, Dũng Khí làm người
Há ê càng sao, lũ không phải Con Người ?
Nhổ rồi lại liếm, BƯNG BÔ BẰNG MIỆNG
Phe Ta lúc nào cũng giữ Phong Độ, sống ra Người thứ thiệt
Thường ôn tồn, hoà nhã, nhẫn nhịn đấy thôi
Nhẫn một chút sóng yên gió lặng
Nhẫn đến tận cùng quyết liệt vùng lên
Giống như mũi tên
Nhắm kẻ tử thù Vút tới
Đường đấu tranh thiên nan, vạn nan, khổ nỗi
Có thử Lưả mới biết được Vàng, Thau
Trên Diễn Đàn Gió Tanh Mưa Máu , thương đau
Không vì thế nản lòng , trùm mền bỏ cuộc
Vẫn Kiên Cường Quyết Liệt đập lũ Hai Mang
Bắt được tần số Phe Ta, tương trợ nhau lúc khổ nàn
Tình Chiến Hưũ keo sơn , gắn bó
Chẳng khác chi Đào Viên Kết Nghiã thuở nọ
Sống sao cho xứng Kiếp Người
Khác xa lũ Súc Sinh lòng thú mặt đười ươi
Trong đầu chúng chẳng hề có bốn chữ Liêm Sỉ, Khí Tiết
Đoạn đành quay mặt với Dân Tộc, Quê Hương
Cam phận Nô Tài cho lũ cẩu hán, đoạn trường !
Thất Đức, Bất Nhân, BUÔN DÂN, BÁN NƯỚC
KHÔNG HỀ BIẾT NHỤC LÀ GÌ ! Ô Trược !!!
KIỀU PHONG (Toronto)

PHE TA – PHE TÀ
Phe Ta, Phe Tà khác nhau chỉ cái dấu
Nhưng khác biệt dễ nhận ra
Dù có giả dạng Hai Mang dưới bất cứ hình thức gian tà
Người còn chút Liêm Sỉ, Khí Tiết, Dũng Khí làm người vẫn nhận biết
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Trên chốn Giang Hồ Gió Tanh Mưa Máu, khiếp thiệt !
Nhưng đối với những kẻ yếu bóng viá mà thôi
Gặp những ai Nợ Nước trĩu nặng chẳng phải hạng tồi
Anh Hùng Tử Khí Hùng Bất Tử
Hơn mười năm bị kéo ra chốn Giang Hồ
Đã đụng trận nhiều lần với lũ BẰNG MIỆNG BƯNG BÔ
Vì chúng cứ ra rả nói Phe Ta Chống Cộng Bằng Mồn
Thì được Phản Pháo chúng BƯNG BÔ BẰNG MIỆNG
Thử hỏi những ai nhiệt huyết dâng tràn trước cảnh Nước Mất Nhà
Tan
Nếu còn nhận mình mang giòng máu Anh Hùng Hào Kiệt Việt Nam
Quốc Gia Hưng Vong Thất Phu Hưũ Trách
Già trẻ, gái trai vẫn mang trọng trách
Giặc Đến Nhà Đàn Bà Phải Đánh, đúng không ?
Nhìn các tên Nằm Vùng hằng ngày ra rả tấn công
Gây hiềm khích Tôn Giáo, bới lông tìm vết
Nếu ai đôi co, đấu lý tức nhiên rơi vào kế Tản Lực
Đối với lũ đã đánh mất Nhân Phẩm Cao Quý cuả kiếp Người
Nói chuyện với đầu gối , thắm tươi
Tốn công, phí lời chi với lũ Nón Cối
Một chưởng với mười thành công lực đập chúng , phải thôi
Cứ nhắm lũ BUÔN DÂN , BÁN NƯỚC thú đội lốt người
Thất Đức, Bất Nhân ,tung Đả Cẩu Bổng vút tới
Ngòi bút nếu biết khai thác triệt để mạnh hơn cả Sư Đoàn
Mặt trận Truyền Thông cũng vô cùng Quyết Liệt
Còn hơi thở còn Đục cái lũ CHẾT TIỆT !
KIỀU PHONG (Toronto)
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NƯỚC CUỐN HOA TRÔI
Làm sao giữ được điều không thể
Cầm bằng như…nước cuốn hoa trôi
THÍCH THÁNH TUỆ
Chân thành tu tập dần dần cảm nhận nhiều kỳ ngộ
Không còn quá bi luỵ như trước kia
Nắng sớm, mưa chiều, biến chuyển , họp tan, chia lià
Trò dâu bể nếu bình tâm chiêm nghiệm
Tức nhiên đã không còn mê đắm , ra khỏi cảnh giới não phiền
Phân tách, mổ xẻ, nhận xét căn nguyên
Đã giảm đi khá nhiều phiền não
Dĩ nhiên vẫn còn đang tu học chưa chứng đắc quả nào
So với Tâm trước kia , tinh tấn , an nhiên
Không phải như con khỉ mắc phong nhảy nhót
Đường Tu Học chẳng khác nào thuyền đi ngược sóng, ngược gió,
ngược nước
Chân thành, kiên tâm trì chí Tiệm Ngộ ít nhiều
Chắc cũng phải tích luỹ nhiều đời, nhiều kiếp thuận duyên
Hy vọng cũng có lúc phước duyên tích luỹ hội đủ
Thân Tâm cảm nhận khác xưa nhiều lắm
Mới hiểu được vì sao cư sĩ viết kinh trên thân thể người nữ khoả thân
Khi Tâm An , sắc giới đả thông
Tự giải toả từ trường và hấp lực
An nhiên tự tại, tam độc tuy chưa biến mất
Nhưng cũng không thể vùng dậy tạo nghiệp thêm
Dĩ nhiên vẫn còn là Chúng Sinh tu tập chưa dứt hẳn nghiệp duyên
Nhưng cảm nhận đôi chút Thăng Hoa, tươi thắm
Nhờ Tâm Đạo vững đã vượt qua nhiều cảnh đời phiền não. mê đắm
Tháo bỏ những buộc ràng cảm nhận thanh thản, an vui
Chỉ những ai đạt chút thành quả, Hiểu, Cảm Thông vị ngọt cõi đời
Phải công nhận sinh làm Kiếp Người
Có thể nói cảm nhận được nhiều điều tuyệt vời, diễm phúc.
VI TRẦN
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NGUYỄN THUÝ HẠNH
Vưà đọc xong lời đối đáp cuả Nguyễn Thuý Hạnh
Khâm phục Nữ Nhi đích thực con cháu Hai Bà
Giưã lũ côn an vì miếng ăn làm nhục nhã ông cha
Chỉ biết vâng dạ làm theo lời Ác đảng
Trái Tim xúi dục nói lên lời LƯƠNG TRI, Công Đạo
Không hề khiếp đảm hay sợ cầm tù
Khi lòng dân sục sôi lòng yêu nước nghìn thu
Giống giòng Quật Cường, Bất Khuất vẫn còn Dũng Liệt !
Ngưỡng mộ những đưá con yêu dấu cuả Mẹ Việt Nam
Trót sinh ra đám Mặt Người Lòng Thú bạo tàn
Rước voi xéo giầy mả Tổ
Cõng rắn cắn gà nhà
Giàn khoan cuả thằng tàu cộng đem đặt trước quê ta
Ác đảng, Quốc Hội Bù Nhìn câm như hến
Chưa có tên nào dám phản đối
Vì Nghiệt Súc hồ chí minh và phạm văn đồng
Ký mật ước dâng dãi Non Sông
Cuả bao thế hệ đổ xương máu dựng xây , bảo vệ
Nay Bất Hạnh rơi vào tay lũ Súc Sinh tàn tệ
Chúng không phải là những đưá con Chí Hiếu cuả Tổ Quốc Việt
Nam
Đoạn đành cúi quì làm thân Nô Tài cho kẻ thù truyền kiếp, ác gian
Suốt mấy ngàn năm chẳng từ bỏ mộng thôn tính, đồng hoá
Bách Việt đã bị xoá tên hết chín mươi chín bộ tộc rồi
Chỉ duy nhất Lạc Việt vượt thoát tạo dựng cơ ngơi
Gần năm ngàn năm vẫn còn hiên hữu
Âm mưu nuốt trửng nhưng bị mắc nghẹn hoài
Đến thế kỷ nầy vẫn còn cuồng vọng, không phai
Lại thêm lũ súc sinh Việt gian Phản Quốc tiếp tay
Đang nắm quyền lực nên vô cùng khốn khó
Thứ Thất Đức, Bất Nhân có lẽ nào mãi trường tồn ?
Nếu vậy thì còn chi Nhân Lý, Thiên Lý ?
Trời Tru, Đất Diệt nay mai
Chả có gì vĩnh cưủ
Khi Toàn Dân vùng lên Sinh Tử
Bắc Nam Trung đồng loạt nhất tề
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Xem lũ đầu sỏ còn nơi nào ẩn trốn
Chống mắt xem ngày Trả Nghiệp tàn hại Quê Hương
Ngày ấy mới đích thực là Muà Xuân Dân Tộc
KIỀU PHONG (Toronto)

NHÓM CHIẾN HƯŨ
Không ngờ có kẻ chụp cho Phe Ta nón cối
Để dễ bề tung hoả mù, vu khống, xuyên tạc, bôi nhoạ , ném bùn
Cho thiên hạ thấy mặt mũi ai cũng dính bùn
Không có gương mặt nào sáng chói, tức lũ súc sinh cộng sản yên
chí
Đừng tưởng bở loài điêu ngoa tà mỵ
Trên Diễn Đàn ai cũng biết kẻ nào là Hai Mang
Đeo nhiều mặt nạ đánh phá những ai còn Dũng Khí, Hiên Ngang
Hằng ngày ra rả ném bùn , bôi nhoạ, bới lông tìm vết
Đệ Nhất, Đệ Nhị Cộng Hoà , nền Dân Chủ phôi thai
Dĩ nhiên phải gánh chịu thù trong giặc ngoài
Bởi lũ Nằm Vùng được cài lại
Sau khi Nghiệt Súc hồ chí minh và Ác đảng ký Hiệp Định chia hai
Phiá Miền Nam không hề đặt bút ký
Ai BÁN NƯỚC, BUÔN DÂN giờ Đồng Bào cả nước Sáng Mắt, Sáng
Lòng
Kẻ nào Mãi Quốc Cầu Vinh đưa Dân Tộc đến bờ vực thẳm Đồng
Hoá, Diệt Vong
Sao các người vẫn chưa Thức Tỉnh ?
Nhè những người có tinh thần Quê Hương, Dân Tộc khá cao
Gần bốn thập niên vận nước thảm não
Vẫn Kiên Cường chả hề điên đảo
Đường dài mới biết sức ngưạ hay
Lưả thử vàng , gian nan thử sức
Bắt được tần số Phe Ta nghe rõ năm trên năm
Nên tự động kết nhau thành một khối
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Không hề có Nội Quy nhưng nhờ biết Cởi Mở, Phục Thiện, Học Hỏi
Lẫn Nhau
Chẳng khác chi Kết Nghiã Vườn Đào
Một Lòng, Một Dạ trước Nỗi Khổ Đau cuả Dân Tộc
Chụp thêm mười cái nón cối cũng chả hề hấn gì
Tự xét xem kẻ chụp mũ thuộc hạng gì ? !
Điên tiết khi đọc những lời thơ có LƯẢ
Thà chết chứ không cúi quì trước lũ Lòng Thú Mặt Người
Chiến đấu tới hơi thở cuối
Sống cho xứng đáng kiếp Người
Không hổ thẹn với Lương Tâm, quá đủ .
KIỀU PHONG (Toronto)

MA TĂNG
Thời Mạt Pháp Tu Ma nhiều hơn Tu Phật !
Đích thực Chiếc Áo Không Làm Nên Nhà Tu
Chân Tu đáng kính trọng, Giả Tu đáng khinh
Hại Đạo, Phá Đời, lung lay Niềm Tin Tôn Giáo
Bất cứ Tôn Giáo nào cũng dạy điều tốt đẹp hướng Tâm Linh về
Chân , Thiện, Mỹ
Lắm kẻ khoác tăng bào Nhân Phẩm chả ra gì
Để lộ quá nhiều phàm tục THAM , SÂN, SI
Thì lấy Tư Cách gì hướng dẫn Chúng Sinh Tu Học ?
Đã trải qua biển hoá nương dâu dưới chế độ Súc Sinh Tàn Độc
Tại sao vẫn có lắm Tu Sĩ đoạn đành bán linh hồn co NGHIỆT SÚC hồ
chí minh
Hắn đích thực là QUỶ VƯƠNG tàn hại Quê Hương Dân Tộc mình
BI , TRÍ, DŨNG ở đâu sao không đem ra thi thố ? !
Giáo Lý một bụng đâm ra ngố
Mới có lắm Tu Sĩ đứng dưới lá cờ Quỷ Đói hôi tanh
Dưới bóng cuả lũ Công An Đầu Trọc trá hình
Quỳ lạy tượng Quỷ Vương được bày trong Đại Nam Quốc Tự
Nếu những vị nầy đích thực là Phật Tử
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Không bao giờ cúi quỳ tượng Nghiệt Súc hồ chí minh
Cử Sĩ tại gia vẫn Thấm Đạo chẳng cúi quỳ trước Ma Tăng
Phải nói lên lời LƯƠNG TRI, CÔNG ĐẠO
Đôi khi cũng phải niệm Danh hiệu Đức Phật A Di Đà
Để Tâm An, thăng hoa
ĐẠO LÀM NGƯỜI, BỔN PHẬN CÔNG DÂN tha thiết đâm đà
Khong thể khoanh tay ngồi chờ sung rụng
Đóng góp một phần Trách Nhiệm trong việc Tồn Vong
Các vị Tu Sĩ trước khi trở thành Con cuả Chúa hay Con cuả Phật,
thong dong
Quý vị đều là con cuả MẸ VIỆT NAM, nhớ rõ
Đạo Làm Người, Bổn Phận Công Dân chưa trả xong
Khó mà toạ Liên Đài An Hưởng
Dù Đạo Cao , Đức Trọng Ngất Ngưỡng
Vẫn còn là Chúng Sinh đang Tu Học như thường
Bao giờ chứng quả Đại Ngộ, Đại Giác diễm hương
Mới chuyển sang Cõi Niết
Chiếc Áo Không Làm Nên Nhà Tu, đúng thiệt !!!
Trên Diễn Đàn cũng có đám Ma Tăng
Mang nhiều Mặt Nạ đánh phá Đệ Nhất, Đệ Nhị Cộng Hoà rất hăng
Công kích các Tôn Giáo gây hiềm khích
Nếu ai đấu lý thì trúng kể , tản lực
Mất thì giờ với Lũ Nằm Vùng vô ích
Nhắm vào chế độ Thất Đức, Bất Nhân, Bán Nước , Buôn Dân
Một chưởng với mười thành công lực !!!
KIỀU PHONG (Toronto)

BIỆT KÍCH DÙ
“An Lộc Ðịa sử ghi chiến tích
Biệt Cách Dù vị quốc vong thân”
Mà cô giáo Pha để lại trên tấm bia trước nghĩa trang Biệt Cách 81 Dù
tại An Lộc còn có một bài thơ khác của cô viết tặng cho binh chủng
kiêu hùng này của QLVNCH.

35

Anh Biệt Kích hề ngàn xưa bất hứa
Em thục nữ hề trong trắng ngoài xinh
Ta quen nhau hề Lý Bạch lưu linh
Khi chợt tỉnh hề khối tình trong mộng
Em chỉ muốn hề thương chàng qua bóng
Ðể rồi mơ hề rồi mộng rồi mơ
Biệt Kích ơi hề tâm ý thành thơ
Xin gửi đó hề chừ thương nhớ mãi.”
Cô Giáo Pha
Bài thơ dưới đây của một người lính Biệt Kích vô danh. Anh là một hạ
sĩ trẻ của biệt-đội I. Tháng 1/75 nhảy vào Phước Long. Bị thương và bị
bắt. Trong giờ phút cuối cùng của đời người, anh đã cố viết được một
bài thơ rất cảm động với mong muốn gửi tặng cô giáo Pha.
Anh ấy đã chết sau đó 8 ngày và bài thơ đã được giao lại cho một
người bạn đồng cảnh ngộ. Và anh bạn ấy đã học thuộc lòng mang tới
vùng đất Tự Do từ lao tù CS. Tựa bài thơ đó là
“Gửi Em Cô Gái Bình Long.”
Thơ rằng:
“Nhớ theo Hổ Xám vào An Lộc
Ðội pháo trên đầu như đội mưa
Múa kiếm đứng ngăn thù cửa Bắc
Mà tưởng mình là Nguyễn Huệ xưa.
Trong tiếng đạn reo mù khói trận
Bỗng gặp em, cô giáo như mơ
Em ngồi rũ tóc trong hầm tối
Ðọc tiếng kinh cầu, như đọc thơ”.

“Lạy Chúa con là người ngoại đạo
Nhưng tin có Chúa ngự trên trời
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Chúa ơi, Biệt Kích là thi sĩ
Thi sĩ cầm gươm như đi chơi”.
“An Lộc địa sử lưu chiến tích
Biệt Cách Dù vị quốc vong thân”
Lời thơ hôm ấy sao hay quá
Nghĩa trang buồn như tiếng lá rơi.
Pha hỡi, bây chừ em đâu nhỉ?
Cô giáo hôm xưa đã lấy chồng?
Chúc em hạnh phúc răng long bạc
Còn anh hôm nay vào Phước Long.
Anh theo quân vào nơi hiểm địa
Hét tiếng xung phong đến vỡ trời
Bắn cháy xe tăng như uống rượu
Mà tưởng em đang rót chén mời.
Bóng địch chập chùng nơi cửa ngõ
Ba trăm quân đánh một sư đoàn
Mãnh hổ nan địch quần hồ bại
Anh thối binh về mà thấy oan.
Nửa chừng lại gặp cơn bão lửa
Toán Delta bị kích giữa đàng
Ôi lại Phước Long lưu chiến tích
Anh bị trúng đạn giữa rừng hoang.
Và chừ giờ đang ngồi bó gối
Tay xích chân xiềng trong trại giam
Máu bụng vẫn tuôn ra như suối
Anh biết mình thôi thế là tan.
Nhưng giây phút cuối anh vẫn nhớ
Màu áo hoa dù nón mũ xanh
Nhớ dáng em xưa cô giáo nhỏ
Họa bút thành thơ như tiếng oanh.
“Túy ngọa sa trường quân mạc tiếu
Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi”
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Sá gì một cõi đi về đất
Biệt Cách lưu danh, Biệt Kích đời.”
Biệt Kích Vô Danh

TÌNH Ý QUA THƠ
Trong cuộc chiến có biết bao thiên Tình Sử
Cuả thanh niên, nam nữ diễm tình
Biết rằng dù đang ngụp lặn trong kiếp phù sinh
Cũng cố hướng về Chân, Thiện , Mỹ
Được thưởng thức hai câu bất hủ
An Lộc Điạ Sử Ghi Chiến Tích
Biệt Cách Dù Vị Quốc Vong Thân
Cuả một Cô Giáo Cảm Kích trước sự Hy Sinh
Cuả Chiến Sĩ đổ máu đào bảo vệ Tổ Quốc
Nay được đọc cả hai bài cả hai bên sáng tác
Cảm nhận nét kiêu hùng Chiến Sĩ Vô Danh
Đã xả thân bảo vệ Quê Hương, Dân Tộc, hùng anh
Nếu có chiến tranh bất cứ thời đại nào
Bao thanh niên gánh trách nhiệm được trao
Sẵn sàng Hy Sinh xương máu
Chiến đấu dù có thế nào
Việc đúng phải làm vẫn không chùn bước
Thế hệ nào, thời đại nào mấy ai được sống như mơ ước ? !
Tình huống thảm thương vẫn phải đương đầu
Hơn một ngàn năm Tiền Nhân bị cỡi cổ đè đầu
Cũng đã có biết bao lần Quật Khởi ?
Bao phen bị tiêu diệt, thảm thương !
Nhưng thế hệ kế tiếp lấy đó làm gương
Tình thần Bất Khuất Quật Cường dũng liệt
Nhờ đó giống nòi mới còn tồn tại đến ngày nay
Hoạ diệt vong, đồng hoá , nạn tai !
Với sự tiếp tay cuả lũ Việt gian cộng sản
Thù trong, giặc ngoài nhưng không nản
Cũng phải đến ngày Trời Tru, Đất Diệt lũ Súc Sinh
Ngày Toàn Dân vứt bỏ Sợ Hãi , Hy Sinh
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Là ngày chôn sâu chế độ oan nghiệt dưới lòng đất lạnh.
KIỀU PHONG (Toronto)

BƯNG BÔ BẰNG MIỆNG
Trên chốn Giang Hồ gió tanh mưa máu
Phe ta vẫn bắt được tần số cuả nhau
Chỉ cần lướt qua đã rõ Diễn Đàn thuộc loại nào
Càng mở rộng đa chiều, lũ Nằm Vùng dễ dàng thao túng
Chỉ đọc sơ đã nhận ra chúng
Cứ ra rả đánh phá Phe Ta
NGHIỆT SÚC hồ chí minh và Lá Cờ Bê Bết Máu gian tà
Chả bao giờ dám đụng đến
Lý luận một chiều làm sao thuyết phục được ai ? !
Đã đánh mất LƯƠNG TRI, CÔNG ĐẠO , hơi sức đâu đấu lý
Thà nói chuyện với đầu gối, thoải mái hơn
Không hiểu cái lũ nầy đến giờ chưa Sáng Mắt, Sáng Lòng ? !
Vẫn BƯNG BÔ BẰNG MIỆNG cho Ác đảng BUÔN DÂN , BÁN NƯỚC
!
Mẹ Việt Nam trót sinh ra lắm kẻ Yếu Hèn, Nhu Nhược
Dũng Khí làm người đã bị bào mòn
Theo thời gian , bả vinh hoa phú quý, chịu đòn
Tưởng cộng sản sẽ Miên Trường sao hả ? !
Cơ Trời vận chuyển nay mai
Giống như khối cộng Đông Âu năm một chín tám chín
Có ai ngờ kéo nhau sụp đổ thảm thương
Chỉ còn sót vài tên cộng Á Châu, đầu óc U Mê, lỳ đòn
Chờ ngày Toàn Dân vứt bỏ Sợ Hãi vùng lên hỏi tội
Lòng Dân đã Mất Sạch từ khuya rồi
Chừng ấy không còn chổ trốn
Chống mắt chờ xem ngày đảng cộng Chết Không Kịp Giẫy nay mai
Muà Xuân Dân Tộc trở về, vui mừng bể lòng ngực cả Nước
KIỀU PHONG (Toronto)

TÌNH CHA
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(Phỏng Dịch)
Hằng ngày Cha tôi vất vả đi làm
Cố gắng kiếm tiền để lo cho gia đình
Từ miếng ăn, cái mặc đến chi dụng linh tinh
Ngay cả đôi giầy tôi mang dưới chân
Hằng đêm Cha ẳm bồng, diù dắt tôi lên giường ngủ
Người hôn nhẹ lên trán, ấp ủ
Và những lời nguyện cầu
Sau những tháng năm đẩm lệ, buồn rầu
Dòng đời nào có êm đềm đâu ?
Nương tưạ vào nhau , vươn lên, sống hùng, sống mạnh
Thời gian cũng khá khắc nghiệt
Nhưng Cha thật kiên cường, quyết liệt
Mẹ lúc nào cũng đứng cạnh bên Cha
Nuôi nấng, dạy dỗ các con trưởng thành, hài hoà
Thời gian như bóng câu qua cưả sổ
Mẹ Cha nay đã già
Tôi cũng đã đứng tuổi
Mẹ không khoẻ mạnh như trước được
Cha hiểu rõ, phiền muộn lo toan , xuôi ngược
Lúc Mẹ từ giã cõi đời
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Cha vô cùng khổ đau, đẩm lệ, thét gào
Thượng Đế hỡi ! Sao lại hiền thê, không phải là tôi ? !
Mỗi ngày ông ta ngồi, năm , ngủ trên chiếc ghế lắc lư
Cha không bao giờ bước lên tầng trên ư ?
Bởi vì Mẹ không còn trên đó
Một ngày nọ Cha ôn tồn bảo nhỏ
“Cha hãnh diện, vui mừng, con đã trưởng thành
Hãy ra ngoài đua tranh, mưu sinh”
” Đừng bận tâm , thưa Cha
Con đủ nghị lực tự lập mà”
Cha nói ” Có những điều con phải làm
Có nhiều nơi con cần viếng thăm”
Với đôi mắt đồng cảm, buồn nói lời giã biệt
Mỗi khi tôi hôn các con
Lời nói tha thiết, chân thành văng vẳng bên tai
Cha nói ” Các con cuả con sống trong con và ngược lại “
Cố gắng nuôi dưỡng, dạy dỗ nên người
Rôì chúng cũng rời xa con, thế thôi “
Tôi nhớ mãi từng lời dạy bảo
Hôn các con và nguyện cầu
Chúng sẽ nghĩ đến tôi
41

Cách thức cầu nguyện tâm nội
Đường đó….một ngày nọ….không xa xôi…
KIỀU PHONG (Toronto)

DẤN THÂN
Một khi đã bước vào Đấu Tranh hay Phục Vụ Xã Hội
Luôn tâm niệm hay chữ HY SINH
Không mưu cầu danh lợi cho bản thân
Vì mọi việc chỉ là phu dù sớm còn tối mất
Cõi tạm để dừng chân Tu Học
Có như vậy mới gặt hái được kết quả Thăng Hoa
Chúng Sinh vẫn còn lặn hụp trong cõi ta bà
Đã THẤM ĐẠO mọi việc đều Vô Thường , biến hoá
Những ai có THIỆN TÂM đóng góp tiền bạc, công sức cho việc Chung
Nhẫn Nhục, Tu Học để được Tinh Tấn
Dù Đạo Cao, Đức Trọng cũng vẫn còn là Chúng Sinh
Bao giờ đắc quả ĐẠI NGỘ, ĐẠI GIÁC mới toạ Liên Đài an hưởng
Đường Tu Học như thuyền đi ngược nước
Bao thử thách , gian truân đón chào
Ai vượt qua cảm nhận Tâm Linh thăng tiến lên cao
Còn vấp ngả biết biết Sám Hối , tu chỉnh vẫn tốt
Dĩ nhiên Ma Chướng không bao giờ để yên
ĐẠO CAO MỘT TẤC, MA CAO MỘT TRƯỢNG
Đường Chánh Đạo hiên ngang tiến bước
Phần thưởng Vô Giá về cõi Tâm Linh
Ai đã trải nghiệm thân tâm An Bình
Còn Nặng Nghiệp thì khó mong thanh thản
Chân cứng đá mền đừng nản
Lưả thử VÀNG , gian nan thử SỨC , người ơi !
Sống sao cho xứng kiếp NGƯỜI
Khi nào dứt nợ ra đi không gì tiếc nuối
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SỐNG HIÊN NGANG DANH LỢI XEM THƯỜNG
Bất cứ ai bước vào đường Tranh Đấu
Tâm nguyện đêm ngày hai chữ HY SINH
Bả Lợi Danh rẻ khinh
Chỉ nghĩ đến Quê Hương, Dân Tộc
Có như vậy mới mong trừ khử yêu độc
Chúng tung biết bao đòn phép quyết TRIỆT Phe Ta
Hơn ba mươi năm Phá Nước, Hại Nhà
Quyết dùng trăm mưu, ngàn kế để TIÊU HOÁ
Biến Đồng Bào thành rơm ra !
Tất cả thành TÀI SẢN cuả đảng yêu ma
ĐỘC ĐẢNG, ĐỘC TÔN, ĐỘC TÀI, ĐỘC ÁC tối đa !!!
Hầu đè đầu cỡi cổ hút máu giống nòi không NGẪNG ĐẦU nổi !!!
Suốt chiều dài lịch sử chưa có thời nào TẬN CÙNG ĐEN TỐI !!!
Xấu xa, bi thảm, đau khổ nhất người ơi !!!
Gần năm ngàn năm lập quốc, hỡi Trời !
Đã đến TÂN CÙNG NHỤC NHÃ !!!
Hỡi gần chín mươi triệu con dân Nước Nhà
Không lẽ CAM PHẬN NÔ LỆ sao ta ???
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Tương lai Dân Tộc đi về đâu vậy hả ???
Nếu không còn chút DŨNG KHÍ để làm NGƯỜI
Thì trang sử Việt không còn gì để viết tiếp ???
KIỀU PHONG (Toronto)

TRANH ĐẤU CHO AI HƯỞNG ?
Người Nặng Nợ Quê Hương không cần suy tính
Chỉ biết việc phải làm quyết liệt Đấu Tranh
Trước áp bức bất công, xấu xa, tội lỗi , tàn hại Quê Hương mình
Không mong được gì cho cá nhân mình cả
Nếu ai cũng đồng tâm niệm Cao Cả
Nhiều người như thế họp sức đấu tranh
Quê Hương mới mong thấy đưọc ánh Bình Minh
Còn nghĩ đấu tranh cho kẻ khác hưởng, hãi kinh !
Như vây có lòng Vị Kỷ !!!
Xưa Tiền Nhân cũng toan tính như thế hỷ ?
Đất Nước đã bị lũ hán cẩu nhai xương, nuốt trửng từ lâu
Nào còn lưu lại cho hậu sinh dãi Non Sông gấm vóc hình chữ S diễm
tình
Chưa Hy Sinh mà đã lo chuyên Hẹp Hòi, Nhỏ Nhặt ? !
Tâm điạ Thối Tha ích kỷ như vậy Quê Hương khó Nở Hoa
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Ai cũng nghĩ cho bản thân, gia đình, chả nghĩ đến Nợ Nước, Thù Nhà
Quê Hương toàn hạng người như vậy Diệt Vong, Đồng Hoá là cái chắc
???
Khi làm Việc Lớn lại có trái tim hẹp hòi, nhơ nhớp ???!!!
Còn khuya mới đạt đến đỉnh Vinh Quang
Anh Hùng Dân Tộc Lý Thường Kiệt phá Tống, bình Chiêm
Anh Hùng Dân Tộc Trần Hưng Đạo ba lần đánh tan quân xâm lăng
Mông Cổ
Anh Hùng Dân Tộc Lê Lợi mười năm bình định giặc Minh
Anh Hùng Dân Tộc Nguyễn Huệ đánh tan giặc Mãn Thanh
Tiếng THƠM muôn đời lưu lại Sử Xanh
Đó là những vị Lưu Danh
Còn biết bao Anh Hùng Vị Quốc Vong Thân VÔ DANH
Để tạo nên kỳ công cho Dân Tộc
Họ có yêu cầu đền đáp chút gì không vậy hả ???
Chiến Sĩ Vô Danh cũng được Ngưỡng Mộ Cao Cả !!!
Nhất Tương Công Thành Vạn Cốt Khô !!!
Tất cả đều được TRI ÂN, NGƯỠNG MỘ !!!
Nếu gần chín mươi triệu Đồng Bào trong , ngoài đều có Tâm Điạ
KHÔN VẶT, HẸP HÒI cao độ
Lịch Sử Nước Nhà sẽ không còn gì để viết tiếp ???
KIỀU PHONG ( Toronto)
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NHÌN THẾ SỰ
Nhìn thế sự càng ngày càng thêm tê tái !
Vận mệnh Nước Nhà vẫn tối như đêm Ba Mươi !
Từ trong Nước đến Hải Ngoại than ôi !
Có lẽ nào phải vào Ẩn Tu Sơn Lâm sao chớ ?
Phiền Não thế gian ôi sao quá dẫy đầy !
Đọc tin tức trong ngoài lắm đắng cay
Tuổi sang thu luống thở dài
Mệnh Nước bao giờ mới xoay chuyển ? !
Có lẽ nào lũ súc sinh mãi đè đầu, cỡi cổ, hút máu Đồng Bào ?
Nhiều tên trở cờ PHÙ THỊNH dù biết kẻ địch THẤT ĐỨC, BẤT
NHÂN
Thời Mạt Pháp mãi lực kim tiền đã che mờ Công Đạo, Lương Tri
Nên xảy ra nhiều chuyện bi ai, ngao ngán !
Dù biết rằng đường đấu tranh THIÊN NAN! VẠN NAN !
Hơn ba thập niên máu lệ chưá chan
Nỗi Uất Hận trong lòng Trĩu Nặng
Từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn ít khi được êm xuôi
Lũ súc sinh câu giờ đợi những ai Nặng Nợ tàn đời
Sẽ nhuộm đỏ Cộng Đồng Tỵ Nạn ?
Nhiều tên Việt Gian trở cờ rất hiên ngang
Cúi mình BƯNG BÔ cho lũ ác gian cộng sản
Nghĩ rằng Phe Ta không còn cơ hội nưã hay sao ?
Độc Ác , Tàn Bạo như Tần Thuỷ Hoàng kéo dài được bao?
Rồi cũng bị đào thải
Càng về khuya,lắm trò tê tái !
Còn Nước, còn tát không thể buông xuôi
BAO GIỜ NHỔ SẠCH CỎ NƯỚC NAM
MỚI HẾT KẺ CAN TRƯỜNG NỔI LÊN CHỐNG GIẶC ( AHDT Nguyễn
Trung Trực )
Còn trời còn nước còn non
Cỏ chưa nhổ sạch vẫn còn Hùng Anh .
KIỀU PHONG ( Toronto)

CHẾ ĐỘ TRỒNG SÚC VẬT !
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Lá cờ Máu chỉ đại diện cho Ác đảng
Không phải biểu tương cho Đất Nước, Dân Tộc Việt Nam
Chế Độ SÚC VẬT Thú Tính đã là Đảng Tính, ác gian !
Ra Hải Ngoại sao chưa Sáng Mắt ? !
Mới gần đây có vài nhóm nhỏ vác lá cờ bê bết máu Tanh Hôi
Đi biểu tìng chống thằng tàu cộng
Cờ đỏ một sao đi chống cờ đỏ năm sao ? !
Đúng là diễu dở, có phải ? !
Chỉ đống tuồng lưà phỉnh thiên hạ mà thôi
Đã ngầm ký mật ước biến mảnh đất hình chữ S thành tỉnh nhỏ từ
thập niên chín mươi rồi
Khi khối cộng Đông Âu sụp đổ
Phải quì lạy tàu cộng hổ trợ kẻo Dân Chúng vùng lên hỏi tội
Giờ Giàn Khoan một, Giàn Khoan hai
Đã và đang kéo vào lãnh hải Việt Nam dài dài
Tầm ăn dây gậm nhấm
Đảng Súc Vật làm nhục Quốc Thể hở ôi !
Chính Phủ Nhật xem chúng toàn là GIÒI BỌ quá đúng !!!
Dân cuả chúng mặc áo cờ máu đi làm chuyện Xấu Hổ khắp nơi
Thì lá cờ bê bết máu chỉ còn ném vào THÙNG RÁC !!!
Còn Ác đảng , Quê Hương càng tan nát !!!
Hoạ Đồng Hoá, Diệt Vong không còn xa
Hỡi những ai còn chút DŨNG KHÍ yêu thương Quê Mẹ đậm đà
Đủ Bản Lãnh hướng dẫn Dân Tộc viết tiếp trang Sử Hào Hùng Oanh
Liệt
Hỡi những ai còn mang dòng máu ANH HÙNG , HÀO KIỆT ?
Thà chết VINH còn hơn sống NHỤC kiếp NÔ LỆ kéo dài
Một Mất , Một Còn hoạ may
Tìm ra SỨC BẬT lật sang trang Sử Mới
KIỀU PHONG (Toronto)

ĐẤT NƯỚC TÔI
Đất nước tôi
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Triền miên bất hạnh
Tụi mặt dầy, tay bẩn
Tim rắn, lời cưù
Văn hoá lớp hai
Điều hành cuộc sống
PHÙNG CUNG
Chính nạn nhân dưới chế độ bạo tàn, hung ác
Mới thấm thiá nỗi bất hạnh cuả Dân Tộc, Quê Hương
Lá cờ máu tanh hôi thống trị khắp nẻo đường
Luân Lý, Đạo Đức, Nhân Phẩm, Cội Nguồn bị đào tận gốc, trốc tận rễ !
Đã trải qua ba con giáp trồng đười ươi, dâu bể
Nhồi nhét giáo điều phi lý, phi nhân chà đạp Nhân Phẩm !
Hỏi Dân Tộc làm sao ngóc đầu lên nổi ? !
Mai nầy đảng cộng buá gẫy, liềm rơi
Chính Quyền mới phải đủ bản lãnh đương đầu với tình thế mới
Cố gắng mở trường dạy cả nước Yêu Thương
Phát huy Luân Lý, Đạo Đức cao quý, chớ gây thêm cảnh đoạn trường
Mới hy vọng trao dồi Nhân Cách, học hỏi , thi đua bắt kịp đà tiến cuả
nhân loại
Lấy gương sáng ngời cuả xứ Phù Tang đem soi
Cả Thế Giới cúi đầu khâm phục trước thiên tai hành xử TUYỆT VỜI
!!!
Đừng bắt chước tên tàu cộng đê tiện, xấu xa, bỉ ổi !
Toàn những trò độc ác, điêu ngoa
Không còn đạo lý Khổng Mạnh tiềm tàng cuả Ông Cha
Toàn chuyện bại hoại vì đồng tiền bất chấp thủ đoạn !
Cần một thời gian dài phục hồi Nhân Phẩm
Xây dựng lại nền tảng truyền thống cao quý cuả Tiền Nhân
Con người mà sống không ra người kể như xong
Nhân Tính bị bào mòn làm sao khá được ? !
Chế độ cộng sản toàn là ô trược
Không có gì đáng để ngợi ca
Toàn chuyện kinh thiên động điạ nát cưả tan nhà
Thà chết chứ không bao giờ quì cúi
Sống cho xứng đáng CON NGƯỜI, mặc ai hôi thúi !!!
KIỀU PHONG ( Toronto)
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Việt cộng
Việt cộng là hai từ ngữ ẩn chưá cả một KHO TÀNG TỘI LỖI
Những gì xấu xa, đê tiện, bẩn thỉu, dã man, tàn bạo, độc ác, đểu giả
….nhất trần đời
Bất Nhân, Thất Đức tàn hại giống nòi
Vì VÔ MINH nên tên NGHIỆT SÚC hồ chí minh và đồng bọn cuí
mình
Làm tay sai cho thế lực đỏ dù Hy Sinh hơn hai chục triệu Sinh Mạng
Đánh chiếm Miền Nam cho Nga Cộng, Tàu Cộng bằng mọi giá
Chúng có Yêu Nước , Thương Dân ở chỗ nào ? !
Miễn được trao súng đạn, bom, mìn giết hại Đồng Bào
Không chút xót thương , VÔ NHÂN ĐẠO !!!
Ai cúi đầu hay BƯNG BÔ BĂNG MIỆNG cho đảng CỜ MÁU
Bảo đảm cho đến hơi thở cuối không có kẻ nầy
Dù chỉ là một CHỦNG TỬ THIỆN nhưng còn chút Liêm Sỉ , Khí Tiết
trước lũ cáo cầy
Thà Chết chứ không bao giờ cúi quì trước Ác đảng
Ở xứ Tự Do, Dân Chủ tại sao lại nối giáo cho giặc ? !
Những tên vì mê bả vinh hoa phú quý mới đánh mất LƯƠNG TÂM
Là con Người được hấp thụ những Tinh Anh
Nền Giáo Dục đầy Nhân Bản không thể nào chạy theo dục vọng
Con người hơn nhau ở chỗ NHÂN PHẨM
Đó là cốt tuỷ cuả kiếp Người, đúng không ?
TUỔI TÁC, TIỀN BẠC, ĐIẠ VỊ , QUYỀN LỰC, BẰNG CẤP, NỔI DANH
chỉ là con số KHÔNG
Nếu NHÂN PHẨM CAO QUÝ nằm trong thùng rác
Dù biết xã hội ngày nay thiên hạ trọng Vật Chất
Nhưng về Tâm Linh mới là phần Cao Quý nhất cuả kiếp Người
Ai khôn ngoan chiều theo dục vọng, thói đời
Ta dại cố trau dồi phần Đức Hạnh
Một ngày nào trút hơi thở cuối
Thanh thản , nhẹ nhàng không vướng bận sầu tuỉ.
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HÈN VỚI GIẶC
Lũ Súc Sinh cộng đảng đúng là khôn nhà dại chợ
Hèn với Giặc, Ác với Dân
Không hiểu còn lắm kẻ ăn cái giống gì
BƯNG BÔ BẰNG MIỆNG cho Ác đảng
Mới đây thằng tàu cộng vào sâu lãnh hải Việt, đặt dàn khoan
Còn phun vòi nước xua đuổi Cảnh Sát Biển Việt Nam
Cho đụng vào tàu làm hư hại và bị thương
Mười bốn con cá tra trong bộ chính trị chưa thấy phản ứng ? !
Hay tiền tàu cộng đã tống vào miệng, há miệng mắc quai ? !
Nghĩ thương cho Dân Tộc Việt gánh phải nạn tai
Thù trong , Giặc ngoài, một cổ hai tròng, oan nghiệt !
Có lý nào lũ hán gian, Việt gian chết tiệt
Sống trăm năm, ngàn năm sao cà ?
Như vậy Thiên Lý đâu còn ở cõi ta bà
Ai ngu dại làm người Tốt cho khổ hả ?
Cái Ác đang hoành hành tàn hại giống nòi
Thất Đức, Bất Nhân kéo dài gần bốn thập niên trên toàn lãnh thổ, trời
ơi !
Còn mấy ngày, mấy tháng nưã mới bị Trời Tru Đất Diệt ?
Khi Toàn Tân vứt bỏ Sợ Hãi Sinh Tử với lũ súc sinh
Ngày ấy là ngày đậy nấp quan tài chôn chế độ ác độc xuống sâu dưới
huyệt mộ
Cố gắng hổ trợ Đồng Bào Quốc Nội vùng lên
Trong ngoài hợp sức vang rền
Sẽ đến ngày Châm Dứt chế độ Gian Ác
Khi Đồng Bào xem cái chết nhẹ tợ lông hồng mới đạt.
KIỀU PHONG (Toronto)

LÁ CỜ CUẢ ĐẢNG CƯỚP
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Đến bầy giờ vẫn còn lắm kẻ Mê Ngủ ? !
Đảng Súc Vật đại diện cho ai ? !
Chỉ một lũ thảo khấu Bất Nhân, Bất Nghiã, Gian Xảo, biệt tài
BÁN NƯỚC , BUÔN DÂN huỷ diệt nòi giống
Ra được Hải Ngoại sao còn chưa mở mắt, hỡi trời ?!
Đi biểu tình lại vác lá cờ máu tanh hôi ? !
Đúng là Sự Đái chỉ huy đám Sinh Viên du học và đám Lao Nô , có phải
?!
Lá cờ đã Tàn Hại Non Sông
Hoang phí hơn hai chục triệu mạng vong
Để đổi lấy CÚC CUNG TẬN TUỴ cho Kẻ Thù Truyền Kiếp
Cờ Tổ Quốc chỗ nào hả lũ Chết Tiệt ? !
Đảng cử , Dân bầu đại diện cho Lũ Cướp mà thôi
Thách mi đấu lý tay đôi
Nhưng phải có đủ đầy Lương Tri, Công Đạo
Còn nếu Nhân Phẩm cao quý đả ném vào thùng rác
Thì hãy câm cái miệng thúi lại đi
Có tên Nằm Vùng nào ngon ra miệng đi
Nghiệt Súc hồ chí minh và Ác đảng chính là TỘI NHÂN THIÊN CỔ !!!
Có gì hay ho để thiên hạ Ngưỡng Mộ ? !
Chỉ là một lũ Thú Đội Lốt Người
Rước vòi về xép dày mả Tổ, hỡi ôi
Cõng rắn cắn gà nhà, oan nghiệt !
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ĐI CHẾT ĐI !
Đó là lời nói cuả Nguyễn Phương Uyên dũng liệt !!!
NẾU DÂN TỘC VIỆT NAM KHÔNG CHẤM DỨT CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN
THÌ CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN SẼ CHẤM DỨT DÂN TỘC VIỆT NAM ( Hải
Triều , Lê Khắc Hai )

KIỀU PHONG (Toronto)

NƯỚC MẤT NHÀ TAN (2)
Hôm nay tròn ba mươi chín năm mất nước
Bao cảnh tang thương tang tóc hiện về
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Thời gian dài nhưng không thể xoá nỗi ủ ê
Nỗi đau thương đã ăn sâu vào xương tuỷ
Dù nay mai đảng cộng lăn đùng chết không kịp giẫy
Dân Tộc Việt cũng không thể xoá mờ nỗi Bi Thương
Sau cuộc bể dâu biết bao cảnh Đoạn Trường
Vết thương ấy vẫn còn rỉ máu….
Chỉ những kẻ không ra gì chạy theo quyền lực , phú quý vinh hoa
Còn nhận mình là Con Người đầy đủ Nhân Tính, lệ sa….
Vẫn biết ĐAU, biết KHỔ , biết NHỤC với vận hạn cuả Đất Nước
Cuộc đời dẫy đầy Khổ Đau, Ô Trược
Cố gắng sống sao cho xứng đáng kiếp Người
TUỔI TÁC, TIỀN BẠC, QUYỀN LỰC, BẰNG CẤP, ĐIẠ VỊ, NỔI DANH
đi chổ khác chơi
Nếu NHÂN PHẨM Cao Quý đoạn đành ném vào sọt rác
Lũ Súc Sinh cộng đảng đúng là Thú Đội Lốt Người
Nên đã tàn hại giống nòi
BÁN NƯỚC, BUÔN DÂN, biến Dân Tộc thành Nô Lệ cho kẻ thù
truyền kiếp
Thời nào lũ Việt gian BƯNG BÔ BẰNG MIỆNG vẫn đông
Anh Hùng Hào Kiệt chỉ là thiểu số
Vận nước vô cùng bi thảm, đau thương
Duy nhất chỉ một con đường
Dứt bỏ Sợ Hãi vùng lên SINH TỬ
Từ Nam chí Bắc xem cái chết nhẹ tợ lông hồng
Thì ngày ấy là ngày Toàn Dân chôn chế độ Thất Đức, Bất Nhân
Xuống sâu dưới huyệt mộ
NẾU DÂN TỘC VIỆT NAM KHÔNG CHẤM DỨT CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN
THÌ CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN SẼ CHẤM DỨT DÂN TỘC VIỆT NAM ( Hải
Triều, Lê Khắc Hai)
KIỀU PHONG (Toronto)
*Ba yếu tố cấu tạo thành Quốc Gia
– Lãnh Thổ
-Dân Tộc
-Chính Quyền
Hiện nay là Tà Quyền không Do Dân, Vì Dân và Bởi Dân thì đúng
là MẤT NƯỚC !!!
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THẬP NHẤT NIÊN LẠC BƯỚC
Không ngờ còn vài hôm nưã tròn thập nhất niên lạc bước
Ngày Hiền Mẫu năm hai ngàn lẻ ba
Tình cờ đọc một bài thơ Anh ngữ cảm động lệ sa…….
Mua , cho vào khung kính ,đề tên sáu anh em tặng Mẹ
Ngặt bằng tiếng Anh sao có thể hiểu , cảm thông ?
Cố gắng phỏng dịch ý nghiả thâm trầm
Lễ mừng Mẹ can đảm đọc cho Đại Gia Đình cùng thưởng thức
Mới đọc vài câu giọng đã nghẹn ngào, nước mắt lăn dài ……..
Cuối bài hai mẹ con ôm nhau giọt vắn, giọt dài……thắm thiết
Hồn thơ đã nhập từ giây phút đó thiệt
Cả nhà quá đổi ngạc nhiên ? !
Thưà thắng xông lên diễn đạt nội tâm liên miên
Những gì ấp ủ trong lòng sâu kín
Nay có dịp giải bày , tâm sự cùng bằng hưũ gần xa
Không ngờ Nàng Thơ quân quít mãi đến giờ chả chịu buông ra
Cóc, nhái, ểnh ương cứ mãi nhảy ra tở mở
Hơn ba ngàn đủ thể loại, cũng vui
Đa số loại thơ Phá Rào, chả giống ai, nhìn đời
Miễn thân tâm cảm nhận Niềm Vui, đắc ý
Tra tấn bằng hưũ xa gần mệt nghỉ ? !
Không ngờ được Nhị Thập Nhị Truyền Tâm
Bát Vị Tâm Ý Tương Thông
Cảm nhận cũng đâu có tệ
Tử Kỳ Vương Thục ở tận Úc Châu
Lập trang mạng dán cả mấy trăm bài thơ cóc nhảy
Mới vưà tay bắt mặt mừng với Quản Trọng Chương Hà
Ngẫm nghĩ cuộc đời nhiều lúc lệ sa……
Nhưng giọt buồn, giọt vui đều tuôn ra…….QUÁ ĐÃ !!!
Tạ ơn Đời ! Tạ Ơn Người !Đậm Đà !
KIỀU PHONG (Toronto)

MÊ THÌ VÔ MINH
Cũng cảnh đó, cũng tâm nầy
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Tỉnh thì đại ngộ, mê thì vô minh
Giọt Sương Huyễn Hoá, VIÊN LÝ
Trên cõi đời không ai trách kẻ phạm lỗi
Là con người, ai là kẻ Toàn Bích, chỉ coi ?
Ngay cả bậc Thánh Hiền đôi lúc nghĩ hay nói lỡ lời
Bằng chứng Đức Khổng Tử và đệ tử Nhan Hồi
Lúc hoạn nạn, nấu cơm không may gặp gió bụi
Chính mắt thấy môn sinh yêu quý ăn vụn cơm
Trước khi dọn cho cả Thầy cùng các trò dùng bưã
Nếu không hỏi “Cơm nầy có sạch không ” ?
Được Nhan Hồi tỏ rõ sự tình
“Vì lớp trên mặt bẩn, không muốn phí phạm
Nên đã ăn phần mình trước “
Không hỏi kỹ Thánh Nhân cũng hồ đồ tuốt
Cõi trần gian lắm điều ô trược
Nhưng một khi thức tỉnh quay về
Hồi đầu thị ngạn, qua cơn mê
Cuộc sống mới trở nên tươi sáng
Boris Yeltsin cũng là cộng đảng
Gorbochev là Chuá Đảng đỏ lòm
Một khi giác ngộ thương Nước, thương Dân còm
Cả hai đã giúp khối Cộng Đông Âu sụp đổ
Tháo bỏ xích xiềng cho mấy trăm triệu nhân sinh
Khối Đông Âu giờ tiến bộ diễm tình
Không còn Đau Khổ như thời cộng đỏ
Hỡi các tên đầu sỏ bộ chính trị đảng cờ bê bết máu
Nếu còn sót lại một chút CÔNG ĐẠO, LƯƠNG TRI
Mau bừng tỉnh đi
Quay về với Cội Nguồn Dân Tộc
Truyền thống cao đẹp Nhân Ái mấy ngàn năm KHÔNG ĐỘC !!!
KIỀU PHONG (Toronto)

ĐÃ GIÀ CHƯA, ĐÃ LẪN CHƯA ?
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Lên hàng Sáu cũng có một số bạn bè rơi rụng !
Tuổi tác sang thu như lá uá trên cành
Tầng phân cách nhô ra chỉ cần cơn gió thổi mạnh
Lá vàng, đôi lúc lá xanh cũng lả tả rơi !
Thật ra đời người kéo dài chỉ qua hơi thở thôi
Ở lưá tuổi nào vẫn có kẻ lià đời
Mới lọt lòng Mẹ khóc oe, oe cũng có kẻ trút hơi
Lúc nào vẫn có người nghỉ thở
Ai may mắn lên đến chữ Thọ
Kể ra tạm đủ vốn rồi
Đến hàng bảy, thất thập cổ lai hy hiếm quý !
Leo lên hàng tám, hàng chín lời nhiều phải không người ?
Thật ra sống thực có ý nghiã, khoẻ mạnh, năng động, vui tươi
Sống lâu với tình cảnh bệnh tật rề rề hay bệnh nan y chả ai thích
Cần nhất có sức khoẻ , an vui, chia sẻ với tha nhân
Những thăng trầm, ngọt bùi , kỷ niệm thâm ân
Biết thương yêu đùm bọc cũng là niềm hạnh phúc
Dù rằng xã hội đủ thành phần cao thấp
Người có tinh thần Quốc Gia, Dân Tộc vẫn được Quý hơn
Kẻ nặng triũ Tình Yêu Quê Hương
May mắn ở xứ Tự Do phải nói lên lời LƯƠNG TRI, CÔNG ĐẠO
Nơi Quê Nhà bị chà đạp Nhân Phẩm tàn bạo
Hải Ngoại có bổn phận hổ trợ tối đa
Cất cao NGUYỆN VỌNG THIẾT THA
Người một vai chung nhau gánh vác
Sẽ đến ngày buá gẫy, liềm rơi tan nát .

KIỀU PHONG ( Toronto)

HỘI NGỘ NGŨ ĐẠI HỒ
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Xưa học Điạ Lý cũng biết sơ về vùng Bắc Mỹ
Nước Cờ Lá nằm cạnh xứ Cờ Hoa
Tuy cùng ngôn ngữ nhưng nhà ai nấy ở, hài hoà
Láng giếng thắm thiết nghiã tình vẫn khá
Trung tuần tháng Năm thời tiết vẫn còn lạnh giá
Cỏ cây hoa lá đình trệ việc bung lá, kết hoa
Chuyện đất trời ai đoán trước đâu nà
Năm nay là năm lạnh kéo dài nhất trong những năm tuyết giá
Thuận duyên Nhóm Chiến Hưũ , Bằng Hưũ Chống Cộng Chống Gian
Tà
Họp mặt quá bán thành viên gần xa
Khó có cơ duyên hội ngộ đầy đủ
Biết đủ là đủ
Tuỳ duyên ,tay bắt mặt mừng Hàn Huyên Tâm Sự ôn kỹ kiệm thuở
nào
Tự nhiên bắt được tần số cuả nhau
Kết thành một khối đập lũ Nằm Vùng thất điên, bát đảo
Nhờ tinh thần Đoàn Kết nương tưạ vào nhau
Một bó đuã làm sao bẻ gẫy ? !
Vài hôm nưã có hai thành viên từ Cali và Texas sang thăm
Nhóm thổ điạ tổ chức họp mặt thắm thiết tình thâm
Hạnh Phúc Đời Người Diễm Tuyệt !
Biết ra sao, ngày sau?
Vẫn còn quyến luyến bên nhau
Được giây phút nào hay giây phút đó
“Cạn một chén thương nước nhà hưng phế
Chén thứ hai cười cuộc thế bể dâu
Chén thứ ba mình hãy chúc nhau
Kẻ sắp thất tuần, người ngoài bảy chục
Tuổi thọ nầy là nợ trần hay cõi phúc ?
Thôi cũng đành trang trải nốt cho xong
Mặc thu buồn lá đổ bên song
Cạn chén nưã ta mừng nhau tuổi thọ” (Tuệ Quang, Tôn Thất Tuệ)
KIỀU PHONG (Toronto)

TRỜI CÓ CHI BUỒN
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Trời có chi buồn mà trời mưa mãi thế ?
Cỏ cây có chi buồn mà cỏ cây đẩm lệ ?
HÀ THƯỢNG NHÂN
Trong cuộc sống được bao người đắc ý ? !
Bất như ý bao giờ cũng nhiều hơn
Cõi trần ai dẫy đầy phiền não miễn tâm trí không sờn
Đủ Dũng Khí đương đầu, vượt qua khổ nạn
Trong Hạnh Phúc đã ẩn chưá thảm trạng
Trong Khổ Đau tiềm ẩn Lạc Thú cõi đời
Cứ mãi xoay vòng, đổi ngôi
Thiện-Ác, Âm-Dương, Sáng-Tối……
Biết truy tìm hay tự tạo niềm vui
Sống tha thiết, nhiệt tình, đậm đà tình nghiã
Dù cõi đời lắm điều phi nghiã, phi nhân
Trui rèn tâm trí kiên cường vượt qua mọi thử thách
Nhìn cuộc thế bể dâu đau lòng, đáng trách
Người với người cốt tuỷ TÌNH THƯƠNG
Sao không ăn ở cho cuộc đời thắm hương ?
Tiền Tài, Danh Lợi chỉ là phù dù , có đó, mất đó
Kiếp nhân sinh dài ngắn chỉ qua hơi thở thôi
Sống sao cho thắm đượm tình người
Dù trong khổ hải vẫn ẩn chưá kho tàng Niềm Vui vô giá
Nếu biết sống cho ra Người vẫn đã
Ngày nào có đi đoàn tụ theo diện Ông Bà
Lòng thanh thản an nhiên từ giã cõi ta bà
Chuyển sang cõi khác Thiện Nghiệp, Ác Nghiệp theo sát ta
Như vậy ngu daị gì tạo Nghiệp Ác ? !
Như trong Quả đã có Nhân
Tuỳ tha nhân gieo, gặt .
KIỀU PHONG (Toronto)

NGAY LÚC NẦY
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Có bao giờ con tỏ bày thương Mẹ
Hãy thương Mẹ ngay lúc nầy
Khi Mẹ còn cảm nhận được điều hay
Những lời trìu mến, diệu êm thắm thiết
Cảm giác rung động, ngọt ngào nồng nhiệt
Đích thực đang chảy trong huyết quản thương yêu
Hãy thương Mẹ ngay lúc nầy, thật diễm kiều
Khi Mẹ còn hiện hưũ
Đưng chờ đến khi Mẹ ra đi vĩnh cửu
Rồi mới khắc lên bia đá lạnh câm
Những giòng chữ dấu yêu, diệu ngọt âm thầm
Nếu con có những tư tưởng thương yêu quý báu
Vui lòng cho Mẹ biết ngay bây giờ
Nếu đợi đến lúc Mẹ an giấc ngàn thu
Có sự cách biệt giưã hai cõi, âm u
Mẹ không còn được nghe tiếng con nói
Những cử chỉ thắm thiết nghiã tình réo gọi
Nếu con thương Mẹ thật thà
Dù chỉ chút xíu thôi nha
Hãy cho Mẹ biết khi còn sống
Mẹ Vô Cùng Cảm Động !!!
Sung Sướng Tuyệt Vời Trân Quý Thiết Tha
Tình thương cuả Mẹ lúc nào cũng bao la
Cho đến hơi thở cuối.
KIỀU PHONG (Toronto)
* Phỏng dịch từ THE TIME IS NOW.
Tác Giả ( ???)

