
 

 

SÀI GÒN, NGÀY THÁNG CŨ 

 

“Nắng Sài gòn anh đi mà chợt mát 

Bởi vì em mặc  áo  lụa  Hà  Đông”.(*) 

Hình bóng xưa vẫn sống mãi trong lòng, 

Cho nỗi nhớ ngược dòng tìm dĩ vãng. 

 

Một thuở nào Gia Long tà Áo trắng, 

Cánh bướm vờn trong vệt nắng sân trường. 

Tuổi học trò, ngày tháng cũ thân thương, 

Chút giận hờn : chiều Trưng Vương lỡ hẹn. 

 

Thành phố ấy biết bao nhiêu kỷ niệm, 

Trường Luật, Kiến Trúc…Lưu luyến một thời. 

Đường Duy Tân gió thoảng lá me rơi, 

Thấp thoáng bóng ai khung trời đại học. 

 

Những bước chân lang thang chiều chủ nhật, 

Phố Lê Lợi, con đường sách trải dài. 

Vài quyển chuyện mua hờ để tặng Ai? 

Vẫn ngập ngừng chờ hoài không dám gởi. 

 

Tuổi mới lớn vẩn vơ làn tóc rối, 

Tình bâng quơ chợt tới rồi chợt đi. 

Chút lãng mạn tô vẻ cuộc tình si, 

Làm chuyện kể, quán cà phê gốc phố. 

 

Rồi cũng qua mấy mùa Thu lá đổ, 

Địa đầu, hỏa tuyến thế chỗ sân trường. 

Xong bút nghiên, nay trả nợ quê hương, 

Người trai trẻ lên đường vào cuộc chiến. 

 

Ngày ra đi vẫn còn nhiều quyến luyến, 

Sân cỏ Quán Văn : điểm đến cuối tuần, 

Cà phê Thu Hương, Hầm Gió, Thằng Bờm… 

Những bước chân quen chiều buồn qua phố! 

 

 

Ba lô lính trận mang theo nỗi nhớ, 

Và lời ước hẹn gặp gở sau nầy. 

Cuộc đời binh lửa biết nói sao đây? 

Chỉ nguyện cầu cho qua ngày quan tái. 

 

Thuở chiến chinh duyên may nên trở lại, 

Thời lưu vong định phận phải chia xa. 

Ngày tháng cũ khắc sâu chẳng nhạt nhòa, 

SÀI GÒN ơi ! còn trong ta mãi mãi! 
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