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Giao thừa sắp điểm đêm nay
Cả nhà bận rộn mê say đón chờ
Kính coong chuông đổ nhà thờ
Chị đang hồi hộp mà vờ như không

Còn em lấy áo màu hồng
Ướm người thử mãi thấy lòng mênh mang
Dập dồn hỏi chị có sang ?
Áo len che mất hai hàng nút bông

Chị Na diện mốt đúng tông

Áo dài cách điệu bên hông xẻ dài
Điểm thêm vài cánh hoa mai
Ấp e hơi thẹn mái cài tóc mây

Nghe em thủ thỉ tối nầy
Trốn đi xem kịch sợ rầy lạc nhau
Pháo bông đón trước kịch sau
Bạn bè nó rủ chân mau vé còn

Cuối năm vui nhất ngày mòn
Phố phường nhộn nhịp mình hòa bước theo
Cho dù gió lạnh thổi vèo
Mùa xuân hẹn ấm dân nghèo vẫn vui

Mấy ngày liên tiếp bùi ngùi
Vắng em gõ phím ngày vùi qua nhanh
Ngoài đường thoảng bóng áo xanh
Con gâu thức sủa để Na giật mình …
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GIẬN EM...

Tân niên pháo nổ đón giao thừa
Ngước cổ nhìn trời bé ngại mưa !!??
Cỗ dọn người vui lòng hí hởn
Mâm bày khách quý dạ chưa vừa !
Chia tay hẹn nữa chờ năm tới
Tiễn bước lời buông hứa đón đưa ..
Chẳng biết phương xa người chị ngóng
Na buồn giận bé -

giọt mi thưa….huhu...
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Qua rồi chuyện của đêm khuya
Giao thừa pháo nổ lia chia tỏa trời
Tha hồ nhìn ngắm thích ơi
Mỗi năm chỉ có hoa rơi một lần

Về nhà bé vẫn tần ngần
Muốn xem lần nữa dừng chân đứng hoài
Nắm tay chị kéo ra ngoài
Bé ơi ! mẹ đợi lạc loài mắt trông

Hết rồi pháo nổ ánh bông
Sang năm mới có chớ trông ngày dài
Bá vai quàng cổ chị Hai
Leo lưng nhảy tót để Na cõng về

Nghe người tấm tắc khen chê
Ngày vui chỉ thế não nề lòng em
Điện thoại quay lại về xem
Clip vui kỉ niệm dành em khóc nhè

Ngoài đường dày đặc nhiều xe
Người ta tìm hướng lần chen ra ngoài
Đến nhà chị thấy mệt nhoài
Đặt em êm ngủ mi ngài rèm cong

Tân niên giây phút đẹp mong
Qua rồi nhanh quá đã xong một ngày

Thời gian tuổi ngọc mê say
Dư âm kỉ niệm khó thay trong lòng….
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Đầ
u năm be
́ viế
t thậ
t dà
i
Ngơ
̀ đâu vừ
a bấ
m chuộ
t nhai mấ
t rồ
i
Hu hu be
́ mê
̣t bỏchơi
Đọ
c thư chịgiậ
n be
́ hừmầ
n răng
Chịơi cho be
́ dỗ dà
nh
Be
́ nà
o cómuố
n chịtrông đứ
ng ngồ
i
Nhơ
́ be
́ gỏgỏniề
m vơi
Be
́ cũ
ng gỏgỏmấ
t toi chữgiò
ng
Be
́ chá
n be
́ chạ
y vò
ng vò
ng
Nay be
́ lạ
i viế
t đọ
c xong chịcươ
̀ i ..nhen

Giao thừ
a phá
o sá
ng khắ
p nơi
Bầ
u trơ
̀ i khắ
p chố
n phá
o rơi đı̀đù
ng
Hoa bông nơ
̉ loe
́ chậ
p chù
ng