TAM THẬP NGŨ NIÊN BIỆT XỨ
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Hai tuần nưã tròn ba mươi lăm năm biệt xứ
Thời gian qua nhanh tợ bóng câu
Ngày đứt từng đoạn ruột rời bỏ Quê Hương, thảm sầu
Ra đi trong câm lặng, chả một lời từ biệt thân bằng quyến thuộc
Vượt biển khơi, cá mập chê thịt không ăn
May mắn đến bờ Tự Do , Mã Lai Á
Chỉ vài tháng sau được định cư Quê Hương Mới, lạnh giá
Thắm thoát nay bước sang tuổi bóng xế, chiều tà
Ngẫm nghĩ lại đoạn đường trải qua
Không ngờ đã trở thành Công Dân Đệ Nhị Cấp !
Tháng Năm nầy được hưởng tiền già
Có đóng góp suốt ba thập niên , ân tặng, an uỉ, nở hoa
Nếu không, tài sản tích luỹ cả đời vất vả
Cũng đủ chi tiêu , tươi thắm, mượt mà
Xã hội Tự Do, Dân Chủ tiến bộ thăng hoa
Không có tệ trạng tham nhũng thối nát, đạo đức băng hoại, nghiệt ngã
Như dưới bàn tay dã man, tàn bạo cuả Ác đảng , quê nhà
Mỗi khi đọc tin tức , lưả lòng sôi sục, đau đớn, lệ sa…..
Lực bất tòng tâm , quặn thắt !
Phải chuyển góc nhìn để tránh đột quỵ hại đến bản thân
Thỉnh thoảng vẫn tiếp tay Phe Ta đập lũ gian ác
Kẻ hèn nầy chỉ là một phần ngàn cuả hạt bụi, cõi phù sinh
Nhưng biết sống Thắm Thiết Nghiã Tình
Chứ không phải thuộc loại Nhổ Rồi Lại Liếm
Còn giữ được chút Liêm Sỉ, Khí Tiết
Chả phải loại Bất Nghiã Vô Nghì
Ngày nào có trút hơi thở cuối ra đi
Cũng không Hổ Thẹn với Lương Tri, Công Đạo
Sống kiếp người biết hướng thượng, thăng hoa
Dù vẫn còn chúng sinh đang lặn hụp cõi ta bà
Nhưng vẫn nhận thức Chánh Tà, Thiện Ác
Dòng đời dẫy đầy phiền não, tan tác
Nhưng trong Bể Khổ vẫn ẩn chưá kho tàng Niềm Vui
Chỉ dành tặng những ai sống không uổng phí kiếp người
ĐÁC NHẤT TRI KỶ KHẢ DĨ BẤT TẬN !!!
KIỀU PHONG (Toronto)

HƯÁ VỚI MẦY
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Hưá với mầy ba mươi lăm năm biệt xứ
Chưa bao giờ tính chuyện về thăm quê
Dù trong lòng quặn thắt, nhiêu khê
Vẫn cắn răng không thay lòng đổi dạ
Ngoài việc mưu sinh vất vả
Còn hết lòng tham gia sinh hoạt Cộng Đồng
Góp một bàn tay ,chút lòng
Ý thức Đạo Làm Người , Bổn Phận Công Dân lúc quốc biến
Thấy một số trở cờ, BƯNG BÔ BẰNG MIỆNG
Lưả lòng sôi sục , căm hận lũ cuồng điên
Đã vội quên Nỗi Nhục Nước Mất Nhà Tan,muộn phiền
Vượt biển tìm Tự Do thập tử, nhất sinh thuở trước
No cơm ấm cật, mê bả vinh hoa
Áo gấm về làng nhục nhã ông bà
Tung tiền mua vui trên nỗi khổ đau cuả đồng chủng
Lương Tri, Công Đạo đã ném cho chó tha
Hạng NHỔ RỒI LẠI LIẾM chả biết NHỤC là gì
Như cao cầy, phạm duy, nhất hạnh !
Thời nào cũng có lắm Việt gian
Anh Hùng Hào Kiệt không được nhiều, khổ não
Kiếp ngưiời đầy dẫy thương đau , chao đảo
Có thử Lưả mới biết được Vàng Thau
Nhìn về Quê Hương quặn thắt, lòng đau
Chỉ có Súc Vật mới đoạn đành ngoảnh mặt
Hưá với mầy thà bỏ thây xứ người chứ không bao giờ hàng giặc
Hay hoà hợp hoà giải với lũ Súc Sinh
Bán Nước, Buôn Dân nào xót thương Đồng Bào mình
Miễn tiền hút máu Dân Tộc gởi hàng trăm tỷ ngân hàng ngoại quốc
Vận hạn Nước Nhà sao quá thảm thương
Mẹ Việt Nam trót sinh ra khá nhiều lũ Vô Lương
Nên Quê Mẹ giờ đây như cái mền rách
Hưá với mầy , còn hơi thở là còn đục
Chống Cộng Bằng Mồm sao lũ cộng như Điã Phải Vôi ? !

Nói lên Nguyện Vọng Thiết Tha cuả giống nòi
Hổ trợ Đồng Bào quốc nội
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Sống xứng đáng kiếp người
Cho đến hơi thở cuối
KIỀU PHONG ( Toronto)

Gương can đảm
Đinh đăng Định đã về miền Miên Viễn
Bỏ lại sau lưng bè lũ cộng thù
Chúng đọa đày cho anh ngủ nghìn thu
Để bọn chúng còn thi đào Bô Xít
Bọn cộng đày anh tới khi gần chết
Mới thả về để đựợc vợ con chôn
Chúng giết xác nhưng chẳng giết được hồn
Đường công chính đưa anh về nước Chúa
Anh ra đi quê hương buồn héo úa !
Khắp ba miền thương nhớ Định Đăng thôi
Anh chết đi đã để lại cho đời
Gương can đảm vì dân anh tranh đấu
Bọn giặc cộng chúng là loài thảo khấu
Đâu là người mà kiến nghị sửa sai
Đụng tới chúng là sẽ lãnh họa tai
Dù biết thế nhưng anh không khiếp sợ
Anh yên tâm bọn cộng nô còn nợ
Triệu triệu người đang mạnh bước dấn thân
Sẽ đập tan bè lũ cộng ngu đần
Tên anh mãi được ghi vào lịch sử…
Baky Hà nội
10-4-2014
( Thơ này thay một nén hương tưởng nhớ
anh, chia buồn cùng tang quyến và toàn
dân tôc.)

TÌNH CẢM LÊ THÊ
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Tình cảm lê thê nên khổ nhiều, có phải ?
Luật bù trừ Cảm Nhận được nhiều điều hay
Tần số thưởng ngoạn đậm đà, thắm thiết lạ thay
Những gì người bình thường không thấy, mình được thấy
Biết bao điều hay , thú vị , thâm thuý vô cùng
Cũng giống tấm hình có kẻ chẳng nhìn được ba chiều
Nếu không tập trung, lắng đọng vào một điểm
Một hồi lâu sẽ cảm nhận được chiều thứ ba
Nhiều năm trước đây xôn xao du luận gần xa
Cũng được in thành sách hình ba chiều , thưởng lảm
Cùng một bức tranh mỗi người Cảm Nhận khác nhau
Nếu cho mười người cùng ngắm , mười tâm trạng, góc nhìn khác biet
Bảo đảm có mười ý không giống nhau cái chắc
Tục ngữ ” Chín người mười ý “
Dĩ nhiên đôi lúc cũng có người Tâm Ý Tương Thông
Giao Cảm cùng cung bậc, tần số cảm thông
Cả hai đều tuyệt vời sung sướng !
Cõi đời quả là nghiệp chướng
Vô Oan Trái Bất Thành Phu Phụ xưa nay
Chồng sống thiên Nội Tâm, Vợ thiên Lý Trí, thở dài
Vợ thiên Nội Tâm, chồng thiên Lý Trí
Có đôi nào cùng Lý Trí, hay cùng Nội Tâm ?
Chuyện nầy khó mà xảy ra , đừng mong
Trong Tâm có Trí, Trong Trí có Tâm thường vậy
Tuỳ tỷ lệ không quá lệch chênh
Tương đối dung hoà, phục thiện , êm đềm
Vì cõi đời lưỡng cực, nhị nguyên , đối đãi
Khi nào tu hành đắc quả Đại Ngộ, Đại Giác
Chỉ còn lại nhất nguyên
Mới thoát vòng Luân Hồi Sinh Tử
Đường Đạo, đường Đời quá nhiều thách thử !
KIỀU PHONG (Toronto)
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TƯ LỢI
Dù có trình độ học vấn cở nào
Nếu không biết hấp thụ tinh hoa giúp cuộc sống thắm tươi
Việc học ấy biến thành Vô Nghiã !
Nghe đoạn ghi âm phỏng vấn cuả Nguyễn Bảo Hoàng
Con rể Nguyễn Tấn Dũng đang nắm quyền sinh sát Dân Tộc Việt Nam
Đúng là Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã
Những kẻ vì hám lợi bất chấp Nghiã Nhân
Con buôn chỉ biết lợi nhuận mặc thiên hạ rẽ khinh
Tiền đầy túi tham là thượng sách
Nhân Phẩm là cái khỉ gì ?
Tiếng thơm là cái chi chi ?
Tiền là Tiên là Phật , hết ý !
Lợi dụng nhau để mau phát tài đủ mọi thủ đoạn gian manh kỳ bí
Đáng khinh lũ không còn Công Đạo, Lương Tri
Thành ra TUỔI TÁC,TIỀN BẠC, QUYỀN LỰC, BẰNG CẤP, ĐIẠ VỊ,
NỔI DANH ,cũng là gì
Nếu NHÂN PHẨM cao quý nằm trong sọt rác
Có CHỮ nhưng không có NGHIÃ, đáng khinh
Cả hai phiá thông gia cũng cá mè một lưá
Đất Nước có quá nhiều kẻ Bất Nghiã , Vô Nghì
Khiến Dân Tộc Việt tương lai càng bi thảm
Biết ra sao, ngày sau ? !
Có lý nào thế hệ chỉ thêm dấu chấm hết vào trang sử ?
KIỀU PHONG (Toronto)

BỖNG CHỐC HOÁ HƯ KHÔNG
Những ai Tâm Ý Tương Thông cư xử nhau rất đẹp
Từ cử chỉ, ánh mắt, nụ cười, lời nói thắm tươi
Cả hai cảm nhận cả bầu trời Yêu Thương nghiã tình đầy vơi
Người trong cuộc cảm ngộ nhiều điều thú vị, tuyệt vời, tuyệt mỹ !
Kẻ sống bình thường khó mà Thông Tình Đạt Lý
Phóng tâm ra ngoài, chạy theo dục vọng , vật chất, tiền tài
Trái lại người có Nội Hàm chiêm nghiệm được nhiều điều thâm thuý
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đẹp thay
Cùng kiếp sống nhưng cả hai khác nhau nhiều lắm
Phần Tâm Linh mới là cốt tuỷ xưa nay
Bị che mờ vì ma chướng buả vây
Khi nào vấp ngả , nếu có Chủng Tử, hồi đầu thị ngạn
Tìm lại chính mình thắm thiết, chưá chan
Phiền não giảm dần , tâm an
Tìm được ý nghiã cao vời, hướng tới
Tâm Linh nên cố gắng trau dồi
Làm chút hành trang khi từ giã cuộc chơi
Lúc cất bước nhẹ nhàng, thanh thoát
Cõi trần ai dẫy đầy phiền não, oan khiên
Tu Học chuyên cần giảm bớt muộn phiền
Giúp tâm an định ít nhiều vẫn tốt
không ai trách kẻ phạm lỗi lầm, ủ dột
Đáng trách ở chỗ không biết phục thiện, tỉnh tu
Cũng cảnh đó, cũng tâm nầy
Tỉnh thì đại ngộ, mê thì vô minh (Viên Lý )
Ngoảnh nhìn cuộc đời như giấc mộng
Được mất, bại thành bỗng chốc hoá hư không ( Tác Giả???)
KIỀU PHONG (Toronto)

HỒ THỊ BÍCH KHƯƠNG
Những đưá con yêu quý cuả Mẹ Việt Nam
Đang bị đoạ đày trong điạ ngục, phũ phàng
Dưới bàn tay dã man , tàn bạo cuả lũ Buôn Dân, Bán Nước
Đâu phải lúc nào Chính Nghiã cũng thắng Gian Tà
Đạo cao một tấc, ma cao một trượng , khổ đa
Vì chúng dùng những tủ đoạn vô cùng Thâm Độc
Người Yêu Nước chỉ thốt lên lời Công Đạo, Lương Tri
Bất hạnh Quê Hương, Dân Tộc rơi vào tay lũ Súc Sinh cộng sản
Kẻ ác bao giờ cũng đôc ác, gian manh
Người có Đạo Nghiã không thể nào giở những đòn cực độc
Chánh và Tà khác nhau , Chánh không độc
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Còn lũ Tà cưú cánh biện minh
Đấu tranh với lũ không còn Nhân Tính vô cùng gian khổ
Chỉ khi nào Toàn Dân vùng lên như nước vỡ bờ
Biến thành Bão Lưả thiêu rụi lũ cộng nô
Ngày ấy là ngày chôn dùi chế độ Súc Vật thật sâu dưới huyệt mộ
Kẻ phù thịnh bao giờ cũng đông
Người còn Dũng Khí, Can Trường bao giờ cũng ít
Dân bình thường sống như cây cỏ vậy thôi
Nên lũ ác gian mãi chểm chệ ngồi
Tham Sinh Uý Tử thì đành làm thân Nô Lệ
Tiền Nhân viết lên trang sử Hào Hung không tệ
Có lẽ nào trang sử việt đến thế hệ nầy
Chỉ thêm dấu dấu Chấm Hết ?
Hỡi những ai mang dòng máu Anh Hùng Hào Kiệt
Hãy noi gương Tiên Liệt sáng ngời
Còn hơi thở còn tranh đấu chẳng thôi
Thà Chết Vinh còn hơn Sống Nhục
KIỀU PHONG (Toronto)

HOÀNG HÔN BUÔNG XUỐNG
Nắng đã tắt cho hoàng hôn buông xuống
Thả lòng mình cho gió nhẹ cuốn đi
Tác Giả (?)
Người Thấm Đạo thường mở Tâm, mở Trí
Vui với Đạo, sống với Đời nhìn với đôi mắt thăng hoa
Cảnh trần ai đầy dẫy phiền não, lệ sa……
Tu tập, tâm an định giảm được khá nhiều phiền não
Thị dụ điển hỉnh Tạo Hoá chia đều cho mỗi con người
Một ngàn gram đau khổ, hạnh phúc đầy vơi
Ai biết sống cho ra Người
Bảo đảm giảm bớt vài trăm gram cũng đỡ
Hay thấm đạo lần đường về cõi Giác
Tâm hồn mở rộng, cảm nhận ít nhiều An Lạc
Phiền Não tức Bồ Đề cho những ai có Chủng Tử gặp thuận duyên
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Khai ngộ giáo lý nhiệm mầu giảm bớt não phiền
Không còn quá đau buồn lãnh tròn ngàn gram đau khổ
Đời mà không Đạo, xã hôi mọc thêm nhiều khám tối, nhà thương điên
Trước bao cảnh đời bi thương dâu bể muộn phiền
Khiến nhiều kẻ bị hụt hẫng não phiền, điên loạn
Tâm bình thế giới bình đó là chân lý cuộc đời
Nhưng hơn bảy tỷ người làm sao đạt đến an vui ?
Tương đối bình yên cũng quá diễm phúc
Thế gian muôn đời vẫn là cõi tục
Thiện ác. âm dương cứ mãi xoay dần
Lưỡng cực tương khắc, tương phân
Tu hành mãi miết chân thành có ngày đạt đến Đại Ngộ, Đại Giác
Nhất nguyên thì không còn rơi vào vòng lẩn quẩn
Luân hồi, sinh tử, lục đạo quanh quẩn
Tiệm ngộ nhiều đời, nhiều kiếp sẽ đến một ngày
Đủ đầy phước báu, duyên lành Đốn Ngộ, quý thay
Thoát cảnh trần ai luân hồi sinh tử
Dù biết thiên nan vạn nan nhưng cố gắng thử.
VI TRẦN

HỘI NGỘ DIỄM TÌNH
Vài hôm nưã sẽ có cuộc hội ngộ diễm tình, hứa hẹn
Cũng do duyên lành đưa đẩy, vần xoay
Sẵn chuyến đi dự lễ cưới đưá cháu ở Dallas , cũng may
Luôn tiện xuống Houston thăm anh chị Nguyễn Bửu Thoại
Một thành viên trong Nhóm Chiến Hưũ, Bằng Hưũ Chống Cộng,
Chống Gian Tà
Đã một thời gắn bó keo sơn đồng lòng đập lũ tà ma
Khiến rắn con hủi nghiã, hùng hù tơi tả
Đồng bào mình, nghĩ cũng lạ ? !
Biết bao bằng chứng, tài liệu đủ đầy cuả lũ ác ma
Có lẽ quá vô tâm phó mặc cho một nhóm nhỏ hiên ngang
Nên thờ ơ, tạo cơ hội cho lũ hai mang vườn hoang muá gậy
Giờ đã lòi mặt Nằm Vùng, làm bậy
Vị thứ hai anh Chương Hà tri kỷ cùng chung
Hiểu, cảm thông qua những vần thơ Miệt ruộng, Miệt Vườn
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Người sinh sống ở Sài Gòn mà Nhập Vai còn hơn dân Miệt Ruộng
Mỗi lần đọc thơ người, cả một khung trời kỷ niệm hiện ra
Nước mắt tự nhiên lăn dài trên má…..
Tức cảnh sinh tình con cóc nhảy ra
Thương Quý nhau ở điểm đó
Vị thứ ba anh Nguyễn Văn Hoa
Từng quen thân trên Tạp Chí Lưả Việt thập niên tám mươi đó mà
Người phụ trách trang Đố Vui Toán Học
Những mẫu chuyện dí dỏm , mở mang kiến thức phổ thông
Duyên may đang làm chim trốn tuyết ở Austin
Thuận duyên quen biết thêm hai vị bạn mới
Bạn cuả bạn cũng là bạn , đúng thôi
Phải có nhiều điểm tương đồng , cảm nhận tuyệt vời
Say tình, say nghiã, say bằng hưũ, diễm tuyệt !
Ước mong mọi việc diễn tiến thuận duyên
Cho thoả lòng Tri Âm, Tri Kỷ, Chiến Hưũ thắm thiết
KIỀU PHONG (Toronto)

NGẬM NGÙI THÁNG TƯ
thơ đông hương
năm mươi năm xuống làm người
em chưa hề biết cuộc đời lưu vong
Mẹ, Cha vượt biển thăng trầm
chị, anh chết ngợp trong hầm thuyền đau
*
năm mươi năm, chưa lần trao
môi anh lại chiếc hôn đầu ngày xưa
thuyền anh vượt sóng trong mưa
lòng anh giông bão đẩy đưa xứ người
*
năm mươi năm, hai giấc đời
anh thành lãng tử, em người trời Âu
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lặng nhìn cánh én vươn cao
trên vùng trời rộng khát khao mịt mù…
***
ba mươi năm, chợt tháng Tư
ngày anh bỏ súng, thân tù cùm gông
bạn thân đứa mất, đứa còn
đứa về đất Mẹ, đứa chân nạng cùn
***
hôm nay viết gửi về anh
mực em giọt lệ hồng lăn vơi đầy
Tháng Tư, máu hận cuồng dâng
quê hương hai chữ ngàn trùng : Việt Nam
*
quên được không? quên được không!
Tháng Tư vượt biển, tha hương… ngậm ngùi
tĐH

SƠN HÀ NGUY BIẾN!
Thiên Kim.
Ông Cha ta dựng nước mở cõi bờ
Xây đắp một Đại Việt vững cơ đồ
Muôn dân hưởng gia tài là đất tổ
Bốn ngàn năm đất Việt luôn chứng tỏ
Bọn sài lang láng giềng luôn ngóng ngó
Lũ côn đồ hán tộc ngấp nghé mong
Ông cha ta, luôn vững chí đồng lòng
Cùng dân tộc đánh bắc quân bao trận
Oanh liệt thay, những tướng quân trí dũng
Đời đời con cháu Việt vẫn tri ân
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Tiền nhân ơi! xin phù hộ non sông
Đang nguy biến, vì bọn người bán nước
Bọn nội thù : Hồ chí minh dẫn hướng
Đảng lâu la đem bán rẻ nước non
Ải Nam Quan, vùng quanh đó đâu còn
Đảo đẹp , biển bao la đem gạ bán
Bao ngàn năm,dân ta luôn can đảm
Chống ngoại thù luôn tìm cách lấn xâm
Nay khốn thay, thái thú Việt bất nhân
Dùng sức mạnh uy hiếp toàn dân tộc
Tiền nhân đã dậy chúng con nghĩa dũng
Hưng đạo Vương, Nguyễn Huệ đã tuốt gươm
Gương Triệu, Trưng đuổi giặc nức danh thơm
Phù Đổng Trẻ oai hùng trên ngựa thép
Chúng con đây, nguyện một lòng son sắt
Quyết theo gương tổ lẫm liệt oai phong
Giữ phần đất là nước VIỆT kiêu hùng
Xin ơn Trên ban đá mềm, chân cứng!
TK.

THUA ĐẾN TRẮNG HAI TAY ?
Nợ thế , trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hay tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
NGUYỄN BÍNH
Cảm thương những ai vẫn còn NẶNG NỢ
Suốt cuộc đời Nợ Nước trả mãi chưa xong
Nước Mất, Nhà Tan , Dân Tộc trầm luân !
Vẫn trĩu nặng Non Sông hai vai gánh vác
Mặc thị phi, trò đời nghiệt ngã, quái ác
Lưả thử Vàng, gian nan thử Sức, Bổn Phận Công Dân
Đạo Làm Người coi vậy lắm gian truân
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Chiều theo dục vọng, thị hiếu thấp hèn thì quá dễ
Cố găng sống cho ra NGƯỜI, cũng khá nhiều đắng cay
Dù kiếp nhân sinh vướng mắc khổ luỵ trần ai
Thời Mạt Pháp lòng người quá điên đảo
Còn được bao kẻ vẫn giữ tâm kiên cường trước nghịch cảnh, oan
khiên ?
Đường đấu tranh thiên nan, vạn nan đầy dẫy muộn phiền
Lũ súc sinh gian ác tung nhiều đòn Cực Độc !!!
Đang âm mưu Buôn Dân, Bán Nước huỷ diệt giống nòi
Không một chút xót thương, KHỐN NẠN !!!
Nghiệp chướng gi trả mấy thế hệ vẫn chưa xong ?
Hỡi Hồn Thiêng Sông Núi, Anh Linh Anh Hùng Hào Kiệt có đau lòng
?
Thế hệ nầy sao hứng chịu quá nhiều Oan Nghiệt !!!
Có lẽ nào nhiều thế hệ , gần năm ngàn năm Dũng Liệt
Đến ngày ngay đành cam chịu khuất phục bởi lũ ác gian ?
Đồng loã cùng kẻ thù truyền kiếp , thù trong giặc ngoài , đau khổ , tủi
nhục muôn vàn !!!
Tinh thần Bất Khuất , Quật Cường truyền thống còn hay mất ?
Không lẽ gần chín mươi triệu trong ngoài Công Dân
Đành ôm nhục , chịu thua đến trắng hai tay ?
Chấp nhận kiếp Nô Lệ như Tiền Nhân thuở trước ???
KIỀU PHONG ( Toronto)

TÌNH NGƯỜI VÔ GIÁ
Tôi muốn chứng minh tình người vô giá
Nên bằng lòng gánh chịu những thiệt thua
Suốt đời làm một tỷ phú ngây thơ
Đem phân phát gia tài tình cảm
NGÔ TỊNH YÊN
Người sống nặng về Tình Cảm thường gánh chịu nhiều cay đắng
Sống hết mình, thành tâm , nồng nhiệt với tha nhân
Cứ mong người hiểu tấm chân tình
Nhưng thực tế gặt hái nhiều thua thiệt
Đâu phải ai cũng sống thật thà, thắm thiết
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Suốt sáu mươi năm có được vài đưá bạn thân
Hồi còn thuở Trung Học trường tỉnh , ân cần
Thời gian đã bào mòn mọi thứ
Giờ chiêm nghiệm đã rơi rụng lần hồi
Giờ chỉ tha thiết với Tình Chiến Hữu, Tình Tri Âm, Tri Kỷ mà thôi
Những đưá bạn cũ không còn chung chí hướng
Sống như cây cỏ bình thường
Dù trước kia cùng học một trường
Kiến thức trau dồi như nhau
Nhưng ai Hấp Thụ tinh anh áp dụng vào đời sống ?
Ngay những vị từng rao giảng những tinh hoa tích tụ nhiều đời
Đó cũng chỉ là nghề nghiệp mưu sinh mà thôi
Trước cảnh nước mất nhà tan
Được mấy kẻ sống đúng như những gì đã rao giãng ? !
Duy nhất vị thầy thuộc trường Kim Yến , lớp đêm
Làm thơ đấu tranh, nói lên tiếng nói thiết tha cuả Dân Tộc
Tham gia tổ chức Phục Hưng
Sống đúng như những gì rao giảng lúc còn nhà mô phạm
Tỷ lệ Nặng Lòng với Quê Hương rất khiêm nhường
Đôi lúc cảm thấy chán chường
Nhưng Lương Tâm còn đủ răng cắn rứt, không cho phép bỏ cuộc
Tới đâu hay tới đó người ơi !
Sống sao cho xứng Kiếp Người
Chừng nhấm mắt lià không còn điều chi ân hận hay tiếc nuối.
KIỀU PHONG (Toronto)

NGƯỜI HẠNH PHÚC
Có những niềm vui bay giưã cõi trời
Ai bắt được sẽ là người hạnh phúc
LÊ THỊ MỸ CÔNG
Nếu ai cũng biết mở tâm, mở trí
Sống nhiệt tình, thân thiện, chân thật với tha nhân
Bao dung, rộng lượng, cởi mở hướng đến Chân, Thiện, Mỹ cõi trần
Sẽ nhận được hạnh phúc đậm đà , tha thiết
Xem bộ phim Đông Di , mẫu người kiên cường dũng liệt
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Tâm vĩ đại cảm hoá được nhiều người
Dĩ nhiên chỉ những ai có những điểm tương đồng dễ cảm nhận thôi
Kẻ Ác tuy biết những điều thánh thiện nhưng không bao giờ hối cải
Dòng đời biết bao cảnh dở khóc, dở cười, oan trái
Vì người với người không có điểm tương đồng, gieo phiền não đấy
thôi
Nên mới có câu nói
Quan Công còn có kẻ thù
Thào Tháo vẫn có bạn Tri Kỷ, Tri Âm
Nhưng kẻ có điểm giống nhau thường kết thân, có phải ?
Thử nghĩ trò đời nhiều ngang trái
Mấy ai tìm được đúng Nưả Phần kia ? !
Người Tốt thường khó tìm người Tốt giống mình, phải chăng kià ?
Chỉ cần người biết Thưởng Thức, Trân Quý cũng đã quá đủ
Nhiều kẻ nhận ra nhưng chẳng biết Quý Yêu
Khác gì viên Kim Cương trao cho đứa bé chăn trâu
Chỉ xem như hòn sỏi lạ làm viên bi để bắn, chứ hả ?
Chỉ giới chuyên buôn bán Nữ Trang nhận ra giá trị đích thực mà thôi
Hay các phụ nữ sang giàu chưng diện, tăng giá trị phiá ngoài
Chưa chắc phần Phẩm Cách đáng nễ trọng
Chỉ một đoạn trong phim Nàng Dâu Hiếu Thảo
“Trên cõi đời không ngờ còn người tốt như anh”
Được đáp lại , bên tám lạng đàng nưả cân
“Cũng không ngờ trên cõi đời nầy vẫn còn người tốt như em “
Cả hai súng sướng tuyệt vời, hết ý !!!
Đó có phải đích thực Tri Kỷ ? !
KIỀU PHONG (Toronto)

HỒNG NHAN TRI KỶ
Diễm phúc tìm được vị Hồng Nhan Tri Kỷ
Đi guốc trong bụng, nhiều lúc giật mình !
Tìm gặp nhau trên mạng lưới, cõi phù sinh
Âu đó cũng là chút duyên tri ngộ
Ước mong những ngày cuối đời trùng phùng,hạnh ngộ
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Đó cũng là một trong lạc thú tuyệt vời, cõi trần ai
Tử Kỳ Vương Thục ở tận miệt dưới, ai hoài
Tuổi già , sức yếu , cơ may hội ngội hơi khó
Chị Lương Tố Nga ở tận nưả vòng trái đất, quê nhà
Hy vọng không nhiều vì Ác đảng chưa chịu ra ma
Nhưng biết đâu nay, mai lăn đùng chết không kịp giẫy
Chuyện đời ai học được chữ Ngờ là vậy
Nào có gì vĩnh cưủ với thời gian ? !
Thiên hình , vạn trạng từng sát na biển chuyển nhịp nhàng
Tuỳ duyên giảm phiền não, buộc siết càng khổ đau
Mở Tâm, Mở Trí , tâm linh nhẹ nhỏm biết dường nào
Chấp mê, bất ngộ càng tăng thêm phiền não
Biết sống vui, sống hùng, sống mạnh , sống có ý nghiã đẹp xinh
Tuy vẫn đang lặn hụp trong cõi phù sinh nhưng rất ư diễm tình
Nếu ai biết sống hết mình vẫn thú
Nhập vai bao giờ cũng Phê, thú vị, đời tươi
Sống thờ ơ, hời hợt, lọc lưà, không Nhập Vai cuộc đời
Có cảm nhận ít nhiều thua lỗ, mất mát ?
Cùng là kiếp người, kẻ nhiệt tâm, hăng say vẫn đạt
Truy tìm hay tự tạo niềm vui
Tuổi hoàng hôn xế bóng cuộc đời
Ngồi nhìn trời hui quạnh mau sinh bệnh khổ não
Sống an nhiên tự tại đương đầu mọi thử thách gian nan
Tận sức dù gặp nghịch cảnh , khổ nàn
Kiên cường, dũng liệt trước những điều bất như ý
Biết sống cho ra NGƯỜI vẫn ĐÃ hỷ ?
KIỀU PHONG (Toronto)

VÒNG TAY TÌNH NGHIÃ
Một vòng tay nói lên nhiều ý nghiã
Cuả hai mảnh đời lưu lạc gặp nhau
Có duyên hội ngộ trên đất lạ, lắm thương đau
Ôm chầm nhau thắm thiết
Tha hương ngộ cố tri chan chưá nghiã tình
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Trước bao nghịch cảnh , nào phải an bình
Cũng chảy nhiều nước mắt……..
Hai mảnh đời, hai nỗi đau thương
An ủi nhau cho vơi bớt u buồn
Chất chưá tận đáy lòng sâu kín
Nay có cơ hội biểu lộ trước đám đông
Chỉ cái ôm thôi mà sao quá ấm lòng
Tuôn ra những cảm xúc dạt dào, chan chưá
Cả hai đều làm ấm lòng nhau, nào ai hưá ?
Có duyên mới gặp được người ơi !
Nước mắt dù có tuôn cũng diễn đạt nhiều lời
Những tâm hồn cần nhau an ủi
Tuy không được tặng vàng, thưởng bạc mà bớt tủi
Nơi xứ lạ quê người thân phận nổi trôi
Cùng giống nòi, nguồn gốc , bạn ơi !
An ủi nhau tăng thêm sức sống
Trước cuộc đời bể dâu chất chồng
Nào ai muốn rời xa nơi Quê Cha, Đất Tổ ? !
Đến đường cùn mới đành đoạn cất bước ly hương
Tuy hoàng cảnh khác nhau nhưng vẫn chung đường
Cả hai đều ĐỨT TỪNG ĐOẠN RUỘT !
Cái ôm ấy thật tuyệt vời !
Làm biết bao người cảm động
Giưã bể khổ mênh mông
Vẫn ẩn chưá NIỀM VUI và NHƯẠ SỐNG !
KIỀU PHONG (Toronto)
* Cảm tác từ cái ôm cuả Việt Thảo với Cô Dâu Việt trên xứ Đài.
HƯŨ TÌNH – VÔ TÌNH
Cùng một sự việc tuỳ bạn thuộc loại người nào, cõi thế
Giống Hưũ Tình thường nhiệt tình, thân thiện, cư xử đẹp xinh
Kẻ Vô Tình thường thờ ơ, lạnh nhạt chả có gì đáng bận tâm
Người Hưũ Tình sống chân thật, tự trọng, hiến dâng
Nhưng khi nhận ra đối phương vô tâm, lưà phỉnh chả có chút lòng
Cảm nhận bị tổn thương khá nặng !
Tuy không trả đuã, vẫn giữ im lặng
Nhưng đã đổi thái độ, nhìn đời bằng đôi mắt khác
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Chả ai ngu dại dẫm lên hay khuấy động vết thương xưa
Càng mãnh liệt đương đầu với những điều nghịch lý không như mong
ước
Hưũ Tình nhưng cũng rất Vô Tình, trở ngược
Còn kẻ Vô Tình đôi lúc cũng lưu tình
Cư xử ích kỷ thường nghĩ lợi về mình
Gặp phải những va chạm mãnh liệt, hãi kinh
Vì thế lưu lại chút tình khi thức tỉnh
Dòng đời nghiệt ngã, trái oan ,khiếp kinh
Kẻ sống thiên Nội Tâm tình cảm dồi dào
Tuỳ đối tượng để trao
Kinh nghiệm đau thương vấp ngả là hành trang dũng tiến
Cõi đời mấy ai được toại nguyện như ước mơ ?
Mộng và thực nhiều khi lệch góc trăm tám chục độ
Ai có Dũng Khí, Hùng Tâm kiên cường tiến bước đường đời
Bất cứ rơi vào nghịch cảnh nào vẫn giữ tình nghiã đậm đà, thắm thiết
Dù sao sống chân thật, hết lòng, hết dạ , diễm tuyệt !
Mặc thế nhân lắm kẻ chả ra gì
Vui cũng một ngày, buồn cũng một ngày mà nị
Xin được mỉn cười phút cuối ra đi
KIỀU PHONG (Toronto)

KHÁCH SẠN NGŨ TINH
Nơi tham dự lễ cưới đưá cháu gái cô cậu hai đời
Toạ lạc trong khách sạn năm sao, đại sảnh tuyệt vời
Được hân hạnh chung vui cùng hai họ
Đêm nay nghỉ qua đêm tại biệt thự thuộc Hà Gia Trang
Xóm vắng hơi nghèo so với các lâu đài đồ sộ nguy nga cuả các tài
phiệt
Nảo ngờ gia tộc nầy tạo được cơ ngơi thắm thiết
Được biết các Văn, Thi, Nhạc Sĩ, thân hưũ thường họp mặt nơi đây
Dòng đời đưa đẩy tại hạ dừng bước chốn nầy
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Âu cũng do cơ duyên tiền kiếp
Nay hôi ngộ cùng Tri Kỷ Chương Hà
Chỉ thiểu Tử Kỳ Vương Thục ở Úc Châu nưã là đủ bộ
Còn hơi thở là còn Kỳ Ngộ
Hy vọng một ngày đẹp trời đưa đẩy, đẩy đưa
Cho thoả tình Tri Âm, Tri Kỷ kỳ bí !
Trong bể khổ trầm luân vẫn ẩn chưá kho tàng Niềm Vui
Chỉ dành cho những tâm hồn biết thưởng ngoạn thấm thiá cuộc đời
Ngọt cũng nuốt, đắng cũng nuốt
Nào ngờ tại Dallas hôi ngộ cùng Chủ Tịch Cộng Đồng Nguyễn Kinh
Luân
Quen biết nhau hơn thập niêm thắm thiết nghiã tình
Giờ khám phá chính là anh cả cuả đưá cháu rể !
Cả hai ngạc nhiên trò đời dâu bể
Nghịch duyên Đời, Thuận duyên Đạo, quý thay
Chỉ dành tặng những tâm hồn hướng thượng, cao bay
Thăng hoa về CHÂN , THIỆN, MỸ
Cuộc đời ẩn chưá nhiều kỳ bí
Nào ai học được chữ Ngờ ? !
Hưũ duyên tao ngộ nào khác giấc mơ
Tuỳ duyên, tâm hôn an nhiên thanh thản
Cuộc đời đôi lúc cũng khá quái đảng
Cay đắng, ngọt bùi cứ mãi vần xoay
Đa tạ Đời, Đa tạ các Các Văn, Thi Hưũ an bày
Hôi ngộ tràn đầy niềm vui thấm thiá kiếp sống
Dòng đời cũng khá sống động !
KIỀU PHONG (Toronto)

AN ĐỊNH
Trước bao oan khiên dẫy đầy cõi trượt !
Tâm dần dần An Định cũng may
Phiền Não thức Bồ Đề , Thiện Tai ! Thiện Tai !
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Bớt vướng mắc , cường độ cảm động không còn như trước
Đường Tu Học như thuyền đi nước ngược
Cố gắng chống chèo không thể buông xuôi
Nếu không THẤM ĐẠO có lẽ nguy rồi
Nay thoát cảnh ma chướng buả giăng, đôi chút An Lạc
Tâm thành, chí vững cũng linh ứng ít nhiều
Giờ mới hiểu, thấm thiá , biết yêu
Người VỢ CẢ hơn bao giờ hết !
Chính là TÂM LINH đã bỏ quên lúc trước
Vì bận Mưu Sinh lăn lộn với đời
Hơn hai năm ngồi dưới gốc cây chiêm nghiệm , xét soi
Nhận ra và càng TRÂN QUÝ TÂM LINH, khai ngộ
Đời mà không phiền não, đắng cay, mấy ai giác ngộ ?
Cứ chạy theo chăm sóc ba con vợ kia
Khổ Đau nhiều người VỢ CẢ mới có cơ hội sẻ chia
Những ưu tư về cõi Phù Sinh , thấm thiá
Cần nhất có CHỦNG TỬ, nghịch duyên đời, Thuận Duyên Đạo liền
Nẩy mầm, trổi dậy trút bỏ não phiền
Đường Chánh Đạo ung dung tiến bước
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT phổ độ chúng sinh
Vượt qua Bể Khổ bến mê hướng về Bờ Giác.
MINH THIỀN

NƯẢ TẦNG MÂY
Đúng sáu năm dài, nay có cuộc hành trình thăm viếng
Ngồi trên phi cơ hồi tưởng hơn bốn thập niên trước đây
Lần đầu tiên trong đời ở tuổi hai mươi nhưạ sống tràn đầy
Được gởi đi thụ huấn khoá Phụ Trợ Không Hành và Huấn Luyện Viên
cũng thú
Kiếp người nào ai học được chữ Ngờ ? !
Thánh nhân đãi kẻ khù khờ
Mới bước vào đời, diễm phúc được bay bổng xa mờ
Tận Mỹ quốc Căn Cứ Không Quân Keesler, Biloxi, Mississippi phiá
Nam nước Mỹ
Được bố trí chung phòng với Không Quân Mỹ, ngon chưa ?
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Trong căn cứ cũng có nhiều tiểu đoàn Nữ Quân Nhân ở khu biệt lập
Trông những cặp đùi thon lưả lòng dậy sóng
Tạo Hoá thường chơi ác lưá tuổi thanh xuân
Cả nam lẫn nữ nhưạ sống trào dâng
Mục đích chính để kết hợp âm dương, duy trì nhân loại
Cho cả hai rơi vào Mê Hồn Trận chả phân biệt chủng tộc hay giống
nòi
Một khi ván đã đống thuyền rồi
Được mấy đôi xác nhận tìm đúng phân nưả kia chứ hả ? !
Cả trăm hay ngàn cặp may ra tìm thấy một vài đôi Uyên Ương
Thường là Vô Oan Trái Bất Thành Phu Phụ , bình thường
Đôi nào ít dị biệt, dung hoà ,dìu nhau đi đến răng long, đầu bạc
Đó cũng là diễm phúc kiếp người
Thường có biết bao cặp dở khóc, dở cười
Nếu chiụ đựng nhau không nổi đành chia tay, bớt khổ
Nhiều cặp sức chịu đựng cao dầy
Vì không muốn đàn con bị TỔN THƯƠNG
Nên đành chấp nhận Hy Sinh cho xong một kiếp
Ai có chủng tử , nghịch duyên đời, thuận duyên Đạo,tỉnh cơn Mê
Đời mà không Đạo , Nhà Tù, Nhà Thương Điên sẽ mọc lên như nấm
Tôn Giáo rất hưũ ích cho nhân loại
Giúp Tâm Linh thăng hoa, mở tâm, mở trí, đời tươi
Dù biết đường tu học Thiên Nan Vạn Nan nhiều thử thách
Nhưng không chịu thử làm sao thoát cảnh sinh tử, luân hồi ? !
Đầu thai lên , đầu thai xuống mệt lắm phải chăng người ?
Tìm được cõi an lành không vướng bận, an vui
Phải thử mới biết , may ra chuyển sang cõi thăng hoa tuyệt vời cao
đẹp .
KIỀU PHONG (Toronto)

TẠ ƠN ĐỜI ! TẠ ƠN NGƯỜI !
Đã tỉnh hồn sau một giấc ngủ dài tám tiếng
Sau cuộc hành trình dự lễ cưới, hội ngộ tha nhân
Những chuyện không dám mong ước , khổ thân
Tuỳ Duyên, Thuận Duyên ,phút chót đã mãn nguyện
Lễ cưới đứa cháu, hội ngộ cùng nhiều người thân
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Nhân cơ hội tốt đã tay bắt mặt mừng
Đầu tiên cô Mỹ Công đến đón
Tình cảm lê thê nên nôn nóng đứng chờ trước nhà
Cũng giúp cho việc dễ nhận ra
Vui mừng hội ngộ cùng chị Nguyễn Thị Thanh Dương
Thêm tứ vị mới quen
Chị Kiều Mộng Hà, anh Lê Quang Sinh,vị Tu Sĩ và Ca Sĩ Hoàng Lan
tươi mát
Đêm 11-04 tại thành phố Dallas
Hàn huyên tâm sự , tuyệt phẩm niềm vui
Văn kỳ thanh ,thuận duyên kiến kỳ hình
Còn niềm vui nào hơn nưã ?!
Sáng 13 ngồi xe đò xuống Houston
Được anh rể đón về hội ngộ cùng gia đình
Người chị chú bác ruột, suốt bốn thập niên
Chỉ gặp nhau vỏn vẹn hai lần , cũng đỡ
Được khoản đãi một chầu loại tôm nho nhỏ
Thịt chỉ chút xúi thôi
Mỗi người có thể tiêu thụ sáu, bảy cân anh như chơi
Thịt chỉ được hơn một cân , chấm muối chanh , thêm chút gia vị đặc
biệt
Sau đó đến tư gia anh chị Nguyễn Bưủ Thoại
Đã gặp ngay Tri Kỷ Chương Hà
Vưà tay bắt mặt mừng thắm thiết chan hoà
Độ mười phút sau anh Nguyễn Văn Hoa và Kịch Tác Gia Nguyễn Thị
Minh Ngọc tới
Cảm động nhị vị chịu khó lái xe từ Austin
Hay tin đã không ngại, quyết gặp bạn hiền
Và kết thân thêm hai người bạn nưã
Chị Thoại tức Nhà Thơ Ngọc Sương
Đúng là mẫu người đảm đang, gia chánh nhuẫn nhuyền
Nhiều món được chuẩn bị đãi khách
Trưa hôm sau 14 được Anh Hoa, Chị Ngọc mời ăn bao ở tiệm Tokyo
Mưa tầm tã suốt buổi
Chiều lại được khoản đãi
Có mặt anh Chương Hà và gia đình anh chị Thoại
Tàn tiệc được anh Chương Hà chở về viếng căn nhà ngoại ô
Cả hai tâm sự đến hai giờ sáng
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Được cho ngủ phòng Như Nguyệt, Nguyên Nhung và Lê Thị Hoài
Niệm đã nghỉ qua đêm
Sáng 15 ra phi trường
Anh Chương Hà có dịp tay bắt mặt mừng cùng vợ chồng Phan Ni Tấn
Về đến nhà một giờ khuya đêm qua
Vì ngồi chờ thời tiết an toàn, phi cơ mới cất cánh
Những ngày đi xa tràn ngập niềm vui
Được đãi ăn, đãi cả nụ cười
Ngủ không đủ vì SAY TÌNH , SAY NGHIÃ , SAY BẰNG HƯŨ !!!
Đa tạ Đời ! Đa Tạ các Chiến Hưũ, Bằng Hưũ, Thi , Văn Hưũ phe ta
Ngày nào có đi đoàn tụ theo diện ông bà
Cũng không dám kêu ca gì cả
Ngẫm nghĩ tuy đời là Bể Khổ nhưng cũng QUÁ ĐÃ !!!
KIỀU PHONG ( Toronto)

HÀ GIA TRANG
Đêm nay được Tri Kỷ Chương Hà đưa về viếng Hà Gia Trang, ngoại ô
Houston , Texas
Được biết huynh đệ, tỷ muội đồng tâm hợp lực mua sáu mẫu đất xây
dựng thôn làng
Không ngờ cách xa nưả vòng trái đất vẫn thắm đượm thôn trang
Nay tái tạo khu xóm làng mới vùng trung nam Mỹ quốc
Cảm nhận được cảnh thắm thiết nghiã tình
Lúc về tuổi già bóng xế phụ mẫu được an giấc nghìn thu trên phần đất
cuả đại gia đình
Tiện bề cúng kiến, thăm viếng mộ phần chẳng khác nào nơi quê cũ
Khu biệt thự tạm gọi xóm nghèo nhưng giàu tình cảm , khác xa
Các biệt thự đồ sộ , nguy nga cuả tài phiệt vùng Texas
Nhưng theo góc nhìn cuả tại hạ nào khác gì các đại gia
Ở vùng đất Canada lạnh giá , chứ hả ?
Nơi đây nhà cưả cao ráo, rộng rãi, khang trang
Bao phủ bở cảnh vật thiên nhiên ,hoa thơm, cỏ lạ nhịp nhàng
Tuy vắng vẻ, yên tĩnh so vớ vùng phố thị náo nhiệt, đông đúc
Ai thích thả hồn hoà nhập với thiên nhiên
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Rất hợp với những kẻ có chút máu nghệ sĩ, thả hồn
Hít thở bầu không khí trong lành, ít bị ô nhiễm
Kẻ nào yếu bóng viá chả nên lai vãng chốn nầy
Tư bề u tịch, cây cỏ , hoa lá, khúc nhạc đồng quê do côn trùng trổi dậy
Phiá sau nhà có ao súng, ao sen
Khóm trúc xanh tươi, măng mọc tràn đầy nhưạ sống, diễm kiều
Cũng là nơi tiếp đón nhiều văn nhân, thi sĩ ngâm thơ, vịnh phú
Nguyên Nhung, Như Nguyệt , Lê Thị Hoài Niệm …..có dịp viếng thăm
Có phòng dành riêng cho các thi , văn hưũ xa gần
Nào ngờ duyên lành nay đến phiên tại hạ thảo lư thăm viếng
Hàn huyên tâm, sự chia sẻ cay đắng, ngọt bùi đến hai gìờ khuya
Hai mảnh đời có nhiều điểm tương đồng thắm thiết , mở tâm, mở trí
sẻ chia
Cũng vơi đi ít nhiều Phiền Não
Trước cảnh đời nghiệt ngã, vô thường
Trò dâu bể, đoạn trường, bi thương, oan nghiệt
Quản Trọng Chương Hà, Bá Nha Kiều Phong tao ngộ nhớ hoài suốt
kếp
Tuy chỉ là hai hại bụi nhỏ xíu phải nhìn qua kính hiển vi
Mới cảm nhận ý nghiã thâm sâu cuả cõi đời kỳ bí
Mấy ngày qua hân hạnh hội ngộ cùng nhiều Văn, Thi Sĩ
Từ Dallas đến Houston
Cuộc tao ngộ thắm thiết nghiã tình
Dù đang lặn hụp trong cõi phù sinh
Nhưng trong ấy vẫn ẩn chứa kho tàng Niềm Vui trân quý
Giờ có nhắm mắt lià đời cũng tạm gọi thoả chí
Đắc nhất Tri Kỷ, khả dĩ bất tận
Sống không uổng phí kiếp người
Đa tạ Đời, Đa tạ Tình Người
Chiến Hưũ, Bằng Hưũ, cùng các Thi , Văn Sĩ khắp nơi
Nụ cười, nước mắt song đôi
Sung sướng tuyệt vời, diễm tuyệt !
KIỀU PHONG (Toronto)
* Ghi lại tại Hà Gia Trang đêm 14 rạng ngày 15 -04-2014
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NGƯỢC DÒNG
Lội ngược dòng cảm nghe như đuối lực
Từng tấc gang cạm bẫy sẵn chực chờ
Nghịch cảnh đó chính là duyên tăng thượng
Tiếp kích vô cùng công hạnh vị tha
Giọt Sương Huyễn Hoá, VIÊN LÝ
Giưã chợ đời nhiều lúc chán nản
Được bao người có Tâm Đạo, Nặng Nợ Quê Hương ? !
Thiên hạ đa số sống chả chút luỵ phiền, vấn vương
Đời, Đạo , ôi ! Mấy ai để ý !
Thế nhân được bao người trọng Nghiã Khí ? !
Luân Lý, Đạo Đức với thời đại Khoa Học huy hoàng
Thiên hạ chạy theo vật chất bò càng
Phần Tâm Linh bị xem nhẹ
Nhất là các giới trẻ
Đua đòi hưởng thụ , trông thấy buồn ghê !
Các nàng thi đua tu chỉnh sắc đẹp đê mê
Cắt mí mắt, nâng bóp mũi, chẻ môi, bôm ngực , độn mông tá lả
Còn điểm tô móng tay, móng chân đủ cả
Xâm mình, xâm chân , xâm vai
Tóc nhuộm hai màu trông ngán ngẫm thở dài
Thời Mạt Pháp được mấy người nghĩ đến Đạo ? !
Chỉ chú trọng bề ngoài luôn cả quần áo
Ăn mặc khoe thịt, khoe da
Ngày càng ngắn mới theo kịp đà
Ôi ! Bảo đảm phần Tâm Linh đã bỏ xó
Lo phóng ra phiá ngoài không đó
Xã hội nền móng lung lay
Biết ra sao ngày sau, khổ hải !
Những thiên tai dồn dập mấy năm gần đây
Có thể ngày Tận Thế cũng không còn xa lắm ?
Dù Khoa Học Kỹ Thuật tiến bộ cở nào
Vẫn nằm trong tay Đấng Tạo Hoá .
KIỀU PHONG ( Toronto)
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TỨ ĐỔ TƯỜNG
Hôm nay có người hỏi thăm cuộc sống
Được trả lời tứ đổ tường không vướng tường nào
Vị nầy bảo “Đi chết đi” sống vậy có ích lợi sao ?
Tại hạ mỉm cười ” Cõi đời còn nhiều thú vui tao nhả”
Chứ nào phải chỉ có cờ bạc, hút xách, rượu chè, trai gái
Bốn thứ nầy chỉ thử chút để nếm mùi từng trải
Chứ để nghiện ngập tàn hại cuộc đời
Một khi Nhân Cách đã đánh mất rồi
Người thân, xã hội nào ai xem trọng ? !
Biết bao kẻ thân tàn ma dại vì vướng mắc không thể rời xa
Bán nhà, bán vợ, đợ con tan nát nội gia
Có gì đáng NGƯỠNG MỘ đâu hả ?
Cõi đời còn biết bao niềm vui khác thăng hoa
Nghiên cưú, học hỏi, trau dồi bất cứ bộ môn nào cũng đã
Tuỳ khả năng, sở thích , tuỳ nghiệp duyên
Văn, Thơ, Nhạc, Nhiếp Ảnh, Hội Hoạ…..thuộc Văn Học Nghệ Thuật
thắm duyên
Ai được ban chút năng khiếu thi triển tối đa cũng thú
Còn biết bao việc tốt đẹp để đắm say
Không tổn hại Nhân Cách mà còn đóng góp chút gì cho đời, quý thay !
Chứ nào phải bốn bức tường đổ nát ? !
Quê Hương mình giờ đây thảm thương , thối nát
Bốn bức tường ô nhục đang gây ác nghiệp, khiếp kinh
Nhiều lúc đọc tin đau đớn, giật mình
Chỉ còn nước kêu trời ơi !Trời hỡi !
Sao Đồng Bào nước nhà quá tội
Bị đày đoạ, băng hoại Nhân Phẩm không thể ngờ
Mai nầy đảng SÚC VẬT chết không kịp giẫy, ngay đơ
Chế độ Tự Do, Dân Chủ phải tốn thời gian dài Giáo Dục
Cả Nước phải học ĐẠO LÀM NGƯỜI, BỔN PHẬN CÔNG DÂN
Bài học đau thương hoang phí hơn mười triệu thân nhân
Để đổi lấy kiếp NÔ LỆ một cổ hai tròng, oan nghiệt !
Cũng bởi cái ĐẢNG SÚC VẬT, chết tiệt !!!
KIỀU PHONG (Toronto)
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ĐINH VĂN ĐỊNH
Thêm một đưá con yêu quý cuả Mẹ Việt Nam ra đi vĩnh viễn
Lưu lại cho đời bao nỗi tiếc thương
Sinh bất phùng thời bị trù dập, hảm hại , đoạn trường
Cũng là kẻ từng góp công cho lũ cộng đỏ
Chế độ Súc Vật , vắt chanh bỏ vỏ
Nếu kẻ nào còn sót chút Công Đạo , Lương Tri
Nhân Tính vẫn còn , có Nghiã, có Nghì
Cất cao nguyện vọng khao khát Tự Do, Dân Chủ
Thương Nghiã Sĩ không màng đến sự An Nguy
Đâu phải chờ gần thành công mới kê vai gánh vác
Lịch sử ngàn đời biết bao Chiên Sĩ Vô Danh
Việc phải làm nào mong cầu cho mình chút Lợi Danh
Sống xứng đáng kiếp người Đáng Sống
Đời người sống có Ý Nghiã không phải dài hay ngắn
Mà là cuôc sống có Ý Nghiã hay chăng
Sống thọ trên trăm như võ banh giáp, người khinh
Bị đàn em cho cầm quần mấy chị em phụ nữ
Cũng là một trong những tên đại công thần cuả chế độ Súc Sinh
Khi Lịch Sử sang trang sẽ trả lại đúng sự thật
Nay cộng đảng đắc thế tha hồ bóp méo , vo tròn
Sự Thật muôn đời vẫn là Sự Thật trường tồn
Gian manh, đểu giả rồi cũng bị phơi bày ra ánh sáng
Chống mắt chờ xem ngày lũ cộng CHẾT KHÔNG KỊP GIẪY nay mai
Ngày ấy chính là MUÀ XUÂN DÂN TỘC khao khát !!!
KIỀU PHONG (Toronto)

TRỒNG SÚC VẬT
Mười năm trồng cây, trăm năm trồng người cuả Quản Trọng
Nghiệt Súc hồ chí minh và Ác đảng đạo văn
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Gần bốn mươi năm trồng Súc Vật , Hồng hơn Chuyên, y như rằng
Biến dân thành trộm cướp, ma cô, đĩ điếm !
Đạo đức căn bản xây dựng xã hội thắm tươi
Đã bị Ác đảng ném vào sọt rác
Từ trên xuống dưới Nhân Tính đi chỗ khác
Thú Tính đồng nghiã với đảng tính , tiêu đời
Tệ nạn xã hội , đất hỡi ! Trời ơi !
Nhục nhã giống nòi, ô danh thê thảm
Nay thấy biểu ngữ cảnh cáo những kẻ trộm cắp trong thương xá khắp
nơi
Bằng Việt ngữ ít nhiều tuỉ nhục, cay đắng
Tình trạng nầy trước ngày cộng sản cưỡng chiếm Miền Nam
Chưa bao giờ rơi vào tình cảnh vô cùng nhục nhã
Ngay cả Phi Hành Đoàn cuả hãng Hàng Không
Cũng là lũ trộm cắp !!!
Từ mấy tên đầu sỏ bộ máy Tà Quyền
Cũng là lũ BUÔN DÂN , BÁN NƯỚC , THAM NHŨNG cuồng điên
Hỏi Quê Hương, Dân Tộc làm sao khá nổi ? !
Chế độ Súc Vật vẫn còn ngự trị
Vì yếu hèn, nhu nhược không còn Dũng Khí làm Người trong sáng
NẾU DÂN TỘC VIÊT NAM KHÔNG CHẤM DỨT CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN
THÌ CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN SẼ CHẤM DỨT DÂN TỘC VIỆT NAM ( Hải
Triều, Lê Khắc Hai )
KIỀU PHONG ( Toronto)

TỬ BIỆT
Sinh ly, tử biệt hai cảnh đời cuả nhân thế
Sống mà xa nhau dù thế nào vẫn còn cơ hội gặp nhau
Tử biệt tình cảnh quá thương đau
Nhất là đôi vợ chồng trẻ đang đậm đà hạnh phúc
Thông tình đạt lý, tâm ý tương thông
Cả hai chọn đúng phân nưả cuả nhau, cảm động ngập lòng
Ngăn cách nuí sông chỉ là chuyện nhỏ
Chứng kiến cảnh tử biệt đầm đià lệ nhỏ
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Không ai muốn chia lià khi ở lưá tuổi thanh xuân
Con đường tình ái hưá hẹn diù nhau đến đầu bạc, răng long
Nhưng định mệnh sao quá đoạn đành cay nghiệt ? !
Những đôi xung đột lại cho sống dai để trả nợ với nhau
Cặp nào hạnh phúc nồng ấm, ngọt ngào
Thường phải có một trong hai từ giã cõi đời sớm !
Nhìn cảnh đứt từng đoạn ruột
Người xem cũng Nhập Vai luôn
Cảnh bi thương, thảm thiết, đoạn trường
Lòng dạ nào không cảm động thương xót
Người còn lại sầu khổ thành bệnh vài tháng sau cũng đi luôn
Để tìm nhau ở cõi khác
Vô oan trái bất thành phu phụ, phải chăng các bác ?
Được mấy đôi tạm gọi Uyên Ương ? !
Ít có kẻ tìm đúng đối tượng mong ước
Cao Xanh thường cho hai kẻ rơi vào Mê Hồn Trận yêu đương
Khi ván đã đóng thuyền được vài mặt con
Mới nhận ra không đúng đối tượng
Nếu quá xung khắc , đủ can đảm , chia tay
Còn nhận biết Nghiệp Duyên tiền kiếp trả nợ mà thôi
Đành cam chịu cho xong một kiếp
Cõi đời thường buồn nhiều hơn vui, đúng thiệt !
VI TRẦN

QUỐC TỊCH
Khi Cộng sản Bắc Việt dùng bạo lực cưỡng chiếm Miền Nam
Người Dân Miền Nam kể như bị Mất Nước
Theo nguyên tắc cấu tạo thành Quốc Gia
Lãnh Thổ, Dân Tộc và Chính Quyền phải do Dân bởi Dân và vì Dân
mới phải
Cái đảng Súc Vật đại diện cho ai ?
Đảng cử dân bầu, độc tài, độc tôn , độc đảng ,độc ác
Nên có phong trào liều chết vượt biển tìm Tự Do
Biết bao sinh mạng đã chôn thây dưới đáy biển ? !
May mắn đến được bến bờ
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Được các quốc gia Tây Phương bảo trợ định cư
Trong giấy tờ được đề là Vô Tổ Quốc !
Ai là công dân cuả chế độ Súc Vật ? !
Mà nay bày đặt lo cho hơn bốn triệu người Việt khắp nơi
Có cơ nguy mất Quốc Tịch cuá cái gọi là Cả Nước Xuống Hàng Chó
Ngưạ, chứ hả ?
Độc Lập cái con khỉ gió
Nô lệ, cam phận BƯNG BÔ BẰNG MIỆNG cho kẻ thù truyền kiếp,
than ôi !
Tàu cộng nghênh ngang vào chỗ không người
Cả Biển Đông đang đàn áp Ngư Dân, thảm hại
Chả dám bênh vực hay gọi đích danh
Tàu Lạ thiệt đáng kinh
Cả mười bốn con cá tra trong bộ Chính Trị
Chúng bây ăn cái giống gì
Không hề biết nhục ? !
Thấy mặt là muốn đục
Ước gì có được Siêu Năng Lực
Đập cho chúng bây CHẾT KHÔNG KỊP GIẪY !!!
Giúp cho Quê Hương, Dân Tộc phục hồi Nhân Phẩm
Tái tạo cuộc đời Hạnh Phúc yên vui
KIỀU PHONG (Toronto)

