
Tơ Lòng 
 
 
1 XUÂN HOA LÒNG 
 
Em ơi, Đông nầy  gía rét  
Ngoài trời nghiệt ngã, phong ba! 
Ấm êm trong vòng tay Mẹ… 
Ươm mầm, kết nụ…nở hoa! 
 
Kìa, mùa Xuân đã đến rồi… 
Chúa Xuân  tuyệt qúa đi thôi! 
Hồn ta ngất ngây…ngây ngất… 
Hương linh ngập tỏa bến trời! 
 
Em ơi, rán chịu nắng Hè … 
Thu về… sầu héo tua te… 
Dù cho  tàn phai  hương sắc! 
Tơ lòng nhảy nhót hát ca! 
 
Chao ơi, mùa Đông lại sang! 
Thời tiết…gía rét phũ phàng! 
Ơn đời tăng thêm sức sống… 
Xuân về…hoa lá hò vang! 
 
Em ơi, bốn mùa đều là Xuân! 
Mộng mơ hoa bướm ngập tràn! 
Thuyền tình …ru theo dòng nước! 
Gío mây ve vuốt chuyến đò ngang! 
 
2       MỘNG MƠ 
 
Thuở ấy…một thời mộng mơ 
Dòng đời…trăng héo, sương mờ! 
Thuyền tình… vừa cập bến… 
Tiếng đàn… réc rắc cung tơ 
 
Rồi anh lại đi học xa 
Chiều chiều ra dạo vườn hoa 
Mắt em buồn… hoa héo nụ! 
Hồn anh  cánh bườm la đà 
 
Bao lần anh trở về quê… 
Đò ngang…em trải tóc thề 
Hồn anh mò trăng đáy nước! 
Bồng bềnh…mây trắng lê thê! 
 
Mộng mơ…được nói nên lời 
Reo cười…ánh mắt, vành môi 
Cho anh…một trời xao xuyến! 
Vui mừng…anh đã lội bơi! 
 
Thế rồi…anh lại ra đi 
Mộng mơ…trải khắp Kinh kỳ 
Đêm về, nơi căn phòng nhỏ 
Nhật ký vơi đầy…lệ tràn mi! 

 
3 MỘT ĐỜI NGƯỜI 
 
Vừa vươn mình thức giấc 
Hơi lạnh ôm khắp mình… 
Cả đêm mơ màng mộng mỵ 
Dòng đời sóng vổ lênh đênh! 
 
Tung chăn gối…gượng ngồi lên 
Căn phòng lạc lõng buồn tênh! 
Thôi rồi…cuộc đời mờ ảo… 
Hồn con chống chọi thác ghềnh! 
 
Tiếp tục đi… trên đường đời… 
Mừng vui…nhưng giọt lệ rơi! 
Ngoài hiên lá vàng bay xào xạc… 
Nhắc nhở con… kiếp làm người! 
 
Xin Cha chớ rời hồn con! 
Tình yêu  nẽo sống tâm hồn… 
Neo tình Cha…con đã bám… 
Vầng trăng  khuyết…rồi lại tròn… 
 
Ngày tháng mãi trôi qua… 
Hè đi…Thu đến lệ nhòa! 
Heo may buồn…Đông gía tuyết! 
Đất đá khô cằn…lại nở hoa!! 
  
 4 CHUYỆN TRẦU CAU 
 
Trầu, cau… lấp lánh màu xanh , 
Ngàn đời giao kết sợi tơ mành! 
Mặc tháng ngày nắng mưa vùi dập… 
Duyên tình muôn thuở… long lanh! 
 
Suốt đời gắn bó thương yêu , 
Trầu leo…cau vẫn nương chiều 
Gian khổ cùng chung số phận! 
Hoa cau  nhuộm trắng…bến cô liêu!! 
 
Ngọt bùi cay đắng có nhau 
Ai ơi,  nhấm thử…miếng trầu cau! 
Răng trắng…nụ hồng nở rộ! 
Tơ duyên hòa họp… nhiệm màu! 
 
Hiệp thông…. suốt cả cuộc đời! 
Gia đình, hạnh phúc lứa đôi… 
Phải biết hy sinh bãn ngã… 
Trăng thanh huyền diệu trải núi đồi! 
 
Ngàn năm con cháu Lạc Long 
Trầu cau như suối tơ lòng… 
Nhân Nghĩa muôn đời tồn tại… 



Đội ơn Tạo Hóa…nước xuôi dòng! 
 
5 VỀ NGUỒN CỘI 
 
Dòng sông đang xuôi chảy 
Tôi đứng giữa dòng trôi… 
Tự lo mình không nỗi! 
Ngẩn ngơ than vản đời! 
 
