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CHÙM THƠ LỤC BÁT CHÚC TẾT, CHÚC XUÂN 
 
 

CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2017 

 

Năm mới rộn rã gần xa 

Chúc cho tất cả nhà nhà vui tươi 

Chúc cho tất cả mọi người 

Làm ăn khấm khá bằng mười năm qua 

 

Nam thanh nữ tú gần xa 

Giao lưu, gặp gỡ, đào hoa, mỹ miều 

Chúc cho các bạn đang yêu 

Làm sao tấn tới, có nhiều thành hôn 

 

Chúc cho các cụ trong thôn 

Bách niên giai lão, tâm hồn lạc quan 

Các vị lãnh đạo ủy ban 

Cùng dân phối hợp hoàn toàn OK 

 

Nông dân sức khỏe tràn trề 

Lao động tích cực đem về lúa ngô 

Chúc cho các bác thợ hồ 

Xây đá, hay gạch, trát, tô nhịp nhàng 

 

Chúc cho các chủ tiệm hàng 

Đã trừ chi phí lãi vàng chục cây 

Chúc cho các bạn trên "phây" 

Vui tươi, phấn khởi, nồng say tình đời. 

                                                                     Trịnh Tuyến 

MỪNG NĂM MỚI 

Đầu năm chúc bạn gần xa 

Sức dư lực khỏe như là Thạch Sanh 

Tình cảm trong sáng chân thành 

Buồn vui san sẻ vẫn dành trao nhau 

 

Năm cũ cũng đã qua mau 

Năm nay báo hiệu sắc màu vui tươi 

Niềm tin hạnh phúc nhoẻn cười 

Yêu thương gặt hái gấp mười năm qua 
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Niềm vui gõ cửa từng nhà 

Cuộc đời mang đến cho ta thật nhiều 

Ngập tràn hạnh phúc tình yêu 

Tiếng cười nghiêng cả nắng chiều mùa đông. 

                                                                                              Vũ Dung 

HAPPY NEW YEAR 

Sáng nay tia nắng cũng cười 

Ngoài đường nhộn nhịp những lời chúc nhau 

Bỏ qua ngày tháng buồn đau 

Tương lai hứa hẹn sắc màu thành công 

 

Vợ chồng hạnh phúc đồng lòng 

Bạn bè gắn kết tâm đồng dựng xây 

Con cái hiếu thuận sum vầy 

Ông bà mạnh khỏe những ngày thong dong 

 

Nhà nhà vui đón xuân hồng 

Tình người chan chứa ấm nồng mai sau. 

                                                                                        Hoàng Thanh Tâm 

LÃNG DU KHÁCH 

Chào hai mười bảy thân yêu 

An khang, mạnh khỏe thật nhiều yêu thường 

Gia đình hạnh phúc chung đường 

Bình an, phúc lộc vô thường trần gian. 

 

Niềm vui năm mới ngập tràn 

Yêu thương thắm thiết nồng nàn nhân duyên 

Ai cũng nở nụ cười hiền 

Gia đình trên dưới đoàn viên xum vầy 

 

Chúc cho tình mãi đong đầy 
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An vui thịnh vượng thật dầy phúc ân 

Cùng nhau hưởng lộc của xuân 

Vô biên hạnh phúc cõi trần có nhau 

 

Chúc cho cuộc sống đậm màu 

Tình duyên chung thủy bền lâu trọn đời 

Chúc bạn hữu ở khắp nơi 

XUÂN ĐẾN 

Hôm nay xuân đã đến rồi 

Nhìn ngôi làng nhỏ trông thời rất xinh 

Làng trên cho đến cuối đình 

Muôn hoa khoe sắc thắm tình xuân sang 

 

Trẻ thơ đùa dưới đình làng 

Như khoe áo mới rộn ràng niềm vui 

Trẻ gìa nở nụ cười tươi 

Cùng nhau thăm viếng trao lời thắm sâu 

 

Xuân về từ khắp đâu đâu 

Nghĩa tình trút cạn rượu bầu cùng vơi 

Cùng nhau thân chúc ngỏ lời 

An khang thịnh vượng phúc trời phú cho 

 

Chúc cô chú bác ấm no 

Chúc ông bà mãi khỏe con cháu nhờ 

Chúc cho trai gái, trẻ thơ 

Tương lai rạng rỡ đang chờ phía sau 

Xuân về tình lại thắm sâu 

Tổ tiên ghi nhớ… đâu đâu cũng về 

Cùng nhau tay nắm trao tay 

Đón chào xuân mới tràn đầy niềm vui.    

                                           Cát Bụi 

                                              