TUỔi THỌ
Cạn một chén thương nước nhà hưng phế
Chén thứ hai cười cuộc thế bể dâu
Chén thứ ba dành để chúc nhau
Người quá lục tuần, kẻ ngoài bảy chục
Tuệ Quang , Tôn Thất Tuệ
Quân , Cán , Chính, Việt Nam Cộng Hoà thuở trước
Những ai may mắn còn hiện hưũ cõi đời
Tối thiểu cũng đã ở lưá tuổi trên dưới sáu bó cả rồi
Lực bất tùng tâm , có phải ? !
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Gánh nặng Nợ Nước đành giao lại cho thế hệ sau
Nếu lòng còn Nặng Nợ chỉ biết yểm trợ tinh thần , vật chất cho Quốc
Nội Đồng Bào
Gần bốn mươi năm Quê Hương bị Ác đảng dìm xuống tận đáy Điạ
Ngục
Thế cuộc xoay dần vẫn chưa ngóc đầu lên nổi ? !
Nhìn về Quê Hương , ai còn chút Liêm Sỉ, Khí Tiết sao chẳng Đau
Lòng ? !
Biết bao tổ chức tận sức lấp biển vá trời chưa được thành công
Nghiệp chướng gì trả mấy thế máu xương vẫn chưa xong
Lũ quỷ đỏ vẫn đè đầu , cỡi cổ , hút máu giống nòi cạn kiệt
Cơ trời có lẽ nào ngừng xoay ?
Mặc cho lũ Thất Đức, Bất Nhân tàn hại Đồng Bào
Trước năm 1989 có ai ngờ khối cộng đỏ sụp đổ
Chỉ còn sót lại vài tên đầu sỏ đầu óc như cái bình vôi
Vẫn cố bám quyền lực cho đến hơi thở cuối
Lũ Tư Bản cũng hám lợi nhân công rẻ cuả Tàu cộng
Nay đã giật mình ” Gậy ông đập lưng ông “
Muốn trở về thời thực dân phong kiến ? !
Lâu đài xây trên đống cát sao mãi trường tồn ?
Ung thư nội tạng một ngày sẽ bùng nổ toang
Lăn đùng CHẾT KHÔNG KỊP GIẪY
Chế độ Đạo Đức đến tuyệt đỉnh vinh quang
Rồi cũng phải suy tàn
Đó là quy luật Thịnh-Suy, Thành-Bại cuả trời đất
Chả có gì vĩnh cưũ cõi trần ai
Khi ngày giờ đã điểm lăn đùng ra chết
Chống mắt chờ xem ngày Dân Tộc Việt Nam chôn chế độ ác gian
Xuống huyệt sâu để không còn cơ hội tái diễn
KIỀU PHONG (Toronto)

THAM – SÂN – SI
Ba độc tố con người mắc phải
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Muốn giải trừ phải chịu khó tu tập thường xuyên
Vì cõi đời lắm phiền muộn đảo điên
Những kẻ khẩu PHẬT tâm XÀ nhiều lắm
Hoạ hổ hoạ bì năng hoạ cốt
Tri nhân tri diện bất tri tâm !
Vì lòng thiết tha yêu Đất Nước muốn thoát ách Thực Dân
Nên đã vô tình mắc lưà bởi dã tâm cuả lũ súc sinh cộng sản !!!
Sau hơn hai thập niên chũ nghiã hắc ám bị ném vào thùng rác
Khối Đông Âu đã tạo dựng cuộc sống đẹp xinh
Chính vị Tỏng Thống Nga và Tổng Thống Ba Lan rẻ khinh
Lũ chóp bu cộng đảng đàn em hồ chí mù hết thuốc chưã !!!
Ăn cái giống gì NGU không chưà ? !
Lãnh hết bao thê lương nhục nhã !!!
Nay cúi quỳ dâng đất, dâng biển cho kẻ thù truyền kiếp, ác gian !
Mấy ngàn năm thèm nhiểu nước miếng đất Phương Nam
Láng giềng khổng lồ độc ác gian tham
Có bao giờ để yên cho Dân Tộc nước Việt Nam ? !
Lũ súc sinh toàn là CẶN BẢ !!!
Đầu óc chưá toàn hắc ám, tanh hôi
KHÔN VẶT thì SIÊU GIỎI
KHÔN LỚN chỉ là SỐ KHÔNG
Chẳng hề xót thương mảnh đất đã sinh ra, tức cành hông !
NHÂN TÍNH đã biến mất !
Miễn được VINH THÂN PHÌ GIA , cốc cần bận tâm đến Quê Hương
Dân Tộc !!!
Mặt người lòng thú , gọi SÚC SINH chẳng có gì quá đáng
Là con người còn chút CÔNG ĐẠO, LƯƠNG TRI
Thà CHẾT chứ không bao giờ tung hô ÁC QUỶ !!!
Chống mắt xem ngày TRỜI TRU ĐẤT DIỆT chúng bây
Gieo NHÂN nào, gặt QUẢ nấy.
KIỀU PHONG ( Toronto)

CÓ GÌ ĐÁNG VẤN VƯƠNG ?
Đứng bên dòng nước chảy
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Quán chiếu lẽ Vô Thường
Nước chảy hay tâm động
Có gì đáng vấn vương
Trích Giọt Sương Huyễn Hoá , VIÊN LÝ
Giữ được Tâm An, cảm nhận Niềm Vui không nhỏ
Niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà cũng khá nhiệm mầu
Lúc sân hận nổi lên cao ngất, sát khí khá ngầu
Niệm Phật hiệu , sân hận giảm xuống
Sẽ tránh được sự việc sảy ra ngoài sức tưởng tượng
Chia sẻ một ít kinh nghiệm bản thân
Mười hai làm chung sở với kẻ tâm điạ Tiểu Nhân
Đến lúc quá sức tức giận vì bất công phi lý
Muốn nện cho hắn một buá cho đã cơn giận, hỷ
Trút bỏ được bao Nhẫn Nhục, áp bức dồn nén thâm niên
Nhờ duyên lành , Phật Tử từ thuở thiếu niên
Nên mới thoát được Ác nghiệp
Nay thư thả ngồi dưới gốc cây, đã thiệt !
Cũng nhờ Chủng Tử gặp Thuận Duyên
Không thể nào gieo khổ, gây sầu
Nếu có thì cũng chỉ là bản năng sinh tồn
Tự vệ trước bao bất công áp bức
Nếu cõi đời toàn những người có Tâm Đạo trổi bật
Tạo nhiều duyên lành, xã hội giảm khổ đau
Thiên tai những năm qua cướp đi mạng sống mấy trăm ngàn
Không hiểu Nhân Loại đã thức tỉnh chút nào chưa hả ?
Gây não, chuốc phiền chi, sắp đến ngày Tận Thế, có thể đa .
KIỀU PHONG ( Toronto)

HÀNH TRANG GIÃ TỪ
Trên sáu bó có nhắm mắt lià đời được chữ Thọ
Chuẩn bị sẵn sàng một khi cất bước ra đi
Chuyện thế gian phiền não vướng bận ích gì
Suốt cuộc hành trình cay dắng ngọt bùi nếm tạm đủ
Nhưng thấy nhiều vị cao niên vẫn chưa biết đủ
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Hàng tám, hàng chín sao mãi vướng bận làm chi ? !
Âu lo nhưng cũng chẳng giúp được gì
Không lẽ cố sống trăm năm , ngàn năm để lo mãi ?
Nhiều cảnh đời ngang trái
Có được mấy người toại nguyện như ước mơ ? !
Mộng thường thi vị, nên thơ
Thực tế nhiều lúc lệch một góc trăm tám chục độ
Mỗi cá nhân đều có cuộc đời riêng
Nghiệp duyên tiền kiếp hoan hỷ hay ưu phiền
Cũng đều do Nhân, Quả
Trồng ớt mà muốn được gặt bắp , được sao ?
Vô oan trái bất thành phu phụ, thương đau
Duyên nghiệp đều do nhân gieo trồng tiền kiếp
Không có gì vô cớ, vô căn
Khi Thấm Đạo nới lõng hay thao bỏ những dây siết cuộc quá căng
Cảm thấy thoái mái, nhẹ nhàng, thanh thản
Ngày nào đi đoàn tụ theo diện Ông Bà
Hành trang nhẹ nhỏm, đơn côi cất bước
Ai mãi đắm chìm trong ô trược
Không có Chủng Tử, Tôn Giáo đành bó tay
Chỉ độ được những ai
Có hạt giống Phật từ thâm tâm, có phải ?
Dòng đời dẫy đầy Phiền Não, Oan Trái
Phiền Não Tức Bồ Đề
Từ từ xa rời bến Mê
Hương về bờ Giác
Dĩ nhiên phải có Chủng Tử, thuận duyên mới đạt .
VI TRẦN

VÔ OÁN HẬN TÂM
Tương phùng hảo tự sơ tương thức
Đáo lão chung vô oán hận tâm
Gặp nhau giống như mới quen biết
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Đến già cũng không chút oán hận
Ở đời có được bao người cư xử tuyệt với như vậy ? !
Nhưng dù sao đây cũng là mẫu mực để noi theo
Cố gắng hướng thượng cuộc đời thăng hoa diễm kiều
Đừng để Nhân Tính bị xoáy mòn đi vào ngả Phiền Não
Cõi đời đối đãi có TÌNH, có NGHIÃ , thắm tươi
Ai cũng ngưỡng mộ, khâm phục thấm thiá , tuyệt vời
Chẳng ai nể trọng những kẻ đánh mất NHÂN PHẨM
Đạo Nghiã làm người cố gắng vuông tròn
Dù biết rằng cuộc sống muôn vạn gian nan
Không vì thể nản lòng huà theo lũ súc sinh gian ác
Cái THIỆN không bao giờ cúi quì, phục tùng lũ Vô Minh
Tiền Tài, Quyền Lực đã che mờ Công Đạo, Lương Tâm
Cư xử đối với đồng chủng còn thua xa súc vật !
Cõi đời khổ đau chất chồng
Dù thế nào cũng cũng gắng giữ TÂM
Tránh ô nhiễm thói hư , tật xấu
Cố trao dồi, rèn luyện Tâm Đạo vững bền
Gặp bất cứ hoàn cảnh nào vẫn Kiên Cường
Sống cho ra NGƯỜI đúng nghiã
Hùm chết để da, người ta chết để Tiếng.
KIỀU PHONG ( Toronto)

LÝ TƯỞNG & THÁNH THIỆN
LÝ Tưởng, Thánh Thiện thời đại nầy trở thành XA XÍ PHẨM ? !
Không cần thiết ở cõi đời Thực Dụng nưã hay sao ? !
Chỉ toàn thực tế, thực dụng, ganh đua, bon chen, lộn nhào
Nếu vậy cõi đời càng gia tăng cường độ Phiền Não !
Căn bản đạo đức để xây dựng xã hội tốt đẹp không còn được ưa ?
Chứng tỏ NHÂN PHẨM càng ngày càng giảm bớt !
Đưỡc kẻ tặng bốn chữ LÝ TƯỞNG, THÁNH THIỆN nên mừng vui hay
đau buốt ?
Giưã chợ đời buồn nhiều hơn vui
Nhiều lúc cảm thấy KHÔNG THA THIẾT SỐNG !
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May nhờ THẤM ĐẠO tìm về nẻo An Vui
Không bận tâm nhiều về ba bà vợ Tư, Ba, Hai , NGỘ rồi
Đời chẳng khác giấc mộng dài nhiều đắng cay tê tái !
Cũng cảnh đó, cũng tâm nầy
Tỉnh thì đại ngộ, mê thì vô minh( Viên Lý)
Cảm thấy lạc lỏng, chơi vơi
Không thích hợp với cõi đời quá nhiều phiền não, ô trược !
Mặc ai chạy theo tiền tài, vật chất
Riêng phần mình thẳng một đường đi
Tu tập trao dồi đức hạnh Giác Ngộ cuả Đấng Từ Bi
Trở về chăm sóc sẻ chia với người Vợ Cả(Tâm Linh)
Hài hoa, sớm trưa hủ hỷ có nhau
Không còn dậy sóng ba đào
Kiên trì tu học những điều thăng hoa, cao quý
Dù thế nào vẫn còn là chúng sinh cõi tục
Cố gắng đến đâu hay đến đó người ơi !
Đến một ngày từ giã cõi đời
Hy vọng tích tụ chút hành trang , cất bước
Thương cho những ai vẫn lặn hụp trong VÔ MINH
Tưởng rằng ngon vì chưa thức tỉnh
Ta dại, ta tìm nơi vắng vẻ
Người khôn, người đến chốn lao xao ( Nguyễn Bỉnh Khiêm)
Tỉnh đi con mộng Tử Sinh
Sao không dừng lại mà lênh đênh hoài( Một Tu Sĩ)
Đường trần đầy vẫy đắng cay !
Hồi đầu thị ngạn.
KIỀU PHONG ( Toronto)

THÚ ĐAU THƯƠNG (2)
Hơn bốn thập niên trước vinh hạnh được học với Thi Sĩ Dương Kiền
Phụ trách môn Công Dân , Sử Điạ lớp đêm trường Kim Yến, Nha
Trang
Người từng viết báo Con Ong châm chích những lẽ trái ngang
Đả phá thói hư tật xấu, tệ nạn xã hội
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Chưa có cơ hội đọc thi phẩm Thú Đau Thương
Nhưng ghi tâm ,khắc cốt tưạ đề thi tập
Chiêm nghiệm những cảnh đời bi thương, trầm thống
Thú Đau Thương thâm thuý, tuyệt vời
Một vị cao niên nhờ giới thiệu phim coi
Phải những chuyện tình lâm ly, bi đát
Cảm động dâng tràn , chảy nước mắt mới đạt
Mỗi lần mở máy để diã vào xem
Đứa cháu biết ý mang hộp khăn giấy để cạnh
Đúng là Thú Đau Thương, cảm cảnh
Chuyện tiếu lâm chỉ tạo được một trận cười vui
Còn chuyện bi thương , đứt từng đoạn ruột, sâu thẳm, cao vời
Giới Văn Nghệ Sĩ thường đồng bệnh, có phải ?
Những mảnh đời trái ngang,oan nghiệt, bi thảm, thê lương
Thường tạo nên những tuyệt tác , ngát hương
Đoạn Trường Tân Thanh cuả Đại Thi Hào Nguyễn Du, tuyệt đỉnh !
Lục Vân Tiên cuả cụ Nguyễn Đình Chiểu
Nưả Hồn Thương Đau cuả Nhạc Sĩ Phạm Đình Chương
Bốn bài thơ tình hận đau thương
Cuả Thi Sĩ TTKh
Chuyện tình Roméo và Juliet
Lương Sơn Bá , Chúc Anh Đài
Những chuyện tình êm ả chả thấy ngợi ca, diễn đạt, có phải ?
Cõi đời Buồn vẫn nhiều hơn Vui
Nhạc Buồn vẫn chiếm tỷ lệ nhiều hơn
Âm ba lắng đọng sâu thẳm
Niềm vui chẳng khác gió thoảng, mây trôi
Đời là Bể Khổ quá đúng
Nhưng trong ấy ẩn chưá cả kho tàng Niềm Vui
Chỉ dành cho những ai có tâm hồn thưởng ngoạn.
KIỀU PHONG (Toronto)

HỪNG HỪNG HÀO KHÍ
Ngùn ngụt nhiệt tình trong trời đất
Hừng hừng hạo khí giưã nhân gian
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Trích Thơ Tù, Thích Quảng Độ
Tuổi thanh xuân tràn đầy nhưạ sống
Bao mộng mơ lý tưởng cuộc đời
Nhiệt huyết, hào khí ngất trời
Quyết nói lên lời LƯƠNG TRI, CÔNG ĐẠO
Sống trong vũng bùn ô nhục , tanh hôi
Vẫn tiềm ẩn mầm sinh động hấp thụ tinh hoa trời đất
Cố vươn lên thành doá sen thơm ngát
Giống hoa nầy không mọc được ở môi trường khác
Phải dìm Chủng Tử tận ao bùn đen
Khi thuận duyên hội đủ, không hèn
Can Trường, Dũng Liệt thi gan cùng vạn vật
Trong Đấu Tranh cần lực bật
Càng bị đè đến tận cùng, lực bật càng cao
Khi tối đa nỗi nhục, buồn đau
Sức bật ấy vô cùng khủng khiếp !!!
Trong lịch sử nước nhà oanh liệt
Kẻ địch mạnh bạo cở nào, , Tiền Nhân vẫn an nhiên
Đấu tranh tức chấp nhận HY SINH, chả phiền
Sống một kiếp ĐÁNG SỐNG, Dũng Liệt !!!
Nếu thành công tháo được xích xiềng
Còn chẳng may, thua keo nầy , bầy keo khác
Miễn tinh thần BẤT KHUẤT , QUẬT CƯỜNg vẫn là chất xúc
tác
Nhờ đó Tổ Tiên bảo vệ được Giang Sơn
Khi đụng đến miền đất Phương Nam
Lũ Bắc Phương thường chuốc lấy thảm bại !!!
Giống Lạc Việt là khắc tinh cuả lũ cẩu hán, có phải ?
Lịch sử mấy ngàn năm chứng minh Bắc Phương bị phản đòn
chạy té đái !!!
KIỀU PHONG ( Toronto)

CHUYỆN TÌNH TITANIC
Tình yêu chân thật bất cứ hoàn cảnh nào vẫn đẹp
Tuổi thanh xuân tràn đầy nhưạ sống không vướng bận đảo
điên
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Yêu nhau với cả tâm hồn, chẳng hề tính toán , chả phiền
Cảm động nhất lúc người yêu thọ nạn
Tàu sắp chìm mà vẫn quyết liệt kiếm tìm
Giải cưú người yêu thoát hiểm
Sau đó có cơ hội ngồi trên thuyền nhỏ cấp cứu, an toàn
Lại phóng vào tầng dưới, quyết trở về bên cạnh người
thương
Sống chết bên nhau, ôi diễm tuyệt , đoạn trường !
Chia sẻ những giây phút tử sinh không hối hận
Tình yêu được như vậy mấy ai chẳng ngợi ca
Hạnh phúc tuyệt vời cho đôi trẻ, hài hoà
Tiểu thuyết, phim ảnh, kịch nghệ thường diễn đạt những mối
tình diễm tuyệt bi thương
Có như thế mới lôi cuốn người xem đông đảo
Nếu chỉ quay chiếc du thuyền đụng phải khối băng
Bị thủng lổ nước tràn vào rất hăng
Vài giờ sau gẫy đôi chìm hẳn
Cảnh hổn loạn trước hiểm nguy
Chả lồng vào tình yêu, tình ma kể như vứt đi
Làm sao hấp dẫn được khán giả ? !
Chià khoá cuả cuộc đời vẫn là Tình Yêu cao cả !
Đó là mạch sống lưu truyền thắm thiết đậm đà
Văn, thơ, nhạc , khịch nghệ…..thường ngợi ca
Tình yêu muôn thuở vẫn đẹp như hoa
Nếu không có Tình Yêu, Tình Thương thì sẽ không có gì cả
!!!
KIỀU PHONG (Toronto)

THẦN TIÊN SỐNG
Theo Nhà Phật cuộc đời là Bể Khổ
Muốn sống cho xứng đáng kiếp người cũng lắm nhiêu khê
Chỉ những ai có Căn Bản Đạo Đức vững, không đắm mê
Lương Tri, Công Đạo chẳng bị chó ăn, đáng quý
Một gia tộc suốt vài trăm năm gia huấn diễm tình
Đời nầy truyền sang đời khác chỉ hai chữ Lưu Dư
Nghiã là ăn ở có Tình , có Nghiã
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Dù gặp nghịch cảnh vẫn không hề lay chuyển
Cuả cải, danh vọng gian khổ tạo dựng được
Không phung phí, biết giúp đỡ kẻ kém may mắn , thắm tươi
Phước lộc còn dư trao lại đời sau tiếp nối
Trước lễ mừng đại thọ , tâm nguyện tuyệt vời
Được đóng vai Thần Tiên Sống
Đem một phần tiền bạc không nhỏ
Tản bộ khắp phố phường
Gặp kẻ bất hạnh, nghèo khổ, nghịch cảnh thảm thương
Tặng cho mỗi tình huống một chữ Phước viết trên giấy đỏ
Đưá cháu chắt chín tuổi và người nô bộc
Theo xe ngưạ chở ngân lượng phiá sau
Sẽ để tiền bạc trên tờ giấy đó
Những kẻ được giúp đỡ cứ ngỡ Thần Tiên
Cảm nhận giấc mơ biến thành hiện thực
Hôm lễ đại thọ người ngồi trên ghế lần chuổi bồ đề
Ra đi một cách an bình, thanh thản
Thần Tiên Sống giúp những kẻ cần được giúp sung sướng biết dường
nào !
Người cho, kẻ nhận đều hạnh phúc như nhau
Trái lại vẫn có kẻ giàu nhưng không sang
Tâm lại bần hàn, ích kỷ ,lòng tham không đáy !
Buổi ăn trưa đi xếp hàng lãnh thức ăn như kẻ vô gia cư
Chuyện có thật cuả một chủ tiệm tại Chinatown Centre
Cuộc đời đúng là thiên hình vạn trạng
Có lắm kẻ giàu nhưng Tâm ty tiện, bần hàn.
KIỀU PHONG (Toronto)

TRI KỶ TÌNH
Đứng giưã hai người đều là Tri Kỷ, tình thâm nghiã trọng
Rất khó khăn nên chọn giúp bên nào
Một bên đường tương lai rộng mở thênh thang
Phiá nọ chẳng khác nào kiến đang bò trong chảo lưả
Chỉ người có Nội Hàm, chiều sâu tâm hồn trân quý nghiã trọng tình
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thâm
Mới thể hiện được Nhân Phẩm tuyệt vời cao đẹp
Đây là lần thứ ba xem lại Nấc Thang Tình Yêu
Ẩn chưá khá nhiều nhân vật Nhân Phẩm cao quý
Làm người xem cảm nhận những nét đan thanh
Tuy trong Bể Khổ vẫn ẩn chưá cả kho tàng Niềm Vui , diễm tình
Nếu có cơ hội tại sao không chiêm ngưỡng ?
Trải qua bao bể dâu cuộc đời
Biết thưởng thức những bông hồng tổ điểm, thắm tươi
Đời người đắc ý hãy vui tràn , bạn hỡi
Dòng đời có bao giờ ngừng trôi ?
Có bản lãnh, kiên cường, dũng khí , hiên ngang tiến tới
Mở Tâm, mở Trì, tình cảm thiết tha, đậm đà
Bảo đảm sẽ tìm được ít nhiều lạc thú dù trong Bể Khổ
Cũng tuỳ nghiệp duyên cuả mỗi cá nhân

Trong khổ đau vẫn có Thú Đau Thương, diễm tình
Đời người ngắn, dài chỉ qua hơi thở
Biết tận dụng, sống hùng, sống khoẻ, sống mạnh, sống vui
Thôi thì tới đâu hay tới đó
KIỀU PHONG (Toronto)

NON NƯỚC TẢ TƠI
Non Sông tả tơi như cái mền rách
Nhân Phẩm là xa xí phẩm lâu rồi
Đạo Đức , Nhân Tình đi chỗ khác chơi
Chỉ biết vì Miếng Ăn , chết ai nấy chịu
Thấy chuyện Bất Bình Rút Dao Tương Trợ xưa rồi
Ngay cả đám Tỵ Nạn Hải Ngoại nhiều tên hỡi ôi !
Giờ nầy còn ĐẤU TRANH chi nưã ? !
Chỉ lo sống bình thường như cây cỏ được rồi ? !
Nếu Tiền Nhân thuở xưa cũng là HẠNG TỒI
Đã bị Đồng Hoá, Diệt Vong như 99 bộ tộc thuộc Bách Việt
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Sau không còn chút LIÊM SỈ KHÍ TIẾT ? !
Bạn bè cùng học chung trường mang tên Nguyễn Trung Trực Anh
Hùng
Sao lại có những tên sống không ra NGƯỜI vậy hả ? !
Khác nào Tôn Tẩn và Bàng Quyên
KHÔN VẶT thì rất chuyên
Còn KHÔN LỚN chỉ là số KHÔNG chẳng khác chi lũ Nón Cối
Cùng là con người nhưng nhiều kẻ sống không ra NGƯỜI
Tiền Nhân đã đổ biết bao xương máu đấp bồi
Mới có dãy non sông gấm vóc hình chữ S
Nếu không lưu danh thiên cổ
Thì cũng đừng lưu xú vạn niên
Xã hội ngày nay lắm kẻ khùng điên
Giờ nầy vẫn còn TRÙM MỀM chưa tỉnh giấc !
Tôi nghiệp cho những ai chỉ biết sống cho riêng mình
NẾU AI CŨNG LO CHĂM SÓC PHẦN MỘ GIA ĐÌNH MÌNH
THÌ KẺ NÀO SẼ SĂN SÓC PHẦN MỘ CUẢ TỔ QUỐC ? (AHDT Phan
Đình Phùng)
BAO GIỜ NHỔ SẠCH CỎ NƯỚC NAM
MỚI HẾT KẺ CAN TRƯỜNG NỔI LÊN CHỐNG GIẶC ( AHDT Nguyễn
Trung Trực)
Còn trời còn nước còn non
Cỏ chưa nhổ sạch vẩn còn Hùng Anh
KIỀU PHONG (Toronto)

KHÔNG PHẢI CON NGƯỜI
Đọc tin tức Bắc Hàn không thể tưởng
Thế kỷ 21 mà sau giống thời phong kiến cổ xưa
Kim Jung Un từng sang Thuỵ Sĩ du học nhiều năm
Chả hấp thụ chút xíu nào Văn Minh cuả thế giới
Nhờ người dượng củng cố ngôi vị xong rồi
Giờ thẳng tay trừng trị không chút lưu tình, độc thiệt !
Jang Song Thaek và năm cộng sự thọ hình
Nghe xong bảo đảm khiếp kinh
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Bỏ đói 120 con chó trong 3 ngày
Lột sạch sẻ quần áo cuả cả 6 người
Thả đàn chó vào ăn tươi , nuốt sống
Cứ đặt mình vào vị thế đó thử xem
Phải chi cho một viện đạn , chết êm
Đỡ chịu cảnh làm thức ăn cho đàn chó đói
Trước mắt cuả Kim Jong Un và 300 cán bộ ngồi xem
Chẳng khác nào thưởng thức trận bóng tròn tranh giải
Chỉ tưởng tượng đàn chó tranh nhau cấu xé, kinh hãi
Bảo đảm lũ ngồi xem không phải CON NGƯỜI !!!
Mặt Người Lòng Thú , độc ác , dã man, tàn bạo, trời ơi !
Chế độ SÚC VẬT không thể kéo dài thêm mãi
Thế Giới Tự Do sao có thể để yên ?
Những kẻ đã vi phạm NHÂN QUYỀN
Phải có biện pháp TRỪNG PHẠT mới phải .
KIỀU PHONG (Toronto)

CHẾT VÌ NƯỚC, CHẾT VÌ DÂN
Đời người ai cũng một lần chết
Sợ chết mà vẫn phải chết, sợ làm chi ?
Sống dở, chết dở kể như vứt đi
Sống kiếp Nô Lệ, sống hèn, sống nhục !
Sống thấy cảnh bất bình, lặng câm ôm đầu, cúi phục
Không còn chút DŨNG KHÍ để đương đầu
Sống như vậy nào khác có thân mình mà chẳng có đầu
Thà chết vì Nước, chết vì Dân chói rạng
Suốt mấy ngàn năm Tiền Nhân há sợ gian nan ?
Kẻ thù truyền kiếp to mạnh, hung tàn
Quyết SINH TỬ giữ gìn Giang Sơn chả hề nao núng
Hồn Nước, Hồn Dân Tộc nay còn đâu ?
Bởi lũ súc sinh huỷ diệt thần sầu !
Mất cả ý chí Quật Cường, Bất Khuất ???
Lịch sử ngàn đời sẽ nguyền ruã , phỉ nhổ lũ Ác Gian
Thú Đội Lốt Người, tàn độc, phũ phàng
Đảng cờ máu toàn là CẶN BẢ !!!
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Phá Nước hại Nhà tiêu huỷ cả tương lai !
Rước voi về xéo dày Mả Tổ , thảm thay !
Cõng rắn cắn gà nhà , Oan Nghiệt !!!
Hỡi gần chín mươi triệu Đồng Bào trong ngoài
Trước vận Nước tối đen , bi thảm
Không chịu vùng lên SINH TỬ, ai sẽ cưú mình đây ?
Gần năm ngàn năm sao lại gặp cảnh thảm hại nầy ?
Lũ cai trị toàn là thứ ĐÊ HÈN, KHIẾP NHƯỢC !!!
Chỉ biết cúi quì vâng lệnh cũ hán gian
HÈN với GIẶC, ÁC với DÂN đểu cán
Hỏi sao Đất Nước chẳng bị đè đầu cỡi cổ phũ phàng ? !
Biến thành một tỉnh lẻ như Tây Tạng ?
Đảng SÚC VẬT đúng là TỘI NHÂN THIÊN CỔ ngoại hạng !!!
KIỀU PHONG (Toronto)

ẤM LẠNH TÌNH NGƯỜI
Hôm nay nhiệt độ xuống trừ mười sáu độ Bách Phân , lạnh cóng !
Nhưng trong lòng vẫn Ấm , bởi Tình Người
Bạn bè xa gần khắp bốn phương trời
Hiểu được lòng nhau qua những vần thơ hay hàn huyên tâm sự đầy
vơi
Mở Tâm, mở Trí cuộc sống thêm nở hoa ,tươi thắm
Những ai khép kín, sống như ốc đảo, cô độc, cô đơn héo uá
Tuổi hoàng hôn không biết thưởng thức mau ra nghiã điạ nằm
Cùng kiếp người tuỳ căn cơ, tuỳ duyên nghiệp mắc gìăng
Nhưng nếu biết Sống Vui, Sống Khoẻ, Sống Hùng, Sống Mạnh
Bảo đảm không tệ, người ơi !
Đành rằng trời kêu ai nấy dạ, đúng rồi
Nhưng nếu biết tìm hay tự tạo niềm vui
Kiếp sống ấy cũng không tệ, có phải ?
Trên Diễn Đàn thư đi, tin lại
Sẽ tìm được những ai Thông Tình Đạt Lý, Tâm Ý Tương Thông
Tuy sống cách xa nhưng cảm thấy rất gần
Viễn nhược hà sơn như tương thân chỉ xích
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An ủi nhau , chia sẻ, vui buồn, ngọt bùi, cay đắng
Diễm phúc tìm được Bát Vị Tâm Ý Tương Thông
Thế nào cũng cố gắng tìm cơ hội ôm chầm nhau thắm thiết
Dù dòng đời dẫy đầy oan nghiệt
Vượt qua được, càng trân quý thấm thiá Đạo Nghiã kiếp người
Sống Hết Lòng, Hết Dạ thú vị lắm, người ơi !
Không phí đời , quá đã !!!
Chân thành ĐA TẠ ” Thi Tứ Hội Nhân Ngâm “
Dĩ nhiên cũng có khá nhiều ” Đối Ngưu Dàn Cầm”
Nhớ câu phán cuả Nhà Thơ Cung Trầm Tưởng gần đây
Hội Nha Y Dược Toronto bảo trợ hôm ra mắt tập thơ
Chỉ vỏn vẹn hai vị Bác Sĩ và Dược Sĩ
” Đa số thành viên đều tuổi Sưủ ” hết ý !
KIỀU PHONG (Toronto)

LẠNH LÙNG
Xã hội cộng sản đã bào mòn Nhân Tính
Sống ÍCH KỶ , hỡi ôi !
Ai chết mặc ai, miễn yên thân được rồi
Công Lý, Công Đạo nằm trong tay kẻ dùng bạo lực
Sao giống y như thế giới loài vật ? !
Khi một con Sơn Dương bị Beo, Sư Tử cái rượt bắt
Cả đàn chạy trối chết, hãi kinh
Chừng có một con không may bị bắt được làm mồi ngon, hy sinh
Cả đàn tự nhiên dừng lại gậm cỏ tỉnh bơ như chưa có gì đáng tiếc ? !
Khi ăn no nên không màn rượt bắt tiếp
Hai vụ xảy ra cuả hai nước cộng sản giống nhau
Một nữ sinh bị bốn cô bạn đánh đập, , chà đạp, lăn lộn, mình đau
Dưới mắt đám Nam Sinh thản nhiên quay phim, bấm máy ? !
Rồi đưa lên mạng cho thiên hạ xem chơi
Còn vụ chiếc xe buýt 44 ở Trung cộng cũng hỡi ôi !
Xe bị hai tên cướp cầm dao ngắn hai tấc thôi
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Cướp tiền bạc hành khách trên xe xong rồi
Nữ tài xế khá xinh nên bị kéo lôi
Xuống mảnh đất gần đó cưỡng hiếp
Năm mươi ông bà ngồi trên xe tỉnh bơ như xem phim
Chẳng hề có chút phản ứng ? !
THẤY CHUYỆN BẤT BÌNH RÚT DAO TƯƠNG TRỢ xưa rồi ? !
Truyền thống tốt đẹp , Nghiã Hiệp trước bất công hình như chấm dứt
?!
Sống ÍCH KỶ vô cùng !!!
Nhân Tính bị chế độ súc sinh bào mòn hay đã Cáo Chung ? !
Chẳng khác chi thế giới loài vật ? !
Hèn gì cộng sản Á Châu sống dai thật ? !
Vì sự YẾU HÈN, CẦU AN, KHIẾP NHƯỢC !!!
IM LẶNG TỨC LÀ ĐỒNG LOÃ VỚI TỘI ÁC !!!
Kiếp Nô Lệ kéo dài cho đến THÁC ??? !!!
KIỀU PHONG ( Toronto)
NHẬP VAI CUỘC SỐNG
Tình yêu chân thật, thiết tha, mãnh liệt muôn đời diễm tuyệt
Nưả phần nầy Hiểu,Cảm Thông, Chia Sẻ, Trân Quý nưả phần kia
Thông Tình Đạt Lý, Tâm Ý Tương Thông thấm thiá, đầm đià
Cuộc sống ấy còn bút mực nào diễn đạt hết tuyệt chiêu chứ hả ?
Đời là kịch, kịch là đời diễn xuất phải Nhập Vai
Sân Khấu, Điện Ảnh nào khác cuộc đời bên ngoài
Nếu diễn xuất hết lòng, hết dạ, hết khả năng, cảm động tuyệt vời
Vẫn có diễn viên chưa lột tả được vai diễn
Dĩ nhiên Đạo Diễn bắt phải diễn đi , diễn lại cho đến lúc nhập vai mới
được
Như vậy khán giả mới cảm nhận được điều thâm thuý, tinh hoa
Cuộc đời nào khác vở bi hài trường kịch đó mà
Người đời sống thực diễn xuất hằng ngày mà không cần Đạo Diễn
Khóc, cười, vui, buồn , hạnh phúc, khổ đau luân phiên
Ai sống Nhập Vai, biết thưởng thức, cuộc sống càng thêm ý nghiã
Cõi đời vẫn có nhiều kẻ sống không nhập vai
Thờ ơ, không Nhập Tâm nên cứ lững lờ trôi
Không định hướng cho cuộc đời trầm thống
Dễ gây phiền não cho những ai sống thiên Nội Tâm
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Tình cảm dạt dào, sống động ngập lòng
Những ai có Dũng Khí kiên cường tiến bước
Thế gian cũng lắm Phiền Não, ô trược
Nhưng ẩn chưá cả kho tàng Niềm Vui
Chỉ dành tặng những ai có Chiều Sâu Tâm Hồn
Sống hết lòng, hết dạ nếm đủ mùi vị cuộc đời , không tệ có phải ?
KIỀU PHONG (Toronto)

VÒNG TAY TÌNH NGHIÃ
Một vòng tay nói lên nhiều ý nghiã
Cuả hai mảnh đời lưu lạc gặp nhau
Có duyên hội ngộ trên đất lạ, lắm thương đau
Ôm chầm nhau thắm thiết
Tha hương ngộ cố tri chan chưá nghiã tình
Trước bao nghịch cảnh , nào phải an bình
Cũng chảy nhiều nước mắt……..
Hai mảnh đời, hai nỗi đau thương
An ủi nhau cho vơi bớt u buồn
Chất chưá tận đáy lòng sâu kín
Nay có cơ hội biểu lộ trước đám đông
Chỉ cái ôm thôi mà sao quá ấm lòng
Tuôn ra những cảm xúc dạt dào, chan chưá
Cả hai đều làm ấm lòng nhau, nào ai hưá ?
Có duyên mới gặp được người ơi !
Nước mắt dù có tuôn cũng diễn đạt nhiều lời
Những tâm hồn cần nhau an ủi
Tuy không được tặng vàng, thưởng bạc mà bớt tủi
Nơi xứ lạ quê người thân phận nổi trôi
Cùng giống nòi, nguồn gốc , bạn ơi !
An ủi nhau tăng thêm sức sống
Trước cuộc đời bể dâu chất chồng
Nào ai muốn rời xa nơi Quê Cha, Đất Tổ ? !
Đến đường cùn mới đành đoạn cất bước ly hương
Tuy hoàng cảnh khác nhau nhưng vẫn chung đường
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Cả hai đều ĐỨT TỪNG ĐOẠN RUỘT !
Cái ôm ấy thật tuyệt vời !
Làm biết bao người cảm động
Giưã bể khổ mênh mông
Vẫn ẩn chưá NIỀM VUI và NHƯẠ SỐNG !
KIỀU PHONG (Toronto)
* Cảm tác từ cái ôm cuả Việt Thảo với Cô Dâu Việt trên xứ Đài.

NHÌN ĐỜI LÀM THƠ
Ngồi giưã chợ đời , nhiều lúc xuống tinh thần thê thảm !
Tiếp xúc đủ hạng người nhưng sao quá bi thương !
Nếu không có Ý Chí , Dũng Khí, Kiên Cường
Sẽ trở nên bi quan, yếm thế !
Biển người mênh mông nhưng nào phải dễ
Lâu lâu mới bắt gặp được người còn có chút Lòng
Sau hơn ba thập niên, thời gian đã bào mòn Đạo Nghiã Non Sông !
Những ai còn NẶNG NỢ QUÊ HƯƠNG cũng không được nhiều lắm !
Thiên hạ sống như cây cỏ vậy thôi
Miễn sao thoả dục vọng, vật chất đầy đủ được rồi
Việc lấp biển vá trời ít kẻ bận tâm nghĩ tới
Biết rằng lũ súc sinh cộng sản đang tàn hại Quê Hương
Đã quên thời vượt biển biết bao nỗi Đoạn Trường !!!
Không dám đương đầu với Quỷ Dữ ngay cả trên phần đất Tự Do, cũng
lạ ? !
Nhiều lúc chùng lòng cũng muốn buông xuôi tất cả
Tại sao phải cưu mang Phiền Não làm chi ? !
Nhưng trót LƯƠNG TÂM, CÔNG ĐẠO còn đủ răng CẮN RỨT nhiều
khi
Lại nghĩ đến những gương Hy Sinh Tranh Đấu cuả bao Nghiã Sĩ
Hùm chết để Da, người ta chết để Tiếng, bạn ơi !
Thôi thì cố gắng sống sao cho xứng đáng Kiếp Người
Đến khi trút hơi thở sau cùng chẳng còn chi Ân Hận, Tiếc Nuối.
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KIỀU PHONG (Toronto)

BỒ ĐỀ
Bồ đề trăng sáng soi lồng lộng
Bát nhã sen thơm toả ngạt ngào
THÍCH QUẢNG ĐỘ
Cúng dường chúng sinh tức là cúng dường Chư Phật
Dưới chế độ vô nhân đạo, chà đạp Nhân Quyền, đàn áp Tôn Giáo
thảm thương !
Các bậc Chân Tu, Bi, Trí Dũng quyết liệt không hèn ươn
Như các Sư , Cha Quốc Doanh khiếp nhược !!!
Đức Phật, Đức Chuá không chấp nhận các Đệ Tử quì cúi Ma Vương
Tu hành đánh mất DŨNG, hèn như thế còn khuya mới ĐẮC QUẢ !!!
Con Chiên, Chúng Sinh tại gia còn thấu hiểu Đạo Cả
Các vị Tu Sĩ Giáo Lý một bụng, sao lại khiếp nhược, yếu hèn ? !
Tuân lệnh Quỷ Ma phá nát Tôn Giáo, Nhà Thờ, Chuà Chiền
Chỉ vì hám chút bả lợi danh ảo !
Chuá, Phật nào dạy Quý Vị khiếp nhược trước cái ÁC ? !
THIỆN và ÁC không thể nào triệt tiêu nhau
Đó là hai mặt đối đãi cuả cõi đời nghiệt ngã thương đau
Trong Ác ẩn Thiện, trong Thiện ẩn Ác vần xoay
Ác mạnh gieo nhiều khổ đau
Thiện mạnh cuộc sống tương đối tốt đẹp, tươi thắm
Chẳng có gì toàn bích
Hai lực đối đầu ngàn năm trước , ngàn năm sau cũng vậy thôi
Chỉ khi nào tu hành đắc quả ĐẠI NGỘ, ĐẠI GIÁC xong rồi
Cõi ấy không còn NHÂN – QUẢ, THIỆN – ÁC
Trở thành Nhất Thể hoà vào tâm Vũ Trụ bao la tươi mát.
KIỀU PHONG (Toronto)

TÌNH YÊU THUẦN KHIẾT
Tình Yêu thuần khiết đáng trân quý, tuyệt vời, tuyệt mỹ !
Không mưu cầu, cưỡng ép, chiếm đoạt mà chỉ có hiến dâng
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Mong người mình thương được sống hạnh phúc, thoải mái đường
trường
Nêu cả hai Thông Tình Đạt Lý, Tâm Ý Tương Thông
Đích thực là đôi Uyên Ương diễm tuyệt !!!
Cổ kim, kim cổ , Đông Tây thà bỏ Giang Sơn lấy Mỹ Nhân
Có vị Vua tam cung lục viện Mỹ Nữ , Phi Tần
Duy nhất tìm được người Tâm Ý Tương Thông
Bất hạnh nàng mắc bệnh đậu muà mạng vong
Vị Vua nầy tiếc thương không còn tha thiết sống
Đã bỏ Ngai Vàng xuống tóc nương tưạ chốn Thiền Môn
Cõi đời diễm phúc tìm được đúng nưả phần kia, mê hồn
Chung sống bên nhau đến lúc chia lià cũng thú
Kiếp sống ấy cũng đâu có tệ , phải không ?
Xưa nay bất cứ kẻ nào bước vào đường tình ái hằng mong
Cũng ít nhiều chuốc lấy đau thương, cay đắng
Vì cõi đời muôn mặt, tình trường nào khác chiến trường
Không đủ bản lãnh, chân thành, tha thiết khó mong cầu hạnh phúc
Sông có khúc, người có lúc
Dòng đời có bao giờ yên bình như mặt nước hồ thu ? !
Đủ dũng khí, kiên cường tiến bước dù nghịch cảnh âm u
Có ai dám vổ ngực ta đây hoàn toàn được Như Ý ???
Điều Bất Như Ý bao giờ cũng nhiều hơn
Uyên Ương đích thực khó thấy ở kiếp người
Tương đối cũng đã quá mãn nguyện, có phải ?
Cõi đời thường hai mặt đối đãi
Vô Oan Trái Bất Thành Phu Phụ xưa nay
Nếu biết Dung Hoà, Hiểu, Cảm Thông, Chia Sẻ đẹp thay
Kiếp sống có thể xem không tệ
Hiếm thấy trường hợp ngoại lệ.
KIỀU PHONG (Toronto)

THÀNH QUẢ ĐẢNG SÚC VẬT
Cuối năm đọc tin buồn nơi quốc nội
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Xe hàng chở bia quẹo cua thọ tai ương !
Những thùng bia lon rớt xuống đường
Thay vì giúp kẻ khổ nạn , thiên hạ xúm lại hôi cuả !
Dù tài xế van xin chút lòng thương
Hầu hết lương tâm đã cho chó ăn, chả chút tơ vương
Còn hăm he đánh đập, chửi thề, lăng nhục !
Chỉ có cậu trẻ 17 tuổi còn sót chút Lương Tri
Giúp đỡ người bất hạnh thọ nạn, ai bi
Nghĩ buồn cho Dân Tộc đã đi vào con đường đen tối
Mấy năm trước tại thành phố Hà Nội
Toà Đại Sứ Nhật triển lãm Hoa Anh đào
Thay vì đến chiêm ngưỡng nét tao nhã, thanh cao
Thiên hạ thi nhau cướp giật mang về làm cuả riêng, khốn nạn!
Rồi cũng có vụ xe chở bia thọ nạn ở Thanh Hoá
Người ta cũng thi nhau hôi cuả !
Mới gần đây có vụ quảng cáo sushi
Cũng giành miếng ăn, không xem Quốc Thể ra gì ? !
Tranh nhau những phần ăn, Nhục Nhã !!!
Cách nay vài tháng hai thanh niên Việt trên xứ Phù Tang
Mặc cáo thun cờ máu sao vàng
Lại đi ăn cắp bị cảnh sát Nhật tóm cổ
Một chế độ bất hạnh bị cai tri bởi THÚ ĐỘI LỐT NGƯỜI
Đưa Đất Nước , Dân Tộc vào con đường sống không ra NGƯỜI !!!
Thì Tương Lai chỉ là màm đêm tăm tối
Dĩ nhiên cái Ác không bao giờ triệt tiêu cái Thiện
TRỜI TRU ĐẤT DIỆT nay mai
Cái thứ THẤT ĐỨC BẤT NHÂN tác hại, quái thai !
Đang tự đào hố chôn chế độ Súc Sinh mất hết NHÂN TÍNH !!!
KIỀU PHONG (Toronto)

BỖNG CHỐC HOÁ HƯ KHÔNG
Những ai Tâm Ý Tương Thông cư xử nhau rất đẹp
Từ cử chỉ, ánh mắt, nụ cười, lời nói thắm tươi
Cả hai cảm nhận cả bầu trời Yêu Thương nghiã tình đầy vơi
108

Người trong cuộc cảm ngộ nhiều điều thú vị, tuyệt vời, tuyệt mỹ !
Kẻ sống bình thường khó mà Thông Tình Đạt Lý
Phóng tâm ra ngoài, chạy theo dục vọng , vật chất, tiền tài
Trái lại người có Nội Hàm chiêm nghiệm được nhiều điều thâm thuý
đẹp thay
Cùng kiếp sống nhưng cả hai khác nhau nhiều lắm
Phần Tâm Linh mới là cốt tuỷ xưa nay
Bị che mờ vì ma chướng buả vây
Khi nào vấp ngả , nếu có Chủng Tử, hồi đầu thị ngạn
Tìm lại chính mình thắm thiết, chưá chan
Phiền não giảm dần , tâm an
Tìm được ý nghiã cao vời, hướng tới
Tâm Linh nên cố gắng trau dồi
Làm chút hành trang khi từ giã cuộc chơi
Lúc cất bước nhẹ nhàng, thanh thoát
Cõi trần ai dẫy đầy phiền não, oan khiên
Tu Học chuyên cần giảm bớt muộn phiền
Giúp tâm an định ít nhiều vẫn tốt
không ai trách kẻ phạm lỗi lầm, ủ dột
Đáng trách ở chỗ không biết phục thiện, tỉnh tu
Cũng cảnh đó, cũng tâm nầy
Tỉnh thì đại ngộ, mê thì vô minh (Viên Lý )
Ngoảnh nhìn cuộc đời như giấc mộng
Được mất, bại thành bỗng chốc hoá hư không ( Tác Giả???)
KIỀU PHONG (Toronto)

U MÊ
Ta U MÊ nhưng không lẫn lú
Có LIÊM SỈ, KHÍ TIẾT tối thiểu cuả một Con Người
Không cúi mình quì lạy đảng cướp tanh hôi
Sặc suạ máu tươi cuả muôn dân khốn khổ !
Ta U MÊ nhưng vẫn còn biết NHỤC, biết XẤU HỔ
Biết phân biệt ĐÚNG, SAi, THIỆN, ÁC cõi trần ai
Ta U MÊ nhưng biết noi gương Tiền Nhân NẾM MẬT NẰM GAI
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Ý thức ĐẠO LÀM NGƯỜI, BỔN PHẬN CÔNG DÂN lúc quốc biến
Mẹ Việt Nam trót sinh khá nhiều lũ hạ nhân, nguỵ biện
Mới hôm nào được bao người Quý Mến, Yêu Thương
Giờ gần đất xa trời lại dở thói VÔ LƯƠNG
Ta U MÊ nhưng vẫn giữ ĐẠO LÝ, LUÂN THƯỜNG
Cuả Tổ Tiên gần năm ngàn năm dựng nước, giữ nước
Ta U MÊ nhưng vẫn không khiếp nhược
Vẫn hiểu thế nào hai chữ NGHIÃ, NHÂN
Nước Mất, Nhà Tan, Dân Tộc trầm luân !
Cũng nhớ câu QUỐC BIẾN THỨC TRUNG THẦN
GIA BẦN TRI HIẾU TỬ
Ta U Mê nhưng không ĐÊ HÈN, ĐỐN MẠT hử ?
Không NÂNG BI, BỢ ĐÍT kẻ tử thù
Vẫn biết LIÊM SỈ, KHÍ TIẾT nào phải nhẹ ru ?

Biết ĐẠO NGHIÃ và không phải hạng NHỔ RỒI LẠI LIẾM
Ta U MÊ nhưng không tung hô lũ BÁN NƯỚC , BUÔN DÂN như
ngươi
Chúng dùng ngươi nhưng cũng rất KHINH ngươi đó
ĐỒ PHẢI GIÓ !!!
KIỀU PHONG (Toronto)
* Cảm tác lúc phạm duy vưà bước xuống phi trường
Tân Sơn Nhứt vội tuyên bố” Ba mươi năm qua, người
Việt Hải Ngoại vẫn còn U Mê “(2005)

NỢ TRẢ CHƯA XONG
Lấy trong ý tứ mà suy
Vui nầy đã gác sầu kia được nào ?
HÀN LỆ NHÂN
Những người Lưu Vong nặng mang nhiều món nợ
Nợ Nhà Xe thì quen hẹn trả
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Nợ Non Sông vẫn còn nặng mang
Biết bao nghịch cảnh , lệ chảy hai hàng…..
Cố gắng vượt qua , kiên tâm trì chí
Hơn ba thập niên kéo cày mệt nghỉ
Nuối nấng dạy dỗ thế hệ thứ hai khôn lớn nên người
Nhìn về Quê Hương quặn thắt, đau nhuì
Lực bất tòng tâm , nhiêu phen khổ nỗi
Nợ Nước Thù Nhà trĩu nặng trong lòng
Đường đấu tranh muôn vạn gai chông
Lũ trở cờ, lũ nằm vùng, lũ hám bả lợi danh nhẫn tâm đánh phá
Lắm kẻ bị bào mòn sức đề kháng lúc mới liều chết ra đi
Nay no cơm , ấm cật vội quên NỖI NHỤC , khổ bất khả ngôn
Đoạn đành về làng khoe áo gấm
Thông cảm cho những ai còn kẹt lại Cha Mẹ già
Kiếp nhân sinh muốn sống cho ra NGƯỜI cũng khó dữ đa

Dù sao cũng phải cố gắng
Biết bao nghịch cảnh thương đau
Vui nào bằng nhìn được lá cờ MÁU rụng rơi , tơi tả.
KIỀU PHONG (Toronto)

Ý NGHIÃ CUỘC SỐNG
Kiếp nhân sinh sớm còn tối mất
Ở lưá tuổi nào cũng có kẻ nhắm mắt lià đời
Bởi đủ bệnh tật , tai nạn do người hay thiên tai
Cũng đều trút hơi thở cuối trở về với cát bụi
Từ đưá bé vưà lọt lòng mẹ cất tiếng khóc chào đời
Đến cụ già sống đến trăm tuổi
Cũng đều bị Vô Thường chi phối
Mạng sống ý nghiã không phải ở chỗ ngắn dài
Mà tuỳ thuộc cuộc sống ấy có ý nghiã hay không, cõi trần ai
Xã hội thiên về vật chất nên ảnh hưởng khá nhiều đến Nhân Phẩm
Chạy theo dục vọng đánh mất Đạo Lý, Nghiã Tình
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Dưới chế độ cai trị bởi lũ súc sinh
Nhân Tính đã nhường cho thú tính !
Vì chỉ có Súc Vật mới quay lưng với nỗi khổ cuả Con Người
Chỉ chăm sóc bộ da, bộ lông cuả chúng mà thôi
Đó là lời Tiên Sư Cha Kark Marx đã nói
Nghĩ buồn cho thân phận Dân Tộc nước Chúng Tôi
Đến ngày giờ nào mới đủ Dũng Khí Làm Người ?
Đồng loạt vùng lên hỏi tội lũ súc sinh cộng sản
Ngày đó là ngày Vinh Quang tháo bỏ gông xiềng
TỰ DO, DÂN CHỦ Quyền làm Người được ngời sáng.
KIỀU PHONG (Toronto)

DẤN THÂN

Một khi đã bước vào Đấu Tranh hay Phục Vụ Xã Hội
Luôn tâm niệm hay chữ HY SINH
Không mưu cầu danh lợi cho bản thân
Vì mọi việc chỉ là phu dù sớm còn tối mất
Cõi tạm để dừng chân Tu Học
Có như vậy mới gặt hái được kết quả Thăng Hoa
Chúng Sinh vẫn còn lặn hụp trong cõi ta bà
Đã THẤM ĐẠO mọi việc đều Vô Thường , biến hoá
Những ai có THIỆN TÂM đóng góp tiền bạc, công sức cho việc Chung
Nhẫn Nhục, Tu Học để được Tinh Tấn
Dù Đạo Cao, Đức Trọng cũng vẫn còn là Chúng Sinh
Bao giờ đắc quả ĐẠI NGỘ, ĐẠI GIÁC mới toạ Liên Đài an hưởng
Đường Tu Học như thuyền đi ngược nước
Bao thử thách , gian truân đón chào
Ai vượt qua cảm nhận Tâm Linh thăng tiến lên cao
Còn vấp ngả biết biết Sám Hối , tu chỉnh vẫn tốt
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Dĩ nhiên Ma Chướng không bao giờ để yên
ĐẠO CAO MỘT TẤC, MA CAO MỘT TRƯỢNG
Đường Chánh Đạo hiên ngang tiến bước
Phần thưởng Vô Giá về cõi Tâm Linh
Ai đã trải nghiệm thân tâm An Bình
Còn Nặng Nghiệp thì khó mong thanh thản
Chân cứng đá mền đừng nản
Lưả thử VÀNG , gian nan thử SỨC , người ơi !
Sống sao cho xứng kiếp NGƯỜI
Khi nào dứt nợ ra đi không gì tiếc nuối
KIỀU PHONG (Toronto)

SỐNG HIÊN NGANG DANH LỢI XEM THƯỜNG

Bất cứ ai bước vào đường Tranh Đấu
Tâm nguyện đêm ngày hai chữ HY SINH
Bả Lợi Danh rẻ khinh
Chỉ nghĩ đến Quê Hương, Dân Tộc
Có như vậy mới mong trừ khử yêu độc
Chúng tung biết bao đòn phép quyết TRIỆT Phe Ta
Hơn ba mươi năm Phá Nước, Hại Nhà
Quyết dùng trăm mưu, ngàn kế để TIÊU HOÁ
Biến Đồng Bào thành rơm ra !
Tất cả thành TÀI SẢN cuả đảng yêu ma
ĐỘC ĐẢNG, ĐỘC TÔN, ĐỘC TÀI, ĐỘC ÁC tối đa !!!
Hầu đè đầu cỡi cổ hút máu giống nòi không NGẪNG ĐẦU nổi !!!
Suốt chiều dài lịch sử chưa có thời nào TẬN CÙNG ĐEN TỐI !!!
Xấu xa, bi thảm, đau khổ nhất người ơi !!!
Gần năm ngàn năm lập quốc, hỡi Trời !
Đã đến TÂN CÙNG NHỤC NHÃ !!!
Hỡi gần chín mươi triệu con dân Nước Nhà
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Không lẽ CAM PHẬN NÔ LỆ sao ta ???
Tương lai Dân Tộc đi về đâu vậy hả ???
Nếu không còn chút DŨNG KHÍ để làm NGƯỜI
Thì trang sử Việt không còn gì để viết tiếp ???
KIỀU PHONG (Toronto)

TRANH ĐẤU CHO AI HƯỞNG ?
Người Nặng Nợ Quê Hương không cần suy tính
Chỉ biết việc phải làm quyết liệt Đấu Tranh
Trước áp bức bất công, xấu xa, tội lỗi , tàn hại Quê Hương mình
Không mong được gì cho cá nhân mình cả
Nếu ai cũng đồng tâm niệm Cao Cả
Nhiều người như thế họp sức đấu tranh
Quê Hương mới mong thấy đưọc ánh Bình Minh
Còn nghĩ đấu tranh cho kẻ khác hưởng, hãi kinh !
Như vây có lòng Vị Kỷ !!!
Xưa Tiền Nhân cũng toan tính như thế hỷ ?
Đất Nước đã bị lũ hán cẩu nhai xương, nuốt trửng từ lâu
Nào còn lưu lại cho hậu sinh dãi Non Sông gấm vóc hình chữ S diễm
tình
Chưa Hy Sinh mà đã lo chuyên Hẹp Hòi, Nhỏ Nhặt ? !
Tâm điạ Thối Tha ích kỷ như vậy Quê Hương khó Nở Hoa
Ai cũng nghĩ cho bản thân, gia đình, chả nghĩ đến Nợ Nước, Thù Nhà
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Quê Hương toàn hạng người như vậy Diệt Vong, Đồng Hoá là cái chắc
???
Khi làm Việc Lớn lại có trái tim hẹp hòi, nhơ nhớp ???!!!
Còn khuya mới đạt đến đỉnh Vinh Quang
Anh Hùng Dân Tộc Lý Thường Kiệt phá Tống, bình Chiêm
Anh Hùng Dân Tộc Trần Hưng Đạo ba lần đánh tan quân xâm lăng
Mông Cổ
Anh Hùng Dân Tộc Lê Lợi mười năm bình định giặc Minh
Anh Hùng Dân Tộc Nguyễn Huệ đánh tan giặc Mãn Thanh
Tiếng THƠM muôn đời lưu lại Sử Xanh
Đó là những vị Lưu Danh
Còn biết bao Anh Hùng Vị Quốc Vong Thân VÔ DANH
Để tạo nên kỳ công cho Dân Tộc
Họ có yêu cầu đền đáp chút gì không vậy hả ???
Chiến Sĩ Vô Danh cũng được Ngưỡng Mộ Cao Cả !!!
Nhất Tương Công Thành Vạn Cốt Khô !!!
Tất cả đều được TRI ÂN, NGƯỠNG MỘ !!!
Nếu gần chín mươi triệu Đồng Bào trong , ngoài đều có Tâm Điạ
KHÔN VẶT, HẸP HÒI cao độ
Lịch Sử Nước Nhà sẽ không còn gì để viết tiếp ???
KIỀU PHONG ( Toronto)

