Thơ Trần Quốc Bảo
Ngày April 25.2018, cũng là Mùng 10 tháng 3 năm MậuTuất
- Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương –
Xin mời đọc bài thơ “Quốc Tổ Hùng Vương” củaTrần Quốc Bảo
-----o0o-----

Quốc Tổ Hùng Vương
Dù ai lưu lạc đường xa,
Nhớ ngày Giỗ Tổ, tháng Ba, mùng Mười
Tổ Hùng Vương, mười tám đời
Trường tồn thiên địa, rạng ngời trăng sao.
Đền Hùng ở phủ Lâm Thao
Trên sườn Nghĩa Lĩnh, non cao chập chùng
Giữa sông Lô và sông Hồng
Giang sơn cẩm tú, một vùng địa linh.
Giống nòi Quốc Tổ khai sinh
Công ơn lập quốc, định hình núi sông
Chim có Tổ, người có Tông
Việt Nam nguồn gốc con Rồng, cháu Tiên.
Toàn dân ở khắp mọi miền,
Một lòng thờ kínhTổ Tiên muôn đời.
Dù ai đi ngược về xuôi (ca dao)
Nhớ ngày giỗ Tổ, mùng Mười, tháng Ba./.

-1-

Hãy Trả Lại Tên SÀI-GÒN !
Ông bà cha mẹ Tổ tiên
Sinh ra Em, đã đặt tên Sài-gòn
Sài-gòn biểu tượng Nước Non
Sài-gòn là của Giang sơn Quê nhà
Sài-gòn thân thương đậm đà
Sài-gòn xinh đẹp. Em là trân châu
Miền Á-Đông, Em hàng đầu
Sài-gòn mỹ lệ, toàn cầu vinh danh
Giặc cờ đỏ, lũ gian manh
Sài-gòn tên đẹp – đổi thành tên ma
Hãy trả lại tên cho Ta!
Tên thằng ác quỷ, ném ra Ba đình!
Sài-gòn, địa danh hữu tình
Ta không chấp nhận, hôi rình tên ma!
Trả SÀI-GÒN lại cho Ta !!!

NGÀY QUỐC HẬN
30 Tháng 4 – Xóa bàn cờ tướng
Thí chốt, phủi tay … Thế là hết chơi!
Đại Sứ Martin hạ cờ Mỹ xuống
Trực thăng Cobra bốc thẳng ra khơi!
30 Tháng 4 - Miền Nam thất thủ
Quân Lực Việt Nam tan rã đau thương
Máu lệ quân dân đẫm đầy trang sử
Quốc Hận này đau thấm tận tủy xương!
30 Tháng 4 – Cờ máu xuất hiện
Nón cối dép râu, kéo vào Sài-gòn
Dân chúng ùn ùn trốn chạy ra biền
Đi tìm Tự do. Xa lũ ác ôn !
30 Tháng 4 - Hải Quân bất mãn
Tài liệu Tham mưu thiêu hủy sạch trơn
Toàn Bộ Tư Lệnh âm thầm di tản
Chiến hạm, Giang đoàn … trực chỉ Côn Sơn.
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30 Tháng 4 – Vùng 4 còn vững
Mười rưỡi nghe tin, Minh-Cồ đầu hàng
Như ngọn giáo đâm ngay tim!... chết sững!
Một tiếng súng “!”. Trời! - Tướng Nguyễn Khoa Nam !
30 Tháng 4 – buông súng… phi lý!
Sư Đoàn 5 , phòng tuyến vẫn y nguyên
Tư Lệnh Sư Đoàn - Tướng Lê Nguyên Vỹ
Chào biệt anh em. Tuẫn tiết oai nghiêm!
30 Tháng 4 – Đoàn quân thất thủ
Đang khi chiến binh, khí tiết bừng bừng!
“Vị Quốc Vong Thân” : - Tướng Phạm Văn Phú
- Tướng Trần Văn Hai, - Tướng Lê Văn Hưng
30 Tháng 4 – Người không tự vận
Tỉnh Trưởng Chương Thiện chiến đấu tới cùng
Vị “Liệt Sĩ” : Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn
Giặc đem ra bắn! Ông chết bi hùng!
30 Tháng 4 –Rã ngũ gần hết
Còn lại Vũng Tầu, Trường Thiếu sinh Quân
Vẫn kềm chặt súng, coi thường cái chết
Rốt cuộc, các em ngồi khóc giữa sân !!!
30 Tháng 4 – Hai tay hai súng
Anh lính hiên ngang đi giữa Sài-gòn
Trái lựu đạn móc tòn ten trước bụng
“Mẹ đời! Cộng phỉ !… cùng chết nghe con”!
30 Tháng 4 – Cộng nô tàn bạo
Qủy quyệt, gian manh, vào cướp Miền Nam
Ngục tù khổ sai, gọi là “cải tạo”
“Vùng kinh tế mới”đầy ải lầm than!
30 Tháng 4 – Hận đau khôn xiết!
Hơn bốn chục năm … núi sông u sầu
Cương quyết vùng lên! Toàn dân nước Việt!
Giữ Giang Sơn cho con cháu ngàn sau!
30 Tháng 4 – Ước mong chờ đợi !
Hồn thiêng sông núi “Việt Nam Cộng Hoà”
Cờ Vàng uy linh, bay khắp Thế giới
Sẽ về Quê hương ! Một ngày không xa!
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NGHĨA TRANG QUÂN ĐỘI BIÊN HÒA

