TÌNH CHA
BÊN TRÁI ME CHUA
Tình Cha đó.
Nuôi con ngày hai bữa.
Trái Me chua.
Có ướp giọt mồ hôi.
Một thoáng buồn khi Cha nghĩ xa xôi.
Nên dấu mặt, cố ngăn giòng nước mặn.
+++
Đời cha đó,
Đường tương lai xa thẳm.
Vì bất tài,
Nên lụy khổ con thơ.
Dù tình Cha như con sóng xô bờ.
Nhưng không thể xô con về bến lạ.
+++
Cha chỉ biết.
Thương con là tất cả.
Đôi chân trần,
Tay sạm dấu thời gian.
Trèo lên cao , mong hái trái “gian nan”
Đem đổi bá, cơm nghèo nuôi con lớn.
+++
Từ Mẹ đi ...
Một mình Cha khuya sớm.
Gánh lên vai.
Bao khó nhọc đắng cay.
Chỉ mong sao con vững bước từng ngày.
Nơi con đến , thoát xa vùng đen tối.
An Nguyen
Rockford , Illinois
Xứ người tháng 9 / 2014
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đã chắp cánh bay xa, vì trước năm 63 chúng ta đã vượt qua Nam
Hàn, Thái Lan, Mã lai, Indonesia trên mọi phương diện. Vậy mà
hôm nay chúng ta còn tụt hậu sau cả Lào, Campuchia...
Đau thương nầy TSQ cũng cùng chung trách nhiệm, và ngày
nay TSQ vẫn canh cánh bên lòng nghĩ đến Tổ Quốc Dân Tộc.
(*) Trình diện đẹp, Tác xạ hay, Kỷ
luật nghiêm, Chỉ huy khéo, Thành tích nhiều, Chiến đấu hăng, Học
tập tốt, Chuyên môn giỏi, Quý mến dân, Yêu đồng đội, Say nhiệm
vụ, Giữ bí mật, Trọng quân trang, Không hàng địch.
CTSQ 2000.

(Kính dâng lên hương
hồn Anh Ba, C/TSQ, Cựu
Thiếu tướng Hoàng Văn
Lạc, vừa ra đi ...)

Trời vào đêm ,
Ngàn ngôi sao lấp lánh.
Chợt lóe trên bầu trời,
Một vì sao ...Đổi ngôi.
Lắng nghe một lần thôi.
Lời thì thào trong gió:
“Hảy sống tốt với nhau,
Như hôm nay ngày cuối”
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Lời Anh vẫn còn đó.
Giờ hồn Anh lên cao.
Lẻ loi trời Đông giá,
Bao nước mắt tuôn trào.
Ngậm ngùi tiển bước Anh xuôi
Về nơi miên viễ , nhiều lời tiếc thương.
Từ nay trên vạn nẻo đường
Vì sao Bắc Đẩu ... Hết vương bụi trần...
Rockford, Illinois, USA
27/2/2014
An Nguyen