TÌNH NGƯỜI THÂM THUÝ
Cõi đời đủ hạng người thượng vàng, hạ cám , khá phức tạp
Nếu là tay mơ, nai vàng ngơ ngác dễ bị sập bẫy, khổ thân
Ai may mắn có căn bản Đạo Đức tương đối vững chắc, ân cần
Có thể đương đầu và vượt qua những trở ngại giăng buả
LƯẢ THỬ VÀNG, GIAN NAN THỬ SỨC , sáng tỏ
Người đối với người cũng do chữ Duyên
Nếu nhận ra nhau cùng Tần Số Giao Hưởng , đỡ phiền
Có thể cả hai Hiểu Thấu Lòng Nhau tận cốt tuỷ
Bảo đảm Trân Quý , hết ý !
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Dù gặp thử thách vẫn kiên cường vượt qua
Nhiều lúc nghịch cảnh trớ trêu cũng đau thương vì muốn vẹn toàn
đạo nghiã , khó đa !
Nhưng loại Vàng Ròng thử lưả cở nào dù chảy ra , để nguội lại cũng là
Chính Hiệu
Người với người cư xử nhiều tuyệt chiêu
Những ai thuộc TÌNH TRỌNG NGHIÃ THÂM, diễm kiều
Ở hoàn cảnh nào vẫn TRÂN QUÝ nhau dù đôi lúc bất khả như nguyện
Có chứng kiến được những trường hợp hiếm quý Tình Nghiã Đậm Đà
Vẫn cảm nhận nét Cao Đẹp, Thăng Hoa
Hấp thụ ít nhiều nghiã cử , Lệ Sa…..
Ôi ! Cõi đời tuy Bể Khổ nhưng ẩn tàng Niềm Vui Vô Giá
Chiêm ngưỡng được tâm trạng sung sướng tuyệt vời, Đã Quá !!!
KIỀU PHONG ( Toronto)
* Cảm tác từ NẤC THANG TÌNH YÊU

TẠI SAO KẺ ÁC MÃI LÀM ÁC ?
Vì người Hiền hay đích thực người HÈN cho cơ hội
Thấy chuyện bất bình rút dao tương trợ đúng rồi
Còn sống ích kỷ, yếu hèn, khiếp nhược
Tức là tạo cơ hội cho kẻ Ác mãi làm Ác thôi
Thấy trên các Diễn Đàn có lũ Nằm Vùng ném bùn, bôi lọ nhiều rồi
Đôi khi đụng phải người có Bản Lãnh thì bị đập PHUN ĐẦU MÁU
Bảy năm trước cũng có tên Nằm Vùng Thâm Niên
Muá gậy vườn hoang, xem thiên hạ chả ra gì
Hết thời gặp Phe Ta bắt đúng Tần Số kết thành một khối
Nhóm Chiến Hưũ , Bằng Hưũ , Chống Cộng, Chống Lũ Gian Tà
Thi triển nội lực tối đa
Đập Hủi Nghiã, Hùng Hù…..tơi tả !
Giờ đây đã rõ mặt Nàm Vùng chính hiệu tại Houston
Sáng mắt Đồng Bào lúc trước chưa chịu tin
Nay đã biết VÀNG THIỆT hay mạ vàng rồi hả ?
Đường đấu tranh phải có Dũng Khí, Bản Lãnh mới được đa
Đụng trận Một Mất Một Còn mới phỉ dạ
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Đời người ai cũng một lần nhắm mắt lià đời
Sống sao cho xứng đáng kiếp NGƯỜI
Đừng chết như CON CHÓ CHẾT
Có thử lưả mới biết được VÀNG, THAU
Đường Đấu Tranh chấp nhận Thương Đau
Chết có Ý Nghiã cũng nên lắm chớ.
KIỀU PHONG ( Toronto)

SỢ HÃI ? !
Sợ hãi , bất cứ ai cũng có
Nhưng cũng phải tuỳ lúc, tuỳ thời
Một khi đến mức tận cùng rồi
Sẽ quyết liệt vùng lên SINH TỬ
Có lẽ bao nhiêu năm dưới nanh vuốt thú dữ
Đồng Bào mình đã mất hết NIỀM TIN ?
Vì Ích Kỷ, Sợ Hãi, Khiếp Nhược, chỉ nghĩ đến mình
Không biết sống cho xứng đáng kiếp người ĐÁNG SỐNG
Đành rằng sinh vật hay loài người vẫn HAM SỐNG
Nhưng vẫn có câu thà Chết VINH hơn Sống NHỤC đó sao
Tiền Nhân đã bao phen không tiếc máu đào
Nên mảnh đất Quê Hương vẫn còn lưu lại
Nếu Tiền Nhân chỉ là phường vô loại
Chỉ biết đến gia đình hay họ hàng thôi
Cứ chăm lo mồ mả ông bà tôi
Ngôi mộ TỔ QUỐC ai chăm sóc đây hả ?
Anh Hùng Dân Tộc Phan Đình Phùng đã nêu cao chí cả
Thế hệ nầy có lẽ nào không còn kẻ Hùng Anh ?
Thế Nước Nhà lắm nỗi điêu linh
BI THẢM nhất trong suốt chiều dài Lịch Sử
Chẳng lẽ gần chín mươi triệu con dân đều là loại THAM SINH UÝ TỬ
???
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CHẬM CÒN HƠN KHÔNG
Đến già đầu mới nhận ra trao thân lầm tướng cướp ? !
Thôi thì vẫn tốt hơn mãi U Mê
Tiếc cho chế độ Tự Do, Dân Chủ Miền Nam trước kia
Giờ có quá nhiều người Thấm Thiá
Đập đổ cái tương đối tốt đẹp
Để xây dựng cái TỆ HẠI, NHỤC NHÃ, BẦN HÈN, KHIẾP NHƯỢC
nhất thế gian !
Bởi những tên có Chữ nhưng VÔ NGHIÃ , phũ phàng
Ăn cây táo lại rào cây sung đểu giả
Không hiểu Kiến Thức phổ thông sao không áp dụng đúng vậy hả ?
Nhiều tên đạt đến Tiến Sĩ vẫn không ra NGƯỜI !
Đi sai đường, không biết phân biệt Thiện -Ác, Ngay-Gian , trời ơi !
Nối giáo cho giặc, đâm sau lưng Chiến Sĩ
Giờ đây gần bốn mươi năm dưới bàn tay Gian Ác cuả lũ Súc Sinh
Oan nghiệt ! Hải Ngoại vẫn còn lắm kẻ ăn phải bả
Không hiểu trong đầu những tên nầy chưá giống gì
Thích cộng sản sao không về sống nơi Thiên Đường đi
Sống ở xứ Tự Do lại ra rả BƯUNG BÔ BẰNG MIỆNG cho phường
Gian Ác
Ý Thức Đạo Làm Người, Bổn Phận Công Dân
Đâu cần phải có bằng cấp cao , có phải ?
Nghĩ buồn cho vận nước tối đen như đêm ba mươi !
Biết khi nào Toàn Dân ý thức được Quyền Làm Người
Chấp nhận Tử Sinh TRANH ĐẤU

NẾU DÂN TỘC VIỆT NAM KHÔNG CHẤM DỨT CHẾ ĐỘ CỘNg SẢN
THÌ CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN SẼ CHẤM DỨT DÂN TỘC VIỆT NAM ( Hải
Triều, Lê Khắc Hai)
Có lẽ nào sau gần năm dựng nước, giữ nước
Thế hệ nầy trở thành TỘI NHÂN THIÊN CỔ ???
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TRI NHÂN TRI DIỆN ĐÔI LÚC TRI TÂM
Người có Phẩm Cách, Khả Năng bất cứ môi trường nào vẫn thể hiện
Nếu diễm phúc gặp đối tượng Nhận Ra, Biết Thưởng Thức, Trọng
Dụng , còn gì bằng !
Gải đúng chỗ Ngưá, bảo đảm PHÊ không thể tưởng, vui sướng , cao
thăng
Nếu chẳng may lận đận gặp sóng dập gió nhồi , bão tố phủ giăng
Đủ bản lãnh đương đầu, vượt qua sau cùng vẫn gặp được người khám
phá
Biết Trân Quý, Thưởng Thức, có cơ hội thi thố tài năng tiềm ẩn, vẫn
ĐÃ !
Chỉ sợ kẻ đó còn non kém hay chưa được tôi luyện vững bền
Có thể sẽ bị cuốn hút vào vòng oan nghiệt, lệ tuôn….
Như thế cũng đành chịu vì không đủ Bản Lãnh vươn lên, phát huy sở
trường
Mai một đi một Nhân Tố hiếm quý
Kẻ sống ra NGƯỜI vẫn được ngưỡng mộ, ngợi khen
Trong cuộc sống hiện tại có quá nhiều kẻ xem trọng ĐỒNG TIỀN
Bị che mờ phần cao quý LƯƠNG TRI, CÔNG ĐẠO
Nên những phim đề cao NHÂN PHẨM, giống như những giọt CAM
LỒ
Tưới mát những tâm hồn còn giữ được Phẩm Cách , đáng hoan hô
Nhưng giưã chợ đời đôi lúc cảm thấy Cô Đơn dễ sợ
Người sống ra NGƯỜI không được nhiều đâu
Đôi lúc cảm thấy ưu sầu
Nên phải tìm về nẻo Đạo cho vơi bớt Phiền Não
Những gì THÁNH THIỆN, LÝ TƯỞNG ,thăng hoa
Vẫn còn kẻ biết Ngưỡng Mộ, Hấp Thụ cố gắng vươn cao, xa
Sống kiếp NGƯỜI cho ra NGƯỜI vẫn ĐÃ !!!
KIỀU PHONG ( Toronto)
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* Cảm Tác từ NẤC THANG TÌNH YÊU

KHÓI SƯƠNG
Kiếp người ảo tưạ khói sương
Kiếp người ngắn ngủi , tai ương ngút ngàn
Nhân gian lữ quán dừng chân
Trả về cát bụi huyễn thân Vô Thường
GSHH , VIÊN LÝ
Nếu chúng sinh đều hiểu Đạo cả
Sống hài hoà thương yêu thiết tha
Biết rằng ảo mộng cõi ta bà
Sẽ giảm bớt nhiều Phiền Não
Ngặt lắm cảnh ” Cây muốn lặng mà gió không chịu ngừng “
Cũng phải quyết liệt vẫy vùng
Mới thoát cảnh nghiệt oan , khổ hải
Đối với những kẻ tâm điạ nhỏ nhen, , ích kỷ, chao đảo
Chỉ biết lợi mình bât chấp gây bao não phiền
Nếu không có DŨNG KHÍ , trở thành nô lệ đương nhiên
Hay cương thi nhẩy cà tưng , cà tưng mặc kệ
Dòng đời oan nghiệt khá nhiều máu lệ
Cũng phải có Bản Lãnh đương đầu sinh tồn với đời
Có bản năng tự vệ mới thoát khỏi
Tu là thuyền đi nước ngược chống chèo gần đứt hơi !
Bỏ cuộc sẽ bị cuốn trôi
Gặp nhiều cảnh đời khốn nạn !
Như dưới chế độ hà khắc, ác gian
Ngồi đợi lũ súc sinh cải hối, đời tàn !
Chừng đó đã mất Nước, mất Dân Tộc, bị đồng hoá biến thành cẩu hán
!!!
Như 99 bộ tộc trong nhóm Bách Việt thuở xưa
NẾU DÂN TỘC VIỆT NAM KHÔNG CHẤM DỨT CHỆ ĐỘ CỘNG SẢN
THÌ CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN SẼ CHẤM DỨT DÂN TỘC VIỆT NAM
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(Hải Triều Lê Khắc Hai)
Đường đấu tranh thiên nan vạn nan
MỘT MẤT MỘT CÒN may ra tìm được SINH LỘ !!!
KIỀU PHONG ( Toronto)

THÁCH NGƯỜI ĐẤU TRANH VỀ NƯỚC
(Thơ chiến sĩ Kiều Phong )
Có cơ hội ngẩng cao đầu, tại sao lại cúi mặt ? !
Chỉ những kẻ KHÔNG HỀ BIẾT NHỤC như Cao Kầy, Phạm Duy
Tên tuổi, điạ vị kể như vứt đi
Thiên hạ khinh khi như hai con chó ghẻ !!!
Trong Nước lo việc trong Nước
Hải Ngoại cũng là mặt trận gay go
Vì có khá nhiều những kẻ sống vật vờ
Nào khác chi KÝ SINH TRÙNG chứ hả ? !
Chẳng ý thức Đạo Làm Người, Bổn Phận Công Dân
Tổ Quốc cũng như Tổ Cò vậy thôi !
Đành chấp nhận kiếp nổi trôi
Không chút xót thương Quê Hương, Dân Tộc
Biết rằng nơi đất Tự Do, Dân Chủ tha hồ sinh hoạt
Ai có đầu óc cầu tiến vẫn có cơ hội thăng hoa
Nhưng không phải vì thế chối bỏ trách nhiệm với Cộng Đồng, Quê
Nhà
Nếu mội người chỉ biết Cá Nhân và Gia Đình không hà
Kẻ đó đã phủi tránh nhiệm Tồn Vong cuả Đất Nước
Bất cứ kẻ nào được sinh ra và lớn lên trên Quê Hương
Cũng đều gánh một phần trách nhiệm việc Tồn Vong mới phải
Lại thách Người Đấu Tranh về thăm Quê Hương
Ngu sao đưa đầu cho chúng Đập ? !
Làm như Hải Ngoại toàn là VÀNG RÒNG ???
Lũ Nằm Vùng và bọn Trở Cờ Ăn Phân khá đông
Nào phải là Hậu Phương An Bình chứ hả ? !
Nếu không giữ vững ngọn Cờ Vàng Quốc Gia
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Trong Nước còn Tinh Thần đâu để tranh đấu ???
Thứ đầu óc hẹp hòi, ích kỷ sống cho riêng mình còn giả bộ tài khôn
KHÔN VẶT thì GIỎI, KHÔN LỚN chỉ là số KHÔNG tổ bố !!!
KIỀU PHONG ( Toronto)

ANH HÙNG KHÔNG TÊN TUỔI
Họ là những Anh Hùng không tên tuổi
Sống âm thầm trong bóng tối mênh mông
Không bao giờ được hưởng ánh quang vinh
Nhưng can đảm và tận tình giúp nước
Trích Anh Hùng Vô Danh, Đằng Phương NNH
Đất Nước nào cũng cần những Anh Hùng như thế
Càng nhiều người ý thức Đạo Làm Người, Bổn Phận Công Dân
Gặp cảnh bi thương Quốc Phá Gia Vong
Triệu triệu người chung vai góp sức
Không bao giờ cúi quì trước lũ súc sinh mất hết Tính Người
Thân phận nhỏ nhoi nhưng Ý Chí sáng tươi
Tô điểm, đóng góp một phần trách nhiệm Tồn Vong cuả Tổ Quốc
Một Dũng Tướng dưới trướng không còn đạo quân
Hỏi Vị Tướng ấy đơn thân có công phá thành trì kẻ địch được hay
không ?
Phải có tập thể Quân Đội , người một tay góp sức
Giờ đây Quê Hương gần ba mươi sáu năm tuỉ hờn, căm tức
Phải biến hận thù thành sức mạnh vạn năng
KHÔNG AI THƯƠNG MÌNH BẰNG CHÍNH MÌNH , phải chăng ?
Mình không biết thương mình thì ai thương mình đây hả ?
Các Siêu Cường nếu giúp đỡ chẳng qua vì đồng thuận Quyền Lợi cuả
họ thôi
Hãy cân nhắc bài học Máu Xương 1975, người ơi !
Quá trông cậy vào người, dễ bị BÁN ĐỨNG !
Phải dưạ vào LÒNG DÂN TỘC điểm chính
Dù lũ súc sinh đang đè đầu cỡi cổ hút máu Quê Hương
Nước làm nổi thuyền, nước cũng tạo thành giông bão sóng to nhận
chìm thuyền
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Qui luật ấy từ ngàn xưa đến ngàn sau vẫn vậy
Nguyền cầu Hồn Thiêng Sông Núi , Anh Linh Anh Hùng Hào Kiệt
phù trợ Chúng Ta
Trong ngoài hợp sức vùng lên SINH TỬ
NẾU DÂN DỘC VIỆT NAM KHÔNG CHẤM DỨT CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN
CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN SẼ CHẤM DỨT DÂN TỘC VIỆT NAM
(Hải Triều , Lê Khắc Hai
KIỀU PHONG ( Toronto)

ĐĂNG SƠN
Mừng bạn gia có thêm bút danh mới
Nhờ chị Phạm Thị Minh Hưng ở miết tận quê nhà
Hưũ duyên, hưữ tình thắm thiết hài hoà
Như vậy tha hồ muá bút hay gỏ bàn phím
Ông bạn nầy cũng nhiều biệt tài
Tại Quý Vị ở xa chưa rõ đấy thôi
Nhưng vì những điều Bí Ẩn không thể tiết lộ
Từng góp sức đục lũ Nằm Vùng mấy năm trước đây
Anh em người một tay SINH TỬ với lũ cáo cầy
Đánh mất LƯƠNG TRI, CÔNG ĐẠO ,bưng bô bằng miệng
Thương Chiến Hưũ âm thầm gây cho phe địch nhiều phen siểng
niểng
Không mong cầu được gì cho cá nhân
Người Bịt Mặt trả đòn ,phản pháo, phe địch khiếp viá , kinh hồn
Nhờ đó mặt trận xứ Cờ Lá vẫn giữ được lá CỜ VÀNG yêu quý
Đương đấu tranh muôn vàn khó nhọc, chông gai
Hơn ba thập niên bền bĩ, dẻo dai
Chưa chùn bước trước thủ đoạn gian manh, thâm độc cuả Việt cộng
Mặc ai chối bỏ căn cước TỴ NẠN thuở xưa
Anh Đăng Sơn chẳng phải tay vưà
Tung nhiều đòn giúp Phe Ta giữ vững phòng tuyến
Chiến Hưũ tuy không phải cùng Cha Mẹ
Nhưng thắm thiết nhau nào khác LƯU, QUAN, TRƯƠNG kết nghiã
vườn đào
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Dù nghịch cảnh lắm thương đau
Sống có TÌNH, có NGHIÃ rất đáng quý
KHI TIẾT, LIÊM SỈ dù đối với nhiều kẻ trở thành xa xỉ
Ai giữ được vẫn đáng Quý Trân
Cõi đời sớm còn, tối mất, số phần
Nhưng sống cho ra NGƯỜI vẫn đã !
KIỀU PHONG (Toronto)

CHỮ DUYÊN
Người với người may mắn gặp nhau thân thiết bởi chữ Duyên Nghiệp
Đúng với câu”Hưũ duyên thiên lý năng tương ngộ
Vô duyên đới diện bất tương phùng
Bằng hưũ xa gần gặp nhau trên Diễn Đàn tuỳ phận, tuỳ duyên
Cùng tần số cảm thông, giao cảm
Hưũ duyên mới có hội gặp nhau
Bằng không nghịch duyên khó gặp
Đường đi không khó vì ngăn sông cách núi
Nhưng khó vì lòng người ngại núi e sông ( Nguyễn Bá Học)
Thí dụ điển hình các sinh hoạt Cộng Đồng
Kẻ nào có lòng, thiện chí, nhiệt tâm , thao thức ,dễ dàng tham dự
Tuỳ Ý Thức trách nhiệm chung cuả mỗi con người
Ngoài trừ trường hợp “Vợ yếu, con đau, nhà hết gạo”
Ai thờ ơ, vô cảm hay mãi mê trong việc mưu sinh
Đầu óc quá thực tế như các vị làm thương mại
Không bao giờ góp mặt , dễ hiểu thôi
Việc Từ Thiện, Thiện Nguyện không phải ai cũng làm được
Có kẻ tuyên bố chẳng bao giờ làm việc không được trả lương
Thì cũng đành thôi, chín người mười ý, đời thường
Như vậy mới gọi là xã hội
Thượng vàng, hạ cám đủ các thành phần con người
Dĩ nhiên Đồng thanh tương ứng, đồng khi tương cầu
Hải kẻ xung khắc nói chuyện nưả câu cũng nhiều quá
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Người với người hợp nhau thấm thiết, bền lâu
Có thể trở thành Tri Âm, Tri Kỷ
Sống không phí đời, toại chí
Đắc nhất tri kỷ , khả dĩ bất tận
KIỀU PHONG (Toronto)

TU LÀ CÔI PHÚC
Người có Chủng Tử gặp môi trường thích hợp
Nói theo kiểu Nhà Phật tức THUẬN DUYÊN
Hạt giống kia nẩy mầm trổi dậy tăng trưởng liền
Hấp thụ khí Âm Dương Trời Đất vươn cao sức sống
Bất cứ mọi người đều có Phật Tánh
Nhưng không phải ai cũng khai ngộ, tuỳ duyên
Nghiệp chướng cao dầy bảy nổi, ba chìm
Khi hội đủ Nhân Duyên tự nhiên tỉnh thức
Đều là chúng sinh dù Tu Hành đến độ cao thâm
Xác phàm nhân cũng vướng mắc ít nhiều phiền não cõi trần !
Bao giờ Đắc Quả xa lià cõi tạm, Tâm Linh thăng hoa , hào quang toả
sáng
Chứng quả Đại Giác thân tâm an lạc
Hoà vào tâm vũ trụ bao la
Thoát vòng luân hồi sinh tử cõi ta bà
Nói vậy chớ con đường nầy cũng dài thăm thẳm !
Chính Đức Thế Tôn biết bao kiếp chìm đắm
Mới đạt đến hanh thông
Nghiệp chướng oan khiên nhiều đời nhiều kiếp chất chồng
Nào phải dễ gở rối trong một buổi, một ngày hay một kiếp ? !
Trước khi Lục Tổ Huệ Năng Đốn Ngộ
Bao tiền kiếp Tiệm Ngộ đã nhiều
Đến khi gặp Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn, Ngài nhận ra liền
Vội truyền Y Bát bất ngờ làm cả Chư Tăng ngạc nhiên
Truy tìm giành lại Y Bát
Đạo hạnh Tu Hành nào có đắc liền trong giây lát ? !
Tâm chưa sạch trần ai
Ai hiểu, thấm Đạo cảm nhận đôi chút an vui
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Tuy vẫn còn lặn hụp trong Bể Khổ cuộc đời
Nhưng Tâm Linh hưởng được ít nhiều diễm phúc
Quả đúng TU LÀ CỘI PHÚC !!!
Tình ái buộc ràng, mê đắm khó tháo ra
Phiền Não thức Bồ Đề khai ngộ hài hoà
Tâm Linh cảm nhận ít nhiều thanh thản
Dĩ nhiên khá hơn kẻ còn vướng trong cõi Vô Minh
Chưa hiểu, thấm Giáo Lý cao thâm
Tội nghiệp vẫn đắm chim trong Mê Lộ , Phiền Não !!!
KIỀU PHONG ( Toronto)

MÊ ĐẮM
Cõi đời chưa chắc được nhiều người hiểu thấu thế nào là Hạnh Phúc
Hôn nhân hạnh phúc hay hạnh phúc cá nhân
Mãi đắm mê Tài Lực, Quyền Lực bỏ quên Tình Thương cao quý cuả
mình
Cứ nghĩ rằng nắm tiền tức nhiên có quyền uy , nội lực
Sai khiến người thân phục tùng theo ý riêng
Dù biết cuộc sống ai cũng vất vả mưu sinh, muộn phiền
Đồng tiền mua được nhiều thứ nhưng không phải vạn năng
Vẫn còn những điều tiền bạc cở nào đành bó tay chịu phép
Xã hội ngày nay thiên về vật chất
Căn bản Đạo Đức không được xem trọng như xưa
Ngỡ rằng phú quý vinh qua lắm kẻ a dua
Nhưng chắc gì đã tìm được Hạnh Phúc Đời Người đích thực ? !
Vợ chồng chỉ tương đối cũng được thắm tươi
Nhưng thực thế bao cảnh dở khóc, dở cười
Vì lắm kẻ không thấu triệt thế nào là Hạnh Phúc đôi lưá
Nên đã gây tổn thương những ai sống thiên Nội Tâm
Tình cảm lê thê gặp kẻ vô tâm
Dù tốt cở nào vẫn không lay chuyển
Phiền Não tức là Bồ Đề
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Nếu đắm chìm trong luyến ái tỷ tê
Tôn Giáo sẽ không được nhiều tín đồ tu học
Nhờ nghịch duyên đời thuận duyên Đạo
Nhưng nếu kiếp người Tình Thâm Nghiã Trọng
Ăn ở có NGHIÃ, có NHÂN
Cư xử nhau bằng tấm chân tình
Thì xã hội đẹp xinh chẳng khác Thiên Đường tại thế
Nhưng cõi đời lắm trò dâu bể
Đối đãi dài dài Thiện-Ác, Âm -Dương…………
Muốn thoát khổ đau duy nhất con đường
Tìm về Đạo , thân tâm cảm nhận ít nhiều An Lạc
Mặc thế nhân tranh danh đoạt lợi, tan nát
Buông xả , Phiền Não giảm thiểu người ơi !
Tâm thành, chí vững , kiên tâm tu tập lần hồi
Bảo đảm cảm nhận Tâm Linh thăng hoa đôi chút
Dĩ nhiên dù đạo cao đức trọng như các bậc Chân Tu
Vẫn còn là Chúng Sinh tu học nhiều thu
Bao giờ chứng quả Đại Ngộ , Đại Giác
Mới thoát vòng luân hồi Sinh Tử
Thế giới càng ngày càng đảo điên
Ngồi đây, ngồi giưã non thiền
Lắng nghe Đức Phật nhắn riêng cho mình
Tỉnh đi con mộng Tử Sinh
Sao chưa ngừng lại mà lênh đênh hoài ?( Một Tu Sĩ)
Đường trần trăm đắng ngàn cay
Quay đầu là bến, trần ai luỵ phiền
KIỀU PHONG (Toronto)

ĂN CÂY TÁO RÀO CÂY SUNG
Cõi đời nếu mọi sự việc đều hợp tình, hợp lý
Làm gì xảy ra lắm thảm trạng đau thương
Ăn cây nào rào cây nấy đúng Đạo Nghiã, ngát hương
Nhưng cũng lắm kẻ ăn cây táo rào cây sung, oan nghiệt !
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Trình trạng ngày đau thương cuả Đất Nước
Lắm kẻ “Ăn cơm Quốc Gia thờ ma cộng sản ” súc sinh !
Gần bốn mươi năm Dân Tộc khổ hình
Vẫn chưa sáng mắt vì tiền tài , danh vọng che mờ Lương Tri, Công
Đạo
Nếu giải thích theo thuyết Nhân Quả có thể cảm thông
Đưá con có hiếu với Cha Mẹ là do tiền kiếp nợ trọng
Trái lại Cha Mẹ yêu thương đưá con chả ra gì
Tiền kiếp nợ nần, hiện kiếp trả nghiệp ni
Như vậy mới hợp tình, hợp lý
Cuộc sống thường có nhiều điều bất như ý
Không thích cuả nào trời trao cuả nấy, thương đau!
Thử xem Tâm Đạo có vững bền hay biến thành kẻ xấu
Trôi mãi trong vòng trầm luân nghiệp báo
Trầm tư về cõi đời phiền não
Tôn giáo giúp quân bình cuộc sống Tâm Linnh
Đời mà không Đạo càng thêm rối rấm , điêu linh
Nhà thương điên , nhà tù sẽ mọc lên như nấm
Cõi phù sinh sớm còn, tối mất vì chúng sinh Vô Minh
Cứ chạy theo Tài Lực, Quyền Lực quên Tâm Linh
Phút chốc biến thành mây khói
Giấc Nam Kha khéo giật mình
Bừng con mắt dậy thấy mình tay không (C.O.N.K)
Suốt cuộc đời tranh danh, đoạt lợi
Khi trút hơi thở cuối mang theo được những gì ? !
Thành Cát Tư Hản chinh phục Á Châu, Âu Châu
Ngày cuối đời giữ được mấy thước đất ? !
Vì Vô Minh tạo biết bao Ác Nghiệp, oan khiên
Tại sao không biết Trân Quý cuộc sống, giảm muộn phiền
Nếu không lưu phương thiên cổ
Thì cũng đừng lưu xú vạn niên.
KIỀU PHONG (Toronto)
CƯỦ NHÂN HẠNH NGỘ

Có thể nói Diễn Đàn Nóm Thân Hưũ đặc biệt hơn các Diễn Đàn Khác
Không phân biệt tuổi tác , trình độ, khả năng
Tuỳ duyên, tuỳ phận đóng góp, chung phần
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Chia ngọt , xẻ bùi cho cuộc đời thêm nồng ấm
Mỗi thành viên đều ý thức tương kính, thận thiện hài hoà
Những ưu tư, phiền não khó bày tỏ nay có cơ hội cùng tần số giao hoà
Hiểu, Cảm Thông những thăng trầm, vinh nhục cuả cõi đời nghiệt
ngã
Ai thích bộ môn nào tha hồ thi triển tối ta
Văn, Thơ, Nhạc. Nhiếp Ảnh, Hội Hoạ…..
Góp một đoá hoa tuy bé nhỏ nhưng cũng khá mượt mà
Tuổi đời hoàng hôn bóng xế chiều tà
Phải biết Trân Quý từng ngày được sống
Cõi đời nếu ai biết tận hưởng , dĩ nhiên tuỳ duyên phận
Trong Bể Khổ vẫn ẩn chưá cả kho tàng Niềm Vui
Chỉ dành riêng cho những người
Biết THƯỞNG THỨC những vẻ đẹp thiên nhiên tuyệt vời, tuyệt mỹ !
Tình Cảm là phần vô cùng Cao Quý
Sống hết lòng, hết dạ phỉ chí cũng đã đời
Tuy vẫn còn Chúng Sinh Tu Học mà thôi
Nhưng cảm thấy Tâm Linh có phần khởi sắc
Đọc bài Vụ Án Văn Học Đường Tăng, cảm nhận
Thông Điệp kiếp người rất đáng Quý Trân
Tình Thâm Nghiã Trọng, Nhân ,Lễ ,Nghiã, Trí ,Tín trĩu nặng trong
lòng
Thì kiếp sống dù thế nào cũng không tệ
Mừng Chiến Hưũ, Bằng Hưũ , Thi Hưũ , Văn Hưũ quây quần đáng nể
Đường dài mới biết sức ngưạ xưa nay
Có dịp nào hội ngộ cũng là NIỀM HẠNH PHÚc , mong thay
Cạn Một Hồ Trường phỉ chí
Hàn Huyên Tâm Sự đáng quý
KIỀU PHONG (Toronto)

NGHỈ DƯỠNG
Ai diễm phúc tham dự khu Nghỉ Dưỡng
Miền biển Nam Mỹ vùng vịnh Mễ Tây Cơ
Công Ty Du Lịch tổ chức chu đáo, gọn hơ
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Xe đưa đón tận phi trường đến điạ điểm
Được chiêu đãi hai mưoi bốn trên hai mươi bốn giờ liền
Phòng óc sang trọng đủ đầy tiên nghi
Muốn ăn uống lúc nào cũng có cả
Siêng thì xuống khu giải trí uống ăn
Bia, rượu loại gì nổi tiếng đều có đủ
Nếu lười nằm tại phòng gọi người phục vụ tận nơi
Thoải mái, lịch sự tiếp đãi chào mời
Cảm tưởng như đang sống trong Hoàng Cung , có khác !
Không cần ma rốc vì mọi chi phí bao gồm
Ra bãi biển nằm tắm nắng ấm cho da dẻ ửng hồng
Ngắm cảnh vật ,biển rộng , mây trắng, trời xanh
Khu yên tĩnh chỉ dành riêng cho du khách
Dân điạ phuơng không được vãng lai
Trật tự an ninh được bảo đảm
Muốn xuống phố mua sắm có taxi phục vụ đàng hoàng
Không cần trả thêm một xu nào nưã cả
Muốn lưu lại thêm phải lo thủ tục đầu tiên
Bao phiền muộn âu lo biến mất nào khác cõi thần tiên
Ai chưa thử nên tham dự đôi lần cho biết
Để khi nhắm mắt lià không bị trở thành con ma nhà quê
Liên tưởng câu chuyện về Thiền cũng khá phê
Có vị Tướng tìm Thiền Sư vấn kế
Người đệ tử vào thưa, cả nễ
Bẩm báo muốn lãnh hội Thiền Sư
Khi vào, bất ngờ Sư Phụ hỏi đôi chút suy tư
“Tên khùng nào phong ngươi chức Tướng ? “
Vị khách đỏ mặt giận sôi ,sát khí dâng cao

Rút gươm ra định cho lão Thiền Sư một nhác
Thiền Sư mở lời nhanh kẻo thác
” Điạ ngục đã mở lối “
Vị Tướng chợt giác ngộ quì xuống sám hối
Thiền Sư cười ” Niết Bàn đã mở ngỏ , mời vô “
Có lẽ ai cũng hiểu và lãnh ngộ ?
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GỌI CỤ TUI HẦM LẮM ĐÓ
Vậy thì em chỉ gọi anh thôi
Có về thăm Quê Hương chưa mà sinh chứng yêu đời ?
Trên sáu, bảy bó mà trái tim con tuổi đôi mươi có phải ?
Hỏi nhỏ anh vậy chớ ” Trên bảo dưới còn nghe chăng”?
Hay cũng đồng hội đồng thuyền với chàng Nguyễn Tung Hoành
Ngang dọc thuở xưa nhưng “Thằng nhỏ mất dạy lâu rồi”, oan trái !
Nếu vẫn ham muốn thì có thần dược Viaragra
Có vị nào từng thử qua ?
Xem hiệu quả thế nào, cho bạn bè biết với
Nhình mặt mũi bắt hình dong nhóm Montreal
Anh Đính có lẽ tiên phong đạo cốt, một bồ
Trùm Đáng thì thích thần ve chai nhiều lắm
Nhưng chưa hẳn Nội Lực thâm sâu
Những ai ít uống nhưng không phải uống ít đâu
Tưủ phùng tri kỷ thiên bôi thiểu
Thoại bất đầu cơ bán cú đa
Anh em Toronto mới đụng trận vưà qua
Ít khi lâm trận nhưng cũng không có tệ
Tứ vị từ Mộng Lệ An nếu nổi máu bia chai
Thân mời hạ sơn xuống hội ngộ một ngày
Tha hồ chén chú, chén anh, cho đã điếu

Cõi đời được bao lần nhậu quắc cần câu?
Vui được ngày nào hay ngày nấy
Hân hoan mở rộng vòng tay chào mời
Để xem Trùm Đáng tưủ lượng đầy hay vơi
Cạn Một Hồ Trường tiến tới.
KIỀU PHONG (Toronto)
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NGƯỜI LÍNH GIÀ
Chiến Hưũ Trần Thành Nghiệp hát bài nầy PHÊ quá !
Nhập Vai hơn Danh Ca Duy Khánh chỉ riêng bài nầy thôi
Để hết Tâm Tư, Ấp Ủ hơn ba thập niên nổi trôi
Trước vị Cưụ Đại Tá một thời Tham Mưu Trưởng
Người hát , người lắng nghe, vị Chủ Toạ đều cảm động lệ rơi
Chúng ta ai cũng trải qua thời Chinh Chiến khói lưả mù trời
Bởi lũ Súc Sinh Thú Đội Lớp Người làm tay sai cho thế lực đỏ
Thân phận nhược tiểu là món quà trao đổi Quyền Lợi cuả các Cường
Quốc đầu sỏ
Chả có Quốc Gia nầy thương Quốc Gia kia
Cũng vì Quyền Lợi xẻ chia
Đừng quá kỳ vọng vào sức người mà phải cố gắng Tự Lực
Tuy cuộc diện ngày nay thay đổi xoay cực
Nhưng lực chính yếu vẫn là KHÔNG AI THƯƠNG MÌNH BẰNG
CHÍNH MÌNH
Kiếp người lặn hụp trong cõi phù sinh
Phải biệt tận sức , trăn trở suy tính
Bài học đau thương xương máu 30-04-75
Rút ra kinh nghiệm , trau dồi thêm Dũng Lực, Ý Chí
Lời nhạc và vị diễn đạt đúng Tâm Sự cuả Quân Nhân Miền Nam
Tuy xa Đất Mẹ nhưng vẫn ưu tư, trằn trọc, khổ nàn
Đôi lúc muốn được ơn trên ban cho SIÊU NĂNG LỰC
Nện cho mười sáu con cá tra trong bộ chính trị, chính em
Giẫy đành đạch trả Ác Nghiệp đã gieo tai hoạ cho Đất Nước
NẾU DÂN TỘC VIỆT NAM KHÔNG CHẤM DỨT CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN
THÌ CHẾ ĐỘ CÔNG SẢN SẼ CHẤM DỨT DÂN TỘC VIỆT NAM ( Hải
Triều Lê Khắc Hai)
Gần chín mươi triệu con dân chẳng lẽ chỉ biết than vắn, thở dài ?
TÂN NHÂN LỰC TRI THIÊN MỆNH.
KIỀU PHONG (Toronto)
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TÂM AN
Suốt hơn sáu thập niên hiện hưũ trên cõi đời dâu bể
Trải qua ba chìm, bảy nổi , chín lênh đênh
Trôi theo mệnh nước may mắn đến được bờ Tự Do, diễm tình
Về ngồi dưới gốc cây chiêm nghiệm quãng đời đã trải
Dòng đời nghiệt ngã, dẫy đầy oan trái !
Có bao giờ được như ý, bạn ơi !
không muốn cuả nào, trời trao cuả nấy, hỡi trời !
Phiền Não tức là Bồ Đề, khai ngộ
Vô oan trái bất thành phu phụ chớ bộ
không ân oán tiền kiếp sao ràng buộc được một đôi
Cõi đời lắm cảnh, than ôi !
Diễm phúc tỉnh giấc mộng vàng tìm về Đạo
Nhưng đường tu học ma chướng buả vây
Kiên tâm, trì chí quyết phá chướng ngại nầy
Niêm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật tâm thành tắc linh phổ độ
Nhờ vậy Tâm An được đôi chút, Giác Ngộ
Ma chướng giảm bớt dần dần
Đạo cao một tấc, Ma cao một trượng, trần thân
Nhưng không vì thế nãn lòng, bỏ cuộc
Tu hành nào khác thuyền đi nước ngược
Lơ tay chèo chống sẽ bị dòng nước cuốn trôi
Một khi Tâm An, Phiền Não chào thua thôi
Không lay chuyển thì làm sao kéo lôi được

Nhân Sinh Như Mộng sao mãi còn mê trược ? !
Kiếp phù sinh , sớm còn, tối mất qua hơi thở thôi
Tranh danh, đoạt lợi đến ngày cuối kiếp người
Đem được gì về bên kia thế giới ? !
Ngồi đây ngồi giưã non thiền
Lắng nghe Đức Phật nhắn riêng cho mình
Tỉnh đi con, mộng tử sinh
Sao chưa ngừng lại mà lênh đênh hoài ? ! (Một Tu Sĩ)
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Đường trần trăm đắng, ngàn cay
Quay đầu là bến, trần ai luỵ phiền
KIỀU PHONG (Toronto)

QUÊ HƯƠNG NGÀY THÁNG CŨ
Về thăm quê hương qua ngả DVD cũng thú
Hình ảnh dấu yêu hiện trên màn ảnh thân thương
Từng góc phố xưa đến những ngôi trường
Đã một thời cấp sách
Thuở đầu đời nào ai quên được quách ?
Từng nẻo đường, từng khóm trúc quê hương
Từng mái tranh, thưả ruộng ven đường
Ôi! Nhung nhớ thiết tha cả một khung trời kỷ niệm
Nhóm làm phim cũng đồng hội đồng thuyền
Đi tìm kỷ niệm hơn ba mươi năm tưởng đã chìm
Nào ngờ vẫn còn đậm nét
Đứng trước cảnh núi sông hùng vĩ, đồng xanh nước biếc
Phong cảnh quê mình , ôi ! Trữ tình đẹp tuyệt !
Quả đúng như lời phán cuả Quốc Văn Giáo Khoa Thư
KHÔNG NƠI NÀO ĐẸP BẰNG QUÊ HƯƠNG ta
Ấp ủ biết bao kỷ niệm vui buồn cuả một thời đã qua
Tuy thời gian dù muốn xoá nhoà
Nhưng tâm trí vẫn hiện rõ hình ảnh dấu yêu ngày cũ
Được nhìn tận mắt qua ống kính khéo léo cuả người quay
Đượm những tiếng thở dài, ray rứt, chua xót, xoa xuyến, đắng cay !
Cảm động quý yêu tha thiết quê hương ngày tháng cũ
Có ai tắm hai lần cùng một dòng nước, hử ?
Dòng nước đầu, dòng nước sau đã khác biệt rồi !
Cuộc đời nào có ngừng trôi ? !
Khó mà sống lại thuở vàng son dạo trước
Chỉ là hoài niệm , cố tìm mới được
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Nhưng theo thời gian thay đổi khá nhiều
Thôi thì vui tìm được chút gì dấu yêu
Kỷ niệm một thời đã sống
Dòng đời chả bao giờ lắng đọng
Tuỳ duyên bớt khổ người ơi !
Hãy tìm những gì còn sót lại trong quãng đời
Để sự hiện hưũ cuả mình có ý nghiã
Hy vọng tất cả nghĩ suy thấm thiá…..
KIỀU PHONG ( Toronto)

GƯƠNG TIỀN NHÂN
Nhìn những di tích lịch sử còn sót lại
Trải qua biết bao lớp sóng phế hưng
Tiền Nhân đã bao lần
Sinh tử với kẻ thù Phương Bắc
Thời vàng son có thể nói đời Nhà Trần
Ba lần đại phá giặc Nguyên Mông
Viết trang sử hào hùng, vẻ vang cho Dân Tộc
Vị vua nầy sau khi trả nợ Núi Sông
Đã nhường ngôi cho con, khoác áo đạo vào miền Yên Tử
Lập nên Thiền phái Trúc Lâm
Lưu lại nét son trong sử sách
Sống như ngài mới thật đúng cách
Trả nợ nước xong mới hành đạo hằng mong
Có những kẻ tu hành mà Quốc Gia, Dân Tộc xem như không !
Chỉ mãi mê ngồi thiền tìm đường lên cõi Niết !
Kẻ hèn nầy chỉ bái phục Thầy Quảng Độ, Cha Lý, thứ thiệt
Nói một câu cảm động lòng người
” Cõi Niết Bàn còn xa tít bạn ơi !
Hạnh phúc hiện tiền mới đích thực “
Lúc Đạo , Đời bị chà đạp thảm thương, cùng cực !
Không thể An Nhiên tụng kinh gõ mỏ xem như không
Thấy nhiều Sư, Cha mà đâm nãn lòng
Khúm núm trước bạo lực hung tàn, gian ác
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Bi, Trí , Dũng nhà Phật khi gặp khổ nàn
Sao không đem ra thi thố ? !
Giáo lý cao siêu lại ngố ? !
Bỏ mặc chúng sinh, đồng bào đau khổ, ngồi thiền
Giáo lý nào dạy ÍCH KỶ, an nhiên ??? !!!
Nếu Đức Thế Tôn hiện hưũ ở trần gian
Bảo đảm ngài cũng liều thân TRANH ĐẤU
Không thể cúi lạy lũ THẢO KHẤU .
KIỀU PHONG ( Toronto)

NGHIÃ TÌNH
Hơn hai mươi bảy năm tình cờ gặp lại
Con thằn lằn yêu dấu thuở xưa
Trong bộ DVD Phóng Sự Quê Hương Tìm Lại trong cơn mưa
Mưa ngoài trời lẫn mưa trong lòng người viễn xứ
Những gì xưa kia, xa cách khá lâu tưởng vùi chôn trong quá khứ
Cảm nhận đậm đà tha thiết hơn nhiều
Từ đám lục bình lững lờ trôi biền biệt , dấu yêu
Khóm trúc, hàng dưà, buội chuối đong đưa trước gió
Cũng làm lòng kẻ tha hương rung động đó
Chứng tỏ vẫn còn TÌNH SÂU NGHIÃ NẶNG với Quê Hương
Tuy thời gian cách biệt khá lâu nhưng vẫn tỏ tường
Càng vùng lên MÃNH LIỆT hơn lúc ở quê nhà đó bạn
Có lẽ những gì thiếu, vắng , quý giá hơn dư thưà
Tâm lý con người muôn thuở vẫn ưa
Ít khi biết TRÂN QUÝ những gì đang có
Chờ khi vuột tầm tay mới biết quý đó
Hy vọng bài học đau thương tỉnh ngộ ít nhiều
Hãy biết tha thiết những gì mình yêu
trân quý TÌNH NGƯỜI muôn thuở
KIỀU PHONG ( Toronto)
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VÌ NƯỚC QUÊN MÌNH
Trời có chi buồn mà trời mưa mãi thế ?
Cỏ cây có chi buồn mà cỏ cây đẫm lệ ?
HÀ THƯỢNG NHÂN
Người có chi buồn mà tóc đã điểm sương ?
Khí hậu đổi thay, giông bão, đoạn trường !
Đã tàn phá, huỷ diệt biết bao công lao gầy dựng ? !
Con người cũng giàu sức chịu đựng
Nghịch cảnh nào cũng cố vượt qua
Luật sinh tồn, dũng mãnh cõi ta bà
Ai thiếu kiên nhẫn, gan lỳ, sẽ bị dòng đời huỷ diệt
Ngay cả các trang Anh Hùng Hào Kiệt
Ý chí đanh thép, lòng dạ khi cần thiết rất mãnh liệt
Mới sinh tồn , dũng cảm tiến lên
Khi tận cùng nỗi Nhẫn, chẳng khác nào mũi tên
Nhắm kẻ thù vút tới
Nếu gần chín mươi triệu Đồng Bào không còn NHỊN nổi
Kiếp NÔ LỆ cuả cả nước hơn ba thập niên qua
Khi lòng dân sôi sục trước bạo lực, gian tà
Ngày tàn cuả Ác đảng đã gần kề miệng lỗ
Hỡi những Công Dân nước Việt nếu còn biết TỦI HỔ
Trước những trang sử hào hùng chói rạng cuả Tiền Nhân
Phá Tống, bình Chiêm, ba lần đại phá giặc Nguyên Mông
Mười năm binh định giặc Minh, đánh tan giặc Mãn Thanh
Hãy lấy gương Tiền Nhân mà soi rọi

Không lẽ đến thế hệ nầy, Tổ Quốc bị xoá tên ?
Bởi những con dân vô cùng KHIẾP NHƯỢC ?
Trước lũ việt gian BÁN NƯỚC ?
Nếu chín mươi triệu nỡ lòng vứt bỏ hai chữ HY SINH ?
Thì trang sử Việt không còn gì để viết tiếp ???
KIỀU PHONG (Toronto)
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NGÔI NHÀ XƯA
NHìn cảnh người xưa tìm về chốn cũ
Thăm lại ngôi nhà đầy ấp kỷ niệm thuở ấu thơ
Công lao khó nhọc Mẹ Cha tạo dựng, nằm trơ
Cũng đã tiều tuỵ, tan thương cùng năm tháng
Dưới bàn tay đẩm máu cuả ÁC đảng
Con người nào khác loài vật hỡi trời ? !
Tuỉ buồn cho thân phận nước tôi
Biết bao giờ mới THỨC TỈNH tìm về nguồn cội ? !
Mấy ngàn năm lịch sử chưa từng gặp cảnh nầy
Nghiệp chướng đoạ đày nào khác ĐIẠ NGỤC , thảm thay !
Đã trả gần dứt hay vẫn còn trả tiếp ? !
Tương lai Dân Tộc, Đất Nước đi về đâu ? !
Những ai còn nhiều NHÂN TÍNH vẫn âu sầu
Khi ÁC đảng bị giải thể sẽ mất khá lâu
Mới phục hồi Nhân Tính cho các thế hệ bị Ô NHIỄM
Phải dạy tình tự giống nòi gần năm ngàn năm không chuyển
Truyền thống Hào Hùng Bất Khuất cuả Cha ,Ông
Để cháu con ý thức bảo vệ Núi Sông
Đã nhiều thế hệ HY SINH xương máu
Dạy ĐỒNG BÀO biết đùm bọc, yêu thương nhau
Xoá bỏ vết nhơ cuả loài thảo khấu
Nhục nhã giống nòi Dân Tộc điêu linh
Hãy nghĩ suy thấm thiá NGHIÃ TÌNH
Bảo vệ VIỆT TỘC trường tồn miên viễn
KIỀU PHONG ( Toronto)

BẤT NHƯ Ý
Đời đã quá nhiều điều BẤT NHƯ Ý !
Cưỡng cầu nào được bạn ơi !
Thôi thì TUỲ DUYÊN chấp nhận cuộc đời
Giưã muôn trùng khốn khó
Mưa gió, bão bùng, động đất nhiều nơi
Phiền não làm chi, cũng một kiếp người
Hãy tạm vui với những gì hiện có
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Đến một ngày cũng biến mất đó
VÔ THƯỜNG định luật chi phối
Đời ly hương cũng sầu khổ nhiều rồi
Cố vượt qua những thử thách cuộc đời nghiệt ngả
Mấy ai đến bến an toàn ? !
Có bao kẻ thọ nàn
Vui , buồn cuả cảnh đời tỵ nạn
Nắng sớm, mưa chiều, tuyết phủ đêm đông
Rồi bao nhiêu cuộc đời cũng sẽ xong
Đến ngày N đành trở về với cát bụi
Dù THƯƠNG, dù GHÉT cũng xong rồi
Vui cũng một ngày
Buồn cũng một ngày thôi
Tuỳ ai kia lưạ chọn
KIỀU PHONG ( Toronto)

KHẨU PHỤC, TÂM PHỤC
Trời có chi buồn mà trời mưa mãi thế ?
Cỏ cây có chi buồn mà cỏ cây đẫm lệ ?
HÀ THƯỢNg NHÂN
Rặng liễu có chi buồn mà ủ rũ dưới màn sương ? !
Gió rít từng cơn, giông bão điên cuồng
Tàn phá nhiều tổ ấm, hôm nào nồng thắm
Vũ trụ đổi thay ngoài dự đoán cuả con người
Trong phút chốc sóng thần, ngập lụt cuốn trôi
Biết bao mạng sống cõi đời, biến thể
Tiến bộ khoa học đến đâu, mặc kệ
Cũng vẫn nằm trong tay đấng Tạo Hoá thôi
Làm sao cưỡng được mệtnh Trời
Chỉ có cách tu hành đắc quả
Nhưng không hiện hưũ cõi đời
Thuộc nơi vĩnh hằng nào đó
Mắt phàm nhân làm sao nhận rõ
Những ai ĐẠI NGỘ mới thấu hiểu lẽ Trời
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Người đời tu học vẫn còn là CHÚNG SINH thôi
Khi nào bước lên toà sen, tam bệnh mới dứt hẳn
THAM, SÂN, SI nghiệp chướng kéo lôi
Cứ lẩn quẩn luân hồi, tái kiếp
Tu hành đắc quả nào phải dễ hỡi người ? !
Ngay cả Đức Phật cũng tải qua biết bao tiền kiếp
Tu sưả hoài miết cũng có ngày dứt nghiệp
Trước cảnh Dân Tộc đau khổ triền miên
Khẩu Phục, Tâm Phục ngài Quảng Độ vì ĐẠO, vì ĐỜI
KHÔNG màng cõi NIẾT.
KIỀU PHONG ( Toronto)

KẺ THÙ TRUYỀN KIẾP
Hơn một ngàn năm bị người Tàu đô hộ
Dưới sự ĐỒNG HOÁ, chánh sách HÀ KHẮC cuả ngoại nhân
Không hiểu vì sao Tổ Tiên giống Lạc Hồng
Vẫn giữ được TINH HOA cuả Dân Tộc
Có cơ hội vùng lên dạy cho kẻ thù bài học
Giành lại Độc Lập cho Non Sông
KHÂM PHỤC !!! KHÂM PHỤC !!! Các bậc Tiền Nhân
Khẩu Phục, Tâm Phục các đấng Anh Hùng nước Việt
Mới hơn ba mươi năm bị lũ oan nghiệt
Đè đầu cỡi cổ phá nát Quê Hương
Làm lung lay gốc rễ, đão lý, luân thường
Không lẽ đến thời đại nầy bị huỷ diệt ?
Bởi tay sai ngoại nhâ và kẻ thù Phương Bắc ?
Biến nước Việt thành một tỉnh nhỏ như Tây Tạng ?
Chẳng lẽ đất nước đã hết trang ANH HÙNG, HÀO KIỆT ?
Khoanh tay nhìn lũ súc sinh dâng hiến đất nước cho ngoại nhân ?
Không hề đánh đấm gian truân
Cúi quì hai tay dâng Tổ Quốc ?
KHÔNG! Trăm lần KHÔNG! Ngàn lần KHÔNG! Vạn lần KHÔNG !!!
Đừng hòng có chuyện tủi nhục
Con cháu các Anh Hùng Hào Kiệt vẫn còn đây
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Quyết TỬ SINH với lũ cáo cầy
Dù TAN XƯƠNG NÁT THỊT cũng hiên ngang chấp nhận
May ra cưú được Quê Hương thoát cảnh diệt vong
Xây lại ngôi nhà yêu dấu cuả Dân Tộc
Hỡi những ai mang dòng máu Anh Hùng, Hào Kiệt
Nắm tay nhau quyết liệt với lũ ác ma
Triệu, triệu người sống cho xứng đáng con cháu Hai Bà
Và các trang Anh Hùng Dân Tộc ngàn đời chói rạng
BAO GIỜ NHỔ SẠCH CỎ NƯỚC NAM
MỚI HẾT KẺ CAN TRƯỜNG NỔI LÊN CHỐNG GIẶC
(AHDT Nguyễn Trung Trực)
KIỀU PHONG ( Toronto)

PHƯƠNG TRỜI CÁCH BIỆT
Nhìn bãi biển Nha Trang xinh đẹp
Gợi nhớ những năm tháng phục vụ tại TTHLKQ
Vưà thụ huấn tại Mỹ 46 tuần
Trực chỉ đảm trách HLV trường Truyền Tin Điện Tử
Gần năm năm gắn bó với căn cứ nầy
Đào tạo nhiều khoá sinh Kỹ Thuật Bảo Trì tàu bay
Cung cấp chuyên viên cho các Sư Đoàn Không Quân cuả đất nước
Định mệnh không như mơ ước
Đến một ngày nghiệt ngã đau thương !
Tan đàn sẻ nghé , lưu lạc muôn phương
Giờ đã thấm thiá 27 muà tuyết đổ
Ngắm rặng thuỳ dương rợp bóng nên thơ
Thương tiếc vô cùng thuở đầu đời , gợi nhớ
Cũng có chút tình loại bỏ túi nơi đây
Có duyên nhưng không nợ
Nên chẳng bén rễ xanh cây
Ba mươi năm qua người ấy có hay ? !
Vẫn còn hiện hưũ, gia đình êm ấm ?
Chừng gặp lại chưa chắc nhận ra nhau
Đã trải qua lắm nỗi thương đau
Thời gian trôi đi, tuổi đời chồng chất
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Không biết còn duyên gặp lại cố nhân ?
Hay vẫn phương trời cách phân
Thời hoa mộng làm sao quên được ? !
Giây phút ngọt ngào trìu mến bên nhau
Tuỳ duyên chứ biết thế nào ? !
Muốn cũng không được, không muốn cũng không được !
Dòng đời chả bao giờ trở ngược !!!
KIỀU PHONG ( Toronto)

VIỆT TỘC MỘT NHÀ
Học trò xứ Quảng ra thi
Thấy cô gái Huế chân đi không đành
( Ca Dao)
Thuở đầu có dịp đứng bên bờ sông Hàn, Đà Nẵng
Lúc mới từ quân trường ra Không Đoàn 41 , Không Quân
Tân binh, chân ướt, chân ráo , ngơ ngác vì xa gia đình
Thi hành BỔN PHẬN CÔNG DÂN thời chinh chiến
Dòng đời lắm điều biến chuyển
Gặp đủ loại người trong xã hội do chữ duyên
Bắc, Trung, Nam cũng đều là con cháu giống Rồng Tiên
Thực Dân Pháp cố tình gây chia rẽ
Để dễ bề răn đe
Nếu cho kết thành một khối như bó đuã tre
Tinh thần Bất Khuất, Quật Cường càng mãnh liệt
Mỗi miền đều có nét riêng
Đều có ưu và khuyết điểm
Chả ai TOÀN BÍCH trên cõi đời
Biết dung hoà, đùm bọc, yêu thương mới tốt người ơi !
Cùng một MẸ VIỆT NAM ngàn đời tiếp nối
Giờ sống kiếp nổi trôi
Bất cứ ai còn vẫn giữ CÁI TÔI
Đã rơi vào cạm bẫy cuả Thực Dân và lũ gian ác
Giao du với bạn hãy nhìn điểm tốt tuyệt vời
Khuyết điểm nhỏ nhặt, lờ đi bạn hỡi
Thánh nhân đôi lúc cũng phạm lỗi
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Huống chi chúng ta là con người
Biết dung hoà, nghĩ đến việc CHUNG
Xí xoá cho nhau những lỗi lầm không đáng kể
Trừ tội NẰM VÙNG và PHẢN BỘI QUÊ HƯƠNG
Không còn giữ ĐẠO LÝ LUÂN THƯỜNG
Thì kẻ đó chính là TỘI ĐỒ cuả DÂN TỘC
KIỀU PHONG ( Toronto)

TẬN CÙNG NỖI NHẪN
Nhẫn một chút sóng yên gió lặng
Nhẫn đến tận cùng, quyết liệt vùng lên
Vì đã hết chỗ đi xuống, bắt buộc như một mũi tên
Nhắm kẻ thù mà đánh thẳng
Đã không sự chọn lưạ thì sẽ không lạnh cẳng
Đời người ai cũng một lần chết mà thôi
Tổ Tiên ta đã từng đổ máu xương đấp bồi
Mới tạo được dãi sơn hà cẩm tú
Nếu 90 triệu dân Việt cứ mãi ủ rũ
Thì thế hệ mai sau sớm muộn sẽ bị xoá tên
Đất nước sẽ biến thành một tỉnh nhỏ như Tây Tạng ? !
Ý đồ thâm độc cuả đại Hán
Với sự tiếp tay cuả lũ Việt gian
Tầm ăn dâu gậm nhấm giang sơn
Đồng hoá người Việt thành Tàu phù tất cả
Tổ Tiên sau hơn một ngàn năm bị đô hộ vẫn khá
Có cơ hội vùng lên đánh trả
Đuổi kẻ thù, xây dựng Quê Hương
Không lẽ thế hệ nầy toàn là một đám hèn ươn ?
Tinh thần Bất Khuất Quật Cường đâu rồi hả ? !
Chỉ biết cúi đầu nhục nhã ? !
Tung hô lũ việt gian bán nước hay sao ? !
Mau vứt bỏ sợ hãi quyết liệt với lũ cuồng bạo
Sống cho xứng đáng một kiếp người
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Đừng làm tủi hổ giống giòng Hồng Lạc
Một mất , một còn với lũ sói lang mmới đạt.
KIỀU PHONG ( Toronto)

