
   

 
Khắc Hằn Kỷ Niệm 
* 
Dấu bước thời gian vết lẵng mòn 
Một thời xuân trẻ sắc tươi dòn 
Bây giờ lặng lẽ ngồi ôn nhớ 
Nhà vắng im buồn tiếc héo hon… 
 
Sáng nay bấm số về thăm bạn 
Thăng bạn cùng quê học chung trường 
Thuở vào đời vẫn luôn gặp gỡ 
Rượu mềm môi một thuở gió sương… 
 
Nó mừng vui ta cũng mừng vui 
Nhắc chuyện xa xưa của bước đời 
Giọng của nó còn khang kiện lắm 
Trong niềm vui có chút ngậm ngùi… 
 
Nhiều bạn đã nằm yên trong đất 
Không ít thằng thoi thóp trên giường 
Cảnh nước cảnh nhà đi tứ tán 
Bao giờ đoàn tụ tại quê hương… 
 
Tuổi bây giờ đã đều thất thập 
Vợ hiền hai đứa sớm quy tiên 
Nó bây giờ vui bên cháu nội 
Ta bây giờ ôm nỗi buồn riêng 
 
Ấm giọng trong phone nghe gần gũi 
Xót buồn khó dịp gặp lại nhau 
Cảnh cũ quê nhà đều thay đổi 
Muốn tìm kỷ niệm chẳng dễ đâu?! 
 
Nhắn lời thăm bạn còn ở lại 
Cảnh bây giờ tình chỉ thế thôi 
Chuyện ngày xưa lòng ta nhớ mãi 
Thầy bạn trường xưa một bước đời … 
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Vướng Víu Thương Buồn 
* 
Nhìn những sợi buồn rơi vung vải 
Chận đường trước mặt bít lối sau 
Chợt nhớ bước đời ta từng trải 
Sông ngăn núi cách sóng ba đào… 
 
Áo mũ cân đai rồi bị gậy 
Xuống xe bước vội khúc đường lầy 
Khổ vượt lên bờ rồi mới thấy 
Đoạn đường trước mặt hố hầm đầy… 
 
Vòng tay của Mẹ chưa hề lỏng 
Tuổi tác bao nhiêu cũng bế bồng 
Bước rời khỏi Mẹ nhiều biến động 
Tiếng khóc, máu đầm khắp non sông  
 
Cũng có nhiều hoa trên núi đá 
Nhưng trời nắng lửa đất khô cằn 
Căng mắt đứng nhìn ma quỷ phá 
Đền đài miếu mạo vỡ nát tan… 
 
Bước đi không vững nhưng không ngã 
Lê chậm chân xiềng xích vướng chân 
Phép mầu có thật nơi đất lạ 
Trở lại bình tâm sống an thân 
 
Lạc lõng bước tìm vòng tay Mẹ 
Xa quá rồi Mẹ bỏ đi xa 
Xa hết người thân bè bạn cũ 
Mắt ngó đăm đăm nhớ cảnh nhà… 
 
Một bóng một hình nhìn trước sau 
Thấy ngày tháng cũ tiếc thương đau 
Sợi buồn giăng khắp đầy trên lối 
Vấp bước chân đi xót nghẹn ngào … 
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