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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TH TONAMAI
(Mai Thanh Toàn)
HOA
HOAI NIM
NI M
KHO
KHOA 1 KSCC
Các bạn ơi!
Năm mươi năm thời gian dài xa cách,
Ngày cuối năm sao nhớ quá anh em.
Gió hắt hiu, lá lại ñổ bên thềm,
Bạn ở ñâu, mái trường xưa Phú Thọ.
Những buổi sáng, trời mờ sương ño ñạc,
Tôi lom khom hướng máy vào cây mire;
Bỗng mire ngã, bạn tôi la ... ô kìa,
Bạn buông mire, chạy ào theo chú thỏ...
Bạn nhớ không Thầy Vaudiau ñường lộ,
Thầy cao nghều, dạy vẽ, ðức tiếu lâm,
Thầy Mộng Ảo, thermo nổ ầm ầm,
Mái tóc nghiêng, Thầy Nhẫn mưa tiếng Pháp.
Thầy Lân hỉ! thông minh dễ hòa nhập,
Nhớ Thầy Tăng, vật liệu resistance,
Thầy Kích Nhưỡng, hydraulic quá căng,
Và nhớ quá còn ñâu Thầy Nguyễn Chánh.
Lục Văn Sáu, Thầy béton, quê Bình Thạnh,
Cũng theo Thầy Sĩ Ngạc về mênh mông!
Dẫu biết rằng, cõi ñời là sắc không,
Sao vẫn mãi chiều chiều buồn man mác ...
Các bạn ơi, sau 50 năm ñược họp mặt,
ðã tưởng rằng “too good to be true”.
Vui quá ñêm nay: "too good but true",
Một sự kiện trong mơ nhưng hiện thực.
Xin cám ơn bạn Chấn – Trung ñã ñề xướng,
Và các bạn ñã ñóng góp cho Ngày Này.
Cùng vui lên, bạn hỡi tay trong tay,
Rồi mai ñây chắc gì còn gặp lại.
Bạn Răng ơi, hãy cùng vui bạn nhé !!!
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Liễu rũ ven hồ trăng soi bóng,
Chân trời lạc lõng áng mây trôi.
Kim cổ bao la sầu nhân thế,
Lữ Thứ còn vương vấn Chương ðài.
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Trời còn mưa nắng rừng còn xanh,
Em vẫn là em, em của Anh.
Duyên em ñã ñịnh mười năm trước,
Anh ñến muộn màng Anh vẫn Anh.
Anh thường gửi lòng qua tiếng hát,
Bẽ bàng duyên phận quá mong manh,
ðời em dù có sao ñi nữa,
Em vẫn là em, em của Anh.
Nhớ buổi ñưa Anh về phố nhỏ,
Làn môi anh nhẹ áp bờ vai.
Dáng Anh ẩn hiện hàng cổ thụ,
Sương buông sầu nặng bóng vươn dài.
Noel năm này trời se lạnh,
Thẫn thờ vườn trẻ em nhớ Anh.
Ai về bên ấy xin nhắn nhủ,
Em vẫn là em, em của Anh.
Em biết ñêm nay nơi gác vắng,
Anh ñang trầm lặng ngắm sao ñêm.
Hàng cây trước ngõ còn xanh mãi,
Anh mãi là Anh, Anh của em,
Em vẫn là em, em của Anh.

