HẾT TUỔI NẰM NÔI
Cựu Cảnh Sát Đặc Biệt. Trần Văn Chính

Mới đây mà đã 84
Bất tài, kém đức, nhưng dư tuổi già
Ta như vệt nắng cuối trời
Sẽ tan khoảnh khắc vào nơi nghìn trùng
Tuổi ta không có mùa xuân
Ngập trong lửa đạn, bừng bừng đao binh
Thương em nói được lời nào
Tình yêu có nghĩa nhìn nhau đợi chờ
***
Tháng 4, cả nước rủ cờ
Tiếng kèn truy điệu từng giờ nấc lên
Tháng 4 thân phận bẽ bàng
Tiển người thua trận hàng ngàn lệ rơi
Xác ai nằm đó tả tơi
Cho ta xin vội một lời phân ưu
Bóng em biền biệt nơi đâu
Còn ta đành chiu án tù khổ sai
10 năm lặng lẽ trần ai
Làm sao thoát khỏi đọa đầy chết than
***
Tả tơi trên đảo Bidong
Ta chìm ta nổi giũa dòng lênh đênh
Nào ai mơ ước thiên đường
Thà rằng cơm hẩm cá ươn quê nhà
Tội thay nước mắt mẹ già
Thương con phiêu bạc biết là về đâu
Tóc xanh xưa đã bạc đầu
Qua cơn ác mộng lại vào mê cung
Đường nào sao cũng mông lung
Tìm đường nào cũng không thông lối về
***
Cuộc đời tị nạn lê thê
Đôi khi cúi mặt làm hề góp vui
Mặc ai hớn hở nói cười
Còn ta trong dạ ngậm ngùi xót xa
Bởi vì ta vẫn là ta
Chẵng thay đổi được màu da tấc lòng

Vẫn là con cháu Vua Hùng
Vẫn còn tâm niệm thủy chung làm người
***
Ngày sinh bè bạn đến chơi
Kết bia, vang đỏ, đồ mồi bày ra
Cà kê kể chuyện xưa xa
Nâng ly, tay giở không qua khỏi đầu
Cử kiêng trăm thứ từ lâu
Mấy ông bác sĩ khuyên câu: tuổi già !
Ngày sinh nổi hứng viết bừa
Bà thầy cho điểm zê rô hết thời
Vẩy tay tiển bạn về rồi
Biết còn có dịp tái hồi năm sau ?
Trần Văn Chính Sinh Nhật 84 tuổi (06-08-1938 - 06-08-2022)
Dallas,Ngày 6 tháng 08 năm 2022
Email: chinhtran4213@yahoo.com
Cựu Đại Úy Cảnh Sát Đặc Biệt
Sau tháng 4 năm 1975 từng trải qua các trại tù cộng sản:
- Trại giam An Ninh Nội Chính Cần Thơ
- Trại giam Cái Răng/ Cần Thơ
- Trại giam U Minh Thượng/ Kiên Giang
- Trại giam Thủ Đức/ Thủ Đức
- Trại giam Không Quan/ Lào Cai (Trại A+C)
- Trại giam Phú Sơn/ Thanh Hóa (Bắc Việt)
- Trại giam Phú Sơn ( Bắc Kạn, Thái Nguyên. (Nơi đây ở chung với
Antenna.Vũ Thành An sẽ trích trong cuốn Hồi Ký trình làng sắp tới).

- Trại giam Nam Hà (Bắc Việt)
- Trại giam Hà nam Ninh Mễ (Trại A+C )
- Trại giam Z-30C Hàm Tân/ Bình Thuận (Trại A+C)
- 1986 Vượt Biên đến Đảo Pulau Bidong/ Malaysia.
Nguồn: https://groups.google.com/d/msgid/diendannhanban/CADQVTOpZ_NHMxgiWvvJ8HMCVxL
082goZGN6bvGdLKTCVxiKdnA%40mail.gmail.com.

Chuyển Đến: Nguyễn Long – Ngày 6/9/2022
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