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NHIỀU TÁC GIẢ

KHÓM HUỆ THIÊNG
TẬP THƠ CHÀO MỪNG

CUỘC THI VIẾT
TÔN VINH THÁNH CA GIUSE
VÀ CỔ VÕ ĐỨC KHIẾT TỊNH
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LỜI GIỚI THIỆU

Ngày sinh hoạt khởi đầu. Sắp khai mạc, từ giữa
đám đông một số người lần lượt nắm tay nhau trở thành
nhóm lễ tân, dàn thành hàng rào danh dự, chào đón quan
khách và các thành viên mới.

Tuyển tập KHÓM HUỆ THIÊNG xin được là
những tiếng vỗ tay, reo hò chào mừng đông đảo văn thi hữu
khắp nơi đang cùng nhập cuộc tôn vinh Thánh Cả Giuse và
tán dương, cổ võ đức khiết tịnh.

Mở đầu là bài thơ mới và bản thể lệ cuộc thi.
Tiếp đến là 51 bài đường luật của 26 tác giả, sẽ mở

ra cuộc xướng họa KHÓM HUỆ THIÊNG song hành bên
cạnh cuộc thi xướng họa NHÁNH HUỆ NƯỚC TRỜI. Có
thể nói cuộc xướng họa KHÓM HUỆ THIÊNG là chương
trình vỗ tay phụ họa cho cuộc thi NHÁNH HUỆ NƯỚC
TRỜI, gồm bốn bộ môn truyện thật ngắn, kịch bản,th ơ mới
và họa thơ đường.
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Bạn thơ khắp nơi có thể họa bất cứ bài nào mình
thích trong 51 bài của tập này. Dưới mỗi bài thơ có ghi sẵn
điện chỉ email của tác giả. Xin gởi b ài họa về cho tác giả,
theo email ấy, và đồng thời cũng gởi cho người điều phối
cuộc xướng họa KHÓM HUỆ THIÊNG là nhà thơ Hoài Việt
Nguyễn Vĩnh Tường, qua email: cahoaiviet@yahoo.com

Cuối mỗi bài họa xin ghi rõ: tên thật, bút danh, địa
chỉ nhà và số điện thoại. Tất cả những bài đúng niêm luật sẽ
được nhà thơ Hoài Việt tổng hợp thành những chùm thơ lần
lượt gởi lên mạng lưới điện toán cũng như gởi riêng cho các
tác giả có bài trong chùm thơ.

Xin chân thành cám ơn Bác Hoài Việt đã nhận lời
phục vụ cuộc xướng họa song hành hứa hẹn nhiều sôi nổi
này. Xin mến chúc các bạn thơ nhiều cảm hứng mới lạ và
cao đẹp.

Qui Nhơn, 27-9-2010

Lm Trăng Thập Tự
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HÀNH TRÌNH BẠCH HUỆ

Ngợi khen thánh cả Giuse,
Người là sức mạnh chở che tuyệt vời !...
Đức Kitô xuống làm Người,
Bàn tay nghĩa phụ dưỡng nuôi ân cần !...
Vượt bao nguy khó gian truân,
Sức người công chính có ngần ngại chi ?!
Từ Nazaret ra đi,
Betlehem máng cỏ Hài nhi giáng trần !!!
Dẫn đường sao sáng long lanh,
Nửa đêm thức giấc, vượt thành phá nguy !...
Nửa đêm sa mạc biên thùy,
Vâng lời “thánh ý” xá gì giá đông ?!...
Con cậy cha, vợ cậy chồng,
Trĩu lưng lừa nhỏ dắt bồng bế nhau,
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Tìm an bình, nén thương đau,
Lối xưa Ai-cập, nhuộm màu cổ thi !!...
Ngợi khen thánh cả những g ì,
Từ trong khiêm tốn hóa phi thường đời !
Vinh danh Thiên Chúa trên trời,
Bằng an dưới thế cho người thiện tâm !...
Từ trong lặng lẽ âm thầm,
Lòng kiên nhẫn chịu đựng trăm muộn phiền!
Giao thời thế sự đảo điên,
Giuse phò giá khắp miền Israel !...
Lách gươm đời, biết bao phen,
Tránh miệng đời, quyết đáp đền ơn thiêng!!...
Maria, trinh nữ vẹn tuyền,
Người bạn thánh sạch, Chúa truyền tin vui !!!
Vui đâu để nỗi ngậm ngùi,
Tìm trong chữ “trọn”, một lời xin vâng !
Mây trời đếm biết bao tầng,
Khổ vui đếm được bao lần “thánh gia” ?!!
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Ngợi khen Thánh cả bài ca,
“Hành trình Bạch Huệ”, Chúa là hồng ân,
Là gia nghiệp cõi hồng trần,
Là ơn soi sáng xóa phân vân lòng !!!...
Ôi, dòng khiết tịnh suối trong,
Hộ phù kẻ khó lúc mong sinh th ì!
Đến cùng nghĩa phụ từ bi,
Lời thơ con thả thầm thì Thánh ơi !...
Dây cương chùng giữa chặng đời,
Lao vào vạn lý nổi trôi gập ghềnh,
Mỗi lần ôm mối buồn tênh,
Ngước nhìn Thánh cả lại lần bước xuôi !!...
GIUSE ! sức mạnh đời tôi,
Dâng cành huệ trắng kính người tôi yêu !!!

HOÀNG QUANG
<johnhku@yahoo.com>
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ĐẾN VỚI NHAU

Không phải vì em dáng ngọc thướt tha
Càng không phải làn da hay mái tóc
Đến với em để cùng nhau học tập
Mong mai sau ta giúp ích cho đ ời
Giờ chăm học nhưng ta vẫn vui chơi
Chung tiếng hát thánh thiêng ca tụng Chúa.

Kìa em hỡi, bạt ngàn cánh đồng lúa
Người gọi ta chăm sóc đỡ thay Ngài
Không chần chừ không đùn đẩy đợi ai
Chính chúng ta những người đang sức trẻ.

Hãy cùng nhau sống khiết trinh em nhé
Trắng tâm hồn và trong sạch xác thân

johnhku@yahoo.com
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Là mối dây liên kết Đức Ái cần
Là châu báu hơn muôn vàn bạch ngọc.

Hãy giữ gìn, đừng phá tan bỗng chốc
Vì trinh trong là phúc thấy Chúa Trời
Và thấu hiểu tiếng Chân Lý gọi mời
Sống thương nhau trong tình yêu Tuyệt Đối.

