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HOA 

Con đò khua mái khách sang sông 

Thăm lại vườn xưa cỏ nội đồng 

Rón rén chân tìm vài nhánh huệ 

Nâng niu tay hái một cành hồng 

Huệ thơm ngào ngạt lòng yêu mến 

Hồng đỏ thắm tươi dạ cậy trông 

Hợp các thiên thần dâng kính Mẹ 

Muôn hoa quyện kết sắc hương lòng. 

 

NẾN 

Mặt trời xuống núi trăng cài then 

Rả rích giậu thưa tiếng dế mèn 

Sờ soạng bên hiên bà nhóm lửa 

Loay hoay dưới bếp cháu chong đèn 

Đèn như nguồn sáng soi đường chính 

Đêm tựa tối tăm dẫn lối hèn 

Thắp ngọn nến hồng dâng ước nguyện 

Mẹ là ánh sáng thắng đêm đen.  

 

NHẠC 

Trăng nghiêng cửa sổ bóng hoa râm 

Lọt kẽ song thưa tiếng vọng cầm 

Dạo phím ru êm khuôn mỹ ý 

Hòa cung ngân nhẹ đoạn huyền âm 

Hoan ca cảm tạ La thăng bổng 

Sầu não bi thương Mi giáng trầm 

Nguyện ước cuộc đời như nốt nhạc 

Trong tay Mẹ dệt khúc thành tâm 

 

 

KINH 

Trên đỉnh giáo đường chiều lặng thinh 

Chuông xa vọng đổ gọi hồn mình 

Đường quê bước vội mong giờ lễ 

Lối nhỏ nhanh chân hòa nhịp kinh 



Sốt sắng lời ca thay hiến tế 

Thành tâm ý nguyện lễ  hi sinh 

Ngọt ngào chuỗi ngọc dâng lên Mẹ 

Dệt lối hoa vàng đến hiển vinh. 
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Tôi lớn lên từ lề thói nhà quê 

Uống nước phèn và nằm trên rơm rạ 

Ba tôi dạy 

Sống ở đời phải thật lòng thật dạ 

Mai chết đi rồi tấm lòng chẳng đen đúa, tanh hôi. 

 

Quê tôi nghèo thiếu cái chữ bẻ đôi 

Người già dạy cháu con bằng ca dao tục ngữ 

Đạo làm người Nhân, Lễ, Nghĩa phải giữ 

Áo dẫu sang cũng chẳng mặc quá đầu. 

 

Rất nhiều năm, rất nhiều năm về sau 

Mẹ kể ngày sinh tôi 

Mẹ đã giành giật tôi từ những cơn bạo bệnh 

Mẹ dặn tôi đừng phó mặc số mệnh 

Tự chính mình phải cố gắng nghe con... 

 

Chúng tôi trưởng thành 

Lớp giáo lý vỡ lòng dăm ba đứa trẻ con 

Người lớn dạy chúng tôi 

Lạy Cha, Kính mừng, Sáng danh và Tin, Cậy, Mến 

Bàn thờ tổ tiên, giờ kinh gia đình,  

Mẹ giao tôi thắp nến 

Mỗi chuyến xa nhà Ba dặn dò: Chúa hằng ở cùng con... 



 

Đằng đẵng cuộc đời lớn lớn khôn khôn 

Thói quen xưa thấm sâu dưỡng nuôi linh hồn như máu đỏ 

Ngày bão giông ập về 

Tôi nguyện thầm lời kinh dâng đã thuộc làu từ nhỏ 

Và lòng mình lại rất đỗi bình yên. 
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Mẹ đứng lặng trầm mặc dòng lịch sử 

Con trông về tìm lại chút bình yên 

Tay Mẹ bồng ngây thơ Ngôi Thánh Tử 

Lòng con mang bao toan tính, ưu phiền. 

Đường theo Mẹ mười bốn chặng gió lộng 

Bước chông chênh lối nhỏ vào tim mình 

Đường thập giá hằn sâu từng ngày sống 

Nấc thang trầm, da diết chuỗi cầu kinh. 

Đã có lúc, con chán chường bỏ cuộc 

Ngay tại nơi Chúa ngã xuống lần ba 

Bước lên năm hay quay đầu là chín 

Đều do con tự chọn lựa mà ra... 

