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“Nằm vắ       ê                 n          
chuyện cu     i. 

Ng i bấ   ố    ó                n chuyện 
ngày qua. 

Nằm vắ       ê                 n chuyện bây 
gi . 

Ng i bấ   ố    ó                n chuyện 
mai”. 
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                       Hôm qua qua nói qua 
qua mà qua không qua, hôm nay qua nói 
không qua mà qua qua”.   
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Gi  Mong Manh 
 

Nắng nhẹ vương trên tàng cây trước ngỏ 

Thương nhớ ai, chiều còn đọng bên song 

Vài cành lá chợt len nhẹ vào phòng 

Ta ôm lá, mong thời gian dừng lại 

 

Bên hiên vắng, một cành mai khô gãy 

Gió hắt hiu vài hoa muộn rơi rơi 

Bỗng đâu đây chú chim nhỏ lẻ loi 

Chim chập chờn trên cây mai cằn cỗi. 

 

Chiều lắng đọng, chim chợt buông tiếng hót 

Như đón chào người bạn thuở xuân xanh 

Giọng quen quen, tiếng hót của Hoàng Anh! 

Một giọng hót đã nằm sâu trong ký ức 

 

Bao nhiêu năm! Một niềm vui bất chợt 

Ru lòng anh ở độ tuổi xế tà 

Anh đưa tay chờ đợi bạn phương xa 

Chim chớp cánh, bay về nơi xa vắng. 

 

Gió mong manh! Anh trở về tĩnh lặng 

Nhìn chân dung để sống lại ngày xưa. 

 

 

AH Mai Thanh Toàn 

   

Trai gái cười vui mừng đón Tết 

Trẻ già hoan hỉ đón Xuân sang 