ĐOÀN XUÂN DŨNG
<bacsixuandung _ yhctnt@yahoo.com.vn>

yhctnt@yahoo.com.vn
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NHỚ GIẤC MƠ XƯA

Thưa cha,
Con có một kỷ niệm riêng về Thánh Cả Giuse.
Ngày con chưa theo Đạo, còn là Sinh viên, đã
có một giấc mơ thật đẹp.
Rồi con cứ để trong lòng.
Nay đã gần 10 năm, nay con đã được là Người
Công Giáo.
Xin gửi tới cha và anh chị em một  bài thơ Đồng
hành cùng cuộc thi viết Nhánh huệ Nước Trời.
Kính chúc cha mạnh khỏe và niềm vui trong
Chúa.
Con HN
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(Đồng hành cùng cuộc thi viết
Nhánh Huệ Nước Trời)

Con vẫn nhớ giấc mơ xưa hoa huệ
Một đêm nào Thánh Cả ghé thăm con
Ánh sáng ngời lên tình mến sắt son
Góc nhà tranh ngát hương trinh da di ết

Con cứ để trong lòng mình con biết
Rồi không ngờ chính Chúa gọi con đi
Hình ảnh của Ngài con đã khắc ghi
Giêsu đến sau Giuse năm ấy

Mùa thu nay lòng con thanh thản vậy
Nét trầm tư huệ trắng vẫn âm thầm
Góc giáo đường êm dịu tiếng dương cầm
Hòa quyện vào nhau nên nỗi niềm yêu Chúa
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Giuse hỡi, cuộc đời không nhung lụa
Vẹn lời thề chung thủy mãi không phai
Cho Giê su chốn nương tựa đêm dài
Cùng Đức Mẹ nên nếp nhà thân ái

Con đã bước qua tháng ngày thơ dại
Ngoái lại nhìn kỷ niệm thấm tình cha
Trọn vẹn hiến dâng cạn t ình mến thiết tha
Vòng tay chở che mãi dõi theo con trẻ

Cuộc sống cứ từng ngày trôi chẵn lẻ
Ai giật mình nhớ quá khứ thiêng liêng
Ai nghẹn ngào xin hãy cứ nhìn lên
Màu huệ trắng giữ gìn lòng thanh khiết

Thu 2010 – MP Hồng Nhung
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CUỘC THI VIẾT
TÔN VINH THÁNH GIUSE

VÀ CỔ VÕ ĐỨC KHIẾT TỊNH

Vừa qua, nhân lễ trao giải cuộc xướng họa Sen
Giữa Lầy, các tác giả hiện diện trong buổi giao l ưu tại
Trung tâm Mục vụ Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn
chiều 29-7-2010 đã nhất trí, để đóng góp thêm vào các
thành quả của Năm Thánh Giáo Hội Việt Nam, sẽ mở
cuộc thi viết trên mạng mang tên CUỘC THI VIẾT
TÔN VINH THÁNH GIUSE VÀ C Ổ VÕ ĐỨC
KHIẾT TỊNH.

Cuộc thi được đặt dưới sự bảo trợ của Ủy Ban
Văn Hóa trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam.
Chủ đề và thể lệ cuộc thi được ấn định như sau.
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I. CHỦ ĐỀ
+ Cuộc thi viết mang tên “NHÁNH HUỆ NƯỚC

TRỜI”, với nội dung TÔN VINH THÁNH GIUSE
VÀ CỔ VÕ ĐỨC KHIẾT TỊNH.

+ Cuộc thi viết lần trước đã nhìn lên gương khiết tịnh của
Mẹ Maria, lần này sẽ nhìn lên gương Thánh Giuse.
Nghệ thuật thường diễn tả sự chín muồi tâm linh của
thánh nhân bằng những nét của người cao tuổi nhưng
thật ra Thánh Giuse là một người trẻ giữa những
người trẻ ở tuổi lập gia đình, xưa cũng như nay.

+ Mẹ Maria được ơn vô nhiễm nguyên tội, còn Thánh
Cả Giuse cũng vướng mắc tội tổ tông truyền như
chúng ta. Như thế Ngài rất gần gũi chúng ta trong
thân phận tội lụy và cuộc chiến đấu của Ngài cũng
gần gũi với cuộc chiến đấu của chúng ta h ơn.

+ Lần trước, biểu tượng đức khiết tịnh được lấy theo
kinh nghiệm Việt Nam: Hoa Sen. Lần này cuộc thi
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dùng biểu tượng truyền thống của Giáo hội Công
giáo là Hoa Huệ.

“Làm chủ được bản năng và chiến thắng được
đam mê, bạn trẻ sẽ thành người giàu nghị lực, sớm
thành đạt. Điều ấy bạn trẻ đã biết, thế nhưng truyền
thông, quảng cáo, phim ảnh đang liên kết thành một
đạo quân có vẻ bách chiến bách thắng, nội lực của
bạn trẻ thật mong manh yếu ớt, l àm sao đứng vững
được trước những tấn công dồn dập đến thế? H ơn
nữa, trong thực tế, có thể những tấn công ấy đã đã
khiến ta bị vấy bùn và bị tổn thương trầm trọng. Lắm
khi nó gây ấn tượng mãnh liệt khiến ta có cảm tưởng
sẽ phải chào thua cả đời, không sao thắng vượt được.
Chính ở đây ta cần đến sự khôn ngoan của hoa huệ:
Ngoi lên khỏi bùn, nó vươn cao thật cao. Nơi hoa huệ
ngoài đồng, dù ếch nhái có nhảy xuống bùn, bùn cũng
không bắn lên cao tới bông hoa được. Trong cuộc
chiến tâm linh, cái vươn cao của hoa huệ là vươn đến
Chân Thiện Mỹ Tuyệt Đối tức là Thiên Chúa. Ta
không dựa vào sức riêng nhưng dựa vào ơn Chúa.
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Người môn đệ của Chúa Giêsu quyết vươn cao nhờ
đức tin, đức cậy và đức mến. Chính tình yêu của Ngài
cuốn hút ta vượt lên không ngừng, thoát khỏi mọi vấn
vương tục luỵ.” (Trăng Thập Tự, lời dẫn vào tuyển
tập Sen Giữa Lầy)

Tóm lại, cuộc thi nhằm hỗ trợ chương trình cổ võ
đoan hứa khiết tịnh theo gương Thánh Cả Giuse trong
cuộc sống độc thân, cuộc sống tiền hôn nhân cũng
như cuộc sống gia đình – với hình ảnh hoa huệ.

II. THỂ LỆ
1. Cuộc thi sẽ có bốn bộ môn: truyện rất ngắn, kịch

bản, thơ mới và xướng họa thơ Đường luật.
- Truyện rất ngắn: dài không quá 800 từ (tối đa là 1

trang A4 và ¼ - trừ lề như định sẵn trong máy vi
tính), chữ Times New Roman 12 hoặc VNI -Times
11.

- Kịch bản: dài không quá 4 trang A4, chữ Times New
Roman 12 hoặc VNI-Times 11.
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- Thơ mới: Không quá 24 câu.

- Thơ Đường: Cuộc xướng hoạ sẽ được chấm theo các
chuẩn mực của thơ Đường nhưng ở đây không
nhắm so tài mà chỉ nhắm giao lưu giữa các tác giả,
tôn vinh Thánh Giuse và cổ võ Đức Khiết Tịnh.
Bài dự thi tối thiểu phải họa đủ 5 vần, đúng luật
bằng trắc và có hai cặp đối.