Đường theo Mẹ mồ hôi hòa nước mắt 

Tay địu tay và lưng tựa vào nhau 

Gặp được Mẹ biển, trời, mây trước mặt 

Vầng thái dương rực rỡ sáng trên đầu. 
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Rơm khô theo gió lên trời 

Con sông tóc chảy lở bồi thời gian 

Đời người một chuyến đò ngang 

Nhẹ khua sóng nước bọt tan chân bèo. 

Gặp nhau chung mái hiên nghèo 

Cỏ may kết áo đan theo lối về 

Duyên nồng bén nghĩa phu thê 

Rước dâu pháo rộn đường quê sắc hồng. 

Ba năm hai đứa con bồng 

Thằng anh biết chạy phải trông em rồi 

Mong cho đứa nhỏ chóng ngồi 

Rảnh tay chăm bẵm luống khoai, đàn gà. 

Thoi đưa mấy chục năm qua 

Con thơ khôn lớn, mình già hơn xưa 

Mái đầu dãi nắng dầm mưa 

Tóc xanh ngả ố lưa thưa đổ màu. 

Nhanh như một cái ngoảnh đầu 

Mà đầy hỷ nộ, bể dâu cuộc đời  

Buồn vui không thể một lời 

Qua cơn bỉ cực đến hồi thái lai. 

Vốn đời ai đã hợp ai 

Nhờ duyên, nhẫn, ái mà hai nên mình 

Thương duyên, ở nghĩa, sống tình 

Luật răn Chúa dạy giữ mình thủy chung... 

Bao cơn sóng gió bão bùng 

Vợ chồng con cái mãi cùng sẻ chia 

Đêm về chong ngọn đèn khuya 

Tạ ơn Thiên Chúa chở che gia đình 

Mong cho gia đạo yên bình 

Vợ chồng, con cái dệt tình Chúa yêu... 
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Chiều nghiêng động một phím đàn 

Con ve giật tỉnh gọi ran nắng hè 

Tơ mành treo lửng lá me 

Ngỡ như giọt lệ Can vê thuở nào…. 

Con mơ một giấc mộng đào 

Thập hình đổ bóng in vào vành trăng 

Con mơ một giấc băn khoăn 

Quỳ bên khổ giá khóc rằng: Vì ai? 

Vì ai sương ướt bờ vai 

Vì ai tấm bánh bẻ hai chia đời 

Vì ai giao kết đất trời 

Vì ai cây gỗ nảy chồi tình yêu 

Vì ai thân xác tiêu điều… 

Giật mình…  

Một giấc mơ chiều…. 

Vì con… 
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Sáng nay bên xóm chợ ven chài 

Tìm nghe mùi tanh tôm cá 

Cái vẫy đuôi nghìn trùng sóng cả 

Giật mình nghe người mẹ trẻ dặn dò con nhỏ 

Cá quê mình tanh mùi máu cha con… 



 

Chiếc thuyền câu gối đầu lên thềm cát non 

Con triều hiền khô sau cơn vẫy vùng cuồng dại 

Đàn còng mồ côi chạy hoang bờ bãi 

Liểng xiểng dấu chân không thẳng nổi một đường 

 

Trước biển người ta gọi tên người mình thương 

Em ơi em có phải mồ hôi ướp biển mặn mòi da thịt 

Lặng nghe đi em, lặng nghe đi em 

Kể anh nghe… 

Oằn mình hàng dương thút thít 

Ngày trở gió cánh thiên di chẳng thấy 

Đàn chim lạc mùi tanh 

Kể từ dạo ấy 

Lỡ một cánh chim trời, lỡ một mảnh hồn quê. 

 

Chiều nay ông thi sĩ già lại ra biển làm thơ 

Trăn trở vùi mình sau lớp áo câu chữ 

Sắp cuối hoàng hôn… 

Đắn đo một câu thơ dang dở 

Cá quê mình tanh mùi máu ngư dân… 
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Con theo Ngài chiều tím Giêrusalem 

Nhành thiên tuế tung hô ngày đại lễ 

Dọn bàn tiệcmời Ngài vào kẻo trễ 

Lễ Vượt Qua của mọi lễ Vượt Qua. 

 



Con theo Ngài – Via Dolorosa 

Ba lần Ngài ngã -ba lần con bật khóc 

Bụi trần gian bết dày lên mái tóc 

Giọt máu đào xuyên nắng kẽ mão gai.  

