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Mừng mùa Giáng sinh 
Đất trời điệp khúc bình minh ! 
Dù thời tiếc có thay đổi… 
Tơ trời huyền diệu dáng lung linh ! 
 
Vùng trời Mỹ quốc thương yêu ! 
Ơn trên phước hạnh muôn chiều ! 
Tình người như hoa nở ! 
Lả lơi tuyết trắng, sáo diều ! 
 
Nhà nhà màu sắc sáng choang 
Cây Noel tóc xỏa mơ màng ! 
Qùa mộng dưới gốc thông rúc rích  
Kinh cầu thánh thót ngân vang ! 
 
Mừng vui cuộc sống hôm ngay, 
Chuyện đời hoa bướm đổi thay ! 
Gia đình là niềm vui,là tổ ấm… 
Hoa tình thương réo rắc tháng ngày ! 
 
Đa tạ mùa Giáng sinh ! 
Qùa tặng, soi sáng nhân tình ! 
Tiếng tơ lòng vì nhân loại, 
Thuyền mơ cập bến thái bình ! 
 
2 NHỚ KHÔNG EM 
 
Ngày xưa còn nhớ không em, 
Đông về sương lạnh, vai mềm ! 
 Thánh đường vang lời cầu nguyện… 
Mong dòng đời sóng gío lặng yên ! 
 
Trời vẫn bảo táp, phong ba 
Vì nợ nước, anh phải xa nhà ! 
Giáng sinh về bên cây súng ! 
Bóng hình em là bản hùng ca ! 
 
Nhưng tình đời mãi đảo điên ! 
Bẻ tay lái…cướp chiếc thuyền 
Chúa cứu ta giữa trùng dương gía lạnh ! 
Ngàn hoa thay cảnh truân chuyên ! 
 
Tha phương sống ở xứ người… 
Bao mùa Giáng sinh tuyết trắng…lệ rơi ! 
Văn minh vật chất…là cỏi tạm ! 
Nhớ về quê mẹ qúa bồi hồi ! 
 
Đêm nay Giáng sinh lại về ! 
Nỗi niềm…trong gío lê thê ! 
Cây Noel vui cười lấp lánh ! 
Ánh đèn màu chạnh nhớ hương quê ! 
 

 
 
 
3 XIN MẸ MARIA 
 
Hà nội…giờ lạnh không em ! 
Hồ Tây gợn sóng trăng liềm 
Vì đời mua trăng, bán gío… 
Làm sao…gío thuận, thuyền êm ! 
 
Miền Trung…còn đói rách phải không ? 
Tiếng chuông nức nở tơ lòng ! 
Bao Giáo đường chìm trong nước lụt ! 
Ôi, mùa Giáng sinh…suối lệ sầu đong ! 
 
Em ơi, Sài gòn…giờ ra sao ! 
Cữu long…tiếng Mẹ nghẹn ngào ! 
Kinh cầu chìm trong thù hận ! 
Hòn ngọc Viễn Đông trăn trở, xuyến xao ! 
 
Cầu xin Đức Mẹ Maria ! 
Tình thương con trời biển bao la ! 
Xin giúp con lật trang sách… 
Mùa Giáng sinh tới…nở ngàn hoa ! 
 
4 CHIM HÒA BÌNH 
 
Miến điện tháo củi sổ lồng, 
Chim Hoà bình rực rỡ sắc lông ! 
Liếu lo hát mừng Giáng sinh mới ! 
Khơi mào nước chảy xuôi dòng ! 
 
Trời Hoa còn qúa chua cay! 
Chim Hòa bình bi trói cột chân tay ! 
Năm Châu, bốn Bể đều lên tiếng ! 
Phải chăng vận số đến ngày ! 
 
Việt nam, mảnh đất thân yêu ! 
Dòng đời cứ mãi ngược chiều ! 
Ánh sáng tự do chìm trong lao lý ! 
Mùa Giáng buồn tẻ…quạnh hiu ! 
 
Tình người mãi mãi vậy sao ! 
Ngược lòng Đấng Tạo Hóa chí cao ! 
Lưới trời sưa mà khó lọt ! 
Tự mình giăng bẩy…sập hào ! 
 
Bòa bình thế giới mãi ngân nga ! 
Tình người, tình nước hài hòa ! 
Con người là trân châu, ngọc qúy ! 
Giáng sinh, nguồn sống nở ngàn hoa ! 
 

 
 



5 WIKI 
 
Cám ơn được ở xứ nầy ! 
Vùng Đất Hứa…rực rỡ trời mây ! 
Đông về…tuyết rơi trắng xóa 
Lời Mẹ ru…như bát nước đầy ! 
 
Ở đây thơm ngát tình người ! 
Sông dài, đất rộng, biển khơi … 
Nẻo đời khi xuôi, khi ngược… 
Khôn dại đua chen…chạnh ý trời ! 
 
