
Nhịp cầu
 
Cây cầu bắc ngang ngọn gió heo may

Ngang áng cầu vồng chiều mưa ẩn hiện

Như thể hoá từ mong manh giải yếm

Buộc được dòng sông hẹp lại tày gang!

Để sáng xuân này từ phố huyện sang

Em gánh hoa xuân về bên chợ ấy

Anh chở nắng non vào mùa gieo cấy

Nỗi nhớ con đò neo lại bến trăng.

Thương lắm mối tình Chức Nữ - Ngưu Lang

Nức nở mưa ngâu đợi cầu Ô Thước

Nay ta bên nhau lưng trời mây nước

Ngỡ cả dòng sông theo gió bay lên.

Thương lắm, gọi đò ai đứng cuối đêm

Đôi bờ trông sang mịt mờ mưa bão.

Đêm nay ta về gặp câu ca “cởi áo...”

Ai vắt trên cầu ướt đẫm ánh trăng?

Xuân 2009
        >> DươNg PhượNg Toại

Tình Xuân

Trưa vàng hoe nắng lạ

gió tàn đông ỡm ờ

Tay vịn cành hái nụ

Ồ hoá ra xuân về!

Rồi ngày không dài nữa

Trăng cũng chớm đầu non

Trời bỗng nhiên cao thế

Thẹn thùng ai bên song...

hoa ghé cười chúm chím

gương lược tuổi dậy thì

Môi ngọt lừng hương chín

Ô hoá là tình xuân.

  >> TRầN TRìNh LãM 
           Hội Nhà văn VN

Lục bát tháng giêng
Tháng giêng, em hẹn, không về

Để dòng sông với con đê nhỡ nhàng 

Anh ra đứng mãi đầu làng 

Trông trời ngóng đất - lại càng ngút xa 

Mịt mù là cái sương sa 

Miên man là cái la đà gió xuân 

Từ đây sang đấy tưởng gần 

hóa ra thăm thẳm - chồn chân bấn lòng! 

Tháng giêng là tháng lòng vòng 

Câu thơ bất chợt cầu vồng bắc sang 

Bao giờ em ghé thăm làng

Có mang một chút xốn xang theo cùng...? 

      >> hoàNg CáT
     Đài Tiếng nói Việt Nam
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