Rồi tự mình hờn trách 
Sao cứ mãi thế nầy! 
Phải chăng có gì bất ổn 
Mãi chịu cảnh đắng cay! 
 
Nhìn chiếc lá nổi trôi, 
Thân hình rách nát tả tơi! 
Đợi tan vào cát buị…. 
Sóng vổ…dòng sông ngậm ngùi…! 
 
Tỉnh ra sự thật đời mình 
Xa rời cỏi Thần linh.. 
Hảy mau tìm về nguồn côi… 
Đời hoa mãi đẹp xinh! 
 
6 BƠ  VƠ 
 
Đứng chơi vơi giữa núi đồi 
Gío mây tắm gội hồn tôi… 
Hơi thở não nùng  từ sâu thẳm 
Than ôi!! cánh nhạn lạc lòi! 
 
Dang tay niếu áng mây hồng 
Tơ lòng tan vỡ… chốn hư không 
Cầu xin ân đức…đời phiêu bạc 
Cứu vớt đời con…thoát củi lồng! 
 
Con  gào to trong cảnh bơ vơ 
Giá rét, sương sa…ngấn lệ mờ 
Đây dấu chân lập lòe trên cát 
Được Cha bồng ẵm…tựa  giấc mơ! 
 
Cha ơi, con vẫn còn đây 
Qủa đất tròn xoay…ánh trăng gầy 
Mưa ơi, mưa từ đâu tới 
Ru hồn ta…giấc mộng say 
 
Ngày ngày mơ mộng chờ mong 
Núi sông hòa nhịp tơ lòng 
Gío bay đi, mây trở lại 
Cầu xin đời thoát cảnh long đong 
 
 
 
 
 
 

 
 
7 BA KHUNG TRỜI (1972) 
 
Phước long, đất đỏ, Tiền đồn 
Giao trời : sống-chết… lệ héo hon! 
Trót sinh ra làm anh lính chiến! 
Tình nhà, nợ nước…nặng vai mang! 
 
Nơi đây… bom đạn liên miên! 
Nhớ Sài gòn, cảnh sống ưu phiền! 
Con thơ đang khóc…vì thèm sửa! 
Mẹ gìa rơi lệ…cảnh truân chuyên!! 
 
Huế đô…giờ qúa xa xôi… 
Đã từng mơ mộng…một thời! 
Người ơi, đã ngủ hay thức… 
Phải chăng khô cạn tình người!! 
 
Ba khung trời…một giấc mộng mơ! 
Hình xưa, bóng cũ…khó phai mờ! 
Hảy tỉnh đi…vì mình còn sống! 
Nỗi niềm…quặn thắt hởi cung tơ!! 
 
8 TÌNH CHA 
        (Phỏng theo Ca Dao Việt nam) 
 
     “Con có cha như nhà có nóc” 
Được yêu thương , bão bọc, chở che 
      Mùa Đông gía tuyết, nắng Hè… 
Chiếc thuyền vững lái…bến bờ Đại Dương! 
 
     “Công Cha như núi Thái Sơn! 
Sinh thành, dưỡng dục…nặng oằn đôi vai! 
      Mồ hôi, nước mắt láng lai! 
Trái tim trong trắng…xây đời nghĩa nhân! 
 
     “Còn Cha gót đỏ như son” 
Tấm gương Sự Sống…vuông tròn, lừng danh! 
      Nụ cười ánh mắt long lanh! 
Soi đường con bước…đẹp lòng Tổ Tiên! 
 
      “Con hơn Cha là nhà có Phước” 
Dạy dỗ cháu con tiến bước xây đời… 
       Tình Người sóng vổ biển khơi! 
Hồn Thiêng Sông Núi…rạng ngời Lạc Long. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 BỐ CƯỜI TRONG ÁNH MẮT 
          (Phỏng theo KHÚC SÁO ÂN TÌNH 
                    LM Trần Cao Tường ) 
 
Công Cha như núi Thái Sơn 
Mặc cho sóng gío gập ghềnh! 
Diều dắt gia đình an bình, hạnh phúc! 
Noi gương Cha…ăn có làm nên! 
 
Tình Cha như ánh Thái Dương 
Dạy con lối sống, việc làm… 
Niềm Tin vượt qua thử thách! 
ÁNH MẮT Cha…ngọn đuốt soi đường! 
 
Nên Hư là bởi lòng ta! 
Kiên tâm, bền chí vượt qua… 
“Trời sanh thì trời dưỡng “ 
Đầm hôi…SEN vẫn nở hoa! 
 
