
 

 

 

 

 

A- Hình ảnh quê hương việt Nam thời thanh bình: 

 

1- Quê Hương Miền Bắc Việt Nam: 

Quê 

hương 

Việt Nam 

thời thanh 

bình như 

một bức 

tranh tuyệt 

mỹ, trù 

phú, gợi 

hình, gợi 

cảnh cho 

mãi về sau 

vẫn in sâu 

đậm trong tâm khảm mọi người Việt, khó có thể phai mờ 

trong ký ức mặc dù có xa quê hương ngàn dặm, tâm hồn vẫn 

man mác nghĩ về nơi đất cội. Thật vậy, người việt Nam 

chúng ta thường sinh sống theo khuôn mẫu trong đơn sơ 

mộc mạc, lấy làng xã làm đơn vị tụ họp nhau lại, được bao 

quanh bởi lũy tre làng, có sông hồ, có ao thả cá, có đầm thả 

bông sen: “Trong đầm gì đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng 

lại chen nhị vàng. Nhị vàng bông trắng lá xanh, gần bùn 

mà chẳng hôi tanh mùi bùn”, để nói lên triết lý thanh sạch, 

cao thượng, trọng đạo của người Việt Nam. Trong làng có 

con đường làng quanh co uốn khúc nối với con đường cái 

quan, cuối làng có cây đa to cao đánh dấu một đơn vị làng là 

đây. Trong mỗi gia đình sinh sống được được chia vùng 

quây quanh bởi hàng dậu dâm bụt, trong vườn mỗi nhà có 

cây cau, cây chuối, vườn rau và cây ăn trái bốn mùa. Trước 

nhà thường có hoa lan, hoa cúc và hoa mai, sau vườn thường 

là các bụi chuối, cây ăn trái. Bài hát Làng Tôi của nhạc sĩ 

Chung Quân đã diễn tả rõ nét quê hương Việt Nam: 

 

“Làng tôi có cây đa cao ngất tầng xanh, 

Có sông sâu lơ lững vườn quanh, êm xuôi về nam, 

Làng tôi bao mái tranh san sát kề nhau 

Bóng tre ru bên mấy hàng cau, đồng quê mơ màng.” 

 

Cuối làng hay đầu làng, có khi giữa làng tùy theo cách bối 

trí của mỗi làng, có Thánh Đường, Đình, Chùa Miếu, vì thế 

cứ chiều chiều hay sáng sớm, có tiếng chuông ngân vang: 

“Làng tôi xanh bóng tre, từng tiếng chuông ban chiều, 

tiếng chuông nhà thờ rung”. Hay nhớ nhung, quyến luyến 

hơn, gợi hình, gợi cảnh hơn qua những câu trong bài hát 

Làng Tôi; “Quê tôi là bao nguồn yêu thương, quê tôi là 

bao nhớ nhung se buồn, là bao vấn vương tâm hồn, người 

bốn phương”. Hoặc nhạc sĩ Y Vân với bài Lòng Mẹ cũng 

nói lên cảnh vui đùa của trẻ thơ bên ánh trăng khuya: “Tiếng 

ru bên thềm trăng tà soi bóng, mẹ yêu”. Hay “Nắng mưa 

sớm chiều vui cùng tiếng hát trẻ thơ”. 

 

 

 

 

 

2- Miền Nam quê hương Việt Nam thường gần với sông 

lạch, có những hàng dừa chảy dài theo kinh nước để giữ bờ 

đất khỏi bị sói mòn, có những ruộng lúa  thẳng cánh cò bay, 

có những vườn cây trái ngọt bát ngát như chôm chôm, ổi, 

mít, chuối, bưởi… mùa nào thức ấy. Miền Nam được mệnh 

danh là vựa lúa Miền Nam nuôi sống cả dân tộc Việt Nam, 

còn dư thừa xuất khẩu sang các nước bạn Á Châu xung 

quanh như Thái Lan, Lào, Campuchia, Philippine…. Cái đặc 

thù của Miền Nam Việt Nam là có nhiều cây trái, mỗi mùa 

cây trái dư thừa. Nhạc sĩ Trung Quân đã diễn tả trong bài 

Quê Hương: “Quê hương là chùm khế ngọt, cho con trèo 

hái mỗi ngày” hay câu: “Quê hương là con đò nhỏ, êm 

đềm khua nước ven sông”, hay nhạc sĩ Trần Thiện Thanh 

với bài “Chiếc áo bà ba”: 

 

“Chiếc áo bà ba trên giòng sông thăm thẳm 

Thấp thoáng con xuồng bé nhỏ lướt mong manh”. 