Ngươ
̀ i ngươ
̀ i trẩ
y hộ
i đó
n mừ
ng đêm giao

Tay be
́ nắ
m tay chịNa
ChịHai dẫ
n be
́ ngắ
m về phá
o bông
Đi từcò
n á
nh trơ
̀ i hồ
ng
Ngồ
i trên thả
m cỏlự
a xong chỗ ngồ
i
Chung quanh ngươ
̀ i xế
p hà
ng ngồ
i
Tiế
ng cươ
̀ i chà
o đó
n đông vui bạ
n be
̀
Hai chịem be
́ che
̀o queo ..haha
Ngơ
̀ đâu xuấ
t hiê
̣n tiế
ng kêu rõmừ
ng

Na ui ..Na tơ
́ i hồ
i nà
o
Cảngà
y đây kiế
m màsao đà
nh lò
ng
Không cho đây biế
t ke
̉o trông
Sơ
̣ Na ..chı̉sơ
̣ máhồ
ng quên đây ..haha
Na ui ..chú
c Na sang năm
Cò
n mấ
y giơ
̀ nữ
a hế
t năm Na à
Sang năm ..chú
c Na tre
̉ măng
Như nà
ng công chú
a trên rừ
ng hạsan
Mù
a xuân mai và
ng thua Na
Phươ
̣ ng đỏmù
a hạthua nà
ng củ
a đây ..haha
Mù
a thu cú
c thua vai gầ
y

Mù
a đông thua đậ
m Na hay le
́n cươ
̀ i ..haha

Na ui ..đêm nay bông rơi
Bông sá
ng rự
c trơ
̀ i thua nụcươ
̀ i Na
Na cươ
̀ i Na há
y ..ui da
Sao màđe
̣p thế Hằ
ng Na củ
a mı̀
nh ..haha
Na ui .. mươ
̀ i sá
u đe
̣p xinh
Sang năm mươ
̀ i bả
y chú
ng mı̀
nh que
́o tay ..haha
Ơ kı̀
a ..sao Na nhăn mà
y
Sao Na che mắ
t che tay le
́n dò
m ..haha

Đù
ng đù
ng ..bộ
p bộ
p ..phá
o rồ
i
Phá
o lên sá
ng loe
́ ngơ
̀ i ngơ
̀ i thấ
y Na
Giao thừ
a ..Na lơ
́ n đe
̣p ra
Mắ
t Na chơm chơ
́ p ngóxa ngógầ
n
Mắ
t Na ..nhı̀
n thấ
y đây mong
Na cươ
̀ i nó
i nhỏ..đừ
ng hò
ng mı́tui..haha
Không sao ..Na cứêm hơi
Đừ
ng hò
ng cónghı̃
a ..chị
u rồ
i phả
i không ..haha
Na liế
c ..phá
o sá
ng xuân trông
Đêm đông không lạ
nh nhı́
ch gầ
n hỏ
i Na
Na không đá
p.. nhưng cươ
̀ i ha

Ha ha cươ
̀ i ngấ
t ..bà
i ca cù
ngcươ
̀i
Tiế
ng cươ
̀ i cù
ng phá
o đang rơi
Giao thừ
a quáđe
̣p bên ngươ
̀ i ..le
́n thương..haha
Đươ
̀ ng khuya gỏnhị
p trên đươ
̀ ng
Tiễ
n Na sung sươ
́ ng ..máhươ
̀ ng cươ
̀ i toe
Na ui trăng sá
ng vươ
̀ n che
̀
Thua Na cươ
̀ i nơ
̉ xuân về sơ
́ m hơn
Chú
c Na năm mơ
́ i sá
ng trưng
Lò
ng hầ
u viê
̣c Chú
a quýnương tuyê
̣t ne
̀

Ha ha be
́ nghe rõmà
Be
́ viế
t be
́ kể cươ
̀ i ha chịcươ
̀i
Cố
c be
́.. chẳ
ng sao trậ
t rồ
i
ChịNa nhı̀
n be
́ cươ
̀ i cươ
̀ i khen ..hay ..hahaha
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Đầu năm nhận được thư em
Bài thơ quá đã chị xem rồi cười

Nghe em thuật chuyện mê tơi
Chuột kia cắn phím dây sơi mất bài

Bình thường vẫn thế mà Mai !
Nhiều lần chị khóc vì bài mất toi
Tốn công gõ mỏi lưng ôi !
Up bài lại mất tức thôi khóc hoài !

