
www.tusachvietthuong.org 

 

Tủ Sách Việt Thường                                                                                                          Trang 1 

 

Khai bút Xuân Nhâm Thìn 
 

MỖI NĂM CÓ MẤY MÙA XUÂN 
 
                         Cửu Lăng Vân Nguyễn Mậu Bân 
             

 “Mỗi năm có mấy mùa XUÂN, 
  Mỗi ngày có mấy giờ DẦN ai ơi!”    (Ca dao VN) 
          * 
                *   * 

Tiết Xuân đến từ trời, năm một, 
Giờ Dần sang sáng tối xoay vần. 
Bốn mùa luân chuyễn hằng năm 
Thời gian như luật toàn năng hài hòa. 
Nhưng luật trời không là lưới lậu: 
“Tháng ngày qua dù dẫu thế nào!. 
“Thời gian thừa thải có sao!”, 
Nghĩ suy nông cạn khác nào liều thân. 
Ca dao Việt mượn câu nhắn gữi: 
Xuân mỗi năm đâu tới hai lần, 
Rạng đông trí sáng sức hùng, 
Ta nên tận dụng tặng phần trời cho. 
Năm tháng đẹp chắc còn đâu mãi, 

  Trí sức này tồn tại bao năm?  
  Phải mau rèn luyện trí năng 
  Để làm nên đấng nam nhân nữ hùng. 
  Xuân qua rồi sức cùng hơi cạn, 
  Chí dù bền, năm tháng phôi pha. 
  Giờ Dần đâu có chờ ta, 
  Bao nhiêu mộng đẹp bổng là hoài mơ. 
            * 

              *   * 
Xuân có lắm duyên cơ, thời độ: 
Xuân đào mai: xuân ở đất trời. 
Thanh xuân: tuổi trẻ vào đời, 
Nước Nhà an lạc muôn thời là Xuân. 
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Biết tiếp nối lãnh phần trách nhiệm 
Khi mùa xuân đã đến tầm tay, 
Quyết sao tôi luyện thân này 
Đề cho không uổng những ngày còn xuân: 
 

  NGƯỜI THANH NIÊN con dân rường cột, 
  NGƯỜI SINH VIÊN đang học mọi ngành, 
  Bôn ba sáng chế, lập trình, 
  Góp vào kiến thức văn minh loài người. 
  CÔNG TƯ CHỨC giúp đời chuyển tiến, 
  Cần lao hay kẻ hiến trí năng, 
  Vì Xuân đất nước luôn cần, 
  Việc làm là trọng, lương tâm làm đầu. 
  CÁC CHIẾN SĨ rừng sâu, trời, biển, 
  Không có Xuân bên mái gia đình, 
  Nhưng là  tổ quốc anh minh 
  Xuân này xin trọn ân tình nước non.    

NHÀ CẦM QUYỀN, giữ tròn lời thệ, 
  Thay toàn dân bảo vệ sơn hà, 
  Vì Xuân dân tộc, quốc gia, 

Đêm ngày canh cánh tìm ra lối toàn.  
   

   * 
         *   * 
Xuân không muộn, muôn vàn cơ hội, 
Dần giờ  thiêng hòa hợp cùng người, 
Biết đường lợi dụng cơ trời 
Sẽ vươn sức sống giúp đời giúp ta. 

 
                                             
Cửu Lăng Vân 
     (Trong  nhóm www.tusachvietthuong.org)  


