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Trời xanh xanh mát  
Hương thơm thơm ngát  

Cùng nhau ta múa điệu ca  
Cùng nhau ta hát đời ta  
Nhụy hoa thanh khiết  
Men hoa ngây ngất  

Hát cho tâm hồn được khuây  
Cũng như cánh đẹp được bay 

Sớm bắt bướm hái hoa kêu la nô đùa  
Chiều lại ra dạo chơi vườn hoa  

Tối quyến luyến má ba vui ca bên đèn  
Bảy giờ đêm nằm ngủ mơ thấy tiên 

Cười vui ca hát  
Tươi thắm đôi môi ướt  

Bàn tay năm ngón cùng xinh  
Màu da trong trắng mượt tinh   

Chìm trong đôi mắt bao ướt mơ trong vắt  



SỐ 112 – MÙA THU TEXAS 2019  TRANG 41 

 
Sướng thay cho đời trẻ thơ  

Mỗi trang là một bài thơ 

Sớm bắt bướm hái hoa kêu la nô đùa  
Chiều lại ra dạo chơi vườn hoa  

Tối quyến luyến má ba vui ca bên đèn  
Bảy giờ đêm nằm ngủ mơ thấy tiên 

Trẻ con theo tánh ưa trái cây ưa bánh  
Hàm răng hay sún vì chua  

Mà ai cho bánh thì ưa  
Dầm mưa dang nắng  
Chơi cát dơ mẹ mắng  

Sống vui trong bầu trời thơ  
Sướng thay cho đời trẻ thơ 

Sớm bắt bướm hái hoa kêu la nô đùa  
Chiều lại ra dạo chơi vườn hoa  

Tối quyến luyến má ba vui ca bên đèn  
Bảy giờ đêm nằm ngủ mơ thấy tiên    
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Những Bước Chân Ân Tình 
Những bước chân ân tình, trên đất Mỹ 

Bao chiếc ôm nồng ấm, không thành lời 

Ta gặp nhau, ở độ tuổi tám mươi! 

Bao lưu luyến, từ đây vương vấn mãi. 

                             

TonaMai 3.2018 
 

 

 

LẠI MỘT MÙA MƯA 
 

Cơn mưa nhẹ tỉ tê khua cành lá 

Trong gác nhỏ một mình đếm mưa rơi 

Lá phủ đầy con đường nhỏ lẽ loi 

Đường quanh quanh chúng mình từng 

dạo bước 

 

Mùa mưa đến mấy mùa qua mấy lượt 

Cánh chim trời giờ anh ở hà phương? 

Chỉ còn em với hoa dại bên đường 

Đêm hôm nay sao đêm dài vô tận! 

 

Mưa từng giọt mưa rơi ngoài song cửa 

Chiếc lá vàng theo gió lùa qua song 

Lệ thầm rơi nào ai biết nỗi lòng! 

Tiếng thở dài giửa thị thành hoa lệ. 

 

Hàng cổ thụ lại một mùa thay lá 

Son phấn củ sầu lòng để má phai 

Cánh chim trời còn trở lại nơi nầy? 

Trong gác nhỏ đã mấy mùa em đợi! 

                                      

AH Mai Thanh Toàn 

Tona Mai 


