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Giấc Mơ Lan
Tác giả: Trương Thái Hòa
Nhứt dạ hương lan nhứt dạ xinh
Mùi thơm bay tỏa khắp quanh mình
Hoàng hôn đổ xuống hương theo gió
Không gian chìm đắm sắc hương tình.

Ca Vọng Cổ
1- Hoa lan như người tình muôn thuở, làm hàng triệu con
tim say đắm trước vẻ đẹp yêu kiều, cành lá đong đưa hương
sắc mỹ miều, Ngọc Điểm, Kiều Lan, Kim Điệp trước sắc đẹp
kiêu sa của tiên nữ Giáng Hương; giữa chốn rừng sâu núi
thẳm Giáng Hương là nữ hoàng của muôn loài hoa đẹp, đưa
về chốn thị thành lan được cưng chiều cũng không ngại
ngùng nhả hương khoe sắc.
2- Kiều Lan, Phượng Vĩ như đôi long phụng sánh vai khoe
sắc giữa chốn khu rừng, Các Mộng Lan hương sắc cũng lẫy
lừng, Chu Đỉnh Tím như phu quân ra trận mạc, Nhất Điểm
Hồng là người vợ sắt son; Trân Châu, Gấm Đất, Bạc Diệp,
Luân Trần, cùng Dã Hạc đã mấy mùa khoe sắc, mình hạc
xương mai dáng đẹp trang đài, chẳng có ai bằng lan Bướm
Cành Giao.

Lý Con Sáo và Trăng Thu Dạ Khúc
Hương… hoa lan.
Gió thoảng quyện vào không gian
Dáng đẹp mượt mà kiêu sa.
làm cho người say đắm hương hoa
Cành lá đong đưa hương sắc bay xa.
Hoàng Long cùng Mao Tuyết Nhung.
Bốn mùa rồi lại đi qua.
Xuân về cùng nhau khoe sắc hương.
Như nàng thiếu nữ thanh xuân.
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Ca Vọng Cổ
3- Kiều Tất Lan giò hoa lả lơi trong nắng sớm, đợi chờ bướm
để trao duyên như cô gái độ tuổi trăng... tròn, Kiều Nhã Lan
hương sắc cũng tuyệt trần, Mặc Lan hình dáng như người quân
tử, Ngũ Tinh, Ý Thảo cũng dự phần cùng nàng Liễu Trúc Lan,
Bạch Mao tuyết phủ thân ngà xế bóng chiều tà vẫn trao duyên
cùng ong bướm, còn duyên dáng của cô gái miền sơn cước thì
phải kể đến Bạch Huệ Đồng.
4- Người chơi lan không thể thiếu đi Hạc Vĩ, sắc hoa như
người thiếu nữ bước vào yêu. Khi càng đứng nhìn làm tâm hồn
mình bị cuốn hút vào giò lan tuyệt sắc. Thanh Bạch Thùy Lan
vẻ đẹp kiêu sa được cưng chiều vì nhả hương nồng tình ái. Hà
Hồng Ngọc và chiếc hài Nàng Tấm đóng góp vào lan Việt danh
tiếng lẫy lừng; Dã Hạc đong đưa theo chiều gió, sắc hoa hồng
như nàng thiếu nữ thanh xuân.
Mặc lan hương sắc tuyệt vời
Giáng Hương tô điểm cho đời thêm vui …
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