CHO TÔI
ĐƯỢC MỘT LẦN
Dòng sông ấm bốc lên màn sương mỏng
Đêm gần tàn còn động nửa vầng trăng
Quanh đống chà bao kín những tấm đăng
Cạnh vàm rạch dưới cây bần hoa nở
Trái bần chua, bông đẹp màu trắng đỏ
Giữa lòng hoa còn đọng hạt sương đêm
Lá chuối non óng ả vóc tơ mềm
Khói lam tỏa mái nhà đun cơm sớm
Bên mương vắng, hàng dừa xiêm rủ bóng
Tiếng chim kêu ríu rít ngọn cây cao
Hoa huỳnh anh cười cợt dưới nắng đào
Gà túc túc trong sân nhiều hạt thóc
Sáng thôn quê vòm trời trong như lọc
Sông cạn dần, chà giỡ để sang bên
Nhảy lao xao cá bống, cá mè vinh
Cá chày đẹp vảy long lanh mắt đỏ
Nước càng cạn, cua tôm vào trong rọ
Bát canh chua, cá kho tộ ngon cơm
Ai ngờ đâu buổi xum họp sau cùng!
Từ dạo đó quê hương xa cách mãi!
Sáng hôm nay phố đông người qua lại
Gió lạnh lùng, trong nắng tuyết lung linh
Bất chợt nhìn, những con cá mè vinh
Nằm thu gọn mình trong ngăn đá nhỏ
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Một chút thôi, cũng gợi niềm thương nhớ!
Bao bóng hình thân ái trở về đây
Quê hương ơi, ngăn cách tháng năm dài
Ngày trở lại sẽ không còn xa lắm...
Người người hân hoan mừng ngày hội lớn
Từ Nam Quan cho đến mũi Cà Mau
Cờ vàng sọc đỏ lồng lộng trời cao
Tiếng hát hò vang trên đồng lúa mới
Dòng nước trong cá mè vinh bơi lội
Dọc bãi sông, bần đơm trái nở hoa
Bồ câu bay, gà chim chíp quanh nhà
Mái tranh ấm, bếp lửa chiều rực đỏ
Anh yêu hởi, hãy ghé thăm thôn nhỏ
Nước dừa tươi ngọt mát ý tình quê
Di tích xưa đợi người bước quay về
Thăm miếu Ông, thăm kinh đào Vĩnh Tế
Trận thủy chiến, gương anh hùng Nguyễn Huệ
Đền Thủ Khoa Huân ở huyện Bến Tranh
Dãy cồn Rồng, vườn cây trái tươi xanh
Đêm trăng sáng trên cù lao Ngũ Hiệp
Xin cho tôi được trở về nối tiếp
Nghiệp mẹ cha trên đất nước quê nhà
Một lần thôi, gian khó chẳng nệ hà...
Cho tôi được một lần tròn ước nguyện
DƯ THỊ DIỄM BUỒN
Email: dtdbuon@hotmail.com
ĐT: (530) 822 5622
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