2. Bài xướng thơ Đường sẽ được giới thiệu sau, trong
một văn bản bổ sung.

3. Mỗi bộ môn sẽ có 16 giải:
- một giải nhất: 10.000.000 $VN
- hai giải nhì, mỗi giải 6.000.000 $VN
- ba giải ba, mỗi giải 4.000.000 $VN
- 10 giải triển vọng, mỗi giải 1.000.000 $VN

4. Mọi người đều có thể tham gia, không phân biệt
niềm tin, tuổi tác, nam nữ.
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5. Chỉ nhận bài dự thi qua điện thư email, gửi attach
file với định dạng .doc (word), không nhận b ài gởi
qua đường bưu điện.

6. Email dự thi xin ghi rõ: Dự thi Nhánh Huệ Nước
Trời. Mỗi bài dự thi gởi một email riêng. Những
email có hai bài trở lên là bất hợp lệ. Để tiện liên
lạc khi trao giải, cuối mỗi bài dự thi xin ghi rõ: tên
thật, bút danh, địa chỉ  nhà và số điện thoại. Dù đã
gởi nhiều email dự thi, cuối mỗi b ài đều cần ghi
như thế. Những bài thiếu các chi tiết này sẽ không
được dự thi.

7. Mỗi bài dự thi sẽ được nhập hồ sơ theo lần gởi đầu
tiên, mọi chỉnh sửa về sau đều không đ ược chấp
nhận.

8. Địa chỉ nhận bài, xin gởi cùng lúc về 3 điện chỉ
email:

gopnhattho@yahoo.com, vuonoliu@gmail.com và
dongxanhtho@gmail.com

gopnhattho@yahoo.com
vuonoliu@gmail.com
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9. Thời gian nhận bài: Từ nay đến hết ngày kết thúc
năm thánh 06-01-2011.

10. Kết quả cuộc thi sẽ được công bố cuối tháng 2-
2011.

11. Lễ trao giải sẽ được tổ chức ngày Lễ Thánh Giuse,
19-3-2011, tại ba địa điểm thuộc ba giáo tỉnh H à
Nội, Huế và Sài Gòn – giờ giấc và địa điểm cụ thể
sẽ được thông báo sau.

12. Các thông tin về cuộc thi sẽ được đăng trên
www.dunglac.org, trang
www.huongvedaihoidanchua.net  và những trang
mạng ủng hộ chương trình này.

11. Các tác phẩm đạt giải sẽ được in thành tuyển tập
do Ban Tổ Chức giữ bản quyền.
Ban Tổ Chức chân thành biết ơn sự giúp đỡ của

các ân nhân. Các hỗ trợ tiền bạc cho cuộc thi xin gởi
về: Linh mục Võ Tá Khánh, 116 Trần Hưng Đạo, TP

dongxanhtho@gmail.com
www.dunglac.org
www.huongvedaihoidanchua.net
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Quy Nhơn – Email: gopnhattho@yahoo.com – Điện
thoại: 0935-424-449.

Chúng tôi cũng ước mong có thêm quà tặng đặc
biệt bằng sách gởi đến những người đạt giải (64), các
vị giám khảo (24) và những người phục vụ khác trong
cuộc thi (6). Những vị nào có nhã ý tặng sách, xin
gưởi 94 bản, có đề tặng và chữ ký của tác giả. Sách
xin gởi về: Bà Võ Thị Hiếu 355 Hòa Hảo, F. 5, Q. 10,
TPHCM.  Chân thành cám ơn.
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Qui Nhơn, ngày 8-9-2010

TM Ban Tổ Chức
Lm Trăng Thập Tự

Chuẩn thuận:
Phan Thiết, ngày 11- 9-2010

+ Giuse Vũ Duy Thống
Giám Mục Phan Thiết
Chủ Tịch UBVH-HĐGMVN

Ghi chú:
Bạn chỉ cần một email duy nhất cho mỗi tác phẩm dự thi.
Trên email ấy, tại ô điện chỉ người nhận, bạn ghi cả 3 điện
chỉ, sau mỗi điện chỉ đều có dấu phẩy, nh ư sau:

gopnhattho@yahoo.com,vuonoliu@gmail.com,
dongxanhtho@gmail.com,

gopnhattho@yahoo.com
vuonoliu@gmail.com
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BÀI XƯỚNG CUỘC THI VIẾT
NHÁNH HUỆ NƯỚC TRỜI

Cùng quý độc giả và quý tác giả tham gia cuộc thi viết
Nhánh Huệ Nước Trời

Bản thể lệ cuộc thi viết Nhánh Huệ Nước Trời được Đức
Cha Chủ Tịch Ủy Ban Văn Hóa HĐGMVN ký ng ày 11-9-2010
nhưng mãi hôm nay mới được công bố vì còn phải chờ chọn bài
xướng cho phần xướng họa thơ Đường trong cuộc thi. Việc này
không giản dị.

Đến phút chót, có 59 bài của hơn 30 tác giả gởi về. Ngoài
những bài lỗi niêm luật, không sát với chủ đề hoặc không có g ì
đặc sắc, chúng tôi giữ lại 29 b ài gởi đến 20 vị được mời bình
chọn. Mỗi vị được mời chọn hai bài hay nhất, A và B. Có 17 vị
trả lời: Đức ông Xuân Ly Băng, nữ t u Ngọc Lan fmm, các linh
mục văn thi hữu Nguyễn Thiên Cung, Phan Minh Anh, Nguyễn
Hữu An, Mai Văn Khôi và Trương Đình Hiền, giáo sư Thế Tâm
Nguyễn Khắc Dương, các văn thi hữu Lê Đình Bảng, Đoàn Xuân
Dũng, Bùi Công Thuấn, Trần Vạn Giã, Lê Hữu Phước, Lê Quý
Long, Lê Hồng Bảo, Nguyễn Văn Tường và Dương Thành
Thiêng.

dongxanhtho@gmail.com
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Căn cứ vào số phiếu bình chọn của 17 vị, nay đã có kết quả
bài xướng cho cuộc thi xướng họa. Ban Tổ Chức xin công bố
bài xướng của cuộc thi Nhánh Huệ N ước Trời là bài Huệ
Trắng của tác giả Dzuy Sơn Tuyền:

HUỆ TRẮNG
Giuse gương sáng bậc làm cha,
Huệ trắng thơm hương khắp mọi nhà.
Nghèo khó thanh bần, nơi cõi thế,
Trinh trong khiết tịnh, chốn phong ba.
Dưỡng nuôi Con Thảo, tròn Thiên ý,
Chăm sóc Bạn Hiền, đẹp Thánh gia.
Luôn giữ tinh tuyền, con nguyện hứa
Dâng về Cha Thánh, khúc hoan ca.
Dzuy Sơn Tuyền

Xin chúc mừng và cám ơn tác giả Dzuy Sơn Tuyền đã đóng
góp một bài xướng rất đẹp và ý nghĩa cho cuộc thi lần này.