Chao ôi ! …
Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa
Qua cơn dâu bể, thấy mà thảm thương!
Bên thắng trận, lũ bất lương
Trả thù đến cả nắm xương dưới mồ
Rấp rào ngăn chận đường vô
Trồng cây rậm rịt, tựa hồ rừng hoang
Đập hư khu “Vành Khăn Tang”
Nhiều ngôi mộ bị san bằng mất ghi
”Đền Tử Sĩ” cỏ rậm rì
Tượng “Thương Tiếc” chúng phá đi lâu rồi!
Bôi lem luốc “Nghĩa Dũng Đài”
Biểu dương thú tính của loài cộng nô
Đục bia, chà đạp nấm mồ
Phóng tay hành động, côn đồ bất nhân!
Xúc phạm đến chốn tử phần
Hiện hình cộng phỉ, hung thần quỉ ma
Than ôi ! …
Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa
Trong tay ác quỷ, thấy mà thảm thương!
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Tình Mẹ Con (*)

Một tay hai đứa con thơ
Phấn son gương lược, bây giờ bỏ đi
Mẹ ngồi giang rộng tứ chi
Cho con bú vú, kể gì dáng xuân

Từ lòng Mẹ, con thành nhân
Từ dòng sữa Mẹ, con dần lớn khôn
Cả thể xác, lẫn tâm hồn
Trọn đời con sống trong nguồn Mẫu ân

Nhìn con sổ sữa lớn dần
Mẹ tràn hạnh phúc, vẹn phần ước mơ
Nghe con cười nói u ơ…
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Mẹ vui hơn vạn lời thơ cung đàn

Trong lòng Mẹ, con ngủ ngoan
Như gà xòe cánh ủ con, khác gì
Mẹ ngồi giang rộng tứ chi
Hai con hai vú, kể gì dung nhan

Mối tình trọng nhất thế gian
Là “Tình Mẫu Tử” sánh ngang biển trời.
Bông hoa dâng Mẹ . . . Mẹ ơi,
Công ơn sinh dưỡng, trọn đời không quên.

{(*) Bài Thơ viết tặng các “Bà Mẹ Trẻ” nhân ngày Mother’s Day}

TỔ QUỐC LÂM NGUY!
Thơ Trần Quốc Bảo.
Than ôi! vận Nước suy vi,
“Việt Nam” Tổ Quốc lâm nguy mất rồi!
Quê hương gìn giữ bao đời
Hồn thiêng, xương máu, tài bồi giang san.
Vào tay Cộng phỉ gian tham,
Tới nay đất nước tan hoang thảm sầu,
Một lòng thờ Đảng, thờ Tầu
Buôn dân, bán nước, làm giầu cho nhanh.
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Phạm văn Đồng hiến biển xanh,
Ký công hàm, nhận đường ranh “lưỡi bò”
Đàn em nó cũng một lò
Nam Quan, lùi đất nhượng cho giặc Tầu.
Xâm lăng kiểu tằm ăn dâu,
Tung tiền, Tầu cộng “đấu thầu kinh doanh”
Mua phố xá, mua rừng xanh
Tường cao, rào kín, biến thành “đặc khu”.
Những tên việt cộng chóp bu,
Đô-la hàng tỷ, chúng thu đều đều…
Xây nhà đồ sộ, hạng “siêu”
Gửi tiền Thụy Sĩ dưới nhiều tên ma.
Rõ ràng Tầu chiếm nước ta,
Không cần súng đạn, thế mà thành công
Suốt ba miền Bắc Nam Trung
Tỉnh nào nó cũng có vùng “đặc khu”.
Những tên Việt Cộng tham ngu,
Vì tiền, nhắm mắt giả mù mất khôn
Vân phong, Phú quốc, Vân đồn
Đảng bày ra luật, bán luôn cho Tầu!
Than ôi! Nước mất từ lâu,
Sàigòn Hà Nội… cờ Tầu sáu sao!
Hãy vùng lên! Hỡi đồng bào!
Giặc vào nhà, có lẽ nào ngủ yên.
Dẹp tan Việt Cộng đầu tiên,
Toàn dân dành lại chủ quyền non sông
Trong Nước, ngoài Nước một lòng
Xứng danh nòi giống con Rồng cháu Tiên./.
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Bài Thơ Trên Cát
Trải hồn thơ trên cát
Con nước dềnh lên sẽ cuốn trôi đi
Là ký thác vào trùng dương bát ngát
Nợ tang bồng hồ thỉ nam nhi
Góc biển chân trời gót mòn phiêu dạt
Mộng lớn mai chiều thoáng đã vô vi
Xưa HạngVõ thế cùng vận mạt
Trừng mắt nhìn giặc cướp biên thùy
Đặng Dung mài gươm trên nỗi buồn bi đát
Bạc mái đầu khi Tổ Quốc lâm nguy
Cũng một ưu phiền, một trái tim tan nát
Thuở trước bây giờ nào có khác chi
Gửi tâm sự vào vần thơ điệu hát
Hoài cung tơ vẫn bặt dáng Chung Kỳ
Thì nghêu ngao với trăng thanh gió mát “
Nhất trạo giang sơn tận địa duy” (*)
(*)- Bánkiêncungkiếmbằngthiêntúng
Nhấttrạogiangsơntậnđịaduy(Thơ: HoàngSào) Nửavaicungkiếmtrờichođó
Khắpnẻo non sôngmộtmáichèo (TQTháidịch)