Thời gian chút ít lạc loài
Bực enternet có cài được đâu
Nhọc công bài viết khá lâu
Chết này , đánh chuột , lại khâu tiếp vần !

Ngoài kia bé gọi vang rần
Đì đùng , lẹt đẹt , ì ầm bên sông
Nhìn kìa bé bắn pháo bông
Đen ngòm khói xịt chạy tông ra ngoài

Nhìn em bị ngã sóng soài
Tiếp tay chị bắn tới sao tít trời
Đoành đoành pháo nổ tơi bời
Ám đen mặt chị bé cười bụm môi

Người kia ...bắt chước lửa mồi
Lui cui bật quẹt bất ngờ nổ vang
Thế là bật ngửa té càng
Bị dây móc cuốn thân chàng treo cao

Chị Na tay chỉ ông sao
Cuội ta bị cuốn bốc cao tận trời
Toàn thân run rẩy chơi vơi
Bé la cầu cứu có người bị treo !!

Kệ em đứng đó kì kèo
Người này thơ chúc bày trò với Na
Ai biểu hắn dám lân la
Liếc đuôi con mắt ngó Na làm gì !

Bây giờ trói quặt lâm li
Kêu la hốt hoảng cũng vì phạm nhân
Đáng đời bị phạt đúng phần
Kìa xem polit kéo cần trục lôi

Tức thì đánh phịch xuống rồi

Lăn

chiêng nằm đó tưởng đời đi đoong

Đứng lên cố gắng lưng còng
Lom khom nhăn mặt lén dòm chị Na

Trận cười bổ ích hahaha…
Bị cho bài học nhớ Na suốt đời
Ở đó nói chuyện mào khơi
Nào là công chúa – nào thơ nai vàng

Con cóc nó ở trong hang
Lưng đưa bé gãi là chàng vá mông
Chưa nhớn mà thích làm chồng
Trẻ con tay mút chớ hòng cuội ơi …

Còn đây ...một cốc mê tơi
Đầu u một cục bất ngờ dành em
Dám nghiêng né tránh chạy nhen
Rượt theo túm bé một phen hết hồn

Hehehahahahehehaha……
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Em tôi mắc cở mần thinh
Làm thơ phản đối phím xinh gõ liền
Ai ngờ chuột cắn tay tiên
Bài thơ lại mất quá phiền chị Na

Bé đành đứng đó nhìn xa
Hai đều tỷ số làm sao gỡ bàn ?
Vespa bên cạnh hỏi han
Dỗ em chớ giận - gian nan chuyện thường .

Đành thôi nên bé leo giường
Trùm mền suy tính bắt thường chị Na
Làm sao để mẹ bực la
Cùng cha mắng chị mới là giải vây

Thế rồi bé lại trèo cây
Đầu năm ổi chín thế nầy hái luôn
Thuận tay trái chín bé tuồn
Miệng cười đầy nhóc buộc luôn bao đầy

Vespa chờ sẵn cổng đây
Bé leo cái một má hây dọt liền
Nhìn theo mẹ lắc đầu phiền
Nhìn vô ai bảo gái tiên tuổi mười ?

Phần Na chị biết ..phì cười
Tánh em là vậy dễ ngươi khó bì
Từ hồi em bé tí ti
Tóc còn để chỏm cũng vì giống boy !

