Khóc Bạn chết trong trại tù “Cải Tạo”
Gia Trung
Hôm rồi còn cùng anh
Nhổ cỏ nương khoai mì
Anh thì thầm hỏi nhỏ
Vũ ơi bao giờ ta được về?
Tôi nhìn anh ái ngại
Rồi đưa mắt phía trời xa
Chân trời cải tạo bao la
Ngày về vô định biết là có không?
Tối về anh kêu mệt
Rồi bệnh xá đưa anh
Chiếc giừờng bên cạnh lạnh tanh
Đêm đêm như có tiếng anh thì thầm
Vài ba bữa sau thôi
Được tin anh chết rồi
Bạn bè thương tiếc bùi ngùi
Âm thầm nhỏ lệ tiễn người ra đi
Rồi một hôm lao động
Kế bên tù nghĩa trang
Tranh thủ giờ rảnh rang
Tôi xin tên cán bộ
Vào thăm mộ của anh
Ngậm ngùi tôi bước chân đi
Viếng anh mà chẳng có gì tặng anh
Tôi bèn tìm kiếm loanh quanh
Bông rừng vài đóa lá xanh vài cành
Bước vào nghĩa địa lạnh tanh
Quạnh hiu hoang vắng mộ anh nơi nào?
Tôi tìm ngôi mộ mới
Song cũng thật khó khăn
Vì không phải mình anh
Mà còn nhiều tù khác
Cũng mới chết như anh
Cỏ mọc lấm chấm xanh
Và nhiều ngôi mộ cũ
Cỏ mọc đã xanh rì
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À mộ anh ở đây
Tấm bia cây nguệch ngoạc
Lê Văn Cửu chết ngày…
Đến bên ngôi mộ cúi đầu
Chấp tay trước ngực nguyện cầu cho anh
Lạy Chúa con là người ngoại đạo
Nhưng tin có Chúa ở trên Trời
Kính dâng lên Chúa một lời:
Rằng anh Lê Cửu là người hiền lương
Xin Chúa hãy nhủ lòng thương
Mở cổng Thiên Đường để đón anh vô.
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