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Từ bốn phương mình về hội ngộ 

Thu Cali chan chứa tình thương 

Đêm Thính phòng, Gala, Tours du lịch rộn ràng 

Thân tình bằng hữu Thụ Nhân như thêm gắn bó 

 

Họp nhóm TN1-2 hơn trăm người tham dự 

Bè bạn thân thương, Thầy trò cười nói... huyên thuyên 

Bao tháng năm trôi dạt truân chuyên 

Kể chuyện cũ cho nhau như chưa bao giờ được kể 

 

Đưa nhau về hàng thông, giảng đường ngày ấy 

Con dốc nào lẽo đẽo bước chân ai 

Vườn Bích Câu, hồ Xuân Hương, hồ Than Thở, thác Cam Ly... 

Thung lũng Tình Yêu, thác Prenn... ngày nao hẹn hò bỡ ngỡ.  

 

Mộng tương lai một thời dang dỡ 

Níu kéo thời gian, nuối tiếc ngậm ngùi.  

Tưởng nhớ về những người bạn đã xa rồi 

Thầy xưa trò cũ quây quần, quyến luyến. 

 

Không chén chú chén anh như thời xuân trẻ 

Bên chung trà, tách cà phê trút cạn chuyện xưa, nay 

Ngồi bên nhau sống lại những ngày 

Tuổi mới lớn, chân tình, tha thiết. 

 

Hơn nửa thế kỷ bềnh bồng trôi dạt 

Nay được về ghé bến tình thương 

Chuyện gai chông, xuôi ngược...bỏ buông 

Ôn nhắc thuở dọc ngang ...vui cười, móm mém 

 

Vũ trường nào một thời bay bướm   

Bóng hồng nào theo mòn gót Beccana
 *
  

Sòng cát- tê, sập sám ...lê la, 

Thuở lã lướt công danh, quan trường, dọc ngang vùng vẩy... 

 



 

 

 

Hoa hậu ngày xưa mắt bồ câu nay vết chân chim sâu thẳm 

Anh hào hoa phong nhã giờ chân gầy khập khiểng, nghe đó quên đây! 

Tìm đâu nữa bồng bềnh tóc mây lai láng nguồn thơ? 

Bạc trắng rồi sợi không, sợi có. 

 

Đêm Nhạc Thính Phòng, Gala tay trong tay mừng rỡ 

Tiếng nhạc lời ca chở chuyên hoài niệm xa xưa 

Tưởng rằng mình còn đâu đó ở quê hương 

Thả hồn về quá khứ, trường xưa phố cũ. 

 

Cruise Carnival 4 ngày đêm mênh mông sóng vỗ 

Bè bạn bên nhau kỷ niệm xưa ký ức tràn về 

Trên boong tàu ngỡ sân trường đại học thuở xa xưa 

Mi, tau, tui, tớ...râm rang quên tuổi tác. 

 

Bước hư vô đẩy đưa phiêu bạt 

Họp rồi tan, tan họp cuộc đời 

Quỹ thời gian còn được mấy lăm hơi? 

Năm châu bốn bể, gần hay xa vạn dặm? 

 

Ai trước? Ai sau? Chia ly, đưa tiển... 

Hôm nay mình còn gặp được nhau trao gởi nụ cười 

Rồi mai nầy gác lại buồn vui, nói tiếng chia tay 

Hẹn nhau đó nhưng biết CÓ CÒN GẶP LẠI? 

 

Thanh Tuyền 
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