Ca Dao Lính
Đời Lính
- Thứ nhất, là lính đa tình
Tình yêu Tổ Quốc và tình yêu …”ai”
- Thứ nhì là lính ba gai
Hôm nay say xỉn, ngày mai lên đường !
Binh nhì
Quan to, súng ngắn, em ơi!
Anh là binh bét, anh chơi súng trường
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Có thương lính trận thì thương !
Suốt đêm “cắc cụp” súng trường lai rai
Pháo Binh
- Chồng em là lính Pháo binh
Nửa đêm, ảnh bắn rung rinh cái giường!
- Ai ơi! Ra trận mà xem …
Chồng em nạp đạn, cho em kéo cò!
- Cà nông anh ngóc lên chưa?
Để em chàng hảng, em đưa đạn vào.
Truyền Tin (ViễnThông)
- Chồng em là lính Truyền Tin
Lúc nào cũng lận cục pin trong quần!
-Viễn Thông trong cuộc hành quân
Đi đâu cũng ngỏng cái cần ăng-ten!
Địa Phương Quân
Em yêu anh Địa Phương Quân
Anh là người lính, người dân trong làng
Thủy Quân Lục Chiến
Thủy Quân Lục Chiến em thương
Vì anh giải quyết chiến trường thiệt nhanh!
Thiết Giáp Binh
Kỵ binh, lỳ nhất trên đời
Chọc thủng phòng tuyến (là) anh chơi hết mình!
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Nữ Quân Nhân
Nữ nhi vì Nước xả thân
Thấy Nàng xung trận, đich quân co vòi!
Không Quân
Thứ nhất, là lấy Không Quân
Ảnh lái khu trục, ảnh quần nát khu!
Nhảy Dù
Thứ nhì, lấy anh Nhảy Dù
Tối ngày, ảnh nhảy lu bù, em ơi!
Hải Quân
Hải Quân le lói nhất đời
Lấy anh, anh dạy em bơi trên giường!
Công Binh
Công Binh, “kiến thiết” làm đầu
Tối ngày vác sắt, xây cầu cho dân.
Cảnh sát Quốc Gia
Anh là Cảnh sát Quốc gia
Cũng là người lính, cũng ra chiến trường
Đường tên, mũi đạn coi thường
Cảnh sát Dã chiến (là) em thương hết mình!
Em yêu ai?
Lính nào cũng lính Quốc Gia
Lính nào cũng lính Cộng Hòa Việt Nam
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Đời lính chẳng quản gian nan
Hy sinh tính mạng giữ giang san nhà
Yêu ai… em chả nói ra
Ai xung phong trước, về nhà với em!

(“Ca Dao Lính” - Trần Quốc Bảo sưu tập )

