Hãn Mã Chiều Hôm
Túy hà
Tuổi chúng ta như ngựa già mỏi gối
Ở trời Tây hí vọng nhớ trời Nam
Không qua được con nước ròng sông cũ

Nói gì về thăm lại bến đò xưa
Tuổi chúng ta xưa lão ông bất cập
Nay đã là nhược phận vẫn thương tâm
Tuổi thất thập từ xưa là hiếm có
Thế kỷ này vượt khó bạn ơi!
Trên vòng đua việt dã chẳng hề lơi
Vẫn kiên định hùng tâm tráng khí
Vẫn thẳng người dù gió ngược chân run

Tuổi chúng ta đi bằng tim óc
Chứ đâu bằng sức vóc thanh niên
Tuổi chúng ta đã gánh sầu vạn cổ
Thì còn sợ gì
Loạn thế trần ai

Sao lúc sống lòng xây tư hữu
Mãi tranh giành phúc lợi cho riêng mình

Phúc lợi ấy là gia tài cố định?
Hay chỉ là
Gió cát bụi hồng
Có được mang theo
Khi qua bờ giác
Hay vẫn chỉ như tay trắng vào đời.
Những câu hỏi, hỏi đi hỏi lại
Có mấy ai đáp được thuận lòng
Chữ xác tín như bàn tay sấp ngửa
Vì mấy ai đo được lòng người
Nhưng đừng sợ vì nợ trần sẽ dứt
Khi chính ta buông bỏ được ta
Là chính ta xóa phù du ảo ảnh
Khi qua cầu sẽ rất nhẹ cánh bay.
Bạn ta ơi! Ngựa già mỏi gối

Vậy mà sao mỗi lần nghe cáo phó
Cố nhớ xem phải bằng hữu thân quen
Có khi mới tuần qua vừa tiếp chuyện
Vừa cụng ly cùng chúc phúc cho nhau
Thì hôm nay đã nghe tin ly biệt
Không kịp lời nhắn gởi ngày sau
Ai cũng biết đời người sinh tử
Có vô thường mới có thế gian

Nhưng hùng tâm vẫn như ngọn bách tùng

Thân đứng thẳng trên đầu non đỉnh cả
Hồn phiêu bồng theo áng mây xa.
Biết đâu chừng khi thế thời xoay chuyển

Là chúng ta gặp lại bến sông nhà.
Cứ vui lên cho đời thêm sảng khoái
Bạn ta ơi! Chiến mã hí nguyệt tà.
Túy hà