 

Hay gợi nhớ tình quê hương như đoạn:  

“Đất nước mình đây dẫu xuồng ghe bé bỏng, 

Mà không thôi nhớ thương lên đầy vơi!” 

 

3- Quê hương Miền Trung lại có những nét đặc thù với 

những lăng tẩm thời Vua Chúa để lại, những đồi núi, như 

núi Ngự Bình, chùa Linh Mụ, giải Sông Hương, thôn Vĩ Dạ, 

Dốc Nam Dao… mãi đi vào ký ức người dân cố Đô Huế. 

Tại đây, tập tục của người dân vẫn giữ vững gia phong nề 

nếp cũ từ thời vua chúa để lại, đi ra đường hay đi chợ búa, 

họ luôn mặc trên mình chiếc áo dài, dù trong chợ hay hàng 

quán, kể cả bán cá, họ vẫn mặc áo dài, cái áo dài phong cách 

Huế Đô, đầu đội nón lá nghiêng nghiêng khó nhìn được nét 

mặt, ngọai trừ dáng dấp. Giờ tan trường của nữ sinh Đồng 

Khánh, mọi người đều thấy nữ sinh tay nghiêng nghiêng 

chiếc nón bài thơ, vạt áo nhẹ bay trước gió khi đi ngang qua 

cầu Tràng Tiền. Có câu thơ: “Cầu Tràng Tiền sáu vài mười 

hai nhịp, thương nhau rồi thì xin kịp về mau!”. Những 
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danh lam thắng 

cảnh như cầu 

Tràng Tiền, núi 

Ngự Bình, chùa 

Thiên Mụ, khách 

đi thăm Cố Đô 

Huế về khó quên 

nổi cái ám ảnh, lôi 

cuốn của đất ngàn 

năm văn vật: 

“đường vô xứ Huế quanh quanh, non xanh nước biếc như 

tranh họa đồ, yêu em, anh cứ việc vô, mặc chuông nhà 

Hồ, mặc phá Tam Quan”. Nhạc sĩ Duy Khánh trong bài: 

“Ai ra Xứ Huế” đã gợi nhớ thật nhiều người dân Cố Đô Huế 

và người Việt Nam:  

“Ai ra xứ Huế thì ra, 

Ai về là về núi Ngự, ai về là về Sông Hương, 

Nước sông Hương còn thương chưa cạn, 

Chim núi Ngự tìm bạn bay về, người tình quê, ơi người 

tình quê, thương nhớ lắm chi !”. 

 

Đất nước Việt Nam tươi đẹp, gấm vóc từ Ải Nam Quan đến 

Mũi Cà Mâu. Cái tình tự, nỗi ràng buộc ray rứt với Việt 

Nam được nhạc sĩ Phạm Duy kiêu hãnh viết nên thành lời 

nhạc: 

“Việt Nam, Việt Nam nghe từ vào đời, 

Việt Nam hai câu nói trên vành môi, 

Việt Nam nước tôi.” 

 

B- Quê hương việt Nam bị dày xéo:  

 

1- Hiệp Ước Geneve:  

Thật vậy, Việt Nam là hai câu nói trên vành môi cho mỗi 

người Việt khi rời xa quê hương. Hiệp ước đình chiến 

Geneve 1952 được ký kết giữa Pháp và Việt Cộng đã đưa 

đẩy hàng bao triệu  người di cư từ Miền Bắc chạy trốn vào 

Miền Nam. Những thế lực quốc tế do mộng bá quyền, do 

chủ nghĩa vô thần Cộng Sản đã du nhập vào quê hương ta, 

chiến tranh khốc liệt đã xảy ra giữa hai ý thức hệ Tự Do và 

Cộng Sản, để rồi gây ra cảnh nhà tan cửa nát. Hai thế lực 

tiêu biểu và bênh vực cho phía Tự Do có Hoa Kỳ và khối 

Tây Âu, nối giáo cho chủ nghĩa Cộng Sản vô thần có Liên 

Xô và Trung Quốc. Bất hạnh cho quê hương Việt Nam lại là 

nơi làm thí điểm cho cuộc chiến giữa hai ý thức hệ này, 

nhạc sĩ Văn Cao đã mô tả trong bài Làng Tôi: 

“Nhưng thôi rồi còn đâu quê nhà, 

Ngày giặc Pháp tới làng triệt thôn, 

Đường ngập bao xương máu tơi bời,  

đồng không, nhà trống tan hoang.” 