Chúng tôi cũng xin chia sẻ thêm rằng, trong nhóm tham gia
bình chọn, nhiều vị cho biết  rất khó chọn vì đa số các bài đều hay
ngang ngửa với nhau, không có những b ài nổi bật hẳn. Vì lý do
này, ngoài bài được bình chọn làm bài xướng cho cuộc thi, chúng
tôi sẽ giới thiệu lên mạng một tập khoảng 50 bài, gồm 29 bài nói
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trên cùng với một số bài khá hay chúng tôi nhận được sau khi đã
chuyển các bài sơ tuyển cho nhóm bình chọn, cộng thêm một số
bài đóng góp nhằm cổ võ cuộc thi. Dưới mỗi bài sẽ có ghi cả tên
và email của tác giả để tạo nhịp cầu giao l ưu xướng họa giữa các
tác giả với nhau. Những bài này không thuộc hồ sơ dự thi nhưng
cũng sẽ được giới thiệu lên mạng thành một sinh hoạt song hành
với cuộc thi và hỗ trợ cho cuộc vận động tôn vinh Thánh Cả
Giuse và cổ võ đoan hứa khiết tịnh.

Chúng tôi ước mong nhận được thêm những ý kiến đóng
góp cho các sinh hoạt này.

Quy Nhơn, ngày 23-9-2010

TM. Ban Tổ Chức,

Lm. Trăng Thập Tự



24

HUỆ TRẮNG

Mặt đất rừng gai đã trổ sinh
Một nhành hoa Huệ rất tươi xinh
Vươn lên Thiện Mỹ hồn siêu thánh
Lắng xuống Toàn Chân trí cực linh
Hiến tế tình mình nên dũng lạc
Bảo toàn nghĩa bạn vẹn đồng trinh
Giuse khiết tịnh cùng thê tử
Khấn nguyện Ngài ban ơn sạch tinh

PM. CAO HUY HOÀNG
pmcaohuyhoang@gmail.com

pmcaohuyhoang@gmail.com
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HUỆ NA-GIA-RẾT

Sốt sắng vâng tuân hiệp một nhà
Thi hành chu đáo phận làm cha
Trông nom thê tử tình trong trắng
Chăm sóc tri âm nghĩa thuận hòa
Nhục thể nêu gương gìn phẩm giá
Tâm linh toàn thắng xứng danh gia
Bôn ba không quản bền tâm chí
Khiêm tốn lưu đời tiếng ngợi ca.

HOÀI VIỆT NGUYỄN VĨNH TƯỜNG
cahoaiviet@yahoo.com

cahoaiviet@yahoo.com
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ĐÓA HUỆ GIUSE

Thánh Cả Giuse sống hết mình
Trắng trong như huệ đẹp tươi xinh
Âm thầm đóa huệ không tì vết
Lặng lẽ Giuse trọn khiết trinh
Nuôi dưỡng Giêsu, Con Đức Chúa
Chở che Đức Mẹ, Nữ Đồng Trinh
Giuse được gọi là công chính
Nhưng vẫn khiêm nhu sống chí tình

TRẦM THIÊN THU
<tramthienthu@musician.org>

tramthienthu@musician.org
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GƯƠNG SÁNG GIUSE

Giuse thợ mộc sống đơn nghèo
Trung tín, thật thà suốt sớm chiều
Trong trắng sắt son: Gương sáng lạ
Tin yêu trọn vẹn: Đức cao siêu
Một đời trinh khiết tươi hoa huệ
Muôn thuở vinh quang đẹp ánh sao
Gương mẫu hôn nhân cho giới trẻ
Hứa thề khiết tịnh trước và sau

TRẦM THIÊN THU
<tramthienthu@musician.org>

tramthienthu@musician.org
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GỌI MỜI

Đi giữa ngàn hoa của cuộc đời
Hồn thơ ngây ngất ý xuân tươi
Hồng hoa kiều diễm luôn mời gọi
Dạ lý hương nồng vẫn lả lơi
Bạch huệ hồn trinh chừng ngã đổ
Hồng sen tâm trắng thoáng tàn vơi
Tiếng chuông khiết tịnh lời tha thiết
Nhắc nhở hồn mê vẫn gọi mời

LÝ VIỆT THẮNG
lyvietthang@sbcglobal.net
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HỒN VƯƠNG HƯƠNG SẮC HUỆ

Theo bước GIUSE sống khó nghèo
Trung thành Thánh ý nguyện vui theo
Thăng trầm nghịch cảnh luôn bền chí
Giông tố khổ đau vững mái chèo
Trinh khiết hồn vương hương ý huệ
Thoát siêu xác lánh sắc tâm bèo
Hành trình Thiên quốc không lùi bước
Tâm huệ hồn sen luôn rắc gieo

LÝ VIỆT THẮNG
lyvietthang@sbcglobal.net

lyvietthang@sbcglobal.net
lyvietthang@sbcglobal.net
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NHÁNH HUỆ NƯỚC TRỜI

Một đoá huệ tươi, lá mong manh
Cũng do bùn đất Chúa làm thành
Lòng trung vạn thuở còn tinh trắng
Đức mến muôn đời vẫn ngát xanh
Tay đục, tay bào khi nắng sớm
Lời nhân, lời nghĩa lúc tàn canh
Nuôi dạy trẻ thơ theo Thánh ý
Nước Trời muôn thuở vẫn lưu danh.

TRẦN PHƯƠNG NHÃ
cucxuongtpn@yahoo.com,

cucxuongtpn@yahoo.com
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KHÔNG ĐỀ

Luôn luôn kính mến đức đồng trinh
Mãi mãi thương yêu trọng nghĩa tình
Tất cả chăm lo Con bé nhỏ
Trọn đời che chở Mẹ yên bình
Chẳng nề vất vả nơi nghề mộc
Đâu quản nhọc nhằn cõi tạm sinh
Thanh thoát bản thân, ngời khiết tịnh
An khang gia thất, sáng anh minh

JOS. NGUYỄN HỮU ĐẠT
joshuu_dat@yahoo.com

joshuu_dat@yahoo.com
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HOA HUỆ VÀ THÁNH GIUSE

NGƯỜI như nhánh Huệ ngát thiên hương
Mạnh mẽ , khiêm cung đến lạ thường
Huệ trắng đơn sơ luôn mộc mạc
Giuse giản dị mãi chân phương
Thẳng ngay , trong trắng , người yêu dấu
Công chính , thanh cao , kẻ mến thương
Sống giữa cuộc đời nêu chứng tá
Học đòi con cái quyết noi gương .

