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Chị về bé bận kinh ca
Giáo đường tập dượt ráng mà cho hay
Khai trương sân khấu hôm nay
Hội trường đông đủ vỗ tay dàn chào

Cùng nhau tay vỗ rì rào
Hát bè cũng giỏi khơi mào thi đua
Thương em chị đã theo hùa
Ráng công tập hát chẳng thua người nào

Tối nay bầu sáng tràn sao

Đông người tề tựu đòi vào nhạc xem
Đúng là nhờ có tên em
Chị vui thích lắm cố xem cho bằng

Đúng là may mắn nên hăng
Chị về kịp lúc ca tăng xe nhiều
Kịp xem ngày lễ thương yêu
Tạ Ơn có bé yêu kiều Thánh Ca

Thời gian mẹ bảo vừa qua
Vắng nhà biền biệt Bé ca tập tành
Giáo đường rộn rã trời xanh
Đông vui đầy đủ đỏ xanh khách mời

Mục sư khen bé có lời
Năm nào cũng thế không vơi lễ nào
Bé ngoan được tặng cờ sao
Huân chương kỉ niệm treo cao trên tường

Xa em mới biết nhớ thương
Về nhà ôm bé tỏ tường lời yêu
Hình em cô gái mĩ miều

Để luôn trong bóp ít nhiều mở coi

Thánh đường xa lắc xăm xoi
Vẫn nghe hòa nhạc người coi ồn ào
Cung đàn vọng tiếng thì thào
Tạ Ơn Thiên Chúa trên cao nhạc lành ....
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Mỗi ngày bé đến giáo đường
Tập tành văn nghệ cô thương khen hoài
Thánh kinh học thuộc đủ bài
Về nhà ra dáng bé là giáo viên

Mặt nghiêm cho giống "bà tiên"
Tay ôm quyển sách luân phiên gõ bàn
Còn tay cầm phấn viết khan
Dạy chị kính thánh bảo ban quá rành !

Bé còn ra vẻ lanh chanh
Em làm cô giáo chị Na học trò

Cô hỏi chớ nói quanh co
Trả lời không đúng học trò phải roi !

Và rồi bé cũng đeo soi
Đúng vai cô giáo có mòi oách ghê
Tay cô roi cứ lăm le
Để Na xanh mặt răng nhe xin chừa

"Thánh kinh em đọc làu chưa ?"
Học trò bảo thuộc nhưng chưa trả bài
Đọc hoài cô cứ nói sai
Xin cô cho khất véo tai sợ rồi !

Nhìn cô nói chuyện cong môi
Miệng chu thấy ghét đỏ ôi mắc cười
Thước cây cô gõ chê lười
Cốc ngay đầu chị trả thù phải không ?

Ba ngày học mãi chẳng thông
Xin cô được nghỉ lông nhông một ngày
Học trò ngồi mãi ghế say
Gật gù ngủ gục ngáy vang trên bàn

Đến giờ đánh trống trường tan
Ngúng ngoảy cô giáo ho khan vén tà
Học trò đứng dậy hát ca
Tiễn cô về trước la cà sau lưng ...

Ô hay ...đi mới nửa lừng
Cô than chân mỏi đòi lưng cõng mình
Học trò Na khá hữu tình
Ghé vai cõng nhé cô mình thương ôi

Cô ơi , vai nặng xin ngồi
Tựa em cô ngủ trên môi như cười
Thế này cô giáo đúng lười
Học trò chịu hẹp đổ thừa thiệt oan

Về nhà trở lại bé ngoan
Ru em bản nhạc hò khoan êm đềm
Đắp chăn đi khẽ mỏng mềm
Cho em say ngủ trong đêm Chúa cười ..
C
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Trong đêm bé ngủ say rồi
Chị Na lấy

bút mực lôi ra ngoài

Nhìn em mê ngủ sóng xoài
Vẽ râu bên mép hai vòng vút cong

Tô môi đỏ chót cho xong
Rồi Na bôi nữa màu xanh mí viền
Vẽ xong tác phẩm như tiên
Chị cười tủm tỉm đáng tiền ý Na

Ngắm gần chị lại ngắm xa
Giống con mèo mướp của Na nuôi nhà
Đến giờ chuông gõ la đà
Bé ơi thức dậy bầy gà gáy vang

Con mèo thức giấc nhìn sang
Na cười ngặt nghẽo bé đang mơ màng
Tay em dụi mắt ngỡ ngàng
Cười em hả chị ? chắc là chuyện chi ?

