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Trao về các bạn CCĐĐ65

Gởi về những người bạn cùng khóa CCĐĐ65
Thương Hoài Nhân (LVC)
Suy ngẫm lại cuộc đời như hoang dại,
Bọn chúng mình rải rác khắp năm Châu.
Thăm hỏi nhau bằng “vi tính” bắc cầu,
Cho thỏa thích những ngày xưa thân ái.
Dòng thời gian cứ dần dần trôi chảy,
Nâng tuổi đời đi về cỏi hư không,
Tuy chưa chống gậy, lưng cũng chưa cong,
Mãi liếu lo tháng xưa cùng năm cũ.
Suy nghĩ lại bước chân như ru ngũ,
Đẩy bọn mình mỗi đứa một phương trời,
Để liêm chôn những mộng đẹp đầy vơi,
Rồi ôm ấp nghĩa tình xưa tha thiết.
Như nhạc sầu cùng lời ca da diết,
Kêu gọi người trở lại bao vấn vương,
Thuở ban đầu ngày cắp sách đến trường,
Hồi tưởng lại vùng xa xưa kỷ niệm.

Mái trường xưa cũ
Hàng cây râm mát,
Bóng ngày xưa vọng lại kỷ niệm hồng,
Hình ảnh ấy khơi dậy thuở hoài mong,
Tôi lại nhớ
Bạn bè cùng chung lớp.
Công Chánh, Điền Địa
Làm đường, trắc địa
Rộng bao la trên đất nước quê nhà
Cho người dân hiền, vui sống gần xa
Tôi lại nhớ
Những chân tình bạn cũ.
Con đường vắng
Một Trung Tâm Kỹ Thuật,
Đời sinh viên mang ước vọng tuyệt vời,
Dệt mộng đẹp, vẽ tương lai đầy vơi,
Tôi lại nhớ
Kỹ niệm hồng ngày ấy.
Biển nước ngàn khơi
Sóng dâng cao tận,
Sân lớp ngày nao rộn rã tiếng cười,
Của thời thơ mộng chất chứa vui tươi,
Tôi lại nhớ
Khung trời màu hồng đó.

Rồi hôm bên bờ đại dương cách biệt,
Bọn chúng mình còn giây phút hỏi thăm,
Để luyến lưu không vò vỏ trầm ngâm,
Thầm nghĩ lại cuộc đời như hoang dại.

Và bây giờ
Trùng dương chia ngăn cách,
Thuở ngàn xưa dù trôi mãi không ngừng,
Nơi viễn xứ, luôn nhắc những tao phùng
Tôi lại nhớ
Kỷ niệm hồng muôn thuở !.!.!....
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