Giuse NGUYỄN VĂN SƯỚNG
suongoc5254@gmail.com

suongoc5254@gmail.com
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NHÁNH HUỆ NƯỚC TRỜI

Trời ban cho huệ sắc tươi xinh
Nhánh huệ khiêm nhu giữ phận mình
Mộc mạc dáng hình vương thẳng đứng
Trắng tinh ý nhị chẳng vương sình
Một đời gìn giữ tâm thanh sạch
Vạn thuở nêu gương đức khiết trinh
Thánh Cả tay cầm bông huệ trắng
Tên Ngài đậm nét chốn thiên đình.

VŨ THỦY
thuyvu65@gmail.com

thuyvu65@gmail.com
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HUỆ TRÊN GỐC GIÊ-SÊ

Trên gốc Giê-sê muôn thuở xưa
Vươn lên nhành Huệ đẹp như mơ
Lại gần nhan thánh nghe huyền nhiệm
Xa lánh bụi trần rõ thực hư
Muối đất mặn mà tình dưỡng phụ
Sương trời thanh khiết nghĩa phu thê
Đường trần son sắt cậy tin mến
Lối hẹp thiên cung hương ngát đưa

ĐÌNH CHẨN
dinhchan973@gmail.com,

dinhchan973@gmail.com
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HUỆ BÊN NHAN THÁNH

Một nhành huệ trắng nét xuân tươi
Từ gốc Giê-sê vượt núi đồi
Bén rễ lặng trầm ươm khí tiết
Đơm bông mau mắn đón sương trời
Hương thầm tín thác bên nhan thánh
Sắc thắm tin yêu giữa biển đời
Ân đức thơm lừng năm cõi đất
Nghìn thu trăng khấn nguyện đầy vơi.

ĐÌNH CHẨN
dinhchan973@gmail.com,

dinhchan973@gmail.com
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GIUSE KHIẾT TỊNH

Giuse khiết tịnh bởi ơn trời
Công chính lòng người tỏa khắp nơi
Cùng đức Nữ Trinh xe chỉ thắm
Với người thục nữ nối dây đời
Thánh Thần ngỏ ý nàng vâng phục
Thiên sứ báo tin Ngài nhận lời
Bảo vệ Thánh gia luôn tận tụy
Mẫu gương khiết tịnh thế nhân ơi.

Phaolo NGUYỄN PHÚC NGUYÊN
nguyen_phucnguyen13@yahoo.com

nguyen_phucnguyen13@yahoo.com
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HUỆ TRẮNG

Huệ trắng hoa lòng nở nở xinh
Giuse gương mẫu sống gia đình
Khôn ngoan che chở Ngôi Con Chúa
Chính trực giữ gìn Đức Nữ Trinh
Dạ bạch tinh tuyền hơn tuyết trắng
Lòng thanh rạng rỡ quá bình minh
Mời ai gắn bó đời gia thất
Giữ trọn hoa lòng mãi mãi xinh

HỮU TÂM
huutam2005@gmail.com,

huutam2005@gmail.com
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HUỆ THẮM

Huệ thắm ngoài đồng tắm gió sương
Nay còn mai mất lẽ bình thường
Xiêm y lộng lẫy còn thua sắc
Bạch ngọc thơm lừng vẫn kém hương
Sắc Áo tinh tuyền dâng hiến lễ
Hương Trầm thánh thiện tỏa yêu thương
Noi gương khiết tịnh Giuse thánh
Giữ vẹn câu thề chẳng vấn vương

HỮU TÂM
huutam2005@gmail.com,

huutam2005@gmail.com
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GƯƠNG  THÁNH CẢ GIUSE

Chu toàn Thiên Chức chẳng hề quên,
Nhiệm vụ Thánh Gia giữ vẹn tuyền,
Quyết chí cần lao xin tận hiến,
Khiêm nhu khấn nguyện nhận nghèo hèn,
Phu Quân Trinh Nữ lòng tinh khiết,
Thân Phụ Hài Nhi dạ vững bền,
Công chính nêu gương đời thánh thiện,
Trượng vàng Huệ nở ngát hương lên.

ĐINH QUÂN
dinhquan42@yahoo.com

dinhquan42@yahoo.com


40

HUỆ THẮM VƯỜN THIÊNG

Một nhành Huệ thắm giữa vườn thiêng
Hương sắc lung linh nét dịu hiền
Dũng cảm âm thầm, không nản chí
Thanh bần lặng lẽ, vẫn trung kiên
Khiêm nhường hé nụ, trong giông bão
Công chính nảy mầm, giữa oán khiên
Trinh khiết vẹn toàn tươi thánh thất
Gia trang bừng tỏa phúc bình yên

MẶC TRẦM CUNG
mactramcung@gmail.com,

mactramcung@gmail.com


41

HUỆ HƯƠNG

Huệ thắm âm thầm tỏa sắc hương,
Lung linh trong sáng giữa đời thường.
Khiêm nhường hé nụ, hồn nhung nhớ,
Công chính nảy mầm, dạ luyến thương.
Dũng cảm âm thầm, dù khốn khó,
Thanh bần lặng lẽ, dẫu tai ương.
Nêu gương khiết tịnh vui gia thất,
Hạnh phúc ngọt ngào hương vấn vương.

MẶC TRẦM CUNG
mactramcung@gmail.com,

mactramcung@gmail.com
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VỊNH HUỆ

Vươn lên cao sáng giữa bao la
E ấp cung lòng Ánh Nắng xa
Tinh trắng hoa yêu câu nghĩa hạnh
Ngát xanh lá mến chữ hoan ca
Thơm hương nhân đức nồng nhân thế
Toả bóng khiết trinh ấm mọi nhà
Hồn thắm tơ trời tim nhiệm lạ
Huệ thanh cõi đất đời kiêu sa

AN THIỆN MINH
<vu@navhcm.com.vn>

vu@navhcm.com.vn
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ĐẸP NHƯ BÔNG HUỆ

Nhìn cô em gái thật là xinh
Nhoẻn miệng cười tươi, da trắng tinh
Trong trắng hồn nhiên anh mãi thích
Ngây thơ khiết tịnh bạn tôn vinh
Gìn vàng tiết hạnh người cao quý
Giữ ngọc trung trinh ai dám khinh
Thanh thoát ô kìa bông huệ trắng
Đẹp như thiếu nữ còn đồng trinh

XUÂN PHÚC
xuanphuc1945@yahoo.com.vn

xuanphuc1945@yahoo.com.vn
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ĐOAN HỨA TINH KHIẾT

Khóm huệ ngoài đồng hoa trắng tinh
Hiu hiu làn gió thổi lung linh
Hoa thơm thoang thoảng hương trinh nữ
Bông trắng đơn sơ sắc nữ sinh
Thanh khiết loài hoa luôn đẹp quý
Đoan trang phụ nữ mãi tươi xinh
Chị em hưởng ứng lời tuyên hứa
Giữ ngọc gìn vàng đức khiết trinh

XUÂN PHÚC
xuanphuc1945@yahoo.com.vn

xuanphuc1945@yahoo.com.vn
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TÂM HỒN HOA HUỆ

Giuse một kiếp sống thanh bần,
Công chính trung thành  ngập phước ân.
Đâu ngại thị phi lời thế thái,
Chẳng e đàm tiếu tiếng phàm nhân.
Vỗ về hiền phụ luôn săn sóc,
Nuôi dưỡng hài nhi mãi tảo tần.
Gia trưởng mẫu gương soi hậu thế,
Đẹp như đóa huệ chốn phù vân.