Na càng cười ngất hi hi
Râu mèo nhúc nhích má thì đỏ au
Mắt mèo xanh léc mi cau
Chạy ra ngó kiếng mèo lau mèo chùi

Nhìn em tội nghiệp khóc mùi
Nao lòng chị đã khăn chùi cho em
Công lao tô vẽ đã thèm
Bây giờ lau hết cho mèo hết kêu

Bé ơi , thôi nhé chớ khều
Đừng than với mẹ vòi nhiều cùng cha
Tánh Na cũng rất thiệt thà
Vui đùa một chút thôi mà bé cưng

Ngày mai chị lại cõng lưng
Nặng vai cũng để em cưng hết buồn
Em làm cô giáo hoài luôn
Học trò là chị mi tuôn gối quỳ

Na cõng cô giáo hôm ni

Vui lòng cô giáo dự thi lễ này
Học trò chịu thiệt vài ngày
Cuộc đời cung bậc đổi thay vui mà ! haha...
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Tinh mơ trời lạnh thoáng sương
Chị Na thức sớm lo đường điểm tâm
Quét sân tay chổi vừa cầm
Nhìn ra bỗng thấy mắt lầm hay chăng ?

Đến gần mở mắt to căng
Cây thông rất đẹp đứng gần góc sân
Ai trồng nhanh lớn khỏe thân
Lá xanh từng tháp có vân mượt mà

Đứng gần rồi lại ngắm xa
Nhẩm tay chị tính hay là bé Mai ?
Mùa đông đã đến chẳng sai
Giáng sinh sắp tới Chúa sanh ra đời

Năm nay lễ phải tuyệt vời
Ban Mai chuẩn bị ban sơ thông trồng
Ba mươi ngày nữa cao ngồng
Bưng cây vào chậu tha hồ vươn cao

Chị em kim tuyến quấn vào
Gắn hoa đủ kiểu thêm sao năm màu
Ba mẹ mừng lắm bảo nhau
Có con chịu khó chùi lau vui lòng

Na đang mơ ước cầu mong
Bức tranh ao ước chưa xong thình lình
Níu tà kéo chị thất kinh
Giấu Na bé đã một mình trồng thông

Em ngoan nên muốn lập công
Giáng sinh sẽ có cây thông riêng mình
Ước mơ có lễ linh đình
Bạn bè mời cỗ hữu tình ngắm cây

Hiểu ra chị đã dựng xây

Cùng em tưới nước để cây cao hoài
Bây giờ còn bận việc Ngài
Thánh ca cho nhóm chị Na biết rồi !
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Bé ơi bận việc chi nhiều ?
Một mình chị phải tiêu điều mắt trông
Mỗi ngày tưới mát cho thông
Để cây nhanh lớn hỏi công ai làm ?

Của em nên chị chẳng tham
Chỉ là giúp đỡ càm ràm mà chi
Biết em hay nguýt mắt.. .xì...
Cái nhìn sắc lẻm giật mình chị Na !!!

Hôm nay em áo hoa cà
Tay ôm cặp vở giấu Na cái gì
Giấu sau lưng - miệng cười hi

Bất ngờ vụt chạy chị nghi đúng mà !

Cửa hờ lén mắt theo đà
Một người đứng đón phải là ..ai kia ?
Tại sao không chở em dìa
Để Na nặng đạp ô kìa lạ chưa ?