Mà thôi Na chẳng xăm soi
Kẻo em lại giận khó coi mặt dài
Xin em đừng giận chị Hai
Giup em bài tập kẻo mai cô buồn ..
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Chịcươ
̀ i ngan ngá
t sương mai
Lậ
p đông trăn trơ
̉ chơ
̀ hoà
i đươ
̀ ng xa
̀
Vespa lạ
ng lá
ch rô ga
Ngang nhàdừ
ng lạ
i..chạ
y ra chịmı̀
nh ..haha
́
Chịcươ
̀ i thả
ng thôt môi xinh
́
Nhăc đi đâu đónắ
ng rinh nhơ
́ về

Ngươ
̀ i cươ
̀ i trong nắ
ng pha lê
Nhơ
́ luôn nhơ
́ lắ
m ai tê giảnhơ
̀ i ..haha
ChịNa dá
ng điê
̣u bồ
i hồ
i
́
̀
Me
̣ lê guôc nhỏđứ
ng kê hiên xa
Ngươ
̀ i ta khoanh tay thậ
t hà
Dạchà
o Bá
c ạ
..chá
u qua chú
c mừ
ng
Tiế
ng me
̣ đon đảmau ưng
Chú
c cho đôi tre
̉ rà
nh rà
nh ..chữuyên
ChịNa nhanh nhanh ..chảthe
̀m
Nhưng ngươ
̀ i nhı̀
n chị..chịbe
̀n ử
ng da ..haha
Tay chịvin á
o hoa cà
Ngươ
̀ i sau lưng chịkhen hoà
i..tiể
u thư..haha
Na ơi ..năm mơ
́ i hoa tươi
Mai lan cú
c trú
c đe
̣p mà
u lứ
a đôi ..haha
Chịcươ
̀ i tay chậ
n lên tim
Nhı̀
n ngươ
̀ i chịđá
p đôi uyên duyên mà
Chịcươ
̀ i trông duyên thậ
t thà
Qua bao năm thá
ng không nhò
a thơ
̀ i gian
Duyên nà
y bay trong không gian
Thơ
̀ i gian đứ
ng lạ
i duyên cà
ng mã
i xinh
Ngươ
̀ i đi bên cạ
nh chịmı̀
nh
Sau khi xin phe
́p qua dinh ngoà
i là
ng
́
Be
́ thây ngươ
̀ i quà
ng tay sang
ChịNa điê
̣u đànhe
̣ hấ
t bà
n tay
Ngươ
̀ i ta năn nı̉chịNa
̀
Đâu năm be
́ ngóchịmı̀
nh im nha
̀
Rôi tay ngươ
̀ i ta quà
ng qua
́
ChịNa không hât ..be
́ la chị
u rồ
i..haha
ChịNa quay lạ
i cò
n cươ
̀i
Năm mơ
́ i quà
ng nhe
́ ..be
́ tươi chú
c liề
n
Chú
c chịmù
a xuân như tiên
Cảnăm vui nhe
́ rấ
t hiề
n ấ
m vai ..hahaha
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Bé ra mở cổng khách vào
Vespa ì ạch đẩy rào bước vô
Mắt tròn ngơ ngác bé ồ
Đón tay buổi sáng hộp xôi phần quà

Người ta lịch sự bé à
Nhiều lần hối lộ tặng quà cho em
Bước thềm khẽ vén tóc lên
Tay bưng một chậu đồng tiền hoa xinh

Mẹ cười mời khách có tình
Vô nhà xơi nước bé rình phía sau
Đầu năm chúc tết thuộc làu
Một tràng líu lưỡi cho mau xin ngồi

Ối giào , hắn chúc đủ ngôi
Hết cha đến mẹ , run môi nói hoài

Người đâu lắm miệng dẻo quai
Vòng tay chúc cả “chị Na không già “

Lần này chị quyết chẳng tha
Cám ơn khách quý chúc Na đã nhiều
Người theo Na có bao nhiêu
Thêm một người nữa cho đuôi thêm dài ! haha

