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Trang thô

Vẫn thầm tiếc tháng ba đầy bối rối

Hứng hoa sưa chiêng chao theo gió thổi

Ngẩn ngơ lòng nhặt hoa gạo bến sông...

Vẳng đâu đây ai tha thiết, phiêu bồng

" Như cánh vạc bay " về miền diệu vợi (*)

Môi ai xinh hồng tươi màu nắng mới

Nụ hôn nồng say đắm khúc hoan ca

Nắng buông tơ vương vấn vít la đà

Khua nụ hoa vẫn còn đang say ngủ

Để tháng tư sáng bừng trời quyến rũ

Hoa loa kèn khoe sắc trắng tinh khôi...

Đẹp nao lòng... nắng mới tháng tư ơi !

Höông naéng môùi
TRẦN THANH XUÂN

Tháng ba đi bịn rịn khúc chia ly

Hương hoa bưởi vẫn ngát thầm trong gió

Hoa xoan tím còn vương đầy lối nhỏ

Để tháng tư ngơ ngẩn bước chân về

Đã hết rồi làn sương lạnh ủ ê

Mưa cũng quên rắc sợi thương sợi nhớ

Hương nồng nàn, ấm êm như hơi thở

Nắng mới về ngọt lịm thả đung đưa

Men ái ân say biết mấy cho vừa
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Giaät mình thaùng Tö
VŨ THỊ MINH NGUYỆT

Nghe tiếng chuông reo,

bỗng giật mình

Nhưng không phải là anh,

không phải

Anh của em giờ này mê mải

Những phương trời xa lạ nào kia

Ảo ảnh anh như tháng Tư về

Loá màu trắng, loa kèn trên phố

Em mải ngắm những đài hoa rạng rỡ

Bỗng giật mình,

đã hết một mùa hoa!

Trắng diệu kỳ,

thanh khiết,

kiêu sa…

VAÊN HOÙA  XAÕ HOÄI

Tìm nhau
ĐỖ MỸ LOAN

Tháng tư về rồi đó

Vòm me xanh rì rào

Phượng cũng đã thay màu

Sắc hồng chen cánh lá

Tháng tư đùa nắng hạ

Vàng rực khoảng sân trường

Ta tìm nhau cuối đường

Ngập đầy bao kỷ niệm

Buồn nào vương mắt tím

Dấu chân bước rã rời

Ta lạc nhau mất rồi

Vòng tay gầy se sắt

Hai đứa giờ xa cách

Thăm thẳm hai tinh cầu

Mắt dõi mắt tìm nhau

Rồi nghẹn ngào thảng thốt

Tháng tư về đột ngột

Cơn mưa đến ngỡ ngàng

Gọi tên nhau bẽ bàng

Thôi tìm trong mộng ảo!