Chiều nay chị đoán có mưa
Bởi trời u ám ngọn dừa nặng mây
Ngó ngang về phía bên nầy
Xạc xào gió thổi rung cây sau hè

Nếu em quên chiếc dù che
Cổng trường sớm

đến dợt le công nàng

Giáng Sinh sẽ đến rộn ràng
Thi nhau dọn cỏ sạch quàng trống sân

Chia nhau công sức đồng cân
Mỗi người một việc vang rân chuyện trò
Lòng Na cũng thấy hơi lo
Lễ thì gần đến việc to quá nhiều

Cầu mong công việc mĩ miều
Nô en lễ lớn thương yêu cộng đồng
Trong mơ bảy sắc cầu vồng
Lời Cha truyền phán dâng công nhịp nhàng ....
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Những ngày bé vắng việc Cha
Thay em chị tưới thông xanh mỗi ngày
Tay cầm dây thước đo ngay
Chiều cao đã nhỉnh hơn vài centi

Chị đâu quản sức bởi vì
Giáng Sinh lễ lớn linh đình tiệc vui
Cây thông ánh sáng đẩy lùi
Bóng đêm nhường chỗ tỏa mùi Noel

Thời gian quay bánh nhiều phen

Dư âm vẫn thắm Noel tuyệt vời
Chị Na nhớ lắm một thời
Trẻ thơ còn bé vẫn chờ Giáng Sinh

Câu chuyện cổ tích rất xinh
Bán diêm cô bé diễm tình đời khen
Chuyện làm chị khóc thương em
Mồ côi cha mẹ đã thèm tình thương

Noel tuyết lạnh giáng sương
Tìm làn hơi ấm bình thường que diêm
Rồi em chết cóng trong đêm
Về với bà ngoại hồn lên thiên đàng

Bé ơi nhớ mãi chuyện vàng
Đời nay êm ấm cao sang vô tình
Cuộc sống nào phải vô hình
Trên cao có Chúa nếu

mình thật tâm

Chờ em chẳng lẽ chị câm
Thế là gõ phím âm thầm ngày qua
Bé ơi , ghét bé thiệt mà

Ắt xì ... chị nhắc gọi là "cá cơm !" haha...
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y mau
Qù
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nh cơ hà
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ng trơ
̀ i cao
Á
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ng rự
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t nố
i lạ
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Ối giào ! giã nếp mà khen
Có gì khó chứ bé khen đuôi dài
Chụm tay giáng cối đá mài

Cùm cum cắc cụp ...mới tài đừng khen

Đôi khi gặp lúc bon chen
Giúp người làm việc được khen người hùng
Ở không bị nói là khùng
Lăm le đầu ngõ cuối đường tìm ai ?

Không cần để bé phải khai
Chị Na biết tòng đâu là nai tơ
Cũng không nhìn kiểu giả vờ
Nhìn hoài mắt lé bất ngờ đó nhen !

Bánh phồng chiên đủ mình em
Phần Na đã cất cớ chi chen người ?
Công Na vắt nước cốt dừa
Có làm sẽ thưởng chẳng chừa sao chia ?

Thông xanh đã nhú ngọn kìa
Từng ngày nhanh lớn công kia bé dành
Rảnh rang chị cố tập tành
Hát bè với bé Giáng Sanh trình làng

Hộp quà bé gói vô vàn
Chiếc nơ nhỏ xíu gọn vành hồng nhung
Để dành cất sẵn tới cùng
Noel vừa tới hòa chung rộn ràng ...

Ý chị luôn thích cho sang
Thêm nhiều kim tuyến để càng đẹp hơn
Còn đây hang đá chưa sờn
Lấy ra tô điểm quét sơn diễm tình !

Giáo đường chuẩn bị linh đình
Năm nay nhất định mọi kỳ phải hơn
Kính mừng Ấu Chúa ban ơn
Ngôi sao chỉ hướng ánh mơ sáng lòa !
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t nấ
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m
Be
́ tứ
c chịmı̀
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i chạ
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n lá
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ng vô tộ
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y che
̀ chịcấ
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p không nó
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Chị biết bé bận việc công
Chẳng cần giải thích tánh trông vậy mà
Bé là ca sỹ hát ca
Giáo đường

nhờ cậy thánh ca cuối tuần

Nhớ ngày bé mới đánh vần
Bi bô tập hát chẳng cần học ai
Mặc dù lời có bị sai
Nhưng làn hơi bé đã tai quá chừng !

