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Xuân Đồng Nội 

 

 

Nắng ban mai chan hòa lên vạn vật 

Gió chướng mát lành tháng chạp cuối năm 

Nước sông trong xanh, sóng bủa rì rầm 

Đàn bướm cỏ nhởn nhơ ngoài bờ dậu 

 

Sương long lanh trên liếp rau luống đậu 

Chim véo von cây ổi chín hiên nhà 

Ngoài vườn sau, tu hú trổi vang ca 

Hương lúa mới đồng ruộng xa thoảng tới 

 

Vồng cải mượt mà hong làn gió mới 

Ngồng vươn cao lấm tấm trổ hoa vàng 

Buổi thanh bình rực rỡ ánh thiều quang 

Ao đìa rộng, nước tràn trong leo lẻo 

 

Xuân thắm tươi sắp về trên vạn nẻo 

Mây pha hồng giăng mắc góc trời cao 

Hoa tỏa hương phơi phới dưới nắng đào 

Trái cây chín nõn nà chờ tay hái 

 

Cô thiếu nữ mắt mơ màng đen láy 

Áo vá vai quần thấm mốc nước phèn 

Miệng cười tươi chào hỏi kẻ thân quen 

Lòng chan chứa mộng tình xuân chớm nở 

 

Ngoại thanh nhàn, mắt già nua hớn hở 

Nhìn đu đủ chen cây da rám ửng hườm 

Ong bay quanh nia chuối ép mật tươm 

Sào lủng lẳng phơi mấy xâu lạp xưởng 
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Trong khạp rọng cá chài, cá bống tượng 

Bếp lửa hồng, mẹ quết chả, gói nem 

Chiếc thố sành cơm rượu đã lên men 

Nồi cá thịt kho nước dừa trứng luộc 

 

Món dưa giá, tỏi, gừng sao trắng muốt 

Dưa kiệu nồng thơm, dưa cải chua giòn 

Gói trà, nhang, phong pháo đỏ màu son 

Quả từng ngăn, mứt, thèo lèo... mua sẵn 

 

Chiều Ba Mươi giữa tôn nghiêm vắng lặng 

Rước Ông Bà hưởng Tết với cháu con 

Mùi nhang trầm tản mạn khắp cô thôn 

Xuân thuở ấy, vui thái hòa mọi chốn 

 

Mừng đón Tết, với lòng thành vui rộn 

Hái lộc đầu năm, đáp lễ, tạ ơn... 

Ba ngày xuân bỏ hết chuyện giận hờn 

Ai vui vẻ, sẽ gặp may năm tới… 

 

Nhà cửa trang hoàng đón mừng Xuân mới 

Con cháu xa, sắp xếp việc bộn bề… 

Trở về đây ăn Tết giữa thôn quê… 

Được sum hợp gia đình, tròn đạo hiếu 

 

Quê Ngoại ơi, thuở em còn niên thiếu 

Cứ mỗi năm mùa tháng chạp bãi trường 

Xếp bút nghiên về đồng nội mến thương 

Để vui hưởng hương Xuân, phong vị Tết 

 

Xứ người Tết trong đông phong mưa tuyết 

Trong lạnh lùng kẻ dị chủng ngoại nhân 

Nhớ cố hương tràn nắng đẹp mùa Xuân 

Mà mắt lệ che mờ trên phố thị. 

 

Dư Thị Diễm Buồn 
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