TÂM SỰ HAI MÙA GIỖ
Nén hương tưởng nhớ Cố Đại Tá TRẰN DOÃN THƯỜNG,
NGƯỜI LÍNH VNCH đã dùng ngòi bút đấu tranh với VC/VG
Và bọn DLV cho quê hương Việt Nam đến hơi thở cuối.

Bác đi chẵn hai năm rồi đấy
Thưa Bác, thời gian bay quá nhanh
Mới đó một người đầu bạc trắng
Một người mộ chí cỏ rêu xanh
*
Bác đi, thôi thế là an phận
Món nợ tang bồng đã trả xong
Hết phải nhìn đời mà ngán ngẩm
Vì đời như một mớ bòng bong
*
Vì đời khan hiếm lòng trung hậu
Phản bội, tham sân lại dẫy đầy
Kẻ ác, tim đen, phun nọc độc
Người hiền, lòng trắng, chịu chua cay
*
Bác đi đã hai năm rồi đấy
Bốn bể hai năm lắm chuyện buồn
Ở Mỹ, cái màn bầu cử lận
Làm giàu thêm nữa lũ con buôn
*
Và làm nước Mỹ thành non yếu
Thế giới bao phen bịt mũi cười
Quyền lực vào tay loài bất nghĩa
Thiếu tài, thừa tật, bác Thường ơi !
*
Mới đây, Nga cộng đi xâm lược
Chúng đánh Ukraine, khói lửa tràn
Vua Mỹ, mửng xưa, xui tháo chạy
Ukrain từ chối, tránh mưu gian !
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Vua mà bỏ nước là dâng nước
Như Tháng Tư xưa, xứ Việt mình
Thán phục Ukraine đầy dũng khí
Gồng mình giữ nước dẫu điêu linh !
*
Dù là hạt cát trong sa mạc
Khi bão mờ trời, cát cũng đau
Ta, đã nạn nhân loài cộng sản
Thấy người cộng giết, hận làm sao !!!
*
Gánh đời thưa Bác, chao ơi, nặng
Chỉ áo cơm thôi đã mệt nhoài
Thêm nợ sơn hà, ơn bố mẹ
Mà đời ký thác phận làm trai !
*
Bác đi đã hai năm rồi đấy
Nhớ Bác đôi khi thấy xót lòng
Vắng Bác không ai tâm phúc nữa
Chẳng người chia sẻ hận non sông ...
*
Bác ơi, nay đã hai mùa giỗ
Tôi viết thơ buồn gởi gió mây
Xin Bác linh thiêng về chứng giám
Bài thơ tâm sự tiếc thương này...
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