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Tình Bạn
Đừng buồn trách nữa nhé em ơi
Mộng ước ngày mai hứa đẹp lời
Ấp ủ mà chi rồi khổ mãi
Bùi ngùi lại khóc để ngẩn ngơ
Đời người thấp thoáng vầng trăng lạnh
Kiếp phận mơ màng bóng nguyệt vơi
Mãi nhủ từ đây tình bạn hữu
Ta cùng thư giãn dạo bài thơ ...(Lena)
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Bài thơ ngày trước ta vui
Những lần tung hứng qua vùi thời gian
Hôm nay kịch lại mở màn
Bé ơi ta tiếp râm ran tiếng cười

Thức khuya nên bé còn lười
Cái tật ngủ nướng bằng mười nào thua
Hôm nay trời đã đổi mùa
Mưa ngâu sùi sụt gió lùa ngoài song

Trong lòng chị đã thầm mong
Chị em ta mãi thong dong cười hoài
Bé đừng chống nạnh hai quai
Ăn hiếp chị mãi có ngày ăn roi

Một tuần mê mải ham chơi
Theo tour du lịch đi bơi nhiều hồ
Về đi bé hỡi chị chờ
Mua quà đầy giỏ chớ vờ bảo quên

Giáo đường chủ nhật hẹn lên
Bạn bè chờ bé đặt tên lớp mình
Thánh ca thêm cả giáo trình
Đàn em chờ chị thắm tình lễ dâng

Nhé em đừng có tần ngần
Về ngay chị gọi nhanh chân vắt giò
Sáng rồi gà gáy ó o...
Có nghe không bé ? chạy co về liền ...
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Nắng vàng vừa xuống bên hiên
Có đàn bươm bướm cánh tiên chập chờn
Bên hoa đại đóa nhụy vờn
Chăm chỉ hút mật chẳng sờn ngày qua

Bướm ơi , chắp cánh bay xa
Có cô gái nhỏ thò tay bắt mày
Ngây thơ tròn mắt mê say

Bé đang chăm chú sợ lay động cành

Sợi tơ nắng ánh trong lành
Mây lùa xanh ngắt như tranh lộng hình
trời mây phong cảnh hữu tình
Bồng lai tiên cảnh đời mình bé ơi !

Bên hiên thoảng tiếng ru hời
Kẽo cà kẽo kẹt như lời võng ru
Lá vàng là của mùa thu
Sao đành rụng sớm mịt mù lối đi

Nhớ em ngày đó mùa thi
Phượng hồng thắm đỏ ướt mi hã về
Truyền tay lưu bút não nề
Chị ra trướng trước vân vê áo dài

Còn em ở lại cấp hai
Lẻ loi chân bước bảo ai theo mình
Ai bảo em đẹp em xinh
Cho người đeo đuổi bực mình mà chi ?

Xa trường chị nhớ lâm li
Sáu năm gắn bó cay mi lệ ròng
Nhưng mà đại học phải xong
Chị lên thành phố ráng công một ngành

Thời gian thấm thoát đuổi nhanh
Trở về em nhớn mi thanh má hồng
Chẳng còn là trẻ nhi đồng
Nhưng sao nghịch phá lông nhông suốt ngày

Em còn có tánh thày lay
Gia đình đầm ấm cả ngày cười vui
Mong sao thời khắc thụt lùi
Bên em năm tháng bùi ngùi thoảng qua

Trên cao ánh sáng chiếu lòa
Bài ca Kinh Thánh giọng hòa chuông ngân
Mặc cho vũ trụ xoay vần
Là chiên mến Chúa đúng phần đạo con ...
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Chị ơi đọc bài rất vui
Nhưng bé bận chuyện nên đùa đành chưa
Chưa thể cùng Chị hứng tung
Và long non na vui cung Chi Na
-Danh dấu cứ bị nhảy sai
Be chọn không danh đọc hoài hiểu ngay .. ha ha
Vì Chi Na be rát oai
Hiểu bé rất rõ mỉm môi Chị cười ..

Be hẹn sẽ có quà to
Be rinh tặng

Chi con đò huyền mơ

Giúo Chị chèo thuyền đi chời
Chị ơi rẽ sóng đẹp vui mái chèo
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Hôm qua cánh nhạn đưa tin
Canada vượt gió thư xinh gởi về
Biết em bận việc lê thê
Đang vui cùng bạn hẹn về tuần sau .

