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NGÀY ĐÓ 
 

 

Ngày đó em tôi vừa mới lớn 

Trong veo ánh sáng khắp tâm hồn 

Gió lên, nắng ghẹo mây đùa giỡn 

Lất phất tóc thề, nhẹ mưa hôn 

 

trong sáng hồn nhiên như cánh bướm 

Thầy cô... cần mẫn dạy tuổi thơ... 

Tang trường mỗi đứa đi mỗi hướng... 

Tương lai tươi đẹp... đang đợi chờ 

 

Đi đâu cũng nhớ về trường cũ 

Phan Thanh Giản Đoàn Thị Điểm thương 

Vui vẻ, buồn lo... từng ấp ủ 

Chỉ là thi cữ mùa bãi trường... 

 

Buổi sáng em đi, trời đẹp nắng 

Chiều về bóng nhạt lúc tan trường 

Tung tăng tà áo mềm sương trắng 

Nguyên vẹn lòng em chưa vết thương 

 

Thế rồi, Tết Mậu Thân năm đó! 

Giặc tràn về cày nát Huế thương 

Để cho tâm hồn em gái nhỏ 

Nỗi đau sầu se sắt vấn vương 

 

Làm sao quên mùa hè đỏ lửa? 

Cha em ngã gục giữa sa trường! 

Những ngày hoa mộng không còn nữa 

Chúng con còn đâu cha kính thương! 
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Xa tuổi hoa niên, xa kỷ niệm 

Người ơi chân yếu trải bao đường 

Nước non dầy dạn thời chinh chiến 

Em trở thành cô nữ cứu thương 

 

Từ đó, giã từ thời diễm mộng 

Đâu còn hạnh phúc để hoài mong 

Những sáng mưa tuôn, chiều gió lộng 

Nhớ thương gói kín tận trong lòng 

 

Phá Phan Thanh Giản-Đoàn Thị Điểm 

Biết bao kỷ niệm mái trường xưa 

Hưng phế thăng trầm... đời dâu biển 

Ai oán,  thương đau... nói sao vừa! 

 

Bây giờ giữa xứ người lưu lạc 

Chiều đến ngoài song nắng nhạt phai 

Những kẻ lưu vong lòng xao xác 

Có ai thấu hiểu nỗi đau nầy! 

 
 

DƯ THỊ DIỄM BUỒN 
 

 

Kính mời đọc thêm những sáng tác khác của tác giả tại: 

http://www.vietnamvanhien.org/DuThiDiemBuon.html 
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