CHUYỆN MỘT NĂM
Để tưởng nhớ Cố Đại Tá TRẰN DOÃN THƯỜNG,
người LÍNH VNCH đã đấu tranh cho VN không cộng sản
đến hơi thở cuối.

Bác đi đã một năm tròn
Mà niềm tưởng tiếc vẫn còn mới nguyên
Cõi Trời, phận Bác đã yên
Bụi trần rũ sạch muộn phiền thế gian
Nhưng Bác ơi,
Quê nhà thì vẫn lầm than
Ba miền sông núi vẫn tràn thương đau
Phục hưng, ngọn đuốc nhiệm màu
Vẫn chưa người thắp trên bầu trời quê!
Việt Nam khổ đã trăm bề
Hoa Kỳ cũng lại ê chề, nhiễu nhương
Bầu Tổng Thống, chẳng bình thường
Gian từ lá phiếu đến phường gian manh
Đã làm mảnh đất an lành
Bây giờ, thưa Bác, ruồi xanh từng bầy
Chúng làm ô nhiễm đó, đây
Khác chi nước Việt trước ngày Bảy Lăm
Cùng Tàu cộng, chúng ăn nằm
Người Quốc sĩ, thế lực ngầm, chúng quăng
Rồi đưa một cặp thiểu năng
Kẻ thì chỉ thích lăng nhăng giường người
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Kẻ thì qùy gối mọi nơi
Vinh danh tội phạm, làm đời đảo điên
Bịp dân, phản nước, mê tiền
Tương lai Mỹ nát như nghiền, Bác ơi ...
Nếu không cứu vãn kịp thời
Cộng Tàu thống trị, Mỹ rồi tiêu ma!
Mới một năm Bác đi xa
Mà bao nhiêu chuyện xảy ra thật buồn
Chính trường, gian ác bán buôn
Deep state một đám, hậu trường, chỉ huy
Gian manh một ả mặt chì
Bù nhìn, một gã sân si, bịp đời
Lợi quyền, bảo vệ chúng thôi
Đời dân, chúng để nổi trôi cho ...Tàu !
Bác ơi, càng nói, càng đau
Đã thương quê mẹ lại rầu tạm dung
Một năm sóng gió bão bùng
Một năm vắng Bác, vô cùng tiếc thương!!!
Ngô Minh Hằng
28/06/2021
Trang Blog: http://thongominhhang1.blogspot.com.au/
Kính mời đọc thêm những bài khác của tác giả tại:
http://www.vietnamvanhien.org/ngominhhang.html
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