TÂM SỰ
Nghĩ đời lắm nỗi không bằng mộng
Tiếc mộng bao nhiêu lại chán đời
TAN DA
Dòng đời nghiệt ngã trôi
Cuốn hút nhân sinh ,đắng cay nhiều nỗi
Từ lúc chào đời, trưởng thành, nhập cuộc rồi về hưu
Gặp phải bao cảnh đời BẤT NHƯ Ý, muộn phiền !
Việc ĐẮC Ý lại quá ít !
Nhờ hiểu chút Đạo, chút Đời cũng hưũ ích
Nhiều lúc quá đau buồn không thiết sống người ơi !
Thế gian tìm một người HIỂU, CẢM THÔNG, CHIA SẺ đắng cay ngọt
bùi cõi đời
Cũng vô cùng khốn khó !
May mắn có một số số vị HIỂU, CẢM THÔNG phần nào qua văn thơ
Mấy ai được như ước mơ ?
Hưũ duyên nên lạc bước cõi thơ
Thực tế nhiều lúc quá phũ phàng, cay đắng !
Nhờ thơ văn giải bày tâm sự cũng vơi bớt ít nhiều trầm thống
Có lối thoát trút bao sầu khổ buồn vui
Chúng sinh đang lênh đênh trên Bể Khổ , phải không người ? !
Kẻ sống thiên Lý Trí làm sao hiểu ? !
Bị đâm sau lưng cũng hơi nhiều !
Chính những người thân mới chết !
Khi chưa Ngộ gặp nhiều Phiền Não
Đã Tỉnh rồi Phiền Não giảm đi
Cũng nhờ niệm danh hiệu Đức Phật từ bi
Tâm Thân an định , hiểu cõi đời Vô Thường, Cát Bụi
Một ngày nào từ giã cũng bớt tiêc nuối
Hành trang tiến bước đơn côi
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Ân oán , yêu thương cũng thế thôi .
KIỀU PHONG ( Toronto)

NỢ ÂN TÌNH
Nợ Tiền tương đối dễ trả
Mượn tiền thì trả tiền, đơn giản thôi
Nợ Tình rắc rối lắm người ơi !
Còn Nợ Ân Tình lại càng không dễ
Nợ Tiền kèm theo Nợ Ân Tình , lể mể
Lúc sa cơ, hay khi gặp hoạn nạn, hết đường binh
Diễm phúc gặp được người thấu rõ TẤM CHÂN TÌNH
Ra tay Nghiã Hiệp cưú giúp, Sung Sướng Cảm Động, ghi Tâm, khắc
Cốt
Người đó cũng thuộc loại Căn Bản Đạo Đức , rất tốt !
Đúng là “Buồn ngủ mà gặp chiếu manh”
Có cơ hội đền đáp Tiền lẫn Ân Tình , tuyệt vời, hết ý !
Trong cuộc sống không được nhiều trường hợp hiếm, quý !
Kiếp phù sinh coi vậy Ẩn Chưá khá nhiều điều Thâm Thuý, diễm tình
Chỉ những kẻ TÂM Ý TƯƠNG THÔNG, THÔNG TÌNH ĐẠT LÝ , nhận
ra nhau, đẹp xinh
Kẻ bình thường khó mà Cảm Nhận những trường hợp đặc biệt
Nên mới có câu Sĩ Vi Tri Kỷ Tử lưu lại từ ngàn xưa
Chết vì người Hiểu Được Mình ( SEE THROUGH MY HEART) ,
không hối tiếc
Cõi đời nầy lắm giông tố phũ phàng, oan nghiệt !
Đâu dễ gặp những Tâm Hồn Cao Thượng , phải không ?
Nếu ai Diễm Phúc tìm đúng đối tượng hằng mong
Sống kiếp người không uổng phí chút nào, có phải ?
Trong Bể Khổ dẫy đầy Thương Đau, Oan Trái !
Ai may mắn tìm được người Tâm Ý Tương Thông
Dù cho ngắn ngủi cũng Vô Cùng Thâm Thuý, Nhiều Ý Nghiã kiếp
sống .
KIỀU PHONG ( Toronto)
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* Cảm Tác từ Nấc Thang Tình Yêu

HẠNH PHÚC ĐỜI NGƯỜI
Mãn mục sơn hà vô niệm viễn
Bất như liên thủ nhãn tiền nhân
(Tác Giả ???)
Mãi nghĩ về người xa vạn dặm
Nào bằng thương kẻ cận bên mình
KIỀU PHONG ( Toronto)
Miêu Thiên và Cổ Tân Nguyệt đích thực dôi UYÊN ƯƠNG hiếm quý
Phá chấp bao ràng buộc , chướng ngại cuộc đời
Quả đúng là một đôi
Tìm được Hạnh Phúc Đời Người trên đỉnh núi
Sống đơn sơ, giản dị , mộc mạc, cách biệt thế giới bên ngoài
Chàng và nàng yêu nhau đậm đà ,có chiều sâu cảm nhận, cao tay
Không phải cuồng nhiệt , rực lưả , đắm say như tuổi thanh xuân
chớm nở
Cả hai ở lưá tuổi trên ba mươi
Nàng lớn hơn chàng tám tuổi nhưng không thành vấn đề, phải chăng
người ?
Đã có một đời chồng và ba đưá trẻ
Điểm chính yếu là hai tâm hồn hoà hợp, đích thực vui vẻ
Sống hài hoa hơn năm mươi năm đường trần quá đủ, phải không ?
Chẳng hề rời nhau nưả bước , Tình Trọng Nghiã Thâm
Đúng là đôi UYÊN ƯƠNG lần đầu tiên được Chiêm Ngưỡng !
Chuyện có thật được dàn dựng thành phim
Cõi đời nầy hiếm thấy một đôi sống vui vẻ, an nhiên
Bảo đảm đã tìm được HẠNH PHÚC ĐỜI NGƯỜI như ý nguyện !!!
Ôi ! Thiên tình sử đáng được người đời Ngưỡng Mộ, ngợi ca
Cõi đời tuy là Bể Khổ trầm luân thất tình lục dục , lệ sa……
Nhưng nếu Biết Sống, Biết Vui Hưởng, Biết Tuỳ Duyên cũng QUÁ ĐÃ
!!!
KIỀU PHONG ( Toronto)
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* Cảm tác từ NẤC THANG TÌNH YÊU

NẤC THANG TÌNH YÊU
Một chuyện tình Hiếm Quý trên cõi đời nầy
Phá chấp tất cả ràng ruộc, quan niệm cổ hủ xưa nay
Làm người xem sung sướng cảm động chảy nước mắt……
Nợ Ân Tình đền đáp một cách quá hay
Còn gieo được hạt giống lành trở lại
Mẫu người Có Tình, Có Nghiã, Ơn Đền, Nghiã Trả, đẹp thay !
Dưạ vào chuyện thật dựng xây, diễn đạt được hết cái Hay, cái Đẹp
Ôi! Cõi đời vẫn ẩn chưá cả một kho tàng Niềm Vui Cao Thượng
Chỉ dành tặng cho những ai biết Thưởng Thức, Chiêm Ngưỡng, Hấp
Thụ Tinh Hoa
Làm hành trang tiến bước cõi ta bà
Cùng nhau ẩn cư trên núi
Chàng và nàng nhìn nhau cảm nhận cả một bầu trời An Vui
Sống đến già vẫn Tình Sâu Nghiã Nặng tuyệt vời !
Lưu lại cho đời những trang Tình Sử Diễm Tuyệt !
Cả hai đạt đến TÂM Ý TƯƠNG THÔNG, THÔNG TÌNH ĐẠT LÝ
Chàng đục đá núi tạo thành sáu ngàn bậc thang
Cho người Bạn Đời đi lên đi xuống
Tay có bị chai vẫn cảm thấy vui sướng
Cả hai đã tìm được HẠNH PHÚC ĐỜI NGƯỜI
KHÂM PHỤC, NGƯỠNG MỘ một chuyện tình DIỄM TUYỆT !!!
KIỀU PHONG ( Toronto)
* Cảm Tác từ Nấc Thang Tình Yêu

NHẬU QUẮT CẦN CÂU
Tưủ phùng tri kỷ thiên bôi thiểu
Thoại Bất Đầu cơ bán cú Đa
Rượu gặp tri kỷ ngàn chén thiếu
Nói chuyện không hợp nưả câu thưà
CỔ NHÂN
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Hôm nay nhậu một bưã quắt cần câu quá đã !
Từ bốn giờ chiều đến chín giờ đêm
Chia ngọt sẻ bùi chung vai gánh vác hơn ba thập niên
Họp mặt cụng ly uống cạn hồ trường
Năm khưá lão cưa đứt ba mưoi chai bia và chai sâm banh ráo trọi
Không ngờ Chiến Hưũ Sờ Sướng thâm niên tưủ lượng sáng chói
Không hề say sỉn có lẻ quá vui
Anh em quen biết, thân thiết hơn ba mươi năm trời
Sinh hoạt Cộng Đồng, Báo Chí , Biểu Tình lúc mới Tỵ Nạn
Lâu lắm mới có dịp thử tưủ lượng cuả nhau
Tuy trên sáu bó vẫn kiên cường, dũng liệt
Tha hồ hàn Huyên Tâm Sự từ gia đạo đến việc Nước
Vắng chủ nhà gà vọc niêu tôm
Đố nhắm toàn mua ở tiệm , ôm đồm
Nhậu một bưã mới biết ai kỳ phùng địch thủ
Gia chủ đã bị khách hạ đo giường ngủ
May Nữ Chủ Nhân đi dự lễ Vu Lan về
Âm mưu dọn đồ, khổ chủ nằm mê
Sạch sẻ , trống trơn, bỏ tật
Nói đuà cho vui , toàn là những người Chân Thật
Hiểu nhau hơn nưả kiếp người
Ý Chí kiên cường không lay chuyển,bạn ơi !
Nên vẫn thắm thiết,tình thâm nghiã trọng
Mặc thế nhân xoay chuyển tây, đông
Kiếp người đâu có bao năm
Ngoảnh lại tóc điểm sương, héo uá
Vẫn còn triũ nặng bên lòng
Nợ Nước, Thù Nhà chưa trả xong
Đường đấu tranh muôn vạn gai chông
Nhưng không thế nãn lòng bỏ cuộc
Chỉ những kẻ đánh mất Công Đạo, Lương Tri
Biến thành loại Bất Nghiã Vô Nghì
Hám bả lợi danh , nỡ lòng cúi quì bưng bô cho Ác Quỷ
Thà chết vinh hơn sống nhục
Đường đấu tranh thiên nan, vạn nan
Lưả thử vàng, gian nan thử sức
Ví phỏng đường đời bằng phẳng mãi
Anh Hùng hào Kiệt có hơn ai ?( Phan Bội Châu)
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Hõi ai là bậc Anh Tài ?
Hãy tận sức cứu Quê Hương , Dân Tộc thoát vòng Oan Trái
Danh thơm, khí tiết ngàn đời Chiêm Bái !!!
KIỀU PHONG (Toronto

THÀ ĐỖ MÁU KHÔNG RƠI LỆ
Phái mày râu thường kiên cường quyết liệt
Dù đổ ruột nhưng vẫn cắn răng cam chịu nỗi đau
Giống như Ký Con Đoàn Trần Nghiệp thổ máu đào
Trước khi được uỷ thác trọng trách Trưởng Ban Am Sát
Của Việt Nam Quốc Dân Đảng lúc sắp khởi nghiã Yên Báy khi xưa
Bảo anh em đảng viên tra tấn tối đa, máu đổ , thịt rơi
Vẫn chịu đựng, kềm chế nỗi đau thân thể nổi
Mới dám đảm trách trọng trách hiểm nguy
Đề phòng trường hợp thất thế sa cơ
Bị kẻ địch tra tấn tận cùng đau khổ
Thà chết không khai tên tuổi đệ huynh
Đúng như tâm nguyện kiên định
Khi khởi nghiã bất thành
Hiên ngang bước lên đoạn đầu đài Hy Sinh vì Quê Hương , Dân Tộc
Chỉ những trang Anh Hùng Hào Kiệt vì Nước quên mình
Lưu danh thơm ngàn đời trong Sử sách
Nhi Nữ trường tình , Anh Hùng khí đoản xưa nay
Khó thoát ải Mỹ Nhân, có phải ?
Nay có vị dùng bút hiệu chẳng để lệ rơi
Nhưng thực tế khó lắm đó người
Mấy ngày nay nước mắt gần ngập lụt Diễn Đàn Nhóm Thân Hưũ
Không thấy vị dùng bút hiệu hiếm hỷ
Xuống bút đề thơ bênh vực
Tại hạ đành cho con cóc nhảy ra
Để tránh ngập lụt Diễn đàn Thân Hữu
KIỀU PHONG (Toronto)
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DIỄM PHÚC
Nhìn hình Sư Tỷ Cao Minh Nguyệt
Không ai nghĩ tuổi đời ngoài tám bó, bạn ơi !
Diễm phúc thay, đẹp tên, đẹp NẾT, đẹp người !
Bảo đảm chị tiền kiếp đã TU nhiều lắm
Theo giáo lý Nhà Phật, không gì chả có quả nhân
Kiếp hiện tiền do tiền kiếp dự phần
Giống như chuyện Thoát Vòng Tục Luỵ hay Tái Thế Tình Duyên
Sư phụ Ngọc Lam dung mạo, hình dáng trông thấy giật mình
Nên không thể toại nguyện duyên tình như mong ước
Cùng Tiểu Thư đài cát cao sang
Đành nén lòng diệt khổ đau, gởi thân nơi Thiền Tự
Duyên nợ chưa dứt, buộc ràng mấy trăm năm sau
Người được tái sinh thành Nhà Sư tuấn tú, khôi ngô
Vì một chút sân ngã mạng hàm hồ
Thiên Kim Tiểu Thư nào sánh bằng Vạn Kim Hoà Thượng
Duyên nợ trói buộc do tiền kiếp nghiệp mang
Mấy trăm năm sau Phiền Não tìm đến
Xem phim nầy tại hạ cảm nhận nhiều điều kỳ diệu, thâm sâu
Phật Tánh, Phật Tâm diễm tuyệt , nhiệm mầu
Ai có Chủng Tử dễ dàng Khai Ngộ
Sư Tỷ Cao Minh Nguyệt tiền kiếp tu nhiều chớ bộ
Diễm phúc được tao ngộ kiếp nầy

Thân thiết nhau qua màn ảnh nhỏ bao ngày
Ước mong có cơ hội tay bắt mặt mừng đậm đà thắm thiết
Đường Tu Học còn dài thiệt
Tiệm Ngộ cố gắng góp nhặt thật nhiều
Bảo đảm sẽ đến một ngày thuận duyên Đốn Ngộ
Ngẫm nghĩ cõi đời nếu biết thưởng thức cũng ĐẸP lắm chơ bộ.
KIỀU PHONG (Totonto)
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CƠM ĐẠM BẠC
Kính mời tất cả Chiến Hưũ, Bằng Hưũ
Thuộc Diễn Đàn Tứ Hải Giai Huynh Đệ, Phe Ta
Đến tệ xá dùng cơm Đạm Bạc, thắm đượm Quê Nhà
Canh Chua, Cá Kho , chè đậu xanh nước cốt dưà đường cát
Đầu bếp kinh nghiệm hai năm trường khua đuã bát
Nấu những món mình ưa thích thuở xưa
Từ lúc thiếu niên nay đã tóc điểm sương tuyết, lưa thưa
Nhưng khẩu vị thuộc hạng không tệ
Nấu nướng với tấm lòng yêu thích , say mê
Chuẩn bị chu đáo vật liệu, bài bản đề huề
Đụng đầu bếp thứ cự phách cũng không gì nao núng
Biết phục thiện, cầu tiến trau dồi
Lưỡi biết nêm nếm , biết thưởng thức Đệ Nhất Khoái cõi đời
Không hề vổ ngực xưng tên nhưng bảo đảm vượt trội
Các vị Nội Trợ nấu kiểu trả nợ quỷ thần
Hay cương bậy không căn bản, chẳng có Tấm Lòng
Không Nhập Vai được duyên nghiệp giao phó
Nấu bếp cũng cả Nghệ Thuật , đúng không ?
Đức lang quân nào không Quý Yêu nội tướng đảm đang, vén khéo ?
Đường vào Tình Yêu thường đi qua ngả Bao Tử
Đa tạ Thân Hữu gần xa
Có lòng chúc mừng Sinh Nhựt tại hạ
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KIỀU PHONG (Toronto)

NHÂN KIẾP LUỴ PHIỀN
Dòng đời có bao giờ phẳng lặng ?
Ba chìm, bảy nổi, chín lên đênh
Ngay kẻ Chân Tu thử thách nhiều nào phải nhẹ tênh ?
Kiên tâm , trì chí vượt qua mọi nghiệp chướng
Đường đấu tranh ma chướng buả vây
Lưả thử vàng, gian nan thử sức vơi đầy
Ai đủ Dũng Lực, Hùng Tâm vẫn đứng vững
Chuyện lấp biển vá trời nào phải dễ , phải không ?
Có một số người ủng hộ chút tiền bạc xem như xong
Mong mỏi Tổ Chức, Đoàn Thể đó thành tựu kết quả ? !
Nếu vậy ai cũng ngồi không cả
Chỉ bỏ chút tiền để bớt cắn rứt lương tâm
Ngồi chê khen, bình phẩm những ai Nặng Lòng
Biết bao mũi dùi tấn công tơi tả !
Sóng cả không ngả tay chèo, mấy ai ? !
Vẫn ngưỡng mộ những kẻ hết lòng hết dạ với Quê Hương, Dân Tộc
dù bị nan tai
Còn Đấu Tranh là còn Hy Vọng
Chuyện Đấu Tranh nào dễ như ăn cơm , ăn cháo ?
Đối với kẻ thù độc ác, dã man, tàn bạo cực độ bi thương !!!
Nhân Tính đã không còn , vô cùng khốn khó
Phe Ta Nhân Tính còn nhiều
Lại thêm lũ nằm vùng, kinh tài
Và bọn đón gió trở cờ ăn hại !
Buả vây vô cùng oan trái !
Có bản lãnh đương đầu mới đáng mặt Hùng Anh
Ví phỏng đường đời bằng phẳng mãi
Anh hùng hào kiệt có hơn ai ? (Phan Bội Châu)
KIỀU PHONG ( Toronto)
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BẢO ĐẢO TÂM, GƯƠM THẦN Ý CHÍ
Đường ngàn dặm xa xôi vạn lý
Chân ta bà lẩm lũi bước đi
Vũ khí hề ! Ta có cần gì
Bảo đao TÂM , gươm thần Ý CHÍ
KHÔNG LẠC ( Một Cành Mai Trắng)
Một khi đã thức tỉnh nhận ra đời như giấc mộng
Phiền não giảm dần, chẳng còn trói buộc như xưa
Thân Tâm cảm nhận đôi chút An Lạc sớm trưa
Danh , Lợi, Bạc Tiền xem chẳng là gì cả
Tâm An Định niềm vui khôn tả
Chỉ những ai đồng hội đồng thuyền
Mở Tâm, mở Trí trút bỏ muộn phiền
Cố gắng tu tập thường xuyên
Dần dà gặt hái ít nhiều Tinh Tấn
Tâm thành, chí vững vượt qua nghiệp chướng buả vây
Thử thách cũng nhiều , tróc vẩy , trầy di
Đường tu học coi vậy giặc phiền não dẫy đầy
Thật đúng như câu : Thứ nhật là tu tại gia
Thứ nhì tu chợ, thứ ba tu chuà
Xung quanh lắm kẻ còn mê
Một mình ta tỉnh đi về sớm hôm
Đường trần nhiều kẻ mê hồn
Tham tiền, tham bạc ôm đồm quá tay !
Nếu có Chủng Tử ngộ ngay
Thuận duyên khai mở đắng cay giảm nhiều
Cuộc đời ngắn ngủi chúng sinh ơi
Hãy kiếp mau tu kẻo trễ rồi
Tu tâm sưả tánh cho sạch bụi
Mới mong ra khỏi kiếp luân hồi
KIỀU PHONG ( Toronto)

153

NHÂN QUẢ
Bên đường NHÂN QUẢ đong đưa
Nhẹ cao tay hái, mắt mưa lệ nhoà
NHÂN gieo bao kiếp đây mà
Nên nay hái QUẢ tự ta cấy trồng
KHÔNG LẠC
Ngẫm thế sự nên cười hay khóc ?
Cười ít khi, khóc lại nhiều hơn
Từ lúc chào đời, khôn lớn, nay tuổi hoàng hôn
Chứng kiến bao thăng trầm dâu bể
Trôi theo Mệnh Nước lưu lạc xứ người
Thắm thoát đã ba mươi ba muà xuân , hỡi ôi !
Quê Hương vẫn mịt mù trong màn đêm tăm tối
Nhân gì Tiền Nhân đã gieo đây ?
Chỉ trong vòng ba trăm năm diện tích lãnh thổ tăng gấp đôi
Những điều oan nghiệt , ai ngu dại ghi vào sử sách ?
Cũng bởi kẻ thù truyền kiếp cứ mãi ôm mộng cuồng điên
Có bao giờ để Dân Tộc ta yên
Sinh sống một kiếp người an lạc
Định luật muôn đời cá lớn nuốt cá bé thế thôi
Lũ hán gian đã cưỡng chiếm , đồng hoá hết chín mươi chín bộ tộc cuả
Bách Việt rồi
Chỉ còn duy nhật Lạc Việt vượt thoát xuống phương Nam tồn tại
Dĩ nhiên bản năng sinh tồn mở mang bở cỏi
Ít nhiều đã gây nghiệp , trả quả những thế hệ mai sau
Hơn sáu mươi năm máu lệ mãi tuông trào
Trả như vậy đã đủ chưa vậy hả ?
Oan nghiệt nẩy sinh đảng chó má
Viên thuốc độc bọc đường nay đã thấm thiá nỗi đau
Tàn hại Quê Hương, phá nát cội rễ giống giòng, lệ trào
Đạo Đức, Luân Lý tốt đẹp truyền thống cuả Cha Ông gần như cạn kiệt
Biết bao mảnh đời bi thảm đoạn trường !!!
Buôn Dân , Bán Nước không chút xót thương
Chẳng lẽ mãi trường tồn theo năm tháng ?
Cơ trời chuyển vận nay mai
Đảng SÚC VẬT chết không kịp giẫy
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Nguyện cầu Hồn Thiêng Sông Núi, Anh Linh Anh Hùng Hào Kiệt xót
thương
Phù trợ thế hệ nầy ĐỨNG LÊN ĐÁP LỜI SÔNG NÚI
Quyệt RƯÃ NHỤC để tạ ơn Tiền Nhân , viết tiếp trang sử Việt sáng
ngời.
KIỀU PHONG ( Toronto)

GIÁC SẼ THẤY ĐƯỢC
Ba cõi sáu đường chỉ một Tâm
Giác sẽ thấy được, Mê thì lầm
Trăm năm một cõi đầy bụi bậm
Phủi sạch hết rồi trong suốt Tâm
KHÔNG LẠC ( Mỗt Cành Mai Trắng )
Mọi việc Thiện- Ác cõi đời do Tâm khởi
Nếu Thiện tính nhiều, Ác tính khó vùng lên
Ngược lại Thiện quá nhỏ, Ác tính quá nhiều gây nên nghiệp chướng !
Giưã chợ đời tiếp xúc thiên hạ, chán ngán người ơi !
Bon chen, hơn thua nhỏ nhặt, Nhân Phẩm để đâu rồi ? !
Nhiều kẻ giàu nhưng KHÔNG SANG đông lắm !
Có giao tiếp, rõ mặt thật, ngao ngán thay !
Người có Thiện Tâm , Nhân Cách khá ,hiếm thấy !
Ăn xổi ở thì quá đông
Nhân phẩm được thể hiện qua quan niệm sống

Cách cư xử thường ngày với tha nhân
Phải Đạo Làm Người, Bổn Phận Công Dân
Thời đại văn minh Vật Chất, thiên hạ chạy theo quá đông
Nhiều kẻ đã quên hẳn phần Tâm Linh bị phủ bụi bậm
Đành rằng Khoa Học Kỹ Thuật giúp nâng cao nếp sống con người
Nhưng không phải phóng tâm ra ngoài , bỏ quên phần Tâm Linh
Khi nhắm mắt từ giã cõi đời
Mang được những gì về bên kia thế giới ? !
Càng có tuổi nên chăm sóc phần Tâm Linh
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Giúp đoạn đường cuối thăng hoa, diễm tình
Lúc cất bước được ít nhiều người thương tiếc
Đừng chết như con chó chết, thiên hạ cười chê
Kiếp người cố gắng sống cho ra NGƯỜI, không tệ.
KIỀU PHONG ( Toronto)

NẺO CUỐI CUỘC TÌNH
Trước mặt màn ảnh nhỏ
Hiện lên hình ảnh đầm ấm, ngọt ngào, dễ thương
Hai cụ già tóc bạc trắng dắt dìu nhau trên nẻo đường
Hoà cùng nhạc cảnh du dương, trữ tình, trầm bổng
Khúc hát lời Pháp, âm điệu trìu mến, nhẹ nhàng, lãng mạn, tơ vương
Được người có lòng dịch sang Việt ngữ,phụ đề tỏ tường
Từ lúc thanh xuân nay trở thành tuổi hạc
Vẫn còn đượm nét âu yếm, ngọt ngào
Ôi! Cõi đời cũng lắm hương vị cay đắng, chua chát, ngọt bùi, dạt dào
Thâm ý lời nhạc đậm đà tình nghiã
Cõi phù sinh sống được như thế cũng quá tuyệt vời , thấm thiá !
Kiếp người nếu biết sống cho ra Người
Hưũ dụng, tình nghiã đậm đà, diễm tuyệt !
Dòng đời bao giông tố, bão bùng,gió táp, mưa sa
Cố làm sao giữ được thân tâm hài hoà
Tuỳ duyên nhưng bất biến
Tâm An Lạc giữ vững , chẳng đảo điên
Ác quỷ, yêu ma làm sao lay chuyển ?
Người Thấm Đạo cũng nhờ có Chủng Tử, hưũ duyên
Ai không có bảo đảm muộn phiền vây buả
Dĩ nhiên vẫn còn chúng sinh lặn hụp trong Bể Khổ
Hiểu Đạo, tu tập, giảm bớt muộn phiền
Khi nào tâm An Định, tam độc bệnh lặng yên
Chứng quả Đại Ngộ, Đại Giác , thoát vòng luân hồi sinh tử
Người Tu Học hướng Tâm Linh về nẻo Thăng Hoa
Nhiều đời, nhiều kiếp kiên tâm trì chí dần dà
Thế nào cũng có ngày đắc quả
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Cần nhất đừng để bị kéo lôi vào đường quỷ ma
Quyết kiên định trước bao cám dỗ ma tà
Tâm Chánh Đạo càng ngày càng sáng tỏ
Người Thấm Đạo và kẻ bình thường khác nhau chỗ đó.
KIỀU PHONG (Toronto)

CƠM GIA ĐÌNH
Kính mời Bằng Hưũ xa gần vui lòng ghé tệ xá
Dùng cơm gia đình , đàm đạo cho vui
Cách biệt quê gần tròn ba mươi bốn năm trời
Có lẽ ai cũng nhớ những món ăn ngày cũ
Canh măn mẳn nấu với cá hồi
Nhắc nhở thân phận tỵ nạn nổi trôi
Vẫn mong có ngày về thăm quê cũ
Thịt gà trộn gỏi ngó sen , gia vị rau răm, rắc chút đậu phộng
Ba khiá trộn chanh , đường, tỏi, ớt bốn vị thâm trầm
Món ăn nhà nghèo khắc cốt ghi tâm
Lâu lâu được thưởng thức nào kém Mỹ Vị Hoàng Cung , có phải ?
Dòng đời thăng trầm , dẫy đầy oan trái
Kiên cường, dũng liệt, nhẫn nhục mới có thể vượt qua
Giờ tuổi hoàng hôn, xế bóng chiều tà
Suy nghiệm nếm đủ chua , chát, đắng , cay , mặn, ngọt

“Tuổi thọ nầy là nợ trần hay cõi phúc
Thôi cũng đành trang trải nốt cho xong
Mặc thu buồn lá đổ bên song
Cạn chén nưã ta mừng nhau tuổi thọ ” (Tuệ Quang, Tôn Thất Tuệ)
KIỀU PHONG (Toronto)

157

CƠM THANH ĐẠM
Kính mời Bằng Hữu xa gần ghé tệ xá
Dùng cơm thanh đạm với tại hạ
Canh bồ ngót nấu với cá hồi xứ Canada
Thịt kho nước dưà đúng cách Miệt Vườn, Miệt Ruộng quê nhà
Để tìm lại chút hương vị ghi tâm khắc cốt
Tráng miệng bằng chè đậu xanh nước cốt dưà đường tát , kèm rong
biển
Hàn huyên tâm sự cho vơi bớt muộn phiền
Kiếp nhân sinh sớm còn tối mất , tự nhiên
Thôi thì hãy tạm tìm vui trong khoảnh khắc
Thời gian sống quê người dài hơn ở Quê Hương
Bao bể dâu oan nghiệt nặng vương
Đành chấp nhận cho xong một kiếp
“Cạn một chén khóc nước nhà hưng phế
Chén thứ hai cười cuộc thế bể dâu
Chén thứ ba mình hãy chúc nhau
Kẻ quá lục tuần, người ngoài bảy chục” ( Tuệ Quang Tôn Thất Tuệ )
KIỀU PHONG (Toronto)

CƠM ĐẠM BẠC

Kính mời tất cả Chiến Hưũ, Bằng Hưũ
Thuộc Diễn Đàn Tứ Hải Giai Huynh Đệ, Phe Ta
Đến tệ xá dùng cơm Đạm Bạc, thắm đượm Quê Nhà
Canh Chua, Cá Kho , chè đậu xanh nước cốt dưà đường cát
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Đầu bếp kinh nghiệm hai năm trường khua đuã bát
Nấu những món mình ưa thích thuở xưa
Từ lúc thiếu niên nay đã tóc điểm sương tuyết, lưa thưa
Nhưng khẩu vị thuộc hạng không tệ
Nấu nướng với tấm lòng yêu thích , say mê
Chuẩn bị chu đáo vật liệu, bài bản đề huề
Đụng đầu bếp thứ cự phách cũng không gì nao núng
Biết phục thiện, cầu tiến trau dồi
Lưỡi biết nêm nếm , biết thưởng thức Đệ Nhất Khoái cõi đời
Không hề vổ ngực xưng tên nhưng bảo đảm vượt trội
Các vị Nội Trợ nấu kiểu trả nợ quỷ thần
Hay cương bậy không căn bản, chẳng có Tấm Lòng
Không Nhập Vai được duyên nghiệp giao phó
Nấu bếp cũng cả Nghệ Thuật , đúng không ?
Đức lang quân nào không Quý Yêu nội tướng đảm đang, vén khéo ?
Đường vào Tình Yêu thường đi qua ngả Bao Tử
Đa tạ Thân Hữu gần xa
Có lòng chúc mừng Sinh Nhựt tại hạ
KIỀU PHONG (Toronto)

MỘT NGÀY VUI
Kiếp người nên biết trân quý những ngày vui hiếm có
Thuận duyên nên mới hội ngộ thắm tươi
Trước lạ sau quen thắm thiết tình người
Cũng là Đồng Bào lưu lạc tận miền hàn đới
Hôm nay rất đẹp trời
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Bảy nhân vật cuả ba nhóm cùng quen một người
Chất xúc tác kéo nhau tụ hội
Vui đuà trêu chọc rộn rả niềm vui
Người bạn không ngại đường xá xa xôi
Lái xe từ thác Niagara, vẫn tới
Mấy hôm trước đấu nhau ác liệt giành chút Nghiã Tình
Suýt nưã biến thành bãi chiến trường gió tanh mưa máu, khiếp kinh
Nước chủ nhà quyết không nhường vị khách phương xa
Chứng tỏ Xứ Lạnh Tình Nồng, đáng ngưỡng mộ, ngợi ca
Mong được tái ngộ những ngày tháng tới
Cõi đời biết bao cảnh bi thương, chìm nổi
Vui được phút nào nên Trân Quý, bạn ơi !
Hưũ duyên được hội ngộ thắm đượm tình người
Vòng tay nồng ấm vẫn rộng mở chào đón những ai ghé bước
Dù dòng đời dẫy đầy phiền não , ô trược
Nhưng vẫn còn những tâm hồn Tình Nghiã Đậm Đà
Cùng nhau sẻ chia cay đắng, ngọt bùi cảm động lệ sa…..
MỘT NGÀY CÙNG GẶP GỠ NHAU
LÀ DUYÊN MẤY KIẾP, PHẢI ĐÂU KIẾP NẦY
Mong còn gặp lại chóng chầy.
KIỀU PHONG (Toronto)

THÔI RỒI CÒN CHI ĐÂU ANH ƠI !
Đảng Súc Vật, Nô Tài cuả tàu cộng
Không còn sót một chút lòng Nhân ? !
Mãi quốc cầu vinh Tội Đồ Dân Tộc, nhẫn tâm
Chỉ biết còn đảng còn mình, trời ơi, đất hỡi !
Dân Tộc nầy đã làm chi nên tội ?
Sao bị đoạ đày hơn một thế kỷ qua
Nghiệp chướng trả bao thế hệ máu xương khắp dãy Sơn Hà
Hơn mười triệu nhân mạng hoang phí để đổi kiếp NÔ LỆ ? !
160

Đảng Súc Vật thất đức, bất nhân, tàn tệ
Chưa có thời nào vô cùng thê thảm, đen tối thế này
Hoạ diệt vong , đồng hoá tràn ngập đó đây
Ác đảng không bận tâm hay xót xa , ai oán
Thiên Cổ Tội Nhân , nguyền ruã, phỉ nhổ đời đời kiếp lũ Súc Sinh
Nguồn gốc tội lỗi tày trời cũng bởi NGHIỆT SÚC hồ chí minh
Cam tâm BƯNG BÔ cho kẻ thù truyền kiếp
Đạo Đức, Luân Lý đào tận gốc, trốc tận rễ, nghiệt oan
Thủ đoạn trồng người thâm độc dã man
Huỷ diệt Tinh Anh cuả Non Sông Việt Quốc
Nay tha hồ làm ngơ để lũ tàu cộng tung thủ đoạn thâm độc
Tầm ăn dâu, đầu độc Đồng Bào ta
Tuông những độc phẩm giết dần lục phủ ngũ tạng, gian tà
Dân mình giờ mắc bệnh ung thu tỷ lệ cao nhất Thế Giới
Thằng tàu cộng lòng lang dạ sói
Độc gấp mấy lần tiên tổ chúng trước kia
Thế kỷ hai mươi mốt mà sao chưa tỉnh giấc mộng xâm lược vậy kià ?!
Cả cộng đồng thế giới đang vui hưởng thái bình, no ấm
Kiếp người sống được dài hay ngắn
Chỉ qua hơi thở mà thôi
Độc ác dã man như Tần Thuỷ Hoàng , Thành Cát Tư Hản một thời
Lúc chết giữ được mấy thước đất ? !
Vì VÔ MINH mới tạo ÁC NGHIỆP dẫy đầy
Rồi cũng đến ngày Trời Tru Đất Diệt
Giống Độc Ác ngày gần đây sẽ trả cả vốn lẫn lời ÁC NGHIỆP!
KIỀU PHONG (Toronto)

TÁNH BẨM SINH ?
Vưà đọc xong bài SỢ VỢ cuả Người Phương Nam
Xin có đôi điều góp ý
Thật ra đàn ông cũng có nhiều loại
Đàn bà cũng lắm loại như ai
Người Biết Điều, gặp kẻ Biết Điều hiếm thay
Đức Phật cũng đã phân loại Nam, Nữ cả thảy bảy hạng
Vợ như Mẹ, như Chị, như Em, như Bạn
Chồng như Cha, như Anh, như Em , như Bạn
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Trong bốn hạng nầy kết tóc se duyên
Tương đối tìm được Hạnh Phúc đời người, cõi thế
Còn ba hạng Vợ như Bà Chủ, như kẻ Trôm, kẻ Cướp
Vướng vào thì là ĐIẠ NGỤC trần gian
Vì trong lòng họ chỗ đứng cuả người chồng rất khiêm tốn
Thành ra gia đạo làm sao được trong ấm, ngoài êm
Vô Oan Trái Bất Thành Phu Phụ, chớ rên
Đành trả nghiệp nặng vay tiền kiếp
Bao giờ trả dứt nghiệp
Thảnh thản, nhẹ nhang từ giã cuộc chơi
Phiền Não tức là Bồ Đề đúng quá đi thôi
Khi tỉnh giấc mộng vàng, thân tâm an lạc
Tháo bỏ hay nới lỏng các sợi dây buộc ràng
Trở về TÌM LẠI CHÍNH MÌNH , sống với Vợ Cả, an nhàn
Chính là TÂM LINH ta đó
Vợ Hai, Vợ, Ba, Vợ Tư không còn xem trọng như xưa
Ba nàng nầy, khi bước sang cõi khác , vĩnh biệt
Chỉ Nàng Cả thắm thiết nghiã tình
Có tuổi rồi xin hãy thức tỉnh
Về sống với Vợ Cả, Chồng Cả người ơi !
Sớm hôm hủ hỉ chia ngọt, sẻ bùi
Cảm nhận thăng hoa tươi thắm
KIỀU PHONG (Toronto)

CUỐI ĐỜI CÓ GÌ TIẾC NUỐI ?
Hơn sáu mươi năm may mắn hiện hưũ trên cõi đời dâu bể
Không ngờ đi được quãng đường đầy dẫy ngọt bùi lẫn đắng cay
Vẫn hiên ngang tiến bước, dẽo dai
Âu cũng do Nhân đã gieo từ tiền kiếp
Vô oan trái bất thành phu phụ, đúng thiệt
Không nợ duyên làm sao ràng buộc được đây ?
Vui buồn cũng một kiếp vơi đầy
Trong khổ đau ẩn niềm hạnh phúc
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Trong hạnh phúc hàm chưá khổ đau
Trải qua bao vật đổi sao dời, giông tố ba đào
Còn vững bước , nghĩ lại cũng khá Diễm Phúc !
Biết bao mảnh đời chìm đắm , nghiệt ngã cõi tục
Hiện nay Quê Hương, Dân Tộc bị bao phủ màu tang !
Từ ngày Quỷ Đỏ tràn sang
Nước Mất, Nhà Tan , nổi trôi nơi đất khách
Trải qua hơn ba mươi ba muà đông giá lạnh
Lưả Lòng vẫn còn ầm ỷ chưa chịu rụi tàn
Mặc ai chạy theo dục vọng, quay lưng bán rẽ CÔNG ĐẠO, LƯƠNG
TRI
Cố gắng sống cho ra NGƯỜI có Nghiã có Nghì
Biết ĐAU, Biết KHỔ, Biết NHỤC trước nổi ĐAU cuả Đất Nước
Tâm Nguyện cuối đời hằng mơ ước
Được Diễm Phúc nhìn ngày Toàn Dân vùng lên tháo bỏ xích xiềng
Thoát cảnh NÔ LỆ dưới bàn tay nhuộm máu cuả lũ việt gian , hán
gian cuồng điên
Nếu Đất Trời không thương, nhắm mắt lià đời trước lũ súc sinh
Như vậy cuối đời vẫn còn mang nặng nôi u hoài, tiếc nuối !
Quyết kiên cường góp chút công mọn đến hơi thở cuối
Nguyện cầu Hồn Thiêng Sông Núi, Anh Linh Anh Hùng Hào Kiệt
Tiền Nhân phù trợ Quê Hương
Bảo đảm lũ THẤT ĐỨC, BẤT NHÂN chết KHÔNG KỊP GIẪY
Một ngày rất gần đây !!!!
KIỀU PHONG (Toronto)

Nhẫn một chút sóng yên gió lặng
Nhẫn đến TẬN CÙNG quyết liệt vùng lên
Giống như một mũi tên
Nhắm đối phương vút tới
KP (Toronto)

HƯŨ TÌNH – VÔ TÌNH
Cùng một sự việc tuỳ bạn thuộc loại người nào, cõi thế
Giống Hưũ Tình thường nhiệt tình, thân thiện, cư xử đẹp xinh
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Kẻ Vô Tình thường thờ ơ, lạnh nhạt chả có gì đáng bận tâm
Người Hưũ Tình sống chân thật, tự trọng, hiến dâng
Nhưng khi nhận ra đối phương vô tâm, lưà phỉnh chả có chút lòng
Cảm nhận bị tổn thương khá nặng !
Tuy không trả đuã, vẫn giữ im lặng
Nhưng đã đổi thái độ, nhìn đời bằng đôi mắt khác
Chả ai ngu dại dẫm lên hay khuấy động vết thương xưa
Càng mãnh liệt đương đầu với những điều nghịch lý không như mong
ước
Hưũ Tình nhưng cũng rất Vô Tình, trở ngược
Còn kẻ Vô Tình đôi lúc cũng lưu tình
Cư xử ích kỷ thường nghĩ lợi về mình
Gặp phải những va chạm mãnh liệt, hãi kinh
Vì thế lưu lại chút tình khi thức tỉnh
Dòng đời nghiệt ngã, trái oan ,khiếp kinh
Kẻ sống thiên Nội Tâm tình cảm dồi dào
Tuỳ đối tượng để trao
Kinh nghiệm đau thương vấp ngả là hành trang dũng tiến
Cõi đời mấy ai được toại nguyện như ước mơ ?
Mộng và thực nhiều khi lệch góc trăm tám chục độ
Ai có Dũng Khí, Hùng Tâm kiên cường tiến bước đường đời
Bất cứ rơi vào nghịch cảnh nào vẫn giữ tình nghiã đậm đà, thắm thiết
Dù sao sống chân thật, hết lòng, hết dạ , diễm tuyệt !
Mặc thế nhân lắm kẻ chả ra gì
Vui cũng một ngày, buồn cũng một ngày mà nị
Xin được mỉn cười phút cuối ra đi
KIỀU PHONG (Toronto)

HƯƠNG VỊ QUÊ HƯƠNG
Mấy năm trước tình cờ gặp Ba Khiá
Món ăn nhà nghèo ở các miền quê
Mua ở tiệm về rưả sạch mọi bề
Đâm chút tỏi ớt, nặn tý chanh vào cho đủ lễ
Thêm chút đường, trộn đều cho thấm dễ
Bốn vị mặn, ngọt , chua, cay hoà điệu âm thầm
Nhai miếng cơm và đớp một que, ngon hết chỗ trầm ngâm !
Mười chín năm chia lià dâu bể
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Giờ đây được nếm lại hương vị yêu thích thuở nào
Ôi chua choa ! Ngon quá xá trời ơi !!!
Đúng món mình mê dạo đó
Chẳng khác nào CAO LƯƠNG MỸ VỊ nơi HOÀNG CUNG, hiếm có
Được một bưã no nê cũng sướng mê đời
Xong rồi bèn gọi điện thoại khoe với một số bạn bè, trời ơi !
Lâu dữ lắm mới được một bưã cơm quá đã !!!
Cái gì thích,bị mất, tìm lại được, đa tạ !
Còn những gì quá dư thưà không mấy quý bằng
Đó là tâm lý người đời vẫn thường hằng
Biết thưởng thức, cảm nhận những gì mình ưa thích
Dù món ăn đơn sơ không có mấy bổ ích
Nhưng rất Khoái Khẩu mê mệt bạn ơi !
Thức ăn, thức uống cũng là một trong những thú vui cuả cuộc đời
Ai không có lộc hưởng thế là lỗ nặng !
KIỀU PHONG ( Toronto)

CHÁNH ĐẠO
Người tu Chân Chánh , Phật Tử đều Ngưỡng Phục
Nhưng thời Mạt Pháp , Tu Ma nhiều hơn Tu Phật , người ơi !
Chiếc áo không làm nên nhà Tu , đúng quá đi thôi
Thời cuộc ngày nay đảo điên , loạn xạ
Nên lũ cộng mới dùng nhiều thủ đoạn dối trá
Cạo đầu lũ Công An, huấn luyện chuông mõ, kệ kinh
Tung ra Hải Ngoại lũng đoạn Cộng Đồng mình
Mỗi tên đều cố gắng chiêu dụ Phật Tử ám chướng lập ngôi chuà bự
Đạo cạo đức trọng sao còn mời ca sĩ, ca lẻ về chuà hát hò
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Không đủ Đạo Hạnh thu hút Phật Tử trẻ lẫn già nua
Gần đất xa trời cúc cung cúng bái
Nghĩ buồn cho Quê Hương, Dân Tộc , ngang trái !
Một thời nhiễu nhương lũ cộng mượn áo Nhà Sư
Như tên Trí Quang, Minh Châu……..
Còn lâu mới thành Chánh Quả
Giáo lý cao vời sao nỡ lòng theo Quỷ Ma ?
NGIỆT SÚC hồ chí minh và đảng cộng , TỘI ĐỒ DÂN TỘC bán Nước
hại Nhà
Thiện Ác, Chánh Tà sao không nhận ra ?
Còn a dua tiếp tay cho ÁC QUỶ
Phật Tử tại gia còn biết Thao Thức, Suy Nghĩ
Giáo Lý nào dạy lũ Sư Quốc Doanh cúi quì tên CHẾT TIỆT hồ chí
minh
Nơi chánh điện cuả Đại Nam Quốc Tự chứ hả?
Hể ai thốt nên lời Công Đạo, Lương Tri
Lại bị hù doạ coi chừng KHẨU NGHIỆP
Không lẽ chuyện BẤT BÌNH lại cứ lặng yên ?
Để lũ Công An Đầu Trọc tha hồ tác hung tác quái ? !
ÁC NGHIỆP so với KHẨU NGHIỆP cái nào nặng hơn ?
Một ngàn gram so với vài gram không sờn
Còn phân biệt THIỆN-ÁC, NGAY-GIAN là còn đục
Dù cho có sa điạ ngục
Còn Chủng Tử vẫn kiên trì, không ngả gục
Gặp lũ MA TĂNG phải ĐỤC !!!
KIỀU PHONG (Toronto)

ĐẦU TO, ÓC NHO
Phải công nhận lũ súc sinh cộng sản bao giờ cũng vậy
KHÔNG HỀ BIẾT NHỤc là gì ? !
LƯƠNG TRI, CÔNG ĐẠO vứt đi
Thì chẳng khác nào SÚC VẬT
Gian dối, lưà phỉnh không bao giờ dám đương đầu SỰ THẬT
Đồng Bào Tỵ Nạn biểu tình tên HÈN , Mãi Quốc Cầu Vinh
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Mấy ngày trước đây, hồn viá thất kinh
Vậy mà có kẻ dám nói Biểu Tình ho tô được phát tiền, ai mướn ?
Đến bây giờ đầu óc lũ cộng còn u mê, ám chướng ? !
KHÔN VẶT quá siêu, KHÔN LỚN là số zero
HÈN với GIẶC, ÁC với DÂN, Tội Đồ !!!
Nghĩ buồn cho Quê Hương, Dân Tộc, đang đi dần đến chỗ diệt vong ?
Nạn Hán hoá cường độ càng lúc càng nồng
Mười sáu con cá tra vẫn mở miệng to đốp phế vật chả chút xót xa,
cảm động
Mẹ Việt Nam lúc trước biết cớ sự nầy
Đã bóp mũi lũ súc sinh lúc còn đỏ hỏn
Có lẽ nào gần năm ngàn năm lập quốc bền vững
Bất hạnh đến thời NGHIỆT SÚC hồ chí minh lại bị xoá tên ?
Như chín mươi chín bộ tộc thuộc Bách Việt yếu hèn
Duy nhất Lạc Việt vượt thoát xuống phiá Nam, tồn tại
Hỡi những ai còn biết ĐAU, biết KHỔ, biết NHỤC trước hiểm hoạ
hiện nay
Tận sức mình tìm ra SINH LỘ cưú giúp Quê Hương, Giống Nòi
Tránh thảm hoạ biến thành tỉnh nhỏ như Tây Tạng
Hỡi những ai mang dòng máu ANH HÙNG HÀO KIỆT ngoại hạng ?
KIEU PHONG (Toronto)

BẦU RƯỢU TÚI THƠ
Ngày xưa các thi nhân thường mang bầu rượu bên mình
Chất men rượu kích thích hồn thơ bay bổng
Tiền bối Lý Bạch say sỉn nhiều khi
Được Vua Đường Minh Hoàng yêu quý
Có lúc quá chén gác chân lên bụng vua Đường
Chuyện nhỏ, vì được yêu thương
Gặp vị vua không biết thưởng thức chỉ có nước toi mạng
Đàn khảy tai trâu, than xác nát tan
Có người biết thưởng thức văn, thơ càng thêm tươi sáng
Chả ai cảm hứng viết để dành riêng cho mình đọc thôi
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Những ý nghĩ, góc nhìn muốn trao đổi nhiều người
Khi được người Đọc, Hiểu, Cảm Thông
Còn Niềm Vui nào hơn nưã
Những gì ấp ủ, diễn đạt có người đồng cảm, sung sướng vô cùng
Tuy không được tặng vàng, trao bạc
Nhưng giá trị tinh thần bát ngát
Chỉ những ai cùng tần số cảm thông
Mới cảm nhận tâm trạng tuyệt vời sung sướng
Cõi đời dẫy đầy ma chướng
Nhờ vậy trui rèn ý chí, dũng liệt, hiên ngang
Kiếp người chả ai tránh được nhiều nghịch cảnh phũ phàng
Đủ nghị lực đương đầu, tiến bước
Dòng đời dẫy đầy ô trược
Nhưng biết truy tìm hay tự tạo niềm vui
Cố gắng sống cho ra NGƯỜI
Thi cõi thế cũng đâu có tệ ?
KIỀU PHONG (Toronto)

NHÌN ĐỜI LÀM THƠ
Ngồi giưã chợ đời , nhiều lúc xuống tinh thần thê thảm !
Tiếp xúc đủ hạng người nhưng sao quá bi thương !
Nếu không có Ý Chí , Dũng Khí, Kiên Cường
Sẽ trở nên bi quan, yếm thế !
Biển người mênh mông nhưng nào phải dễ
Lâu lâu mới bắt gặp được người còn có chút Lòng
Sau hơn ba thập niên, thời gian đã bào mòn Đạo Nghiã Non Sông !
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Những ai còn NẶNG NỢ QUÊ HƯƠNG cũng không được nhiều lắm !
Thiên hạ sống như cây cỏ vậy thôi
Miễn sao thoả dục vọng, vật chất đầy đủ được rồi
Việc lấp biển vá trời ít kẻ bận tâm nghĩ tới
Biết rằng lũ súc sinh cộng sản đang tàn hại Quê Hương
Đã quên thời vượt biển biết bao nỗi Đoạn Trường !!!
Không dám đương đầu với Quỷ Dữ ngay cả trên phần đất Tự Do,
cũng lạ ? !
Nhiều lúc chùng lòng cũng muốn buông xuôi tất cả
Tại sao phải cưu mang Phiền Não làm chi ? !
Nhưng trót LƯƠNG TÂM, CÔNG ĐẠO còn đủ răng CẮN RỨT nhiều
khi
Lại nghĩ đến những gương Hy Sinh Tranh Đấu cuả bao Nghiã Sĩ
Hùm chết để Da, người ta chết để Tiếng, bạn ơi !
Thôi thì cố gắng sống sao cho xứng đáng Kiếp Người
Đến khi trút hơi thở sau cùng chẳng còn chi Ân Hận, Tiếc Nuối.
KIỀU PHONG (Toronto)

TIÊU CHUẨN ĐẠO ĐỨC

Đọc mẫu chuyện Di Chúc cuả một Triệu Phú
Cảm Nhận Trân Quý tiêu chuẩn Đạo Đức tuyệt vời !
Lúc đau khổ , tuyệt vọng vẫn giữ được Nhân Phẩm sáng ngời !
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Đích thực là kẻ Giàu Nhứt trên cõi đời ô trược
Những gì cao quý, tuyệt vời như mơ ước
May mắn tìm được còn gì sung sướng cho bằng
Người nhận, kẻ cho đều Hạnh Phúc, thường hằng
Biết trân quý giá trị NHÂN PHẨM
Xã hội ngày nay thiên về Vật Chất
Nên phim ảnh thường đề cao CỐT TUỶ TÌNH THƯƠNG
Ôm cả khối tiền đồ sộ ,tâm linh khủng hoảng, cô đơn, vấn vương
Ngày cuối đời cũng chỉ ra đi với hai bàn tay trắng
Giàu , nghèo, sang, hèn có khác gì nhau ?
Sống chân thật, Tình Sâu, Nghiã Nặng tươi đẹp biết bao
Gian dối, lưà lọc gây thêm nghiệp chướng
Chừng vấp ngả nếu có Chủng Tử thị ngạn hồi đầu
Tìm về Đạo triết lý thâm sâu
Giúp Tâm Linh thăng hoa tươi thắm
Tôn Giáo hưũ ích cho đời
Giúp quân bình, cuộc sống tăng hương vị ,người ơi !
Thân Tâm An Lạc , giảm bớt Phiền Não
Không gieo ác nghiệp, gieo trồng thiện nghiệp
Xã hội càng xinh đẹp , thăng hoa
Điạ ngục, Niết Bàn cũng do Tâm mà ra
Cũng cảnh đó, cũng tâm nầy
Tỉnh thì đại ngộ, mê thì vô minh ( Viên Lý )
KIỀU PHONG (Toronto)

AI MƯỚN ? !
“Không biết ai mướn Lý Tống xịt hơi cay tên Đàm Vĩnh Hưng vậy hả ?
!”
Thốt ra từ một vị cưụ Nữ Dược Sĩ già nua
Tám mươi mốt tuổi đời , tức nhiên sinh trưởng Miền nam hơn bốn
thập niên thưà
Có lẽ già cả trở nên lú lẫn ? !
Yêu Nước phải có người mướn nưã hay sao ? !
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Bổn Phận Công Dân, Đạo Làm Người, Lương Tri, Công Đạo để ở đâu
nào ? !
Nghe người nói mà cõi lòng Tê Tái !!!
Mấy năm trước cũng có Nữ Dược Sĩ, tuổi hơn sáu bó đang hành nghề
Cũng thốt nên lời Tê Tái, Tái Tê !!!
“Lý Tống là tên Ngu Xuẩn ? !”
Đúng theo những kẻ quý trọng bả Vinh Hoa, Ích Kỷ, Thối Tha !!!
Lương Tri , Công Đạo ném vào sọt rác chó mèo bươi, chó gặm đấy mà
Bị thân chủ tỏ lời Lương Tri, Công Đạo
” Tưởng người chỉ biết I, T có thể cảm thông
Ai ngờ lại vị Dược Sĩ chữ nghiã đầy lòng
Lại buông lời như phường Vô Học ? !
Làm kẻ hèn nầy Vô Cùng Thất Vọng “
Bà ta mặt tái xanh như tàu lá
Từ đó cắt đứt mọi giao tiếp
Nghĩ cũng buồn cho Quê Hương
Lũ súc sinh đã Tàn Nhẫn, Vô Lương !!!
Xứ Tự Do , Dân Chủ vẫn có kẻ sống không ra NGƯỜI !!!
Đúng là thứ có CHỮ nhưng chẳng có NGHIÃ !!!
KIỀU PHONG ( Toronto)

CHƯA THẤY QUAN TÀI…
Thiên hạ nghĩ cũng lạ
Thường vì mưu sinh kéo cày vất vả , nợ áo cơm
Có kẻ đua đòi , làm hai ba việc đầu tắt mặt tối nhiều năm liền
Khi có tiền bạc rủng rỉnh lại khám phá mắc bệnh Nan Y, chết giấc !
Vì quá lệ thuộc tiền tài, chạy theo vật chất
Thân xác hao mòn, chả chút bận tâm
Con người chẳng khác chiếc xe chạy nhiều năm
Ai biết bảo trì đúng cách , chạy bền nhiều năm tháng
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Trái lại phóng đường trường hay du ngoạn nhiều nơi
Cái gì dùng nhiều, bất chấp quá độ, hỡi ôi !
Máy móc cũng hao mòn , suy thoái, huống chi thân xác ? !
Ngày lại ngày qua cơ thể cũng già đi
Ba thập niên trước sinh lực tràn đầy, máu nóng sôi sục nhiều khi
Giờ tóc đã điểm sương đâu còn sôi nổi như trước được
Cũng giống như trái cây lúc còn non
Chua, chát, , chưa đủ sức căng tròn
Đến đúng lúc chín, ngọt ngon hay mùi riệu
Ăn ở điều độ, tuỳ sức người ơi !
Chưa thấy quan tài , chưa đổ lệ, phải không người ?
Chừng thấy quan tài nằm trước mặt, ăn năn sám hối đã muộn
Thiên hạ thường ít khi tỉnh giấc mộng dài
Khi nào gặp cảnh oan nghiệt, bi ai
Tỉnh giấc mộng vàng , quá trễ.
Càng trầm ngâm suy nghĩ càng thấm thiá, dâu bể
Kiếp phù sinh sớm còn tối mất , ai ngờ ? !
Biết trân quý từng giây phút sống vui, sống mạnh, sống hưũ ích , sớm
trưa
Chừng nào ra đi cũng không còn gì ân hận, tiếc nuối
Sống cho ra NGƯỜI, không TỆ cũng khá rồi.
KIỀU PHONG (Toronto)

THẬP BÁT TRUYỀN TÂM
Ngày đầu năm hân hạnh nhận được Niềm Vui quý báu
Giá trị hơn thỏi vàng hay đá quý kim cương
Hiểu ý nhau còn sung sướng nào hơn ? !
Số là có một thân hưũ , tạm gọi Hồng Nhan Tri Kỷ
Giưã muà đông giá lạnh cảm thấy Ấm Lòng
Người đọc thơ bấy lâu cũng bị nhiễm ít nhiều
Hôm nay tự nhiên cảm hứng xuất chiêu
Viết đôi dòng mừng nhau tuổi thọ
Cứ diễn đạt tự nhiên, đừng sợ
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Những gì từ nội tâm rung động ghi lại liền
Để một lát cảm hứng biến mất tự nhiên
Đôi khi cảm xúc từ một bản tin
Thú dụ điển hình
Hình ảnh các vị Sư Tây Tạng bị đàn áp tàn bạo, dã man
Dưới gót giầy quân xâm lược hán gian
Âm mưu đồng hoá , xoá sạch Văn Hoá dân tộc hiền hoà, hiên ngang
Tức nước vỡ bờ vùng lên đòi hỏi Quyền Làm Người đích đáng
Cuối năm cũng được thêm người bạn
Nổi hứng vì được hãng tặng quà
Làm thơ reo vui theo lối không giống ai cuả tại hạ
Nay được thêm Hồng Nhan Tri Kỷ tiếp nối, mừng thay !
Hy vọng suốt năm gặp nhiều cơ may
Cứ diễn đạt tự nhiên những gì cảm xúc
Mặc thế nhân bình phẩm chê, khen
Miễn mình thích, vui, mát lòng, thoạ dạ giảm thiểu muộn phiền
Mắc mớ gì phải câu nệ rào dậu, niêm luật nhiêu khê, hạn chế ? !
Một khi phát xuất từ thâm tâm những nỗi vui buồn chợt đến, chợt đi
Cứ tha hồ ghi lại tức thì
Xong ,sẻ chia cùng bằng hưũ
Mua vui cũng được vài phút vài giây
Tuổi thọ nầy là nợ trần hay cõi phúc ?
Thôi cũng đành trang trải nốt cho xong
Mặc thù buồn lá đổ bên song
Cạn chén nưã ta mừng nhau tuổi thọ. ( Tuệ Quang Tôn Thất Tuệ)
KIỀU PHONG ( Toronto)

