THÀNH PHỐ DÒNG THỜI GIAN

1805- THÀNH CỔ
(Năm 1905 bắt đầu XD thành cổ hình ngôi sao
5 cánh – viên ngọc quý của Bắc Ninh)

Viên ngọc quý hình ngôi sao bất tử
Cột cờ vươn sừng sững đất Giao Châu
Cổng thành mở là quân reo, ngựa hý
Trống thành vang, cuồn cuộn nước sông Cầu
1931- PHỐ CỔ
(Năm 1931, Bắc Ninh được công nhận là
1 trong 5 đô thị đẹp nhất của xứ Bắc Kỳ)

Chợ Nhớn, Nhà Chung, Cầu Gỗ, Cổng Ô
Nắng rót mật óng vàng lên mái phố
Chim lảnh lót trên tán bàng lá đỏ
Dòng người xe, thấp thoáng dáng ông đồ

1972- THỊ XÃ ĐÈN DẦU
(Thị xã BắcNinh những năm đánh Mĩ)

Một đoạn đường, mấy con phố nối nhau
Ngọn đèn nhỏ soi dáng người tần tảo
Cuối phố: vườn hoa, sân trời: mâm pháo
Em hát “Người ơi…” cho hao bấc, cạn dầu
1997- THỊ XÃ HỒI SINH
(1997 là năm tái lập tỉnh bắc Ninh sau 34 năm
sáp nhập với tỉnh Bắc Giang thành tỉnh Hà Bắc)

Cả thị xã- một công trường sôi động
Bao năm tháng ngủ quên,
giờ thức dậy chuyển mình
Quy hoạch mới- mở tầm nhìn dài rộng
Ríu rít tiếng chim chuyền, thị xã lại hồi sinh!

2006- THÀNH PHỐ TRẺ
(2006 là năm thị xã Bắc Ninh được
công nhận là thành phố Bắc Ninh)

Hoa đã nở trên mặt người, mặt phố
Bình minh lên, ô cửa nắng ươm vàng
Ngã sáu, ngã tư, thênh thang đại lộ
Ngọn gió nào không hương sữa, hương lan?
2030- THÀNH PHỐ CỦA NƠI ĐÁNG SỐNG
(Theo quy hoạch được duyệt: đến những năm 2020 TP. Bắc
Ninh hiện nay sẽ là đô thị trung tâm của thành phố Bắc ninh trực
thuộc trung ương)

Thành phố mở cả hai miền sông Đuống
Núi Thiên Thai loan phượng lại têm trầu
Cả thành phố là một vườn hoa lớn
Ngả nón ra ngồi, ta lại hát “yêu nhau…”!
.

