
 

Sáng ra nghe chim hót 

 

 
 

Bình minh lấp ló sau cành cây kẽ lá 

Cánh rừng thưa từ giã một đêm tàn 

Chim líu lo chào đón một ngày sang 

Mặt đất bừng lên làn sinh khí mới 

Chim hót cùng ta hân hoan ca ngợi 

Cuộc sống thanh bình trên mảnh đất ước mơ* 

Chim hót đưa ta về lại tuổi thơ 

Đại hoà tấu Đồng Quê*Beethoven réo rắt 

Gió vi vu hương đồng bát ngát 

Từng đợt sóng lúa vàng óng ánh kim cương 

Từng hạt thóc tung bay như bụi phấn thông vàng 

Theo nhịp bàn tay nông dân vung lưỡi hái 

Cánh diều bay trên nền trời xanh ngắt 



 

Mục đồng tung tăng chạy nhảy chơi đùa 

Ta đứng lặng mắt nhìn quá say sưa 

Để tập vở vô tình rời tay theo gió cuốn 

 

Rồi chim hót đưa ta từ quá khứ 

Bước ngập ngừng qua ngưỡng cửa tương lai 

Sống tha hương đã mấy chục năm dài 

Chân trời mới mở con đường hi vọng 

Những ước mơ không nhiều sắc màu thơ mộng 

Nhưng đủ cho ta sống thanh thản cuối đời 

Vẫn còn dư âm vang tận đáy hồn người 

Ngày Mai Sẽ Ra Sao*khúc ca dành cho tuổi trẻ 

Nên giờ đây bên cánh rừng thưa xanh lá 

Cội mai già đang hoà nhập với thiên nhiên 

Một Hai Ba...giữ nhịp thở Yoga Thiền 

Bốn Năm Sáu... thăng bằng trên một chân đứng thẳng 

Nghe chim hót đón mừng bình minh ló dạng 

Cả hồn ta như trỗi dậy khúc quân hành 

Tiếp tục bước đi cho hết cuộc hành trình 

Vẫn hăng hái dù gặp nhiều gian khổ 

Cho con cháu bớt luỵ phiền trong cuộc sống 

 

Biết vũ trụ này chỉ là một cõi hư không 

Vạn vật trước sau sẽ tan thành cát bụi 

Tiếng chim hót vang lừng như réo gọi 

Chiều Hồn Ca* khúc nhạc tấu Mozart 

Tiễn hồn ta vào khoảng trống bao la 

Thanh thản bay bay trong vùng hư ảo. 
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*American Dream 

*Beethoven:Symphony #6_Pastoral 

*Que Sera Sera (singer:Doris Day) 

*Mozart:Requiem 

 