TÌNH CẢM LÊ THÊ
Tình cảm lê thê nên khổ nhiều, có phải ?
Luật bù trừ Cảm Nhận được nhiều điều hay
Tần số thưởng ngoạn đậm đà, thắm thiết lạ thay
Những gì người bình thường không thấy, mình được thấy
Biết bao điều hay , thú vị , thâm thuý vô cùng
Cũng giống tấm hình có kẻ chẳng nhìn được ba chiều
Nếu không tập trung, lắng đọng vào một điểm
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Một hồi lâu sẽ cảm nhận được chiều thứ ba
Nhiều năm trước đây xôn xao du luận gần xa
Cũng được in thành sách hình ba chiều , thưởng lảm
Cùng một bức tranh mỗi người Cảm Nhận khác nhau
Nếu cho mười người cùng ngắm , mười tâm trạng, góc nhìn khác biet
Bảo đảm có mười ý không giống nhau cái chắc
Tục ngữ ” Chín người mười ý “
Dĩ nhiên đôi lúc cũng có người Tâm Ý Tương Thông
Giao Cảm cùng cung bậc, tần số cảm thông
Cả hai đều tuyệt vời sung sướng !
Cõi đời quả là nghiệp chướng
Vô Oan Trái Bất Thành Phu Phụ xưa nay
Chồng sống thiên Nội Tâm, Vợ thiên Lý Trí, thở dài
Vợ thiên Nội Tâm, chồng thiên Lý Trí
Có đôi nào cùng Lý Trí, hay cùng Nội Tâm ?
Chuyện nầy khó mà xảy ra , đừng mong
Trong Tâm có Trí, Trong Trí có Tâm thường vậy
Tuỳ tỷ lệ không quá lệch chênh
Tương đối dung hoà, phục thiện , êm đềm
Vì cõi đời lưỡng cực, nhị nguyên , đối đãi
Khi nào tu hành đắc quả Đại Ngộ, Đại Giác
Chỉ còn lại nhất nguyên
Mới thoát vòng Luân Hồi Sinh Tử
Đường Đạo, đường Đời quá nhiều thách thử !
KIỀU PHONG (Toronto)

SUNG SƯỚNG CHẾT NGƯỜI
Tình cờ Thầy trò gặp nhau trên bước đường tỵ nan
Tại trại chuyển tiếp chờ chuyến bay đi định cư
Chia ngọt xẻ bùi , tâm sự cuộc thế bể dâu
Cả hai đi định cư nơi Tình Nồng Xứ Lạnh
Người an cư lạc nghiệp tại Toronto
Kẻ tiếp tục hành nghề dạy học ở Montreal, Quebec
Năm một chín tám tám thuận duyên hội ngộ sau những năm dài xa
cách
Đến lúc chia tay Thầy lưu luyến bày tỏ nỗi lòng
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“Trong đời Thầy chỉ có hai đưá học trò đáng mong
Một là mầy và thêm đưá nưã “
Trò thắc mắc ” Sao Thầy nói kỳ vậy hả ?
Hơn mười năm dạy cả ngàn môn sinh
Vì cớ gì lại chẳng lưu chút nghiã tình ? “
Người ôn tồn nói tiếp
” Lúc Thầy thất sở thân sơ
Mà còn nhận và gọi tiếng Thầy
Thì mới đích thực là học trò đúng nghiã “
Vưà nghe xong sung sướng chảy nước mắt, thấm thiá
Nào ngờ có người đi guốc trong bụng mình
Tình Thầy Trò càng thêm tươi thắm, đẹp xinh
Sống trên đời có người Hiểu, Cảm Thông, thấu rõ Nội Tâm
Còn gì sung sướng cho bằng, có phải ?
Trên Diễn Đàn cũng được nhiều Thân Hưũ xa gần chuyển thơ
Tự động thích chứ không hề nhờ
Cảm Nhận An Ủi , ẤM LÒNG , ĐA TẠ !!!
Như vậy kiếp sống nầy dù trầm luân , Bể Khổ
Nhưng vẫn còn những hương vị ngọt ngào
Mai nầy dù có ra sao
Cũng không có điều chi Ân Hận hay Hối Tiếc .
KIỀU PHONG ( Toronto)

BÀI THƠ MIỆT RUỘNG
Vưà thưởng thức tám bài thơ Miệt Ruộng
Nước mắt lăn dài trên má anh Chương Hà ơi !
Anh em mình cùng tần số Giao Cảm , đúng rồi
Cả một khung trời kỷ niệm được hiện lên trên màn ảnh
Đó là tình tự Đồng Bào ruột thịt Miền Nam
Đọc lên nghe rung động cả tâm can
Như sống lại thuở đầu đời thuở nọ
Những gì đơn sơ, mộc mạc, thắm thiết nghiã tình
Nhưng vẫn tiềm ẩn nét trữ tình, đẹp xinh
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Hồn Dân Tộc, Hồn Nước ẩn tàng trong đó
Những giòng thơ chất phác, bình dị rặt ruộng vườn
Đã nuôi sống Dân Tộc trải qua bao nỗi nhục vinh
Không thể nào một sớm, một chiều biến mất
Nhạc đệm tiếng đàn cò trổi lên , thổn thức
Anh mà có mặt đây ôm chầm thắm thiết cho xem
Những gì dấu yêu ghi tâm, khắc cốt êm đềm
Làm bừng dậy cả một thời luyến nhớ
Cảm ơn anh một trong bát vị Tâm Ý Tương Thông
Có dịp nào sang Toronto, tiếp đãi ân cần
Tha hồ hàn huyên tâm sự sẻ chia vui buồn cõi thế
Dù chúng ta quen biết cũng hơi trễ
Nhưng có duyên hội ngộ cũng quá vui
MỘT NGÀY CÙNG GẶP GỠ NHAU
LÀ DUYÊN MẤY KIẾP, PHẢI ĐÂU KIẾP NẦY (Tác Giả ?)
Mong ngày Hội Ngộ xum vầy.
KIỀU PHONG (Toronto)

NHÌN HÌNH ĐỀ THƠ
Nhìn chân dung bạn hiền tiên phong đạo cốt
Đã vài năm về ngồi dưới gốc cây
Chiêm nghiệm cuộc đời từ lúc trẻ đến từng tuổi nầy
Có Cảm Ngộ được ít nhiều triết lý thâm sâu cuả cuộc sống ?
Cháu con đầy nhà còn mong ước, dệt mộng ?
Thôi thì cứ vui được lúc nào hay lúc nay bạn ơi !
Cõi phù sinh dẫy đầy khóc cười
Nợ áo cơm trả dứt, thở phào nhẹ nhổm
Nợ Nước vẫn còn triũ nặng !
Đọc tin tức quê nhà nhiều lúc chết lặng
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Bao đau thương sao mãi trút lên đầu Dân Tộc Việt Nam ? !
Phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật giảm thiểu khổ đau
Nếu không sôi máu hoài có ngày đột quỵ
Nghiệp chướng gì trả suốt hơn thế kỷ
Biết bao thân xác đã hy sinh
Chủ thuyết ngoại lai tàn hại Quê Hương mình
Đôi lúc phải chuyển góc nhìn mới sống tiếp được
May nhờ Thấm Đạo, tu tập tâm an chút đỉnh
Bao cảnh nhiễu nhương trông thấy đoạn trường
Tuổi đời chồng chất, xế bóng tà dương
Biết có còn cơ hội thăm quê lần cuối
Càng nghĩ nhiều càng thêm buồn tủi
Đôi lúc cũng muốn được như gỗ đá vô tri
Ngặt LƯƠNg TÂM vẫn còn đủ răng cắn rứt nhiều khi
Thôi thì cố gắng tới đâu hay tới đó
Mặc thế nhân Vô Minh nên thường gấu ó
Không biết trân quý Tình Thương Cốt Tuỷ cuộc đời
Mãi chạy theo tiền tài, danh vọng phờ người
Chừng vấp ngả nếu có Chủng Tử khai tâm, giác ngộ
Cõi đời nếu không có Tôn Giáo phổ độ
Nhà Thương Điên, Nhà Tù mọc lên nhiều thêm
Tôn Giáo giúp Tâm Linh thăng bằng hướng đến thăng hoa
Còn chuyện ĐẮC QUẢ còn xa diêu vợi

Không vì thế mà yêu cuồng, sống vội
Càng tạo thêm nhiều nghiệp chướng người ơi !
Tỉnh đi huyễn mộng cõi đời
Đến hạ màn kịch, tìm được chút hành trang cất bước
KIỀU PHONG (Toronto)

ĐẠI HIẾU
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Kẻ bình thường phụng dưỡng, hiếu thảo với Cha Mẹ chỉ là Tiểu Hiếu
Người có tâm rộng lớn lo việc xã hội, Quê Hương, Nợ Nước Thù Nhà
Vẫn miệt mài Hy Sinh thời giờ, tiền bạc , công sức ngay cả mạng sống
quý giá
Dũng Cảm đấu tranh nói lên lời Lương Tri, Công Đạo thiết tha
Biết bao Người Yêu Nước bị Lũ Bán Nước trù dập, ngược đãi tối đa
Đích thực chính các vị ấy là những ĐẠI HIẾU TỬ cuả Mẹ Việt Nam
yêu dấu
Hiểu thảo với Cha Mẹ gia đình bé nhỏ chỉ là TIỂU HIẾU mà thôi
Lịch sử Nước Nhà nẩy sinh biết bao Anh Hùng Hào Kiệt danh thơm
ngàn đời
Hy Sinh cả cuộc đời để bảo vệ, phát triển Tổ Quốc trước mọi nghịch
cảnh
Chắc gì đã làm tròn Tiểu Hiếu với Mẹ Cha ?
NẾU AI CŨNG LO CHĂM SÓC MỒ MẢ GIA ĐÌNH MÌNH
THÌ KẺ NÀO SẼ CHĂM SÓC CHO PHẦN MỘ CUẢ TỔ QUỐC ? (
AHDT Phan Đình Phùng)
Chữ HIẾU nào CAO QUÝ và đáng NGƯỠNG MỘ hơn ?
Anh Hùng Dân Tộc Nguyễn Trung Trực khi lực lượng bị thiệt hại, tiêu
hao
Mẫu Thân bị giặc Pháp bắt, uy hiếp ra hàng
Đành cam chịu Hy Sinh vì chữ HIẾU trước vận nước đen tối
Vẫn được hấu thế Ngưỡng Mộ , Tiếc Thương
Anh Hùng Dân Tộc Nguyễn Thái Học khởi nghiã bất thành
Tiểu Hiếu cũng chưa tròn
Nhưng ĐẠI HIẾU được ghi nét son trong sử sách
Không thể đem thành bại luận Anh Hùng
NGHIỆT SÚC hồ chí minh và Ác đảng thành công
Nhưng mắc phải ĐẠI TỘI BÁN NƯỚC, BUÔN DÂN !!!
Đúng là THIÊN CỔ TỘI NHÂN
Đời đời bị PHỈ NHỔ, NGUYỀN RUÃ!!!
Anh Hùng và Việt Gian khác nhau chỗ đó
VÍ PHỎNG ĐƯỜNG ĐỜI BẰNG PHẲNG MÃI
ANH HÙNG HÀO KIỆT CÓ HƠN AI ? ( Chí Sĩ Phan Bội Châu)
KIỀU PHONG (Toronto)
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PHONG TRẦN
Phong trần mài một lưỡi gươm
Những loài giá áo tuí cơm xá gì
KIỀU , NGUYỄN DU
Trên Diễn Đàn chốn giang hồ gió tanh mưa máu
Bị thiên hạ kéo lôi
Ngồi điều nghiên nhân định lần hồi
Mới phân biệt Chánh – Tà, Thiện – Ác
Có lắm kẻ Hai Mang !!!
Giả Phe Ta nhưng dần dà lộ Chân Tướng rõ ràng
Đâm bị thóc, thọc bị gạo tá lả !
Hể Tổ Chức nào Nặng Nợ Nước Thù Nhà
Ra mắt Đồng Bào đều bị NÉM BÙN tối đa
Không cần tìm hiểu hay để họ sinh hoạt xem sao đã
Thương những ai Can Trường Dũng Liệt trước ma chướng gian tà
Dĩ nhiên lũ Nằm Vùng và bọn trở cờ đánh phá
Không bao giờ để cho Phe Ta đoàn kết thành VÁCH SẮT TƯỜNG
ĐỒNG
Như vậy làm sao chúng có đất để thi triển vỏ công
Hơn ba thập niên lá cờ bê bết máu chỉ nằm trong hang động
Lũ súc sinh vô cùng ĐIÊN TIẾT !
Bất cứ tên đầu sỏ chết tiệt
Vác bị gậy ta Hải Ngoại hành nghề Cái Bang
Đều bị Phe Ta biểu tình với rừng CỜ VÀNG
Khiếp đảm chui rút vào HẬU MÔN ẩn trốn
Cướp cả Giang Sơn nhưng không được LÒNG DÂN
THẤT ĐỨC, BẤT NHÂN Diện Phục TÂM BẤT PHỤC
Mặt dầy , lũ cướp KHÔNG HỀ BIẾT NHỤC !
Các Nguyên Thủ cuả các nước Dân chủ Tự Do bởi lá phiếu Dân bầu
Chính Quyền nước chủ nhà cũng rẻ khinh lũ súc sinh
Không được đón tiếp đúng nghi thức bang giao Trịnh Trọng
Lộ trình cũng phải thay đổi , giờ giấc giấu kín
Hoặc đánh lưà gây vất vả Phe Ta truy ra
Để giảm bớt Đồng Bào tham gia chống đối
Còn ra thể thống gì , hỡi ôi !
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Đảng cướp đâu có đại diện Dân Nước Chúng Tôi !
Xứ Tự Do không ai hoan nghinh lũ chó
Tối ác dẫy đầy, Buôn Dân, Bán Nước nhục nhã , giòi bọ !
Sao không sớm chết không kịp giẫy cho đời bớt khổ .
KIỀU PHONG ( Toronto)

BỖNG CHỐC HOÁ HƯ KHÔNG
Những ai Tâm Ý Tương Thông cư xử nhau rất đẹp
Từ cử chỉ, ánh mắt, nụ cười, lời nói thắm tươi
Cả hai cảm nhận cả bầu trời Yêu Thương nghiã tình đầy vơi
Người trong cuộc cảm ngộ nhiều điều thú vị, tuyệt vời, tuyệt mỹ !
Kẻ sống bình thường khó mà Thông Tình Đạt Lý
Phóng tâm ra ngoài, chạy theo dục vọng , vật chất, tiền tài
Trái lại người có Nội Hàm chiêm nghiệm được nhiều điều thâm thuý
đẹp thay
Cùng kiếp sống nhưng cả hai khác nhau nhiều lắm
Phần Tâm Linh mới là cốt tuỷ xưa nay
Bị che mờ vì ma chướng buả vây
Khi nào vấp ngả , nếu có Chủng Tử, hồi đầu thị ngạn
Tìm lại chính mình thắm thiết, chưá chan
Phiền não giảm dần , tâm an
Tìm được ý nghiã cao vời, hướng tới
Tâm Linh nên cố gắng trau dồi
Làm chút hành trang khi từ giã cuộc chơi
Lúc cất bước nhẹ nhàng, thanh thoát
Cõi trần ai dẫy đầy phiền não, oan khiên
Tu Học chuyên cần giảm bớt muộn phiền
Giúp tâm an định ít nhiều vẫn tốt
không ai trách kẻ phạm lỗi lầm, ủ dột
Đáng trách ở chỗ không biết phục thiện, tỉnh tu
Cũng cảnh đó, cũng tâm nầy
Tỉnh thì đại ngộ, mê thì vô minh (Viên Lý )
Ngoảnh nhìn cuộc đời như giấc mộng
Được mất, bại thành bỗng chốc hoá hư không ( Tác Giả???)
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KIỀU PHONG (Toronto)

BỒ ĐỀ
Bồ đề trăng sáng soi lồng lộng
Bát nhã sen thơm toả ngạt ngào
THÍCH QUẢNG ĐỘ
Cúng dường Chúng Sinh tức là cúng dường Chư Phật
Dưới chế độ vô nhân đạo, chà đạp Nhân Quyền, đàn áp Tôn Giáo
thảm thương !
Các bậc Chân Tu, Bi, Trí Dũng quyết liệt không hèn ươn
Như các Sư , Cha Quốc Doanh khiếp nhược !!!
Đức Phật, Đức Chuá không chấp nhận các Đệ Tử quì cúi Ma Vương
Tu hành đánh mất DŨNG, hèn như thế còn khuya mới ĐẮC QUẢ !!!
Con Chiên, Chúng Sinh tại gia còn thấu hiểu Đạo Cả
Các vị Tu Sĩ Giáo Lý một bụng, sao lại khiếp nhược, yếu hèn ? !
Tuân lệnh Quỷ Ma phá nát Tôn Giáo, Nhà Thờ, Chuà Chiền
Chỉ vì hám chút bả lợi danh ảo !
Chuá, Phật nào dạy Quý Vị khiếp nhược trước cái ÁC ? !
THIỆN và ÁC không thể nào triệt tiêu nhau
Đó là hai mặt đối đãi cuả cõi đời nghiệt ngã thương đau
Trong Ác ẩn Thiện, trong Thiện ẩn Ác vần xoay
Ác mạnh gieo nhiều khổ đau
Thiện mạnh cuộc sống tương đối tốt đẹp, tươi thắm
Chẳng có gì toàn bích
Hai lực đối đầu ngàn năm trước , ngàn năm sau cũng vậy thôi
Chỉ khi nào tu hành đắc quả ĐẠI NGỘ, ĐẠI GIÁC xong rồi
Cõi ấy không còn NHÂN – QUẢ, THIỆN – ÁC
Trở thành Nhất Thể hoà vào tâm Vũ Trụ bao la tươi mát.
KIỀU PHONG (Toronto)
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NỢ TÌNH
Nợ tiền trả hết là xong
Nợ tình càng trả càng phong lưu tình
Tác Giả (? )
Xem Nấc Thang Tình Yêu cảm xúc dâng tràn
Vì có nhiều nhân vật nhân phẩm cao đẹp quá
Người được thuê săn sóc bệnh nhân
Tận tình hết mực làm người bệnh cảm động
Trở thành người tình khắc cốt ghi tâm
Mãn mục sơn hà vô niệm viễn
Bất như liên thủ nhãn tiền nhân
Mãi nghĩ về người xa ngàn dặm
Sao bằng thương kẻ cận bên mình
Giúp kẻ gặp hoạn nạn dù chưa quen biết thân tình
Gặp đúng kẻ thọ ân Có Tình, Có Nghiã
Trả nợ Tiền lẫn Nợ Tình thấm thiá
Chẳng phải ham tiền mà quên hết Nghiã Nhân
Gặp được người chủ nhìn được tài năng tiềm ẩn , ân cần
Nâng đỡ thành người Quản Lý đắc lực
Tín nhiệm giao toàn quyền thay Chủ Nhân
Đúng là Tri Nhân, Tri Diện, Tri Tâm
Hiếm thấy được những kẻ có Nhân Phẩm cao quý
Ơn đền, Nghiã trả đẹp biết dường nào

Mẹ chồng nàng dâu tình nghiã đậm đà với nhau
Thật hiếm thấy trên cõi đời dâu bể
Trả nợ Tiền lẫn Tình nên trở thành đôi Uyên Ương
Khiến bao người ngưỡng mộ tấm gương
Và khao khát sống được kiếp người như thế.
KIỀU PHONG (Toronto)

NỢ ÂN TÌNH
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Nợ Tiền tương đối dễ trả
Mượn tiền thì trả tiền, đơn giản thôi
Nợ Tình rắc rối lắm người ơi !
Còn Nợ Ân Tình lại càng không dễ
Nợ Tiền kèm theo Nợ Ân Tình , lể mể
Lúc sa cơ, hay khi gặp hoạn nạn, hết đường binh
Diễm phúc gặp được người thấu rõ TẤM CHÂN TÌNH
Ra tay Nghiã Hiệp cưú giúp, Sung Sướng Cảm Động, ghi Tâm, khắc
Cốt
Người đó cũng thuộc loại Căn Bản Đạo Đức , rất tốt !
Đúng là “Buồn ngủ mà gặp chiếu manh”
Có cơ hội đền đáp Tiền lẫn Ân Tình , tuyệt vời, hết ý !
Trong cuộc sống không được nhiều trường hợp hiếm, quý !
Kiếp phù sinh coi vậy Ẩn Chưá khá nhiều điều Thâm Thuý, diễm tình
Chỉ những kẻ TÂM Ý TƯƠNG THÔNG, THÔNG TÌNH ĐẠT LÝ , nhận
ra nhau, đẹp xinh
Kẻ bình thường khó mà Cảm Nhận những trường hợp đặc biệt
Nên mới có câu Sĩ Vi Tri Kỷ Tử lưu lại từ ngàn xưa
Chết vì người Hiểu Được Mình ( SEE THROUGH MY HEART) ,
không hối tiếc
Cõi đời nầy lắm giông tố phũ phàng, oan nghiệt !
Đâu dễ gặp những Tâm Hồn Cao Thượng , phải không ?
Nếu ai Diễm Phúc tìm đúng đối tượng hằng mong
Sống kiếp người không uổng phí chút nào, có phải ?
Trong Bể Khổ dẫy đầy Thương Đau, Oan Trái !
Ai may mắn tìm được người Tâm Ý Tương Thông
Dù cho ngắn ngủi cũng Vô Cùng Thâm Thuý, Nhiều Ý Nghiã kiếp
sống .
KIỀU PHONG ( Toronto)
* Cảm Tác từ Nấc Thang Tình Yêu

CẢM XÚC DÂNG TRÀN
Thực tế cuộc đời mấy ai được như mơ ước ?
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Nghịch duyên dẫy đầy, thuận duyên chả được là bao !
Diễm phúc chiêm ngưỡng chuyện tình Uyên Ương đích thực, sung
sướng lệ mãi tuôn trào…
Xem đi , xem lại nhiều lần vẫn dâng tràn cảm xúc
Đã diễn đạt hơn mười bài chứ ít sao
Lòng dạt dào , xao xuyến, hân hoan, âm ba đầm ấm , ngọt ngào
Ghi đậm nét cho những kẻ suốt đời mong được nưả phần kia, khao
khát !
Nhưng thực tế đời thường khá nhiều bi đát !
May nhờ có Chủng Tử, Nghịch Duyên Đời, Thuận Duyên Đạo
Giác ngộ tìm niềm vui qua giáo lý nhiệm mầu
Cõi đời đừng quá cưỡng cầu
Hay phản ứng ngược gieo thêm Ác Nghiệp
Tuỳ duyên trả nghiệp, bớt khổ người ơi !
Nếu cố gắng sống cho ra NGƯỜI
Thì phần đời đó cũng không đến nỗi tệ
Phước báu cuả mỗi người do nhiều kiếp tạo dựng, tích luỹ thâm niên,
dâu bể
Cùng một kiếp người đau khổ nhiều ít do bởi nghiệp duyên
Không có điều gì xảy ra vô cớ, vô căn nguyên
Nếu ai diễm phúc tìm được đúng phân nưả kia

Ăn giơ, ăn ý, thông tình đạt lý, tâm ý tương thông, diễm tuyệt !
Nếu không như ý nguyện thì tuỳ duyên giảm não phiền
Cùng là kiếp người do nghiệp duyên gieo trồng từ nhiều kiếp
Nếu Thấm Đạo , Tu Tập chân thành, không đến nỗi nào
Noi theo gương cuả đấng Từ Phụ sáng soi
Tiệm ngộ dần dần , chuyên tâm trì chí sẽ có ngày ĐỐN NGỘ.
KIỀU PHONG ( Toronto)
* Cảm tác từ NẤC THANG TÌNH YÊU

CẢM NGỘ
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Trong cuộc sống, cảm nhận được nhiều điều hiếm , quý
Ít ra cuộc đời vẫn còn nhiều góc cạnh xinh tươi
Tuỳ thước đo, tuỳ cảnh, tuỳ người
Ai biết Thưởng Thức, tuyệt vời, đời vẫn đẹp !
Đừng nhìn mãi một góc cạnh chật hẹp
Hãy mở rộng tầm nhìn nhiều góc cạnh khác nhau
Những ai có tâm hồn cởi mở, uyển chuyển , bao dung, giảm bớt khổ
đau
Vẫn sống đẹp, sống vui, tìm được Hạnh Phúc Đời Người ngay trong
Bể Khổ
Dù trò đời nhiều lúc cũng ĐAU, cũng KHỔ !
Nhằm nhò gì so với nỗi khổ cuả bao kẻ bất hạnh, bị ngược đãi, bất
công !
Ngày nào còn Cộng Đỏ ngồi làm Cha, làm Ông
Thì Dân Tộc vẫn còn mang gông cùm NÔ LỆ !!!
Nếu Toàn Dân nghĩ ra, quyết liệt chặt xiềng xích lệ nô
Phải biết hai chữ HY SINH đậm nét, điểm tô
Vứt bỏ Sợ Hãi, kiên cường Tranh Đấu
Một khi Dũng Cảm, chẳng còn sợ lũ Ác Gian
Dù chúng đang đè đầu, cỡi cổ , hút máu ĐỘC ÁC, DÃ MAN !!!
Trước sức mạnh cuả LÒNG DÂN căm phẩn , ê càng
Hãy TỰ CỨU, Ơn Trên mới động lòng thương ,tiếp sức
Cứ ôm đầu than khóc, tiếc chút máu đào
Mãi ôm ghì, rên xiết nỗi đau
Lũ súc sinh chẳng bao giờ thương xót
Không lẽ vì HÈN NHÁT mãi sống kiếp tối đen ? !
Vì thiếu DŨNG KHÍ làm NGƯỜI cho đúng nghiã .
KIỀU PHONG (Toronto)

RAU BÙ NGÓT
Hơn ba mươi bốn năm chưa hề tái ngộ
Tô canh rau bù ngót nấu với cá rô mề
Một trong những món ngon bình di miền quê
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Ai sống Miệt Vườn, Miệt Ruộng sao khỏi vấn vương chớ hả ? !
Những thức ăn đơn sơ, giản di nuôi sống cả Dân Tộc ta
Đã ghi tâm , khắc cốt đậm đà
không thua kém Cao Lương Mỹ Vị nơi cung hoàng có phải ?
Xem những bộ phim ghi lại vị vua giả dạng người dân
Đã cảm nhận cuôc sống bình di cuả thế nhân
Cũng vô cùng thú vị, đậm đà tình nghiã
Có thể diễn đạt thoải mái, tự nhiên
Chẳng hề bị ràng buộc nghi lễ rườm rà, khắc nghiệt
Nơi uy quyền đủ thứ phiền phức vây quanh
Cuộc sống đơn sơ, mộc mạc dễ cảm nhận Nghiã Nhân
Không cầu kỳ, nhiêu khê như cuôc sống cao sang, quyền quý
Còn món ốc lát luộc bỏ thêm lá ổi, lá xả
Lấy que tre lể , chấm nước mắm ớt, rất PHÊ
Hơn nuả đời người cách biệt, não nề
Biết có còn dịp thưởng thức lại hương vị cũ
Những gì quý yêu, ưa thích thường ấp ủ
Lưu luyến trong lòng những hương vị thuở xưa
Không hề quên những kỷ niệm tha thiết niên thiếu, ấu thơ
Thôi thì Tuỳ Duyên bớt khổ.
KIỀU PHONG (Toronto)

MỐI TÌNH CANH CHUA CÁ KHO
Những món ăn đơn sơ bình dị
Cuả người dân chân chất, mộc mạc miền quê
Không có gì cầu kỳ, rắc rối, nhưng rất Phê
Ai đã từng trải qua lưá tuổi ấu thơ hay niên thiếu
Khi đã thấm đượm nghiã tình chở chuyên, mỹ miều
Khó mà quên được
Hôm nay đầu bếp không học qua khoá gia chánh nào hết
Cũng tự biên tự diễn chẳng đến nổi nào
Được một bưả cơm với Canh Chua, Cá Kho thắm thiá !
Nấu bếp với tâm hồn ưa thích đầy ý nghiã
Cũng cần đạt đến hương vị ngày xưa
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Có đủ đầy khóm , cá, cà chua
Ngò om, ngò gai , chanh ,ớt
Nêm nếm tuỳ khẩu vị cuả mỗi nhà
Nhưng căn bản các vị chua , cay, mặn, ngọt hài hoà
Bảo đảm tô canh chua ấy không tệ
Cá kho cũng tiêu hành tỏi ớt , mặn ngọt đề huề
Tạm dùng cá Mackerel đông lạnh thay cá lóc, cá rô nhà quê
Cũng hơi giống chứ không sao bì được
Cái gì ăn vô xương , vô tuỷ ghi tâm khắc cốt
Thời gian tuy bào mòn nhiều thứ nhưng kỷ niệm vẫn ăn sâu
Nấu ăn cũng cả một nghệ thuật chả chơi đâu
Ai biết nấu, ai biết thưởng thức , tăng hương vị cuộc đời , có phải ?
Biết tìm Niềm Vui để sống , cuộc đời thêm thắm tươi, thoải mái
Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu
Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ ( Kiều, ND)
Khuyên ai đừng có hững hờ .
KIỀU PHONG ( Toronto)

HAI BÀI NHẠC, BỐN NĂM TÙ !
Lũ Bán Nước xử Người Yêu Nước !!!
Trong Lịch Sử Giống Nòi chỉ có một không hai !
Dưới chế độ Ác Gian cuả lũ súc sinh Thú Đội Lốt Người
Thú Tính dẫy đầy chẳng còn sót chút Nhân Tính !
Tên Chuá Đảng khởi đầu là Nghiệt Súc hồ chí minh
Nỡ đoạn đành cúi quì làm thân Nô Tài cho Thế Lực Đỏ
Nay đàn em cuả chúng đã nhuộm đỏ Quê Hương
Hơn ba thập niên đào tận gốc, trốc tận rễ Đạo Nghiã , Cương Thường
Làm băng hoại cả mấy thế hệ sinh sau ngày Đen Tối !!!
May mắn vẫn còn sót một số vẫn giữ được Nhân Tính giống nòi
Đủ Can Trường thốt lên lời Công Đạo, Lương Tri vang vội
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Biết Đau, biết Khổ, biết Nhỏ Lệ trước hiện tình Đất Nước, bi thương !
Hai bài hát VIỆT NAM TÔI ĐÂU ? ANH LÀ AI phát xuất từ LỎNG
YÊU NƯỚC, đoạn trường !
Nói lên Nguyện Vọng Thiết Tha cuả cả Dân Tộc đang Đau Khổ !
Hoạ Diệt Vong, Đồng Hoá , một cổ hai tròng
Bởi lũ Bán Nước Buôn Dân, Đảng Súc Vật !!!
Vì bả Lợi Danh bất chấp bị NGUYỀN RUÃ, PHỈ NHỔ đời đời !!!
Có lẽ nào thứ THẤT ĐỨC, BẤT NHÂN vẫn mãi hà hiếp Dân Tộc
Chúng Tôi ?
Như vậy còn chi Thiên Lý, Công Lý
Có lẽ ngày Toàn Dân vùng lên như Bão Lưả không xa
TẬN CÙNG NỖI NHẪN , THÀ CHẾT VINH CÒN HƠN SỐNG NHỤC
!!!
KIỀU PHONG (Toronto)

THÙ NHÀ NỢ NƯỚC
Là một phần ngàn cuả hạt bụi nơi trầm luân, Bể Khổ
Nhưng vẫn còn giữ chút CÔNG ĐẠO, LƯƠNG TRI
Trước cảnh Nước Mất Nhà Tan luống những sầu bi
Tuy có Đạo Tâm nhưng vẫn còn là chúng sinh như bao kẻ khác
Không thể nào tỉnh bơ, phó thác
Cho một số người còn Dũng Khí, Hiên Ngang
Mấy chục Nhà Tranh Đấu đang bị cầm tù nơi ngục tối, phũ phàng !
Chỉ vì tôi Yêu Nước !!!
Gương sáng ngời cho nhiều người noi theo
Quê Hương, Dân Tộc còn rất nhiều kẻ đem dạ mến yêu
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Non sông gấm vóc cuả Tiền Nhân để lại
Sống sao cho xứng đáng kiếp người mới phải
Đừnglà loại Ký Sinh Trùng không phần trách nhiệm với Quê Hương
Nước Nhà đang đi vào khúc quanh lịch sử tối đen, đoạn trường !!!
Đảng BÁN NƯỚC hành hạ, đàn áp thô bạo NGƯỜI YÊU NƯỚC !!!
Tiền Nhân đã viết nên những trang sử Hào Hùng, Oanh Liệt thuở
trước
Kẻ thù truyền kiếp muôn đời vẫn dã tâm ôm mộng xâm lăng
Bằng cách nầy hay cách khác, hung hăng
Âm mưu huỷ diệt truyền thống BẤT KHUẤT QUẬT CƯỜNG cuả nòi
giống Việt
Cố tình làm tan rả tinh thần cao quý vì Nước Quên Thù Nhà
Mà Tổ Tiên bao phen đập tiên tổ lũ hán gian, chó má
Mấy ngàn năm quyết liệt chống trả
Tuy nhỏ xíu nhưng không dễ khuất phục, đồng hoá
” Nếu ai chỉ lo chăm sóc phần mộ cuả gia đình mình
Thì kẻ nào sẽ lo phần mộ cuả Tổ Quốc ? “( AHDT Phan Đình Phùng )
“Bao giờ nhổ sạch cỏ Nước Nam
Mới hết kẻ can trường nổi lên chống giặc (AHDT Nguyễn Trung Trực )
Gương Tiền Nhân ngời sáng, chẳng lẽ thế hệ nầy đanh cam cúi mặt
???
KIỀU PHONG (Toronto)

TÀI LỰC & QUYỀN LỰC
Trong xã hội mọi người đều biết
Kẻ nắm Tiền Bạc thường có Quyền Lực trong tay
Đa kim ngân phá luật lệ xưa nay
Tiền bạc có thể mua được nhiều thứ
Nhưng không phải Tất Cả đâu nghe
Gặp kẻ TRỌNG NGHIÃ KHINH TÀI đành chịu phép gài số de
Cõi đời vẫn có những trường hợp ngoại lệ
Tiền Bạc, Quyền Lực đụng phải Bao Thanh Thiên cũng đành bó tay
thôi
Thiết Diện Vô Tư danh tiếng lưu lại muôn đời
Đúng là tấm gương sáng cho đời đời Ngưỡng Mộ !!!
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Tiền Bạc, Quyền Lực che mờ CÔNG ĐẠO, LƯƠNG TRI !!!
Mê hoặc những kẻ nhiều tham vọng thuộc loại Bất Nghiã Vô Nghì !
Cũng là Ung Nhọt gây Đau Thương Nhức Nhối cho xã hội !
Kẻ bị đồng tiền che mờ Công Đạo, Lương Tri
Dù tuổi cao , ăn ở chả ra gì
Làm sao được người xung quanh nễ trọng ? !
Biết rằng vì quá NẶNG TIỀN, đánh mất Nhân Phẩm
Nhưng vì ma lực đồng tiền khống chế từ lâu
Tội nghiệp kiếp người nào có bao lâu ? !
Sao chưa chịu thức tỉnh Hồi Đầu Thị Ngạn ? !
Nếu có Chủng Tử gặp môi trường thích hợp nẩy mầm, tăng trưởng
hài hoà
Bằng không thì mãi đắm chìm trong cõi Vô Minh , thối tha
Tâm Linh sẽ vô cùng Bi Thảm !!!
KIỀU PHONG (Toronto)

THẰNG TIỂU NHÂN !
Thằng tiểu nhân có cơ hội cai trị đất nước
Đó là nỗi Bất Hạnh cho Quê Hương, Dân Tộc Việt Nam !
Kẻ ác gian, đê tiện khéo đóng kịch lưà phỉnh Đồng Bào
Hơn ba mươi sáu năm toàn trị bộ mặt thật đã phơi bày đểu cán !!!
Biết bao nỗi đoạn trường, bi thương chồng chất cao hơn núi Hoàng
Liên Sơn
Đến bây giờ vẫn còn lắm kẻ U MÊ tăm tối ? !
Tại sao lại cúi quì trước đảng súc vật ác gian ? !
Chúng đích thực mãi quốc cầu vinh quá rõ ràng
Một mất một còn tử sinh tranh đấu mới phải
Bạo lực có thể huỷ diệt thân xác con người
Phần Tinh Anh Khí Tiết vẫn sáng ngời
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Quyện vào Hồn Thiêng Sông Núi
Phù trợ những ai Nặng Nợ Non Sông tiếp nối
Mới mong có ngày khôi phục Giang San
Thấy đám Trí Thức quì mọp dâng kiến nghị , tê tái bẽ bàng !
Trí thức loại nầy thua Cục Phân quá đúng !!!( Mao Trạch Đông)
Chữ nhiều Nghiã chả có được bao nhiêu
Thua xa những người dân bình thường có Nghiã Khí đáng kính, đáng
yêu
THÀ CHẾT VINH HƠN SỐNG NHỤC
Nếu còn giữ được tinh thần Quật Cường Bất Khuất
Sớm muộn Toàn Dân sẽ vùng lên hỏi tội lũ ác gian
Cùng hung cực ác , vô nhân đạo, dã man
Không lẽ Thiên Lý chẳng còn cõi thế ?
BAO GIỜ NHỔ SẠCH CỎ NƯỚC NAM
MỚI HẾT KẺ CAN TRƯỜNG NỔI LÊN CHỐNG GIẶC ( AHDT
Nguyễn Trung Trực)
Còn trời còn nước còn non
Cỏ chưa nhổ sạch vẫn còn Hùng Anh
KIỀU PHONG ( Toronto)

LŨ BƯNG BÔ

Thời Nhà Trần may mắn có khá nhiều Anh Hùng Hào Kiệt
Danh Tướng toàn là những kẻ yêu Nước Thương Dân
Hết Lòng Hết Dạ quyết tử sinh bảo vệ mảnh đất cuả Tiền Nhân
Đã bao đời đổ biết bao máu xương giữ gìn bờ cõi
Chỉ có duy nhất tên trần ích tắc mãi quốc cầu vinh
Không nghĩ tình đồng chủng bán rẻ Quê Hương và Hoàng Gia cuả
mình
Mong giặc Nguyên thắng sẽ đưa hắn lên ngôi vua Nước Việt
Vì quyền lợi cá nhân bán rẻ LƯƠNg TRI, CÔNG ĐẠO hỡi ôi !
Nay đàng súc vật đích thực không phải con Người
Thú đội lốt người quá rõ
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Vì chỉ có những hạng súc sinh mới chối bỏ
Cội Nguồn Dân Tộc mà thôi
Bất cứ kẻ nào sống xứng đáng kiếp người
Phải thấm nhuần ĐẠO LÀM NGƯỜI, BỔN PHẬN CÔNG DÂN mới
phải
Đảng súc vật ngay tên súc sinh hồ chí minh cũng vậy thôi
Mặc kệ nó trăm tuổi, ngàn tuổi mà sống không ra NGƯỜI
Nhân Phẩm cao quý ném vào sọt rác
Thì thế hệ nào dù sinh sau
Vẫn có quyền NGUYỀN RUÃ , PHỈ NHỔ !!!
Không ai gọi Ông Phản Quốc bao giờ
Thì đừng đem tuổi tác mà loè hậu sinh chứ hả ?
Hơn nhau ở đời nếu đóng góp ích lợi cho Tổ Quốc, Đồng Bào
Nghĩ đến Đại Nghiã , quyền lợi tối thượng cuả Quê Hương
Chứ không KHÔN VẶT siêu giỏi như đảng súc sinh gian ác
KHÔN LỚN lại là số không!!!
Hỏi Quốc Gia , Dân Tộc có cảm thấy nở mày nở mặt hay cúi mặt Hờn
Căm ?
Vì lũ TỘI NHÂN THIÊN CỔ !!!
Lịch sử mai hậu để lại vết NHƠ
Dù ngàn năm sau cũng không thể tẩy xoá
Tôi BÁN NƯỚC, BUÔN DÂN đã phơi bày
Không thể chối cải
Mắc mớ gì đón tiếp tên tập cận bình lại thêm một sao
Cho lá cớ máu tanh hôi cuả kẻ thù truyền kiếp
Tôi TRU DI Tiền Nhân đã nhắc nhở cháu con
Một tấc đất mất đi cuà Giang Sơn
TRU DI là hình luật đích đáng
Lũ Mãi Quốc Cầu Vinh chả ngán ???
KIỀU PHONG ( Toronto)

ĐẢNG Ô NHỤC !
Thấy lũ hán cẩu tác hung tác quái !
Cưỡng chiếm Hoàng Sa, Trường Sa hải đảo, lãnh hải cuả Ông Cha
Tự ý vẽ lưỡi bò liếm hết hải phận Quê Nhà
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Lưả trong lòng sôi lên sùng sục !!!
Ước gì được Siêu Năng Lực
Dạy lũ súc sinh việt gian, hán gian bài học ĐẠO LÝ làm Người
Lũ súc vật bù khú, chia chác quyền lợi
Đã gieo hoạ cho hai nước đồ thán sinh linh
Từng huỷ diệt vài chục triệu , bất chấp Nghiã Tình !!!
Giờ lũ việt gian cúi quì tung hô đại hán ? !
Đảng chết tiệt ăn cái giống gì chứ không phải cơm
Lịch sử, truyền thống đấu tranh Dân Tộc muốn được trường tồn
Phải dưạ vào LÒNG DÂN, Thế Dân Tộc là Chính
Gian tặc hồ cúi mình vay mượm súng đạn cuả tên hán gian mao trạch
đông
Giờ đây cháu con hắn dâng đất, dân biển TRẢ NỢ , phải không ? !
Cả đảng cướp nước ô nhục, THIÊN CỔ TỘI NHÂN !!!
Gây oan nghiệt, tổn hại cho đại khối Công Dân
Một cổ hai tròng vô cùng Bi Thảm !!!
Những ai Yêu Nước nói lên lời Công Đạo, Lương Tri
Lũ PHẢN QUỐC đàn áp dã man, , bịt miệng, bắt nhốt tức thì
Vì đã rõ LÒNG DÂN MẤT SẠCH !!!
Sợ hãi lực lượng Yêu Nước càng ngày càng lớn mạnh
Cùng Toàn Dân sôi sục hờn căm
Vứt bỏ Sợ Hãi, chúng chạy đâu cho thoát ?
Vưà đàn áp vưà RUN phải không lũ giòi mọt ???
KIỀU PHONG (Toronto)

MẢNH DƯ ĐỒ RÁCH
Đọc tin tức Quê Nhà tức như bị bò đá !
Ước gì được Siêu Năng Lực tha hồ đập lũ súc sinh
Trừ hoạ cho Đồng bào mình
Càng ngày đích thực chúng KHÔNG PHẢI CON NGƯỜI , quá đúng !
Mảnh đất Tiền Nhân đã đổ không biết bao xương máu dựng xây
Thế hệ trước đến thế hệ sau quyết liệt bảo vệ an nguy
Có thời đại nào TẬN CÙNG NHỤC NHÃ như thời hồ chí minh chó đẻ
?!
Đất Nước để cho tên tàu phù manh tâm cắt xẻ
Âm mưu thâm độc TRUYỀN KIẾP không bao giờ ngừng , Trời Ơi !
Đã đồng hoá, huỷ diệt hết 99 bộ tộc rồi
Duy nhất Lạc Việt vượt thoát xuống phương Nam đứng vững
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Cũng lại bị đè đầu cỡi cổ cả ngàn năm
Nhưng không hiểu có phép lạ gì vẫn giữ được Tinh Anh
Tinh thần BẤT KHUẤT QUẬT CƯỜNG sáng ngời vùng lên đánh đuổi
Nhưng lũ hán gian không từ bỏ tham vọng cuồng điên
Đã bao phen bị người Việt Tổ Tiên
Đập phun máu đầu chạy trối chết
Tuy nhỏ xíu nhưng không hề sợ tên khổng lồ
Ngày nay cái đảng súc sinh bưng bô
Chúng là thú đột lốt người chứ không phải giống nòi Hồng Lạc
Nên đã cúi quì tự nguyện làm Thái Thú cho hán gian
Nhục nhã chưa từng thấy trong lịch sử Nước Nam
Đất Biên Thuỳ , Hải Đảo, Lãnh Hải , Tây Nguyên
Dâng cho kẻ thù truyền kiếp !!!
Nay được biết lũ chết tiệt để cho hán gian xây dựng khu phố tàu
Tại tỉnh Bình Dương, tức làm sao ? !
Thiệt cái đảng SÚC VẬT sẽ bị TRỜI TRU ĐẤT DIỆT !!!
Môt ngày không xa cơ Trời vận chuyển
Toàn Dân nhất tề vùng lên hỏi tội lũ ác gian
LƯỚI TRỜI TUY THƯA NHƯNG KHÓ LỌT MẢY LÔNG y chang
Ngày đó nay mai sẽ tới !!!
KIỀU PHONG ( Toronto)

Người Việt Quốc Gia
Người Việt Quốc Gia có đầy đủ Nhân Tính
Sống hiền hoà nào muốn gây tổn hại cho tha nhân
Mặc dù kiếp người trong Bể Khổ trầm luân
Có Đạo Nghiã, Lương Tri, Công Đạo
Tuy cũng có đủ hạng lẫn lộn Vàng, Thau
Nhưng cưú cánh cuộc đời hướng thượng thăng hoa
Để vun đấp cho gia đình, xã hội thêm tươi đẹp
Trái lại lũ súc sinh cộng sản
Có kẻ thắc mắc sao dùng chữ nặng ký vậy anh ?
Đó là lời Tiên Sư Cha cuả lũ hôi tanh
Karl Marx thốt ra đó chứ
“Vì chỉ có SÚC VẬT mới quay lưng lại nỗi đau cuả Con Người
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Mà chỉ chăm lo bộ lông, bộ da cuả chúng thôi”
Ác đảng ngày nay đanh hành xử với Đồng Bào Quốc Nội , gọi Đất,
than Trời !
Không một chút xót thương mà còn ngược đãi thô bạo !!!
Đánh đập, bắn giết, cướp đất, cướp nhà
Bán Dân đi làm Nô Lệ , làm làm nô lệ tình dục cho Nam Hàn, Đài
Loàn, Tân Gia Ba….
Bán trẻ em làm nhi dâm ở Campuchia
Đem con bỏ chợ, sống chết mặc bây tiền đô bỏ túi !
Bán đất Biên Thuỳ, Lãnh Hải, đê hèn, khiếp nhược !
Ác với Dân, Hèn với Giặc ô trược !!!
Cư xử TÀN NHẪN với những kẻ trót dại góp công xây dựng đảng
cuồng điên !
Ở xứ Tự Do , Dân Chủ cớ sao phải sợ hay vì mắc bệnh THAM TIỀN ? !
Muối mặt trở cờ làm tay sai, nằm vùng , đâm sau lưng Chiến Sĩ ?
Ngày xưa liều chết vượt biển vì lý do gì ?
Không lẽ là lũ TỴ NẠN KINH TẾ ? !
Nếu đúng vậy CUTNLHQ làm sao phê chuẩn cho đi định cư ?
Bảo đảm tống về điạ ngục, cằm tù
Vì tội chạy theo bơ thưà, sưã cặn cuả Tư Bản
Ở đất Tự Do hơn ba thập niên phất cao ngọn CỜ VÀNG

Nếu thờ ơ hay ý chí bị bào mòn theo thời gian
Khoanh tay ngồi nhìn lá cờ bê bết máu nghênh ngang
Thì Cộng Đồng Người Việt Hải Ngoại hãy đồng loạt TỰ TỬ cho đỡ
NHỤC
NẾU Ở XỨ TỰ DO MÀ CÒN SỢ LŨ NẰM VÙNG
THÌ ĐỪNG TRÁCH TẠI SAO ĐỒNG BÀO QUỐC NỘI CHƯA ĐỦ
DŨNG KHÍ VÙNG LÊN TRANH ĐẤU
KIỀU PHONG ( Toronto)
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KHÔN LỚN

Lòng yêu nước cuả dân tộc Hoa Kỳ tuyệt vời, đáng ngưỡng mộ
Trong cuộc nội chiến , Bắc Quân, Nam Quân cư xử quá diễm tình !
Tinh thần Mã Thượng vì Quốc Gia, Dân Tộc đẹp xinh
Cố gắng giảm thiểu tối đa hay xoá mờ thù hận
Bắc Quân chiến thắng nhưng không lấy lam vinh
Hay tự mãn, kiêu căng , hách dịch
Nam Quân bại trận nhưng Khí Tiết, Dũng khí diễm kiều
Cả hai phía đều có ĐẠO NGHIÃ nghĩ đến tình tự Dân Tộc, Khâm
phục, khâm phục !, Đáng yêu
Nhờ vậy Mỹ Quốc mới trở thành Siêu Cường Quốc !
Nền tảng yêu thương đùm bọc xoá sạch oán thù
Gương sáng ngời cho thế hệ tiếp nối, thiên thu
Lấy đó làm khuôn vàng thước ngọc trong việc trị quốc
Nhìn lại lũ súc sinh rừng rú cộng đảng quê nhà
Lòng dạ hẹp hòi, ty tiện, bủn xỉn thối tha
Đúng là hạng TIỂU NHÂN đểu giả !!!
Dùng bạo lực bóp Bao Tử con người
Với sự hổ trợ cuả cộng sản quốc tế, Trời ơi !
Bất hạnh Miền Nam lại bị Đồng Minh vì tư lợi bỏ rơi
Một mình đương đầu với cả khối cộng làm sao kham nổi ? !
Đúng là oan nghiệt cho giống nòi !
Nay lũ súc sinh trả thù tàn bạo đày đoạ cả nước, than ôi !
Còn tệ hơn súc vật !!!
Hỏi làm sao thu phục được Nhân Tâm ? !
Cai trị bằng bạo lực, Công Đạo, Lương Tri đem bâm đem dầm
Như vậy tương lai Dân Tộc đi về đâu đây hả ? !
Nay lại bợ đít bưng bô cho kẻ thù truyền kiếp , đồng hoá
Hoạ diệt vong gần kề
Có lẽ nào gần năm ngàn năm lập quốc bề thế
Nay đành bị lũ súc sinh xoá sổ hay sao ?
NẾU DÂN TỘC VIỆT NAM KHÔNG CHẤM DỨT CHẾ ĐỘ CỌNG SẢN
THÌ CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN SẼ CHẤM DỨT DÂN TỘC VIỆT NAM ( Hải
Triều Lê Khắc HAi)
Hỡi những ai còn mang giòng máu Anh Hùng Hào Kiệt hiên ngang
Mau đứng lên ĐÁP LỜI SÔNG NÚI
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Thà chết vinh còn hơn sống nhục kiếp nô lệ ngưạ trâu
Tự cưú mình Ơn Trên , Chuá , Phật mới động lòng
Không ai tiếp sức cho những kẻ bỏ cuộc !!!
KIỀU PHONG ( Toronto)

DUYÊN KỲ NGỘ
Duyên kỳ ngộ trên cõi đời dâu bể
Sống chân thành, hết lòng , hết dạ, thắm tươi
Dù trần ai lắm cảnh khóc cười
Nhưng trong ấy ẩn chứa cà kho tàng Niềm Vui vô giá
Chỉ dành tặng những ai biết sống, biết thưởng thức mà thôi
Trước cảnh thiên nhiên tuyệt mỹ, tuyệt vời !
Tuỳ Tâm, Tuỳ Trí, Tuỳ Huệ Căn cuả mỗi cá thể
Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, nhiêu khê
Tuỳ góc nhìn , tuỳ duyên, tuỳ tâm trạng cảm nhận
Diễm phúc cho những ai tìm được kẻ thông tình đạt lý
Tâm ý tương thông còn hạnh phúc nào bằng ? !
Tuy biển người bát ngát, mênh mông
Ai diễm phúc vẫn được ân sủng
Có như vậy cuộc đời thêm ấm cúng
Bể khổ buả vây hơn bảy tỷ con người
Không ai giống ai, có phải ?
Dòng đời dẫy đầy oan trái
Phải biết tìm và tự tạo niềm vui
Cũng là một kiếp người
Nếu sống có TÌNH, có NGHIÃ vẫn đậm đà, thấm thiá
Dĩ nhiên ĐAU KHỔ và HẠNH PHÚC không thể tách rời
Đó là hai mặt đối đãi cuả cõi đời nghiệt ngã !
Biết sống vui, sống khoẻ, sống yêu đời
Chân thành , đủ bản lãnh đương đầu với mọi thử thách
Đắng cũng nuốt, ngọt cũng nuốt
Sớm muộn chúng ta vẫn đáp chiến tàu suốt
Vui cũng một ngày, buồn cũng một ngày trôi
Sống hết mình vẫn thú.
KIỀU PHONG (Toronto)
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NGỘ ĐẠO
Mừng bạn hiền cũng đã thấm Đạo
Kiếp phù sinh nào khác giấc Nam Kha
Mới ngày nào cùng khóc oa oa
Nay mái tóc đã điểm sương tuyết
TRI TÚC TIỆN TÚC ĐÃI TÚC HÀ THỜI TÚC
TRI NHÀN TIỆN NHÀN ĐÃI NHÀN HÀ THỜI NHÀN
Nói thì dễ mấy ai buông xuống được dễ dàng
Cũng tuy căn cơ, tuỳ nghiệp duyên nưã chứ
Đọc trang mạng riêng cuả bạn
Mới nhận ra cũng NGỘ nhiều đa
Nếu ai cũng có CHỦNG TỬ gặp Thuận Duyên khai ngộ ra
Cõi đời bảo đảm giảm bớt Phiền Não
Nếu chịu khó Tu Tập thường xuyên
Ít nhiều cũng cảm nhận đôi chút An Nhiên
Tâm thành, chí vững Chư Thiên phù trợ
Cố công, kiên trì thế nào cũng gặt hái đôi chút kết quả
Bản thân kẻ nầy nếu không thấm Đạo đã lâm nguy
Nghiệp chướng tiền kiếp buả giăng bao nỗi sầu bi
Nhờ Phật Pháp giúp vượt qua ma chướng
Ba năm qua vẫn an nhiên hiện hưũ cõi ta bà
Lúc đầu nước mắt chảy hơi nhiều đôi lúc tơi tả
Nay thì đã ổn định Tâm Linh
Vì đã THỨC TỈNH
Không còn mê đắm như xưa
Tàn một giấc mơ cảm thấy dật dờ
Đời cũng như giấc mộng chả gì thật cả
Thôi thì tìm nẻo Đạo săn sóc con vợ Cả đã bỏ quên
Nay sớm hôm hủ hỷ không om sòm
Cảm nhận được ít nhiều An Lạc
Đường Tu Học như thuyền đi ngược dòng nước, ngưọc sóng, ngược
gió
Vững tay chèo ,định hướng, không buông lơi
Tận sức mình hy vọng Tinh Tấn lần hồi
Hiểu Đạo dù hèn cũng thể.
KIỀU PHONG ( Toronto)
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VÔ MINH
Vì vô minh nên lũ súc sinh đã tạo quá nhiều Ác Nghiệp
Hơn nưả thế kỷ máu lệ tuôn trào
Quê Hương đúng là THƯƠNG TÂM XỨ , nghẹn ngào
Ít khi nào được hưởng an vui cùng thế giới
Suốt mấy ngàn năm bao giờ cũng phải kiên cường
Thù trong giặc ngoài lăm le huỷ diệt
Dưới thời Nhà Trần may mắn có được nhiều Anh Hùng Hào Kiệt
Ba lần đánh thắng quân xâm lược Nguyên Mông
Nhưng cũng có tên Tội Đồ Phản Quốc trần ích tắc mãi quốc cầu vinh
Danh sách đồng bọn nối giáo cho gìặc cũng đông lắm
Khi được người dâng lên đức Vua nhà Trần
Ngài phải thở dài , đốt bỏ, lấy đức khoan hồng
Việt Gian thời nào cũng khá đông
Anh Hùng Hào Kiệt ít hơn , có phải ?
Chiều theo tham vọng , chạy theo kẻ mạnh , lắm ngang trái
Sống cho ra NGƯỜI nào phải dễ, phải không ?
Nhìn thế sự đảo điên nhiều lúc chạnh lòng
Thôi thì cố gắng sống Xứng Đáng một CON NGƯỜI cho đến hơi thở
cuối
Nhiều lúc khổ đau, sầu tủi
Vận Nước Nhà sao lắm truân chuyên ? !
Nguyện Cầu Hồn Thiêng Sông Núi, Anh Linh Anh Hùng Hào Kiệt
giống Rồng Tiên
Có Thương Xót cháu con xin cố gắng Phù Trợ
Chiến đấu với kẻ nội thù, ngoại thù đến hơi thơ sau cùng
Mới mong khôi phục Non Sông
Viết tiếp trang sử Hào Hùng cuả Nòi Giống .
KIỀU PHONG (Toronto)
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KỶ NIỆM KHẮC GHI
Trong đời không thể nào quên chút kỷ niệm
Tại Hương Hải Thiền Tự cách vài tháng trước đây
Giưã khung cảnh bốn bề vắng lặng rừng cây bao phủ nơi nầy
Cảm hứng ghi lại ít giòng lồng nội tâm rung động
Khâm phục vị Tu Sĩ giác ngộ ẩn tu sơn lâm
Hơn mười năm suýt thành cây nước đá tuyết phủ muà đông
Vì cảnh vật rất còn hoang dã
Có lẽ ít nhiều nhờ Chư Thiên, Phật Lực gia hộ
Kiên tâm trì chí theo tháng năm tạo dựng được ngôi Thiền Tự uy
nghiêm
Một phần nhờ Phật Tử phát tâm cúng dường Tam Bảo, thuận duyên
Nay đã có khá nhiều chúng sinh thăm viếng
Cảnh đồi núi, tảng đá chất chồng, suối reo, nhà thuỷ tạ, hồ nước, cây
cỏ xinh tươi
Dù tâm bất cứ ai còn vướng mắc ít nhiều phiền não cuộc đời
Khi đặt bước nơi đây tâm sẽ cảm nhận ít nhiều An Lạc
Giật mình vì lần đầu tiên trong đời
Được vị Sư khoác Tăng Bào trịnh trọng nghe đọc thơ con cóc, hỡi ôi !
Làm kẻ hèn nầy cảm thấy đột ngột, ái náy không ít
Nào ngờ được đón nhận với tâm cởi mở Từ Bi
Chân thành đa tạ vị Tu Sĩ ẩn tu nơi hoang sơ
Tuổi đời trang lưá, tuổi Đạo khâm phục, khâm phục chẳng lơ mơ
Khác xa cung cách các vị Sư tu tại thị tứ, ít nhiều thị phi cõi thế
Cũng cảnh đó cũng tâm nầy
Tỉnh thì đại ngộ, mê thì Vô Minh ! ( Viên Lý)
Tỉnh đi con mộng tử sinh
Sao chưa ngừng lại mà lênh đênh hoài ? ( Một Tu Sĩ)
Đường trần dâu bể, đắng cay
Quay đầu là bến, thở dài ích chi ?
KIỀU PHONG(Toronto)
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HOA ĐÀO NĂM NGOÁI
Khứ niên kim nhật khử môn trung
Nhân diện đào hoa tương ánh hồng
Nhân diện bất tri hà xứ khứ
Đào hoa y cưụ tiếu đông phong
THÔI HỘ
Năm xưa lạc bước chốn nầy
Gặp nàng e lệ nép mình dưới hoa
Hôm nay người đã vắng nhà
Hoa đào năm cũ mượt mà gió đông
KIỀU PHONG ( Toronto)

