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Trang thô

Em có về cùng với tháng ba không?

Hay nơi em thu vẫn khóc trong lòng?

Xuân vắng em xuân cũng buồn xơ xác,

Tháng ba về ta cứ ngỡ mùa đông

Hoàng hôn tím luyến thương mờ năm tháng

Người có về không hỡi gió mây ơi!?

Gió không đáp hững hờ trên mái phố

Mây lang thang buồn bã chẳng đưa lời

Chiều nắng đẹp giăng mành hương cỏ biếc

Sao ta nghe có rét cuối chân trời?

Hồn vỡ nát chìm dần theo bóng tối,

Bỏ lại người với giấc mộng xa xôi…

Noãi nhôù thaùng Ba
HUỲNH MINH NHẬT

Đây giây phút khẽ khàng xuân mọng chín

Phố chuyển mình gọi gió tháng ba sang

Những cánh én chao nghiêng trời lãng mạn

Và ngoài kia hoa nắng đã điệu đàng

Tháng ba đến lòng đêm ôm nỗi nhớ

Ru ngày xưa mùa lá rụng phai tàn

Ngõ lập lờ ánh hoàng hôn trăn trở

Dáng ai gầy chiều bóng đổ miên man

Nắng tháng ba ngập ngừng buông sắc điệp

Khúc du mùa lững thững một niềm mơ

Ta ngủ thiếp bên nửa dòng thơ vỡ

Chợt bâng khuâng một con nắng đợi chờ
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Heïn öôùc muøa hoa xoan
LƯU ẢNH

Bước trở về nơi ấy giữa mùa xoan
Từng bông tím vẫn rơi tràn lối nhỏ

Hoa li ti quyện trong từng ngọn gió
Khơi chuyện tình...nơi xóm nhỏ ngày xưa

Thuở yêu nhau, tuổi 18 đang vừa
Theo tiếng gọi, tôi lên đường nhập ngũ
Em dặn tôi...gắng hoàn thành nghĩa vụ

Chốn quê nhà,em nguyện giữ tình yêu...

Giờ đứng đây...nhìn gió lạnh hoang chiều
Trên bến hẹn, bóng người yêu chẳng thấy

Kỉ nệm cũ...chỉ mình tôi lấp đậy
Em lấy chồng trước dạo nẩy hoa xoan

Màu tím xưa, giờ vẫn tím giăng tràn
Thề vẫn đó, tình đã tan thành khói

Đêm trở giấc, mùa xoan thầm thì gọi
Màu thủy chung...màu nhức nhối tâm hồn.

Veà ngang muøa hoa gaïo
THIÊN ÂN

Về ngang một mùa hoa gạo
Tháng ba e ấp má hồng
Bàng hoàng tiếng kêu chim sáo
Một trời hoa đỏ mênh mông

Năm cánh mở ra dòng nhớ
Cho anh nhích lại gần em
Bừng lên sắc màu rực rỡ
Chạy trong giai điệu khát thèm

Em nâng niu từng cánh mỏng
Đôi tà áo trắng thơ ngây
Hồn cây lên men nhựa sống
Thẳng,cao hoa lá rụng đầy

Về ngang góc trời hoa gạo
Em còn nhí nhảnh líu lo
Ngâm nga câu thơ từ dạo
Tháng ba trời đất chuyện trò

Bức tranh dường như thắp lửa
Cháy đỏ chân trời yêu thương
Ai còn rụt rè mở cửa?
Ai còn trông đợi bên đường?

Về ngang tháng ba ôm ấp
Trái tình đầy ắp môi ngoan
Hoa gạo khoe muôn dáng dấp
Thương từng cánh nhỏ dịu dàng

VAÊN HOÙA - XAÕ HOÄI