 

2- Làn sóng di cư xây dựng lại cuộc sống: 

Hiệp định đình chiến ký kết năm 1952, làn sóng người di cư 

từ Bắc trốn chạy vào Miền Nam, mọi người dân bỏ hết cửa 

nhà, đồ đạc quí giá mua sắm tích lũy hàng bao đời, phút 

chốc ra đi với hai bàn tay trắng. Đất nước chia hai, con sông 

Bến Hải đau buồn nhìn cảnh tang thương bao người gồng 

gánh chia ly, ngẫu nhiên làm ranh giới của chia ly và thù 

hận qua biến cố 

lịch sử đất nước 

và nhân loại. 

Phải mất bao 

năm tháng để 

những người rời 

xa đất tổ mới ổn 

định được cuộc 

sống, và dần dần 

với lòng cần cù, 

nhẫn nại, khắc phục hoàn cảnh, hòa chung với người Miền 

Nam nỗ lực xây dựng chế độ dân chủ dưới thể chế Việt Nam 

Cộng Hòa. Mọi người đã làm lại cuộc đời, tạo cho Miền 

Nam thành một quốc gia trù phú, thịnh vượng bậc nhất 

Đông Nam Á Châu, vượt xa các nước láng giềng như Thái 

Lan, Lào, Campuchia, Philippine… Sàigòn được mệnh 

danh là Hòn Ngọc Viễn Đông. Quê hương hai mùa mưa 

nắng đã làm nên lịch sử khiến năm châu nhìn vào phải 

ngưỡng phục.  

 

3- Nhưng thế lực ngoại bang không để yên, Hiệp Định 

Paris 27-01- 1973 ra đời:  

Miền Nam đã bị phản bội bởi thế lực quốc tế, bởi đồng 

minh, họ đánh đổi ân tình chiến đấu, hy sinh biết bao xương 

máu để trao đổi trên bàn cờ quốc tế. Họ chọn kinh tế để 

đánh đổi xóa bỏ cả một chế độ tự do được xây dựng bằng 

máu và nước mắt từ 1954 đến nay và họ tạo đưa đến kết 

thúc qua hiệp định ngưng bắn Da Beo trên toàn lãnh thổ 

Miền Nam. Họ bỏ Miền Nam rơi vào tay Cộng Sản để bắt 

tay lấy mối lợi kinh doanh kếch xù với Trung Cộng. Sau bao 

trận chiến nảy lửa, Mùa Hè Đỏ Lửa 1972, người lính Việt 

Nam Cộng Hòa chết như rạ, những vòng vây xiết chặt lại, 

vòng vây và trọng pháo Trung Cộng nã vào, máy bay B52 

thả xuống. Đau xót với bao vành khăn tang cho Cố Đô Huế 

khi dịpTết Mậu Thân, hay trận chiến sát thủ tại Bình Long, 

An Lộc nơi tử địa bị san bằng vì pháo Trung Cộng. Hai câu 

thơ để đời vinh danh chiến sĩ anh hùng Việt Nam: 

 

“An Lộc địa danh ghi chiến tích, 

Biệt Kích dù vị quốc vong thân.” 

Để rồi nhạc sĩ Trịnh Công Sơn ai oán viết lên dòng nhạc; 

“Một trăm năm đô hộ giặc Tây, 

Một ngàn năm nô lệ giặc Tầu, 

Hai mươi năm nội chiến từng ngày, 

Gia tài của Mẹ để lại cho con, 

Gia tài của Mẹ là nước Việt buồn.” 