NGUYỆT DẠ TỨ
Sàng tiền khán nguyệt quang
Nghi thi điạ thượng sương
Cử đầu vọng minh nguyệt
Đê đầu tư cố hương
LÝ BẠCH
Trước giường trăng sáng lung linh
Ngở đâu sương khói bao hình bóng quê
Ngẩng đầu ngắm ánh trăng thề
Cúi đầu tưởng nhớ tình quê dâng tràng
KIỀU PHONG (Toronto)
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TRƯỜNG TƯƠNG TƯ
Lương Ý Nương
Hoa hoa diệp diệp lạc phân phân
Chung nhật tư quân bất kiến quân
Trường dục đoạn hề trường dục đoạn
Lệ châu ngân thượng cảnh thiên ngân
Hoa rơi lá rụng thật u buồn
Suốt ngày nhớ nhung lệ cứ tuôn
Khát vọng đoạn đoài từng cơn cuộn
Nước mắt tuông tràng dạ vấn vương
Ngã hưũ nhất thốn tâm
Vô nhân cộng ngã thuyết
Nguyện phong xuy tán vân
Tố dữ thiên biên nguyệt
Nào ai thấu hiểu tận thâm tâm
May ra có kẻ chung nỗi niềm
Nguyện cầu gió thổi mây bay mãi
Vầng trăng chiếu rọi mối tình thâm
Huề cầm thượng cao lâu
Lầu cao nguyệt hoa mãn
Tương tư đàn vị chung
Lệ trích cầm huyền đoạn
Đàn dạo thánh thót từ lầu cao
Phiá trên thưởng nguyệt , ngắm hoa đào
Nhạc sầu thương nhớ khi nào dứt
Lệ ưá đẫm ướt phím đàn nào
Nhân đạo Tương giang thâm
Vị để tương tư bạn
Giang thâm chung hưũ để
Tương tư biên vô ngạn
Người đời cho biết sông Tương sâu
Không thể sánh bằng nỗi thương sầu
Sông tuy sâu thẳm vẫn còn đáy
Chúng mình nhớ nhung , bờ ở đâu ?
Quân tại Tương giang đầu
Thiếp tại Tương giang vĩ
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Tương tư bất tương kiến
Đồng ẩm Tương giang thuỷ
Anh ở đầu sông , em cuối sông
Nhớ thương quặn thắt mối tơ lòng
Dòng nước vô tình trôi, trôi mãi
Chúng mình cùng uống nước sông Tương
Mộng hồn phi bất đáo
Sở khiếm duy nhất tử
Nhập ngã tương tư môn
Tri ngã tương tư khổ
Hồn bay vào cõi mộng khó về
Chỉ vì thiếu vắng nhân tố mê
Môt khi bước vào cổng thương nhớ
Dù biết tương tư khổ não nề
Trường tương tư hề trường tương tư
Trường tương tư hề vô tận cực
Tảo tri như thử quải nhân tâm
Hồi bất đương sơ mạc tương thức
Thương nhớ muôn vàn ôi thương nhớ
Tương tư dai dẳng khó dứt thương
Nào ai thấu rõ lòng ai nhỉ
Tương tư đầy ấp nhớ cùng thương
KIỀU PHONG ( Toronto)

CỔ THI
Xuân hưũ hoa khai, thu hưũ nguyệt
Hoa hưũ lương phong, đông hưũ tuyết
Nhược vô nhân sự quái tâm đam
Tiện thị nhân gian hảo thời tiết ( ???)
Xuân về hoa đua nở
Thu sang trăng sáng ngời
Hạ đến gió mát rượi
Đông lại tuyết khắp nơi
Bốn muà tâm bất động
Chỉ là chuyện nhỏ thôi
Tuỳ duyên nhưng bất biến
An lạc thú , cõi đời
KIỀU PHONG (Toronto)
203

KHÚC PHƯỢNG CẦU HOÀNG
Phượng hề, phượng hề quy cố hương
Ngao du tứ hải cầu kỳ hoàng
Thời vị ngộ hề vô sở tương
Hà ngộ kim tịch đăng tư đường
Hưũ diêm thục nữ tại khuê phường
Thất nhĩ nhân hà sầu ngã trường
Hả duyên giao cảnh vi uyên ương
Tương hiệt cương hồ công cao tường
TƯ MÃ TƯƠNG NHƯ
Chim phượng tung cánh về cố hương
Dạo chơi bốn biển tìm chim hoàng
Chưa gặp dịp may luôn ước vọng
Hôm nay hân hạnh gần người thương
Gái đẹp tợ tranh toả ngát hương
Xa xôi muôn dặm lắm đoạn trường
Hưũ duyên kết hợp uyên ương mộng
Thắm thiết cùng nhau khắp nẻo đường
KIỀU PHONG (Toronto)

THANH BÌNH ĐIỆU
Vân tưởng y thường, hoa tưởng dung
Xuân phong phất hạm nộ hoa nùng
Nhược phi quần ngọc sơn đầu kiến
Hôi hướng dao đài nguyệt hạ phùng
LÝ BẠCH
Mây ngở xiêm y, mặt tợ hoa
Gió xuân xao động giọt sương sa
Nếu hội tiên nhân trên đỉnh núi
Mong được gặp nhau dưới trăng tà
KIỀU PHONG ( Toronto)
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BI PHẨN THI
Dục tử bất năng đắc
Dục sinh vô nhất khả
Bỉ sương giả hà cớ ?
Nãi lao thử ách hoạ
THÁI DIỄM
Muốn sống cũng không được
Muốn chết cũng không xong
Kiếp trước gieo nhân gì ?
Bây giờ đành trả nghiệp
KIỀU PHONG ( Toronto)

NGHIÊNG NƯỚC NGHIÊNG THÀNH
Bắc phương hưũ giai nhân
Tuyệt thế nhi độc lập
Nhất cố khuynh nhân thành
Táii cố khuynh nhân quốc
Khởi bất tri
Khuynh thành dữ khuynh quốc
Giai nhân nan tái đắc
LÝ DIÊN NIÊN
Hướng bắc có người đẹp
Đẹp tuyệt trần, đặc biệt
Liếc mắt người nghiêng thành
Liếc nưã người nghiêng nước
Có lẽ nào không biết ?
Đẹp nghiêng thành, nghiêng nước
Tuyệt thế khó tìm được
KIỀU PHONG ( Toronto)
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TIẾT PHỤ NGÂM
Quân tri thiếp hưũ phu
Tặng thiếp song minh châu
Cảm quân triền miên ý
Hê tại hồng la nhu
Thiếp cao lâu liên uyển khởi
Lương nhân chấp kích minh quang lý
Tri quân dụng tâm như nhật nguyệt
Sự phu thê nghĩ đồng sinh tử
Hoàn quân minh châu song lệ thuỳ
Hận bất tương phùng vị giá thì
TRƯƠNG TỊCH
Anh biết em , ván đã đóng thuyền
Tặng chi đôi ngọc , chẳng nợ duyên
Cảm động sâu xa tấm lòng thiết
Giấu đeo trong yếm luạ, phỉ nguyền
Nhà em nằm gần vườn thượng uyển
Chồng làm vệ sĩ nơi cung hoàng
Lòng anh trong sáng tợ nhật nguyệt
Nghiã vợ chồng sinh tử, giữ nguyên
Trả lại ngọc, đôi mắt lệ ứa
Hận tiếc gặp nhau chi, muộn màng !
KIỀU PHONG ( Toronto)

LÁ THẮM ĐƯA DUYÊN
Hàn Thuý Tần- Vưu Hưụ
Lưu thuỷ hà thái cấp
Cung trung tận nhật nhàn
Ân cần tạ hồng diệp
Hảo khứ đáo nhân gian
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Nước chảy nhanh giùm đi
Cung cấm luống sầu bi
Tha thiết nhờ lá thắm
Chuyển đến người hiểu thi
Sầu kiến oanh đề liễu nhứ phi
Thương đương cung nữ đoạn trường thì
Tứ quân bất cấm đông lưu thuỷ
Diệp thượng đề thi ký giữ thuỳ
Đọc thơ cảm động thương
Tâm sự cứ vấn vương
Ý người theo dòng nước
Đề thơ lá trôi ngược
Nhất liên giai cú tuỳ lưu thuỷ
Thập tải ưu tư mãi tế hoài
Kim nhật khước thành loan phượng lữ
Phương tri hồng diệp thị lương môi
Một cặp thả lá theo dòng nước
Thời gian mong đợi nay đã được
Vui mừng gặp đúng người mơ ước
Tạ ơn lá thắm trôi xuôi ngược
KIỀU PHONG ( Toronto)

LAM KIỀU
Buì Hàng – Vân Kiều
Đồng vi Hồ Việt do hoài tưởng
Huống ngộ thiên tiên cách cẩm bình
Thảng nhược ngọc kinh triều hôi khứ
Nguyện tuỳ loan hạc nhập thanh vân
Kẻ Hồ người Việt lòng nhớ thương
Chỉ cách nàng tiên một bức tường
Nếu được bên nhau cùnh sánh bước
Chúng mình chấp cánh , đời toả hương
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Nhất ẩm Quỳnh tương bách cảnh xinh
Huyền sương đảo tận kiến Vân Anh
Lam Kiều tự hưũ thần tiên quật
Hà tất khi khu thượng ngọc kinh
Nhấp rượu quỳnh tương trăm cảnh xinh
Tình chị duyên em nàng Vân Anh
Lam Kiều đúng là nơi tiên cảnh
Vì sao vương vấn mãi theo mình ?
KIỀU PHONG ( Toronto)

ĐÀO YÊU
Kinh Thi
Đào chi yêu yêu
Thước thước kỳ hoa
Chi tử vu qui
Nghi kỳ thất gia
Mơn mởn đào tơ
Nở hoa rực rở
Duyên nợ tầm cở
Gia đình hớn hở
Đào chi yêu yêu
Hưũ phần kỳ thật
Chi tử vu qui
Nghi kỳ gia thất
Mơn mởn đào tơ
Oằn cành trái mơ
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Kết duyên nên thơ
Êm ấm mong chờ
Đào chi yêu yêu
Kỳ diệp trăn trăn
Chí tử vu qui
Nghi kỳ gia thất
Mơn mởn đào tơ
Lá xanh mượt mà
Loan phụng giao hoà
Tổ ấm nở hoa
KIỀU PHONG ( Toronto)

Phần Cuối TAM QUỐC CHÍ
Cổn cổn trường giang đông thệ thuỷ
Lãng hoa đào tận anh hùng
Thị phi thành bại chuyển đầu không
Thạch sơn y cưụ tại
Kỷ độ tịch dương hồng
(???)
Sông dài dồn dập ra khơi
Anh hùng hào kiệt ngàn đời tiếc thương
Hy sinh ,Đại Nghiã, can trường
Thịnh suy, thành bại tơ vương cõi trần
Non xanh sừng sững ngàn năm
Bóng chiều buông xuống , tiếng tăm lưu truyền
KIỀU PHONG ( Toronto)
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GIÁC NGỘ
Thân thị bồ đề thọ
Tâm như minh cảnh đài
Thời thời thường phất thức
Vật xử nhá trần ai
THẦN TÚ
Thân như cây bồ đề
Tâm như tấm gương sáng
Mỗi lúc phải lau chùi
Để khỏi bám dính bịu
Bồ đề bổn vô thọ
Minh cảnh diệc phi đài
Bổn lai vô nhất vật
Hà xứ nhá trần ai
LỤC TỔ HUỆ NĂNG
Bồ đề không phải cây
Trống không chẳng phải gương
Vốn nào có vật đó
Tại sao phải lau chùi
KIỀU PHONG ( Toronro)
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BỒ ĐÀO MỸ TƯỦ
Bồ đào mỹ tưủ dạ quang bôi
Dục ẩm tỳ bà thượng mã thôi
Tuý ngoạ sa trường quân mạc tiếu
Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi
LƯƠNG CHÂU TỪ & VƯƠNG HÀN
Rượu quý bồ đào toả ngát hương
Muốn nhấp , tiếng đàn giục lên đường
Say nằm ngoài trận, ai cười hả ?
Xưa nay đáng giặc lắm đoạn trường
KIỀU PHONG ( Toronto)

BÙI THỊ XUÂN
Xuân hàn lãnh khí như tiển đao
Xuân phong xuy huyết nhiễm chinh bào
Hoàng hôn thành dốc bi già động
Hưũ nhân diện tỷ phù dung kiều
Phu cố trợ chiến Lương Hồng Ngọc
Mộc Lan tòng quân Hoàng Hà khúc
Thuỳ ngôn cân quắc bất như nhân ?
Dĩ cổ phương kim tam đinh túc
NGUYỄN TRỌNG TRÌ( 1853-1922)
Khí xuân lạnh tợ đao toát ra
Gió thổi máu bay đẫm Tướng Bà
Góc thành tù và lay chiều xuống
Dung nhan kiều diễm phù dung hoa
Như Lương Hồng Ngọc trống quân giục
Mộc Lan xông pha trận Hoàng Hà
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Ai bảo phái nữ không người hả ?
Xưa nay trung dũng muôn đời ca
KIỀU PHONG ( Toronto)

ĐIẾU NGUYỄN TRUNG TRỰC
Thắng phụ nhung trường bất túc luân
Đồi ba chỉ trụ ức ngư dân
Hoả hồng Nhựt Tảo oanh thiên địa
Kiếm bạt Kiên Giang khấp quỷ thần
Nhất đáng phi thường tiêu tiết nghiã
Lưỡng toàn vô uý báo quân thân
Anh hùng cường cảnh phương danh thọ
Tu sát đê đầu vị tử nhân
HUỲNH MẪN ĐẠT
Thắng thua chiến trận việc gian truân
Dân chài sắt đá gánh vác phần
Lưả bừng Nhựt Tảo rền trời đất
Kiếm tuốt Kiên Giang rợn quỷ thần
Một sớm ngoại hạng nêu nghiã khí
Đôi điều trọn đạo đáp non sông
Anh hùng dũng liệt danh thơm mãi
Lũ sống cúi quì , chết thẹn không ?
KIỀU PHONG ( Totonto)

CHÚC THỌ
Tuổi thọ nầy là nợ trần hay cõi phúc ?
Thôi cũng đành trang trải nốt cho xong
Bỏ mặc thu buồn lá đổ bên song
Cạn chén nưã ta mừng nhau tuổi thọ
TUỆ QUANG, TÔN THẤT TUỆ
Bước sang hàng sáu đã được chữ Thọ
Nhưng mới chỉ là Tiểu Thọ mà thôi
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Sáu bó cũng đủ ngất ngư cuộc đời !
Nếm tạm đủ đắng cay, chua chát, ngọt bùi
Đi xa thêm nưã tuỳ duyên, tuỳ mạng số
Nhiều điều muốn cũng không được, không muốn cũng không được
Dòng đời nghiệt ngã , oan khiên
Có ai dám vổ ngực suốt đời chả chút luỵ phiền ? !
Bảo đảm kẻ ấy không phải con người trên cõi thế
Có thể là gỗ đá vô tri
Hay các vị đã đắc quả , không còn vấn vương Tham, Sân, Si
Cõi ấy mới đích thực là Cõi Niết
Nghe Giáo Lý Nhà Phật thuyết giảng như vậy, nào ai biết ?
Vì hiện nay vẫn còn hơn bảy tỷ chúng sinh
Đang đắm chìm trong Bể Khổ phù sinh
Sớm còn tối mất mãi mê Tham, Sân, Si, tá lả !
Được bao người Hiểu và Hành theo Đạo Cả ? !
Tâm Phật được nhiều, hay Tâm Ma ?
Thế Giới có khi nào An Bình đâu cà ? !
Tắt lưả chiến tranh nơi nầy lại bùng lên nơi khác !
Hãng xưởng sản xuất vũ khí chẳng lẽ chất đống, tồn kho ???
Trớ trêu, oan nghiệt, quái ác là ở chỗ đó !!!
Các Siêu Cường quốc tham vọng nhiều
Muốn làm Minh Chủ cả thế giới, đảo điên !
Đó là sự thật đau lòng, oan nghiệt !!!
Cõi đời cứ đối đãi hoài, kỳ thiệt ? !
Nên khiến nhiều người lần mò tìm đường lên Cõi Niết .
KIỀU PHONG (Toronto)

NẤU BẾP NHẬP MÔN
Được người Mẹ giỏi Nấu Ăn , Quán Xuyến việc nhà
Có lẽ di truyền máu huyết mà ra
Được ăn ngon từ nhỏ nên nhập tâm , khẩu vị
Khi vào Quân Đội đôi lúc tự nấu ăn
Thích , nhớ món gì trổ tài nấu nướng y như rằng
Con nhà Tông không giống lông cũng giống cánh
Nay có cơ hội nấu những món gì mình PHÊ
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Chuẩn bị đồ cần thiết, gia vị đề huề
Nếu không lầm căn bản chính MẶN, NGỌT, CHUA , CAY….đủ cả
Tuỳ nấu món gì phải ra món đó
Ai nấu hơn phải biết công nhận Cao Tay !
Ai nấu dở IM LẶNG không dám than, mà chỉ thở dài !
Nếu người có tinh thần Phục Thiện, Cầu Tiến thì dễ quá
Ngặt nhiều người cái LƯỠI không phân biệt dở ngon, quái lạ !
Chẳng trau dồi hay học hỏi tiến bộ thêm
Nấu ăn không chịu chuẩn bị, thiếu món này, thiếu vị kia
Thì làm sao đạt trình độ thưởng thức cao được hả ?
Biết nấu vài món căn bản cũng sống tạm qua ngày
Thịt kho trứng vịt , Khổ qua dồn thịt , Canh măn mẳn , Canh chua
Thịt gà xào gừng, xào xả ớt, canh rau dền , cải bẹ xanh
Gà xé phay, bánh hỏi thịt luộc, tép luột, cà ry , gà rô ti , gà rút xương
đủ cả
Mắm bằm thịt chưng cách thuỷ, quá đã !
Trộn ba khiá đủ mặn ngọt chua cay
Cá kho tiêu ớt mặn ngọt , cơm nóng đã thay
Sơ sơ cũng sống tạm qua ngày, phải không hả ?
Nấu bếp cũng là một Nghê Thuật đó bạn à !
Đầu bếp trứ danh nhà hàng lớn đều là Nam giới !!! Khà, khà khà…
KIỀU PHONG ( Toronto)

MỸ VỊ HOÀNG CUNG
Lâu lắm mới hân hạnh thưởng thức lại hương vị cũ
Ngon chẳng thua Cao Lương Mỹ Vị nơi Hoàng Cung
Món ưa thích còn gì khoái khẩu cho bằng !
Mắm Bầm Thịt chưng cách thuỷ
Một bưả cơm thật đã điếu, Tuyệt Vời !
Gải đúng chỗ ngưá , sung sướng phải không người ?
Chính mình tự gải cho mình, cũng ĐÃ !
Miễn đạt được Niềm Hoan Lạc
Nấu ăn với Tấm Lòng dĩ nhiên rất đạt
Chuẩn bị kỹ càng, nấu nướng công phu
Thêm cái lưỡi biết nêm nếm nhận ra hương vị cũ nhiều thu
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Hỏi sao không so sánh ngang tầm thức ăn cuả Hoàng Cung chứ hả ? !
Mỗi ngày nhớ lại những hương vị vắng xa
Cố gắng truy tìm dần dà cũng ra
Miễn tạo cho mình chút Niềm Vui vẫn sướng !
Tuy bản tánh dễ nuôi không kén chọn thức ăn
Nhưng hợp Khẩu Vị, nấu với cả tấm lòng
Cũng là một trong những thú vui cõi đời, có phải ?
Ngoài Bể Khổ chơi vơi, oan trái !
Vẫn Ẩn chưá Kho Tàng Niềm Vui
Chỉ dành tặng những ai biết TRÂN QUÍ .thưởng thức .
KIỀU PHONG ( Toronto)

NGON HẾT CHỖ CHÊ
Gần hai năm vui trong khói lưả
Hôm nay nầu món canh khoai môn
Chiều qua đã chơi một nồi cà ri nị béo , đậm đà ngon
Mới vưà xong nồi canh ,nêm nếm không đến nỗi tệ
Bổng nhưng nhớ lại chút kỷ niệm thuở thiếu niên
Món gì Ông Nội vưà khẩu vị tắm tắc khen
HẢO CHIÁ BÒ NÀN CHAI, Ăn Ngon Hết Chỗ Chê, khoái khẩu !
Nhờ Hiền Mẫu đảm đang, quán xuyến việc nhà
Nấu bếp thuộc hàng sáng giá , điêu luyện, mượt mà
Có lẽ vì thể cái lưỡi đã nếm được mùi vị đúng gu, đúng điệu
Dĩ nhiên nếu gặp đối thủ lợi hại cũng biết thưởng thức cái hay
Để học hỏi trau dồi tay nghề càng thêm tinh xảo
Nấu bếp khá do bởi cái lưỡi biết nếm mêm
Chuẩn bị chu đáo,chẳng chơi kiểu Dã Chiến, không chuyên
Món nào phải ra món đó
Trừ trường hợp giông bão, động đất bất ngờ
Phải đủ gia vị đúng điệu, không phải gà mờ
Nấu với sự Ưa Thích và đặt Trái Tim vào đó
Bảo đảm không đến nỗi tệ bạn ơi !
Thức ăn cũng là một trong những lạc thú cõi đời
Ai không biết THƯỞNG THỨC tức nhiên lỗ nặng.
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Ý CUẢ TRÁI TIM
Một hôm Thiền Sư hỏi các Đệ Tử
” Tại sao người ta phải thét to khi tức giận ? “
Có một môn sinh suy nghĩ đáp lời
” Vì mất bình tỉnh, mất tự chủ “
Thiền Sư thở dài…Không đồng ý giải đáp trên
” Một khi bất đồng ý kiến, tranh cải, cơn giận nổi lên
Trái tim cả hai không còn gần nhau nưã
Cảm thấy khoảng cách quá xa
Nên phải dùng hết sức mình để diễn đạt mà
Sự giận dữ càng lớn, khoảng cách càng xa ớn !
Càng nói to, tiếng nói bao trùm khoảng cách lớn”
“Còn khi hai người bắt đầu yêu nhau
Họ không bao giờ hét to, nhỏ nhẹ vì sao ?
Bởi vì trái tim họ cận kề nhau
Khoảng cách giưã họ rất nhỏ
Khi yêu nhau tha thiết, đậm đà
Họ đến với nhau bằng tình yêu nở hoa
Ngay cả thì thầm cũng không cần thiết
Họ chỉ đưa mắt nhìn nhau
Qua ánh mắt, nụ cười hiểu được nội tâm
Nghĩ gì, muốn gì, định nói gì, ngọt ngào”
Để kết luận bài học quý báu
Khi bàn cải một vấn đề
Phải nhớ giữ trái tim luôn cận kề
Đừng thốt ra điều gì khiến cảm thấy xa cách nhau
Nếu không, sẽ có một ngày nào
Khoảng cách càng ngày càng xa
Sẽ không tìm được đường quay trở lại .
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ĐÔI ĐƯỜNG BIỆT LY
Huyễn thân tứ đại vô thường
Sát na biến dịch đôi đường biệt ly
GSHH , VIÊN LÝ
Thế nhân vẫn ôm hoài mộng ảo
Kẻ Vô Minh gây Phiền Não dài dài….
Ngưòi Thấm Đạo lắm lúc ai hoài !
Không Chủng Tử khó mà thông hiểu
Đàn khẩy tai trâu đành chịu
Chính Đức Phật lúc còn tại thế cũng bó tay !
Không thể chuyển đổi những ai Nghiệp Chướng cao dầy
Làm gì có cảnh nẩy mầm khi chẳng có hạt giống ? !
Nếu Ngài Cảm Hoá, Phổ Độ Chúng Sinh như ý nguyện
Tại sao hơn bảy tỷ người vẫn hiện hưũ cõi trần gian ? !
Chuá, Phật cưú độ được phần nào cũng khá gian nan
Không thể nào Cảm Hoá, Phổ Độ được tất cả !
Người không có Chủng Tử, Đạo Tâm phí lời, vô ích mà thôi
Híp mắt đắm say vào con đường dục vọng đen tối !
Đôi lúc cũng thấy tội nghiệp họ Vô Minh, khổ nỗi
Nhưng chả bao giờ nhận thức việc đó là sai
Chẳng biết khi nào thức tỉnh ? !
KHÔ ẢI VÔ BIÊN , HỒi ĐẦU THỊ NGẠN
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TUỔI TRẺ TÀI CAO
Đâu cần làm Vua mới có Đông Cung , Tây Cung chứ hả ?
Tại điạ phương nầy cũng có hai vị cao tay
Tuổi nhỏ hơn tại hạ chỉ vài năm thôi
Nhưng phải khâm phục khả năng điều hành Đông Cung, Tây Cung và
Nam Cung , hết xẩy !
Người có nhị phòng , hai mươi năm trước , khá tài
Cả Đông Cung, Tây Cung cùng hạ sinh con trong một năm, hay thay !
Còn người nưã có cả Tam Cung cùng chung mái ấm
Chuyện nầy dân thổ điạ cũng ít nhiều rõ , hay
Hiện tại nhị vị cao tài cũng nhuốm chút ưu phiền
Tuổi tác trên dưới sáu bó đâu còn son trẻ
Thỉnh thoảng gặp mặt, hỏi nhỏ đôi câu
Có thể viết sách hoặc bí truyền Cẩm Nan thâm sâu ?
Cả hai đều lắc đầu
Đó là Nghiệp Chướng tiền kiếp vương mang phải trả
Không biết hư thực chuyện nội bộ cuả các người
Một vợ cũng ngất ngư con tàu rồi
Nhiều hơn nưã làm sao kham nổi ? !
Hèn chi các vị Vua , ít có vị tuổi thọ trên sáu mươi
Tam Cung, Lục Viện cả ngàn phi tần , cung nữ làm sao thọ nổi ? !
Đám Thái Giám chỉ biết ăn mì ngó, uống nước dòm
Vì vũ khí không còn đạn !!!
Đàn ông mà lâm cảnh Liệt Kháng
Thà chết còn sướng hơn !
Vị nào còn hảo ngọt thích gặm cỏ non
Không khéo Thân Bại Danh Liệt, cháu con khinh rẻ
Nhân Phẩm đánh mất chừng ăn năn sám hối , quá trễ !
Không có cái dại nào giống cái dại nào
Dù biết Gừng càng già càng cay
Nhưng sụp lổ chân trâu chết thì không đáng .
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TRỌNG NGHIÃ KHINH TÀI
Vưà xem phim tình cảm xã hội thuộc loại Quý Hiếm !
Kẻ sống thiên Nội Tâm, tình cảm phong phú xem nhẹ tiền tài
Đối tượng là người có bạc tỷ, tuổi trẻ, tài cao
Gái đẹp vây quanh nhưng chưa lọt mắt xanh cô nào
Không ngờ lại sa vào lưới tình một nàng đã có kép !
Nhưng không vì thế mà đành bó tay chịu lép
Dùng đủ phương tiện chinh phục công bình cho bằng được người
mình thương
Nhưng không phải dễ dàng vì đối tượng chả ham bả vinh hoa , không
chút tơ vương
Tình Sâu Nghiã Nặng, quý trọng đồng tiền do mồ hôi nước mắt chính
mình tạo ra
Chàng tỷ phú gặp kỳ phùng địch thủ, hiếm quý trên cõi đời, thích thú
!
Dùng mọi chiêu thức trong sáng để chinh phục người mình quý
thương, ưu tú
Cũng khá nhiều vất vả, khổ tâm !
Đích thực đồng tiền mua được rất nhiều nhưng không phải tất cả, vạn
năng ? !
Gặp kẻ sóng nhiều về Nội Tâm ,Trọng Nghiã Khinh Tài chả phải loại
tầm thường
Những cô gái khác gặp đối tượng giàu sang nhào vào, chả chút vấn
vương
Cốt lõi tinh tuý vẫn là phần Tâm Linh, có phải ?
Vật chất , hình hài biến đổi theo lẽ Vô Thường
Thấu hiểu triết lý sống sâu xa , thâm thuý, yêu thương
Chỉ dành tặng những ai hấp thụ tinh hoa cõi thế
Cái gì cao đẹp, thanh cao muôn đời vẫn được ngợi ca
Đó là chià khoá cuộc đời, vô giá !
Ai cảm nhận, biết trân quý Tinh Anh
Bảo đảm Tâm Linh kẻ đó không tệ
Sống kiếp người xứng đáng , được ít nhiều quý yêu, đáng nể !
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CHÒI THƠ, LỀU THƠ, NHÀ THƠ
Có kẻ chả biết gì về thơ văn mà giở giọng thấy đời cũng lạ ? !
Thiệt là điếc, không sợ súng y chang
Luôn trọng tiền, cưú cánh nặng mang
Mọi thứ khác xem chả ra gì , hết ý !
Đành rằng bộ môn Văn Học Nghệ Thuật muôn màu, muôn vẻ, thần bí
Nào ai cũng có năng khiếu như ước mong ?
Tuỳ duyên phận, tuỳ cội, tuỳ căn
Nào phải muốn là được ? !
Một lớp học, thầy dạy thơ văn thuở trước
Được mấy người trở thành Chòi Thơ, Lều Thơ hay Nhà Thơ ?
Người ta có thể dạy cách làm thơ
Nhưng không thể dạy làm sao có HỒN THƠ, có phải ?
Bất cứ ai theo vần, luật , có thể làm được vài bài
Nhưng nếu không có HỒN hay NGUỒN CẢM HỨNG lâu dài
Sẽ dễ dàng nãn lòng bỏ cuộc
Có mạch nguồn, nghiệp duyên , diễn đạt tự nhiên
Nếu chẳng có sẽ cố rặn từng chữ , từng câu, có mùi là cái chắc !
Việc CHÌM DANH, NỔI DANH chả hề thắc mắc
Miễn có người Đọc, Hiểu, Cảm Thông cũng đủ vui rồi
Đâu phải muốn là được phải không người ?
Tại sao phải buộc ràng nhiều cao vọng ?
Sống tự nhiên, thoải mái có sao đâu ?
Cuộc sống dễ thở, không nhiều thất vọng, cao cầu
CHìM DANH, NỔI DANH cũng là PHÙ DU có gì đáng trọng ?
NHÂN PHẨM mới là đích thực, người ơi !
Ăn ở sao có TÌNH, có NGHIÃ đẹp đôi
Tức là SỐNG KHÔNG PHÍ ĐỜI, có phải ?
KIỀU PHONG (Toronto)
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ĐẢNG SÂU MỌT
Giòi trong xương giòi ra
Một bầy sâu mọt đục khoét Sơn Hà
Thử hỏi tương lai Dân Tộc đi về đâu đây hả ? !
Đọc đoạn tự thuật cuả lũ giòi mọt đảng tà
Thấy thương cho Đồng Bào mình quá
Cũng là kiếp người , sao các nước khác sống Tự Do, Yên Vui ?
Đau buồn cho Đất Nước, hỡi ơi !
Toàn một đảng sâu dân mọt nước từ trên xuống dưới !!!
Nhiều lúc đau buồn không thiết sống, người ơi !
Khổ đau muôn trùng thản nhiên trút lên đầu Dân Tộc chúng tôi !!!
Nghiệp chướng gì trả mấy thế hệ vẫn chưa dứt ? !
Càng nghĩ lưả lòng sôi sục
May nhờ Thấm Đạo nên điều chỉnh kẻo nguy
Ngập trùng khổ ải sầu bi !!!
Hỏi còn chi Quê Hương, Việt Tộc ? !
Thù trong, giặc ngoài thảm khốc !!!
Chưa có thời nào Tận Cùng Tuỉ Nhục như thời Nghiệt Súc hồ chí
minh !!!
Khổ Đau chất ngất !!!
Mong Đồng Bào tìm ra sức bật
Cưú lấy cuộc đời, cưú giúp Quê Hương
Chứ còn THAM SINH UÝ TỬ việc Nước xem thường
Hoạ diệt vong gần kề rồi đó
Chẳng lẽ cúi đầu , quì mọp tung hô LŨ CHÓ ? !
THIÊN CỔ TỘI NHÂN cả thế hệ hiện nay
Gần chín mươì triệu trong ngoài
Làm sao dám nhìn mặt Tiền Nhân nơi chín suối ?
Đồng lòng nhất tề vùng lên SINH TỬ Đồng Bào ơi !
May ra tìm được SINH LỘ cho giống nòi
Viết tiếp trang sử Hào Hùng Sáng Chói.
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MINH NGUYỆT THANH PHONG
Minh nguyệt thanh phong khai lãng vận
Cao sơn lưu thuỷ hữu tri âm
Gió mát trăng thanh vần điệu đẹp
Non cao nước chảy bạn bè thân
( Tác Giả ???)
Cõi đời nầy nếu biết thưởng thức cũng đâu có tệ
Ngồi trước màn ảnh nhỏ chiêm ngưỡng cả vũ trụ bao la
Cảnh đẹp thiên nhiên, muôn màu, muôn vẻ , mượt mà
Sông nuí, hồ ao ,biển rộng bao la
Trên trời, dưới đất, tận dưới thuỷ cung đủ cả
Văn, thơ, nhạc , nhiệp ảnh, hội hoạ……..
Chẳng khác nào trăm hồng , nghìn tiá thi nhau nở hoa
Chân trời, góc biển , mỗi nơi , mỗi vẻ đậm đà
Nếu ai khiếm thị mất đi Cưả Sổ cuả Tâm Hồn, lỗ nặng !
Đó cũng là nguồn cảm hứng cuả thi nhân
Người nào dễ cảm động trước bao cảnh trữ tình
Bảo đảm sẽ ghi lại đôi giòng cảm nhận
Cõi đời nếu thiếu vắng bộ môn Văn Học Nghệ Thuật
Cuộc sống kém hương vị , khó được thăng hoa
Biết chiêm ngưỡng những tác phẩm in đậm nét hài hoà
Giúp ích cho mọi người phần Tâm Linh tươi sáng
Mỗi khi chiêm ngưỡng những tấm ảnh tuyệt vời
Thầm Đa Tạ Hoá Công điểm tô, không thể chê được , phải không
người ?
Khẩu phục, tâm phục Ngài sát đất !!!
Tại hạ cũng nhiều lúc NGÂY NGẤT !!!
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MỘT THỜI YÊU NHAU

Ai trong chúng ta chẳng có vài mối tình chứ hả ?
Thuở đầu đời rực lưả yêu đương
Tuổi Thanh Xuân dệt mộng diệu ngọt nào khác mật đường
Giấc mộng lớn, mộng con đủ cả
Trải qua vài mối tình dang đở
Mới nhận thức cuộc đời không như mơ
Mơ là những Khát Vọng mong chờ
Chạm thực tế nhiều phũ phàng, cay đắng
Nhất là những ai sống nhiều về Nội Tâm
Nam hay nữ nếu dang dở mối tình đầu
Nếu chẳng còn chút lý trí sáng suốt
Đã có bao kẻ tự chấm dứt đời mình ? !
Vì ngây ngơ, trẻ dại tưởng ai cũng như mình
Trò đời đâu có dễ dàng như mơ ước ? !
Sau lần dang dở giúp chút kinh nghiệm làm hành trang tiến bước
Nhưng không phải vì thế mà tìm được
Hạnh Phúc đời Người do nợ duyên tiền kiếp đó thôi
Vô Oan Trái Bất Thành Phu Phụ người ơi !
Tuỳ theo mức độ hoà hợp cuả hai người
Hạnh Phúc, Đau Khổ song đôi khó tách
Dĩ nhiên tuỳ cường độ hai thái cực
Chả có cặp nào dám vổ ngực ta đây
SỐNG HOÀN TOÀN HẠNH PHÚC như THIÊN ĐƯỜNG hạ giới ? !
Nếu vậy chỉ dối mình , gạt người
Cõi đời lúc nào cũng có hai mặt ĐỐI ĐÃI
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GIỌT SƯƠNG TRÊN CÀNH
Thân cát bụi , tên tuổi mang
Chứ đâu có thật, chỉ toàn nhân danh
Giống như giọt sương trên cành
Một cơn gió mạnh thổi nhanh tan liền
KHÔNG LẠC ( Một Cành Mai Trắng )
Nếu tất cả chúng sinh hiểu Đạo thì cuộc đời thêm thắm tươi
Thân cát bụi sớm muộn cũng trở về cát bụi phù du cuộc đời
Sẽ giảm bớt phiền não, ít gây khổ sầu cho nhân thế
Nếu có Chủng tử, thức tỉnh tu tập tránh bớt luỵ phiền
Trong thế giới chuộng vật chất quá đảo điên!
Người Thấm Đạo hơi ít , kẻ sống đời thường quá đông
Nên tạo nên cuộc sống dẫy đầy phiền não !!!
Tham vọng, tiền tài , quyền lực, điạ vị che mờ công đạo , lương tri
Vì vậy tạo ra bao tan thương, khổ hải !
Chỉ còn sót lại vài đảng độc tài, độc tôn, độc quyền, độc ác!!!
Gây bao oan nghiệt cho cả Dân Tộc , Đất Nước , trời ơi !
Biết rằng sai, quấy nhưng vì tham vọng Ích Kỷ , cuồng điên
Không bao giờ từ bỏ đặc quyền, đặc lợi
Chỉ khi nào Toàn Dân đồng loạt đá vào chổ để ngồi
Chừng ấy may ra thức tỉnh vì đã không còn quyền lực
Ba tên cộng sản Á Châu đầu óc hẹp hòi, ích kỷ, vô song
Không dễ dàng từ bỏ quyền lực như khối Đông Âu
Đầu óc cố chấp, lỳ lợm chỉ khi nào bị đập buá tạ vào đầu
Giẫy đành đạch lăn đùng trút hơi thở cuối
Có như vậy mới chịu từ bỏ mà thôi
Người dân sống dưới chế độ áp bức, bất công hơn nưả thế kỷ rồi
Có lẽ nào thành quen cứ tưởng mình là giun là dế ? !
Nếu vậy thì rất buồn cho kiếp người
Sống mà như đã chết
Không được chút quyền tự do, nhân phẩm bị chà đạp thảm thương
Chỉ duy nhất một con đường
Vùng lên SINH TỬ may ra thoát vòng Nô Lệ
Còn nước còn tát, Đồng Bào ơi !
KHÔNG AI THƯƠNG MÌNH BẰNG CHÍNH MÌNH, đúng rồi
Đức Chuá, Đức Phật cũng đành bó tay
Nếu Dân Tộc đó không còn tinh thần TRANH ĐẤU .
KIỀU PHONG ( Toronto)
224

QUÂN SƯ QUẠT MO
Người mình nghĩ cũng lạ !
Quân Sư Quạt Mo quá nhiều, người Dấn Thân chẳng được bao nhiêu
!
Ngồi bình phẩm, đưa kế sách , một bụng KINH LUÂN, dù tóc đã
muối tiêu
Giám Đốc nhưng chẳng Dám Làm lăn mình vào nơi gió tanh mưa
máu
Nạy cớ không đủ Nghị Lực , Dũng Khí, Bản Lãnh, cũng như không !
Thương những ai Nặng Nợ bất chấp hiểm nguy ma chướng mênh
mông
Vẫn Hiên Ngang tiến bước dù vào tù hay bị thủ tiêu bi thảm
TIẾNG THỊ PHI GÁC BỎ NGOÀI TAY
TRÊN CÕI THẾ MẤY AI TRI KỶ ( ? )
Có kẻ lại cho rằng người mình nhiều Anh Hùng Rơm ? !
Thiệt là khổ cho những ai Nặng Nợ Quê Hương chịu đòn
Bạn lẫn thù, muôn vàn Cay Đắng !
Không làm nhưng ý kiến siêu quần ? !
Thắc mắc ,sao không nhập cuộc cho biết đá , biết vàng , góp phần
Được cho biết rằng không muốn dính líu đến Chính Trị
Thái độ nầy cũng đã là Chính Trị đó Quý Vị
Dòng đời biết bao biển dâu, thăng trầm
Vẫn còn nhiều kẻ THỜ Ơ với Vận Nước ? !
Làm như việc Tranh Đấu chỉ dành riêng cho một nhóm người xuôi
ngược
Thích sinh hoạt Chính Trị thế thôi
Còn Công Dân bình thường chỉ ngồi run đùi
Hay đóng vai khách qua đường chờ Vổ Tay hay Đả Đảo ? !
Nếu một Dân Tộc toàn là những kẻ thối thác trách nhiệm, thảm não !
ĐẠO LÀM NGƯỜI, BỔN PHẬN CÔNG DÂN lúc Quốc Biến, than ôi !
Thử hỏi tương lai Dân Tộc ấy đi về đâu đây hả ?
Vận Nước tối đen sắp bị Diệt Vong, Đồng Hoá
Lòng dạ nào chia đồng từ To Lờ ?
Thử hỏi Quý Vị có xứng đáng làm NGƯỜI không hở ?
Hố Diệt Vong đang tự đào , đừng tưởng bở ???
KIỀU PHONG ( Toronto)
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TÌNH CHIẾN HƯŨ
Sau ba mươi bốn năm trôi theo Mệnh Nước
May mắn được định cư cạnh Ngũ Đại Hồ Canada
Lập trường đấu tranh Kiên Cường, Dũng Liệt chẳng ngán lũ gian tà
Dù chúng tung nhiệu đòn vô cùng thâm độc
Hầu nãn lòng bỏ cuộc đỡ đi một tên Phản Động chống đối đảng Tà
Tuổi Tác, Tiền Bạc, Điạ Vị, Quyền Lực, Bằng Cấp, Nổi Danh biến
thành số 0
Nếu đã nhẫn tâm vứt NHÂN PHẨM vào sọt rác
Thì đừng đem những yếu tố trên hù doạ kẻ Đấu Tranh
Bước vào đường chông gai chấp nhận HY SINH
Thời giờ, tiền bạc, công sức và cả mạng sống
Ờ xứ Tự Do mà còn sợ lũ Nằm Vùng
Thì đừng trách tại sao Đồng Bào trong nước chưa đủ Dũng Khí vùng
lên Sinh Tử ? !
Dù biết đường Đấu Tranh THIÊN NAN VẠN NAN
Lưả thử VÀNG, gian nan thử SỨC
Việc phải làm quyết liệt góp chút công
Chứ ngày xưa Tiền Nhân bị Bắc Phương đô hộ hơn ngàn năm
Cũng có biết bao cuộc nổi dậy bất thành có phải ?
Đến thời Ngô Quyền may mắn thu hồi Độc Lập, Tự Chủ vẻ vang
Bao thế hệ Tổ Tiên đã lấy máu xương gìn giữ, phát triển huy hoàng
Cũng gặp phải bao thăng trầm Cay Đắng !
Bước vào đường Đấu Tranh tức nhiên không hề lạnh cẳng
Việt Khang, Phương Uyên, Nguyên Kha chấp nhận Hy Sinh
Tuổi đời còn tươi trẻ Dũng Liệt Tinh Thần
Có như vậy trang sử Việt mới ghi đậm những nét son đáng quý
Cuí đầu Ngưỡng Mộ Tuổi Trẻ Yêu Nước Quê Nhà
Càng ngày càng nhiều người trẻ dấn thân , ngợi ca
Mới mong thấy ánh minh Bình Minh Tự Do Dân Chủ
Gần chín mươi triệu con dân trong ngoài hằng ấp ủ .
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ĐẮC NHẤT TRI KỶ , KHẢ DĨ BẤT TẬN
Cõi đời nầy mấy ai không tha thiết gặp được Tri Kỷ ?
Người mà hiểu ý, hiểu thấu lòng mình thì sung sướng biết dường nào
?!
Ánh mắt , nụ cười đã thấm ý cuả nhau
Xưa Quản Trọng-Thúc Nha một đôi hiếm quý
Tri âm thì có Bá Nha -Tử Kỳ
Hiều nhau qua tiếng đàn trầm bổng hân hoan hoặc ai bi
Khi Tử Kỳ mất Bá Nha đành đập vỡ cây đàn cũng vì chả còn ai thấu
hiểu
Nên có câu SĨ VI TRI KỶ TỬ từ ngàn xưa
Sẵn sàng chết vì Tri Kỷ là thế
ĐẮC NHẤT TRI KỶ , KHẢ DĨ BẤT TẬN
Sống trên cõi đời có người hiểu lòng mình
Còn gì sung sướng cho bằng
Chết cũng không gì ân hận
Trên Diễn Đàn cũng gặp ít nhiều tha nhân
ĐỌC, HIỂU, CẢM THÔNG nhưng tâm sự đầy vơi , bao nỗi thăng trâm
An ủi, sẻ chia những đắng cay, ngọt bùi cõi thế
Cũng là Tri Kỷ đôi chút, phải chăng ?
Tự động chuyển thơ đi nhiều vòng
Vì Đồng Hội Đồng Thuyền cuả cõi đời dâu bể
Từ ngày trôi dạt khắp bốn phương trời
May nhờ khoa học kỹ thuật tiến bộ kết nối qua màn ảnh nhỏ khắp nơi
Nhất là ở lưá tuổi về chiều
Cảm thấy ẤM LÒNG dù giưã mua đông giá rét
Môt bài thơ, một mẫu chuyên vui buồn hay một khúc hát
Chuyển cho nhau xem cũng cảm thấy thắm tươi
Dù bằng hưũ ở tận góc biển chân trời
VIỄN NHƯỢC HÀ SƠN NHI TƯƠNG THÂN CHỈ XÍCH
Xa nhau ngàn dặm mà như gần nhau trong gang tấc
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HỒN NƯỚC
Đã hiểu được các vị Anh Hùng, Hào Kiệt thuở trước
Xem cái chết nhẹ tợ lông hồng
Khi một người tinh thần dũng cảm đến độ cao thông
Không còn biết Sợ Hãi trước Tử Thần rồi đó
Ý Chí đanh thép đã rõ
Hy Sinh vì Nước, Hy Sinh vì Dân Tộc ,kiêu hùng
Xác thân, linh hồn sẽ quyện vào cõi núi sông
Hoà nhập vào HỒN THIÊNG SÔNG NÚI nước VIỆT
Mấy ngàn năm lịch sử, biết bao Anh Hùng, Hào Kiệt
Đã vì ĐẠI NGHIÃ hiến thân
Đó là những vị ÂN NHÂN
Sống một kiếp người Dũng Liệt
Nếu một Dân Tộc không có các trang Anh Hùng , Hào Kiệt
Quốc Gia ấy sớm muộn sẽ bi diệt vong
Vì toàn khối người THAM SINH UÝ TỬ không
Lấy ai đứng lên hướng dẫn Toàn Dân chống giặc ?
Đời phải có những kẻ CHẲNG CHỊU CÚI MẶT
Cuôc sống mới thêm Hương Vị, Ý Nghiã người ơi !
Hãy biết Quý Yêu những Anh Hùng VỊ QUỐC VONG THÂN, Khí Tiết
sáng ngời
Đất Nước, Dân Tộc mới trường tồn góp mặt trên Thế Giới.
KIỀU PHONG ( Toronto)
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NGỌT ĐẮNG CŨNG NUỐT
Đã nhiều lần nghe bài Chiều Qua Phà Hậu Giang
Không bao giờ ngăn được giòng lệ nóng……….
Chứng tỏ vẫn cảm nhận được những vị đắng cay, chua chát, ngọt bùi
Thân Tứ Đại biến chuyển theo thời gian dần trôi
Cốt tuỷ TÌNH THƯƠNG bao giờ cũng cao đẹp !
Thơ, Văn, Nhạc, Nhiếp Ảnh ….ghi lại những cảm xúc cuả Nội Tâm
Hàm chưá biết bao rung động từ đáy lòng
Không còn là NGƯỜI thì làm sao Cảm Nhận được nỗi thăng trầm,
lắng đọng ?
Giúp cuộc sống đậm đà hương vị, thăng hoa
Phải công những ai sống thiên Nội Tâm đậm đà
Dễ Nhập Vai bất cứ vai diễn
Sống hết mình, hết lòng, hết dạ, thắm duyên
Kiếp sống ấy dù có chín nổi ba chìm
Sống đúng nghiã con NGƯỜI cũng thú !
Người sống nhiều Nội Tâm ít khi gây tổn thương
Thường chấp nhận phần thua thiệt luôn
THÀ NGƯỜI PHỤ TA CHỨ TA KHÔNG PHỤ NGƯỜI, có phải ?
Dòng đời xuôi ngược dẫy đầy Oan Trái !
Nhưng biết tự tìm hay tự tạo Niềm Vui
Hoà mình vào thiên nhiên tuyệt mỹ, tuyệt vời
Chiêm ngưỡng những tác phẩm không thể chê được
Nếu ai biết sống có Nghiã, có Tình
Bảo đảm Tâm Linh chúm chím đoá hoa xinh
Trước khi tiếp bước cuộc hành trình
Sang cõi khác cũng không lấy gì ân hận
Nếu sống cho ra NGƯỜI cũng thú vị, thắm tươi
Chuyện tu hành thoát vòng Sinh Tử, Luân Hồi
Hơn bảy tỷ Chúng Sinh vẫn còn chơi vơi nơi Bể Khổ
Nhưng vẫn tiềm ẩn cả kho tàng Niềm Vui
Chứ toàn Khổ Đau chả ai ngu dại gì kéo dài kiếp sống
Dòng đời lắm bi thương, trầm thống
Ngọt cũng nuốt, đắng cũng nuốt, người ơi !
Vui cũng một ngày, buồn cũng một ngày trôi
Tuỳ mỗi người chọn lưạ.
KIỀU PHONG (Toronto)
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HÔI NGỘ THÂN HỮU

Hân hoan chào đón Chị Hoài Hương, khách phương xa
Nhàn du thăm viếng xứ Cờ Lá
Quen nhau trong Nhóm Thân Hưũ , Phe Ta
Trao đổi Văn, Thơ, tâm sự buồn vui cõi tạm
Nơi đây có ba thành viên và vị nưã ở thác Niaraga
Cũng từng cư ngụ nhiều năm thành phố nhà
Mời tham dự tiệc họp mặt
Cõi đời nầy có duyên lành mới được gặp nhau
Mong bằng hữu thu xếp thời giờ cụng ly rượu lạt
Tha hương ngộ cố tri còn gì vui cho bằng
Cảm thông, chia sẻ buồn vui trên màn ảnh nhỏ
Cuối đoạn đường đời càng quý nhau đó
Có những giây phút tuyệt vời trao đổi niềm vui
Buồn, vui cũng một kiếp người
Sống chân thành, hết dạ, hết lòng vẫn thú
Trăm năm trước thì ta chưa gặp
Trăm năm sau biết gặp lại không ?
Cuộc đời sắc sắc, không không
Thôi thì hãy sống hết lòng với nhau ( Tác Giả ?)
KIỀU PHONG (Toronto)
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VÁN CỜ SINH TỬ
Để thử Tâm Đạo cuả một Kiếm Sĩ
Cũng là danh cờ ngoại hạng từ lâu
Thiền Sư mời đệ tử ra hầu
Đánh một Ván Cờ Sinh Tử
Biết rằng môn sinh thiền định lâu năm
So tài cùng kẻ phàm tục, phong trần
Ai thua sẽ bị rơi đầu, giá trả
Cả hai đều toát mồ hôi, lạnh xương sống cả
Nhưng cũng phải vâng lời thi đấu hơn thua
Lúc đầu Thiền Sư trẻ trên cơ
Tâm thanh tịnh thấy nước cờ rất rõ
Kiếm Sĩ bắt đầu lo
Tung nhiều độc chiêu phá rối thế cờ
Từ thế thủ chuyển sang quyết liệt
Nhà Sư trẻ từ bi, kinh khiếp !
Kiếm Sĩ đang chiếm thế thượng phong
Suy tư cảm thấy hổ lòng
Mình còn THAM, SÂN, SI cả đống
Sao sánh bằng Nhà Sư thiền tông
Đạo cao , đức trọng ngập lòng
Đành để kẻ hở
Nhà Sư trẻ lấy lại phong độ
Đến mức quyết định ăn thua
Không nở xuống tay vì lòng Từ Bi vô bờ
Kiếm Sĩ hiểu ý định Hy Sinh cho rảnh nợ
Chỉ nhát kiếm , Sư Phụ tế độ
Mái tóc chàng đã rớt, mát thay !
Mừng con đã GIÁC NGỘ ngay
Hãy ở lại Thiền Đường tu học.
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TÌNH THƯƠNG
Don’t walk in front of me, I may not follow…
Don’t walk behind me, I may not lead…
Walk Beside me and be my friend.
Đừng đi phiá trước, tôi có thể không theo…
Đừng đi phiá sau, có thể tôi không dẫn…
Hãy đi bên cạnh và thành bạn cuả tôi, cầu khẩn.
Tác Giả (???)
Những thiết tha , trân quý cuả kiếp người
Cốt tuỷ chính là Tình Thương diễm tuyệt !
Đã xem rất nhiều phim , diễn đạt nhiều góc cạnh cuộc đời
Dĩ nhiên bao giờ cũng có hai mặt đối đãi nhau thôi
Thiện-Ác, Âm-Dương, Trắng-Đen, Nóng-Lạnh, Ngày-Đêm, SớmTối…..
Cứ xoay dần tuỳ lưỡng cực yếu mạnh , tương khắc, tương sinh
Kiếp phù sinh nếu biết sống cho ra NGƯỜI cũng thật Diễm Tình
Chuyện Tu Tập đại ngộ, đại giác còn xa thăm thẳm
Thái Tử Sĩ Đạt Ta kiếp xuống thế để hướng dẫn chúng sinh
Thực ra Ngài đã thành chánh quả từ lâu, nơi cung trời Đâu Suất
Đã tu hành không biết bao nhiêu kiếp mới thành
Nói vậy nhưng không thể buông xuôi theo dòng sông xanh
Cố gắng Tu Tập được tới đâu hay tới đó
Ngẫm nghĩ kiếp người tuy dẫy đầy phiền não, sóng gió
Kiên tâm trì chí cũng đâu có tệ, phải chăng?
Nghiệp chướng buả giăng, ác khí đằng đằng
Tâm có Phật vững bền không thối chuyển
Thời Mạt Pháp Tu Ma nhiều hơn Tu Phật , đúng rồi
Thiên hạ thường chọn con đường dễ đi hơn con đường đầy chông gai,
cạm bẫy
Tình Thương bao giờ cũng được đề cao, trân quý
không có Tình Thương chẳng lẽ biến thành gỗ đá vô tri ?
Những ai chuộng vật chất vứt bỏ Tình Thương , bất nghiã vô nghì
Ngày cuối đời chắc gì được An Nhiên, Thanh Thản ? !
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Gieo nhân nào gặt quả nấy xưa nay
Muốn ăn bắp mà lại gieo giống ớt , sao được ? !
Nếu ai có Căn Bản Đạo Đức khó sa vào cõi ô trược
Từ bẩm sinh đã có Chủng Tử ẩn tiềm
Thuận duyên khai ngô thắm duyên
Quyết vững bước trên còn đường đã chọn.
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Đảng Súc Vật rất sợ những người YÊU NƯỚC
Tuy vũ khí , quyền lực trong tay nhưng quá YẾU, mắt ăn, mất ngủ dài
dài
Vì LÒNG DÂN đã mất sạch bấy lâu
Với hệ thống truyền thông tân tiến khắp hoàn cầu
Nhất cử, nhất động cuả lũ mặt ngưạ , đầu trâu
Tíc tắc cả thế giới đều biết rõ
Cũng tội nghiệp cho lũ chó
Quyền lực trong tay mà run sợ trước những kẻ tay không
Chỉ có trái tim rực lưả Yêu Quê Hương, Dân Tộc sắp diệt vong
Thân nầy kể bỏ vùng lên Tranh Đấu
Dưới đôi mắt cuả lũ cầu an hưởng lạc hay đón gió trở cờ
Cho rằng Nguyễn Phương Uyên, Đinh Nguyên Kha dại khờ
Trứng chọi đá làm gì được hở ?
Đó là nguỵ biện cuả lũ nhu nhược yếu hèn , chẳng hề mắc cở
Thà làm kiếp Nô Lệ hơn tranh đấu nát thịt tan da ? !
Nếu Tiền Nhân ngày xưa bị đô hộ ngàn năm nước mất tan nhà
Không dũng cảm Hy Sinh thì làm sao có mảnh đất hình chữ S lưu lại
hả ?
Đúng là thứ CẶN BẢ !!!
Nếu không ý thức ĐẠO LÀM NGƯỜI, BỔN PHẬN CÔNG DÂN
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Thì hãy câm cái miệng thối
Xưa nay Anh Hùng Hào Kiệt không phải hạng như các ngươi
Dù kẻ thù có mạnh bạo gấp mười
Kẻ còn DŨNG KHÍ không bao giờ quì cúi
Nhờ tinh thần BẤT KHUẤT, QUẬT CƯỜNG suốt gần năm ngàn năm
trôi
Trang sử Việt ghi đậm nét CAN TRƯỜNG DŨNG LIỆT
Xá gì cái lũ BƯNG BÔ BẰNG MIỆNG oan nghiệt !!!
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TỔ ẤM
Vưà xem xong nhiều ảnh sưu tầm đủ loại tổ ấm
Cuả các loài chim tạo dựng kỳ công
Không hề học trường lớp đào tạo kiến trúc Tây Đông
Nhưng cũng biết chọn vật liệu, cành nhánh xây nên , khâm phục !
Công nhận Hoá Công vị Kiến Trúc Sư siêu việt đại tài !
Muôn loài, muôn vật , muôn vẻ đẹp thay
Không có chỗ chê , có phải ?
Thiên hình vạn trạng, biến hoá tiến cải
Thí dụ điển hình chỉ giòng họ Hoa Lan
Có đến hàng trăm loại đủ màu, đủ sắc trình làng
Ngoại những loại thông thường còn có nhiều loại đặc biệt
Kiều cách , màu sắc, gân tuả đẹp xinh
Có loại lan giống như đôi hài , thắm tình
Có loại giống như bạch hạc
Cũng có thứ giống mặt khỉ, quái lạ
Có loại giồng như con vịt , giống bọ ngưạ,con dơi, hiếm ghê
Khẩu phục , tâm phục Tạo Hoá , Kiến Trúc Sư không có chỗ chê
Tạo nên Vũ Trụ, quả điạ cầu chỉ là một chấm nhỏ
Còn những tinh cầu khác cuả Thiên Hà bao la
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Với sự tiến bộ cuả khoa học ngày một xa
Đến bao giờ con người mới khám phá hết những gì bí ẩn ?
Có lẽ cũng giống như Tôn Ngộ Không đứng trong lòng bàn tay Phật
Tổ Như Lai
Dù tiến bộ cở nào cũng không thoát khỏi bàn tay Tạo Hoá.
KIỀU PHONG (Toronto)

XỬ ÁN CÔNG KHAI ? !
Xử án công khai kiểu gì vậy đảng Súc Vật ?
Luật cuả Đại Học Rừng U MINH ? !
Tên Nghiệt Súc nguyễn tấn dũng đã bỏ học vào mật khu
Nay khoe bằng Củ Nhân LUẬT RỪNG U Minh Hạ hay U Minh
Thượng ? !
Mới gần đây đem xử án hai người trẻ đáng tuổi cháu, tuổi con
Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha vì tội YÊU NƯỚC ? !
Vì Dũng Cảm nói lên lời LƯƠNG TRI, CÔNG ĐẠO
Biết Đau, biết Nhục với vận nước đảo điên bởi lũ cuồng bạo
Hèn với Giặc, Ác với Dân nghiệt ngã nỗi đau
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Tuổi Thanh Xuân chấp nhận Hy Sinh vì Tổ Quốc, Đồng Bào
Ghi đậm nét son sáng ngời trong sử sách
Anh Hùng , Hào Kiệt xưa nay thường ở lưá tuổi 20 đến 30
Anh Thư Triệu Thị Trinh, Anh Hùng Lê Lợi lưá tuổi 20
Anh Hùng Dân Tộc Nguyễn Trung trực, Nguyễn Thái Học lưá tuổi 30
Dân Tộc ngàn đời ghi tâm khắc cốt
Còn như Nghiệt Súc hồ chí minh và lũ lòng thú mặt người đội lốt
Tàn hại giống nòi, phá nát Quê Hương
Gây biết bao cảnh oan nghiệt , đoạn trường !!!
Cứ nghĩ dùng bạo lực đè đầu cỡi cổ được miên trường sao hả ?
Hải Ngoại có đám Trí Ngủ BƯNG BÔ BẰNG MIỆNG vì ăn phải bả
Nếu còn sót chút Lương tri, Công Đạo có cảm thấy Nhục trước thế hệ
trẻ chăng ?
Hay lương tâm chúng bậy đã rụng hết răng ?
Nên không hề bị CẮN RỨT ?
Đọc tin tức Quê Nhà hằng ngày đau lòng, tức bực
Phải chi được biến thành Phù Đổng Thiên Vương
Hỏi tội cái đảng súc sinh cộng sản
Giúp Nước Nhà thoát cảnh đau thương
Và biến mất khi đã phục hồi Quyền Làm Người cho Dân Tộc.
KIỀU PHONG (Toronto)

KHÔNG CÓ CÓ KHÔNG
Kẻ chấp có bị khổ đau vì có
Người chấp không sẽ đau khổ vì không
Tránh lưả thiêu đâm đầu chạy nhảy sông
Khỏi chết nóng, chết lạnh cũng là một cách chết
Nguyên Tác HUYỀN GIÁC Thiền Sư
Triết lý Phật Giáo không mà có, có mà không cũng đủ mệt !
Thấy đơn sơ , giản dị nhưng nào phải dễ đâu người
Chấp có khổ vì có, chấp không khổ vì không mệt thôi
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Lý thuyết thì dễ , hành cả vần đề, có phải ? !
Thời Chánh Pháp 100 người tu, 100 người đắc, tuyệt ghê !
Thời Tượng Pháp 100 người tu, 50 mươi người đắc , đề huề
Thời Mạt Pháp 100 người tu hiếm thấy người đắc , não nề !
Tu Ma nhiều, Tu Phật chả được bao nhiêu ? !
Phóng tâm ra ngoài, chạy theo dục vọng, vật chất, tiền tài , lợi danh,
cám dỗ
Ma Chướng dẫy đầy nào khác thiên la điạ võng bao vây
Người Tu Phật phải hội đủ BI, TRÍ, DŨNG
Có BI, TRÍ mà thiếu DŨNG , thảm sầu !
Ma chướng lộng hành tung nhiều đòn ác liệt, thâm sâu
Đừng tưởng khoác áo Cà Sa là Tu Phật cả đâu
Lũ súc sinh cộng sản cho cạo đầu vài chục ngàn Công An
Khoác áo Nhà Tu được huấn luyện giáo lý căn bản, chuông mỏ, kinh
kệ y chang
Để lưà phỉnh chúng sinh đi vào con đường mê tín , dị đoan
Hủ hoá, làm băng hoại Tôn Giáo , không còn Cao Quý, tin yêu như
trước
Tung ra Hải Ngoại chiêu dụ đám đui mù
Kêu gọi cúng dường lũ Ma Tăng nhiều tiền bạc xây dựng chuà to
Để Phật Tử có nơi sinh hoạt, chiêm bái
Không hề chỉ dạy cốt tuỷ tinh hoa giáo lý thâm sâu
Đức Phật không hề Ban Ân, Giáng Hoạ cho bất cứ ai đâu
Mà do NHÂN QUẢ do chúng sinh gieo, gặt
Còn chuyện Tu Học thăng hoa Tâm Linh ? !
Chỉ thuyết giảng qua loa căn bản Thiện Ác
Tu tập thế nào cho Tâm Linh thanh thoát
Chính các MA Tăng nào có TÂM PHẬT , người ơi !
Thương cho Dân Tộc, Đất Nước hoạ diệt vong kéo đến rồi
Chính các vị khoác áo Nhà Tu mà vẫn sợ Ma Vương, Quỷ Dữ ?!
Trong chính điện có tượng NGHIỆT SÚC hồ chí minh
Hỏi chừng nào mới thành CHÁNH QUẢ ???
KIỀU PHONG (Toronto)
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TÌNH – TIỀN
Mãnh lực đồng tiền quá mạnh
Nhiều kẻ đã bán rẻ Lương Tâm
Muối mặt quay lưng nào kể tình thân
Vì TIỀN nặng hơn TÌNH, tệ thiệt !
Biết răng đồng tiền là huyết mạch cuả cuộc sống
Nhưng không vì thế mà dẫm lên Tình Thâm
Như vậy đâu phải con người đúng nghiã ? !
Tiền bạc nhiều như các tỷ phú
Làm sao tiêu dùng hết kiếp nầy ?
Chính các vị ấy ý thức điều thiện, lành thay
Đã đóng góp vào quỹ từ thiện giúp xã hội thêm tươi thắm
Di chúc để dành cho các con chỉ vài triệu mà thôi
Để họ ý thức Đạo Làm Người
Đem tài năng điểm tô , xây dựng cuộc đời
Chứ không phải hạng Ký Sinh Trùng vô dụng
Mới được nghe một người thân tệ bạc
Thốt nên lời mất hết Nghiã Nhân
Dù đối tượng là Mẫu Thân
Ôi! Cõi đời sao quá nhiều phiền muộn ?!
Người mẹ tưởng đã thoát nghiệp chướng
Sau khi người chồng nhắm mắt xuôi tay
Nào ngờ vẫn còn vướng mắc với đưá con xem nặng Tiền tài
Có lẽ tiền kiếp đã vay hay kiếp nầy cho vay, bi đát !
Nghe kể chuyện , đau lòng nhỏ lệ tình đời đen bạc
Những thiện cảm trước kia
Nay đã thành mây khói
Đúng là cõi đời lắm oan khiên, phiền toái
Chuyện đáng cúi đầu ngưỡng mộ tỷ lệ khá khiêm nhường
Sao không ăn ở cho có Tình, có Nghiã , diễm hương ?
Cứ kẻ Nặng Tình đưa đẩy gặp kẻ Nặng Tiền, oan nghiệt !

