
CẦU ĐẠO LONG 

Phan Rang có chiếc cầu xinh ( Đạo Long ) 

Đôi bờ rộng lớn Sông Dinh bắc thành 

Chiều, đêm hóng mát trăng thanh 

Sao trời tỏa sáng rờn xanh nước dòng 

Rung rinh nước biếc nao lòng 

Ngắm trăng đáy nước mênh mông gió về 

Hàng năm họp mặt vui ghê 

Tình Thầy Trò vẫn tràn trề vững tin. 

28/5/16 Trương Thu Thủy 

 

 
 

 

SÀI THÀNH VÀO THU. 

Hôm nay sáng sớm bầu trời 

Trong xanh dịu mát tuyệt vời lắm đa 

Nhìn cây Điệp lá vàng , " A " : 

Hiu hiu gió thổi la đà rụng rơi 

Sài Thành THU đã đến nơi 

Mưa rơi tí tách xa rời nóng oi 

Mùa thu đã đến quê tôi 

Không mang đậm nét, nhưng ôi dịu dàng 

Chợt mưa chợt nắng rõ ràng 

Tung tăng uốn lượn lá vàng múa thôi. 

26/07/16 Trương Thu Thủy 
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NGŨ QUÁI DU XUÂN. 

Vân - Trước - Ánh ( Lưu) - Thủy - Nga Đà Lạt 

Một chuyến du xuân thật êm đềm 

Xuân nay đã đến bên thềm 

Muôn hoa nở rộ tô thêm đẹp đời. 

Rừng hoa dại vàng trời đua nở 

Mang hương sắc rực rỡ nao lòng 

Dừng chân dưới nắng mai, nồng 

Lưu hình thích thú thong dong cuộc đời. 

26/07/16 Trương Thu Thủy 
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MÊ HI CÔ 

Mưa dầm thấm đất Ban Mê ạ 

Không :Voi - Bản Thác uổng ghê mà 

Thôi đành vào quán cà phê vậy 

Chịu lắm sân vườn rộng dữ nha 

Rất đẹp MÊ HI CÔ nỗi tiếng 

Trong lành, dịu mát : " thích lung đa " 

Bi chừ tìm chỗ , đừng đi nữa 

Thưởng thức ngon - phê : " tuyệt " ,,,,,,,, đậm đà. 

19/0/16 Trương Thu Thủy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NẤM RƠM KHO CHAY 

Nhiều xơ, đạm, béo và đường 

Dùng chay lẫn mặn Người thường thích mê 

Calci ,sắt lẫn nhóm B ( vitamine) 

A, C, D nữa PP : bổ nhiều 

Tăng cường sức đề kháng đều 

Ung thư giảm mỡ ngừa : " điều quý thay " 

Rim, kho món nấm rơm chay 

Ngon không thể tả xưa nay rất thường. 

15/07/16 Trương Thu Thủy 
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MÌNH TA 

Bình minh ló dạng xong rồi ( đón bình minh trên biển xong) 

Rời xa nhức nhối bồi hồi xuyến xao 

Vào resort đẹp nôn nao 

Phong lan đứng cạnh dừa cao thấp vừa. 

Quanh đi quẩn lại xin thưa ; 

Mình ta đứng đó lưa thưa mấy người 

Trời hoa cảnh rất xinh tươi 

Lung linh nằng gió vui cười thế thôi. 

14/07/16 Trương Thu Thủy 

 

 

 

 

BIỂN - TRỜI ( BÌNH MINH TRÊN BIỂN CẢ). 

 

Mây Trời Biển rộng bao la 

Chung quanh vắng lặng còn ta với mình ( chỉ mình ta ) 
Nhưng sao vẫn thấy hữu tình 
Trong xanh gió mát bình minh rạng ngời 
Nhấp nhô sóng gợn chào mời  
Mê say đã chạnh lòng rồi Biển ơi 
Hốt hồn cuốn hút chơi vơi 
Lòng ta say đắm Biển Trời dữ nha.   
 
14/07/16 Trương Thu Thủy 
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