BÙI NGHIỆP
peternghiep@yahoo.com

peternghiep@yahoo.com
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HUỆ NGOÀI ĐỒNG

Từ thuở theo người đi bốn phương,
Vẫn mang cốt cách chốn thiên đường.
Cần cù tích tụ hương trinh bạch,
Thầm lặng giữ giàng đức mến thương.
Giờ đến, tên đề trang sách thánh
Lời so xinh vượt áo quân vương.
Hỡi người lữ khách còn rong ruổi
Cỏ dại ven đường chớ vấn vương!

NGUYỄN TIẾN HÙNG
<maaytaof@gmail.com>

maaytaof@gmail.com


47

KHÔNG ĐỀ

Huệ trắng tinh tuyền giữa bụi gai
Trưng lên biểu tượng Mẹ Trinh Thai,
Mẹ Vô Nhiễm Tội, sinh Con Chúa,
Mẹ đủ quyền năng, cứu giúp người.
Thần Thánh trên Trời thêm hạnh phúc
Dân gian dưới thế bớt trần ai.
Nhắn cùng giới trẻ đang thao thức:
Khiết tịnh nâng cao nếp sống đời…

THẾ KIÊN DOMINIC
thekiendominic@gmail.com

thekiendominic@gmail.com
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KHÔNG ĐỀ

Khiết tịnh như hoa huệ trắng ngần
Là  nguồn hạnh phúc của hôn nhân.
Yêu thương giữ trọn lời đoan hứa,
Đạo hạnh không rời sự hiến thân.
Anh sáng Trinh Vương soi Nước Chúa
Gương trong Mẹ Thánh chiếu gian trần.
Nhìn Hoa Huệ Trắng lòng tin tưởng:
Khiết tịnh khơi nguồn mạch ái ân.

THẾ KIÊN DOMINIC
thekiendominic@gmail.com

thekiendominic@gmail.com
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HUỆ GIỮA ĐỒNG 1

Giữa đồng bừng nở đóa hoa xinh
Trời đất se chung một chữ t ình
Hương thánh đậm đà hương thánh khiết
Sắc trinh trong trẻo sắc băng trinh
Trời cao yêu mến, trời nghiêng bóng
Đất thấp cậy tin, đất rướn mình
Trên nhánh huệ trần mùa cứu độ
Tình trời duyên đất đẹp lung linh

LƯU MINH GIAN
giaansj@yahoo.com

giaansj@yahoo.com
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HUỆ GIỮA ĐỒNG 2

Một đóa tinh khôi huệ giữa đồng
Vươn cao đua nở với vừng đông
Đơm hương ngào ngạt, hương yêu mến
Tỏa sắc dịu dàng, sắc cậy trông
Xa lánh bợn nhơ lá chắn lá
Giữ gìn thanh khiết bông chen bông
Hỏi người cao quý hơn hoa quý
Có dám vươn cao trổ cánh hồng?..

LƯU MINH GIAN
giaansj@yahoo.com

giaansj@yahoo.com
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HUỆ TRẮNG

Ai khoác cho hoa áo trắng tinh
Giữa đồng, đất bụi chẳng vương mình
Trời cao tuôn đổ ban nguồn sống
Huệ trắng thẳng mình giữ dáng xinh
Trông sắc màu hoa màu khiết tịnh
Suy nhân đức Mẹ, đức trong trinh
Lạy xin Mẹ đổ muôn ơn phúc
Khiết tịnh nêu cao giữ vẹn mình

CÙ MÈ
quanghuyvu.cbg@gmail.com ,

cbg@gmail.com
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DẠ LAI HƯƠNG

Trắng ngần một đóa Dạ lai  hương
Thơm ngát mùi hương mãi vấn vương
Đêm tối  mê mù bao khắp chốn
Mùi thơm thanh tịnh tỏa xa phương
Thù giăng, kìa Mẹ càng thanh tịnh
Đêm bủa, mà hoa vẫn ngát hương
Lòng hướng Nữ Vương vô nhiễm tội
Giúp con vượt thắng giữa sa trường

CÙ MÈ
quanghuyvu.cbg@gmail.com ,

cbg@gmail.com
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VŨ LAI HƯƠNG

Vũ lai hương đón những cơn mưa
Mước đổ bao nhiêu cũng chẳng thừa
Mưa tưới  đồng khô tràn dịu mát
Hương nồng hoa nở mãi xa đưa
Thắm hương: Huệ trắng ơn mưa cả
Khiết tịnh: Cha hiền phúc Chúa x ưa
Đón nhận ơn trên, Cha Cả giúp
Giữ lòng trong sạch, quyết không thua.

CÙ MÈ
quanghuyvu.cbg@gmail.com ,

cbg@gmail.com
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HƯƠNG TRINH BẠCH

(Cảm hứng từ tranh sơn dầu Thiếu Nữ Bên Hoa Huệ
của họa sĩ Tô Ngọc Vân)

Thoang thoảng đưa theo gió nội đồng
Nhẹ hương trinh bạch giữa trời không
Huệ xinh khoe sắc vươn thân ngóng
Thiếu nữ nghiêng mình ngoảnh mặt trông
Hoa gợi lòng son đời khiết tịnh
Đuốc nêu gương sáng phận tơ hồng
Áo người trắng quyện màu hoa trắng
Trắng cả hồn thơ ai mặn nồng

Phêrô ĐỖ KHẮC MINH KHOA
<peterkhoakhacdo@yahoo.com>
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HUỆ THÁNH - GIUSE

Khó nghèo , danh lợi chẳng tơ vương
Nhánh Huệ lặng thầm được Chúa thương
Bảo bọc trắng trong gìn thắm sắc
Chở che khiết tịnh giữ tươi hương
Thánh ân dẫn lối soi tỏ đạo
Nhân đức đưa phương chiếu rạng đường
Công chính , thanh cao , đời kính ngưỡng
Mọi thời nhân thế mãi noi gương.

Giuse NGUYỄN VĂN SƯỚNG
suongoc5254@gmail.com

peterkhoakhacdo@yahoo.com
suongoc5254@gmail.com
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NHÁNH HUỆ THIÊN ĐƯỜNG

Ơn trọng trong bình đất mỏng manh
Khiêm cung , thầm lặng tấm lòng thành
Khiết trinh còn mãi khi đầu bạc
Công chính không ngừng lúc tóc xanh
Tin , cậy , mến yêu gìn sáu khắc
Khôn ngoan , dũng cảm giữ năm canh
Chở che Thánh Thất niềm vâng phục
Nhánh Huệ Thiên Đường mãi xứng danh

Giuse NGUYỄN VĂN SƯỚNG
suongoc5254@gmail.com

suongoc5254@gmail.com
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HUỆ NA-GIA-RÊ

Non nước Gia-Rê thật hữu tình
Huệ cùng sen trắng dáng tươi xinh.
Duyên ưa những ước mong gây dựng
Phận đẹp vun trồng đợi kết tinh.
Đâu biết tạo thành do Chúa đặt
Nể nên xa lánh khỏi đời khinh
Khiêm nhu hiệp nhất vâng thiên ý
Soi sáng thế trần đức khiết trinh.