Hoàn cầu hóa chỉ khoe khoan… 
Gói hồn trong lớp áo hào quang ! 
Văn minh, khoa học đều vật chất… 
Bắt cá hai tay…lệ ứa tràn ! 
 
Đất bùn dù có bôi son, 
Tâm linh ngày lại xóa mòn ! 
Tổ Chức, Hiệp Đoàn…nầy nọ… 
Dòng đời lắm cảnh véo von ! 
 
Wiki tiếng nói lương tâm… 
Tung ra thác đổ ầm ầm ! 
Vạch mặt tình đời gian dối… 
Phải chăng tia chớp của thánh Thần ! 
 
6 NGÀY XƯA… 
 
Ngày xưa mặt đất hoang sơ… 
Bao phen máu lửa…lệ mờ ! 
Ngày nay nhiều thị thành xinh đẹp ! 
Nhạc vàng lỗi nhịp cung tơ ! 
 
Ngày xưa…ếch ở đáy ao ! 
Ngày nay…phượng múa khắp trời sao ! 
Nhờ ánh sáng văn minh khoa học 
 Con ơi, đừng sụp hố tự đào ! 
 
Ngày xưa sống nhờ cháo cơm 
Nay nêm công, chả phượng ưa thèm ! 
Con ơi, nhớ nguồn Thần khí… 
Đường về quê cũ ấm êm ! 
 
Ngày xưa…Chúa sinh ở Ba-lem 
Hài Nhi nghèo khổ cơ hàn ! 
Ngày nay thân hình vặm vỡ ! 
¼ nhân loại…chân cứng đá mềm ! 
 
Giáng sinh,chẳng khác Giáng sinh xưa ! 
Tình Cha con, kể mấy cho vừa ! 
Mở mắt Tâm Linh…hưởng ân phúc 
Dòng đời… kịêp chuyến đò đưa ! 
 
 
 

7 TIẾNG CHUÔNG NĂM ẤY 
 
Tiếng chuông năm ấy 
Tơ trời lộng lẫy… 
Máu lửa chiến tranh ! 
Dòng đời run rẩy ! 
 
Đêm Đông gía lạnh ! 
Chúa sinh ra đời… 
Hằng nga lấp lánh… 
Hồn con chơi vơi ! 
 
Nhắm mắt nguyện cầu ! 
Cha ơi, hồn con đâu ! 
Xin Cha thương xót ! 
Ngấn lệ u sầu ! 
 
Rồi con đi học xa, 
Đôi mắt hằng nga ! 
Diều dắt hồn con, 
Cánh nhạn là đà ! 
 
Trở về quê xưa, 
Một chiều gío mưa… 
Chuông buồn lạnh lẽo ! 
Giữa cảnh giao mùa ! 
 
Giờ nghe tiếng chuông, 
Giọng Cha thì thầm ! 
Tâm tư sầu lắng ! 
Hoa nở… sầu Đông ! 
 
8 MÙA ĐÔNG THUỞ ẤY 
 
Đông về, thánh thót mưa rơi ! 
Làng thôn sầu héo…tơi bời 
Chuông nhà thờ ngân nga réo gọi ! 
Lời cầu… ngấn lệ vành môi. 
 
Ôi hồn tôi xuyến xao! 
Bồng bềnh giữa chốn trời sao… 
Trăng chìm trong đáy nước! 
Mặc cho mưa gío thét gào ! 
 
Rồi bao mùa Đông ác liệt đi qua… 
Chiến tranh máu lửa…lệ nhòa ! 
Gát chuông đâu còn nữa ! 
Vi vu trong gío tháng ngày qua ! 
 
Bao lần anh muốn về quê ! 
Bom đạn ngăn cản lối về ! 
Lời em cầu…hương thơm trong gío! 
Lan rừng nở giữa bến mê ! 
 
Giờ đây cách trở qúa xa ! 
Cánh nhạn theo gío về nhà… 
Sao trời nhung tơ lấp lánh… 
Vườn sầu đơm nhánh, nở ngàn hoa ! 
 



9 SẦU ĐÔNG 
 
Cảnh sầu đông, cây sầu đông 
Ta nghe tê tái trong lòng ! 
Lạnh lẽo nẽo hồn hiêu quanh ! 
Phương trời xa cách..nỗi nhớ mong ! 
 
Người ở trong ta, hay ta ở trong người… 
Nỗi niềm biết thuở nào vơi ! 
Tuyết trắng hay tình đời phụ bạc ! 
Xót thương số kiếp người đời ! 
 
Mùa Đông không chính, không tà 
Trắng đen là bởi lòng ta… 
Mau gội tâm hồn trong sạch, 
Tơ trời huyền diệu…bản tình ca ! 
 
Mùa Đông tuyết trắng, sương sa , 
Tơ trời trong gío ngân nga… 
Giáng sinh sẽ hát bài ca mới… 
Ân sũng mừng reo cảnh thái hòa 
 
 IOWA  mùa GIÁNG SINH 2010 
 
BS Tô Đình Đài 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


