
Thơ: 
  
 

Cùng Mẹ  
Sống  
Chứng Nhân  
Hy Vọng 
 
Hằng ngày Mẹ ở bên con, 
Dắt dìu phù giúp, xác hồn an vui 
Nhưng con lạc bước chơi vơi! 
Trái tim chai đá vì đời gian nan 
Mẹ luôn nâng đỡ ủi an 
Giúp con can đảm, xoá tan u sầu 
Cùng con làm lại từ đầu 
Tái sinh trong phép nhiệm mầu tình yêu 
Hướng về cuộc sống cao siêu 
Thiên đường vĩnh cửu mỹ miều vinh quang 
Nữ Vương ban sự bình yên 
Chứng ân hy vọng, chứa chan ân tình 
Cùng Mẹ đi giữa bình minh 
Ngợi ca danh Chúa uy linh muôn đời 
Hằng năm vào giữa Tháng Mười 
Đoàn con tề tựu dâng lời tạ ơn 
Năm nay cùng Mẹ lên đường 
Chứng Nhân Hy Vọng tình thương Nước Trời 
Rao truyền Lời Chúa muôn nơi 
Chứng nhân hy vọng cho người cô đơn 
Đỡ nâng những kẻ tủi hờn 
Chứng Nhân Hy Vọng: mãi còn niềm vui 
Tìm nơi cuộc sống chôn vùi! 
Chứng Nhân Hy Vọng: vì đời đáng yêu! 
Kính dâng về Mẹ mọi điều. 
Hành trang hy vọng muôn chiều ca vang 
Lạy Mẹ rất thánh La Vang 
Xin thương chúc phúc…Việt Nam An Bình! 
 
 Lasvegas, Đaminh Hùng Nguyễn. 
 

***  

Người Lính Già Nơi Đất Khách  
 

 “Nghĩ trong một cuộc bể dâu 
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng” 
 (Kiều) 
                                *** 
 Non sông gọi.! Ta như người mất trí 

    Tổ- tiên ơi .! Xin tạ -lỗi cùng Người  
    Bốn mươi năm để ngày tháng nổi trôi 
    Con thơ- thẩn như đàn chim lạc tồ. 

          

 
 

                              *** 
    Bước chân ra đi ,ta sống đời vô-bổ 

    Tuổi già nua , bóng xế ở bên hè 
     Ngoảnh lại quê-hương,bít lối đường về. 

    Nước cuốn ,hoa trôi, trăng tà cỗ-độ. 
 

                               *** 
    Năm tháng qua đi như bóng câu cửa sổ 

    Đời ngắn dài như lá rụng ngoài hiên 
    Sáng tối qua mau ,cơm áo gạo tiền  

    Còn đâu nữa những ngày xưa tươi thắm 
 

                                *** 
    Đời trơ lì hay lòng ta vô-cãm 

    Ta ngồi đây kim-tự-tháp nghìn năm 
    Như con khỉ gộc ngồi dưới cội thông già 

    Nhìn mây trắng bay qua rồi chợt biến 
 

                              ***   
    Thuở xếp bút-nghiên lên đường chinh-chiến 

    Tuổi hoa-niên đội đá vá trời 
    Tung cánh trời xanh bay lượn nơi nơi 

    Dãy đất dài cùng non sông cẩm-tú 
 

                             *** 
     Bổng một hôm kia bầu trời xanh sụp đỗ 

    Ta giam mình rừng Việt-Bắc âm-u 
    Xương chỉ còn da rã mục trong tù 

     Không có MẸ , ta làm sao sống- sót ? 
 

                               *** 
    Đêm nay... 

    Con qùy bên Tượng Mẹ La-vang,Vegas 
    (Xin) Mẹ cho con nhấp chén rượu trần -gian 

    Rượu ly-gia thất-thổ 
    Rượu nước mất nhà tan 

    Rượu đắng cay trần -thế 
    Rượu "dục phá thành sầu " vô Tổ-quốc. 

 
                            *** 

    Đêm nay... 
    Nơi quán trọ quê-người ta lỡ bước  

    Đời ly-hương nắm cỏ bọc xương tàn 
    Hai ngọn nến vàng.. 

    Một linh-hồn nhỏ.. 
    Một cay -đắng hồ-trường biết rót gởi về đâu ? 

    Về Nam- Nam ngả 
    Về Bắc- Bắc xiêu 

    Rót gởi về dân-tộc  khốn-khổ trăm chiều 
    Lạy Chúa cả .! Xin làm nên lịch-sữ. 

 
                              *** 

                         Las-vegas, Phaolô Stephen Trần 
 

                          *** 
Chú-thích: 

*Hồ-trường = tức bầu rượu người xưa uống. 
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