 

Trong buổi thuyết trình về cuộc rút chạy khỏi Miền Nam 

Việt Nam năm 2012, giáo sư Robert F. Turmer thuộc trung 

tâm an ninh luật pháp Quốc gia Đại Học Luật Khoa Virginia 

& Học Viện Hải quân đã nói: “Tôi yêu quí Hoa Kỳ và tin 

rằng đây là một nước tuyệt vời nhất trên địa cầu. Nhưng 

khi đa số của Quốc Hội Hoa Kỳ phản bội nạn nhân của 

Cộng Sản xâm lược, họ cũng phản bội 58 ngàn 200 lính 

bộ binh, Hải Quân và Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ đã 

dâng hiến mạng sống trong sự hy sinh cao quí nhất cho 

chính nghĩa này.” 
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4- Làn sóng di tản khổng lồ làm chấn động cả thế giới:  

Cưỡng chiếm Miền Nam bất chấp Hiệp Định Paris 1973, và 

Miền Nam kể từ 30 tháng Tư Đen năm 1975, bao gia đình 

đã bỏ nước ra đi tìm tự do ở khắp nơi trên thế giới, ra đi 

khắp nơi, bất cứ điểm nào có thể đến được là đến miễn là 

bến bờ của tự do như Úc, Canada, Pháp, Mỹ, Phi Luật Tân. 

Các Đảo Bi-Đông, Hồng Kông đã đi vào ký ức người Việt 

tỵ nạn khi đào thoát khỏi Cộng Sản. Những hình ảnh di tản 

hãi hùng, đau xót, tang thương vẫn mãi in hằn trong tâm não 

người Việt tị nạn muôn đời khó quên. 

 

B- Dấu Chân “Người Việt Nam” theo dòng thời gian “Hội 

nhập vào Hoa Kỳ”: 

1- Từ những năm 1975 đến 1978: Giai đọan khởi đầu, số 

người đến được Mỹ rất lưa thưa, đa số là được đi vì làm việc 

tại các cơ quan của người Mỹ như sở Mỹ, PX. của Mỹ, tiếp 

liệu sở Mỹ…đa số được người Mỹ bảo lãnh, nên đời sống 

hòa nhập với lối sống của dân Mỹ, họ cố gắng học Anh Văn 

để đi làm, tập ăn những món ăn giống người Mỹ vì không 

có hàng quán Việt Nam, không có các Cộng Đồng Việt 

Nam. Giai đoạn này nhiều người thèm nói chuyện với người 

Việt Nam, thấy ai da vàng, có hình hài, dáng dấp Á Đông 

giống Việt Nam thì gợi chuyện hỏi han nhưng nhiều khi là 

Nhật, Tàu, Đại Hàn, Phi…cảm nhận thời gian những năm 

này là cô đơn nhiều trên đất Mỹ, cảm thấy lẻ loi, thiếu tình 

đồng hương, tình bạn bè chia sẻ ngọt bùi.  

 

2 –Tháng 6 năm 1989 đến đầu năm 1990: Làn sóng người 

di tản bằng mọi phương tiện có thể: bằng ghe, bằng tàu, 

bằng thả bè trôi lênh đênh trên biển, tổ chức đi bán chính 

thức… Các cha mẹ việt Nam tính toán cho các thanh niên 

thiếu nữ đi trước, nếu thành công, chúng sẽ bảo lãnh mình 

qua sau, nếu may mắn đến được bến bờ an toàn, nhưng tính 

toán sai lầm vì thiếu bóng giáo dục của cha me, lại ảnh 

hưởng bởi phim ảnh của Đài Loan, Trung Quốc du nhập 

theo làn sóng người tị nạn nên đã nảy sinh những băng đảng 

vì không hội nhập kịp đà sống mới tại đây, cuộc sống nhiều 

khi vất vưởng, lấy mì gói làm độ nhật. Cuộc sống khá phức 

tạp ở giai đọan này, những băng đảng đi đánh phá, cướp bóc 

các gia đình người Việt đã ổn định, hay gia đình người Mỹ, 

hậu quả đã bị bắt, bị giam giữ hay đưa đi lao động để cải 

hóa bản chất con người.  

