Tháng chạp hăm ba
Ất Mùi sắp qua
Đón chào năm Khỉ
Thiên đình hoan hỷ
Rước táo bốn phương
Thần Thiếu Sinh Quân
Lo gom tài liệu
Đằng vân vi bộ
Đến trước bệ rồng
Trình diện Ngọc Hoàng
Tâu trình mọi việc
Từ điều tốt đẹp
Đến chuyện không vui
Suốt năm Ất Mùi
Thiếu Sinh Quân Tổng Hội
♦♦♦

Việc làm nổi trội:
Giúp đỡ đồng môn
Đang ở quê hương
Chịu đời lam lũ!
Đoạn đời binh ngũ
Phục vụ quê hương
Gãy gánh giữa đường
Mộng đời tan vỡ…
Tổng Hội giúp đỡ
Tình tự dạt dào
Từ nơi núi cao
Đến vùng thành thị
Từ người tật bệnh
Chạy chữa thuốc thang
Xuân Bính Thân 2016

Đến kẻ tai ương
Lâm vòng hoạn nạn
Vòng tay mở rộng
Rải khắp tình thương
Đến những đứa con
Bao năm Trường Mẹ
Một thời son trẻ
Chung việc sách đèn
Bữa cơm ‘NHÀ BÀN’
Những chiều tự học
Nếp sống kỷ luật
Rèn luyện tương lai
Đến ngày tung bay
Chim trời bốn bể
Giòng đời trôi chảy
Tóc bạc da mồi
Những ngày cuối đời
Thân tàn lực kiệt
Tạo hóa sinh... diệt...
Ai chẳng qua cầu!
Nhưng tình thâm sâu
Sao đành ngoảnh mặt?
♦♦♦

Hoàn cảnh đặc biệt
Số anh em ta
Cuối đời xót xa
Thương binh tàn phế
Qua thời trai trẻ
Chinh chiến gian lao
Từ nơi chiến hào
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Đến vùng biển mặn
Xá gì lận đận
Quyết giữ giang sơn
Viên đạn vô tình
Khép đời ngang dọc
Đôi cánh tay cụt
Một cặp nạng thừa
Đôi mắt mù lòa
Một thân còm cõi
Không còn kham nổi
Lê lết mưu sinh
Ngưỡng mong chút tình
Anh em Trường Mẹ
Đậm tình huynh đệ
Đói khó giúp nhau
“Một con ngựa đau
Cả tàu bỏ cỏ”
Nhiều người chia xẻ
Góp quỹ “TÌNH THƯƠNG”
Manh áo miếng cơm
Cứu đời hoạn nạn
TIỀN NAY SẮP CẠN
Nhân dịp mừng Xuân
Kêu gọi bốn phương
Chút lòng giúp bạn
TRƯỚC LÀM VIỆC THIỆN
SAU CỨU ĐỒNG MÔN
Dưới ân Ngọc Hoàng
Thân tâm an lạc...
♦♦♦

Đến chuyện “khuyến học”
Thần thật hân hoan
Kính xin Ngọc Hoàng
Ban lời ân thưởng
Từ ngày khởi xướng
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Tổng Hội hình thành
Mấy chục năm ròng
Qua bao đại hội
Lần đầu thực hiện
Giúp đỡ mầm non
Con của đồng môn
Xuất sắc học tập
Mẹ cha chật vật
Hoàn cảnh bất kham
Đèn sách dở dang
Tương lai mờ mịt
Tuổi trẻ không học
Tất lão hà vi...
Tình A.E.T.
Đồng lòng hỗ trợ
“KHUYẾN HỌC” được mở
Nâng đỡ hậu sinh
Tiếp tục đến trường
Cùng thầy cùng bạn
Của tuy giới hạn
Nhưng tình bao la...
♦♦♦

Thần xin báo qua
Thông tin báo chí
Ba tháng một quý
‘Bản Tin’ ra đời
Chuyển đến mọi người
Tin tức cập nhật
Từ chuyện sinh hoạt
Đến chuyện buồn vui
Nơi nầy cầu hôn
Nơi kia tang lễ
Việc dù khó dễ
Phải có tấm lòng
Kính xin Ngọc Hoàng

Đặc San CỰU THIẾU SINH QUÂN

Ban bằng “tưởng lục”
Thần xin tiếp tục
Qua chuyện ĐẶC SAN
CỰU THIẾU SINH QUÂN
Vượt bao trắc trở
Từ chuyện bài vở
Đến ban điều hành
Từ chuyện không tiền
Đến công phân phối
Gian nan không thối
Trở ngại không sờn
Tình tự sắt son
Anh em chung sức
Đặc san thứ nhất
Đã được chào đời
Đón xuân Ất Mùi
Mọi điều tốt đẹp
Năm nay tiếp tục
Đặc san Bính Thân
Đền đáp muôn phần
Công ơn Trường Mẹ
Quyết tâm bảo vệ
Tiếng nói Thiếu Sinh Quân
Ngưỡng xin Ngọc Hoàng
Ban ân trì độ
Chấp hành Tổng Hội
Vạn sự an khương
Tiếp tục trên đường
Lo cho tập thể
♦♦♦

Bây giờ Thần kể
Đến chuyện bên lề
Vài kẻ kết bè
Đan tâm phá rối
Thần không hiểu nổi
Những việc chúng làm

Đen trắng không lường
Đúng sai chẳng kể
Xem tình huynh đệ
Bạc tựa như vôi
Hạt gạo bẻ đôi
Là tình cốt nhục
Chia bùi xẻ ngọt
Là nghĩa đồng môn
Sao nỡ vong ơn
Công lao nuôi dạy
Làm điều xằng bậy
Trái phải chẳng hay
“Sống chết mặc bay
Tiền thầy bỏ túi”
♦♦♦

Mọi điều tốt xấu
Thần đã tâu trình
Kính xin Ngọc Hoàng
Đưa đường chỉ lối
Ai người lầm lổi
Xin chóng quay về
Vòng tay đề huề
Anh em tình tự
Rạng danh Trường Mẹ
Đẹp nghĩa anh em
Trong kiếp nhân sinh
Ân đức làm trọng
Tiền tài danh vọng
Gió thoảng mây bay
Nhắm mắt xuôi tay
Nào ai còn giữ
Thần đà tâu đủ
Bái biệt Ngọc Hoàng
Năm mới Táo thần
Chúc Ngài vạn tuế!
CTSQ Trần Cảnh.
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