Lời Cha ngọt liệm thương yêu! 
Bao phủ đời con… dải lụa điều! 
Thân con… người đời có thể giết! 
Hồn linh vĩnh viễn… bến Tình Yêu! 
 
Ngày Mừng Cha soi sáng Trời Tây 
Bốn phương…dòng nước tràn đầy! 
Long lanh nụ cười trong ánh mắt! 
Lan xa, tỏa rộng khắp trời mây!! 
 
 
10 MỘT ĐỜI CỦA CHA 
 
Dưới thời Phong Kiến, Thực dân 
Mặc cho mưa nắng xoay vần… 
Mồ hôi, nước mắt… trồng sự sống 
Quyết lòng theo gót Tổ Tông. 
 
Chiến tranh chống Pháp xảy ra! 
Mắc mưu của bọn gian tà! 
Ra đi…nhìn con mắt mờ lệ ứa! 
Đôi bờ thương nhớ xót xa!! 
 
Niềm đau…lìa vợ, bỏ con! 
Lao tù, xiềng xích …gầy còm! 
Đau xót… kiếp người thành súc vật! 
Tình cha… vang dội khắp đầu non! 
 
Vì Tự Do…bỏ xứ ra đi! 
Biển Đông…sóng gío ầm ì… 
Thần chết đang kề bên cạnh… 
Ôm con vào lòng…chung chịu hiễm nguy! 
 
Giờ đây… quằn quại nhớ quê! 
Phút hồi sinh…hoa nắng tràn về! 
Vì con… Cha sẽ làm tất cả… 
Có ngày tươi sáng khắp sơn khê!!  

 
11 ĐÁM GIỔ BA 
 
RẰM tháng Ba, con nhớ đến Ba 
THÁNG ngày như gió thoảng qua 
BA đã ra đi về miền Vĩnh Cữu 
NGÀY ngày…thương nhớ lệ châu sa! 
ĐÁM Giổ Ba, hương lòng  cầu nguyện! 
GIỔ giành phù hộ con cháu phương xa 
ÔNG bà, Cô Bác…xin tha thứ! 
NỘI, Ngoại…đoái thương kẻ xa nhà!! 
 
Bài 2 
 
Ba ơi, con luôn Tưởng Nhớ Ba 
SINH THÀNH…Nghĩa trọng bao la! 
Dù tha phương…Ba vẫn diều dắt… 
Phù Hộ cháu con…cảnh Xa Nhà! 
Ba ơi, ngày đêm con Cầu Nguyện! 
Cha ở trong Tim… chẳng đâu xa! 
Nước nhớ Nguồn, cây nhớ Cội 
Dòng Sông Tươi Tốt…nở Ngàn Hoa! 
 
 
 
12 BÉ MỒ CÔI 
 
Con là đứa bé Mồ côi! 
Thuyền nan chết máy giữa biển khơi! 
Lau sậy…giữa bìa rừng yếu ớt! 
Vươn lên trong bảo táp cuộc đời! 
 
Tạ ơn…Mẹ thay tình Cha… 
Nụ Hồng…thắm giữa rừng hoa! 
Dòng máu con…nuôi từ tim Mẹ… 
Mồ hôi, nước mắt…suối tình ca! 
 
Tơ trời vuôn xới hồn con! 
Lời Cha ngọt liệm…ánh trăng tròn! 
Vuôn xới đời con đầy sức sống! 
Đón Xuân về vạn vật véo von! 
 
Cho con vung cánh bay vào đời… 
Nhìn Thái Sơn, Biển Cả chơi vơi! 
Tạ ơn…chiếc neo vững chắt! 
Tình đời…rèn luyện mãi không thôi! 
 
Đa tạ…ngày Tình Cha! 
Trùng Dương bát ngát bao la! 
Mặn nồng tình Cha…ru mây gío! 
Sưởi ấm mùa Xuân…cảnh Thái hòa! 
 
 
 
 
 



 
13 THU THUỞ ẤY  
 
Thu đến rồi Thu lại đi! 
Thu ơi, Thu để lại những gì ? 
Đã bao mùa Thu héo hắt… 
Nỗi buồn in đậm … vành mi! 
 
Ta vẫn nhớ một mùa Thu, 
Vùng quê sương khói mịt mù! 
Anh ve sầu vừa yêm tiếng… 
Lúa vàng gợn sóng gío Thu! 
 
Gío heo may lạnh u buồn! 
Bờ tre kẻo kẹt…gío run! 
Tiếng chó sủa…làm ta lo lắng! 
Sợ kẻ nhanh tay lái cánh bườm! 
 
