
Trước Tết Tân Sửu Một Tuần 

 

Hôm nay nắng mà lạnh.  Mùa Đông bình thường thôi.  Còn tuần, Tết tới nơi...không có gì là 

Tết! 
 
Mọi chuyện coi như hết!  Không máy bay bay về, không có ai về quê.  Chỗ gửi quà đóng cửa! 
 
Việt Nam đang nghỉ Lễ.  Lễ nào cũng kéo dài.  Làm việc thì lai rai, mặc kệ Tàu lấn biển... 
 
Cũng không ngán dịch bệnh!  Việt Nam...nhất Việt Nam!  Không thèm tham thèm lam, nhất xứ 
mình là được! 
 
Đại Hội rồi Đại Phước!  Băng rôn cứ treo đầy...Đọc báo nhiều chuyện hay, chuyện gì cũng văn 
hóa... 
 
Quê người thì phố xá, toàn khẩu trang...lang thang! 
 
* 

Tin mới nhất, ngỡ ngàng:  Tuần tới Mỹ lạnh khiếp.  Đọc nửa chừng, không tiếp...sợ không kịp 

buồn thêm! (*) 
 
Viết vội lấy cái duyên bài thơ mừng năm mới!  Chắc bạn không ai đợi và em cũng không mong! 
 
Thơ Khai Bút một dòng...một tuần nữa ngồi ngó tuyết bay ngoài cửa sổ, một hàng chữ thốn 
tâm! 
 
Xưa nay thơ hay văn vẫn là điều đau đớn.  Người xưa nói không ngượng bởi vì biết đời sau... 
 
Bà Huyện Thanh Quan từng nghẹn ngào qua Thăng Long hoài cổ! 
 
Hồ Xuân Hương không xấu hổ, làm thơ tục cho...thanh! 
 
Nguyễn Công Trứ quẫn quanh:  Buồn tênh cười muốn khóc! 
 
"Con cáo có hang, con chim có tổ, con người không có tổ quốc", Chúa nói vậy, phải không? 
Phải không? 
 

Trần Vấn Lệ 
(*) https://saigonnhonews.com/hoa-ky-hau-het-cac-bang-se-don-nhan-dot-lanh-chua-tung-co-duoi-32-do-f/ 

https://saigonnhonews.com/hoa-ky-hau-het-cac-bang-se-don-nhan-dot-lanh-chua-tung-co-duoi-32-do-f/


 

Hoa Kỳ: Hầu hết các 

bang sẽ đón nhận 

đợt lạnh chưa từng 

có - dưới 32 độ F - 

Saigon Nhỏ 

Vào đầu tuần tới (bắt đầu từ 

ngày 8 Tháng Hai) nhiều khu 

vực ở Trung Tây sẽ có nhiệt 

độ dưới ngưỡng đóng băng. 

Minnesota, sẽ đạt mức thấp 

nhất khoảng -25 độ F. 
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