 

3– Tháng 11 năm 1991 đến năm 2004: 

Nhờ sự tranh đấu liên tục không mệt mỏi của nhiều cựu sĩ 

quan Việt Nam Cộng Hòa trong đó phải kể đến bà Đại Tá 

Khúc Minh Thư, bà tìm gặp nhiều vị dân biểu, nghị sĩ Hoa 

Kỳ và ngay cả gặp Tổng Thống Reagan để xin can thiệp cho 

các sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa bị Việt Cộng giam giữ, bà 

gọi là tù nhân lương tâm hay tù nhân chính trị. Tất cả họ chỉ 

có tội là bảo vệ mảnh đất tự do cho khỏi bị sa vào chủ nghĩa 

Cộng Sản Vô Thần. Cuối cùng quốc hội Mỹ đã thông qua 

dự luật di trú và chấp nhận cho những sĩ quan Việt Nam 

Cộng Hòa đã bị ở tù Cộng Sản trong các trại Cải Tạo ít nhất 

là ba năm, được ra đi chính thức theo diện H.O., đợt đầu 

cộng Sản cho đi vào tháng 11 năm 1991 với diện H.O. một; 

Những người đi theo diện H.O., họ ở rải rác các tiểu bang 

Hoa Kỳ, tùy theo người thân quen bảo lãnh nhận về. Những 

người không có thân nhân thì được các cơ quan từ thiện 

USCC (United States Catholic Charities) công Giáo giúp đỡ 

buổi ban đầu. Họ được trả tiền cho mướn các khu nhà 

apartment do chính phủ đài thọ, được cho đi học tiếng Anh 

tại các trung tâm Anh Ngữ ở College, và khi đã bập bẹ nói 

được chút ít, họ sẽ được giới thiệu việc làm kiếm khoảng từ 

6 đến 7 dollars một giờ. Những người kém không biết nhiều 

tiếng Anh, có thể xin làm cho các tiệm ăn người Việt hay 

người Hoa. Một số đi học làm tóc, làm nail. 

 

Giai đọan này người Việt bắt đầu kinh doanh, khuyếch 

trương những tiệm ăn, tiệm nail, tiệm uốn tóc, cũng có lác 

đác những tiệm bán thực phẩm Việt Nam như nước mắm, 

gạo, rau quả… Cũng có những người mở tiệm cho mướn 

băng nhạc, phim bộ Việt Nam hay Hàn quốc. Tại Las Vegas 

phải kể đến ông bà Nguyễn Ngọc & Nga đã giúp đỡ nhiều 

cho các anh em H.O. mới đến, chở đi đến các cơ quan thiện 

nguyện USCC. Hay hướng dẫn làm dùm giấy tờ tùy thân… 

 

4– Tháng 10 năm 2011 đến nay 2013: Người Việt Nam 

hiện nay trên khắp nước Mỹ, tiểu bang nào cũng có Cộng 

Đồng Việt Nam, có chợ Việt Nam, còn nhà hàng ăn uống thì 

rất nhiều. Món Phở Việt Nam hiện nay được người Mỹ rất 

yêu thích. Các con em chúng ta đã có mặt khắp nơi trong 

chính trường hay ngoài xã hội, trong giáo dục: từ dân biểu, 

thị trưởng, hội đồng thành phố, bác học, danh nhân, doanh 

nhân, bác sĩ, kỹ sư, luật sư, giáo sư, nha sĩ, dược sĩ, về quân 

đội, có nhiều người Việt Nam mang lon cấp Tá, Trung Tá, 

Đại Tá, ngoài xã hội chen sống đủ nghề: Realtor, Broker, 

chủ tiệm cây xăng, bách hóa, supermarket… 

 

Cùng với sự phát triển về đời, về đạo cũng có nhiều thánh 

đường, nhiều ngôi chùa được thiết lập khắp nơi, trên khắp 

các tiểu bang Hoa Kỳ. Riêng tại Las Vegas, Đền Thánh Mẹ 

La Vang là một tiêu biểu của dựng xây do Cộng Đồng người 

Việt Công Giáo Las Vegas mà nay được khắp nơi trên thế 

giới biết đến, mặc dù số gia đình Công Giáo không đông 

lắm, chỉ vỏn vẹn trên 300 gia đình và trên dưới 1.000  

người. Nhưng Cộng Đoàn Mẹ La Vang vẫn tiến mạnh về 

phía trước về cơ sở, về con người. Các lớp học Giáo Lý, 

Việt Ngữ càng ngày càng đông, càng sinh động và phát triển 
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nhờ các thầy cô qui tụ đông hơn, tay nghề cao hơn, học hỏi 

nhiều hơn và nhiệt tâm hướng dẫn các con em.  

