Xuân về nhớ bạn !

Bạn bè rồi...đứa quên đứa nhớ !
Đứa ra đi miên viễn cuộc đời ...
Bốn mươi năm -những mùa Xuân thương nhớ !

Những ngọt Bùi từ thuở hai mươi
Thời lỡ vận -biết bao trăn trở
Xa nhau rồi -đành tan tác muôn nơi !
Bốn mươi năm Những lần Hạ đến ...
Trời quê Hương hoa Phượng khóc tình đau !
Đứa chiến trường xa /đứa vùng hậu cứ
Áo xanh xưa -bỏ lại nước non này !
Mẹ tiễn con -lúc còn xanh tóc !
Đến hôm nay-Sương trắng Phủ màu ,
Những vần Thơ ,thay niềm đau thương khóc !
Bạn bè nhiều ! ---có đứa vội đi mau ...
Lại một mùa Xuân nữa trở về .
Dòng sông quê con nước lớn ròng
Trên cao nguyên ta thương về miền Hạ
Những chuyến Đò lặng lẽ đêm ba mươi .
Mùa Xuân đến sao lòng vẫn lạnh
Ly rượu nồng /chẳng sưởi ấm tình nhau
Trong sâu thẳm -nhìn bạn bè qua Ảnh
Để lại mình ấm lại -những ngày sau !
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Một trời mây trắng bay .
Tôi về lại. BaTri một buổi chiều. Xuân nhạt nắng
Nắng vàng hoe cau lá rũ thềm xưa
Em gái đâu ? Của một thời áo trắng
Quen chưa bao lâu đã vội lên đường ,,,
Buồn lắm em ơi !
Ngày Tạ từ không nói ...
Đôi mắt sầu ám khói lửa quê Hương
Bờ Tre xanh ráng chiều sông gợn lạnh
Ruộng lúa mấy mùa -nước mặn bờ môi !
Ta đã bỏ em - mầy mươi năm trời xa cách
Tình đầu đời , nào dễ mấy phôi phai !

Chiều nay đứng bên. Cầu. Chẹt Sậy
Thấp thoáng. Mỹ Lồng -người cũ. Giồng Trôm !
Ai có hiểu lòng ta buồn biết mấy
Đi giữa quê nhà - mà ôm lấy khúc bi ca
Bốn mươi năm trở về quê. Mẹ
Em xa rồi tôi hát bài tình đau
Đàn tôi khảy , gió Xuân buồn tê tái
Tóc trắng phai mầu -có chút lệ lăn mau !
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Tám tháng quen nhau ,,,chưa hề biết họ .
Anh chỉ một lần hỏi đến tên em
Khung nhà tranh bên nầy cầu Lở
Bên kia ruộng vườn xanh lúa. Châu. Lâu

Công trường mưa dầm,đèn đêm thắp sáng
Cầu Kz Lam cồn cuộn nước Thu. Bồn
Từ. Bờ. Bắc trông về. Gò. Nổi
Sông Hiền Hoà tưới mát những bờ dâu
Anh đến quê em
Những ngày tháng lạ
Khói lửa bom còn sém thửa ruộng cày
Trời miền. Trung --Vương nét buồn cuối. Hạ
Đôi mắt Thơ ngây, thuở ấy đượm sầu
Từ giã học trò , em theo nương lúa
Vai đời quang gánh bước chân mau
Ngày tháng Hạ --- nhìn Phượng buồn ...chan chứa
Tuổi HOa niên bỏ lại mãi ngàn sau !
Bốn Mười năm ,,,
Chưa một lần trỏ lại !
Nguyện bây giờ --- ? tóc trắng đã phôi pha !
Sông. Kz. Lam bên bồi bên lở
Chưa một lần nên duyên nợ đôi ta
Rồi chia tay , Anh đi đi mãi ,
Tưởng một năm , mà cả Mười năm
Mười năm -rồi bốn lần Mười --trăn trở !
Tóc xanh xưa --Anh bạc trắng sương màu !
Trời SàiGon mỗi lần thu ...gợi nhớ
Đêm mưa dầm Cầu Lở -Châu Lâu !
Những chuyến Tàu qua đời Anh
Trên tuyến đường Nam Bắc
Từ. Hảo. Sơn , Chí Thạnh -Hà Bằng
Bước chân đi những tháng ngày tất bật
Chuyện tình buồn chia cắt nửa vầng trăng
Bốn lần. Mười - Bốn mươi buồn vào. Hạ
Mắt trông về xao xót cõi Chiêm bao
Anh cứ đợi ngày rừng xanh thay lá!
Quá khứ đau buồn --năm tháng bớt hư hao !
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