Bé còn cố gắng gõ mau
Vài hàng sợ chị cau mau mặt buồn
Chờ em ngóng cổ lệ tuôn
Trở về là hết bởi luôn phần quà .

Bé ơi , quà ấy nặng là !
Chiếc thuyền to lắm chị chèo được đâu ?
Nhớ lần sóng rẽ qua cầu
Bị thuyền nghiêng mái cắm đầu xuống sông !

Cho nên bé hãy mua hồng
Một thùng thiệt bự buộc vòng chặt nha
Tánh chị mê thích hồng cà
Vừa giòn vừa ngọt , ruột vàng lại thơm .

Ở nhà thuyền cũ mới sơn
Chúng ta dùng tạm khỏi cho tốn tiền
Dặn dò to nhỏ liên miên
Cuộc vui chưa dứt bé hiền nên tha !

Mặc dù chính tả bé sai

Chữ không bỏ dấu chị hoài mò ra
Ipad em gõ mượt mà
Đánh vần trong miệng Lena cười liền

Đôi câu hồi đáp tới phiên
Mỗi ngày web mở trang tiên lộ trình
Tung hứng chuyện của chúng mình
Bài thơ tôn Chúa hữu tình nơi đây ....
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Nơi đây tuổi trẻ hồn nhiên
Đùa chơi vui vẻ chẳng tiền cổng vô
Chiên con tíu tít bi bô
Nhạc kinh ca hát ước mơ tươi hồng

Chân trời xuất hiện cầu vồng
Bảy màu rực sáng ánh nồng sắc mây
Xa xa đồi núi xanh cây

Bức tranh sơn thủy trùng vây ảo mờ

Bầu trời đẹp tựa giấc mơ
Đâu đây tiếng gọi vu vơ thoảng về
Bầy chiên đồng cỏ say mê
Cỏ non xanh mượt suối kề nhẹ tuôn

Bức tranh chẳng có nốt buồn
Tràn vui cung điệu nhạc tuồn âm vang
Mặc cho nhân thế hợp tan
Tạ Ơn Thiên Chúa chiên ngoan dắt bầy

Ban Mai gọi chị đến đây
Cùng nhau trẻ mãi nhập bầy em ngoan
Nghe theo Lời Dạy chu toàn
Vâng lời Chúa bảo khải hoàn đời sau

Đếm tay nhẩm tính thuộc làu
Đường xa bé vẫn còn lâu chưa về
Ngày mai chị bận việc tê
Đến phiên chị vắng não nề bé ơi

Cuối tuần chị mới trả lời
Hẹn em chủ nhật cùng "nhơi" món quà
Ai bảo bỏ chị đi xa
Ham chơi dễ ghét đúng là Ban Mai !

Vài câu nói chuyện tếu hài
Bái bai tạm biệt chị Hai vắng nhà
Trên bàn đặt sẵn bài ca
Để em vềtrước mở ra hát nè ...hehe
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Chờ em...
Trở về bản nhạc vẫn nằm đây
Lặng lẽ chờ em cất tiếng đầy
Nhớ giọng hoàng oanh ca ríu rít
Thương lời bạch yến hót tràn mây
Bỗng đâu vẳng nốt cung hòa điệu
Chợt đó vương xa khúc nhạc xây
Hờ hững ngoài kia mưa tháng bảy
Đợi em nối tiếp chuyện xum vầy ...(Lena)
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CHỜ EM ,
Chị vừa nhận được lá thư em
Một cánh thư xanh với chữ kèm :
- "Bận lắm chị ơi đừng đợi nữa
Bù đầu công việc rối tèm lem
Tuần sau đúng hẹn em xin hứa
Bởi cảnh Canada vẫn níu thèm !"
Thếđó em tôi còn bé bỏng
Nên lòng chẳng chấp đứng chờ em ...hic hic...
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Chờ em

Chờ em chị thức từng đêm

Tốc mền đứng dậy ra thềm ngắm sao
Ngọn tre thổi gió ào ào
Có đàn đom đóm trên cao chập chờn

Bên kia vọng tiếng ai đờn
Của người hàng xóm trách hờn tình tang
Thức đêm gảy khúc nhạc vàng
Là cậu cùng lớp thuộc hàng tuổi em

Bài làm ở lớp cậu xem
Về nhà bài khó cậu kèm luôn cho
Thuộc bài nhờ cậu dùm dò
Ban Mai học giỏi là do người này .

