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Trang thô

Saéc xuaân
TUYẾT TRANG

Hoa đua nở khoe sắc màu tươi thắm

Em áo vàng chẳng kém nét kiêu sa

Ong bướm sang cùng trang điểm vườn hoa

Muôn màu sắc hài hòa xuân bằng hữu.

Em và anh cùng bướm hoa tình tự

Lời yêu thương cho vơi nỗi tương tư

Năm cũ buồn chầm chậm bước giã từ

Năm vui mới hân hoan chờ bên cửa.

Mùa Xuân nay em sẽ về thăm lại

Nhớ chờ em trong màu áo vàng tươi

Đôi môi hồng xin giữ lại nụ cười

Để cùng đón mùa xuân nơi chốn cũ.

Cội mai vàng sẽ không còn ủ rũ

Đón gió xuân và những giọt sương đêm

Bình minh đến khoe sắc thắm bên thềm

Cùng nàng xuân đón chào năm mới đến.

Ảnh: Thu Phương
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Thô tình thaùng Ba
MINH LÝ

Tháng ba về anh có biết không

Hoa sưa nở trắng đường Hà nội

Trời đỏng đảnh gió mưa và nắng

Xuân tháng ba chợt nhớ vơi đầy

Tháng ba về anh có biết không

Hoa gạo nở đỏ trời thương nhớ

Rét nàng bân ùa về bất chợt

Gió thì thầm khúc hat ru xuân

Tháng ba về anh có biết không

Lá trải thảm chồi non đang nhú

Nắng tháng ba hỏi có còn xanh

Vầng trăng non khuyết tròn một nửa

Tháng ba về anh có biết không

Hoa lộc vừng uốn mình khoe sắc

Chợt bâng khuâng trong nỗi cô lưu

Tháng ba về nghe mùa xuân thở

Tháng ba về anh có biết không

Hoa bưởi rụng nhớ mùa hẹn ước

Bên khung cửa em thi thầm hát

Gửi hương thầm ru nhớ cùng ai.

Muøa xuaân
VŨ DẠ PHƯƠNG

Mùa xuân

Muốn hái lộc xuân

Hoa thơm tặng bạn

Nụ mầm tặng anh…

Đưa tay định ngắt mấy lần

Thấy xuân mơn mởn

Trong ngần

Lại thôi…
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