
 

 

 TẾT NHỚ XUÂN XƯA  

 

Em hãy cùng tôi ghé chợ xuân 

Để nhớ Quê nhà xa bao năm 

Đào mai phơ phất - hương hoa Tết  

Nhớ Tết năm nào.. Ta tình nhân !.. 

 

Bạn có cùng tôi dạo chợ xuân 

Ngắm tà áo gấm tóc vành khăn  

Trẻ con ngước nhìn phong giấy đỏ  

Ta thấy mình già thêm một năm ! 

 

Tôi đã đợi qua bao mùa xuân  

Gió thoảng hương đưa - lòng bâng khuâng  

Nhớ nhà xưa - Tết hổng xác pháo  

Nay pháo hồng ai đốt ngoài sân ?!.. 

 

Bao lâu rồi những Tết những xuân  

Tết tha hương - Tết nhớ người thân  

Chiếc bánh chưng nhớ tay người gói  

Ta mua về chút Tết xa xăm !.. 

 

 

CẢM TÁC 

                      

Hôm nay bạn gởi bài thơ xuân 

Thương cảm làm sao bạn đồng song 

Bao năm xa cách luôn mãi giữ 

Tình Quê canh cánh ở trong lòng ! 

 

Tết về bạn lắm nỗi bâng khuâng 

Nhớ bao cảnh cũ nhớ người thân 

Nhớ ngày tháng sống êm đềm đó 

Tiếng pháo bây giờ gợi xót thương ! 

 

Xen lẫn tình Quê một chút riêng 

Vẫn nhớ “người xưa” món nợ xuân 

Bạn hiền như thế mà gan nhỉ ? 

“Người nay” biết được sẽ ưu phiền ! 

 

“Dẫu vui buồn - xuân vẫn cứ xuân !” 

Cùng bạn ta xin chúc mọi người 

HY VỌNG thành Quê Hương xán lạn 

Dân thanh bình êm ấm vui tươi ! 

 

Võ Thành Xuân 

 



Tôi vẫn nợ em một mùa xuân  

Cùng nhau đi hái lộc xin xăm  

Ngôi chùa quê cũ còn không nhỉ  

Vị sư già có nhớ ta chăng ?! 

 

Tôi muốn về Quê Mẹ đón xuân  

Giữa dòng người nhộn nhịp cuối năm  

Dẫu thấy lòng vẫn chưa đủ Tết 

Vẫn nhớ Saigon trước bẩy lăm ! 

 

Tết nơi này êm ả chợ xuân  

Viễn khách phương nào vừa dừng chân  

Có thấy ấm chút lòng xa xứ  

Trong buổi chiều se lạnh cuối năm ? 

 

Nơi Quê nhà cũng đang mừng xuân  

Ai người nôn nao - Ai dửng dưng ?  

Ai vui Tết - nổ tan thước pháo ! 

Ai buồn nhìn tờ lịch hết năm ?! 

 

Dẫu vui buồn -xuân vẫn cứ xuân ! 

Tết lại về giữa những ngày đông  

Vẫn HY VỌNG như ta còn trẻ  

Sao em ngồi tiếc xuân xa xăm ?! 

 

Hoàng  im  ong  

 


