Chân thành cảm ơn người chụp và chuyển
ảnh, để tôi cảm tác

TRẢ LẠI MÙA XUÂN
Cả bầu trời xám đục
Mây đen vùn vụt vây quanh
Tầng mây cao hạ thấp
Mưa lất phất rơi nặng, nhanh...
Mặt đường nhựa bóng loáng
Nước loang hằn vết tích khô cằn
Em co ro ngồi đó
Lặng lẽ âm thầm
Góc phố hoang yên lặng
Chuột bọ, rác rến nhện giăng...
Mưa rào rào, gió ào ào...
Canh cây kẽo kẹt
Là nơi em trú ẩn...
Em bé ơi,
Mùa xuân em đâu mất?
Ai nghiền nát?
Ai đã cướp mất của em?
Em chào đời vào mùa hoa nở rộ

Đường thêng thang rộn tiếng reo hò
Trống múa lân, pháo nổ đì đùng
Tươi sắc màu, mùa xuân mở hội
Em ngơ ngác nhìn đời hồng thắm
Lớn dần trong mái ấm tình thương
Em vô tư thảnh thơi đến trường
Môi má tươi hồng rạng rỡ
Với em cuộc đời đầy hoa nở
Ngào ngạt tỏa hương thơm...
Bỗng có một hôm giặc đỏ tràn về!
Cha bị tù cải tạo!
Mẹ thương tâm, tức tưởi lìa trần!
Nhà cửa giặc chiếm, của cải giặc thu!
Em bơ vơ xó chợ...
Sáng đầu đường, chiều cuối phố...
Đóng rác bên đường nuôi sống thân em!
Nay xuân về góc đèn, phố cô đơn
Chạnh lòng! Trời làm mưa đổ từng cơn...
Em xác xao... nhớ mùa xuân năm cũ...
Trong bóng đêm có đoàn người lặng lẽ
Vì chung quanh họ, giặc cướp, giặc thù...
Họ không lùi bước... quyết tiến lên...
“...Em bé ơi, em ngồi đó bơ vơ!
Các anh nguyện mang mùa xuân rạng rỡ
Đền trả lại em...
Xuân năm xưa em thương nhớ đợi chờ...”
California, ngày 5 tháng 3 xuân Mậu Tuất 2018
Tệ xá Diễm Khánh An

DƯ THỊ DIỄM BUỒN
www.vietnamvanhien.org

