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Đắc Thọ 93 - Thơ Trần Quốc Bảo 

(01-01-2023) 
 

Nay tôi đạt thọ, chín mươi ba, 

Cảm tạ Thiên Ân, buổi xế tà. 

Sự thế đau lòng, từng trải nghiệm, 

Tình đời đứt ruột, đã kinh qua! 

Thương Quê hạ bút, xem còn trẻ, 

Hội hữu nâng ly, thấy chẳng già! 

Vui quẩy hành trang, lần xuống núi, 

Túi thơ, bầu rượu với chung trà. 

 

Trần Quốc Bảo 
Richmond, Virginia 

 
 

 

        Bài Họa của Thi Sĩ LS. Tâm Minh Ngô Tằng Giao 
 

 

Nhớ Tình Xưa 
 

Ngày xưa Người cảm nét thu ba 

Theo dáng mỹ nhân đến bóng tà 

Hợp ý duyên tình vui mãi kết 
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Tâm đầu gia đạo đẹp cùng qua, 

Vợ chồng hạnh phúc luôn thời trẻ 

Con cháu hợp quần suốt tuổi già. 

                 Hưởng thọ chín ba Người sảng khoái 

Dệt thơ bên men rượu, hương trà. 

 

Tâm Minh 

 
 

 

 

Bài Họa của Nữ Sĩ Cao Mỵ Nhân 

 

Cung Chúc Đại Huynh 

Trần Quốc Bảo 

 
THƯỢNG ĐẠI THỌ 93 XUÂN VÀNG 

 

                 Mừng "anh chín chục cộng thêm ba" 

Xuân hạ thu đông tuổi chẳng tà 

Thủa trước đã từng bình loạn lạc 

Thời nay đâu ngại trị can qua 

Thôi thì Sinh Nhật khai niên quý 

Sẽ được vinh danh vượt khách già 

Cung chúc đại huynh Trần Quốc Bảo 

Vạn an chén thưởng thái dương trà ... 
 

Cao Mỵ Nhân 
Hawthorne, California 
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Bài Họa của Thi Sĩ GS. Tôn-thất Tuệ 
 

Độc Thoại 
 

Xa lìa quê mẹ sống bôn ba, 

Chẳng thể hòa chung giữa chính tà. 

Đất khách bao lần băng tuyết tới, 

Xứ người mấy độ nắng mưa qua. 

Da mồi chen điểm , đâu thời trẻ? 

Tóc bạc phôi pha , ấy thuở già! 

Buông gánh tang bồng nơi quán vắng, 

Tìm khuây, độc thoại chuốc ly trà! 

 

Tuệ Quang Tôn-thất Tuệ 
Montréal, Canada 

 
 

Bài Họa của Nhà Thơ Nguyễn Phú Long 
 

Mừng Thượng Thọ 
Huynh Trần Quốc Bảo. 

 

Mừng chúc bạn hiền tuổi chín ba, 

Thế gian mưa nắng còn tà tà... 

Nước non xa cách luôn thương nhớ; 

Bạn hữu thân tình vẫn lại qua. 

Con cháu bầy đoàn nay đã lớn; 

Họ hàng nội ngoại đó chưa già. 
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Hữu duyên gặp gỡ nhau vui nhỉ ? 

Lại chuyện văn thơ với chén trà. 

 

Nguyễn Phú Long. 
Richmond, Virginia 

 

 
 

Bài Họa của Nhà Thơ Y Thy. Võ Phú 

 

Mừng Thi Sĩ Tuổi 93 
 

Thượng thọ năm này đã chín ba 

Thong dong mãn nguyện đón chiều tà 

Tình nhà vững dạ luôn xông xáo 

Việc nước toàn tâm cũng trải qua 

Cốt cách ôn hòa nên vẫn trẻ 

Tinh thần sảng khoái mãi không già 

Vui cùng bạn hữu và thi phú 

Tuổi mới an yên cạn chén trà... 
 

Y Thi 
Richmond, Virginia 

 

 
Qúi mến cảm tạ các Thi sĩ hiền hữu đã họa thơ 

tặng ngày sinh nhật thứ 93 của tôi – TQB 
 

~~~~~o0o~~~~~ 
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KÍNH MỪNG ĐẠI THỌ 
Đại Niên Trưởng Trần Quốc Bảo 

 

Kính mừng niên trưởng – chín mươi ba 

Tâm an, thanh thản – cảnh chiều tà 

Nợ nước cưu mang – đầy kinh nghiệm 

Tình nhà còn nặng – chẳng hề qua 

Chí lớn, lòng son - còn như trẻ 

Khí phách nhà binh - chẳng thấy già 

Những lần đồn trú trên sườn núi 

Lon nước “Bi Đông” thế rượu, trà 

 

Nam Phong 
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