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Tinh khoâi 
"tuyeát" söa!
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Tháng Ba đón đưa hương sắc muôn hoa. 
Khi những chiếc lá vàng rơi rụng giữa mùa 
thay lá cũng là lúc những chồi non mơn 

mởn bật lên sức sống mãnh liệt từ thân cành 
khẳng khiu. Và đó cũng là thời khắc của vũ điệu 
sắc màu, là màu đỏ của hoa gạo, tím nhung 
nhớ hoa xoan, hoa ban yêu kiều tím hồng trong 
nắng mới và cả sắc trắng mơ màng của hoa sưa 
rộ nở. Lắng nghe trong cơn gió chiều lạnh còn 
sót lại của mùa đông trước tiếng chồi non cựa 
mình, tiếng xào xạc lá rơi hòa điệu cùng tiếng 
chim sâu rộn rã. Khúc giao mùa tháng Ba ngân 
lên giữa tầng không những thanh âm trong trẻo 
tựa như bản tình ca.

Tháng ba về...
Hoa sưa nở rồi anh
Con phố nhỏ nơi chúng mình hò hẹn
Hoa chúm chím hé mắt cười len lén                               
Thả đong đưa phủ trắng cả góc trời

Trần Thanh Xuân

Vào một ngày rả rích mưa xuân, anh lính bịn 
rịn đôi tay mềm, tạm xa người con gái để lên 
đường ra trận. Chiến tranh khốc liệt chẳng thể 
nói trước, anh đã trao cho cô gái một loài cây và 

dặn, nếu cây nở hoa đỏ thì anh sẽ về, còn nếu là 
hoa trắng cô gái đừng chờ đợi thêm nữa. Năm 
tháng qua đi trong lặng lẽ chẳng một hồi âm. 
Rồi đến ngày cây trổ bông. Bên hiên nhà tranh 
lã chã tiếng mưa rơi, trái tim cô tan vỡ, nước mắt 
tuôn trào như những cánh hoa trắng tinh khôi 
rụng rơi trong mưa lạnh. Để rồi lầm lũi qua các 
tầng thời gian chồng chất, cô gái chìm trong nỗi 
nhớ nhung vời vợi mang theo những mong nhớ, 
hẹn thề. 

Khi mùa xuân ấp ủ đến căng đầy nhựa sống 
ngọt lành, người con gái lại thả ánh mắt đượm 
buồn theo cánh hoa li ti đu đưa trong gió. Chỉ có 
trái tim đang khắc khoải trong lồng ngực ắp đầy 
nỗi nhớ khôn nguôi. Ai đã rắc vào cánh hoa bản 
tình ca dang dở để sắc trắng khiến lòng người 
ngẩn ngơ, lạnh vắng.

Người ta bảo, hoa sưa đẹp mượt mà như tình 
yêu trắng trong là vậy. Hoa sưa đẹp, mong 
manh là thế nhưng đã kịp ôm trọn nhớ nhung 
đong đầy, vấn vương của những mối tình mong 
manh.

Khi cái rét nàng Bân đã kịp ùa về, những con 
phố nhỏ bỗng trở nên lạ lẫm sau một đêm mưa. 

Tinh khoâi 
"tuyeát" söa!
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Những chùm hoa trắng bừng nở giữa nền mây trắng bạc và 
xanh mướt của lá, níu cả khung trời xuân trong lưu luyến.. 
Thêm một mùa hoa sưa nữa về! Chẳng đành để lỡ một mùa 
hoa, người con gái mở toang cánh cửa sổ, hít hà thứ không 
khí mát rượi, thơm hương, thả mắt theo những những giọt 
nước trong ngần ôm trọn cánh hoa trắng nhỏ xinh. Chỉ một 
làn gió nhẹ mơn man, cánh hoa thả mình như những bông 
tuyết trắng giữa tiết trời xuân trong lành. Chẳng thể níu giữ 
một làn gió nhẹ, hoa rời cành mang theo cả trời thương yêu. 
Sắc trắng ấy giăng khắp lối về, mang yêu thương cho người 
thêm nhung nhớ, ngẩn ngơ.

Ai đã đánh rơi nỗi nhớ trong mùa hoa trắng ấy?! Cánh hoa 
rụng nhiều chẳng thể nhặt hết nổi nỗi dấu yêu!

Hoa sưa trong mưa chất chứa ẩn ức về những cuộc tình 
không trọn vẹn. Còn khi những áng mây bảng lảng tan đi, 
nhường chỗ cho những hạt nắng xuân muộn nghiêng nhẹ len 
lỏi khắp các ngõ phố, những chùm hoa trắng rung rinh như 
khúc ru tình viên mãn, đẹp đến mê lòng. Những đôi lứa bên 
nhau ấp ủ tình đầu. Họ tìm đến hoa sưa như một sự nhắc lòng 
để chẳng thể xa nhau.

Hà Nội mùa này nhuộm trắng hoa sưa, để rồi từ lúc nào không 
hay loài hoa ấy trở thành một gam màu rất riêng, rất đặc biệt 
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để vẽ lên bức tranh Hà Nội. Cánh hoa chẳng thể cũ giữa phố cổ rêu 
phong trong khoảng trời miên man sắc trắng. Những nụ hoa chúm 
chím căng mọng ấy cố kìm sức sống đang dồn nén bên trong, để rồi 
chỉ trực chờ bung nở như một điều kì diệu. Mùa hoa sưa khiến ta có 
cảm giác chênh chao đến lạ. Lòng người xao xuyến bên những cánh 
hoa trắng nằm khép nhẹ bên thềm, giữa mênh mông thương nhớ.

Hoa sưa khiến những con phố ồn ã bỗng trở nên thanh bình như 
chạm tận đến tận cùng cảm xúc sâu lắng trong mỗi con người. Hà 
Nội mùa hoa sưa khiến dòng thời gian như ngừng chảy, một cảm 
giác thanh bình đến lạ, để rồi hoa sưa không còn buồn như mối tình 
dang dở ngày nào mà mang chút dịu dàng cho một chốn an yên.

Tháng giêng hoa đào bừng nở, đón xuân khoe sắc hồng tươi
Tháng hai hoa ban ngập tràn, tím biếc những gương mặt phố
Tháng ba bất chợt một ngày, trắng tinh hoa sưa về đây                                                       
Tháng tư loa kèn mỏng manh, những góc phố con đường quen                           

Giáng Son

Tháng Ba đi rồi ai níu lại hoa sưa? Nhanh nở sớm tàn chẳng bàn tay 
nào giữ lại. Tuyết hoa tan giữa nắng xuân bừng tỉnh. Tháng tư về cho 
nguôi nỗi nhớ xưa.
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