Đối Diện Niềm Vui
Ngày 4 tháng 7
Tại Hoa Thịnh Đốn
Có người con gái tóc bạch kim,
Tung tăng trên đường nhảy nhót chân chim
Nàng đi trước rừng cờ sặc sỡ
Nắng tô hồng rực rỡ má hây hây
Ngọn gió đùa thổi cánh áo tung bay
Áo và váy cũng mầu cờ sặc sỡ
Rất hồn nhiên
Miệng cười rạng rỡ
Vươn cao lồng ngực thiên thần
Bàn tay ngọc quay tròn cây súng nhựa
Gót chân son theo nhịp bước quân hành
Kèn trống vang lừng
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Kỷ niệm ngày Hoa Kỳ độc lập
Nỗi hân hoan tràn ngập Thủ đô
Phố xá người đi như nước vỡ bờ
Trai gái ôm nhau khiêu vũ
Mấy cụ già mừng rỡ vỗ tay ca
Embé da đen phe phảy lá cờ hoa
Toe toét cười rất tươi trong nắng
. . . Người con gái tóc bạch kim
Dẫn đầu đoàn diễn hành
Nhịp chân đều đi vào lòng dân tộc
Ánh mắ tngời độc lập, tự do
Đoàn phản lực vẽ mầu trên không phận
Đưa niềm vui lên vút tận trời xanh
Niềm vui toả khắp thị thành
Cả nước tưng bừng hoan hỉ
Riêng một góc công viên
nơi Đài Tử sĩ
Dưới lá cờ vàng sọc đỏ
Có người con gá iViệt Nam
Em ngồi đây lặng yên như cây cỏ
Lệ đầm đìa ướt vạt áo lam
Nhòe hàngchữ trên trang thơ nhỏ
Thư của “út Chó” gửi “chị Năm”
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. . . “Bố bị cùm chân trong trại giam
Mẹ và em đói nghèo kham khổ ” . . .
Đau thương òa vỡ
Xót xa buồn . . . em khóc giữa ngày vui
Tội nghiệp quê hương
Tội nghiệp em tôi

Chuyện Phi Thường
Quê tôi có chuyện phi thường
Toàn dân vùng dậy, xuống đường đấu tranh
Đả đảo Cộng sản gian manh!
Gây nên thảm họa, tan tành núi sông
Phản bội nòi giống Tiên Rồng
Giang sơn, biển đảo, hiến dâng quân thù
Ham tiền, bán cả Đặc Khu
Âm mưu giao trọn Tầu phù, biên cương
Quê tôi có chuyện phi thường
Người dân chống Cộng, tràn đường khắp nơi
Biểu dương hùng khí ngất trời!
Tấm lòng yêu Nước ngời ngời trăng sao
Năm Châu, Thế Giới trông vào
Càng đàn áp mạnh; Càng cao tinh thần!
Bạo quyền Cộng đảng bất nhân
Đánh dân đổ máu, muôn phần bi thương!
Quê tôi có chuyện phi thường
Các em nhỏ, cũng xuống đường đấu tranh
Mặc dù trong tuổi học sinh
Hồn thơ ngây vẫn nặng Tình Núi Sông
Trẻ già, son sắt một lòng
Giặc vào nhà, quyết xung phong đuổi thù!
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Diệt trừ Việt-cộng, Tầu-phù
Để cho Đất Tổ, thiên thu phú cường!
Quê tôi có chuyện phi thường
Toàn dân nay đã kiên cường vùng lên
Ghét Cộng, như lũ chó điên
Không còn sợ Đảng; liên miên biểu tình
Lòng “Yêu Nước”, đã hiện hình
Trong Nước ngoài Nước, liên minh toàn cầu!
Khó khăn mấy,cũng đương đầu
Không thì nô lệ thằng Tầu, mục xương !!!
Quê tôi có chuyện phi thường
Cụ già chống gậy xuống đường hiên ngang
Các con cháu cũng dàn hàng
Tay cầm biểu ngữ hô vang “Đuổi Tầu !!!”
Người Việt ở khắp năm Châu
Hết lòng yểm trợ, cùng nhau biểu tình.
Nguyện cầu Quốc Tổ anh linh
Hộ phù Nước Việt, chuyển mình “thoát Trung”!

MƠ MỘT QUÊ HƯƠNG
Tôi mơ có một Quê Hương:
“Toàn dân no ấm, Tình Thương chan hòa
Chín mươi triệu dân ; một nhà
Coi nhau ruột thịt, như là anh em
Tự do, Hạnh phúc êm đềm
Quốc dân tạo dựng “Chính quyền Vì dân”
Nếp nhà: “Đạo, Đức, Nghĩa, Nhân”
Văn minh Thế giới góp phần Quê tôi”

- 14 -

- Ước mơ nào quá xa vời
Việt Nam - Quê đã một thời như mơ
Nhưng, than ôi ! có đâu ngờ!
Ngọn đèn phụt tắt, bây giờ tối tăm!
Quê tôi, nay những hờn căm
Lưỡi dao Cộng sản băm vằm nát Quê
Lòng dân ai oán não nề!
Bao giờ ánh sáng trở về Quê Tôi (!) ?