Ngày đó… nắng ngập bờ dâu! 
Làng thôn khói lửa ngập đầu! 
Anh ru hồn trong xóm nhỏ… 
Thu buồn hoang vắng…mưa ngâu! 
 
Giờ đây thì đã qúa xa xôi… 
Dòng đời theo gío cuốn bèo trôi! 
Lại chạnh nhớ đến mùa Thu cũ! 
Tiếng Thu nức nở…khắp núi đồi! 
 
 
14 TIẾNG THU  
      ( Kỷ niêm phong trào Wall Street) 
 
Mỹ Quốc…trời đã vào Thu 
Trời Tự Do nhiễm ánh sương mù… 
Đoàn Chim non tung cánh vổ… 
Hồn linh soi sáng cỏi âm u!! 
 
Hoan hô vùng Đất Mới thương yêu! 
Ngàn hoa Ong Bướm dập diều! 
Đã bao lần soi gương…hảnh diện 
Thế giới Văn minh vẫn cô liêu! 
 
Thiên niên kỷ Mới rộn ràng! 
Tiếng Còi Dân Chủ…hú vang… 
Năm Châu, bốn Bể…đều vùng dậy 
Suối mát tình thương… ngập tràn … 
 
Á Châu đi trước…về sau… 
Mau lên…kẻo trể chuyến tàu! 
Thiên tai, nhân nạn…đã báo hiệu… 
Gío reo, sóng vổ…lướt tới mau… 
 
Mơ  mùa thu ấy đẹp tuyệt vời! 
Qua rồi…gần Thế kỷ…lệ rơi! 
Áo dài Mẹ (chữ S) đang hoen ố! 
Tiếng Thu xao xuyến khắp núi đồi! 

 
 
15 EM ƠI 
 
Em ơi, mùa Thu lại về 
Sương mù dăng tủa lê thê! 
Rưng rưng… trái sầu đã chín! 
Đèn khuya một bóng….ôi nảo nề! 
 
Phương trời xa cách…sợi nhớ thương! 
Mông mơ rải khắp nẻo đường … 
Tóc em bình bồng trôi theo gió… 
Hồn anh lần mối tơ vương! 
 
Ấp ủ  trong lòng…hởi em yêu! 
Lá vàng rơi rụng bao chiều!! 
Cuốn theo bụi đường tơi tả! 
Ngước nhìn …mây gió điều hiu! 
 
Thế rồi…lại tiếp mùa Đông , 
Tái tê lạnh bút trong lòng! 
Cắn răng…dòng đời nghiệt ngã… 
Cầu mong mạch sống…sẽ khơi dòng! 
 
16 MẸ ƠI 
 
Mẹ ơi! trời nay đã vào Thu! 
Nơi đây nắng lạt…sương mù… 
Từng lá vàng rơi theo hơi thở! 
Hồn con heo hắt…lệ Thiên Thu! 
 
Và cứ thế…bao mùa Thu trôi qua… 
Lệ ươm…vùng đất xa nhà… 
Mơ tiếng Ve Sầu, chùm Khế ngọt… 
Cay đắng, ngọt bùi…xin trổ hoa!! 
 
Mẹ ơi, qủa đất tròn xoay… 
Hết đêm rồi lại đến ngày… 
Ngọn gío đổi chiều…đang thổi mạnh 
Hảy vươn mình…sau giấc ngủ say! 
 
Mẹ ơi, con đợi ngày về… 
Đôi bờ sum họp…ánh trăng quê! 
Bầy thú rừng …phải đối mặt! 
Cháu con Lạc Long vẹn lời thề!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17 LỖI THỀ 
 
      Tình đầu… như hoa nở … 
Hương gío ngọt ngào…ru ngủ lòng ai! 
      Vươn mình…trở nhẹ gót hài… 
Tình nhà, nợ nước..hai vai nặng oằn! 
 
      Chia tay…lệ ứa vầng trăng! 
Quay nhìn trở lại…mây giăng ngỏ sầu! 
       Em ơi, chớ giận hờn nhau! 
Mây ru giấc ngủ…còi tàu xót xa! 
 
       Đêm đêm…sương phủ…rừng hoa 
Trăng Thu sương lạnh…lệ sa vai mềm! 
       Mộng mơ…đồi núi chênh vênh… 
Côn trùng rĩ rã…khó quên Nhiệm màu! 
 
       Đời người giữa cỏi bể dâu! 
Mây trôi, gío thoảng…qua cầu gío bay! 
      Lời ngon tiếng ngọt men say… 
Giật mình trở giấc…mới hay ảo vời! 
 
