
    Thơ Dzui       

    Chào Các Anh Chị Thung Lũng Hoa Dzàng 

 

              Nghe San Jose có họp bàn        

    Giết gà đãi bạn Châu Đen sang      

    Kèm thêm, có rượu vang màu đỏ      

    Đông đủ bà con, vui cả làng 

    Cười vui bên trái có Bích Liên      

    Tám Hồng sau trước cười rõ duyên       

    Huệ Thy cứ vẫn như ngày trước      

    Nương Trần một dải lúm đồng tiền 

    Phu nhân của bạn Nguyễn Xuân Tân      

    Luôn luôn ưu ái và ân cần      

    Nhà cửa là nơi vui bè bạn       

    Lại còn khéo léo đãi món ăn 

     Áo nâu bên phải là Ngọc Dung      

    Cùng Hồi – đôi lứa đã đi chung     

    Sống trên trăm tuổi như bè bạn      

    Hạnh phúc quyết đi cho tới cùng 



 

    

    Đực rựa phe ta, những tám chàng     

    Điểm từ trái thứ tự đếm sang       

    Chàng Tôn thước tám cao hơn cả       

    Phong nhã hào hoa thì miễn bàn 

    Thứ nhì ai nhỉ? Nguyễn Xuân Tân     

    Văn nghệ xưa nay đã góp phần      

    Hội Bùi Thị Xuân - Trần Hưng Đạo      

    Vui với bạn bè mãi còn hăng 

    Tóc trắng lai rai Ngô Văn Hồi        

    Dẫu rằng đường sá có xa xôi        

    Có lần xe lái qua Texas         

    Ghé nhà thăm bạn đấu láo chơi 

       Chị Bích Liên đứng giữa các ông      

    Tay không, chẳng có rượu thơm nồng      

    Đứng kế là chàng Nguyễn Đình Hiệp      

    Vợ để đâu rồi? đi tay không… 



    Phan Dũng vẫn là tiếng hát hay      

    Nổi danh Đà Lạt xưa đến nay       

    Du thuyền đại hội vang tiếng hát     

    Một thời lả lướt tung đường mây 

    Anh Lộc – phu quân chị Bích Liên     

    Năm châu du lịch là ưu tiên       

    Ngoạn cảnh ruổi rong nhiều xứ lạ      

    Tâm vui, thân khỏe: hơn bạc tiền 

    Tóc bạc chẳng phải già: Ngọc Linh       

    Bạn đồng môn chăm sóc tận tình     

    Rượu uống chẳng say, say tình bạn     

    Đề huề, chẳng bên trọng bên khinh 

     Bên phải ngoài cùng: bạn Lê Đô      

    Tay không, chẳng thấy rượu để “DÔ”     

    Vẫn nụ cười xưa đầy thân ái         

    Chụp hình muốn đẹp phải Lê Đô  

           *** 

Chào chị chào anh thung lũng vàng     

 Tháng mười là lúc gió thu sang     

 Châu Đen cùng dzợ qua bên nớ    

 Chắc chắn là vui, miễn luận bàn 

Bảy bó có dư chẳng phải già       

 Trẻ già vui khổ tại lòng ta        

 Chúc chị chúc anh đều mạnh cả      

 Bên nhau tay vỗ cùng hát ca 

Châu Đen         

 Texas 

Cám ơn bạn Trần Quốc Tôn đã gửi hai tấm hình thật 

đẹp. Nhờ đó mới có bài thơ dzui… 



 

 

 