Ban-Mê-Thuột
Ban-Mê-Thuột,
Thị xã buồn muôn thuở, tỉnh Darlac
Buôn, Làng rải rác trên các sườn đồi
Vùng cao nguyên đất đỏ
Vài con phố nhỏ quanh co
Nơi đây, cò gáy khỉ ho, nghèo nàn!
Nhưng dân tình sống bình an
Nương khoai, dãy sắn, chẳng than van nửa lời
Buổi sáng mù trời, che khuất núi Chư-Prong
Vang tiếng chuông nhà thờ Phú-Long báo thức
Buổi chiều, gió thoảng hương hoa rừng thơm phức
Tràng mõ chùa Dược-Sư, hư thực nhặt khoan
Phi trường Phụng-Dực - Ngôi chợ Phước-An
Kinh Thượng gặp nhau hỏi han quí mến
Nhưng du khách từ phương xa đến, bỡ ngỡ đôi phần
Đàn ông Rhađê đóng khố, phụ nữ Giarai ngực trần
Núi rừng hoang dã, chốn nương thân
Họ là những thiên thần miền sơn cước
“Nhớ về thác nước Dray-Liên
Mà xem sơn nữ tắm tiên cả bày!” (*)
. . . Đó Ban-Mê-Thuột !
Với Buôn-Hô, Lạc Thiện, Dakliu
Trên vùng cao nguyên Trung Viêt
Chốn buồn hiu, mà thiệt dễ thương
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Ai ngờ khói lửa chiến trường
Gây nên bao cảnh máu xương nơi này
Mất Quê Hương khởi tự đây
Ban-Mê-Thuột hỡi ! Đắng cay vô cùng !!!
Mất em, ta mất xứ Trung
Mất theo tất cả bốn Vùng miền Nam!
Cuối cùng … buông súng … tan hàng!
Nỗi buồn muôn thuở, ta mang trọn đời
Ban-Mê-Thuột! … Sơn nữ ơi!
Mũi tên đâm suốt tim người chiến binh !!!
(*) Ca dao miền sơn cước

Xin mời Quý Vị Thân Hữu thưởng thức bài thơ “Đưa Thu vào Mộng” của Nhà Thơ Trần
Quốc Bảo (Richmond, Va.).
----o0o---

ĐƯA THU VÀO MỘNG
Trăng trắng ngà, giữa ngàn sao lấp lánh,
Sương mơ màng, trên đỉnh núi xa xa
Cúc nở nụ cười chúm chím vàng hoa
Tường vi đỏ, như môi cô hàng xóm.
Nắng hồng trên cỏ, chớp lia đom đóm,
Ấy là Thu!… Thu đã tới trước nhà!
Chào đón Nàng, có giọng hát sơn ca
Đàn bướm nhỏ, bay chập chờn khiêu vũ.
Cả rừng phong, áo muôn mầu quyến rũ,
Liễu nghiêng đầu, hong mái tóc xanh lơ
Mây lưng trời, bỗng dừng lại ngẩn ngơ
Gió mơn trớn đa tình hôn trên má.

Chao ôi! Thu dịu hiền… yêu Thu quá!
Một trời Thu… hay tất cả là Thơ?
Ánh trăng thanh, nhuộm vũ trụ huyền mơ
Đêm buông xuống, ta đưa Thu vào mộng.
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Đành đã biết, Thu ôm tròn lẽ sống,
Nhưng xá gì… lá rụng với mây bay!
"Thu ẩm hoàng hoa tửu" (*) ngất ngây say
Há phải đợi Đông về ngâm Bạch Tuyết!
Rót tự trái tim, những dòng trác tuyệt,
Đưa tình Thu, lên cung Nguyệt mơ màng
Xa chốn trần ai, ô nhiễm, hỗn mang
Thu nhập hồn Thơ… lênh đênh trời mộng!

Trần Quốc Bảo

Richmond, Virginia

. Địa chỉ điện thư của Tác Giả

quocbao_30@yahoo.com

*)Cổ thi: "Thu ẩm hoàng hoa tửu, Đông ngâm bạch tuyết thi".

Xin mời Quý Vị Thân Hữu thưởng thức bài thơ “Lênh Đênh” của Nhà Thơ TRẦN
QUỐC BẢO (Richmond, Va.).
Nhà Thơ với tâm sự cô đơn và buồn rầu, ví mình như con thuyền nhỏ, đậu trong
bến vắng, trôi lênh đênh… không biết về phương trời nào?
PvTuan. 31/8/2018.

LÊNH ĐÊNH
Thơ Trần Quốc Bảo.

Mênh mông sông nước,
Mịt mờ nẻo xa,
Bờ hoang bến vắng không nhà!
Lạnh khoang thuyền nhỏ, riêng ta một mình.
Phương trời nào cũng buồn tênh,
Túi thơ bầu rượu, bồng bềnh nổi trôi
Cố hương xa, đã xa rồi,
Cắm sào hờ hững quê người… quê ta!
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Đáy lòng, chợt thấy xót xa,
Vẫn tương tư dải Sơn Hà yêu thương!
Nữa rồi… mai lại căng buồm…
Lênh đênh bốn bể, biết phương trời nào?

LỆ THU
Hãy về đây! dù mây trời vần vũ
Mù mịt núi sông, mưa lũ gió ngàn
Hãy về đây! dù dông tố hoang tàn!
Ta vẫn đợi Thu về, tràn thương mến!

