
Năm Sắc Hoa Dâng Mẹ 

 

T hứ sáu Ba mươi mốt Tháng năm! 

Cũng là ngày cuối tháng hoa năm này 

Hôm nay con được phước này! 

Cùng với các chị góp phần dâng hoa 

Áo dài trông thật thướt tha 

Màu hoa sắc thắm, thật là đẹp xinh 

Hoa vàng, nến trắng lung linh 

Hoa đỏ, Hoa tím, Hoa xanh, Hoa hồng 

Hoa nào cũng đẹp vô cùng 

Chúng con dâng Mẹ, tỏ lòng con thơ 

Xin Mẹ cho những ước mơ!... 

Nước Úc Đại Lợi, được nhiều Hồng Ân 

Chính phủ đạo đức, thương dân 

Lãnh đạo sáng suốt, Quốc gia phú cường 

Người dân cùng góp sức mình 

Xây dựng đất nước thêm phần yên vui 

Giới trẻ ở khắp mọi nơi 

Đức tin vững mạnh, sống đời hiền lương 

Theo gương Chúa khắp nẻo đường 

Từ tâm, bác ái, khiêm nhường, hy sinh 



Dù cho ai muốn hại mình, 

Dù ai cám dỗ con con đường phù hoa 

Dù ai có ý gạt ta, 

Dù cho thất bại, hay là thành công 

Nhưng ta nhất quyết một lòng 

Trọn đời không để ngã lòng Đức tin 

Giáo Hội cũng được bình yên 

Hồng Y, tu sỹ vâng lời Thánh Cha, 

Thánh Cha hướng dẫn giáo dân 

Theo đường Chân lý, Phúc Âm loan truyền 

Thế giới, đất nước mọi miền, 

Không còn khủng bố, không còn chiến tranh 

Gia đình không phải khó khăn 

Cha mẹ hòa thuận, các con nên người 

Ông bà, Nội, Ngoại sống đời 

Càng cao tuổi thọ, càng thời đươc vui 

*** 

Lạy Mẹ! 

Mẹ ơi, con thấy ngậm ngùi 

Khi mà Nước Việt đang còn khổ đau 

Chính phủ, Chế độ trước sau… 

Một lũ bóc lột, đè đầu dân đen 

Người dân sống cảnh lầm than 

Bắt bớ tống ngục, những ai kêu cầu 

Nhân quyền, Công lý ở đâu 

Nước Việt sắp sửa bị Tầu cướp đi… 



*** 

Lạy Mẹ! Là đấng từ bi 

Xưa mẹ đã đến cứu đoàn dân Nam 

Mẹ thương, mẹ đã ủi an 

Những ai vất vả, những ai cơ cầu 

Những ai tuyệt vọng khổ đau 

Đừng lo! Đã có Mẹ hiền chở che 

Lá Vàng được gọi La Vang (một địa danh ở Việt Nam) 

Là danh hiệu Mẹ, những ai kêu cầu 

*** 

Giáo xứ con đã từ lâu 

Một lòng kính Mẹ, một lòng cậy trông 

Cha Trường, cha Tuyển đồng tâm 

Tín thác vào Mẹ, đức tin vững bền 

Chúng con vẫn nhớ lời khuyên: 

Những ai được Chúa cho nhiều điều vui! 

Chúa cho hạnh phúc trong đời, 

Chúa cho công việc, có nhiều tiền tiêu 

Chúa cho sức khỏe đều đều 

Chúa cho được sống cuộc đời ấm no 

Chúa cho đời sống tự do 

Được là con Chúa, Chúa cho Thiên đàng! 

Thế nên việc tốt nên làm: 

Là biết chia sẻ cho người kém may 

Những người lâm cảnh trắng tay 

Những người đói rách, không ngày nào no 



Những người bất hạnh rủi ro 

Ốm đau, đơn độc người thân không còn 

Những người trầm cảm, cô đơn 

Những người tuyệt vọng, không còn niềm vui 

Họ tìm cái chết quên đời … 

Ta phải giúp đỡ, tìm lời ủi an… 

Ta cho họ có niềm vui 

Cho họ nhận thấy cuộc đời đáng yêu 

Ta đã được Chúa cho nhiều 

Ta nên đem đến niềm vui cho Ngài. 

Mẹ ơi! Con ước ngày mai 

Con dân nước Việt không còn khổ đau 

Không còn bóng dáng bọn Tàu 

Không còn Chế độ đè đầu người dân 

Không còn tham nhũng bất nhân 

Đầu độc thực phẩm, mạng dân xem thường. 

Lạy Mẹ! Xin Mẹ dủ thương 

Mẹ cứu Nước Việt thoát: Tàu Cộng nô. 

Minh Liên 05/06/19. 

 