      Thôi rồi…cuộc sống nổi trôi! 
Lẻ loi tiếng khóc…một đời dở dang! 
      Sa chân lỡ bước…lệ tràn! 
Hảy mau quay lại…chớ quên đường về !! 
 
 
 
18 THUỞ ẤY 
 
Thuở ấy…mùa thu lá rơi 
Lá  vàng xao xuyến bầu trời! 
Đôi mắt huyền… sao lấp lánh! 
Hồn anh tê dại…lội bơi! 
 
Hoa thu…lại hé nụ cười 
Gío heo may…ôm cả vành môi! 
Nắng vàng…hôn trên mái tóc  
Tưởng chừng mây gío thuận xuôi! 
 
Mộng mơ  dòng suối tình yêu… 
Làng thôn bay lượn sáo diều! 
Sợi tơ tình…đôi tim hớn hở 
Ngờ đâu…tường ngả cột xiêu! 
 
Bao lâu rồi…xa vắng nhau 
Nay Thu về mây trắng úa xàu 
Trái sầu riêng…anh ôm trọn! 
Nụ buồn hoang tím… dáng trầu cau. 
 
 
 
 
 
 

 
19 MÙA THU IOWA (2011) 
 
Mùa thu IOWA 
Thu về, ru gío ngân nga! 
Hàng cây run mình trăn trở! 
Nhạc vàng xao xuyến muôn nhà! 
 
Lòng người đang sắp đổi thay… 
Vâng theo vận mệnh an bày! 
Mặc cho phe nào đại thắng! 
Cuộc đời gío thoảng mây bay… 
 
Ta bâng khuâng giữa chợ đời! 
 Thu về héo hắt bờ môi! 
Thuở ấy,  nhạn bay tìm tổ ấm… 
Giờ đây tan tác bèo trôi! 
 
Xứ người tiến bộ văn minh… 
Lòng người khô cạn nhân tình! 
Sa vào lưới đời ảo tưởng… 
Lệ sầu phủ kín bình minh! 
 
Mỗi lần nhìn lá thu rơi! 
Tâm linh xao xuyến bồi hồi! 
Năm nay Thu lại đến… 
Xin lá vàng đừng ghẹo hồn tôi! 
 
20 HẠNH PHÚC NGÀN NĂM 
 
Con người ngọc qúy của trời , 
Giữa dòng đời vật chất nổi trôi! 
Mây trắng…bình bồng hôn thôn xóm… 
Nghê Thường Vũ khúc…khắp nơi! 
 
Trái tim Hy Lạp nở hương hoa , 
Rắn Linh cất cánh bay xa! 
Con cháu Rồng Tiên hòa nhịp điệu… 
Trời Nam sáng rực dải Ngân hà! 
 
Văn minh tiến bộ của trời Tây… 
Vật chất  nặng triểu…hồn gầy! 
Trần thế…tơ trời lỗi nhịp 
Tình thương sóng vổ…gío mây bay! 
 
Nay đời hé lộ ánh bình minh… 
Niên kỷ Thứ Ba đã hiện hình! 
Ơn phước, tình người là lẻ sống… 
Vạn vật hò reo…đón tiếp nghinh! 
 
Mặt đất trào dâng suối Bình an! 
Nhân loại ngàn năm…giấc mộng vàng 
5 Châu, 4 Bể tình huynh đệ! 
Hòa bình hạnh phúc đã sang trang. 
 
 



21 TRỜI TỰ DO 
 
Trời Âu nguồn sống nẩy mầm 
Tình thương tràn ngập núi sông 
Sinh khí Tự do vươn đôi cánh 
Cỏ cây hoa lá cũng đồng lòng 
 
Nơi đây đất Hứa trời cho 
Hồn linh lèo lái chuyến đò 
Thuyền tình nhân loại luôn rời bến 
Trời Xuân hoa bướm hát líu lo! 
 
Vượt bao thử thách gian nan 
Nữ thần vươn cánh Đại bàng 
Tình người tràn dâng như sóng vổ 
Dòng đời lật sổ, sang trang  
 
Kẻ đó, người đây do ý trời 
Tình người hoa nở khắp nơi 
Nối chắp tơ tình từ muôn thuở 
Chung xây mái ấm cho đời  
 
Ngày ấy không còn xa 
Qủa đất tròn xoay…sáng muôn nhà 
Mở đầu Thiên Niên kỷ mới 
Đất liền, biển rộng hoan ca! 
 
 
22 ĐÔI BỜ 
 
Hơn 300 năm, đất Mới xây đời 
Phương Đông vùng đất xa xôi 
Vì niềm tin  chưa trọn vẹn 
Máu xương nhuộm tím khung trời! 
 
