CÀ-PHÊ HIÊN NHÀ
Trời chớm thu lá ngã màu xanh thẳm
Bô-Sa, Sài Gòn thật quá khác xa!
Nghịch lý, độc ác, xảo trá, gian ngoa
Đức độ rụi tàn, nói chi lương thiện
Nơi quê người vẫn ẩn tồn hoài niệm
Nhớ những chặn đường anh đã đi qua
Ngày rời quân trường làm lính xa nhà
Tịnh Biên, An Lộc, Kon-Tum, Đắc Lắc
Tiến quân giúp bạn vùng Tam Giác Sắt
Thiên thần Dù thề quyết thắng Hạ lào
Bộ binh lùng địch, tràm đước Cà-Mau
Chiều dưỡng quân muỗi mòng U-Minh Hạ
Lúc chạy loạn anh lạc vùng xứ lạ
Nước đóng băng trong giá rét mùa đông
Nhìn tuyết rơi mà nghe buốt cõi lòng
Nhớ hẹn quán cà-phê em còn nhớ?
Anh ra đi chẳng tạ từ... ngày đó
Kẻ bôn đào sao lại có ngày về!
Và cuộc đời bao cay đắng nhiêu khê
Thì em ơi luyến lưu chi thêm khổ!
Đọc tin nét “Quán Cà-Phê Góc Phố”
Nhắn với em: “Anh trở lại cố hương
Vì đất nước, cùng lớp trẻ lên đường
Đã đến lúc phải trừ gian, diệt Hán
Hoàng Sa, Bản Giốc, Trường Sa, Vũng Áng
Và bây giờ đến “Chín chín đặc khu”
Cùng Chính nghĩa dân nổi dậy diệt thù
Bởi nước Việt là của người dân Việt”
Dù ở xa anh vẫn lòng tha thiết
Mơ Sài Gòn rực rỡ lúc đêm buông
Hẹn quán cà-phê nơi góc phố buồn
Hòn Ngọc Viễn Đông đài trang thuở trước
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Là ngày dân Việt ba miền đất nước
Nếp sống an hòa hạnh phúc ấm no
Hưởng đời vui tươi bình đẳng tự do
Qua Đồng Tháp ruộng cò bay thẳng cánh
Lúa nếp chín vàng thuận mùa mưa nắng
Đầm sen hồng, điên điển nở vàng bông
Bầy cá nhỡn nhơ bơi đáy đìa trong
Nền trời xanh in những vầng mây trắng
Ngôi nhà ngoại bên dòng sông tỉnh lặng
Anh đưa em về thăm cảnh vườn quê
Sáng tinh mơ lởn vởn khói cà-phê
Tỏa quanh nhà ấm lòng hơi sương lạnh
Nhỏ giọt... từng giọt cà-phê đen nhánh
Mà nghe tâm tư khoan khoái nhẹ nhàng
Từ thành thị đến thôn xóm khang trang
Nam Trung Bắc dân sống đời an lạc
Bên trường học trẻ thơ vang tiếng hát
Rền vọng không gian lời nhạc Quốc Ca
Cờ vàng bay ngạo nghễ khắp sơn hà
Vạn vật hữu tình cây xanh hoa thắm
Giờ nhìn lại mình tóc đà bạc trắng
Thương những chặn đường gian khổ của dân
Mừng quê hương đã hết giặc vô thần
Em vẫn nhớ quán cà-phê góc phố?
Xin chớ dỗi hờn, buồn thương tiếc nhớ
Chuyện ngày xưa lỗi hẹn quán cà-phê!
Nay họ hàng thôn xóm đón ta về
Cà-phê hiên nhà, tỏa hương bát ngát
Chớm thu về, California 9 tháng 9, 2018
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