Tháng bảy đệ đến Vancouver
Làm cha phó xứ Phan-xi-cờ
Khung cảnh ở đây thật là tuyệt
Sông biển, núi đồi đẹp như mơ.
Nơi đệ tạm trú: Xi-Nhơ home (Senior Home)
Sát ngay Main Street nên hơi ồn
Tiệm ăn Tàu Việt cách vài blocks
Bán cơm, bún, phở rất là ngon!
Mỗi ngày hai lễ sáng và chiều
Giáo dân đa số tóc muối tiêu
Trẻ nhất khoảng chừng hơn sáu chục
Sốt sắng, nhiệt thành, rất đáng yêu.

Xứ này có trường học khá to
Ba trăm hăm mấy đứa học trò
Cộng thêm nhân viên hơn sáu chục
Cha xứ tóc bạc trắng vì lo.

Giáo dân có khoảng ngàn tư người
Nhưng họ ở rải rác khắp nơi
Ba thứ Quảng-Quan và Anh ngữ (Quảng Đông, Quan Thoại)
Đệ phải nói luôn, khó quá trời!

Trường học mới xây được bốn năm
Thầy cô đa số là Tây Đầm
Các em ở đây ngoan, tử tế
Lễ phép, hiền lành, lại học chăm.

Xứ này có trường học khá to
Ba trăm hăm mấy đứa học trò

Xứ này cũng có nhiều hội đoàn
Trật tự đoàn kết, sống bình an
Rất nhiều tài năng đầy nhiệt huyết
Nâng đỡ mọi người sống đạo ngoan.
Ca đoàn bốn nhóm hát khá hay
Weekend sinh hoạt suốt cả ngày
Chiều đến xuống phòng Gym xếp ghế
Vui vẻ, tận tình quá hăng say!
Nhà thờ vì chưa đủ tiền xây
Cho nên phải sắp ghế hàng ngày
Lễ tại trong Gym ngồi chật cứng
Năm tới đủ tiền chắc chắn xây.
Ở đây vỏn vẹn ba trăm ngày
Lúc đi người mếu, kẻ mắt cay
Ở lâu dễ gì được như vậy?
Thoang thoảng hoa nhài thế mà hay!

Các cha thích đi chơi banh Gôn (Goft)
Nhưng gôn đánh miệng mới kinh hồn
Game nào cũng vui như là tết
Cãi nhau, bàn tán bể nhà luôn!
Ba cha thuyết giảng dòng Đa Minh:
Cha: Hương, An, Quang rất tận tình
Tuy cha Quang ốm như cơm bữa
Cha vẫn xả mình cứu chúng sinh.

Một năm ở đây quá tuyệt vời
Kỷ niệm vui nhiều, buồn ít thôi
Khi đi đệ hứa sẽ quay lại
Để cùng ăn nhậu và rong chơi.

Tháng bảy đệ mới rời xứ Ven
Nhưng từ tháng sáu mắt lèm nhèm
Bởi ngày nào cũng ăn với nhậu
Ka-ra-ô-kề tới nửa đêm

Còn nữa, giáo xứ thánh Giuse
Năm qua mấy dịp hội với hè
Cho nên hay được mời ăn ké
Phở, cơm, bún thịt… cà ri dê!

Rời xứ Giuse cảm thấy buồn
Bởi vì tình cảm của bà con
Đối với tiểu đệ đặm hơn muối
Xin Chúa chúc lành quý vị luôn.

Bà con người Việt rất dễ thương
Cuộc sống của họ rất bình thường
Weekday đi làm, weekend … nhậu
Ka-ra-ô-kề nhớ quê hương.

Xin Chúa chúc lành cho bà con
Mạnh khoẻ, vui tươi cả xác hồn
Ăn ngon, ngủ yên và vui vẻ
Mến Chúa yêu người cười luôn luôn.

Linh mục người Việt địa phận Ven
(Vancouver)
Có hơn chục vị, rất lè phè
Trẻ nhất Thom Tô chừng hăm chín
Già nhất Paul Bùi, tướng hom hem.
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