SỚ TÁO QUÂN
Xuân Ât Mùi – 2015

Hăm ba tháng Chạp
Tục lệ ngàn xưa
Giáp Ngọ sắp qua
Ất Mùi cập tới
Thần từ hạ giới
Táo Thiếu Sinh Quân
Quì trước bệ rồng
Khấu đầu trình tấu
Mọi điều tốt xấu
Suốt một năm qua
Chuyện gần chuyện xa
Ngọc Hoàng lượng xét…
x
Xin trình trước hết
Câu chuyện hội đoàn
Về Ban chấp hành
Nhiệm kỳ mười chín (1)
Công khai bầu kín
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Đại hội Cali
Đàn em họ PHI
Lãnh chức hội trưởng
Lần đầu lớp trẻ
Mạnh dạn dấn thân
Nối gót đàn anh
Chăm lo tập thể
Quản chi sóng dữ
Đứng mũi chịu sào
Quyết giữ mái chèo
Con thuyền Tổng hội
x
Qua chuyện đối nội
Giúp đỡ anh em
Cựu Thiếu Sinh Quân
Thương binh tàn phế
Một phần thân thể
Bỏ lại chiến trường
Khổ ải khôn lường
Sau cơn binh lửa
Mộng đời tan vỡ
Quốc phá gia vong
Kẻ bán hàng rong
Người rao vé số
Lắm anh sầu khổ
Tứ chi chẳng còn
Ngày xưa anh hùng
Băng đèo vượt suối
Giờ đời tăm tối
Lê lết thân tàn
Khổ ải muôn vàn
Sau ngày tàn cuộc (2)
Đồng tiền quyên được
Khác chi giọt nước
Đổ xuống biển Đông
Biết làm sao hơn

Mỗi người mỗi cảnh!
Chỉ xin là kẻ
Xoa dịu niềm đau
Anh em trước sau
Thâm ơn trường Mẹ
Tình sâu nặng nghĩa
Máu chảy ruột mềm
Một đêm ân tình
Thương binh - cứu giúp (3)
Công đầu tổ chức
COLORADO
Thần xin hoan hô
A.E.T. bất diệt!
x
Tiếp Thần tóm lược
Một số bạn ta
Sống nơi quê nhà
Long đong lận đận
Ốm đau tật bệnh
Ai biết mà lường
Tình cảm chung trường
Anh em thủ túc
Dang tay cứu giúp
Trong cảnh lầm than
Cơm chẳng đủ ăn
Thuốc thang trăm mối
“Một miếng khi đói
Bằng gói khi no”
Hết lòng chăm lo
Có BAN XÃ HỘI
Tấm lòng nhân đạo
Xin được tôn vinh
Nhân ái góp phần
Gia đình THẦY ĐẠT
Mỗi người năm chục
Khi gặp gian nguy

Mãi mãi khắc ghi
Tấm lòng nhân hậu
Tâm tư ghi đậm
ÂN NGHĨA THẦY TRÒ
Ngưỡng xin Ngọc Hoàng
Ban ân trì độ
An vui trường thọ
Gia đạo ấm êm
x
Tiếp chuyện tâm linh
Hàng năm húy kỵ
Tưởng nhớ tử sĩ
Cựu Thiếu Sinh Quân
Chọn nghiệp quân nhân
Chiến trường gục ngã
Ước mộng tuổi trẻ
Đem xuống tuyền đài
Thương tiếc ngậm ngùi
Nén nhang khóc bạn
Tuyên dương công trạng
Hội Bắc CALI
x
Giờ Thần xin ghi
Đặc san Tổng hội
Độc nhất tiếng nói
Cựu Thiếu Sinh Quân
Từ thuở bình minh
Có tờ BẮC ĐẨU
Qua bao nghịch cảnh
Cơm chẳng vừa canh (4)
Đại hội HOUSTON
Quyết thay đường lối
Lọc qua lựa lại:
NHÂN TRÍ DŨNG hình
thành
TỪ ĐÂY ĐIỀU HÀNH
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THUỘC QUYỀN TỔNG
HỘI
Trong làn gió mới
Anh em nức lòng
Chung sức góp công
Thắt dây đoàn kết
Cứ đông sắp hết
Báo Xuân ra đời
Mang lại tiếng cười
Người người yêu mến
Từng bước cải tiến
Hình thức nội dung
Như thuyền giữa giòng
Êm trôi phẳng lặng
Tưởng đâu…tình bạn
Mãi tận cuối đời
Ai học chữ…ngờ
Ba đào dậy sóng
Báo chí mười tám (5)
Không chịu bàn giao
Nguyên nhân thế nào
Hạ thần…khó biết
Rất nhiều chi tiết:
Viện cớ, chối phăng
Lố nhố, lăng nhăng
Kính trình Ngọc Hoàng
Am tường nhận xét…
x
Mùa đông sắp hết
Tết lại gần bên
Một nhóm “KHÔNG TÊN”
Chèo thuyền ngược nước
Miệng rao đoàn kết
Hành động bất minh
Cứ cố tiếm danh
Giữ tiền tập thể
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Việc làm bất kể
Phải-trái-trắng-đen
DŨNG TRÍ không NHÂN
Thông minh điên xảo
DŨNG NHÂN không TRÍ
Thương hão thương quàng
DŨNG không NHÂN TRÍ
Là DŨNG tàn bạo
Ba chữ trường Mẹ
Giáo dục còn kia!
Sao nỡ làm bia?
Ngàn đời không gột (6)
Câu chuyện chỉ một
Lại nói thành trăm
Lại còn rắp tâm
Đứng ra làm báo
Anh em xào xáo
Bôi mặt đá nhau (7)
Hết nhớ ngày nào
Chung thầy chung bạn
Quên đời hoạn nạn
Chị ngã em nâng
Kìa nọ giá gương
Nhiễu điều phủ lấy (8)
Quên tình bầu bí
Ắt phải thương cùng (9)
x
Kính trình Ngọc Hoàng
Thần đà tâu đủ
Tiễn đưa năm cũ
Vài chuyện chẳng vui
Hy vọng Ất Mùi
Tiền hung, hậu kiết
Thần xin bái biệt
Rời cổng Thiên đình
Cầu chúc Ngọc Hoàng

Thiên niên trường thọ!

Ctsq Trần Cảnh/1769
Chú thích:
(1) Đại hội CTSQ/VNCH/
HN kỳ 19
(2) Quốc hận 30/4/1975
(3) Giúp Ctsq /TPB và
Ctsq gặp hoạn nạn ở VN
(4) “Cơm không lành, canh
không ngọt”

(5) Ban báo chí nhiệm kỳ
18
(6) Trăm năm bia đá cũng
mòn – Ngàn năm bia
miệng vẫn còn trơ trơ
(7) Gà cùng một mẹ chớ
hoài đá nhau
(8) Nhiểu điều phủ lấy giá
gương
(9) Bầu ơi thương lấy bí
cùng…
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