HOÀI VIỆT NGUYỄN VĨNH TƯỜNG
cahoaiviet@yahoo.com

cahoaiviet@yahoo.com
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HUỆ NA-GIA-RẾT

Gâỵ gỗ Giuse bỗng trổ hoa
Mọc lên nhánh Huệ tuyệt luân đa
Láng giềng ca ngợi màu tinh túy
Hương vị tỏa thơm sắc mặn mà
Hằng những ước mơ đời thế tục
Hay ra chấp nhận ý thiên tòa
Khiêm nhu gìn giữ danh trong trắng
Chăm sóc thê nhi hiệp một nhà.
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*
Chăm sóc thê nhi hiệp một nhà
Thi hành chu đáo phận làm cha
Trông nom từ mẫu luôn trong trắng
Giúp đỡ tri âm giữ thuận hòa
Nhục thể gìn vàng nêu phẩm giá
Tâm linh toàn thắng xứng danh gia
Bôn ba không quản bền tâm trí
Khiêm tốn lưu đời tiếng ngợi ca.

Ghi chú: (1) Theo truyền thuyết kể lại: Tại làng quê Na-
gia-rết có một thiếu nữ nết na và duyên dáng tuyệt vời
(đó là Mẹ Maria) nên có rất nhiều trai làng đến xin cầu
hôn, Cha mẹ nàng không biết nhận lời ai nên đã phải
trình với vị tư tế để xin giải quyết hộ. Vị tư tế hẹn ngày
với tất cả các chàng trai muốn cầu hôn với nàng Maria,
mang theo mỗi người một cây gậy gỗ và đến đúng giờ
cùng một ngày. Sau khi mọi người đã tề tựu đủ, vị tư tế
cầu nguyện và tuyên bố cây gậy chủa chàng nào trổ lên
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nhánh hoa huệ thì chính chàng đó đã được Thiên Chúa
chọn làm vị hôn phu của Maria. Ngay sau khi tuyên bố
xong, cây gậy gỗ của Gui-se lập tức trổ lên nhánh huệ
nên Gui-se đã được nhận thành hôn với Maria.

HOÀI VIỆT NGUYỄN VĨNH TƯỜNG
cahoaiviet@yahoo.com

cahoaiviet@yahoo.com
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GẬY GỖ NHIỆM MẦU

Gậy gỗ Giuse nghiệm tuyệt vời
Mọc lên nhánh huệ thật xinh tươi
Cậy nhờ cột chỉ nhờ tư tế
Cầu khấn se duyên khấn Chúa Trời
Những tưởng phụ tình nên lánh mặt
Chiêm bao báo mộng nhận vâng lời
Khiêm nhu kết hợp chăm sen trắng
Tinh túy hương thơm tọa rạng ngời.

HOÀI VIỆT NGUYỄN VĨNH TƯỜNG
cahoaiviet@yahoo.com

Ghi chú: (1) Theo truyền thuyết kể lại: Tại làng quê Na-
gia-rết có một thiếu nữ nết na và duyên dáng tuyệt vời

cahoaiviet@yahoo.com
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(đó là Mẹ Maria) nên có rất nhiều trai làng đến xin cầu
hôn, Cha mẹ nàng không biết nhận lời ai nên đã phải
trình với vị tư tế để xin giải quyết hộ. Vị tư tế hẹn ngày
với tất cả các chàng trai muốn cầu hôn với nàng Maria,
mang theo mỗi người một cây gậy gỗ và đến đúng giờ
cùng một ngày. Sau khi mọi người đã tề tựu đủ, vị tư tế
cầu nguyện và tuyên bố cây gậy chủa chàng nào trổ lên
nhánh hoa huệ thì chính chàng đó đã được Thiên Chúa
chọn làm vị hôn phu của Maria. Ngay sau khi tuy ên bố
xong, cây gậy gỗ của Gui-se lập tức trổ lên nhánh huệ
nên Gui-se đã được nhận thành hôn với Maria.
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THÁNH GIUSE

Đẹp thay giữa đất trời thanh thanh
Hoa Huệ nở đầy phủ lá xanh
Trong trắng và cung cách Thánh thiện
Đơn sơ với phẩm chất chân thành
Nghèo hèn vâng phục Thánh Danh Chúa
Khổ cực tuân theo Đấng Trọn Lành
Vũ trụ cho dù có biến mất
Giuse mãi mãi vẫn lưu danh

NGUYỄN MINH THÔNG
paulnguyenminhthong@yahoo.com
paulnguyenminhthong@gmail.com

paulnguyenminhthong@yahoo.com
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NHÁNH HUỆ NƯỚC TRỜI

Nhánh Huệ nước Trời, Chúa khứng ban
Sắc hương trinh bạch giữa nhân gian
Phu quân trọn nghĩa, đời thanh tịnh
Thảo phận vươn cao, sắc trắng ngần
Ơn phúc Trời ban  trong tín thác
Đức trinh Cha vững giữa gian nan
Gương Cha, xin đổ ơn phù giúp
Như Huệ hồn con trắng vẹn phần.

CÙ MÈ
quanghuyvu.cbg@gmail.com ,

paulnguyenminhthong@gmail.com
cbg@gmail.com
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THÁNH CẢ

Thôn xóm Na-da, thôn xóm xinh
Dưỡng nuôi khôn lớn gốc anh minh
Thanh xuân dâng hiến: đời trong sạch
Hôn ước thần thiêng: bậc khiết trinh
Khiêm hạ mưu sinh: nghề mộc mạc
Thực thi Thánh ý: trọn tâm t ình
Gương soi hậu thế: gia đình thánh
Hạnh phúc đơm hương, Huệ hiển linh

Jos NGUYỄN HỮU ĐẠT
<joshuu_dat@yahoo.com>

joshuu_dat@yahoo.com


68

THANG GÁC PÊRU

Thánh Cả Giuse quá tuyệt vời
Pêru thang gác để danh đời
Công trình sáng tạo không gì sánh
Bản vẽ công phu chẵng phải chơi
Tay đục tay bào nuôi Thánh Thất
Lòng nhân lòng nghĩa giúp con trời
Nhận vai dưỡng phụ luôn khiêm tốn
Khiết tịnh lòng son chiếu rạng ngời.

