
 
Tuổi Bây Giờ 
* 
Tuổi bây giờ nhìn ngày tháng trôi 
Tâm thường hay nhớ chuyện xa xôi 
Một thời thơ trẻ nhiều mơ ước 
Một thuở gia đình yên ấm vui 
 
Lúc mới bước chân vào sương gió 
Ngủ bờ ngủ buội thức thâu đêm 
Ăn uống thất thường trong tầm đạn 
Chẳng thấy buồn lo lại thích thêm 
 
Mệt nhọc để rồi sau giấc say 
Giật mình tỉnh giấc đón môt ngày 
Làm sao biết đước may hay rủi 
Mặc kê đời chân bước đó đây 
 
Lúc vào tù tuổi còn trẻ lắm 
2 hoa mai 28 tuổi đời 
Giặc trả đòn thù còn in đậm 
Oán hận tàn đời vẫn khó nguôi 
 
Ra tù vẫn sống trong kiềm kẹp 
Của giặc thù dã thú Công An 
Vợ chồng sống trong cảnh cùn khó 
Thượng Đế xa dám nào thở than 
 
Bước cuối đời ly hương xa xứ 
Một bóng một hình kỷ niệm xưa 
Dĩ vãng đau buồn lòng luôn nhớ 
Một thời lối bước ướt gió mưa 
 
Vợ thương yêu đoan trang hiền thục 
Đã bỏ ra đi thật đoạn đành 
Một khoảng đường dài ta đã mất 
Quá nhiều thương mến thuở ngày xanh 
 
Tuổi bây giờ còn mạnh lành sống 
Ơn của đất trời của tổ tông 
Trong tù có lắm lần tưởng chết 
Bây giờ hận uất chất nặng lòng 
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Ước Bây Giờ… 
* 
Tuổi bây giờ có còn ước muốn 
Còn mộng mơ so tính thiệt hơn 
Mây sắc trắng nắng chiều đã muộn 
Kỷ niệm thân thương mãi chập chờn… 
 
Em thuở đó chưa lần quen biết 
Cảnh của đời khoảng cách không xa 
Bước chinh chiến anh đi biền biệt 
Em nhu mì màu áo Văn Khoa 
 
Bước của đời có nhiều lối rẽ 
Khúc gập ghềnh lầy lội chông gai 
Anh tù đày rừng xa vắng vẻ 
Bước trở về lòng nặng đắng cay… 
 
Mẹ mai mối cưới em làm vợ 
Đêm tân hôn nhìn rõ mặt nhau 
Lòng xao xuyến anh nhìn đôi mắt 
Long lanh buồn úa sắc thu sầu… 
 
Anh hôn biết bao lần đôi mắt 
Ấm vòng tay xao xuyến đê mê 
Để bây giờ em đi biền biệt 
Không một lời thương nhớ hẹn về… 
 
Những hình ảnh ngày xưa kỷ niệm 
Anh giữ gìn nguyên vẹn trong tâm 
Buổi sáng buổi chiều đêm nằm nhớ 
Thấy ảo mờ dáng bước xa xăm… 
 
Lặng lẽ sống trong nhà kỷ niệm 
Khắp mọi nơi vết tích ghi đầy 
Rất nhiều khi lạc hồn tìm kiếm 
Hình như em lẩn quẩn đâu đây 
 
Ước của anh bây giờ trong mộng 
Gặp lại em nói một vài câu 
Hôn đôi mắt và ôm thật chặc 
Thủy của anh, xúc cảm ngọt ngào … 
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