Những thảm họa, từ thiên tai đưa đến
Đổ tại Thu (?) … oan nghiệt lắm Thu ơi!
Dúng tên mỹ nhân để gọi bão trời?
Than ôi! mịệng lưỡi loài người nham hiểm!

Rất hiền lành, Thu tuyệt vời kiều diễm
Ta yêu Thu, từ muôn vạn kiếp người
Nhưng gặp nhau, sao đẫm lệ Thu rơi …?
Tình giang dở như Ngưu Lang Chức Nữ!
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Đường Thu đến, là con đường tình sử
Đường Tình nào mà chẳng có phong ba!
Mắt lệ đong đầy Em đang đến cùng ta
Ta đón nhận Tình Thu trong bão táp !!!

MỘT TRỜI ĐẦY THƠ
Ven rừng êm ả chiều Thu
Hàng cây vương lớp sa mù chơi vơi
Em ngồi nhặt lá vàng rơi
Cho anh giây phút tuyệt vời mộng mơ
Nụ cười nửa miệng ngây thơ
Hồn nhiên cặp mắt nai tơ dịu hiền
Lả lơi buông mái tóc huyền
Hương thu đượm cánh tay tiên nõn nà
Gót hồng rón rén thu qua
Dáng em tình tứ, nhạt nhòa dáng thu
Gió ngàn trổi nhạc vi vu
Mây ngơ ngẩn bước phiêu du bồi hồi
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Bâng khuâng nhẹ chiếc lá rơi
Trời Thu hay cả một trời đầy Thơ?
Chiều vàng như thực như mơ
Giáng tiên say đắm thẫn thờ hồn anh!

Quê Hương Tôi Bây Giờ
Quê hương tôi bây giờ, lớp cán gộc
Một lũ lưu manh tàn độc vô cùng
Đàn áp dân, đến cực ác cùng hung
Không cho dân, tỏ bày lòng ái quốc!
Quê hương tôi bây giờ, bọn cầm quyền bạo ngược
Ham bạc tiền, đem bán cả non sông
Bọn phản quốc: Hồ chí Minh, Phạm văn Đồng
Ký công hàm, dâng biển Đông cho giặc
Quê hương tôi bây giờ, từ Nam chí Bắc
Bọn Tầu phủ, mặc sức chiếm đặc khu
Việt cộng, hèn với giặc, có mắt như mù
Không nhìn thấy bảng: [Cấm Việt Nam lai vãng]
Quê hương tôi bây giờ, yêu Nước là yêu đảng
Mà “đảng” là tư tưởng Mao trạch Đông
Hồ chí Minh, tên Tầu chệt lộn sòng
Đảng bịp bợm, xây lăng Ba đình sùng bái
Quê hương tôi bây giờ, tinh thần hủ bại
Phụ nữ lột truồng, đem bán như cá tôm
Trong trường học, thày trò “tục tĩu...” luôn mồm!
Bọn cầm quyền, hối lộ, lưu manh … làm lẽ sống!
Quê hương tôi bây giờ, vẫn núi cao, biển rộng
Nhưng núi tàn, biển chết, ruộng đất khô cằn!
Bày trẻ thơ, lang thang, rách rưới, thiếu ăn
Những Mẹ già sống như oan hồn vất vưởng
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Quê hương bây giờ, chỉ còn trong tâm tưởng
Tôi yêu Quê Hương ! yêu đến trọn đời !!!
Nhưng thực tế: Việt Nam đâu còn là quê tôi
Mành đất ấy, hiện nay quỉ ma ngự trị !

TIẾT “TRỌNG THU”
Tiết “Trọng Thu” rồi… em ở đâu?
Về đây xem rừng lá thay mầu
Tường vi rạo rực chờ em đó
Vàng cúc thơm đường hoa đã lâu.

Hơi lạnh se se làn gió bấc,
Hàng thông phe phẩy tiếng lao xao
Hồ thu in sắc trời xanh biếc
Tia nắng ươm mơ ngọn trúc đào.

Vài chiếc lá vàng trên thảm cỏ,
Hồn thu thao thức ở đâu đây?
Mơ hồ nghe tiếng thu trong gió
Bát ngát tình thu trên bóng mây.
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Trời đất đầy thu… em ở đâu?
Quê Hương chỉ một “tiết u sầu”
Bên em, nào có thu mơ mộng
Vàng đã rơi… thu chết đã lâu!

Xin mời Quý Vị thưởng thức bài thơ “Đà Lạt Nhớ Thương” của Nhà Thơ
Trần Quốc Bảo (Richmond, Va.).
Hầu hết người dân Miền Nam đều có nhiều kỷ niệm về Thành Phố
Cao Nguyên này. Ngày nay, bài thơ “Đà Lạt Nhớ Thương” lại càng gợi
lại các kỷ niệm yêu dấu của thời xa xưa.
PvTuan. 27/10/2018.