Hồn Thiêng…mây gío gặp nhau 
Tình yêu lèo lái chuyến tàu 
Chống bọn Vô thần Hoang tưởng 
Tình đời oan trái…gió thoảng mau! 
 
Hồn linh Chiến sĩ còn đây (56,000) 
Sương khuya nhắc nhở ánh trăng gầy 
Xương cốt trắng trong…màu nước biển 
Lạc Hồng tản lạc khắp trời mây 
 
Tạ ơn…bè bạn sống còn 
Tơ tình sưởi ấm khắp đồi non 
Ngày đêm hướng về Quê Mẹ 
Qủa đất tròn xoay…mãi trường tồn 
 
Ngày ấy…chẳng còn xa 
Lòng trồi, ý đất hiệp hòa 
Đôi bờ không còn xa cách 
Mái ấm nhà chung…rộn tiếng ca. 
 
 

23 BA CÁI CHẾT 
 
Cha trời Chúa Tể tình thương 
Sáng soi nhân thế…cỏi vô thường 
Kẻ ác đến ngày phải trừng tội 
Sóng gào biển thét hởi BIN LADEN! 
 
LIBYA vùng đất nổi danh 
Ỷ quyền, ỷ thế lộng hành… 
Thất thế…chui vào ống cống 
Ngước mặt nhìn đời…mắt long lanh! 
 
JOB chàng trai biết yêu đời 
Tình người nối nhịp khắp nơi… 
Môi nở nụ cười…lòng hứa hẹn 
Thân về cát bụi…nở hoa tươi! 
 
Ba kiếp người đã đi xa 
Đâu nhân nghĩa, đâu gian tà 
Đã in dấu trong lòng nhân loại 
Ngàn năm bia miệng mãi ngợi  ca! 
 
 
 
24 MỘT MÌNH 
 
Nửa đêm thức giấc 
Trơ trọi một mình 
Căn phòng lặng thinh 
Gối mền ve vuốt… 
 
Tôi vội bật đèn 
Mọi vật thân quen 
Ngày đêm bè bạn 
ôi sắt se lòng! 
 
Vội viết vần thơ 
Nét chữ sương mờ 
Hồn như cụt lối 
Lệ lòng ngẩn ngơ! 
 
Thôi thì tắt đèn 
Căn phòng tối đen 
Đồng hồ tí tách…. 
Bên ngoài dế mèn! 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 25 MÙA GIÁNG SINH 
 
Giáng sinh…mùa Giáng sinh… 
Ôi, vui qúa… Điệp Khúc Bình Minh!! 
Ngàn đời vẫn không thay đổi… 
Tuyết rơi… trắng xóa…cỏi Vô Hình! 
 
Giáng sinh…Tạ ơn mùa Giáng sinh… 
Ngợi ca…Đấng Tạo Hóa Hữu Tình … 
Vạn vật…Thiên nhiên…bùng rạng rỡ! 
Làng thôn…phường phố ánh sáng lung linh! 
 
Giáng Sinh…mừng qùa Giáng sinh… 
Mỗi Gia đình mái ấm đẹp xinh… 
Gốc cây Noel…nụ vang xanh đỏ! 
Nụ cười, khóe mắt… suối nhân  tình! 
 
Tạ ơn…chúng con…con của Cha… 
Những đóa hoa…châu báu, ngọc ngà! 
Cho chúng con …Nguồn Sống Mới 
Hạnh Phúc…Tình Người…Suối Hát Ca!! 
 
Ngàn Đời…con mãi tạ Ơn 
Đồi Bác- Phước mãi tuôn tràn… 
Cầu xin…Hòa Bình nhân Loại…mau đến! 
Sóng Tình Biển cả …mênh mang…mênh mang… 
 
 
 
26       ĐỜI CON 
 
Từ bé…con đã biết Cha 
Giữa dòng bảo táp…phong ba… 
Vô tình…nên tự tay lèo lái… 
Hoang tím trời mây…gío là đà!! 
 
Tự làm khổ…rồi lại khóc than!! 
Con tim xao xuyến…ngỡ ngàng… 
Lòng TIN như cơn sóng vỗ… 
Ngu  ngơ… lạc chuyến đò ngang! 
 
Đội ơn… Cha đem con về đây! 
Vầng trăng khuyết …lại đầy 
Đứa Con Hoang…được gần Cội… 
Suối Tình  mang mác…men say… 
 
Đò Chiều…con chẳng cô đơn! 
Hồng ân….bao phủ ngập tràn… 
Ngày Đêm…được Cha âu yếm! 
Thuyền mơ …cập bến bình an!! 
 
