
MÙA PHỤC SINH NÀY, EM Ở ĐÂU? 
 

Lời tác giả: 
Câu chuyện đau thương của người lính chiến, có đạo, đã thất lạc 
người yêu trong chiến trận tháng 3,4/1975 tại Ban Mê Thuột. 
 
Hai người đã dự hôn vào mùa Phục Sinh năm 1975. 
Người con gái đã theo đoàn quân thoái trận, lội suối băng rừng, 
bị pháo kích, đói khát triền miên, đã thất lạc không biết nay ở 
chốn nào, còn sống hay đã mất? 
Người chiến binh không chết, đã trong gần 40 năm qua, vẫn mãi 
đi tìm người yêu có lẽ đã không còn trên dương thế! 
*** 
Nghìn trùng lệ gửi cố nhân, 
Trăm năm duyên phận chỉ ngần ấy sao? 
*** 
Con chim nhỏ lìa xa cành bão tố 
Anh tìm Em suốt cả tháng năm dài 
Biết bao giờ Em trở lại mùa chay 
Cùng nắm tay nhau bên giáo đường Ban Mê thuột? 
*** 
Đôi ta yêu nhau đầy ơn cứu chuộc 
Sau Mùa chay là đám cưới Phục Sinh 
Bão nổi lên rồi, chiến cuộc điêu linh 
Gồng gánh nhau đi, van ơn Chúa Cả 
*** 
Có phải Em băng rừng về miền duyên hải 
Cùng chiến binh thoái trận tại Ban Mê...? 
Đắc Tô, A lưới, Đắc Súc, Đức Cơ? 
Thập tử nhất sinh trốn loài quỷ dữ? 
*** 
Có phải Em đói khát, đau buồn mệt lữ? 
Rắn độc, muỗi mòng, đỉa vắt rừng sâu? 
Địch pháo bên tai, chỉ biết nguyện cầu 
Cõi tử sinh chỉ trong chừng gang tấc 
*** 
Thập giá trên vai đầm đìa nước mắt 
Áo rách tả tơi, thương tích khắp mình 
Chẳng khác quân trường thực tập chiến binh 
Em gục ngã trong dòng người lánh dữ? 
*** 
Em bỏ xứ hay lòng mgười bỏ xứ? 
Bốn mươi năm rồi, Em hỡi nơi đâu? 
Biển cả, rừng hoang, nắm đất mộ sâu? 
Có quanh quẩn trong mười phương xứ lạ? 
*** 
Mùa chay này Anh trở về quê cũ 
Mong tìm Em trong gió cuốn bụi bay 
Căn nhà xưa phong kín nhện then cài 
Hoàng hạc hỡi bay rồi không trở lại! (1) 
*** 
Em ở đâu rồi? Em ở đâu? 
Phục Sinh đã đến dạ thêm sầu 
Ai nở vùi chôn lời nguyện ước 
Đá vàng phong kín chuyện trăm năm 
Nghìn trùng lệ gửi cố nhân 
Trăm năm duyên nợ chỉ ngần ấy sao? 
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Phaolồ Stephen Trần 
Chú thích: 
(1) Bài Hoàng hạc lâu – Thôi Hiệu: 
Hoàng hạc nhất khứ bất phục phản 
Bạch vân thiên tải không du du. 
(Chim hoàng hạc một khi bay rồi không trở lại 
Nghìn năm mây trắng vẫn còn bay) 

LẠY CHÚA! BAO GIỜ CON BIẾT ĂN NĂN? 
 

Mưỡu: 

Lạy Chúa! Con là người ngoại đạo, 

Lòng buồn tênh bước tới giáo đường 

Mắt láo liên nhìn trước nhìn sau 

Chôm một xế đem về xài đỡ.  

      (Thơ vui, quên tên tác giả) 

                        *** 

Thoạt sinh ra thì đà khóc ré 

Trần có vui sao chẳng cười khì? (1) 

Một mai thác xuống âm ti 

Gia tài sự sản còn gì để mang? 

 

Khung cửa hẹp Thiên đàng mời gọi 

Kẻ khéo tu sạch gội trần ai 

Hóa sinh một ánh ban mai 

Nghìn năm an hưởng kìa ngoài tử sinh 

 

Lạy Chúa tôi! Thương tình con trẻ 

Nhập thế gian ngạo nghễ tình đầu 

Ai gieo trái cấm nhiệm mầu 

Ái ân ngắn ngủi để sầu nghìn năm. 

 

Lũ cháu con thăng trầm trôi nổi 

Bể trầm luân tội lỗi biết bao 

Kiếp người chỉ thấy lao đao 

Tiền tài danh vọng mòn bào sắc thân 

 

Đến tuổi già lần khân sám hối 

Hạt mân côi lần chuỗi kêu tu 

Lênh đênh cửa bể thần phù 

Khéo tu thì nổi, vụng tu thì chìm (2) 

 

Chúa  đã bảo người ngu kẻ dữ 

Ai tin Ta một chữ cũng là 

Xuống trần Giêsu con Ta 

Tấm gương cứu khổ gọi là chuộc con! 

 

Lạy Chúa! 

Bấy lâu nay (Con) chẳng còn thấy Chúa 

Nhập thế gian mất Chúa ba ngôi 

Đời con một bả tanh hôi 

Gió tanh mưa máu thói đời ác ma 

Đời một cõi, Đạo thời xa lắm 

Ngụp lặn bùn nghìn dặm thiên thu 

Hỡi ôi! Có mắt như mù 

Thân con bán rẻ còn tu nổi gì? 

 

Lạy Chúa Cả! Còn chi sám hối! 

Một kiếp này sình thối bỏ thôi 

Xin cho làm một con ruồi 

Nghìn năm bay mãi tìm nơi quê nhà. 

Paul Stephen Trần 

Chú thích: 

(1) Trích Cung oán ngâm khúc 

(2) Trích Kiều 
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