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QUA ĐÈO NGANG TỨC CẢNH

Bước tới đèo Ngang bóng xế tà
Cỏ cây chen đá, lá chen hoa
Lom khom dưới núi, tiều vài chú
Lác đác bên sông, rợ mấy nhà
Nhớ nước đau lòng con quốc quốc
Thương nhà mỏi miệng cái gia gia
Dừng chân đứng lại, trời non nước
Một mảnh tình riêng, ta với ta

Bà Huyện Thanh Quan

BÀI 1:
CHIỀU CUỐI THÁNG TƯ

Trời lặng. Mây xa nhuộm ánh tà
Mùa xuân. Cành biếc trĩu muôn hoa
Giục còi xe lửa vùng tuôn khói
Lộng gió chiều hôm chạnh nhớ nhà
Đất khách ngậm ngùi niềm cố quốc
Xứ người thấm thía nỗi ly gia
Vời trông bóng xế qua đồi núi
Hiu hắt tình quê, ai thấu ta ?

Thiên Tâm

BÀI 2:
TRUNG THU CẢM VỊNH

Vẫn nghĩ rồi đây chính thắng tà
Nhưng tà như rắn độc mai hoa
Chúng khinh khi tổ, ô danh nước
Họ đọa đày dân, loạn phép nhà
Chủng tộc suy tàn không bảo quốc
Nhân tâm ly tán chẳng hồi gia
Trăng thu vằng vặc soi đêm tối
Lặng lẽ sau vườn đối bóng ta

Thiên Tâm

BÀI 3:

BAO GIỜ ?

Bao giờ chính nghĩa thắng gian tà
Hạnh phúc thanh bình lại nở hoa ?
Mấy chục năm làm thân khác xứ
Phần tư kiếp sống cảnh xa nhà
Yêu nòi nên nhớ hờn vong quốc
Thương nước đừng quên hận phá gia
Sao được muôn lòng chung một dạ ?
Giải trừ tai họa núi sông ta!

Thiên Tâm

BÀI 4:
MẦN THƠĐƯỜNG LUẬT

Mần thơ Đường luật cứ tà tà
Nhắp rượu, trà ngon, bút vẽ hoa
Nghe gió lang thang lùa ngập phố
Nhìn trăng bàng bạc chiếu xiên nhà
Thường nhân nào sánh hàng cao sĩ ?
Tài tử đâu so bậc đại gia!
Tâm sự bồi hồi đeo đẳng mãi
Ngâm nga than thở một mình ta

Thiên Tâm

BÀI 5:
SINH HOẠT GIA ĐÌNH

Đi cày từ sớm đến chiều tà
Bải hoải toàn thân, mắt lại hoa
Bụng đói chân run lăn xuống bếp
Cơm no lòng vững bước lên nhà
Hàn huyên với vợ, vai "ông xã"
Âu yếm cùng con, chức "lão gia"
Chờ ngủ ngon rồi, đi rón rén
Chong đèn lên net trải lòng ta

Thiên Tâm

BÀI 6:



MONGƯỚC

Thơ như bom đạn diệt yêu tà
Bút tựa thần công bắn vãi hoa
Mỗi chữ bừng bừng non khạc lửa
Từng câu sạt sạt biển lôi nhà
Nghiêng trời căm giận bầy khuynh quốc
Lệch đất đau hờn bọn táng gia
Sức mạnh văn chương mà được vậy
Cùng nhau đuổi giặc, cứu dân ta

Thiên Tâm


