
  

VUI NHƯ CỎ DẠI  
 

Gần Trung thu,  

nhớ em Nguyễn Thị Thanh San  

 

Rủ em về lại vườn xưa  

Bắt con sâu nhỏ rào thưa xoăn mình  

Bướm vàng giận dỗi làm thinh  

Bay vòng qua dậu rung rinh lá cành 

 

Rủ em về suối ngàn xanh  

Nước trong veo chảy tràn vành đá trơn  

Rong rêu mấy lớp dày hơn  

Chặn đường cá nhảy mây vờn dòng sâu 

 

Rủ em níu bước bên cầu  

Hái bông súng trắng cài đầu làm duyên  

Chơi trò đám cưới thần tiên  

Cô dâu chân đất ,rể hiền sún răng 

 

Rủ em đào bụi cỏ săng  

Nhấm nha khúc rễ ngọt bằng chè xôi  

Soi mình xuống mặt giếng khơi  

Miệng cười nhem nhuốc đánh rơi mất tiền 

 

Em về khóc mấy đêm liền  

Chỉ mong Bụt hiện cho nguyên mấy hào  

Chắc là bè bạn xôn xao  

Rủ mua kẹo kéo lao nhao ăn cùng 

 

Cái thời tuổi nhỏ lùng tung  

Vui như cỏ dại mọc chung quanh nhà . 

 

Đà Lạt , ngày 23 tháng 9 năm 2017 

 

NGUYỄN THỊ NGÂN TẢO 

BTX 63-70 

 

 

 

 

 

TIN TỪ CÁNH BƯỚM 
 

Bướm vàng về ở vườn xanh  

Lá thu chưa vội lìa cành bay đi  

Gió từ khe núi thầm thì 

Tổ rơm lích rích chim ri gọi mừng 

 

Bướm vàng cánh mỏng ngập ngừng 

Nhẹ nghiêng đón nắng ven lưng chừng đồi 

Hương rừng thấm ngọn cỏ tươi 

Phấn thông ngan ngát thơm hơi đất lành 

 

Bướm vàng vờn nụ hoa chanh 

Chờ mai kết trái trĩu nhành non tơ 

Thoảng mùi bông sứ ngẩn ngơ 

Như sao trắng rụng bên bờ đường quê 

 

Bướm vàng thơ thẩn rủ rê 

Nắng hồng ấm áp soi mê mải cùng 

Trổ cờ bắp ngẩng đầu rung 

Dịu êm ngày tháng nuôi chung hạt mầm 

 

Bướm vàng vui lượn quanh sân 

Cầu cây nối nhịp lối gần ngõ xa 

Bất ngờ khe cửa nhìn ra  

Dáng ai thấp thoáng, phải là tình xưa ! 

 

Đà Lạt ,ngày 4 tháng10 năm 2017 

 

NGUYỄN THỊ NGÂN TẢO 

BTX 63-70 
 


