
 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  

Bài hoạ “THU NHỚ”  

Lại một mùa thu trở lại đây  

Bâng khuâng chợt nhớ đến những ngày  

Cùng Bạn cà phê nơi quán cũ  

Niềm vui còn đọng mãi không phai...  

Thời gian qua bao giờ trở lại  

Tìm Bạn ngày xưa ở chốn nào  

Ký ức trong tôi luôn gợi NHỚ  

Bằng hữu đậm tình - khó quên nhau  

Nhạn có bay về nơi chốn cũ  

Ngắm lại hộ tôi cảnh phố phường  

Ngày ấy bây giờ nhiều đổi khác  

Đã thay tên rồi xót cố hương  

Buồn sao nơi đó còn Bạn cũ  

Vẫn ấp ủ hoài nhiều ước mơ  

Niềm vui chỉ còn trong kỷ niệm  

Đã mấy mươi năm - thật chẳng ngờ  

Xế chiều lại nhớ về quá khứ  

Hiu quạnh tăng dần với ngày qua  

Khó hẹn cùng Bạn cà phê sáng  

Bạn hỡi lòng nào chẳng xót xa...  

Ước tuổi già mây thu lờ lững  

Bạn tôi rong chơi - chẳng vội vàng  

Vui tình thân hữu câu thơ mới  

Thỏa chí cùng nhau - mặc thời gian  

Thu đến thu đi thu bất tận  

Vẫn nhớ thu xưa với nắng vàng.  
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