
Nụ Hoa Nhớ 

Buổi sáng Valentine's Day không nụ hoa nào nở!  Trời mưa từ chiều hôm qua, mưa suốt đêm 

chưa ngớt... 
 
Nụ hoa nhớ vẫn nở trong lòng ai nhớ nhung.  Nó là nụ hoa hồng có màu vàng thắm thiết...Nó là 
hoa đặc biệt, anh dành tặng cho em! 
 
Anh không trách mưa đêm.  Anh không buồn mưa sáng.  Có thể cả hôm nay mưa cũng sẽ không 
tạnh / nhưng vẫn là ngày Valentine's!  
Anh đang nhìn mưa bay... 
Mưa bay trên bờ giậu... 
Có một con châu chấu 
Bay trong mưa đang bay... 
Con châu chấu bay.  Ngộ thay!  Anh cùng bay theo nó / mang theo nụ hoa nhớ / xòe cánh ra, 
cùng bay... 
 
Gió thổi từ phía Tây, gió bay lên phía Bắc, lên đỉnh núi cao nhất, lên cho tới mặt trời?  
 
Có thể lắm, em ơi!  Anh tới chỗ em ngồi, anh để hoa ở đó...Lậy Trời cho thêm gió, anh bay kịp 
tới em! 
* 

Hồn anh đang bay lên.  Hoa nhớ nằm trên ngực.  Anh nhớ em mái tóc...tóc em mà cài hoa...thì 

đường bay dẫu xa, đường nào đi cũng tới! 
 
Anh tin em có đợi.  Tại sao anh không bay? 
 
Mưa hôm nay.  Valentine's Day. Trong vòng tay, ôi mình thương biết mấy!  Tóc em anh sẽ chải 
dài muôn sợi thời gian...như mưa đó hiên ngang, như anh hồi rất trẻ...em mãi là cô bé, nụ hôn 
đầu mười lăm! 
 
Nụ hôn đầu mùa Xuân! 
Valentine's yêu quý! 
Dẫu muôn ngàn Thế Kỷ, em vẫn là Mùa Xuân! 
Dẫu đời chỉ trăm năm...mình nối dài Thế Kỷ...như kéo dài sợi chỉ, mình buộc ràng Thiên Thu! 
 
Em yêu quý ở đâu mà anh thương nhớ vậy?  Sài Gòn đang nắng cháy?  Paris có mưa 
không?  Hỡi bầy cò Cửu Long hóa thành Thiên Nga nhé...dẫu cõi đời dâu bể...thì Tình là Không 
Gian! 
 
Ôi Tình Là Không Gian Hoa Tàn Hoa Lại Nở Đó Là Nụ Hoa Nhớ Xa Em Gần Em Hay Bên Em! 
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