
Đứng lên đi ngồi đấy mãi làm chi
Hay còn nhớ bãi sa trường ngựa hí
Tiếng quân reo ngạo nghễ dưới quân kỳ
Biệt kinh thành vai khóac tấm chinh y...

Đứng lên đi ngồi đấy nữa mà chi
Chiến hữu ơi Thương Tiếc mãi làm gì
Hồn phiêu lãng duỗi rong miền cố lý
Chiến công còn mãi mãi sử xanh ghi

Chiều hôm qua tôi mới tiễn người đi
Nơi đất khách Người Lính làm thi sĩ
Những bài thơ cuối đời là trang bị
Phủ lên quan tài thêm lá quốc kỳ

Hôm nay khóc một anh hùng Võ Bị
Lá Thu tàn chao xuống, cánh thiên di
Đồng đội cũ, người mũ xanh chiến sĩ
Lính áo rằn Nguyễn Kim Đễ ra đi...

Có còn không giọt nước mắt chia ly
Đã khô cạn từ ngục tù lao lý
Xin trả xác thân Anh theo Thánh ý
Chuỗi mân côi rưng rức lệ phân kỳ

Đứng lên đi ngồi đấy mãi làm chi
Xốc xương trắng máu hồng cùng sĩ khí
Thét anh linh tử sĩ về hội nghị
Chiến hữu xưa... tri ngộ phút tương nghì

                  San Jose lập Đông Ất Mùi .
                        Django Dzuy Lynh

  

(tiếc thương Trung Tá Nguyễn Kim Đễ, 
          TĐ9 Mãnh Hổ TQLC)

      Níu ngọn thu phong về bên ấy
Tráng sĩ dong hồn về chân mây

Kể từ chinh chiến liệt oanh
Giã từ quan ải tử sanh bao lần

Trường Sơn đỉnh phù trần mắc võng 
Miền Tây giăng lưới vọng tầm thù

Ra đi đã mấy mùa Thu
Mũ Xanh giày trận mịt mù khói sương

Trở về với chiến thương tàn phế
Xe lăn mòn máu lệ chinh nhân

Vui cùng thi tứ câu vần
Bên trời luân lạc phù trần mà quên

Chốn cõi tạm tiếc gì lưu luyến
Chỗ tha hương lộ tuyệt công hầu

Cố hương phó mặc cơ cầu
Nương con hạc trắng về chầu cảnh tiên

Vó câu đọng tiếng sên tiếng phách
Tiễn hương linh một khách anh hùng

Than ôi đàn đứt ngang cung
Khóc Anh mây xám chập chùng giăng đưa...

Hòang Hoa Lũng. tàn thu Ất Mùi
           Djiango Dzuy Lynh.

(Kính tặng hương linh 
MX thi sĩ Nguyễn Minh Châu)

Thuỷ Quân Lục Chiến
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