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LỜI KHUYÊN:  

Năm mới nay là năm Mậu-Tuất 
Lũ chó săn thôi xin đừng sủa nữa 
Hãy quay về với khổ chủ  là dân 
Tỏ dạ trung -thành , sám- hối ăn-năn 
Để sớm hôm được làm người tử-tế. 
 
                          **** 
 
LỜI NGUYỆN ĐẦU NĂM : 
 
Sáng hôm nay bên Thánhđường Vegas 
Con quỳ bên Tượng Mẹ dài lâu 
Mẹ rằng :"Con ở quê đâu ? " 
- Thưa rằng :"Con ở rất lâu quê nhà .." 
                           
Quê nhà con nay ly-gia thất-thổ 
Xin Mẹ Cha con níu bóng quay về 
Về Việt- Nam nơi hồn thiêng đất 
TổHơn bảy mươi năm dân khốn- khổ 
trăm bề 
Con xin Mẹ ,Mẹ  về đây an-ủi 
Dân- tộc nầy đau khổ cả  nghìn năm 
Chiển- tranh đã dứt giờ tới tối-tăm 
Đến cây cỏ cũng gục đầu tủi nhục 
                        
Sáng hôm nay con thức dậy làm người 
Quỳ dưới chân CHA đang vác cây 
Thánh-giá 
Vác bầu trời xanh tội lỗi vác cả nụ cười 

Vác đau-thương hơn hai nghìn năm 
buốt giá 
 
Sáng hôm nay con vẻ lên cây Thánh-giá 

Đường chân trời và góc bể Việt- Nam 
Đường biên-giới, đường giang-san 
Đường dân tộc bốn nghìn năm quật- khởi. 

 

Con ước CHÚA cùng dân ra biển cả 
Đánh bắt đầy khoang, biển lặng thái-bình 

Giặc kinh- hải đưa mắt ngó làm thinh 
Bóng CHÚA  ngự  trên bầu trời uy-vũ 
 

Sáng hôm nay có Cụ già đang qua phố 
Lưng còng lưng vác gậy trúc qua đường 

Thôi thôi để Con dắt Mẹ qua đường 

"Mẹ về đâu trên con đường ngắn thế ?" 

                         
Sáng hôm nay Ta cầm bảng sign  "STOP " 

Dắt trẻ con đi học băng qua đường 
Cả trườnghọc và trường đời  đều "dốt " 
Ta thương con  "Trẻ dốt được Thiênđàng". 

 
Bổng nhiên ... 
Nhớ cháu con ta  bên Trường sơn hốc núi 

Băng qua sông suối đưa cặp sách lên đầu 

Băng qua bản , qua thú dữ rừng sâu 
Đếm từng "Chữ " và từng ngày "Chết đói" 

 
 
Sáng hôm nay không bao giờ "Tối"nữa 
Dân- tộc con đã quyết chí một lòng 
Lần hạt "Mân côi" như đếm cát trên song 

Bao giờ hết tội Tổ-Tông 
Công CHA  nghĩa MẸ , đẹp lòng 
CHÚA 
  

Phao- lồ Stephen-Trần 
(Viết cho báo Hiệp -Nhất , ĐTMLV 
Las -Vegas, Xuân Mậu-Tuất  2018     

 
TẠ ƠN CON HÁT VANG LÊN 
 
Con mong hoàn thiện Cha ơi 
Con tập nên thánh xin thời giúp con 
Có Cha mọi sự đẹp tròn  
Cha luôn nâng đỡ mỏng giòn con mang. 

ĐỪNG SỢ VÀ HÃY SẴN SÀNG 
Băn khoăn không thể cản đàng con đi 

Chấp nhận khốn đốn, gian nguy 
Luyện rèn kiên nhẫn nắm ghì tay Cha . 

Đừng ôm ấp bả phù hoa 
Đừng hài lòng với qua loa giả hình 
Con nâng niu những tâm tình 
Tạ ơn dâng Chúa bình minh mỗi ngày. 

Phó trao mọi sự trong tay 
Quan Phòng Thiên Chúa an bài đời con 

Nhiều điều chẳng giống ý con  
Lặng im tìm kiếm ngọt dòn Ý Cha. 
Danh Cha cả sáng chan hòa  
Chỉ ai tìm sẽ nhận ra phúc hồng 
Thành công chen lẫn long đong 
Chính là Thánh Ý vun trồng cậy, tin. 

Tạ ơn con hát vang lên  
Bài ca phục vụ trên đàng con đi 
 

Kim Hai Pham Thi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cầu xin cha Trương Bửu Diệp 
cho thắng cá độ bóng đá 
  
Một anh mê cá độ bóng đá đến thua 
hết tiền. Nghe nói cha Trương Bửu 
Diệp rất linh, anh tìm tìm đến nhà thờ 
Tắc Sậy cầu xin với cha: 
 
- Lạy Cha, xin cho con biết trận bóng 
đá bán kết năm 2018 Việt Nam hay 
Qatar sẽ là ngôi sao bóng đá. 
  
Trong giấc mơ màng, anh nghe bên 
tai có tiếng nói văng vẳng từ xa vọng 
tới: 
 
- Sao.... Quả... tạ... chiếu... mạng... 
  
Vì quá mê đá bóng nên tai anh lại 
nghe là "Sao Qua Ta chiếu rạng". 
Anh vui mừng về bán nhà cửa và bỏ 
hết tiền bắt đội Qatar và cầm chắc 
thắng lớn trong tay. Thế nhưng, kết 
quả là Việt Nam thắng ngược Qatar. 
Anh vội tới nói với cha Diệp: 
 
- Thưa cha, tai con nghe rõ cha nói  
"Sao Qua Ta chiếu rạng" mà sao bây 
giờ lại như thế. 
  
Liền lúc đó anh nghe có tiếng nói bên 
tai: 
 
- Ta đã báo cho con là "Sao Quả Tạ 
sẽ chiếu mạng" mà con vẫn cứ cá độ. 
Thôi về đi, đừng than vãn gì nữa. 
  
Anh chàng bừng tỉnh la to: Trời, lỗi 
tại đôi tai mê bóng đá của con mọi 
đàng !!!.. 
 
 

 Thanhlinh.net 
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