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TH Ơ TH ÂN H ỮU
C Ô N G -C H ÁN H
BẦY CHIM THA HƯƠNG
CÔNG-CHÁNH
Gửi Bạn ĐỖ-HỮU HỨA người Bạn Công-Chánh
thân-thiết của tôi
Sáng nay nhận được "Lá Thư Xuân", (1)
Tình Công-Chánh tuy xa mà gần . (2)
Bạn Chí -Thăng tận tay trao tặng , (3)
Trong buổi họp Sắn-Khoai hàng tuần . (4)
Từng trang, từng trang, lật từng trang ,
Tâm-sự đầy vơi hàng nối hàng .
Tình đồng-môn trường xưa Công-Chánh ,
Tràn đầy trong nỗi nhớ mênh-mang .

Tình Nghĩa
Quyện Tâm (Nguyễn xuân Lang )
Tuổi thiếu thời tình tròn hơn nghĩa
Tóc bạc màu nghĩa trọng hơn tình
Nhìn mây hồng trong buổi bình minh
Ngắm mây ráng đầu non vương vấn
Chẳng mấy chốc tinh thần linh mẫn
Theo thời gian gỉa biệt ra đi
Lục phủ ngũ tạng thảy suy vi
Nghĩa cũng trọng mà tình cũng trọng
20-02-2015

Rời trường tung cánh khắp năm châu ,
Mỹ, Á, Úc, Phi hay là Âu .
Bầy chim Công-Chánh lìa xa tổ ,
Nối cánh tha-hương bắc nhịp cầu .
Mỗi độ Xuân về lại nhớ nhau ,
Thời-gian lặng-lẽ cứ qua mau .
Hướng về quê mẹ nơi xa thẳm ,
Tâm-niệm cùng chung một-nguyện-cầu ...
Nguyên-Đình
NGUYỄN-ĐÌNH CUNG
(9 - 4 - 2015)
Ghi-chú :
(1) LTAHCC Xuân Ất-Mùi số 104
(2) Mượn ý của Bạn Nguyễn-Sĩ Cẩm ở bài thơ tâmsự trong Lá Thư Xuân Ất-Mùi AHCC số 104
(3) Bạn Lê-Chí Thăng là Trưởng Ban Đại-Diện
AHCC tại Saigon
(4) Sắn-Khoai : Nhóm Cựu Học-Sinh Khải-Định
Huế tại Saigon

Thân phận con
người
Thân phận con người là đơn lẻ
Nào ai đâu chia xẻ tâm tình
Lúc chào đời tiếng khóc báo tin
Ngày vĩnh biệt , một mình thui thủi
25-02-2015
Quyện Tâm ( Nguyễn xuân Lang )