Chị cười chúc lại không sai :
Lấy vợ thật sớm để Hai thiệp hồng
Làm trai chớ có lông bông
ÊVà chỉ trích bởi không cậy nhờ

Nếu không họ bảo “thằng khờ”
Thế là ở giá - ai mơ mà cầu
Làm đuôi chẳng được bao lâu
Theo hoài không đặng chán câu ân tình

Phân bua khách sợ thất khinh
Rút lui cho phẻ thanh minh mệt người
Quàng vai chuyện ấy tức cười
Đụng vô tay phỏng dễ ngươi mà hòng !

Ấm trà vừa uống mới xong
Chào cha - hắn vội phóng nhong ra đường
Hộp xôi cũng hết tinh tươm
Quẹt môi bé chạy gọi người ..chờ tui !
Hahahaha….
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Tết vui thoảng chốc qua rồi
Dư âm vẫn đó em ngồi thở than
Ước gì đứng lại thời gian
Cho em được nghỉ miên man ngày dài

Dung dăng với bạn chẳng sai
Sách buồn trong tủ hổm rày lạnh nguyên
Tập im cặp táp ưu phiền
Chờ em đi học tóc tiên hoa cài

Bài tập chẳng biết đúng sai
Chưa dò đáp số chị Hai dọa đòn
Thiệt là bé đúng trẻ con
Lúc nào cũng thích cô cho điểm mười

Bé ơi , năm mới đừng lười
Chúc em học giỏi bằng mười năm qua
Tinh tươm áo mới sáng lòa
Chúc em xinh đẹp hơn hoa mai vàng

Em tôi vừa đẹp vừa sang
Trưởng thành khôn lớn nhiều chàng lăm le
Bé yêu cánh bướm sau hè
Thò tay cho khéo kẻo ve gọi sầu

Tân niên nước chảy qua cầu
Tháng 1 dương lịch hát câu tết gần
Vẫn là 11 năm âm
Mười hai tháng chạp âm thầm đến nơi

Tết ta dân Việt mê tơi

Niềm vui len lén thích ơi bé cười
Được ăn hai tết bởi lười
Riêng Na than mệt lệ rơi ướt nhòe …

Năm nay chó cún thiệt le
Đuổi gà chạy thẳng phóng xe mất rồi
Gâu gâu sủa mãi một hồi
Cắn quần ai đó hoảng hồn gọi …”Mai” .. haha
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Mai em nay mơ
́ i tuổ
i mươ
̀i
Chịơi nàchịđừ
ng cươ
̀ i ngóem..haha
Xı́..tuổ
i mươ
̀ i sá
u dá
ng hiề
n ..haha
ChịNa mã
i đe
̣p như thuyề
n dươ
́ i trăng
Cho ngươ
̀ i lăn bá
nh mò
n xe
Jean bao miế
ng váđe
̣p tề ..công Na ..haha
Con gâu quen tiế
ng xe qua
Nay không cò
n sủ
a màra đó
n chà
o..haha
Ngoắ
c đuôi nhe răng mơ
̀ i và
o
Ngươ
̀ i thươ
̉ ng miế
ng bá
nh khen sao giỏ
i vầ
y

Na đá
p ..gâu biế
t ngươ
̀ i hay
Cò
n ngươ
̀ i cong ve
̣o đơ
́ p ngay điế
ng liề
n ..haha

Ngươ
̀ i cươ
̀ i ngóchịkhen duyên
Duyên nay bao tuổ
i thuyề
n quyên cô mı̀
nh
ChịNa chưa kị
p tỏtrı̀
nh
Be
́ nhanh miê
̣ng đá
p ..cô mı̀
nh trung thu ..haha