ĐÀ LẠT NHỚ THƯƠNG
Đà Lạt xưa, Đà Lạt của tôi,
Nhớ nhung đầy ắp một phương trời
Chập chùng đồi núi Lang Biang đó
Thắng cảnh cao nguyên, thật tuyệt vời.
Dòng nước trên nguồn U-Bốc-Ghi (You Boggey),
Êm đềm chảy xuống suối Cam Ly (K’Mlây)
Hoa thơm, cỏ lạ bên bờ suối
Bịn rịn lòng du khách hiếu kỳ.
Đà Lạt, lắm tình buồn, thủy chung
“Đồi Thông hai mộ” thảm vô cùng!
Lứa đôi in bóng Hồ Than Thở
Rừng Ái Ân, tình sử não nùng!
Xuân về, Đà Lạt vẻ kiêu sa,
Rừng núi muôn mầu, tràn ngập hoa
Một giải Cao Nguyên, như gấm vóc
Đào, lan, hồng, huệ v.v… mimosa
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Mùa Hè, lên nghỉ mát nơi đây,
Cũng trúng mùa thu hoạch trái cây
Thưởng thức miếng ngon miền Đất Mẹ
Hồng, đào, bơ, mận, táo v.v… dâu tây.
Ánh hồng rực chiếu buổi Thu sương,
Như cảnh Bồng Lai, đẹp lạ thường
Đồi núi vươn cao, Trời xuống thấp
Sương mờ phủ kín Hồ Xuân Hương
Khu Hòa Bình, những chiều mùa Đông,
Hơi lạnh se se má ửng hồng
Chợt nhớ cà phê… cô chủ quán …
Hương thơm đồng nội, tỉnh Lâm Đồng.
Những nàng sơn nữ ở buôn Brenne (Thiên sa),
Ngậm ngải tìm trầm, dọc thác Prenn
Trưa nắng… trút xiêm y tắm mát,
Chuyện nghe, như chuyện chốn thần tiên!
Mãi mãi trong tôi, tình luyến lưu,
Ngày nào… học Chỉ Huy Tham Mưu
Tại Quân Trường Võ Bị Đà Lạt
Kỷ niệm xưa tàn… buồn hắt hiu!
Xa, đã xa rồi!… Đà Lạt ơi!
Thương thương, nhớ nhớ, một phương trời
“Hoàng Triều Cương Thổ”… lòng mong ước
Lịch Sử Rồng Tiên sớm phục hồi!
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TRỌN ĐỜI TẠ ƠN
Thơ Trần Quốc Bảo.

