Em Đến
Em tự giai nhân của thuyết xưa.
Gieo từ sóng mắt thủy tinh đưa.
Bao nhiêu huyền thoại đầy mơ mộng
Ru giấc đa tình ngủ say sưa.
Em đến mong manh vóc ngọc thanh.
Nép bóng lung linh gợn qua mành.
Ta xin từng đóa hoa thùy lệ,
Theo nét chữ về suối Thơ xanh.
Tóc quyện dòng mây thoảng chớm vai,
Hong từng tia nắng thướt tha dài.
Ta tìm nhịp bước đôi chân nhỏ
Dẫn lối ta về chốn thiên thai.
Mười ngón tay mang phép nhiệm màu.
Ôi mong được hóa kiếp về đâu?
Ta xin nâng niu hồn trinh bạch.
Ngưõng mộ em như ánh tinh cầu.

Cánh bướm run run hiện dáng người,
Ta ngờ khẽ gọi: diệu huyền ơi!
Đâu đây còn thoảng hương hoa phấn,
Ta kiếm nàng trong bóng nguyệt trôi.
Em đến trăng tà...áo rũ sương.
Miên man ta ngóng truyện hoang đường.
Làn môi chớm nụ lòng e lệ,
Gác lại đôi mày những mối vương.
Em về, để lại nắng đơn sơ.
Cho hoa khép cánh mộng mong chờ.
Ngẩn ngơ hàng chữ, ngân dòng mực.
Để ta làm bạn chốn cô sơ.
Lẳng lặng dạt trôi cõi mộng nào?
Khói sương giăng toả điểm thần giao.
Em đến, đưa hồn sâu mắt biếc.
Đằng gió theo mây đến chốn nào.
Dạt bước trôi nhanh đến viễn khơi...
Ta đi tìm ngóng tiếng ai cười.
Ta chờ âm gọi thiên thu lại.
Mong thoát đa mang một kiếp người.
Sợi nắng vấn vương, ửng má hồng.
Lòng em thùy mị tựa tơ nhung,
Hàng mi lắng đọng nghìn tinh tú
Em nhốt giấc sầu chốn thâm cung.
Hạnh phúc thơm từ năm ngón tay,
Dệt thơm thơ mộng nhớ nhung này.
Trong đêm thao thức cùng trăng gió
Tìm mãi Thơ hồng lẻn bóng mây.

Em đến, đừng mong ngóng hạn kỳ!
Hãy cho ta trọn chữ cuồng si...
Vận thể xoay tròn, tay bỏ mặc...
Ta muốn chiêm bao mộng ái phi.
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Giấy mực thơm nồng hương sắc Em.
Ta mong thấu tả phút êm đềm,
Mang theo hoài bão cùng hy vọng
Gửi đến ân tình chửa đặt tên.
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Nhẹ bước chiêm bao tưởng lạc đường.
Em đến mang theo cả trời thương.
Mùa xuân Em giữ vòng tay khép
Nhỏ xuống trong tôi một mối vương.
Khát vọng kết thành nguồn suối mơ.
Ta trôi theo dòng nước mong chờ.
Em đến, gieo mầm non hoài vọng
Ấp ủ bên bờ cánh hoa Thơ.
Vai nép trong vai, thẩn thơ đời.
Anh hôn hoa gọi: diệu huyền ơi!
Mây trời bát ngát màu xanh biếc
Trong sáng hồn Em, mộng của tôi...
CV

Xuân và
Tình Yêu
Hãy mở lòng ra đón chúa Xuân
Mỗi năm chỉ có được một lần.
Trăm hoa đua nở, khoe ngàn sắc,
Ấp ủ bao ngày giấc mộng Xuân.
Hãy để tình yêu đến với ta,
Cho dù bao bão tố phong ba.
Đừng để con tim mình băng giá,
Tình yêu nên có chút thứ tha.
Hãy yêu trong lúc tuổi còn Xuân,
Nụ yêu còn thắm, tình còn gần.
Đợi chi đến tuổi già bóng xế,
Muốn yêu tim phải đợi Hồi Xuân.
Hãy giữ mùa Xuân mãi nơi đây,
Để tôi chúc Tết được mỗi ngày,
Cho tôi được thấy Mai, Đào nở,
Mơ mùa Xuân tới trọn năm nay.
Hãy để Xuân mang nhiều hy vọng,
Phát tài, Như ý, Trọn ước mong.
Riêng ai gối chiếc phòng đơn trống,
Tôi chúc Xuân mang lại "Bạn Lòng."
Hoàng Lan
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