Thời gian càng lớn thêm lừng
Ở nhà mình bé đã từng thi đua
Ghi danh kịch hát nhiều mùa
Huy chương đủ cỡ treo tường phòng em

Phần Na ca hát lem nhem
Phân vai nhà bếp cho kèm trưởng ban
Vai này dù mệt chẳng than
Bởi em hay đói chị Na cất dành

Nếm nêm đủ vị cho thanh
Nấu xào nhiều món chị canh ngọt nồi
Hết giờ ca tập xong rồi
Chạy mau xuống bếp bé ngồi bàn ngay

Ghét em hay thò bàn tay
Mút rồi lại ngó không ai lại thò
Có lần tay mới thập thò
Bị ngay cái thước gõ cho tím bầm

Đau lắm nhưng vẫn phải câm

Người ta phát hiện mặt mâm đỏ rần
Thương em chị đã ân cần
Đồ ăn cất giấu đây phần bé yêu !

Hôm nay bé thuộc rất nhiều
Thánh kinh thuật chuyện mĩ miều đời Cha
Tâm lành cảm động lệ sa
Vì yêu nhân thế Chúa đà huyết rơi

Thế rồi bé kể đầy vơi
Nhìn em nói ngọng chị hơi mắc cười
U ơ … cố gắng tròn lời
Cà lăm nói lắp bé ời nín thôi !

Còn đây món lạ cất rồi
Đâu còn phần bé mà lôi ra ngoài
Coi chừng chị sẽ nhéo tai
Nhanh chân bé phóng roi Na tới liền !

Ra ngoài ho sặc bên hiên
Cười to vẳng tiếng chị hiền dọa em
Quà này để đó chớ thèm

Của ai mặc kệ ! xin em chớ gần ! haha…
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Chịtôi giấ
u rấ
t ân cầ
n
Mù
a đông gióre
́t qua sân trươ
́ c nhà
Chịcầ
m chổ
i đó
t nhı̀
n ra
Hắ
t hơi chịthơ
̉ ..ngươ
̀ i ta nhắ
c mı̀
nh ..haha

Ắ
c

ắ
c

ắ
c ..chịxı̀xı̀

Ắ
c

xı̀liên tụ
c hi hi chịcươ
̀i

Khe
́o ai hay nhắ
c tứthơ
̀i
Khe
́o ai mắ
c mơ
́ nhắ
c ngươ
̀ i tên Na ..haha

Be
́ cầ
m mùxoa chạ
y ra
Be
́ tươ
̉ ng chịcả
m ai ngơ
̀ cả
m thương..haha
Thương cho ai đóqua đươ
̀ ng
Nhı̀
n vô nhắ
c hỏ
i cô nương mơ
́ i về
Cô nương nhı̀
n ra cươ
̀ i tề
Ngươ
̀ i ta chơm chơ
́ p tá
i tê đông sầ
u

Gọ
i nhỏcô nương đi lâu
Ngươ
̀ i ta đứ
ng lạ
i gã
i đầ
u ..khỏ
e không
Na ừ..tui khoe
̉ ..cò
n ông
Ngươ
̀ i ta nhăn mặ
t đau lò
ng ..đừ
ng ông
Tui mơ
́ i mươ
̀ i sá
u trăng rằ
m
Tui cò
n nhỏhı́
u ..gọ
i ông tı́
m đơ
̀ i..haha

Na cươ
̀ i nay gọ
i bằ
ng En
En cươ
̀ i không đươ
̣ c gọ
i liề
n ..Anh nhen

ChịNa cầ
m chổ
i chạ
y quơ
Ngươ
̀ i ta chạ
y tuố
t ..câu hòtặ
ng Na
Bơ
́ Na ..tuổ
i mơ
́ i mươ
̀ i nhăm
Qua đây mươ
̀ i sá
u trăng rằ
m cò
n thua
Na ̀
ơi ..chú
c Na vui đù
a
Chịcươ
̀ i cấ
t chổ
i đi vô đụ
ng đầ
u

Đụ
ng be
́ chân be
́ chạ
y mau
Reo câu chú
c Chịcú
i đầ
u trố
n em ..haha
ChịNa nhı̀
n hiên cươ
̀ i hiề
n
Ừừ..nay gọ
i không tên ı́à..haha
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Bé ơi , chọc léc chị hoài
Rách môi cười mãi cho đời thêm vui
Mười lăm tuổi biết bùi ngùi
Bé hay nói ngược để rồi nói xuôi

Hôm qua chổi đót mất rồi
Roi mây thay thế hạ hồi tính toan
Sợ roi nên bé phải ngoan
Sai tên nói lại đàng hoàng nghe cưng .

