
LỰC BẤT TÒNG TÂM 
(Riêng tặng CN- MPĐ -Các bạn thơ…) 
 
Vốn khoái văn chương, thich chuyện 
trò,    
Lâu lâu đi họp tập làm thơ…  
Ngày qua, kính lão đòi lên độ,          
Tháng lại, chân heo muốn giở trò!!     
 
Ăn vẫn thường, lâu tiêu, muốn bón, 
Hút gì đâu! dễ cảm, hay ho! 
Khi đau, lúc khỏe, sao mà biết?        
Lúc chậm, khi nhanh…cứ tưởng mơ!      
 
Làm việc thường ngày, nhờ khối óc,            
Ráp vần từng phút…lụa cung tơ      
Chín mươi hơn nhỉ, đâu còn mạnh  
như tuổi đôi mươi, học đấu bò!!      
 
…Hẹn…đến lúc đi…thì lại… mệt,   
“Tòng Tâm, Lực Bất” *… đó, ai ngờ… 
Người ngoài không hiểu cười” ông 
lão!” 
Bè bạn thương: “già quá hóa khờ “!!         
 

03/03/2020    Dương Huệ Anh   
        * Đúng ra là” Lực Bất Tòng Tâm” 
  
90 TUỔI, TẠ ƠN ĐỜI  
 
Chín mươi tuổi chẵn, Tạ ơn Đời, 
Cha Mẹ, Tổ Tiên, Đất Với Trời!   
Phật Tổ soi đường, tu thoát khổ, 
Thánh Hiền chỉ lối, gắng hòa vui! 
 
Giàu vì bạn nhỉ, sang vì vợ, 
Lỗi tự mình, đâu phải tự người! 

Biết đủ, chuyên cần và kiệm cẩn, 
Kiên tâm, tịnh trí …ngắm mây trôi! 

 
4/10/15 Dương Huệ Anh  

 
LẠI BỆNH CHĂNG? 
 
Lại bệnh chăng, hà, nhức mỏi vai, 
Không đau lắm - chỉ muốn nằm dài… 
Nghỉ ngơi cho khỏe chân và cẳng, 
Thoáng nhớ ai như bạn với người! 
Thật lạ, cái chân vừa mới khỏi, 
Đêm qua khó ngủ, dậy hoài thôi! 
Uống vài viên thuốc cho yên bụng, 
Lướt mạng (Net) vui, quên mấy 
chuyện đời 
 

4/10/15 Dương Huệ Anh 
 

THƠ TẶNG  3 TÀI NỮ 
- Thơ phá thể - 
 
Cảm phục nhà thơ Cao Mỵ Nhân,                                                                                                                      
Bao xuân qua, vẫn trẻ hồn Xuân…                                                                                                                   
Văn như rồng, phượng…vui tình bạn,                                                                                                                   
Thơ thoảng hoa, hương… lắng bụi 
trần.                                                                                                         
Thêm một Phương Hoa, tài mẫn tiệp,                                                                                                           
Sao quên Minh Thúy, có hùng tâm ?!                                                                                                                                                                           
Vận may, Lạc Việt, mừng duyên tốt,                                                                                                         
Văn Hóa, phát huy, chuyện tối cần…                                                                                                                
“Tài Nữ”, mỹ danh, đề nghị tặng                                                                                                                                
Ba cô, xuất săc …để tri ân…                                                                                                                                  
Tự Do, Dân Chủ…ta gìn giữ,     
Bảo vệ Nhân Quyền,...hợp Ý Dân!?    
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