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NIỀM VUI MÙA XUÂN

- Tiểu Ngốc Tử -

Tôi tìm kiếm một mùa Xuân miên viễn
Để đem về dâng tặng khắp nhân sinh
Nhưng lặn lội theo tháng ngày mộng 
huyễn
Chỉ thấy Thu qua, Đông hết, Xuân tàn!

Xuân nàng hỡi! Nàng ở đâu có thấu?
Hãy về đây! Đẹp mãi chớ già nua
Để tô điểm cho ngàn hoa yêu dấu
Đừng bôn ba và thay đổi theo mùa.

Xuân hãy đến mang ấm no hạnh phúc,
Mang tiếng cười về cho cả nhân sinh
Đừng đến khi oán thù đang sôi sục,
Khi con người còn lắm nỗi điêu linh!

Xuân hãy đến với người đang tăm tối
Chiếu tinh quang để phá hết mê mờ
Xuân hãy đến với người đầy danh lợi
Xin đừng về bên những kẻ xác xơ!

Ta định nghĩa Xuân là gì đây nhỉ?
Phải chăng là ba bữa Tết đầu năm?
Nếu chỉ thế… Xuân về chi vô vị?
Rồi vội đi để lại nỗi khô cằn.

Xuân là với cõi lòng luôn vui vẻ
Không lo toan hay ray rứt buồn đau
Xuân như thế… đâu có gì mới mẻ
Ở sẵn trong ta, không phải tìm cầu.

biện pháp tối ưu cho đồng bào ta tránh xa “nạn kiếp” 
thiên tai (một trong nhiều việc cần làm). Ấy thế mà 
“lực bất tòng tâm” và mỗi mùa bão lũ đi qua, đồng 
bào mình vẫn chết chóc nhiều, bi thương nhiều, 
tan hoang nhà cửa, ruộng vườn tiêu điều, v.v… Anh 
chạnh lòng! Biết nói gì với em đây nhỉ! Nhưng cũng 
không phải vì thế mà tình cảm chúng ta nhợt phai 
chứ! Em lo lắng bồn chồn điều ấy mà làm gì. Hãy hiểu 
rằng: Nước ta còn nghèo, chúng ta đã cố gắng vượt 
qua số phận, khẳng định tên tuổi trên trường quốc tế 
vị thế và sứ mạng của Việt Nam chúng ta. 

Trong mỗi nhiệt huyết của tuổi trẻ hôm nay luôn mang 
theo những hoài bão và ước mơ. Anh và em cũng thế 
chứ! Mùa xuân là tuổi trẻ nhân loại. Dẫu biết rằng em 
còn nặng lòng với những thương tâm: Bà mẹ kia duy 
chỉ có đứa con vì kế sinh nhai theo đoàn tàu đánh bắt, 
gặp thiên tai ra đi mãi mãi không về; hai đứa bé vô tội 
kia vĩnh viễn mất cả cha lẫn mẹ khi cơn lũ đột ngột 
cuốn trôi; mười mấy thi thể vô vọng chỉ vì anh tài xế 
chủ quan muốn vượt lũ bằng xe v.v… và còn nhiều 
lắm ai ơi những – đau – lòng! Hãy biến đau thương 
thành hành động thiết thực nhất em nhỉ!

Như em, mùa xuân đến xóa bao điều lụy phiền. Như 
em, mùa xuân đến cất bao lời yêu thương. Hãy xoa dịu 
nỗi đau ấy bằng chính con tim chân thành, bằng bàn 
tay chìa ra níu kéo sự sống cho ai đó, bằng “một miếng 
khi đói bằng một gói khi no”, … chúng ta biến đau 
thương thành mùa xuân đó em à. Tên em khắc ghi như 
một huyền thoại và nhân loại vẫn luôn chờ đợi em!

Mùa xuân ơi! Em có nghĩ rằng anh quá tham lam và 
dường như anh không cần biết cảm xúc của em nghĩ 
gì mà anh cứ muốn thể hiện điều anh cần nói và chia 
sẻ với em không sao? “Em không nghĩ vậy đâu anh, 
em hiểu anh như hiểu bản thân mình vì những trăn 
trở ấy anh mang đến em như là một sự chia sẻ để em 
tự phải biết mình sẽ làm gì đồng hành cùng anh mà, 
đúng không anh?” Em vẫn luôn nói với anh vậy! Anh 
phải lòng em từ câu nói ấy tự bao giờ và chỉ biết yêu 
thương em như yêu mảnh đất miền Trung – nơi sinh 
ra anh vậy!

 Dòng người trẩy hội xuân, ai cũng sáng láng, ai cũng 
hăm hở,... nhịp đời vụt – qua và bất giác anh chạm 
phải ánh mắt một cụ già trọ trẹ: “Chú choa bà xin vài 
đồng mua cơm ăn. Đói lắm!” và anh không thể nghĩ 
được gì đẹp hơn để kể tiếp em nghe – “Con gửi bà!” 
… mùa xuân lặng lẽ cũng theo đi…

Tản mạn, ngày 10 tháng 10 năm 2010

Tìm Xuân
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Xuân   Tân Mão

Chấp bút tìm vần, xuân ùa đến 
Ba năm có lẻ, biết danh thầy 
Cảm đức, mến tài trò gửi đến 
Mấy vần thơ nhỏ chúc xuân nay! 
Tóc ơi, đừng có thêm sợi bạc 
Tâm hồn đừng cỗi, mãi màu xanh. 
Nụ cười sáng mãi như sao ngọc 
Gót hài thư thái, nhẹ bước chân. 
Trước thềm năm cũ sang năm mới
Chúc thầy muôn tuổi mãi là xuân! 

Xuân về nắng lại nở hoa
Mây giăng đỉnh núi, gió hòa sương đêm
Suối reo bản nhạc thiên nhiên
Hàng cây ngả bóng bên thềm chùa xưa
Đêm thanh vọng tiếng chuông chùa
Lâng lâng thanh thoát xa đưa ngọt ngào
Dòng sông in bóng trăng sao
Cháu con Hồng Lạc dạt dào nghĩa nhân
Ngày xuân truyền thống cha ông
Trải bao biến đổi, lắm lần gian nan
Hôm nay con cháu huy hoàng
Nhớ ơn quốc tổ muôn vàn đắng cay
Làm sao báo đáp ân này?
Để không cô phụ công dày tiền nhân
Nguyện gìn nét đẹp tông phong
Nêu cao gương hạnh con Rồng cháu Tiên
Phát huy tinh túy thánh hiền
Dựng xây gấm vóc vĩnh miên muôn đời

Xuân là xuân của đất trời
Nhân sinh mừng đón trao lời nghĩa nhân
Vui xuân rộng mở từ tâm
Một lòng hướng thượng thoát dần bến mê
Xuân về nhuận thắm tình quê
Ngày xuân hoan hỷ hướng về cố hương.

Tịnh xá Ngọc Bửu, Xuân Tân Mão – PL. 2554

Chúc Xuân
NGHIÊM TỪ

Mừng Xuân         Lại Về
NGUYÊN THOẠI
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