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           LÊ MINH QUỐC: An May vẽ tranh      gương mặt trẻ thơ đem đến cho chúng ta một niềm hy vọng  hạt đã gieo và nắng đã lên trời  cuộc sống này đáng sống  dẫu mỗi ngày còn thiếu hụt niềm vui  dẫu mỗi ngày niềm tin càng hiếm hoi  những ước mơ dần dà phá sản  việc quái gì phải suy tư chán nản  gương mặt trẻ thơ lại bừng lên Ánh sáng  là hạt đã gieo  chúng ta gặt được tiếng gió reo  và nắng đã lên trời để đem về mùa vàng Nguyên đán  buộc chúng ta không được quyền ngao ngán  thả xuôi tay như nước chảy xuôi dòng  gương măt trẻ thơ như lau sậy ven sông  dạy chúng ta sự bền lòng của tro tàn giấu trong lòng lửa ấm  dạy chúng ta đừng tin vào nắng sớm  phải biết nắng tàn héo úa lúc chiều lên  dạy chúng ta lúc nắng đã ngủ quên  sẽ thức dậy vào ngày mai dịu dàng tiếng gà gáy  gương mặt trẻ thơ tươi ngon như vòm xanh sum xuê hoa trái  dạy chúng ta nếu ngã ngựa đường dài  nghiến răng đứng dậy  thắt chặt dây giày  bước tới  An May vẽ những vạt nắng tươi non của từng ngày phơi phới  đã hiện lên những gương mặt thiên thần  mùa xuân xanh thấp thoáng lướt ngoài sân  một cái đẹp lộng lẫy  cựa mình trên trang giấy  và hồn nhiên bước xuống cuộc đời  thế kỷ này đã khánh kiệt niềm vui  gương mặt trẻ thơ là khát vọng của loài người  đang từng ngày cứu rỗi...  L.M.Q  (12.1.2013- mồng Ba Tết 2013)  http://www.leminhquoc.vn/hoi-hoa/bai-viet/1301-le-minh-quoc-an-may-ve-tranh.html
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