
     

 

 
 

 
 

Về Đi Anh 

    

 Những đám mây vàng bay muôn vạn lối 

Nếu không về bóng tối mãi bủa vây 

Em gái xưa khắc khoải biết bao ngày 

Mong hội ngộ tròn vòng tay thương nhớ. 

 

Lớp người đi nào đâu không duyên cớ 

Nỗi mong chờ xây lại thuở vàng son 

Hãy về đi quê mẹ vẫn mãi còn 

Giang tay đón những đứa con thế kỷ. 

 

Mình sinh ra lớn lên cùng thế hệ 

Cùng một thời nuốt lệ khóc tang thương 

Nỗi đớn đau nào ai biết mà lường 

Nên kỳ vọng con đường xưa rộn bước. 

 

Thuở chúng mình tắm chung sông Bao Ngược 

Kinh Nước Mặn giòng chảy vẫn chia hai 

Nên quê hương vẫn mãi mãi trông hoài 

Vàng thu ấm đẹp ngày vui trở lại. 

 

 
  Huyền  

- Saigon 7/6/2020 - 

 

 

 

 



 

 
 

 

Tôi Sẽ Về 
 

 
 

Em khiến tôi nhớ về quê Cần Đước 

Nhớ dòng sông Bao Ngược của quê mình 

Hơn nửa cuộc đời sống kiếp phiêu linh 

Tôi vẫn nhớ, nhớ dòng Kinh Nước Mặn. 

 

Chiến chinh tàn biết bao người câm lặng 

Rời quê hương với cay đắng ngậm ngùi 

Đã mất rồi tất cả những niềm vui 

Thời niên thiếu tuổi học trò hoa mộng. 

 

Tôi sẽ về với khung trời gió lộng 

Có em gái xưa khắc khoải bao ngày 

Tôi sẽ về cho ấm trọn vòng tay 

Và dệt tiếp giấc mơ vàng hy vọng. 

 

Tuổi vào thu trời quê hương lồng lộng 

Ta dìu nhau ở khoảng cuối cuộc đời 

Trên những nẻo đường ngập lá vàng rơi 

Để thực hiện những lời như đã hứa. 

 

Nếu mai nầy tôi không về nữa 

Trời Long An mưa nắng chắc buồn tênh 

Có ai đợi ai chờ người viễn khách 

Xa mịt mờ ở cuối nẻo trời quên !!! 

 

   

   Trường Giang   

  -- Canada  7/6/2020 -- 

 


