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Ngày ấy tôi không thấy chạnh lòng 
Thu đi thu đến vẫn là không 
Sách đèn mải miết chờ khoa cử 
Mong sao đỗ đạt, thế là xong! 
  
Ngày ấy em là muôn ý thơ 
Thu đi thu đến vẫn là mơ 
Người yêu chưa tới, còn trong mộng 
Hoa bướm bên đường cứ nhởn nhơ... 
  
Cho ta sống lại những ngày xưa 
Bên những hàng thông gió khẻ đưa 
Sáng sớm đến trường nghe giảng dạy  
Tan giờ vội vã bửa cơm trưa 
  
Thế cuộc chưa vào, chửa biết lo 
Miếng cơm manh áo sẵn dành cho 
Em chỉ vùi đầu vào sách vở 
Công danh sự nghiệp, mộng còn to ... 

Hoài Thu 
  
Rồi mùa thu nữa cũng đi qua 
Sao bỗng dưng ta cảm thấy già 
Có phải vì cây đang đổ lá 
Hay vì thế sự đã lìa xa ? 
  
Thơ thẩn bên đường ngắm lá phong 
Sầu thương trở dậy xót xa lòng 
Xin gió đừng lay làm lá rụng  
Ta chưa chuẩn bị đón mùa đông! 
  
Ta chưa chuẩn bị đón mùa đông 
Nghe gió heo may đã lạnh lùng 
Đạp lá vàng khô mà tiếc nhớ 
Những mùa thu ấy cạnh đồi thông 
 

          * * * * * * 

 

 
 
Thế cuộc chưa vào, chửa biết lo 
Miếng cơm manh áo sẵn dành cho 
Em chỉ vùi đầu vào sách vở 
Công danh sự nghiệp, mộng còn to ... 
 
      * * * * * * 
Bây giờ tóc đã bạc màu vôi 
Thế sự? Than ôi!  Đã chán rồi! 
Cơn mộng nam kha đà tỉnh giấc 
Biết thời phải thế, cũng đành thôi! 
  
Rồi mùa thu nữa cũng trôi qua 
Từ đấy đến giờ đã quá xa 
Nghe lá thu rơi mà cứ ngỡ 
Tiếng thu ngày ấy vọng hồn ta ... 
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