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Tình Xuân 
 
Dưới nắng vàng vàng rực 
Em trồm trộm nhìn anh 
Chen lá nỏn xanh xanh, 
Hoa lục bình tim tím 
  
Anh hỏi: -Nhận tình không? 
Tim em đập phập phồng, 
Gió xuân sao mà nóng? 
Em cứ nhìn ra sông. 
  
Vội vàng chi thưa thỉnh. 
Hoa khen hai đứa mình, 
Chuồn chuồn vờn đủng đỉnh 
Tô xinh một mối tình. 
  
Mình tìm tránh đám đông 
Khoe xuyến trắng, lụa rồng 
Áo dài em lay động… 
“Dạ!” cho xuân thêm hồng.    Á Nghi xin phép và đa tạ Quý Tác Giả  

của những hình ảnh đã sưu tầm và chọn lọc cho trang 
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Anh Ơi Mai Hé Nụ Rồi! 
 
Trông anh: đếm phút, xem giờ 
Vào, ra cũng nhớ. Đợi chờ: đếm giây! 
Người đi đó có nhớ Đây? 
Hoa mai hé nụ, Xuân này về không? 
 
Á Nghi, 6-2-2015 
 
 
 
 
 
Say Chung! 
 
“Rượu đổ xuống sông: Hà Bá say”* 
Tình yêu anh đổ ngợp phương này 
Chưa say, em dại, thua Hà Bá 
Khôn lắm, say nhiều? Cho nắm tay? 
 
Á Nghi, 6-2-2015 
                
*Văn Nhật Vy 
 
 
 
 



 
 
 
Thưa Chưa Mà Đòi Lì Xì? 
 
Mang vẽ ngoài lãng tử 
Cùng giọng nói dịu êm 
Thành thật không mà thử 
Tập tành: “Anh thương em”? 
  
Hoa mai vàng xóm trên, 
Hoa đào khoe xóm dưới 
Biết mặt chưa biết tên 
Đòi hoành phi, câu đối? 
  
Cá dưới sông mới lên? 
Chưa thân mà sao vội? 
Đó nhớ, mà Đây quên 
Tìm sung hay cành vối? 
  
Khó lên nhưng dễ xuống 
Coi chừng tròn mà vuông 
Góc nào ruộng cũng nhọn 
Gieo rồi, cấy có suông? 
  
Biết chèo xuồng, chèo ghe 
Thì mau về dạm hỏi 
Tết muốn lì xì, khoe? 
Trầu cau mau thì kịp! 
 
Á Nghi, 6-2-2015 
 
 
 
Mười Mồng Là Hết Tết! 
 
Em đau đớn oằn oại 
Sao vẫn thích phóng lao? 
Giả dối là điên dại 
Rồi làm khổ cho nhau. 
 
Hoa xuân nào chẳng tàn? 
Pháo nào chẳng mau tan? 
Mười Mồng là hết Tết 
Nói gì kiếp hồng nhan. 
  
Hãy nghe lời khuyên can 
Tình cảm quý vô vàn 
Dừng chân còn kịp chán 
Tâm bình đời mới an. 
 
Á Nghi, 6-2-2015 
 
 
 


