gợi lại vết xưa…
Giây phút yên bình chợt loãng tan
Tỉnh giấc mơ, đêm vẫn chưa tàn
Mắt ai thoáng đến nhìn quen thuộc
Gợi xoáy tâm tư chút ngỡ ngàng…

Nắng hạ khô se lạnh trời đông
Mùa thay gió chuyển vẫn thương trông
Có ngày nhìn lại đôi mi chớp
Đôi má Văn Khoa ửng sắc hồng!

Đôi mi chớp khẽ ngày xưa đó
Chiều giảng đường 2 đông thật đông
Vẫn ngồi quen chổ ngồi thân thuộc
Áo trận giày saut giữ ý lòng…

Gần 3 ngàn đêm nằm trăn trở
Ta bước trở về trên lối xưa
Trường cũ thay tên ai còn nhớ
Hai đứa tan trường đi dưới mưa…

Trở lại trường tìm chữ rớt rơi
Để quên lửa đạn nổ tơi bời
Học trong chữ nghĩa điều hay lạ
Bắn giết nhau đời thêm tả tơi …

Vẫn cố hằn quên đi chuyện cũ
Sau một đoạn đường lắm chông gai
Đêm qua trong giấc mơ về sáng
Đôi mắt người xưa mắt của ai??

Đôi mắt hình như quen thân thuộc
Lần nào vô lớp cũng ngồi kề
Phượng sân trường bao lần tươi nở
Nhìn sắc hoa ươm mộng ước thề…

Tâm lòng chưa có bao giờ ổn
Từ độ dầm mình trong gió sương
Khúc cuối đường sao lòng vẫn nhớ
Nhớ làm gì? Phiền não vấn vương …

Bao nhiêu ước mộng tan rồi mộng
Bước chân nghiệt ngã xích xiềng vương
Đêm bên song sắt hồn hoang trống
Thoang thoảng còn nguyên nét sắc hương
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viết trong chiều nhớ
Cách đời trong cõi nhân gian
Đứng yên chiều xuống nắng tàn ngoài song
Tay nào đang vuốt ve lòng
Mắt nào u ẩn đợi trông bóng hình

Thoảng trong gió một mùi hương
Tỏa lan cùng khắp phố phường hôn mê
Bao giờ nhẹ bước trở về
Tay trong tay ấm tình mê mẩn tình

Vệt nắng chiều đang khắc in
Thành câu thành chữ tỏ tình nhớ thương
Lời trìu mến gió ngàn phuơng
Thổi rơi rớt ý trải đường công nương

Nắng hoàng hôn sợi lung linh
Vòng tay siết chặc tình mình ấm yên…
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