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Ôi mùa Xuân đã về! Em vẫn nhỏ như ngày xưa bé bỏng, thấy cây đào trổ hoa em nói làm cho 

anh lúng túng… giữa màu hoa và màu má em hồng… 

Hai cây đào Ba trồng / không riêng cho một mình anh đứng ngắm… mà cho ngày Xuân rực nắng 

/ anh ngắm em cùng lúc ngắm mùa Xuân! 

 

Anh gọi em là Giai Nhân / em nhất định nói “em không phải”. Anh gọi em là cô gái, ôi má hồng 

em mới dễ thương sao! 

Hai cây đào Ba trồng / hồi nào / chắc hồi Mạ chưa nằm trong ổ? Chắc Ba chỉ một lòng Ba nhớ / 

hồi Ba đưa Mạ bước vào nhà? 

Rồi em được sinh ra / em làm anh ngừng bước / ngang qua nhà em anh đi thêm không được / hoa 

nở xinh và ai hỡi quá xinh kia… 

Nếu hôm đó em đừng đứng chải tóc thề. Nếu hôm đó sân trước nhà em hiu quạnh. Đà Lạt mùa 

Xuân trời vẫn lạnh… anh không nghe nóng ở trái tim! 

Em là em / em là em / là em… Chàng Thôi Hộ dừng cương, đứng lặng. Con ngựa hí vang vang 

ngày nắng. Hoa đào rơi đỏ thắm má giai nhân! 

Ôi mùa Xuân / em là mùa Xuân…Trong xấp thơ của người khách lữ / có bài thơ cho một nàng 

thiếu nữ… có bài thơ ấp ủ một Tình Yêu! 

Em qua sông lòng em thấy sao? Hai cây đào Ba trồng trước ngõ. Em ơi em muôn năm anh là 

gió… nhớ em, về, thổi rụng một vài hoa! 

Gặp lại em, anh vòng tay “Thưa Bà” Ôi cô bé… ngày xưa thân ái. Em trở lại cùng mùa Xuân trở 

lại… mà con sông đâu có khép hai bờ! 

Ôi mùa Xuân về / mùa Xuân hay giấc mơ? 
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