ƯỚC VỌNG XUÂN VỀ
Ngày nào Tết đến quê ta
Vườn sau, sân trước quanh nhà thắm tươi
Hồng, mai, cúc, trúc... reo cười
Mận, cam, quít, bưởi... đón mời Chúa xuân
Bình minh đẹp nắng bâng khuâng
Líu ló én liệng tưng bừng trên không
Lúa tơ trỗ hột đòng đòng
Sông sâu nước chảy ngọt dòng xanh lơ
Vàng, hồng, tím... bông mười giờ
Cạnh bên vàm rạch mởn mơ trầu vàng
Mấy con gà trống gáy vang
Chú heo ủi chậu cúc vàng ngã nghiêng
Mèo nằm ngạch cửa lim dim
Bánh tráng, lạp xưởng ngoài hiên phơi mùng
Bà ngồi dáng điệu ung dung
Nhìn cá thịt trứng kho chung một nồi
An nhiên ông đứng ngắm trời
Màu xanh biêng biếc mây trôi nhẹ nhàng
Bàn thờ nghi ngút khói nhang
Rượu trà hoa quả hương lan xa nhà
Ba Mươi cúng rước Ông Bà
Gia đình sum họp trẻ già thong dong
Mùng Một Tết, mới hừng đông
Cháu con mừng chúc thọ ông tuổi bà
Mùng Hai thăm viếng gần xa
Mùng Ba cúng gỏi cháo gà xé phai
Mùng Bốn cúng Tất thịt quay
Mùng Năm nem chả cổ bày cúng luôn
Mùng Sáu mở cửa khai trương
Xuân ươm vồng cải, ruộng vườn tốt tươi
Tết về đem vạn niềm vui
Tết mang hạnh phúc đến người quê Nam
Thị thành đón Tết cao sang
Thôn dân chung Tết đình làng trước sân
Bầu cua, gà đá, múa lân...
Nam thanh nữ tú vui xuân an hòa
Chim khách trổi khúc hoan ca
Nhà trai mâm quả mang qua nhà nàng
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Tình xuân náo nức thôn trang
Hai họ hỏi cưới... tính bàn đã xong
Mặt trời chưa nhú phương đông
Ruộng gò, ruộng trũng nhà nông cấy cày
Anh Tư mặc áo vá vai
Lom khom cuốc đất để mai lên vồng
Chị Tư đem cơm cho chồng
Đầu đội chiếc thúng tay bồng bế con
Bé thơ sổ sữa mập tròn
Trắng phau da thịt tóc non xanh dờn
Khô nướng canh cải cơm ngon
Ăn xong uống chén trà thơm ấm lòng
Lưng trời mây trắng mênh mông
Ôm con thơ dại vào lòng ầu ơ
Cao sang chẳng chút ước mơ
Bình thường ước vọng mong chờ riêng anh
Chỉ thế, cũng vỡ mộng lành!
Sau ngày Cộng chiếm tan tành nước Nam
Dân đen khốn khổ lầm than
Bán dâng biển đất ngoại bang, ai ngờ!
Bây giờ cho đến bao giờ
Dân Việt hy vọng mong chờ đợi ai!
Tết về xao xác đắng cay
Người còn kẹt lại kẻ ngoài xứ xa
Nguyện cầu xuân tới an hòa
Nước non trầm thống sẽ qua tai nàn
Trời xanh phấp phới cờ vàng
Nhân quyền bình đẵng hân hoan đẹp lòng
Thanh niên hậu duệ ngoài trong
Đánh đuổi bọn Cộng chút không nương từ
Ba miền đất nước thắm tươi
Là ngày dân Việt sống đời tự do

DƯ THỊ DIỄM BUỒN
www.vietnamvanhien.org
2