Bé ơi , chị nói bé hay :
Hoàng hôn ngả bóng hôm nay cậu nhìn
Mắt tròn ngơ ngác đi tìm
Vắng em tuần lễ con tim hộp hổi

Bảo rằng nhớ quá đi thôi
Tan trường thiếu bé mồ côi một mình
Cùng đường chung ngõ lối xinh

Hằng ngày cắp sách hai mình cùng đi

Chiều nay lấp ló nghi nghi...
Đứng sau bụi chuối nhớ

về em ngoan

Mặt buồn thiếu nét hân hoan
Lena nhìn thấy đã toan chạy về...

Tay ôm tập sách kè kè
Còn kia lấp lánh vàng khè cái chi ?
Mặt bừng hai má - chẳng gì ?
Chính đây quà tặng diệu kì cho em

Bé về trao lại đừng xem
Nói rồi chạy vội vói kèm dặn theo
Bời thương chị chẳng kì kèo
Vắt vai lên cổ - cậu vèo dông luôn !

Vắng em nên cậu ấy buồn
Chờ vài ngày nữa chớ tuôn lệ sầu
Lần này em bảo không lâu
Thế nhưng nửa tháng cuối ngâu chưa về

Hôm nay tin nhắn gởi về
Cậu mừng ráng đợi tay thề nhớ ơi
Khuya nay đàn gảy khúc rơi
Chờ em hẹn nhé mắt ngời niềm tin !

Ra sân chổi quét tay vin
Trên cây ổi chín đàn chim bay tràn
Chờ em hái trái chiều tàn
Bỗng đâu có tiếng ai đàn nhà kia ...
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Nhà kia có tiếng đàn vang
Là người dạy bé xê xàng nốt kêu
Hơn em một lớp cao kều
Dáng đi lịch sự mỗi chiều ngang qua

Anh chàng mặt mũi như hoa
Đẹp trai vui tánh cả nhà đều thương
Mỗi ngày đợi ở cuối vườn
Chờ em đi học đến trường cùng nhau

Bé đi trước - anh đi sau
Bước chân lẽo đẽo ráng mau theo cùng
Nhiều hôm bé bỗng nổi khùng
Nửa đường trốn mất

đố lùng tìm ra...

Người ta tánh rất thiệt thà
Chị cười dạy bé đừng mà quá lanh
Chuyên môn ăn hiếp đã đành
Bài tập ở lớp bắt anh làm giùm

Điểm mười bé thích cười hum
Hôm nào điểm ít đá tung ra ngoài

Là gái mà giống con trai
Bó tay em gái Lena sợ rồi...

Bé ơi , sao đã đổi ngôi
Màn kịch khác trước đến hồi cam go
Thương chị đừng có sánh so
Lần này phần chị phải to mới đành ..

Chiều nay mẹ dặn nấu canh
Canh chua chớ để mùi hành không ngon
Ngò gai , rau quế, ngò om
Vắt me , lát khóm , tuyệt ngon mới là !

Cuối tuần thứ bảy rồi nha
Ngày mai chủ nhật kinh ca giáo đường
Về nhà em hỡi nhớ thương
Ham chơi là bé cười vương đồng tiền

Đã hai chủ nhật qua liền
Bờ sông đợi bé tay tiên mái chèo
Lục bình màu tím quê nghèo
Tiền Giang nước biếc

ì xèo đò ngang

Hoàng hôn tắt nắng cuối làng
Có người đứng đợi ngỡ ngàng ngóng trông
Hò lơ vẳng tiếng trên sông
Ắt xì ...bé đã nghe xong muốn về....
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A ha chịNa vui tề
Be
́ cò
n nhỏhı́
u lề mề cắ
p đôi
Nó
i ngươ
̀ i nà
y nọchơi vơi
Be
́ nghe cho be
́ cươ
̀ i thôi be
́ cươ
̀i
Rằ
ng làđı́
ch thịchịNa
Tuổ
i chịđang lơ
́ n gầ
n nhàcóai
Ai đà
n ai ke
̀m giú
p bà
i
Ai giú
p ke
̀m họ
c cươ
̀ i hoà
i chịtôi