Hết lòng cảm tạ Ơn Trên,
Mỗi ngày được sống bình yên dưới trần
Cho dù là kiếp phù vân
Tôi như cây cỏ ân cần nở hoa.
Tạ ơn Mẹ, Tạ ơn Cha,
Đã cho con được sinh ra cõi đời
Tạ ơn Thầy, dạy làm người
Biết yêu thương, biết nụ cười bao dung.
Tạ ơn Hiền Hữu thủy chung,
Đồng hành, đồng hướng, lại cùng đồng tâm
Tạ ơn Em, Bạn trăm năm,
Cho anh Hạnh Phúc, như mâm cỗ đầy!
Tạ ơn: Trăng, Nước, Cỏ, Cây,
Từng đêm say đắm, từng ngày mộng mơ
Tạ ơn cung Nhạc, dòng Thơ
Để hồn lãng mạn, thẫn thờ đam mê.
Xin tạ ơn mảnh Đất Quê,
Sắt son vẫn một lời thề trong tim
Cầu mong Vận Nước chuyển mình
Tôi về hôn Đất, tạ tình Quê Hương!
************
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Tiểu sử
Trần Quốc Bảo
Tên và bút hiệu: Trần Quốc Bảo – Sinh năm 1930, tại Ninh Bình.
-25 năm phục vụ trong Quân đội / QLVNCH. –(qua các Đơn Vị: Tiểu Đoàn 7
KB/Đệ II QK; Biệt Phái Bộ Nôi Vụ; BCH/Công Binh; Sư Đoàn 22 BB; Nha Tồng
Thanh Tra QLVNCH)
-Được ân thưởng Bảo-Quốc Huân Chương - Đệ Ngũ Đẳng - ( Tổng Thống Nguyễn
Văn Thiệu ký ngày 29/4/1974)
- Phụ tá Giám Đốc Đài Phát thanh Huế (1955-1957)
- Chủ biên Nguyệt san Công Binh (BCH/CB. QLVNCH - 1957-1959)
- Sáng lập & điều hành Bút-Việt Văn Đoàn
- Chủ biên Tạp chí Văn Học Cỏ Thơm (Washington DC 2004-2008)
- Chủ Tịch Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Vịệt Nam,
Richmond,Virginia (1996-2001)
- Cố Vấn Hội Đồng GX.CTTĐVN . Richmond.Virginia (2002-2016)
- Sáng lập & điều hành Hội Nhà Văn Việt Nam Lưu Vong
- Chủ biên Đặc San Xuân Hy Vọng Richmond, VA (2009-2012)
- Chủ tịch Hội Văn nghệ sĩ Việt Nam Tự do/MĐHK (1989-1997)
- Chủ Tịch Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại/ MĐHK (2003-2007)
Tác phẩm:
1. Cuộc Di Cư Vĩ Đại Trong Lịch Sử Thế Giới Cận Kim (1956)
2.3. Thơ Quốc Bảo - tập 1 & tập 2 - (1967 – 1973)
4. Công Chúa Thủy Tiên - Truyện Nhi đồng (1970)
5. Đối Diện Niềm Vui - Thơ (1998)
6. Tuyển Tập Thơ Văn (2016)
7. Một Thời Mộng Hoa – Sách Nhạc phổ Thơ (2018)
8. Hàn Thi Đường Thi Tuyển Dịch (2019)
9. Quê Hương – Thơ (2020)
Hiện cư ngụ: Thành phố Richmond, Tiểu bang Virginia. Hoa Kỳ
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LẠC VÀO THIÊN THAI
Thơ Trần Quốc Bảo
Cuối Năm, uống rượu một mình,
Chưa say...mà chợt ... thấy hình bóng ai?
“Giáng Tiên”, mắt phượng, mày ngài
Ô hay! Đâu phải Bồng Lai chốn này?
Men “Hoàng-Hoa-Tửu” ngất ngây,
Cùng Nàng chuốc chén, vui vầy Tất Niên
Nụ hôn, người đẹp trao duyên ...
Quanh tôi, cảnh vật bỗng nhiên khác thường!
Đông , Tây, Nam, Bắc ... bốn phương
Ngàn hoa rực rỡ, tỏa hương ngạt ngào
Gió bay, rơi rắc hoa đào
Dường như tôi đã lạc vào Thiên Thai?
Từ trong mờ ảo sương mây,
Bốn con Hạc trắng lượn bay la đà
Ô kìa! ... bốn nàng Tiên Nga
Ngồi trên lưng Hạc, hiện ra dần dần…
“Hoàng Mai” nữ chúa mùa Xuân,
“Ỷ Lan” mùa Hạ, muôn phần đẹp xinh
Mùa Thu “Kim Cúc” đa tình
Mùa Đông “Thanh Trúc” dáng hình như mơ!
Một Năm, gồm có bốn mùa,
Bốn nàng Tiên Nữ ngây thơ chủ trì
Tôi, chàng nghệ sĩ tình si
Trọn Năm yêu hết, vị chi bốn mùa!
Xin cho tôi sống trong Mơ,
Để tôi viết trọn “Bài Thơ Yêu Đời”
Bốn con Hạc đã ... về Trời!
“Hoàng-Hoa-Tửu” cũng hết rồi! ... Tôi Say ... !!!
Trần Quốc Bả
Richmond, Virginia
Địa chỉ điện thư của Tác Giả:
quocbao_30@yahoo.com
[21 bài]
-0-0-0-0-
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Chân Thành cảm tạ thư Nhà thơ Trần Quốc Bảo viết cho
HCSVVĐHĐLVNTD :
Kính thưa Quí Anh Chị Cựu SV/ĐHĐL,
" Diễn Đàn Viện Đại Học Đà Lạt của Hội CSV/VNTD, là một Diễn Đàn Văn học
Nghệ thuật của những người thuộc tầng lớp trí thức, có lập trường Quốc Gia rõ
rệt, tư tưởng và hoạt động tự do, bài vở chọn lọc kỹ lưỡng. Và các thành viên đối
xử với nhau đoàn kết, tương kính " - Đó là nhận xét khách quan của tôi, một người
ngoài Hội ; Bởi vậy tôi rất vui mừng, được đóng góp phần khiêm nhường của tôi những bài thơ nhỏ hàng Tuần - vào Diễn Đàn của Quí Hội.
Chân thành cảm tạ sự quan tâm của Quí Anh Chị trong Ban Chủ Trương Diễn
Đàn, đối với thơ tôi.
Trọng kính Chúc toàn thể Quí Anh Chị, Năm Mới Tân Sửu sắp tới, vạn sự an bình
tốt đẹp.
Trần Quốc Bảo
HCSVVĐHĐLVNTD Xin cảm ơn sự đóng góp làm tăng lên phong Phú cho vườn
thơ của trang hội
Kính chúc Nhà Thơ tràn đầy Hồng Ân và Sức Khoẻ trong năm mới Tân Sửu 2021

Nguồn: https://sites.google.com/site/viendhaihocdhalat/van-nghe/tho/th-trn-quc-bo

www.vietnamvanhien.org
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