Ngươ
̀ i ta ú́
ơ cươ
̀ i trừ
Nhơ
́ ra trăng sá
ng mù
a thu mơ mà
ng
Trăng trò
n mươ
̀ i sá
u duyên sang
Hằ
ng Na chơ
́ p mắ
t nhı̀
n ngang be
́ cươ
̀i

Hı̀
nh như khen be
́ không hư
Vı̀be
́ nó
i đú
ng rõmươ
̀ i ai ui
Tuổ
i chịNa trăng không lu
Trăng sá
ng vằ
ng vặ
c đe
̣p mà
u bao năm

Ngươ
̀ i ngồ
i đố
i diê
̣n chịNa
Hai bên nhỏnhe
̣ cù
ng hò
a điê
̣u ca
Tậ
p tà
nh Thá
nh nhạ
c Tế
t ta
Xuân vui xuân đe
̣p xuân ca đó
n chà
o

Hai giọ
ng trầ
m cao hò
a nhau
Cù
ng be
̀ như điê
̣u lươ
́ t mau chậ
p chù
ng
Ngươ
̀ i há
t nhı̀
n chịhoa xuân
Chịhá
t nhı̀
n ngươ
̀ i hoa nơ
̉ bừ
ng vui

Me
̣ nhı̀
n cươ
̀ i khen ..xứ
ng đôi
Chắ
c và
i năm nữ
a mâm xôi tơ
́ i nhà
..haha
Be
́ nghe thı́
ch quácươ
̀ i to
Đầ
u năm tin mơ
́ i phó
ng loa chú
c mừ
ng
ChịNa nay tuổ
i sắ
p ưng ..haha
Chú
c chịxuân nà
y phá
o nổ bá
o tin ..hahaha

Edited: 10 months

ago
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Thả hồn về với ngày xưa
Cổng trường lối vắng buổi trưa sau hè

Sân trường rộn tiếng sầu ve
Dưới cây phượng tím chia phe trốn tìm

Khoanh tay mắt bịt đứng im
Chị Na đếm số hé nhìn .."ăn gian"
Nép sau cánh cửa sổ màn
Bé đứng im lặng bình an khó tìm

Giả vờ quờ quạng

thót tim

Bỗng Na quơ đúng tay tìm áo lôi
Hét vang bé hoảng “thôi rồi” !
Thay phiên bịt mắt hộp hồi ...bắt dê..

Ngày qua tháng đến dầm dề
Trời mưa mắt bịt chẳng hề chán chơi
Ăn gian mắt hí Na lời
Bé đành tìm mãi quen nơi sân trường

Bướm vàng lượn cánh đùa hương
Chập chờn ghẹo gió để vương mấy mùa
Bóng râm cây trái đong đưa
Chia em sím tím buổi trưa trốn nhà

Trên cao ổi chín la đà
Thêm ba đứa bạn thế là leo cây
Trên tay muối ớt chén đầy
Xít xoa dành chấm ..tại mầy mà

rơi

Cành râm vú sữa gọi mời
Tiếng cười khúc khích cuộc đời trẻ thơ
Mới buồn giận đó giả ngơ
Vắng nhau một lúc thẩn thơ lại tìm

Ngày xưa một thuở như chim
Sống đàn ríu rít thước phim đoạn đường
Một mình nhớ lại nghe

thương

Tìm đâu hạnh phúc vô thường bé ơi …
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Nhắ
c lạ
i ngà
y xưa tuổ
i đe
̣p mơ
Chân sá
o tung tăng á
o trắ
ng bơ
̀
Gó
t hoa cá
nh trắ
ng thơ
̀ i be
́ nhỏ

Rơ
̣ p nắ
ng sân trươ
̀ ng nó
n bà
i thơ

Mộ
t thơ
̀ i e ấ
p vương tàá
o
Đuôi theo phı́
a sau chẳ
ng dá
m thưa ..hi hi
Tan trươ
̀ ng mây trắ
ng trà
n khắ
p lố
i
Nhiề
u đuôi ngẩ
n ngẩ
n lắ
m ngơ ngơ ..hi hi

