
  
 
 
 
 
 

LỜI KHẤN NHỎ CHIỀU CHÚA NHẬT 
 
Ước gì em đến bên tôi, 
Hai bên hàng ghế song đôi nguyện cầu,  
Chia lòng chia trí đâu đâu, 
Tôi mong em sẽ quỳ lâu hơn nhiều. 
 
Để cùng em rõ thương yêu, 
Bao nhiêu ơn phúc, bấy nhiêu nghĩa tình. 
Ước gì em cứ đinh ninh 
Sá chi hạt bụi đầu ghềnh non phơi. 
Cột vào nhau sợi tơ trời, 
Là kho bí tích, dòng khơi nhiệm mầu. 
Mai kia thuyền nứa, bè lau, 
Riêng tây mấy ngọn ba đào cũng nên. 
Em dâng mười ngón tay mềm, 
Mười cây nến cháy trng nghiêm trước tòa. 
 
Cõi trầm hương rất nguy nga, 
Nghe tuôn lá động, nghe nhòa lụy rơi. 
Ước gì em ở bên tôi, 
Lòng tin đạo cả có Mười điều răn. 
Sáng mai đầu ngọn mây tần, 
Nở ra muôn ý mười phân vàng mười. 
Em đi, tôi cũng bồi hôi,  
Hai hàng ghế vắng, chỗ ngồi buồn tênh. 
Hôm qua trong buổi cầu kinh 
Dường như chỉ có một mình tôi thôi. 
(Đình Bảng) 

 
  ***  
 
  
 
 
 

 
 

 THƯƠNG 
 

Một thương em sống phúc âm, 
Hai thương giáo lý chuyên chăm miệt mài.  
Ba thương cầu nguyện hôm mai, 
Bốn thương thánh lễ chẳng sai một tuần 

 
   *** 

 
 

ĐÔI DÉP 
 
Bài thơ này có gần 20 năm rồi, 
đọc lại vẫn thấy hay hay.  
Hôm nay tình cờ lại thấy post 
trên trang Diển đàn Sinh Viên 
Phát Diệm, nên đăng lại tặng 
quý anh chị CT/TTHN/GĐ 
 
 
Bài thơ đầu anh viết tặng em 
 Là bài thơ anh kể về đôi dép 
 Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết 
 Những vật tầm thường cũng biến thành thơ 
 
Hai chiếc dép gặp nhau tự bao giờ 
Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước 
 Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược 
 Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau 
 
 Cùng bước mòn, không kẻ thấp người cao 
 Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp 
 Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác 
 Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia 
 
 Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi 
 Mọi thay thế đều trở nên khập khiễng 
 Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết 
 Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu 
 
 
 Cũng như mình trong những lúc vắng nhau 
 Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía 
 Dẫu bên cạnh đã có người thay thế 
Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh 
 
Đôi dép vô tri khắng khít song hành 
 Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối 
 Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội 
 Lối đi nào cũng có mặt cả đôi 
 
 Không thể thiếu nhau trên những bước đường đời 
 Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái 
 Nhưng tôi yêu em ở những điều ngược lại 
 Gắn bó đời nhau vì một lối đi chung 
 
 Hai mảnh đời thầm lặng bước song song 
 Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc 
 Chỉ còn một là không còn gì hết 
 Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia 
 
Nguyễn Trung Kiên 
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