
Happy Valentine's Day 

 

Mấy nụ hoa vàng nở, vừa kịp Valentine's...Cảm ơn Trời, hôm nay, mấy nụ hoa vàng nớ... 

 
Tôi nhìn xa chợt nhớ / Quê Hương tôi hoa vàng...hoa cải vàng mênh mang, hoa cải vàng sắp Tết, 
hoa quỳ vàng thắm thiết, giaieuil vàng ra Giêng.  Ôi Quê Hương không riêng / của lòng tôi nỗi 
nhớ / cây đa vàng cổ độ / trăng vàng soi mái tranh... 
 
Cảm ơn đồng cỏ xanh / sau cơn mưa năm mới / bao nhiêu niềm hồ hởi / tràn đầy hồ Xuân 
Hương...Ôi cái tên dễ thuơng / thay cho tên Le Lac / mà hồi xưa người Pháp / không biết gọi 
làm sao / cho cái hồ ngọt ngào / Thiên Nga vào đó giỡn / liễu hồ xanh mơn trớn...rồi Thiên Nga 
bay...xa!  
 
Hơn ba mươi năm qua / tôi là người lữ khách / chẳng biết đâu đất nước / chẳng biết đâu quê 
mình...Chợt hôm nay, thình lình / mấy nụ hoa vàng nở... 
 
Valentine áo lụa, Valentine áo nhung, Valentine áo hồng...tôi thấy tôi bềnh bồng / trên ngàn 
thông mướt mát / huơng lan rừng ngào ngạt / phấn thông vàng gió bay...Valentine's 
Day...những bàn tay theo nhạc / những bàn chân theo chân...có ai đó tần ngần / hái hoa vàng 
bên suối / hỏi người yêu có mỏi / hãy ngả vào lòng anh... 
 
Mấy nụ hoa long lanh... 
Mắt của người con gái... 
Mấy nụ hoa anh hái...chỉ vì anh-yêu-em! 
 
Valentine không riêng / của bài thơ này nhỉ?  Ước chi lòng chung thủy: anh, chị...và chúng ta / 
đều ở chung một nhà - nhà Việt Nam yêu dấu!  Xin cho lòng tôi đậu / trên bàn tay của em / trên 
suối tóc rất mềm / hỡi nàng Tiên hiền dịu... 
 

Trần Vấn Lệ 

 


