
THIỀN VÀ MÙA XUÂN 

Mùa xuân về, ý thơ khối tình hồng 
Nắng cất giữ, hoa lá vị hương nồng 
Khói bếp ấm, đợi em về ôm ấp 
Buổi chiều vàng xuống thấp ở ven sông. 
 
Thơ reo vui, từng chập, đốm lửa hồng 
Em khép cửa, che ngọn gió mùa đông 
Trời về chiều, ngoài hiên cơn gió hú 
Thơ không đề, chỉ một chữ hư không. 
 
Từng chữ thơ, rơi vào giọt mưa xuân 
Từng câu thơ, theo cánh hoa xoay vần 
Em trở về, bước chần trần hôn đất 
Hoá giải lời nguyền, một kiếp phù vân. 
 
Em reo vui theo bước chân thiền quán 
Thơ lót đường théo từng dấu em đi 
Mùi gỗ thông thơm lừng trang tình sử 
Ánh mắt nhân từ, ve vuốt tình si. 
 
Thơ vào trong mắt em, lời thật thà 
Thơ hôn nhẹ môi em, thơ nồng nàn 
Thơ chạm da, bàn tay thèm vun xới 
Vun xới đời nhau, vun xới xuân tàn. 
 
Lê Tuấn - Thiền trong thơ người nghệ sĩ lang thang hoài trong tâm tưởng viết nốt bài tình thơ gửi 

gió xuân đi. 



GỞI CHÚT TÌNH XUÂN  

(Họa)  

Trao hơi thở cho vườn Xuân nắng ấm 
Mấy cành hoa khoe sắc đỏ tím hồng 
Lã lơi duyên gởi gió thoảng thơm nồng 
Thêu thùa cảnh khung tranh màu huyền diệu 
 
Tiếng chim hót ngân vang hoà nhịp điệu 
Cỏ xanh màu khỏa lấp bóng sầu đông 
Cửa Xuân hồi vạn vật đổi sắc không  
Ngày thức dậy rồi đêm chìm giấc ngủ 
 
Khẽ men lối hoang vu vời mộng cũ 
Lộng ý lùa hạnh phúc lạc hồn Xuân 
Ngắm trời mây lãng đãng ghép đôi vần  
Tung cát bụi quay cuồng rơi lạnh đất  
 
Lòng tự nhủ xa rời điều đã mất 
Cõi phù vân biến đổi được thêm gì 
Vấn vương hoài rũ bỏ nhẹ mà đi  
Bước thiền quán con đường xinh rộng nới  
 
Tìm lẽ sống bên nguồn yêu đắp xới  
Hưởng tình Xuân kẻo mấy nụ hoa tàn 
Bút thơ nồng ngất ngưỡng thả dòng lan 
Xuân tưới tẩm tâm hồn vươn sức sống  
 
                  Minh Thuý (Thành Nội) Tháng 5/13/2021 



THƠ THIỀN 
(Họa) 

Thơ Thiền trong sáng ánh hồng 
Vừng mây lờ lượn mà lòng chẳng lu 
Tím trời bếp tỏa khói hư 
Chiều đem nắng nhẹ tạ từ nhánh sông 
 
Thơ Thiền làm lạnh má hồng 
Tiển người vào núi khí đông tràn trề 
Thiền am vượn hú gió về 
Câu kinh tiếng mõ tựu tề thinh không 
 
Đông tàn hoa hé nụ Xuân 
Thơ Thiền tĩnh tĩnh hòa vần tặng em 
Trở về chân giẫm đất mềm 
Đã nguyền tâm lặng sao còn phân vân? 
 
Thơ Thiền em đếm dấu chân 
Đường như gấm lót ngại ngần bước đi 
Rừng thông thơm ngát hương si 
Giật mình nhìn ánh từ bi ngọc ngà 
 
Thơ thiền che ánh nắng tà 
Rửa lòng thanh tịnh tránh xa tai nàn 
Tình em kiếp trước lỡ mang 
Kiếp này vun ánh Đạo Vàng cùng nhau 
 
Phương Hoa – may 13th 2021 


