Giấc mộng thường
(Kỉ niệm Valentine Feb.14.2021)

I-Tóc xoã ngang lưng thật dễ thương
Bờ môi phơn phớt sắc hoa hường
Nụ cười tươi đủ vừa nghiêm nghị
Đôi mắt to tròn phản ánh gương
I I-*Tôi học trước nàng khoảng 4 năm (1)
Chiến tranh đưa đẩy bước thăng trầm
Ba năm quân ngũ, về sở cũ
Vẫn nhớ trường xưa phải đến thăm
*Con đường của tuổi trẻ hai mươi
_Duy-Tân lấp ló mộng thiên thần
Áo choàng đen với cân công lý
Thấp thoáng ngôi trường cổ rất thân
*Công việc văn phòng khá bận thôi
Xa giảng đường lâu nhớ quá rồi
Trở lại mỗi tuần 3,4 tiếng
Mong gì việc học đủ xong xuôi !
*Nhưng có ngờ đâu gặp lại nàng
Quanh bàn còn chỗ trống thênh thang
(Giáo sư thường mượn phòng Khoa trưởng)
Hai đứa nhìn nhau vẻ ngỡ ngàng
*Rồi gặp cơ duyên mới lạ kì
Một số đồng môn lập nhóm riêng (2)
Mỗi tuần một buổi họp chung lại
Trao đổi bài và thảo luận thêm
*Duy nhất chỉ nàng là nữ thôi
Trong khi tôi đã có một người
Nên trong học tập thường lơ đãng
Với chuyện bạn bè được ghép đôi
*Thời gian ngắn ngủi lướt qua nhanh

Học tài thi phận cũng mong manh
Ai đến trường nhiều thì thi đậu
Còn tôi rơi vấn đáp buồn tênh
III-*Đến lúc Miền Nam xụp đổ rồi
Ba năm tù tội cực khôn nguôi
Người si mê cũ đang ngoài nước
Không thể cùng tôi sánh lứa đôi
*Nhưng mối kỳ duyên thật tuyệt vời !
Vị đồng môn ấy đã cùng tôi
Tái ngộ bên nhau giờ Chính trị
Hội trường 43 đường Nguyễn-Thông (3)
*Một đêm huyền-diệu lễ Giáng-sinh
Truyện Lan-Hoàng-hậu đẹp như tranh (4)
Ulysse trở về Peneloppe
Hai đứa nâng niu dệt chuyện tình
IV-Hoàn cảnh cựu tù vẻ đáng thương
Dễ làm xúc động mối tơ vương
Nàng đã thành người trăm năm của...
Tác giả bài thơ GIẤC MỘNG THƯỜNG. (4)
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