Phaolo NGUYỄN PHÚC NGUYÊN
nguyen_phucnguyen13@yahoo.com

nguyen_phucnguyen13@yahoo.com
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CÀNH HOA KHIẾT TỊNH

Cành hoa trước gió phận mong manh
Ý Chúa toàn năng đã tạo thành
Màu sắc sáng trong tày tuyết trắng
Hương thơm tỏa ngát tận mây xanh
Thương con chẳng quản công lao nhọc
Giúp mẹ yên tâm việc cửi canh
Chung sức dưỡng nuôi con chí Thánh
Cành hoa khiết tịnh mãi lưu danh.

Phaolo NGUYỄN GIỚI
<huyen.nguyet@yahoo.com>

nguyet@yahoo.com
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THÁNH CẢ GIUSE I

Thánh Cả Giuse thật hiển vinh
Bạn cùng Thanh nữ dạ quang minh
Mặc cho miệng thế lời đàm tiếu
Giấu kín trong lòng tiếng nghĩa khinh
Tận tụy dưỡng nuôi con Chí Thánh
Thành tâm bao bọc Mẹ Đồng Trinh
Sáng ngời nhân đức soi trần thế
Dõi bước theo Ngài... Cứu chúng sinh.
Phaolo NGUYỄN GIỚI
<huyen.nguyet@yahoo.com>

nguyet@yahoo.com
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THÁNH CẢ GIUSE II

Tay cầm cành huệ trắng lung linh
Tay bế Hài Nhi Đấng Cứu Tinh
Mắt ngắm nhìn con nhìn cảm mến
Lòng thương xót mẹ xót ân tình
Cần cù lao động không ngơi nghỉ
Lận đận long đong vẫn lặng thinh
Nhịn nhục chu toàn Thánh ý Chúa
Nêu gương khiết tịnh đáng tôn vinh.

Phaolo NGUYỄN GIỚI
huyen.nguyet@yahoo.com

nguyet@yahoo.com
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HUỆ THẮM

Huệ thắm ngoài đồng tắm gió sương
Nay còn mai mất lẽ bình thường
Xiêm y lộng lẫy còn thua sắc
Bạch ngọc thơm lừng vẫn kém hương
Sắc Áo tinh tuyền dâng hiến lễ
Hương Trầm thánh thiện tỏa yêu thương
Sắc Hương khiết tịnh Giuse thánh
Lưu dấu muôn đời soi bóng gương.

HỮU TÂM
huutam2005@gmail.com,

huutam2005@gmail.com
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HUỆ TRẮNG

Huệ trắng hoa lòng nở nở xinh
Giuse gương mẫu sống gia đình
Khi bồng khi dắt thương Con Chúa
Hồi nghĩ hồi lo mến Nữ Trinh
Dạ bạch tinh tuyền hơn tuyết trắng
Lòng thanh rạng rỡ quá bình minh
Mời ai gắn bó đời gia thất
Giữ trọn hoa lòng mãi mãi xinh

HỮU TÂM
huutam2005@gmail.com,

huutam2005@gmail.com


74

TÌNH KHÚC GIUSE

Giuse Huệ Trắng, đóa anh hoa
Kết Bạn Đồng Trinh nên một nhà
Duyên Đất muôn đời luôn thắm thiết
Tình Trời vạn kiếp chẳng phôi pha
Năm canh mộng báo Lời Thiên Sứ
Sáu khắc thi hành Ý Chúa Cha
Tình khúc thiên cung ngân thánh thót
Nhân gian muôn tiếng hợp lòng ca

HỮU TÂM
huutam2005@gmail.com,

huutam2005@gmail.com


75

TÌNH THƠ GIUSE

Một nhành huệ trắng rất đơn sơ
Mọc giữa đồng hoang phủ bụi mờ
Chúa ngắt ươm trồng “cây thánh khiết”
Trời chăm vun tưới “lá duyên tơ”
Gìn vàng Bạn nghĩa không tỳ ố
Giữ ngọc Con yêu thắm ước mơ
Mời gọi nam thanh cùng nữ tú
Trung trinh hợp xướng khúc tình thơ

HỮU TÂM
huutam2005@gmail.com,

huutam2005@gmail.com
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TRỌN ĐỜI THANH KHIẾT

Dòng dõi đế vương trọng quý thay!
Chẳng màng lợi thú thế gian này
Thanh xuân nhiệt huyết tình yêu gọi
Sức trẻ dâng trào mộng ước say
Khiết tịnh lòng riêng xin quyết giữ
Hôn nhân Thánh Ý mở vòng tay
Giuse sống trọn đời thanh khiết
Huệ trắng hương lừng trong gió bay

KHÔI NGUYÊN
<khoibanme@yahoo.ca>

khoibanme@yahoo.ca
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NHÁNH HUỆ NƯỚC TRỜI

Huệ trắng tay Người nở ngát hương
Nhành hoa vươn thẳng tới thiên đường
Khiêm nhu chung phận hàng lê thứ
Cao quý mang dòng máu đế vương
Lạc thú không màng, vui khìết tịnh
Lợi danh chẳng thiết, sống hiền l ương
Giuse lặng lẽ đời công chính
Nhánh huệ Nước Trời tươi nắng sương

KHÔI NGUYÊN
<khoibanme@yahoo.ca>

NOI GƯƠNG THÁNH CẢ

khoibanme@yahoo.ca
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Chỉ mới hôm nào nay lớn khôn
Đã nghe xao xuyến gọi trong hồn
Vạn niềm khao khát thời xuân trẻ
Ngàn nỗi ước mơ tuổi phấn son
Huệ trắng vươn mình trên cám dỗ
Sen vàng đứng thẳng giữa chen bon
Noi gương Thánh Cả tìm thanh khiết
Quyết bước theo Người dạ sắt son

KHÔI NGUYÊN
<khoibanme@yahoo.ca>

khoibanme@yahoo.ca
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GƯƠNG THÁNH Cả

Năm xưa ngắm tượng cuối nhà thờ
Ông thánh bồng con, mặt cúi hờ
Huệ trắng tay mang, hoa chớm nở
Áo nâu vai khoác, bụi vương mờ
Chở che Mẹ Chúa, luôn thanh khiết
Dưỡng dục Con Trời, chẳng bợn nh ơ
Thánh Cả sáng ngời gương khiết tịnh
Ngàn năm nhân đức chẳng phai mờ

MỸ HẠNH
longhe.xl@gmail.com

xl@gmail.com
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THÁNH CẢ GIUSE

Một cánh tay bồng Đấng Cứu Tinh,
Tay kia cành huệ trắng hoa xinh.
Nâng niu con thảo tình trời bể
Chăm sóc vợ hiền nghĩa khiết trinh.
Trong trắng nêu cao gương giới trẻ
Trung thành tô thắm mẫu gia đình.
Xứng danh vạn thuở người công chính,
Cao ngự quê trời hưởng phúc vinh.

TRĂNG THẬP TỰ
<gopnhattho@yahoo.com>

NỘI DUNG

gopnhattho@yahoo.com
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