Đôi khi nhậ
n phong thư be
́ nhỏ
Chữrun tậ
p tà
nh rá
ng là
m thơ
Khóngủnà
ng ơi cóthể hiể
u
Đọ
c xong nà
ng nhó
c cươ
̀ i tı̉
nh bơ

Bơ
̉ i vı̀nà
ng cò
n nhỏnhỏhı́
u
Nà
ng cò
n vô tư thı́
ch vui đù
a
Nà
ng cươ
̀ i bao tim muố
n đau thắ
t
Nhưng nà
ng không biế
t vẫ
n
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cứbơ ...hihihi

Nhắ
c lạ
i ngà
y xưa tuổ
i đe
̣p mơ
Chân sá
o tung tăng á
o trắ
ng bơ
̀
Gó
t hoa cá
nh trắ
ng thơ
̀ i be
́ nhỏ
Rơ
̣ p nắ
ng sân trươ
̀ ng nó
n bà
i thơ

Mộ
t thơ
̀ i e ấ
p vương tàá
o
Đuôi theo phı́
a sau chẳ
ng dá
m thưa ..hi hi
Tan trươ
̀ ng mây trắ
ng trà
n khắ
p lố
i
Nhiề
u đuôi ngẩ
n ngẩ
n lắ
m ngơ ngơ ..hi hi

Đôi khi nhậ
n phong thư be
́ nhỏ
Chữrun tậ
p tà
nh rá
ng là
m thơ
Khóngủnà
ng ơi cóthể hiể
u
Đọ
c xong nà
ng nhó
c cươ
̀ i tı̉
nh bơ

Bơ
̉ i vı̀nà
ng cò
n nhỏnhỏhı́
u
Nà
ng cò
n vô tư thı́
ch vui đù
a
Nà
ng cươ
̀ i bao tim muố
n đau thắ
t
Nhưng nà
ng không biế
t vẫ
n
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Nghe em hát nhẩm mà cười
Một bài quen thuộc mọi người thường ca
..”chàng lặng đi theo nàng…
Hát vu vơ những câu nhạc tình…
Mà nàng vẫn lặng thinh ! “…haha…

Sao em biết chị vô tình ?
Sao em biết được bóng hình theo sau
Sao em biết chị lắc đầu
Sao em biết cả những câu cợt đùa ???

Bởi vì bé vốn tánh chua
Lí lá lí lắc khó đùa với em
Đuôi mắt lúng liếng đi kèm
Tuổi hồng ngơ ngác phải em cố tình ?

Bởi em có tánh rập rình
Luôn theo dõi chị một mình làm đuôi
Nhếch môi Na chỉ cười ruồi

Một ngày có chuyện - để rồi chờ xem …

Ỷ mình út nhỏ chính em
Tài lanh méc mẹ bao phen chị buồn
Cầu xin mọi chuyện sẻ suôn
“Bỗng dưng muốn khóc” lệ buồn gần đây

Giải khuây chỉ biết web nầy
Bất an chị đã hao gầy tuần nay
Phím buồn gõ vội theo tay
Xin Cha ban phước con nay cúi đầu …
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Đừng buồn Chị ơi
Nắng rồi cứ rạng
Tim hồng ngan ngát
Ta hát lời vui

Đời có bao nhiêu

Chọn điều lẽ phải
Câu hò êm ái
Ta hát vui ca

Ngày qua tháng lại
Ta vỗ tay chèo
Sóng reo mạn thuyền
Tiếng cười khúc khích

Hái đầy rỗ hoa
Cá nhảy thuyền ta
Nướng con cá to
Mời nhau ta no .. ha ha

Chị em ta đùa
Ca vang đồng nội
Người không qua vội
Quay lại ngẩn ngơ .. ha ha
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