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Năm mươi năm xa cách…nay gặp lại  

Tóc muối tiêu nhưng mình vẫn là ta 

Ánh mắt mừng vui ươm niềm lưu luyến 

Đường đi qua đã hơn nửa đời người… 

 

   Bạn chân thành như bó hoa muôn sắc 

Tô thắm tình đời với bao kỷ niệm 

Lá thông vàng úa đường mòn Đà Lạt 

Đan thành tấm thảm lót gót chân chim… 

 

Ngàn trùng xa gặp lại vẫn đầy tình 

Vui bên nhau, nhắc tên người vắng bóng 

Hoài niệm nhớ thương bạn hiền khuất núi 

Hồn đâu đây như còn mãi vấn vương… 

 

Bạn nằm xuống tiếng nhạc vẫn âm vang 

Quyện trong không gian tiếng đờn bất khuất 

Bài hát anh đi vào hồn dân tộc 

Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ, đó… 

 

Tình bạn năm mươi năm thấm sâu vào lòng 

Mái trường xưa thấp thoáng giải thông xanh  

Tiếng cười thơ ngây theo gió đuổi nhau 

Ánh nhìn ai e thẹn không dám nói… 

 

Cuộc đời đổi thay thoáng trôi qua nhanh 

Thể xác héo dần nhưng tim vẫn trẻ 

Đồi mi-mô-sa nắng mai phơn phớt 

Hương thơm nhẹ lan tỏa trong không gian… 
 

Cài lên mái tóc cánh hoa nhỏ bé 

Màu vàng tươi thắm mang niềm hy vọng 

Ươm đầy nụ được ép vào trang vở 

Ghi nhớ mãi tình bạn không tàn phai… 

 

Giờ tan trường chân ai không dám bước 

Bởi tiếng đếm “một, hai” đầy nghịch phá 

Thời sinh viên vô lo vui biết mấy 

Kỷ niệm đó có dễ mấy ai quên… 

 

Năm mươi năm gặp nhau rồi cách biệt 

 Khuôn mặt thân thương biết còn có gặp  

Đời qua nhanh như hoa cỏ chóng tàn 

Tình đồng môn lưu luyến mãi trong tim… 

 

Tiếng hát đêm nay kỳ diệu ấm áp 

Xóa tan khoảng cách dài năm mươi năm 

Hồn bay bổng trở lại  thời niên thiếu 

Nụ cười tươi trên khuôn mặt đã là “ông”… 

 

Phút chia tay đến vẫn còn vương vấn 

Không muốn xa nhau lòng còn lưu luyến 

Hẹn một ngày mai tiếp nối niềm vui 

Là khi “ Con Tim Đã Vui Trở Lại”…   

 

Cà phê đắng tỏa mùi thơm ngào ngạt 

Nhắc chuyện xưa hoà tiếng cười rộn rã 

Bảy mươi, tám mươi tâm hồn thanh thản 

Tình bạn thâm sâu vượt bóng thời gian… 
 
 


