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Mỗi năm, khi mùa đông đến mang theo cả thời tiết lạnh lẽo đến thành phố Houston là 

mùa mà anh chị em cựu sinh viên đại học Đa Lạt tập họp lại với nhau nơi giáo đường – 

bên hang đá để cử hành lễ tưởng nhớ vị viện trưởng của toàn thể sinh viên đang ở khắp 

bốn phương trời. Tháng 12 mỗi năm như một dấu mốc của sự nhớ thương, yêu kính đến 

Đức Ông Simone Nguyễn Văn Lập.  

Trong mùa tưởng nhớ 2017, anh Trần Văn Lương từ California đã viết bài thơ “Thương 

Nhớ Cha” gửi cho anh chị em. Anh Lê Đình Thông từ thủ đô nước Pháp có bài họa để 

đồng cảm cùng anh Trần Văn Lương. Chưa hết. Các chị Ái Cơ, chị An Trinh và anh 

Phong Châu cũng góp lời thơ họa như những tấm lòng của những đứa con ngày nào còn 

vui học dưới mái trường thân yêu để kính dâng lên Ngài. 

    Thương Nhớ Cha 

    Mười sáu năm trường dẫu đã qua,     

    Vẫn còn hiện rõ bóng hình Cha.     

    Nụ cười đôn hậu, câu từ ái,      

    Ánh mắt hiền hòa, nẻo vị tha.      

    Cuộc sống tạm này dù ngắn ngủi,     

    Công ơn dày ấy chẳng phôi pha.     

    Thắp hương tưởng niệm ngày Cha mất,    

    Chợt thấy lòng thương nhớ xót xa. 

     Trần Văn Lương        

    California 

 

Thời gian thấm thoắt cũng mau qua,    

 Kỷ niệm ngày xưa bóng dáng Cha.     

 Chiếc áo trùng thâm lòng giản dị,     

 Lý tưởng Thụ Nhân nghĩa vị tha.     

 Chuyên tâm giáo dục đàn con cái,     

 Lý tưởng trồng người chẳng nhạt pha.   



 Thắp nén tâm hương ngày giỗ kỵ,     

 Tâm tình bất biến dẫu lìa xa. 

Lê Đình Thông       

 Paris 

 

Một đời luân lạc cũng gần qua     

 Lòng vẫn bùi ngùi tưởng nhớ Cha     

 Sống Đạo, Người không cần rao giảng    

 Răn mình, con chẳng dám bê tha     

 Nghĩa nhân, phúc hậu bao gương sáng    

 Phú quý, công danh…chút ráng pha     

 Cây nhỏ vinh danh hồn đại thụ     

 Hẹn ngày tái ngộ chẳng đâu xa 

Ái Cơ 

 

Thêm một năm nữa đã vội qua      

 Thụ Nhân họp mặt tưởng nhớ Cha      

 Tình Ngài nhân từ độ lượng quá        

 Đối với sinh viên thật thiết tha        

 Dòng đời bao mùa cây thay lá       

 Chúng con nhàn tản hết xông pha        

 Houston cùng đợi ngày lễ giỗ      

 Gọi nhau gặp gỡ dẫu đường xa 

Antrinh       

 Houston, Texas 

 

   Đường dài mưa nắng mấy can qua      

    Thời gian chẳng xóa bóng hình Cha      

    Sinh viên, Cha dạy lời từ ái         

    Tín hữu, Ngài trao lòng vị tha        

    Đức độ cao vời thật bao la        

    Công lao dạy dỗ, niềm thiết tha       

    Trường cũ nhớ về, xa vạn dặm      

    Lời Người còn vang mãi không xa 

   Phong Châu         

    Texas 

 

 

 

 


