
 THU NHỚ     

Mây mùa thu trước chẳng qua đây  

Để cho tôi gặp lại những ngày  

Dăm Bạn cũ còn ngồi đâu đó  

Còn nói cười dưới nắng hạ phai !.. 

Mây thu bay mãi về đâu nhỉ ? 

Có thấy Bạn tôi ở phương nào  

Nhắn dùm - có tách cà phê NHỚ  

Của Bạn xưa - thường vẫn bên nhau ! 

Mây có lang thang về chốn cũ  

Cho tôi thăm lại những phố phường  

Ngày đi nửa trái tim ở lại  

Hơn nửa đời mưa nắng Quê hương!.. 

Quê hương còn Bạn tôi nơi đó  

Mái nhà xưa đèn sáng trong mơ  

Con dốc nhỏ từng là kỷ niệm  

Mấy mươi năm - một thoáng không ngờ! 

Mây hợp mây tan từ vạn cổ  

Bạn vắng thưa dần mấy thu qua ! 

Còn dăm Bạn hẹn cà phê sáng  

Để nhắc một thời thân ái xa … 

Mây thu lững thững rong chơi mãi  

Không vội - sao ta lại vội vàng?! 

Ngồi buồn đọc mấy câu thơ cũ  

Lá rụng vô tình…Bước thời gian ! 

Ta còn bên nhau bao thu nữa ? 

Lá vẫn rơi …Nắng vẫn rất vàng !.. 

Hoàng Kim Long  
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Một mùa thu cũ ở nơi đây 

Bạn đã cùng tôi nhớ những ngày 

Cùng nhau cắp sách nơi trường cũ 

Bên tách cà phê - hương khó phai! 

Bây giờ bạn đã về đâu nhỉ? 

Theo gió theo mây đến chốn nào 

Để tôi nâng tách cà phê NHỚ 

Những tháng ngày qua, ta có nhau... 

Anh có theo mây về chốn cũ 

Thăm lại dùm tôi những phố phường 

Dù đã xa rồi năm tháng ấy 

Tôi vẫn mơ hoài nắng cố hương... 

Quê hương với những bến đò xưa 

Với những bạn hiền trong giấc mơ 

Với những con đường quanh co đó 

Xa mấy mươi năm- thật chẳng ngờ! 

Mây hợp rồi tan, người cách biệt 

Làm sao níu được những ngày qua 

Để cùng thưởng thức cà-phê sáng 

Cùng nhắc một thời đã quá xa... 

Người đã về đâu, mây gió hỡi? 

Xin nhắn người không bước vội vàng 

Xin hãy nhẹ nhàng theo lá rụng 

Để mình thơ thẩn đếm thời gian. 

Ta còn với bạn bao thu nữa 

Bên tách cà-phê, ngắm lá vàng...? 

Nhan Ánh-Xuân. 
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