Đa tạ…ngày Cha lại về… 
Hồn thơ…sưởi ấm bến mê 
Ngợi ca ngọt ngào trời Texas … 
Gío mây giữ vẹn lời thề!!! 
 

27 XÓM NHỎ (2010) 
 
Anh về thăm Xóm nhỏ… 
Vẫn bến đò cũ năm xưa! 
Dòng sông u buồn lạnh lẽo! 
Mây trời…suối lệ đong đưa! 
 
Đây rồi… mái ấm năm xưa… 
Gát chuông buồn…xứ Đạo vào mùa! 
Thuở ấy…đôi ta Cầu nguyện 
Xin dòng đời thuận gío mưa… 
 
Thế rồi… anh lại đi xa… 
Chiến tranh…máu lửa…lệ nhòa! 
Hoa đầu súng…một trời thương nhớ 
Mong ngày về…thôn xóm nở đầy hoa!! 
 
Được phép…hoa nở đường về 
Tiếng chuông nhà…thánh thót đê mê! 
Trái sầu riêng…lòng anh nặng triểu! 
Thôi rồi…tan nát…ánh trăng thề!! 
 
Nghẹn ngào từ gỉa…lại ra đi… 
Khung trời hoang tím…thầm thì 
Chúa ơi, xin cầu ơn Chúa  
Trong tim con…Chúa đã khắc ghi! 
 
Giờ anh lại gắng về đây 
Sương pha mái tóc…dáng hao gầy 
Muốn gặp em…nói lời tạ tội! 
Lời thơ buồn…giữa lúc loạn ly!! 
 
28        CHÚA ĐẾN 
 
Chúa sắp đến rồi…bà con ơi! 
Mừng vui, phấn khởi…qúa đi thôi! 
Hồi họp…bao con tim mong đợi… 
Long lanh…tỏa sáng khắp cả bầu trời! 
 
Nhà nhà…ca hát…đùa vui! 
Cây Noel… chia xẻ ngọt bùi! 
Chúa đến tô thêm…nguồn Sinh Lực Mới… 
Mái ấm Gia đình…Bó Hoa Tươi! 
 
Làng Quê…Phố Xá…đón chào! 
Mặc dòng đời còn lắm lao đao… 
Hồng Ân tràn tuôn…tắm gội… 
Hòa Bình…Vinh Hiển…ôi ngọt ngào! 
 
Tình Người…lan rộng khắp năm Châu… 
Độc tài, Đảng trị….phải phai màu… 
Chúa Đến… Đổi Thay tất cả… 
Đa tạ…Tình yêu…Bể Rộng, Sông Sâu... 
 
 
 



29         NHỮNG MÙA GIÁNG SINH 
                        TRONG ĐỜI CON 
 
Quê con khói lửa ngất trời! 
Kinh hoàng… nhìn ánh hỏa châu rơi! 
Chuông nhà Thờ…ngân vang vừa dứt… 
Chúa dắt con…lội suối, vượt đồi! 
 
Mười năm…núi Ngự, sông Hương 
Mừng vui dưới mái học đường! 
Hồn con bơi lội…lo nghề nghiệp… 
Nhờ Cha lèo lái…cập bến Yêu Thương! 
 
Hai lần con thoát lưới Tữ thần… 
Mùa hè Đỏ Lửa(72) ,tết Mậu Thân(68) 
Được về Sóc Trăng…nhìn mây nước 
Tình yêu Thiên Chúa…đẹp vô ngần! 
 
Rồi Khổ đau…chốn tù đày! 
Tù nhỏ, tù lớn…lắm đắng cay! 
Chúa giúp con…chu toàn phân sự 
Mọc cánh Thiên thần…cất cánh bay! 
 
Đa tạ…giờ đây con được Bình an! 
Ngất ngây Hạnh phúc…mộng vàng! 
Ca ngơi bao Giáng Sinh…mùa tuyết trắng 
Đò Chiều…phấn khởi…hò vang!! 
 
 
30        THÁI HÀ 
 
Nghe tin Thái Hà… 
Tim anh quặn thắt…xót xa! 
Đã qua bao mùa Thu lá đổ! 
Giờ đây…thêm chịu bảo táp phong ba! 
 
Mùa NOEL năm ấy xa nhau… 
Đông Tây cách trở…vẫn tươi màu! 
Luôn cầu Kinh…chờ ngày sum họp… 
Duyên tình e ấp…chuyện trầu Cau! 
 