Người nào cũng có tên xưng
Mà em lại bảo chưa từng có tên
Thế rồi em đặt “không tên”
Để chị ngớ ngác ngước lên hỏi trời .

Ông trời ngó xuống rồi cười
“Tha hồ tìm đặt tên người hỏi chi ?”
- Quần jean cũng được hơi kì

- Vá mông em réo bởi lì không ngoan

Riêng Na gọi “Ổi” hân hoan
- Jean xanh hai vá , đã hoàn chỉnh chưa ?
- Vespa em bảo khó ưa
- Chèo xuồng ba lá – đẩy đưa ngược giòng

Ối giào , vậy cũng chưa xong
- Trâu tơ cày ruộng chớ hòng một đôi
Tên người bạc trắng như vôi
Gọi “En” ngọng ngịu nên rồi đổi “Anh”

Tên người đặt mãi lanh quanh
“Ắt xì” – cũng hiểu có ‘anh” ẩn tình
Chiều qua chị đã giật mình
Thòng lòng nước mũi “ắt xì” tại em

Vì thương bé nhắc gọi tên
Thần giao cách cảm nên phone reng hoài
Điêc tai chị chạy ra ngoài
Vá mông ngay cửa đụng rầm té ngang

Để cho chị phải ngỡ ngàng
Bé thương chạy tới miệng than tội người
Môi che Na thấy mắc cười
Người lớn mà té sóng soài trẻ con ! haha
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Na cươ
̀ i bên cạ
nh ngươ
̀ i ngoan
Te
́ xong đứ
ng dậ
y nghiêm chà
o cô Na
Cô Na chà
o lạ
i cậ
u à
Nhơ
́ rồ
i cậ
u ổ
i chổ
i chànăm nao

Ổ
i cươ
̀ i hai máđỏhồ
ng
Jean hai miế
ng vánhơ
̀ công củ
a nà
ng
Na ứNa óquơ
̉ ngang
Ngươ
̀ i ta cươ
̀ i muố
n nghe nà
ng quơ
̉ thêm ..haha

Na hỏ
i đi đâu qua đây
Ổ
i đá
p hà
ng ngà
y vẫ
n muố
n đi qua

Na hỏ
i tạ
i sao muố
n qua
Ổ
i cươ
̀ i đá
p nhỏxuý
t xoa nhơ
̀ nà
ng

Na ứđừ
ng cónó
i ngang
Đươ
̀ ng xe cứchạ
y tạ
i nà
ng mầ
n răng
Ổ
i cươ
̀ i tạ
i nà
ng khiế
n hăng
Lá
i xe không mê
̣t siêng năng do nhơ
̀

Na cươ
̀ i đá
p nhỏli ti
Miê
̣ng Na chú
m chı́
m so bı̀rạ
ng đông
Cho ổ
i ú́
ơ nghe xong
Tay ổ
i chậ
n ngự
c lắ
ng lò
ng khụ
y chân..haha

Nhàtrong be
́ vộ
i chạ
y ra
Thấ
y chịđơ
̉ ổ
i miê
̣ng la đừ
ng đừ
ng
Đừ
ng xı̉
u đừ
ng xı̉
u đừ
ng đừ
ng
Ổ
i vộ
i đứ
ng thẳ
ng cươ
̀ i cù
ng chịNa..haha

Thı̀ra cả
m độ
ng đómà
Thı̀ra nghe chịnó
i ra ổ
i à
Rá
ng họ
c mai sau lạlù
ng
́ i phá
Hoa rã
i nhậ
p lộ
o mừ
ng rươ
́ c đi..haha

Chịcươ
̀ i ngan ngá
t dãqù
y
Ổ
i nghe hương ổ
i thầ
m thı̀rá
ng mơ
Be
́ nhı̀
n đe
̣p như câu thơ
Trò
n trăng lứ
a tuổ
i đe
̣p bơ
̀ nhân gian ..hihihi
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Sân to chẳng chịu cúi chào
Đứng ngay trước cửa để nhào té ngang
Lăn chiêng tay vói túm càng
Người đâu cà chớn là chàng Ổi kia !