Cò
n be
́ nay mơ
́ i lên mươ
̀i

Thua chịmấ
y tuổ
i loi choi nhả
y cò
Cò
n chơi tre
̉ nhỏrươ
̣ t nhau
Cươ
̀ i la ủ
m tỏ
i trố
n mau đi tı̀
m..haha
ChịNa đãcó..ngươ
̀ i theo
Chịkhông dá
m nhậ
n cứnhı̀
n qua em
Lên mươ
̀ i nà
o biế
t là
m duyên
Nà
o biế
t e the
̣n họ
c thêm vơ
́ i ngươ
̀ i ..haha

ChịNa sắ
p tuổ
i trò
n trăng
Màđãlắ
m mố
i ..trăng rằ
m trò
n xoe
Đà
n nghe tang tı́
nh khoe khoe
Na ui rá
ng họ
c khoe
̉ re giú
p bà
i
Họ
c đà
n họ
c toá
n họ
c ..nhai ..haha
Nấ
u ăn số mộ
t chơ
̀ ngà
y vui ca
Ha ha vui quáchịNa
Thôi thôi be
́ nú
p ..chạ
y xa trố
n liề
n ..haha

Chịơi chưa thể trơ
̉ về
Vù
ng đang lênh lá
ng nươ
́ c trù
m chung quanh
Chú
a cho chạ
y trố
n bã
o nhanh
Chừ
ng nà
o ..không rõ..chịui ..mai nà
y

Be
́ tạơn Chú
a xó
t thương
Trong mọ
i hoà
n cả
nh vui luôn an là
nh
Tạơn vinh hiể
n quyề
n năng
Tâm là
nh an thá
i kı́
nh dâng Cha Là
nh .
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Tin về đọc vội chiều nay
Lena thích quá mê say đành vần
Xem thư chị đã cười rần
Ắt xì thọt lét bé cần viết ra

Chị cười to tiếng ha ha...
Ai đâu đôi cặp thế mà nói ra ?
Hạp em tình bạn đẹp là
Thanh mai trúc mã tuổi ngà hôm nay

Thời gian theo gió trải mây
Chờ em khôn lớn mới xây một nhà
Bây giờ hàng xóm gần xa

Giúp em học tập chỉ là anh dzai !

Riêng Na chị Cả trong nhà
Nhường em đi học chỉ là phận con
Ở nhà giúp việc lon ton
Nấu ăn giặt ủi lại còn nuôi heo

Mặc cho tuổi tác qua vèo
Mỗi ngày vào bếp quê nghèo hy sinh
Để em học tập quang vinh
Mai này đại học quà rinh đem về

Mà thôi , chuyện ấy lê thê
Bây giờ lo học rủ rê chớ hòng
Mai kia đại học đã xong
Ra đời giúp nước ở không làm gì

Tự nhiên bé trốn thiệt kì
Chắc là mắc cở bởi vì nhắc tên !!??
Ô kìa - giòng nước đang lên
Chuyến bay bị hoãn chẳng nên tung trời

Mênh mông ngập nước biển khơi
Nếu không bị bão chỉ hơi gió luồng
Chưa vềnên bé giọt tuôn
Thôi thì ở nữa chớ buồn nghe em

Chừng khi nước rút gió êm
Phi trường hoạt động bay đêm cũng về
Cúi xin Đức Chúa tâm kề
Gia đình hạnh phúc bé cười yêu thương

Vòng tay của Chúa vô thường
An lành ban phát tình thương mọi bề
Cho dù hoàn cảnh não nề
Thoát cơn nguy hiểm trao về bình an ...
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Thông tin báo bão mới về

Người ta cho biết biển êm sóng lùa
Em tui chớ có đổ thừa
Nước dâng nào phải mê hùa bạn vui

Nhìn em thu dọn lui cui
Chù ụ nét mặt không vui xa người
Lúc nào bé cũng thích cười
Để Na quạnh vắng nên lười làm thơ