Giờ đây…anh qúa xốn xang! 
Thương Em …lệ mãi tuôn tràn! 
Thái Hà bị bọn Vô Thần đánh phá! 
Chuông nhà Thờ…kêu cứu giữa trời hoang! 
 
Bà con Xứ Đạo xuống đường! 
Nguyện đòi Công Lý và Tình thương… 
Nhìn Qúy Cha…bình an tiến bước… 
Diều em tôi thoát cảnh thê lương! 
 
Nơi đây, anh mãi nguyện cầu 
Con Chiên xóm đạo bớt thương đau! 
Dân tộc Việt nam hết sầu khổ! 
Con cháu Rồng Tiên hết đọa đày! 
 

31 ĐÊM NOEL 
 
Nguyện cầu…đêm Noel… 
Trời đất ca hát vang rền! 
Long lanh và chói sáng! 
Cầu xin…Mái thuận, Thuyền êm! 
 
Cầu xin…Mỹ quốc trời hoa… 
Vòng tay Nhân hậu, Ôn hòa! 
Cùng Năm Châu… vững tay lèo lái! 
Thuyền Mơ…hương sắc lan xa! 
 
Cầu xin Địa Trung Hãi thương yêu! 
Trời Phi…Ơn phước dập diều! 
Đừng để giới Nữ Lưu thua thiệt… 
Sa mạc khô cằn…nở rộ Hoa yêu! 
 
Cầu mong vùng đất Á Châu! 
Đông Tây chắp nối nhịp cầu … 
Xóa tan…tình đời gian dối… 
Hòa bình, Dân chủ…hảy đến mau! 
 
Cầu xin Quê Mẹ Việt nam 
Toàn dân nhất quyết một lòng 
Mau cuốn phăng…bè lủ gian ác… 
Giống Rồng Tiên…dưới ánh Đạo Vàng!! 
 
32 CẦU XIN CHÚA 
 
Lạy Chúa…cho con được làm người 
Đừng để  bọn khỉ, đười ươi… 
Dùng bạo lực… ra tay tàn sát ! 
Nhân Quyền…  như lá thu rơi!! 
 
Chúa ơi, quê con đang bị đọa đày! 
Hán Gian, Thái thú …hùa nhau 
Ngạo mạng…xưng đỉnh cao trí tuệ 
Dòng giống Rồng Tiên bị xéo dày! 
 
Văn Hóa bốn ngàn năm…bị tiêu tan 
Luân thường , đạo lý…héo tàn! 
Trai…phải xuất cảng làm nô lê! 
Gái bán thân xứ lạ…lệ tràn! 
 
Chúa ơi, nước con rồi sẽ về đâu ?? 
Việt nam hay tỉnh nhỏ của Tàu! 
Xin Chúa chở che người Trung Hiếu 
Hồi Sinh đất nước…giữa thương đau! 
 
Chúng con tản mác bốn phương 
Lời cầu xin…vang khắp nẽo đường! 
Xin Chúa đánh thức Núi Sông vùng dậy! 
Hòa bình , công lý…bến Yêu thương!! 
 
 
 



33         MẸ MỘT TRỜI HOA 
 
“Lòng Mẹ bao la như biển Thái bình” 
Con chào đời…nắng ấm bình minh! 
Dòng sông ngọt bùi bao Thời đại! 
Thuyền Mơ giữa bến Nhân tình! 
 
Mẹ là gío mát… trưa hè 
Vòng tay hiền diệu vuốt ve! 
Dòng sửa ngọt ngào…lời âu yếm! 
Giấc An bình…mưa nắng chở che! 
 
Mắt Mẹ tươi mát…ánh Trăng Thu! 
Long lanh xua đuổi cỏi sương mù… 
Ca dao, tục ngữ…một trời thương nhớ 
Giúp cỏi đời …trăng sáng…đèn lu! 

 
Mẹ là Lò Sưởi đêm Đông… 
Hơi trầu cau…môi má ửng hồng 
Bức tranh nghèo…cơm dưa mắm 
Vui lòng khách Qúy…viếng thăm! 
 
Đời Mẹ…nhưa sống ươm mùa Xuân 
Vạn vật hò reo…pháo nổ tưng bừng 
Bao ong bướm cùng hoa tình tự 
Mây mưa…suối mộng mãi chung tình! 
 
Tạ ơn Mẹ…Một Trời Hoa 
Long lanh chiếu sáng dải Ngân Hà 
Phủ lên chiều rộng…nhiều ngăn cách 
Tình thương diệu vợi…gío mưa sa! 

 
                                                   Iowa 2011 
                                                   BS Tô Đình Đài 
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