 

Con theo Ngài mười bốn chặng đường dài 

Nháo nhác quạ kêu rợn chiều núi Sọ 

Chénđắng Cha trao nhuộm trời máu đỏ 

Trút hơi thở cuối cùng hoàn tất mọi khổ đau. 

 

Ngài nằm đó-  chiếc lá héo hắt màu 

Ghim thập giá mặcmiệng đời tung tẩy 

Ôi lạy Chúa, cớ chi Ngài phải vậy 

Một lời quyền năng chẳng phải tốt hơn sao? 

 

Trên núi Sọ cây thập giá vươn cao 

Từ án chết khơi mạch nguồn sự sống 

Đồi Canve chiều nay nghe gió lộng 

Trái tim mình trong tim Chúa cùng đau. 
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Trăng non vằng vặc trên cao 

Bóng cây thập tự mắc vào vành trăng 

Cành khô tơ nhện sương giăng 

Lộc vừng hoa rụng uốn chằng sợi tơ. 

 

Con ngồi đợi Chúa, tìm thơ 

Ngó qua phím lá trông chờ Thi Nhân 

Hương quỳnh quyện tiếng bước chân 

Hình như Chúa đến thật gần bên con? 

Ngó trăng, trăng vẫn chưa tròn 



Nhìn tơ, tơ nhện vẫn còn mong manh 

Lắng nghe hơi thở an lành 

Hình như Chúa đến trên nhành cỏ may? 

Con nghe sương chạm gót giày 

Con nghe Chúa gọi đâu đây thật gần? 

Lời Ngài êm nhẹ, vang ngân 

Nghe như tiếng suối, mỏng dần, vỡ tan 

Lời Ngài rơi xuống trần gian 

Bay lên hóa những ánh vàng lung linh 

Chắp tay dâng Chúa lời kinh 

Lời Ngài kết lại mối tình trong con. 
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Chuông giáo đường chuyển ca ngày và đêm 

Thành phố rục rịch thức giấc 

Như một thói quen 

Đếm ánh đèn màu chòng chành rơi vỡ 

Đếm leng keng xe đồ ăn vừa xanh vừa đỏ 

Đếm hối hả người chen con hẻm nhỏ 

Đếm tuổi mình hằn trên những bến đỗ 

Những chuyến xe đêm… 

 

Chạm tay vào đặc quánh đêm đen 

Chỉnh sửa góc chụp vừa quen vừa lạ 

Cảm xúc tróc trẩy úa dần phím lá 

Con sóng không tạt nổi hình hài 

Lỏng lẻo lời thề nguyền  

Trơn tuột viễn cảnh yêu thương…. 

 



Dõi vào viền trời sóng nước hư thực mênh mông 

Người ta bắt đầu hoài cổ 

Những chiếc xe ngựa gõ móng vào lòng phố 

Mái chòi tranh loang lổ  

Câu Bài Chòi lạc nhịp giữa thành phố nhộn xe 

Ai về lặng nghe 

Một tràng kinh đêm… 
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Xin dạy con cúi xuống cởi giày 

Để gót gấm nhung chạm vào bụi đất 

Men dấu chân Ngài đường đời rất thật 

Trong dáng liêu xiêu bà lão ăn xin. 

 

Cho con một lần dầm ướt chính mình 

Trong đêm đông manh áo thưa dính vào da thịt 

Nghe tiếng Ngài trong đứa trẻ đói lòng thút thít 

Và nhịp thở gầy gò lồng ngực người khổ đau. 

 

Lạy Chúa xin dạy con thấu cảm phận nghèo 

Khi cảm nếm mẩu bánh mỳ khô rang cứng ngắt 

Người mẹ nghèo nâng niu gói trong manh áo cũ rích 

Mang về cho con mong chúng một bữa no. 

 

Và con đã thôi trách đời điêu ngoa 

Khi con biết còn bao người khổ hơn con gấp bội 

Và con tin lời xưa Ngài từng nói 

Đau khổ cuộc đời hãy dâng hết cho Ta 

 



Con bật khóc khi đơn giản nhận ra 

Mọi khổ đau sẽ trở thành sự thánh 

Đến khi nào đức tin còn đủ mạnh 

Hồng ân Cha sẽ mãi mãi chở che. 

 