Cà lăm lắp bắp miệng kìa
Thêm cây răng sún nó chìa khỏi môi
Xuýt xoa đứng dậy hỡi ôi
Quần jean rách toặc mất ngôi iêng hùng !

Vỗ tay chị nói giống khùng

Bé bênh - "hổng phải cây tùng chị ơi !"
Nói rồi trong túi bỗng rơi
Vàng hoe ổi chín mùi hương thơm lừng

Vỏ xanh ruột đỏ - nhìn cưng
Tròn căng chị tiếc

lấy chưng để bàn

Bấy lâu ổi chín bạt ngàn
Đổ thừa chim mổ chị than quá trời

Lòi ra ...kẻ trộm nào ngờ
Té ngang rớt ổi ngẩn ngơ tội này
Nhiều lần rình trộm bẻ cây
Hôm nay chịu tội hết xây cơ đồ

Rành rành nên khó đổ hô
Ổi rơi minh chứng tội đồ cắp đêm
Thương người khép nép chịu mềm
Mỏ chu ...bé cãi chính em súi người

Quan Na roi phạt - là ngươi !
Đằng sau súi dục tội người nặng hơn
Bé làm đạo diễn chủ mưu

Quan tòa viết giấy đem lưu cất rồi

Hai người quỳ gối một đôi
Quan Na quát khẽ nhưng rồi bảo tha
Tội này hái trộm bỏ qua
Để quan hái trước vì quan chủ nhà

Trái lời sẽ phạt chẳng tha
Y lời điểm chỉ , thò tay chấm liền
Màu son tờ cớ theo phiên
Quan tha đóng phạt nợ tiền ba trăm !

Hai người đứng dậy cúi

gằm

Ngoài sân Ổi chín rụng đầy tiếc

ôi

Nhìn người mặt mũi buồn thôi
Mà Na cười mãi ghế ngồi rung rinh ..haha
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Giáng Sinh gần đến kề bên
Giáo đường rộn rã gọi tên tập tành
Tan trường bé vội chạy nhanh
Về nhà qua quýt cơm canh cho rồi

Bạn bè đông đảo kéo lôi
Kinh ca tập hát dợt rồi chưa xong
Phối bè cao thấp xoay vòng
Chọn bài hát mới vừa lòng mục sư

Váy đầm kiểu mới sợ hư
Bé là cho phẳng tới lui mấy lần
Năm nay y phục cách tân
Có công chúa nhỏ chuyên cần Mô-đen

Vải may màu trắng hồng sen
Đính hạt kim tuyến lại kèm cườm thêu
Viền ren bèo nhún màu rêu
Tay phồng hai lớp ánh kiêu bồng bềnh

Ướm vào bé bảo nhẹ tênh
Soi gương thử trước vào đêm ca đoàn

Chừng khi có vẻ chu toàn
Bắng lòng bé mới gật đầu cất đi

Cả nhà có một thiếu nhi
Ban Mai là bé lâm li điệu đà
Được khen xinh nhất trong nhà
Hát hay học giỏi thế mà lại ngoan

Giáng Sinh rộn rã reo vang
Mùa đông lạnh giá Chúa sanh ra đời
Bê Lem máng cỏ tuyệt vời
Thiên thần chắp cánh sáng ngời trong hang

Đôi vớ chị treo một hàng
Đầu giường chị đặt sẵn sàng quà cho
Bé mơ chuyện có bất ngờ
Ông già mũ đỏ đúng giờ tặng em

Năm nay thấy lạnh không em ?
Mùa đông bên nớ Noel có gì ?
Việc làm bận rộn chắc nhiều
Mấy khi thấy bé buổi chiều làm thơ ?

Để cho Na phải ngẩn ngơ
Buồn hiu

gõ phím bàn mơ một mình

Ngoài đường mặc chuyện linh tinh
Xếp vần vụng dại ra hình mộng du....
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