KIỀU PHONG (Toronto)
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SỐNG VỚI TÂM LINH
Kiếp nhân sinh dẫy đầy phiền não
Từ lúc chào đời đã khóc thét đó sao?
Lưá tuổi nào cũng có Niềm Vui, Nỗi Khổ không thể tách rời nhau
Đó là quy luật cuả cõi đời nghiệt ngã
Sau khi về ngồi với gốc cây chiêm nghiệm đủ cả
Lúc đương thời bận mưu sinh nào được rảnh rang
Tuổi hoàng hôn được chút thư thả, an nhàn
Có cơ hội Tìm Lại Chính Mình đó bạn
Sau khi vấp ngả, tỉnh giấc mộng vàng
Mới nhận ra Vợ Cả tức Tâm Linh bị bỏ lang thang
Giờ Trân Quý cũng không đến nổi muộn màng, có phải ?
Sớm hôm hủ hỷ, không hề bị gấu ó, phàn nàn
Lịch sử cuộc đời sang trang
Cảm nhận được đôi chút An Lạc
Ngày nào từ giã cuộc chơi thiện nghiệp , ác nghiệp theo dính mà thôi
Tâm Linh là phần Cao Quý cuả mỗi cá nhân hiện hưũ cõi đời
Nếu thức tỉnh phải biết trau dồi thêm tươi sáng
Thiện hạ thường phóng tâm ra ngoài
Chỉ biết đến Thẩm Mỹ Viện cắt mắt, bơm ngực, chẻ môi
Chứ được bao người tu chỉnh phần Nội Hàm chứ hả ?
Nên nới lỏng hay cách xa vợ hai, vợ ba, vợ tư
Ngày từ giã cõi đời chỉ có Vợ Cả theo dính như hình với bóng
Đó là phần Tâm Linh đã bị bỏ quên nhiều năm
Tuy chậm còn hơn không, mau thức tỉnh.

KIỀU PHONG (Toronto)
* Vợ Cả: Tâm Linh
Vợi Hai: Bạn Đời, Thân Nhân….
Vợ Ba : Tiền Tài, Danh Vọng
Vợ Tư : Thân xác
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BÊN DÒNG SÔNG BA
Còn cảnh nào đau thương hơn nưã ? !
Người vợ bất hạnh trúng đạn AK trên đường di tản cao nguyên
Người chồng không nỡ lòng bỏ lại bạn đời
Hiền thê biết không thể sống vì mất máu quá nhiều rồi
Thúc giục chồng bỏ mặc, dẫn con tìm sinh lộ
Chấp nhận bỏ thây vì kiệt sức, nước mắt tuôn trào…….
Cao Xanh gây chi cảnh đời oan nghiệt , thương đau ? !
Còn cảnh nào Đoạn Trường hơn nưã ? !
Người chồng đứt từng đoạn ruột bảo ba con nhỏ
Quì lạy từ biệt mẹ hiền
Phiá sau lưng đạn AK nghe gần cuả lũ cuồng điên
Ôi ! Cõi đời sao lắm cảnh bi thương, Tàn Nhẫn ? !
Ai mà không rơi lệ trước cảnh đau lòng đứt từng đoạn ruột nầy ? !
Là con người nào phải cỏ cây
Cũng chạnh lòng thổn thức
Dù câu chuyện đã phủ bụi thời gian khá dầy
Vẫn gây xúc động cho người đọc
Cảm thương nạn nhân xấu số
Trôi theo mệnh nước thương đau
Giải Phóng cái mả mẹ chúng mầy
Ăn Cướp đích thực, cuồng bạo
Dùng sai danh từ hoa mỹ để lưà Dân
Đúng nghiã Giải Phóng giúp chuyển đổi từ đau khổ , đói ngheò sanh
hạnh phúc ấm no
Có lý nào dìm Dân Tộc xuống vũng lầy hôi tanh, đen tối
Dưới ngòi bút còn chút Dũng Khí không hề sợ hãi
Lột tả tối đa dã tâm lũ lòng thú mặt người
Bản chất thiết tha yêu CÔNG ĐẠO , LƯƠNg TÂM. THÁNH THIỆN
xinh tươi
Chuá ghét XẤU XA, TỘI LỖI, ĐỘC ÁC
Không nhân nhượng , chẳng khiếp nhược trước đảng Súc Sinh
Viết với cảm Tấm Lòng hướng Thiện diễm tình
Bất Nhân, Thất Đức không bao giờ cúi phục
THÀ CHẾT VINH CÒN HƠN SỐNG NHỤC
Còn hơi thở là còn ĐỤC !!!
KIỀU PHONG (Toronto)
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TRẦM NGÂM THƯỞNG THỨC
Đôi lúc thả hồn theo những cung điệu nhạc cảnh trữ tình
Tiếng đàn, giọng hát, hoà vào cảnh vật đẹp xinh
Gieo vào lòng những cảm xúc xuyến xao, đậm đà, tha thiết
Nghĩ lại cõi đời cũng đâu đến nổi tệ
Tuy vẫn là Bể Khổ mênh mông
Nhưng ẩn chưá kho tàng niềm vui quý báu vô ngần !
Dành tặng những ai có chiều sâu tâm hồn, cảm nhận
Thưởng ngoạn , rung động những giây phút đê mê
Thương cho những ai sống quá thực tế !
Thiên Lý Trí khô khan làm sao rung cảm trước cái hay, nét đẹp đam
mê
Khu vườn hoa Văn Học Nghệ Thuật khoe sắc hương thơm ngát !
Kẻ nào không có đôi mắt,đôi tai và trái tim rung động trước thiên
nhiên
Uổng phí cuộc đời, lỗ nặng tăng não phiền ? !
Hoá Công tạo dựng vũ trụ thiên hình vạn trạng
Giới Văn Học Nghê Thuất cảm nhận nhiều, diễn đạt đắm say
Nhớ Tiền Bối Lý Bạch hơn ngàn năm trước cao bay
Thi tứ tràn đầy , mê đắm trong bầu rượu túi thơ
Đến độ nhào xuống nước ôm chầm bóng nguyệt
Chàng Phê quá nên đã vĩnh viễn ra đi
Lưu lại cõi đời những áng thơ tuyệt vời, tuyệt mỹ !
” Sàng tiền khán nguyệt quang
Nghi thi điạ thượng sương
Cử đầu vọng minh nguyệt
Đê đầu tư cố hương” ( Lý Bạch)
Trước giường trăng sáng lung linh
Ngỡ đâu sương khói bao hình bóng quê
Ngẩng đẩu ngắm ánh trăng thề
Cúi đầu tưởng nhớ , tình quê dâng tràn.
KIỀU PHONG ( Toronto)
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NGƯỢC THỜI GIAN
Lội ngược thời gian về thăm thời Tam Quốc
Xem cảnh thời thế tạo Anh Hùng cách đây hơn 2000 năm
Lúc nhiễu nhương cuộc thế xoay dần
Chỉ thương cho kiếp dân lành gánh chịu nhiều thảm thương, đau khổ
Cũng là kiếp Người nhưng định mệnh khác nhau
Có một số kẻ trổi vượt trở thành bậc Anh Hào
Cũng cò kẻ thành Gian Hùng, điên đảo
Tuỳ duyên nghiệp, tuỳ căn cơ nhiều kiếp
Được thăm khu ẩn cư cuả Khổng Minh Gia Cát tiên Sinh
Thiên Tài Kiệt Xuất huyền cơ , diệu đoán, thần sầu
Đi guốc trong bụng cuả Đô Đốc Chu Du , Ngô quốc
Người tài mà gặp kẻ tài cao hơn nhiều bậc
Bao nhiêu kế mầu đều bị Khổng Minh thấu rõ tim đen
Nhiều lần đố kỵ mưu hại bậc Cao Nhân
Nhưng đều chuốc lấy thảm bại
Tương kế , tưụ kế , lộng giả thành chân
Mỹ Nhân Kế cũng vô hiệu, càng thêm nhục
Tức hộc máu lâm trọng bệnh qua đời
Trước khi từ giã cõi đời
Than một câu não nuột
Tại sao Trời đã sinh DU mà còn sinh Lương ? !
Cao nhân tác hưũ cao nhân trị quá đúng .
KIỀU PHONG ( Toronto)
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KIỆT XUẤT ANH TÀI
Ngược dòng thời gian về thăm thời Tam Quốc
Viếng nơi ẩn cư cuả Kiệt Xuất Anh Tài Gia Cát Lượng, Khổng Minh
Rừng trúc nên thơ, cao sơn lưu thuỷ , diễm tình
Đúng là Ngoạ Long tiên sinh ẩn mình chờ thời nơi thanh vắng
Được minh Chuá ba lần viếng thăm thảo lư cầu Hiền Nhân xuống núi
Lưu Bị, Quan Công, Trương Phi ba phen lặn lội
Dù bão tuyết nhưng vẫn nhẫn nhại đi tìm
Lần sau cùng cũng do bởi chữ duyên
Tự nguyện đứng chờ vì Khổng Minh đang an giấc
Đợi người tỉnh lại mới vào thăm
Khi chủ khách đã hàn huyên trao đổi thế cuộc thăng trầm
Lưu Bị khóc lóc năn nỉ mời hiền nhân giúp sức
Nếu tài năng tinh thông Dịch Lý, thấu hiểu cơ trời
Nằm ẩn cư mai một tài năng hiếm quý mà thôi
Đành xuống núi thi thố tài kinh luân thao lược
Đi guốc trong bụng Chu Du
Đấu với Tào Tháo như mèo vờn chuột quá ngầu
Gây cho bao phen mất ăn, mất ngủ
Nhờ nhân đức Lưu Bị ít hao tướng, tổn quân
Khoái nhất đoạn Khổng Minh đại chiến quần hùng
Lý luận có lý, có tình , cao vời, tuyệt diệu
Màn phúng điếu , đọc điếu văn khóc thương Chu Du
Nhập vai thảm thiết làm quần thần Đông Ngô càng thêm bi thảm
Không mất một sợi lông , ra về an toàn
Sống như người vạn thế Lưu Phương
Muôn đời được thiên hạ Cảm Thương, Ngưỡng Mộ !!!
KIỀU PHONG ( Toronto)
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KIẾP NGƯỜI
Cũng là con người được sinh ra cõi thế
Muôn hình , vạn trạng khác nhau
Có kẻ chắc tiền kiếp gieo trồng thiện nghiệp quá cao
Được diễm phúc sinh vào Hoàng Tộc
Hay mở mắt chào đời nơi quyền quý cao sang
Hoặc được sinh ra chốn điện ngọc cung vàng
Bảo đảm kiếp sống ấy vô cùng thoải mái
Đồng là con người có kẻ được sinh ra lại bị bỏ rơi
Cũng nhiều trường hợp bi thương không hiểu nổi
Trong ruỉ có may
Điển hình Phó Thủ Tướng người Đức gốc Việt hiện nay
Nếu còn sống ở quê nhà chắc chạy xe ôm, có thể lắm
Mới mấy ngày nay đọc báo thấy tin
Một đưá trẻ sơ sinh
Bị nhét vào ống nước thải
Nhờ bản năng sinh tồn khóc la thảm thiết
Nên có người nghe được gọi báo công quyền
May mắn được cưú nguy, khỏi phải quy tiên
Chuyện xảy ra bên xứ kẻ thù truyền kiếp
Những mảnh đời oan nghiệt !
Tiền kiếp gieo nhân gì mà phải gánh chịu trái oan
Biết đâu trong hoạ có phước ẩn tàng
Biết ra sao ngày sau thành kẻ đội trời đạp đất
Chuyên đời thiên hình vạn trạng, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh
Ngẫm nghĩ kiếp phù sinh trong hoạ có phước, trong phước ẩn niềm
đau
Nếu có Chủng Tử gặp thuận duyên khai ngô cho mau
Cảm Nhận được Tinh Anh dù đang trong Bể Khổ.
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NỢ TÌNH
Nợ tiền trả hết là xong
Nợ tình càng trả càng phong lưu tình
Tác Giả (? )
Xem Nấc Thang Tình Yêu cảm xúc dâng tràn
Vì có nhiều nhân vật nhân phẩm cao đẹp quá
Người được thuê săn sóc bệnh nhân
Tận tình hết mực làm người bệnh cảm động
Trở thành người tình khắc cốt ghi tâm
Mãn mục sơn hà vô niệm viễn
Bất như liên thủ nhãn tiền nhân
Mãi nghĩ về người xa ngàn dặm
Sao bằng thương kẻ cận bên mình
Giúp kẻ gặp hoạn nạn dù chưa quen biết thân tình
Gặp đúng kẻ thọ ân Có Tình, Có Nghiã
Trả nợ Tiền lẫn Nợ Tình thấm thiá
Chẳng phải ham tiền mà quên hết Nghiã Nhân
Gặp được người chủ nhìn được tài năng tiềm ẩn , ân cần
Nâng đỡ thành người Quản Lý đắc lực
Tín nhiệm giao toàn quyền thay Chủ Nhân
Đúng là Tri Nhân, Tri Diện, Tri Tâm
Hiếm thấy được những kẻ có Nhân Phẩm cao quý
Ơn đền, Nghiã trả đẹp biết dường nào
Mẹ chồng nàng dâu tình nghiã đậm đà với nhau
Thật hiếm thấy trên cõi đời dâu bể
Trả nợ Tiền lẫn Tình nên trở thành đôi Uyên Ương
Khiến bao người ngưỡng mộ tấm gương
Và khao khát sống được kiếp người như thế.
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MẶT THẬT CUẢ LŨ CHÓ ĐẺ
Những kẻ một thời giả dạng chống cộng
Thời gian đã trả lời hiện nguyên hình
BƯNG BÔ BẰNG MIỆNG trời ơi !
Nghĩ buồn cho Dân Tộc, Quê Hương chúng tôi
Trót sinh chi khá nhiều lũ Việt gian Phản Quốc
Suốt chiều dài lịch sử gần năm ngàn năm
Chưa có thời đại nào vô cùng bi thảm, tối tăm
Như dưới chế độ thú đội lốt người, quỷ đỏ !
Mẹ Việt Nam phải biết sinh ra lũ chó
Tàn hại Đồng Bào, rước voi về xéo dày Quê Hương
Cõng cắn rắn gà nhà Oan Nghiệt, Đoạn Trường !
Bóp mũi chúng chết phức cho rồi lúc còn đỏ hỏn
NGHIỆT SÚC hồ chí minh chuá đảng Ác Gian
Làm băng hoại , bao thế hệ máu xương hoang phí phũ phàng
Để đổi lấy làm NÔ TÀI cho kẻ thù truyền kiếp
Mặc kệ tuổi tác trên trăm
Tội BÁN NƯỚC , BUÔN DÂN , MÃI QUỐC CẦU VINH
Dù đưá bé ba tuổi vẫn có quyền PHỈ NHỔ
Có tên nằm vùng nào đủ Dũng Khí ra miệng bênh vực coi
Xem lý lẽ nào phải ĐẠO LÀM NGƯỜI
Hay chỉ là những lời nguỵ biện
Những tên Trí Ngủ Hải Ngoại thuộc nhóm BƯNG BÔ
Nhất là bọn GIAO ĐIỂM bằng cấp tồ tồ
Thách các ngươi biện hộ.
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TRÁI ĐẮNG
Chiêm ngưỡng nét đẹp tượng hình cuả bộ ảnh nghệ thuật Trái Đắng
Chủ đề gói ghém dây leo Khổ Qua
Dưới ống kính nhà nghề diễn đạt mượt mà
Gây xúc động cho kẻ biết thưởng ngoạn
Ảnh đôi trái Khổ Qua được tác giả đặt tưạ Có Cặp Có Đôi
Dây cuốn tua đặt tưạ Vương Tới
Ảnh gợi hình tuyệt vời !
Có tâm hồn nghệ thuật điểm tô cuộc đời
Đa tạ Nghệ Sĩ giúp Thăng Hoa cuộc sống
Đời nếu không có bộ môn thuộc Văn Học Nghệ Thuật
Cuộc sống trở nên khô khan
Cứ kéo cày trả nợ áo cơm , mệt bò càng
Không có chi để thường thức về mặt Tâm Linh , khô héo
Kiếp sống đó mất đi hương vị phải không ?
Biết chiêm ngưỡng những đoá hoa nghệ thuật muôn hồng nghìn tiá,
ấm lòng
Cuộc sống ấy tăng thêm Ý Nghiã
Đa tạ các Nghệ Sĩ tài hoa , Nhiếp Ảnh Gia Hương Kiều Loan
Kẻ hèn nầy ngợi ca hân hoan
Những ai góp một đoá hoa trong vườn Văn Học Nghệ Thuật
Về bất cứ bộ môn nào làm đẹp cuộc đời
Biết thưởng thức, sinh hoạt thêm thắm tươi
Không thất vọng đem đàn đi khẩy tai trâu chứ hả?
Đa tạ! Đa Tạ ! Hoá Công
Cũng là Nghệ Sĩ tạo Vũ Trụ, Điạ Cầu mênh mông
Tuyệt vời, tuyệt mỹ !!!
Khẩu phục, tâm phục , không thể chê được hỷ ?
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TÂM KẾT
Tâm Kết là trạng thái cuả một người có uẩn khúc
Có thể đã kết tụ trải qua thời gian dài gánh chịu khổ đau
Cõi đời đầy dẫy cay đắng, máu lệ tuôn trào
Hiếm thấy mảnh đời được hưởng hoàn toàn hạnh phúc ? !
Vì dương thế vẫn là cõi tục
Thiện-Ác, Âm-Dương, Chánh-Tà, Tối-Sáng, Nóng-Lạnh đối đãi nhau
Không ai tách rời được Hạnh Phúc-Khổ Đau
Trong Hạnh Phúc tiềm ẩn mầm Đau Khổ
Ngược lại trong Đau Khổ ẩn chưá Niềm Vui
Đó là quy luật cuả Đất Trời
Vòng lẩn quẩn xoay dần sớm tối
Nếu kẻ bất hạnh gánh chịu nhiều bất công, tội lỗi
Gặp thuận duyên khai ngộ, phá chấp giảm muộn phiền
Hoặc đối tượng ân oán có hành động sám hối , cảm động mở tâm
Bao cảnh đời bi thương cột chặc thâm trầm
Cả hai đều khổ sở như nhau, phiền muộn
Mỗi khi chạm mặt nào được thoải mái tự nhiên
Khi nào Tâm Kết mở ra , tháo bỏ muộn phiền
Cả hai sung sướng cảm động ôm chầm lấy nhau
Nước mắt tuôn trào, hạnh phúc tuyệt vời, có phải ?
Cõi đời nhiều tình huống đắng cay, oan trái
Có bao giờ được như mơ ước, người ơi !
Nghiệp duyên nhiều kiếp kết tụ đầy vơi
Phải trả đủ cả lời lẫn vốn
Bao giờ trả dứt, giã biệt cõi ta bà
Chừng đó nhẹ nhàng cất bước đi xa
Cảm nhận cuộc đời cũng QUÁ ĐÃ !!!
KIỀU PHONG (Toronto

248

YÊU NƯỚC LÀ BẤT LƯƠNG ? !
Đúng là lũ súc sinh cộng sản
Xử người YÊU NƯỚC VIỆT NAM
Nguỵ biện cho hành động đàn áp thô bạo phũ phàng
Cho rằng YÊU NƯỚC là BẤT LƯƠNG, trời đất? !
Ăn ngược nói ngạo mất hết tính người
Kẻ nào viết ra những lời trái với LƯƠNG TÂM
LƯƠNG TRI, CÔNG ĐẠO đã vứt vào sọt rác phải không ?
Nên mới thốt nên lời không còn Đạo Nghiã
Có lẽ nào Dân Tộc Việt sinh tồn gần năm ngàn năm
Nay đành cúi đầu cam chịu phận NÔ LỆ
Bởi bàn tay cuả đảng SÚC VẬT tồi tệ
Chỉ biết BƯNG BÔ cho kẻ thù truyền kiếp mà thôi
Để được chở che, sợ Lòng Dân sục sôi
Vùng lên đá vào chỗ để ngồi cuả chúng
Đọc tin tức Quê Nhà tức hộc máu, người ơi !
Phải chi được SIÊU NĂNG LỰC cưú giúp giống nòi
Như Phù Đổng Thiên Vương thuở trước
Trang sử Việt thăng trầm vinh nhục suốt mấy ngàn năm
Có lý nào để chế độ cộng sản chết bầm
Xoá sổ trên bản đồ thế giới
Nếu gần chín mươi triệu Đồng Bào trong ngoại cầu an vứt bỏ hai chữ
HY SINH
Thì trang sử Việt chỉ thêm dấu ./. ???
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TĨNH LẶNG
Trong tĩnh lặng ẩn chưá niềm AN ĐỊNH
Không vọng động, tâm trở nên AN LÀNH
Phiền não trước kia vây quanh
Tĩnh lặng êm đềm thư thả
Việc đời gát bỏ ngoài tay, vọng niệm tan rả
Chỉ còn trạng thái tỉnh thức hầu như biến mất não phiền
Các bậc Thiền Sư sống rất an nhiên
Ăn, uống, đi, đứng, nằm , ngồi, nghỉ , ngủ
Làm chủ, tỉnh thức trạng thái tâm linh
Vì đây là cõi phù sinh
Tu tập sao cho Tâm Linh dần dần đạt đến An Định
Không còn vọng động như con khỉ mắc phong
Đức Phật đã chứng quả Đại Giác hanh thông
Không còn vướng mắcdù tấm thấn vẫn còn cõi thế
Cố gắng phổ độ chúng sinh đang chìm đắm trong Bể Khổ
Vô Thường nào chưà một ai !
Từ lúc chào đời đến gối mỏi, chân run, ai hoài
Cả một tiến trình cuả Vô Thường, có phải ?
Dòng đời dẫy đầy oan trái !
Càng buộc ràng , càng đau khổ, đúng không ?
Một khi Giác Ngộ, nới lỏng hay tháo mở gút mắc, thong dong
Thân tâm tìm được chúc an lành, diễm phúc !
Nếu ai cũng cảm nhận được trò đời dâu bể
PHIỀN NÃO THỨC BỒ ĐỀ !
Tìm về nẻo ĐẠO , bảo đảm không tệ, giảm mê
Cũng cảnh đó, cũng tâm nầy
Tỉnh thì Đạì Ngộ,Mê thì Vô Minh ( Viên Lý)
Tỉnh đi con, mộng tử sinh
Sao không dừng lại mà lênh đênh hoài ( Một Tu Sĩ)
Cõi đời khổ luỵ những ai ? !
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ĐẢNG BÁN NƯỚC
Lũ BÁN NƯỚC BUÔN DÂN rất sợ những lời phát xuất từ LƯƠNg TRI
, CÔNG ĐẠO
Những Anh Hùng, Hào Kiệt thời nay
Tuy không có vũ khí trong tay
Nhưng những nguyện vọng thiết tha cuả Dân Tộc nặng vai
Dù thịt nát, xương tan chả hề nào núng
Ngưỡng mộ Anh Thư, Anh Hùng Hào Kiệt ngày nay
Tuổi Thanh Xuân nhiệt huyết, lý tưởng kiến tạo trần ai
Há hợ lũ súc sinh mặt người lòng thú
Cả đảng Súc Vật rừng rú
Rất sợ tiếng nói cuả CÔNG ĐẠO, LƯƠNG TRI
Đánh thức Dân Tộc khiếp sợ trước đòn độc lũ ác quỷ
Không hiểu lũ trí ngũ hải Ngoại ăn phải giống gì
Nỡ đoạn đành vứt bỏ Lương Tri
BƯNG BÔ BẰNG MIỆNG ? !
NHÂN PHẨM là thứ CAO QUÝ cuả kiếp Người
Một khi muối mặt vứt đi
Chẳng khác nào SÚC SINH, có phải ?
NGHIỆT SÚC hồ chí minh và Ác đảng, oan trái
Đang dìm Dân Tộc xuống tận cùng khổ đau
Miễn tiền đô nhét đầy túi tham
Mặc Đồng Bào gánh chịu trăm cay, ngàn đắng
NẾU DÂN TỘC VIỆT NAM KHÔNG CHẤM DỨT CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN
THÌ CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN SẼ CHẤM DỨT DÂn TỘC VIỆT NAM( Hải
Triều, Lê Khắc Hai)
Gần năm ngàn năm vinh nhục thăng trầm
Chưa có thời nào TẬN CÙNG NHỤC NHÃ như thời thú đội lốt người
CS
BAO GIỜ NHỔ SẠCH CỎ NƯỚC NAM
MỚI HẾT KẺ CAN TRƯỜNG NỔI LÊN CHỐNG GIẶC ( AHDT
Nguyễn Trung Trực)
Còn trời còn nước còn non
Cỏ chưa nhổ sạch vẫn còn Hùng Anh
KIỀU PHONG (Toronto)
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TẨU MÃ KHÁN HOA
Du lịch kiểu con nhà ngheò cũng đâu có tệ
Mở máy điện não nếu lưu trữ nhiều tài liệu sưu tầm
Góc bể chân trời xa xăm
Chịu khó theo dỏi sẽ được chu du khắp nẻo
Cỡi ngưạ xem hoa cũng mê mệt bạn ơi !
Vạn Lý Trường Thành đáo nhiều lần rồi
Âu Châu, Phi Châu, Á Châu, Mỹ Châu, Úc Châu , Bắc Cực,
Nam Cực
Lên trời cao, xuống biển sâu đã điếu mê tơi
Điện ngọc, cung vàng, La Mã, toà Bạch Ốc, Kim Tự Tháp
cũng từng dạo chơi
Chẳng sợ nhân viên An Ninh xét hỏi
Những thành phố nổi danh thế giới
Các công trình kiến tạo kỳ công
Những núi đồi tuyết phủ mênh mông
Được chiêm ngưỡng kiệt tác thiên nhiên tuyệt vời cuả Hoá
Công
Nào nhạc cảnh trữ tình Việt , Anh, Pháp, Hoa
Du dương trầm bổng nhất là Tình Ca Quê Hương sao quá
mượt mà
Nhiều hình ảnh được thấy lại, cảm động nước mắt lăn dài
trên má
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Cả một khung trời kỷ niệm làm sao quên được hả ? !
Đã ăn sâu vào tiềm thức hay khắc cốt ghi tâm
Kỷ niệm vui buồn thời hoa bướm thâm trầm
Không thể nào đoạn lià như lũ mặt người lòng thú
Là con người Lương Tri, Công Đạo chưa bị lẫn lú
Tâm trí còn Minh Mẫn , nỗi nhớ thương dạt dào
Quá khứ , hiện tại , mộng mơ hoà lẫn
Trân quý từng phút giây hiện hưũ kiếp người
Sống sao cho xứng đáng , bạn ơi !
Chừng nhắm mắt lià đời chẳng điều chi ân hận hay tiếc nuối
Dù trò đời nhiều đắng cay, oan nghiệt , chìm nổi
NGỌT CŨNG NUỐT, ĐẮNG CŨNG NUỐT
Sớm muộn gì chúng ta sẽ đáp chuyến tàu suốt.
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ĐẮC NHẤT TRI KỶ
Cõi đời nầy mấy ai tìm được Tri Kỷ ?
Xưa Bá Nha-Tử Kỳ là đôi bạn Tri Âm
Quản Trọng-Thúc Nha đúng là Tri Kỷ thâm trầm
Mấy ngàn năm chưa thấy cặp thứ ba xuất hiện
Trên Diễn Đàn , Đọc , Hiểu, Cảm Thông được An Ủi ít nhiều
Thỉnh thoảng có người đi guốc trong bụng, diễm kiều
Nhìn rõ phần nào Nội Tâm qua Văn , Thơ, Nhạc……
Đó cũng là Niềm Hoan Lạc
Cũng giảm bớt bao nỗi ưu phiền
Giưã giòng đời nghiệt oan , cay đắng, đảo điên
Đắc Nhất Tri Kỷ, Khả Dĩ Bất Tận
Diễm phúc có người Hiểu, Sẻ Chia vui buồn còn sung sướng
nào bằng
Kiếp sống ấy cũng đâu có tệ
Viễn nhược hà sơn như tương thân chỉ xích
Cách trở núi sông mà như gần nhau trong gang tấc
Diễm phúc cho những ai Tâm Hồn cùng cung bậc.
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CHẾT VÌ SÔNG NÚI
Những ai đã chết vì Sông Núi
Sẽ sống muôn đời với Núi Sông
Tác Giả ( ???)
Một ngày đau thương nưã khơi lại vết thương lòng năm cũ
Ngày Trời sầu, Đất thảm khắp Quê Hương
Định mệnh oan nghiệt, đoạn trường !
Nước Mất, Nhà Tan tấm thân lưu lạc
Lịch sử nước nhà chưa bao giờ đen tối như hôm nay
Một cổ hai tròng , trăm đắng ngàn cay !!!
Có lẽ nào tinh thần Bất Khuất, Quật Cường đã bị huỷ diệt ?
Dưới sự cai trị Hà Khắc hơn sói lang
Mặt người lòng thú không phải con cuả Mẹ Việt Nam
Nghiệt Súc hồ chí minh mượn bụng Mẹ chun ra gieo khổ đau cho Dân Tộc
Đúng là đảng TẬN CÙNG ÁC ĐỘC !!!
Không còn chút xót thương
Miễn tiền đô nhét đầy túi tham, bất chấp Đạo Nghiã Luân Thường
Vinh thân phì gia không hề biết Nhục
Cõng rắn cắn gà nhà
Rước voi về xéo dày mồ mả Ông Cha
Bất chấp thủ đoạn vì cưú cánh biện minh , mọi giá
Đúng là thứ CẶN BẢ !!!
Sớm muộn gì cũng bị Trrời Tru, Đất Diệt nay mai
Ngày Toàn Dân vùng lên SINH TỬ bất chấp nạn tai
Đó là ngày CHÔN CHẾ ĐỘ QUÁI THAI , oan nghiệt !
Sắp đến ngày Ác đảng TRẢ NGHIỆP !!!

KIỀU PHONG (Toronto)
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NIỀM ĐAU
Nhiều nỗi khổ nói không thành tiếng
Ràng buộc chặc chẻ, dìm sâu
Khó thể thốt nên thành lời, thành câu
Nếu xì ra khổ đau tất cả
Nhiều nỗi đau khó tả
Chỉ người trong cuộc đành gặm nhắm nỗi đau
May nhờ Thấm Đạo nên không đến nỗi nào
Đúng là đời trầm luân Bể Khổ !
Muốn cũng không được, không muốn cũng không được, đau
khổ !
Nhiều việc ngoại dự tính , ngoài tầm tay người ơi !
Cứ thắc mắc tại sao hay tiền kiếp nợ người ? !
Nên kiếp nầy phải trả cả vốn lẫn lời
Mong sớm trả dứt, kiếp sau dễ thở
Đức Phật phán ” Đời là Bể Khổ “
Thử thách quá nhiều xem có chịu nổi hay không
Kẻ xấu thì rất hung hăng
Người tốt đành cắn răng chịu đựng !
Học chữ NHẪN nên vô cùng nhục nhịn
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Đến khi tức nước vỡ bờ mới quyết liệt thôi
Kiếp nhân sinh sao lắm phiền não hỡi trời ? !
Sống cho ra NGƯỜI nào phải dễ ? !
Hơn sáu mươi năm chứng kiến nhiều dâu bể
Ý chí kiên cường, dũng khí mãnh liệt mới hiện hưũ đến nay
Sớm muộn gì cũng đến một ngày
Thân cát bụi trở về với bụi cát
Dù cuộc đời chớp bể mưa nguồn , tan tác
Kiên cường, quyết liệt sẽ vượt qua
Đắng , Cay, Chua, Chát, Mặn, Ngọt cõi ta bà
Khi trả dứt mong được ra đi thanh thản
Hy vọng kiếp sau vẫn Thắm Thiết Nghiã Tình không nãn.
KIỀU PHONG (Toronto)
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ĐIỆP VIÊN PHE TA
Nhìn anh Chương Hà giống điệp viên 008
Vẫn còn khang kiện ở tuổi trên sáu mươi
Điệp viên thường được Mỹ Nhân bu, bám phải không người ?
Trên sáu bó vẫn còn Phong Độ
Trên bảo dưới vẫn còn nghe?
Có lẽ rành Y Dược nên rắn rõi hơn người bình thường phải không nè ?
Chắc phu nhân cũng rất hài lòng, có phải ?
Nhưng cẩn thận chị nhà mướn người theo dõi
Lạng quạng chuốc khổ vào thân
Ghen ngầm cở Hoạn Thư chí nguy đó anh
Tự cổ chí kim Anh Hùng không qua khỏi ải Mỹ Nhân
Thà bỏ Giang Sơn lấy Mỹ Nhân thường xảy ra mãi
Chúc anh vui hưởng dù cõi đời lắm Oan Trái
Đã Thấm Đạo dù hèn cũng thể dù bể cũng nghe cạch cạch mà
Có dịp nào nhàn du sang xứ Cờ Lá
Thuận duyên cụng ly , hàn huyên tâm sự cùng nhau
Mong có dịp tay bắt mặt mừnh ôm chầm thắm thiết !!!
KIỀU PHONG (Toronto)
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NGỘ CỐ TRI
Mừng ông bạn quen biết nhau hơn ba thập niên xa thẳm
Nay ẩn cư gần thác nước Niagara
Nhìn lại đoạn đường mình từng trải qua
Cảm nhận bùi ngùi chẳng ít
Có lẽ cũng đã về ngồi dưới gốc cây
Tìm niềm vui tuổi hoàng hôn bóng xế, héo gầy
Nào ai thoát được Vô Thường, có phải ?
Nhớ những ngày đầu chân ướt, chân ráo đến miền giá lạnh Canada
Phút chốc anh em mình trên sáu bó chiều tà
Quả đúng thời gian như bóng câu qua cưả
Có khi nào trở về chốn xưa
Hẹn gặp nhau để tha hồ tâm sự vui buồn,sớm trưa
Kiếp nhân sinh sáng còn tối mất
Tuy cùng thành phố nhưng có duyên mới gặp được nhau
Nợ áo cơm trả xong , còn Nợ Nước thì sao ?
Vẫn Triũ Nặng bên lòng, có phải ?
Thuận duyên tìm về nẻo Đạo, bớt oan trái
Phiền Não thức Bồ Đề
Tìm vui qua ý Đạo, lời Thơ
Cũng vơi bớt ít nhiều Phiền Não
Hân hoan gặp lại Cố Tri
Hẹn một ngày đối mặt chia ngọt sẻ bùi khoảng thời gian xa cách.
KIỀU PHONG (Toronto)

259

NỖI LÒNG
Có nhiều lúc lòng mình chùn xuống
Cõi đời lắm nghiệt ngã , đắng cay
Giưã chợ đời được bao kẻ nặng nợ, bi ai ? !
Thiên hạ thường sống thản nhiên như cây cỏ
Cảm thương Quê Mẹ muôn vạn khốn khó
Biết khi nào mới trút cỏ được xiềng gông ?
Một cỗ mà đến hai tròng !!!
Sao đau khổ mãi chất chồng, oan nghiệt !
Người mình nhiều lúc buồn cười thiệt
Còn được bao kẻ sống xứng đáng kiếp người ?
Hơn sáu mươi năm chứng kiến cõi đời
Bất hạnh dẫy đầy trên Quê Hương yêu dấu
Trong xã hỗi đủ hạng người , thượng vàng hạ cám
Bất cứ ở tình huống nào cũng đều chịu chung nỗi đau
Nước mắt Mẹ Việt Nam cứ mãi tuôn trào
Đến khi nào mới nở được nụ cười Hạnh Phúc ?
Sông có khúc, người có lúc
Từ Thực Dân đến Cộng Sản , thảm thương !!!
Oan nghiệt gì lắm nỗi đoạn trường ? !
Quê Hương, Dân Tộc làm sao ngẩng trổi ?
Đồng Bào mình làm gì nên tội ?
Hay do Ác Nghiệp Tiền Nhân gây ra khi mở đất Phương Nam
Trong vòng ba trăm năm lãnh thổ huy hoàng
Tăng gấp đôi diện tích
Chuyện xưa cũ nay cháu con Trả Nghiệp ? !
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Hơn thế kỷ khổ đau trả chưa đủ hay sao ?
Ngày lũ súc sinh sụp đổ, vứt lá cờ máu
Mới có cơ hội nội, ngoại cùng nhau
Góp phần xây dựng lại ngôi nhà Thân Yêu cuả Tổ Quốc.

KIỀU PHONG (Toronto)

CHÚNG CON THƯƠNG MẸ
Mẹ hiền ở cạnh bên con
Yêu thương chăm sóc lúc còn ấu thơ
Mẹ thương con trẻ vô bờ
Hiểu con từng chút, ai ngờ Mẹ yêu
Mẹ thương con biết bao nhiêu
Đắng cay chua ngọt, trăm điều đầy vơi
Ôm ấp , che chở mọi nơi
Dù bao nghịch cảnh , lệ rơi muộn phiền
Thương con, Mẹ khổ triền miên
Giúp thêm nghị lực, ưu phiền đành mang
Dù con gặp cảnh gian nan
Chúng con cũng vẫn con ngoan , Mẹ hiền
Hôm nay đã bớt luỵ phiền
Chúng con thương Mẹ, dâu hiền , rể ngoan
KIỀU PHONG (Toronto)
* Ngày Hiền Mẫu 10-05-2003
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MƯỜI NĂM LẠC BƯỚC
Hơn mười ngày nưã đến ngày Hiền Mẫu
Đúng mười năm lạc bước cõi thơ
Kỷ niệm xưa cũng thật tình cờ
Vì một bài thơ Anh ngữ, cảm động, chảy nước mắt….
Nên đã hỏi mua, được cho vào khung kiếng khang trang
Mục đích dâng tặng Mẹ hiền
Cố gắng chuyển sang Việt ngữ
Thể thơ lục bát để dễ cảm thông
Đại gia đình hội tụ đủ đông
Mới đọc được đôi giòng
Tự nhiên đổi giọng, cảm động nước mắt lăn dài trên má
Khi xong bài hai mẹ con ôm chầm lấy nhau
Giọt vắn , gọit dài cũng lạ
Gây bất ngờ ngạc nhiên cho đại gia đình
Ngoài Mẹ , Cha, ba em gái, hai em trai
Cùng em rể, em dâu, con cháu
Từ đó lạc bước Cõi Thơ đến nay
Cũng đã thử qua nhiều thể loại
Nhưng Sở Trường khoái loại chả giống ai
Khi Nhập Tâm ý tứ cứ chạy ra hoài
Đủ góc cạnh cuả cõi đời ô trọc
Đạo, Đời nhiều nỗi bi thương
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Nợ Núi Sông nặng trĩu mãi vương
Cũng cố gắng cho xong một kiếp
Thơ cóc, nhái , ểnh ương nhảy ra , thiên hạ đọc mệt thiệt !
Đụng trận quyết liệt , lũ Nằm Vùng khiếp viá, kinh hoàng
NẾU Ở XỨ TỰ DO MÀ CÒN SỢ LŨ NẰM VÙNG
THÌ ĐỪNG TRÁCH ĐỒNG BÀO QUỐC NỘI TẠI SAO CHƯA DÁM
VÙNG LÊN SINH TỬ !
KIỀU PHONG (Toronto)

ĐÁNG SỐNG
Sống thọ , yểu tử chỉ là chuyện nhỏ
Sống sao cho xứng đáng kiếp người
Hài hoà, tươi đẹp, yêu đời
Chứ bất nghiã vô nghì, người đời khinh khi
Dù thọ đến trăm tuổi nếu thuộc loại chả ra gì
Sống như thế phí đời, sống chật đất !
Tuổi tác tuy cũng cần thật
Nhưng phải có NỘI HÀM đáng quý, đáng yêu
Ăn ở tốt đẹp được kẻ kính, người trọng , diễm kiều
Khi nắm mắt là đời
Được tha nhân tiếc thương nhỏ lệ……
Sống như thế không tệ
Chứ loại ÍCH KỶ chỉ biết lợi mình, hại người
Bo bo, keo kiệt, xem đồng tiền nặng hơn TÌNH !
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Kiểu đất hỡi trời ơi !
Tình nghiã bọt bèo, Tình Cảm đi chỗ khác chơi
Chỉ biết đếm tiền hắc ám , tanh hôi
Sống mà để người khinh, kẻ cười
Sống như thế thì đừng sống
Sống phải biết Đạo Lý , Tình Sâu Nghiã Nặng
ĐẠO LÀM NGƯỜI, BỔN PHẬN CÔNG DÂN
Nước mất nhà tan, Dân Tộc trầm luân
Phải biết ĐAU với NỖI ĐAU cuả Dân Tộc
Sống không thẹn với LƯƠNG TÂM
Sống cho ra NGƯỜI nào dễ phải không ?
Sống Hùng, Sống Mạnh, Sống Vui
Trước khi trút hơi thở cuối
Mỉm cười giã từ cõi đời không tiếc nuối.
KIỀU PHONG (Toronto)
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YÊU NƯỚC – BÁN NƯỚC
Kẻ BÁN NƯỚC xử người YÊU NƯỚC
Lằn ranh CHÁNH – TÀ đã hiện rõ quá rồi
Ngưỡng mộ hai thanh niên tuổi mới đôi mươi
Lòng yêu Quê Hương, Tổ Quốc ngàn đời tỏ rạng
Mặc lũ thú đội lốt người dùng thủ đoạn tàn bạo , dã man
Vẫn không khuất phục được những đưá con Yêu Quý cuả Mẹ Việt
Nam
Hiên ngang trước toà án lũ Bán Nước run sợ xử người Yêu Nước
Càng ngày làn sóng tranh đấu càng dâng cao
Anh Hùng, Hào Kiệt xưa nay thường ở tuổi Thanh Xuân lý tưởng
sáng sao
Chấp nhận Hy Sinh bảo vệ giống nòi, lãnh thổ
Can Trường, Dũng Liệt noi gương sáng ngời Tiên Tổ
Viết trang sử Oai Hùng cuả Việt Tộc gần năm ngàn năm
Tuổi Thanh Xuân nhựa sống trào dâng
Lý Tưởng cuộc đời không được như mơ ước
Quyết đấu tranh vì nguyện vọng thiết tha cuả Đồng Bào
Bao thế hệ không tiếc máu đào
Mới mong thấy được ánh Bình Minh cuả Tổ Quốc
Tuổi trẻ Việt Nam nhận trách nhiệm với Non Sông
Nối tiếp truyền thống Hào Hùng đứng lên đáp lời Sông Núi.
KIỀU PHONG (Toronto)

265

CHẾT VÌ NƯỚC, CHẾT VÌ DÂN
Đời người ai cũng một lần chết
Sợ chết mà vẫn phải chết, sợ làm chi ?
Sống dở, chết dở kể như vứt đi
Sống kiếp Nô Lệ, sống hèn, sống nhục !
Sống thấy cảnh bất bình, lặng câm ôm đầu, cúi phục
Không còn chút DŨNG KHÍ để đương đầu
Sống như vậy nào khác có thân mình mà chẳng có đầu
Thà chết vì Nước, chết vì Dân chói rạng
Suốt mấy ngàn năm Tiền Nhân há sợ gian nan ?
Kẻ thù truyền kiếp to mạnh, hung tàn
Quyết SINH TỬ giữ gìn Giang Sơn chả hề nao núng
Hồn Nước, Hồn Dân Tộc nay còn đâu ?
Bởi lũ súc sinh huỷ diệt thần sầu !
Mất cả ý chí Quật Cường, Bất Khuất ???
Lịch sử ngàn đời sẽ nguyền ruã , phỉ nhổ lũ Ác Gian
Thú Đội Lốt Người, tàn độc, phũ phàng
Đảng cờ máu toàn là CẶN BẢ !!!
Phá Nước hại Nhà tiêu huỷ cả tương lai !
Rước voi về xéo dày Mả Tổ , thảm thay !
Cõng rắn cắn gà nhà , Oan Nghiệt !!!
Hỡi gần chín mươi triệu Đồng Bào trong ngoài
Trước vận Nước tối đen , bi thảm
Không chịu vùng lên SINH TỬ, ai sẽ cưú mình đây ?
Gần năm ngàn năm sao lại gặp cảnh thảm hại nầy ?
Lũ cai trị toàn là thứ ĐÊ HÈN, KHIẾP NHƯỢC !!!
Chỉ biết cúi quì vâng lệnh cũ hán gian
HÈN với GIẶC, ÁC với DÂN đểu cán
Hỏi sao Đất Nước chẳng bị đè đầu cỡi cổ phũ phàng ? !
Biến thành một tỉnh lẻ như Tây Tạng ?
Đảng SÚC VẬT đúng là TỘI NHÂN THIÊN CỔ ngoại hạng !!!
KIỀU PHONG (Toronto)
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VIỆT CỘNG NẰM VÙNG THÂM NIÊN
Hồi tưởng lại lễ chào cờ 30-04-2006
Mới đó đã tròn bảy năm trôi
Kiếp phù sinh dẫy đầy Phiền Não, phải không người ? !
Mấy kẻ dám vổ ngực, suốt đời đều được Như Ý ? !!!
Năm đó Phe Ta quyết huy động, biểu dương lực lượng kết đoàn
Tranh đấu được Thượng Kỳ như truyền thống hơn hai chục năm tròn
Vì Toà Thị Chính đã không cho phép như những năm trước
Hơn năm ngàn Tỵ Nạn Đồng Hương
Quyết tâm chung một con đường
Tại hạ được Trưởng Ban An Ninh và một số Chiến Hưũ
Nhận nhiệm vụ An Ninh Chìm tìm tung tích rắn con
Gặp Huỳnh Công Trứ từng giữ chức Cựu Hội Trưởng Quân Nhân
” Tên CÙNG HUNG CỰC ÁC hôm nay có dám tới ? “
Trứ đáp ” Nó mà sợ ai ? !”
Yên chí lớn có đám Nô Tài
Bảo vệ an nguy cuả rắn
Chận ngả cầu thang lên điạ điểm chào cờ
Thấy vợ chồng rắn thản nhiên như chả có gì để sợ
Được tại hạ hỏi một câu
“Bị đập PHUN MÁU ĐẦU rên la thảm thiết phải không ?
Nên mới tung cực độc chiêu ” CHQ bị xe cán chết “
Một người bạn kéo tay “Bình tỉnh bạn ơi !”
Định tìm Sa Xuân Vũ Trưởng Ban An Ninh kể rõ khúc nôi
Nhưng Đồng Bào tham dự hơn năm ngàn người
Cũng khó mong tìm gặp !
Nhìn rắn con cũng đám nô tài dường như thách thức
Tự nhiên trong đầu nẩy chiêu
Đứng cách rắn con độ ba thước đối chiều
Hét to như TRƯƠNG PHI ngồi trên ngưạ ở Tương Dương cầu Trường
Bản

VIÊT CỘNG NẰM VÙNG !!!
Chả hề gọi tên cúng cơm , có tật giật mình hãi kinh
Xuống tấn định ĂN TƯƠI NUỐT SỐNG
Quá vui mừng vì đã lột được MẶT NẠ cuả tên Nằm Vùng Thâm Niên
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Đánh thơ rơi, giả danh, giả dạng nhiều người
Đã gây sóng cho Cộng Đồng , nhiều Tồ Chức
Làm mưa , làm gió trên Diễn Đàn gió tanh mưa máu nhiều năm qua
Trời bất dung gian lòi mặt GIAN TÀ
Té đái trong quần, khôn bao niêu năm dại một giây , tan biến
Vợ chồng rắn lủi thủi ra về
Lên mạng phao tin có kẻ khùng điên
Quấy phá lễ chào cờ Quốc Hận
Nếu giết được tên Châu Hiền Khô mà chẳng bị ngồi tù
Đã HẠ ĐỘC THỦ từ lâu
Mối hận nầy TẬN XƯƠNG TUỶ
Tại hạ nợ nhà đã trả xong rồi
Đàn con cũng đã trưởng thành
Đắng, Cay, Chua, Chát, Ngọi, Bùi nếm tạm đủ, chả mong
Ra đi lúc nào cũng An Nhiên Tự Tại
Xá gì cái lũ Súc Sinh vô lại !!!
KIỀU PHONG (Toronto)

PHÚC THUỶ NAN THU
Bát nước đổ đi làm sao hốt lại được ? !
Thí dụ điển hình, tâm não lắm đau thương
Tình cảm sẻ chia mặn ngọt từ dưới mái trường
Mấy chục năm Tình Sâu Nghiã Nặng
Nào ngờ vì một chút hư danh
Nỡ đoạn đành không nghĩ chi Tình Nghiã ? !
Họp Mặt chỉ hai lần đã mất đi vài người bạn thân
Khi một người tha thiết ân cần
Sống CHÂN THẬT không màng mấy thứ vặt vảnh
Bằng hưũ sao nỡ Nhẫn Tâm ? !
KHÔNG CÒN GÌ ĐỂ NÓI !!!
Trò đời lắm điều muốn ói
Một khi bát nước đã đổ đi
Tình nghiã dù nặng cở nào cũng vứt
KHÔNG HỀ HỐI TIẾC
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Kẻ HƯŨ TÌNH nhưng cũng rất VÔ TÌNH
Vì nạn nhân đã trao ra TẤM LÒNG THA THIẾT
Không mưu đồ gì cho bản thân
Tại sao đoạn đành HẠ ĐỘC ??? !!!
Thà không giao tiếp , tốt hơn
Đường trần còn dài sẽ gặp kẻ nghiã trả , ơn đền
Sống xứng đáng kiếp người Đáng Sống
Dù cuộc đời đầy dẫy oan nghiệt, trầm thống
Vẫn kiên cường tiến bước
Có cũng là Không, Không cũng là Không.
KIỀU PHONG (Toronto)

VÒNG TAY TÌNH NGHIÃ
Một vòng tay nói lên nhiều ý nghiã
Cuả hai mảnh đời lưu lạc gặp nhau
Có duyên hội ngộ trên đất lạ, lắm thương đau
Ôm chầm nhau thắm thiết
Tha hương ngộ cố tri chan chưá nghiã tình
Trước bao nghịch cảnh nào phải an bình
Cũng chảy nhiều nước mắt……..
Hai mảnh đời, hai nỗi đau thương
An ủi nhau vơi bớt u buồn
Chất chưá từ đáy lòng sâu kín
Nay có cơ hội biểu lộ trước đám đông
Chỉ cái ôm thôi mà sao quá ẤM LÒNG !
Tuông ra những cảm xúc dạt dào, chan chưá
Cả hai đều làm ấm lònh nhau, nào ai hưá
Hưũ duyên mới gặp được người ơi !
Nước mắt dù có tuông cũng diễn đạt nhiều lời
Những tâm hồn cần nhau an ủi
Tuy không tặng vàng, thưởng bạc mà bớt tủi
Nơi xứ lạ, quê người thân phận nổi trôi
Cùng giống nòi, nguồn gốc, bạn ơi !
An ủi nhau tăng thêm sức sống
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Trước cuộc đời bể dâu chất chồng
Nào ai muốn rơì xa Quê Cha, Đất Tổ ? !
Đến đường cùn mới đoạn trường cất bước ly hương !!!
Tuy hoàn cảnh khác nhau nhưng vẫn chung đường
Cả hai đều ĐỨT TỪNG ĐOẠN RUỘT !!!
Cái ôm ấy thật TUYỆT VỜI !
Làm biết bao người cảm động
Giưã bể khổ mênh mông
Vẫn ẩn chưá NIỀM VUÌ và NHƯẠ SỐNG.
KIỀU PHONG (Toronto)
*Cảm xúc từ cái ôm cuả Việt Thảo
Với câu dâu Việt trên xứ Đài Loan .

Nguồn: http://vuongthuc.wordpress.com/2013/03/27/nha-tho-va-suutam-tho-kieu-phong-36/

Sao lục: Nam Phong
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