Bé ơi xin chớ làm ngơ
Mua quà tay xách chị mơ rất nhiều
Em luôn quà chọn yêu kiều
Riêng mình áo đẹp khá nhiều đó nhen

Xa nhà bé đã bao phen
Đón quà chị mở bõ bèn chẳng chi
Cho em thêm lần nữa nì
Nếu còn tái phạm đố đi thêm nè

Máy bay hãng gọi lên xe
Phi trường tiễn bước quà kè trên tay
Lời chị uống thuốc xe say

Phi cơ cất cánh lay hoay bé ngồi

Hai giờ kịp đáp sân rồi
Mở ra mới biết bé ngồi lộn xe
Bặm môi mặt mũi đỏ kè
Lỡ rồi bé nghĩ nghỉ hè nơi đây

Điện thoại gọi chị nói nhây
Thêm vài ngày nữa em đây mới về
Nước dâng lũ quét bờ kè
Ráng chờ chị nhé nghỉ hè cho sang !

Gửi em chị gõ mấy hàng
Cho em vui đọc ý vàng Lena
Đời vui một khúc câu ca
Cầu vồng tỏa sáng bé xa vẫn buồn !!! hic hic...
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A lô ..Bé hả ? về chưa ?
Ở nhà ổi chín sợ mưa chị trèo
Gió đưa cành lá đèo heo
Chim ăn bỏ hạt bay vèo xuống sân

Hái đầy một giỏ ba cân
Láng giềng chị biếu nhanh chân chạy về
Còn thừa một ký ít ghê
Vắng em ăn ít - chị thề chẳng sai !

Cậu kia nhìn thấy vật nài
Cây còn lủng lẳng xin vài ổi xanh
Lena nhất định để dành
Em tôi chỉ thích leo cành bẻ non

Bé về nếu chẳng thấy còn
Nằm lăn ăn vạ khóc òa làm sao ?
Ổi xanh chấm muối ruột cào
Bụng sôi đành chịu chạy vào "nhà xinh"

Năm lần bảy lượt bị rình

Vang rền tiếng tỏm cài gì vậy em ?
Nhưng sao bé vẫn bảo thèm
Ổi xanh ăn mãi chị nhem chưa chừa !

Nhớ em kể chuyện ngày xưa
Nhắc rồi cười mãi chưa vừa lòng Na
Hôm nay đầu tuần thứ ba
Xòe tay chị đếm bé xa bao ngày ?

Đố em đi nữa lần này
Hứa rồi không đúng số ngày đi chơi
Để cho mắt chị giọt rơi
Trong buồng quà giấu ăn vơi một mình !

Nền trời xanh ngắt đẹp xinh
Máy bay qua lại rầm rì vòng quanh
Nhìn vào sân đáp thấy rành
Nhưng sao không thấy chiếc dành cho em ?

A lô ? điện thoại tối đen
Trả lời không thích nên em tắt nguồn
Mê chơi chắc bé đi luôn

Roi đây , chị sẽ không buồn

vì em !
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Chiều nay mây xám trôi ngang
Trời cho đổ giọt lan man trên đường
Nhìn người chạy vội thấy thương
Chị quên cất áo ngoài vườn đem vô

Nhớ em nên chị hồ đồ
Ngẩn ngơ nhìn mãi mấy cô đang cười
Nào đâu phải chị quá lười
Để mưa ướt hết than người hay quên !

Giọt bay lất phất qua thềm
Giọt bay qua vách gõ êm đầu nhà
Giọt lùa ngõ vắng đường xa

Giọt tung trong gió ngân nga gọi về

Phi trường xa lắc sơn khê
Máy bay vút cánh não nề đại dương
Đem theo hết cả tình thương
Trên sân còn đọng hơi sương tỏa mù

Bình yên hả bé chớ hù
Đừng than nước ngập mịt mù lối đi
Đừng bảo em sốt li bì
Đừng xa chị mãi để nghi bao đồng

Tánh chị thường nghĩ vẩn vông
A lô , nghe được thì vòng bên ni
Đại dương sóng nổi ầm ì
Nhạn bay vượt sóng khó tìm phải không ?

Cầu xin Ơn Chúa tình nồng
Bao dung cây trái vườn hồng thế gian
Qua đi tất cả cơ hàn
Cứu nhân vượt khó trăm ngàn truân chuyên
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