 

Trong tâm tình ấy, kêu mời các bậc phụ huynh góp phần 

bằng cách siêng năng đưa đón các em đến trường lớp, kêu 

mời các con em tích cực học hành, tham gia vào các lớp 

Giáo Lý, Việt Ngữ, vào đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể để như 

lời mời gọi của nhạc sĩ Phạm Duy: 

 

“Việt Nam, Việt Nam tên gọi là người, 

Việt Nam hai câu nói sau cùng khi lìa đời! 

Việt Nam không đòi xương máu, 

Việt Nam kêu gọi thương nhau, 

Việt Nam đi xây dựng tương lai dài lâu!” 

Hay như nhạc sĩ Đỗ Trung Quân: 

“Quê hương mỗi người chỉ một, 

Như là chỉ một Mẹ thôi, 

Quê hương nếu ai không nhớ, 

Sẽ không lớn nổi thành người!” 

 

Vì thế, tiếng Việt còn, người Việt còn, phát xuất từ tiếng 

nói, âm thanh, tư tưởng, trào lưu tiến hóa, truyền thống dân 

tộc thể hiện qua lối sống, cách ăn mặc, đã làm nên nét đẹp 

đặc trưng của người Việt Nam. Chiếc áo dài muôn thuở là 

khuôn mẫu của dân tộc từ ngàn xưa. Chúng ta cố gắng bảo 

tồn truyền thống tốt đẹp muôn đời của dân tộc. Khơi lại 

mầm sống đất Việt là dòng giống Lạc Hồng. Cuối cùng xin 

được kết thúc qua mấy câu nói bất hủ của Đức cố Hồng Y 

Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Thuận như kim chỉ nam cho 

đời sống bảo tồn dân tộc cho thế hệ trẻ tương lai VN: 

“Nước tuy nhỏ nhưng danh vang, 

Con phục vụ hết tâm hồn, 

Con trung thành hết nhiệt huyết, 

Con xây dựng bằng tim óc, 

vui niềm vui đồng bào, buồn nỗi buồn dân tộc, 

Một nước Việt Nam, một dân tộc Việt Nam, 

Một tâm hồn Việt Nam, một văn hóa Việt Nam, một truyền 

thống Việt Nam. 

Là người Công Giáo, con phải yêu tổ quốc gấp bội!” 

                                                                                                                 

Hội chợ xuân Quý Tỵ 2013 

 Phan Văn Sỹ 

Thánh Tâm Thở Than 
  

    "Si-môn, anh ngủ à?  

    Anh không thể thức nổi một giờ sao?" 

    (Mác-cô 14:37) 

  

    Đèn chầu le lói đêm ngày 

    Đó là dấu chỉ có Thầy chờ ai 

    Lẻ loi trông ngóng sớm mai 

    Sao con hờ hẫng nhạt phai cõi lòng? 

    Thánh Tâm gai nhọn quấn vòng 

    Buồn đau thân phận thấm đòn cô đơn 

    Sao con không nghĩ đền ơn? 

    Cha là chiếc Bánh keo sơn ẩn mình 

    Hãy quên cuộc sống đắm chìm 

    Bao nhiêu gánh nặng chình ình Ta mang 

    Giê-su ban tặng bình an 

    Tình Người ấp ủ phá tan phiền sầu! 

 

    * Nguyễn Sông Núi 

    (Tv Thánh Gioan Neumann, Dallas, TX, June 20, 2012) 

***** 

 

Tâm Tình Mùa Chay 
 

Mùa chay lại về trong gió nhẹ, 

Nơi miền sa mạc chốn phù hoa! 

Cúi đầu con nhận tro tàn ấy. 

Ghi nhận thân phận kiếp làm người. 

Vững tin, tạ tội cùng Thiên Chúa 

Vì Ngài, khoan dung lượng hải hà. 

 

Xin Mẹ giúp con đến với Chúa. 

Để được xóa sạch mọi vết nhơ 

Cho hồn thanh thản như trẻ thơ 

Xứng đáng tiến bước vào Thiên Quốc. 

Đón nhận hồng ân Chúa hứa xưa. 

Las Vegas – Mẹ La Vang – Mẹ của con! 

 

Mùa Chay 2013 

Đa Minh H33 

 

 

 
 

 

Nhà có phòng cho thuê, $350 một tháng. Bao điện, 
nước, ga. Nhà ở trước mặt South Point Casino, gần 
Freeway I-15 & trường học.  

Xin Liên Lạc anh Quyền: (702) 353-0042 

For Rent 
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