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Ta rẽ sang dòng năm tháng khác 
Cùng nhau tái tạo giấc mơ tình 
Vũ Hoàng Chương (Giấc Mơ Tái Tạo) 
 
 
               Ngày Em Về 

 
 Em đã về đây với Arcachon 
 Đáp lời anh gọi vọng mênh mông , 
 Con tàu phun khói thường buồn tẻ 
 Nay rộn đưa em đón xuân sang ! 
 
 Anh vẫn chờ đây, biển vẫn xanh 
 Như thuở em đi, đất vẫn lành . 
 Con sông bến cũ ngày vẫn nhắc 
 Bóng người em gái dáng mong manh … 
 
 Em đã về đây , đến với anh 
 Nụ cười ngày ấy , mắt tinh anh 
 Hai màu tóc điểm vương trên trán 
 Khuôn mặt hao gầy nhuộm tháng năm . 
 
 Hai ta bước lại con đường xưa 
 Ra bến sông Leyre chốn cụm dừa 
 Nhìn dòng sông chảy , em bật khóc ! 
 Giưã trời xuân gấm vạn hoa cười .  
 
 Em ở bên anh có mấy hôm 
 Đủ để anh nghe kể cuộc đời : 
 Một thoáng hương say , vài dải nắng 
 Một vạn ngày buồn nén thương đau ! 
 
 
 
 
  

Em để lại anh một lá thư 
Dặn anh chỉ đọc lúc xa em , 
Trang giấy tơi tả theo dòng lệ 
Ấp ủ tình em ở bên anh . 
 
Anh ghé bến sông, thấy đám bèo 
Lờ lững trôi qua tựa đời em … 
Anh xé lá thư muôn mảnh nhỏ , 
Nghìn cánh theo sông tựa bướm vàng ! 
 
Em đi sẽ có ngày trở lại ? 
Tìm về chốn cũ, bến sông xanh ? 
Lúc vết thương đời ngừng rướm máu , 
Qua rồi tiếng nấc , hướng tương lai … 
 
Sẽ có mùa xuân nở một mai ? 
Vòm trời chan chứa vạn ánh hồng , 
Sao đêm lấp lánh muôn ngàn tía 
Khi lòng em rộn nỗi thương yêu ! 
 
Ta sẽ nắm tay , nối lại tình 
Trên trời chim én hót bình minh 
Xuân, Hạ, Thu, Đông qua song cửa 
Liếc nhìn đôi lứa phát ghen tương ! 
 
                                Đỗ Phong Châu 
 

 


