NỒI CHÈ ĐẬU XANH
Kính tặng anh chị Lê Như Bái
“Khóa Đệ Nhứt Song Ngư”
DTDB

Quê hương sau cuộc đổi đời
Mưa chan nắng táp rả rời mái che
Bà Châu đầu ngõ bán chè
Ông Bái bên cạnh vá xe qua ngày
Quản chi mưa dại gió mai
Bao năm tù ngục đắng cay cõi lòng
Xuân, Hạ rồi đến Thu, Đông...
Rừng sâu Việt Bắc lao công ê chề!
Mẹ cha vất vả trăm bề
Mong con ăn học, có nghề trong tay
Giúp đời xây dựng tương lai
Bỏ công đèn sách miệt mài sử kinh
Nước nhà lâm cảnh điêu linh
Làm thân nam tử, chiến binh Hải hồ
Quyết tâm gìn giữ cơ đồ
Kình Ngư trên ngọn sóng xô bồng bềnh
Trời trong, mây nước hữu tình
Hải âu xoãi cánh tung mình bay cao
Đêm đêm trời rộ muôn sao
Lắng nghe nhạc sóng dạt dào nơi nơi
Trăng vàng lộng lẫy lên ngôi
Bập bùng gió thổi khắp trời thênh thang
Từng cao mây xám giăng ngang
Ầm ầm dông bão, ngút ngàn mưa tuôn
Tiếng mưa hòa tiếng sóng cuồng
Ngấm vào lòng biển trổi muôn nhạc hùng
Tàu về bến lặng ung dung
Đón anh, em nhỏ thẹn thùng đáng yêu
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Trong anh em thật mỹ miều!
Nặng bên tình nước, bên nhiều nhớ em
Anh về phố rộ lên đèn
Cưới em hoa sóng trắng miền Trùng dương
Bến ân ái, biển yêu đương...
Song Ngư chung bước giương buồm ra khơi
Phế hưng vận nước đổi đời
Nhà tan, cửa nát, tả tơi thiên đường
Anh đày cải tạo tha phương
Thân em dạn nắng, dầy sương dãi dầu
Mẹ cha, con dại, ốm đau...
Nuôi chồng tù ngục ngày nào mới ra?
Nồi chè đậu nuôi cả nhà...
Chờ chồng, ôi tháng ngày qua quá dài!
Rạng đông mù lớp sương mai
Võ xe ông vá, chờ ngày nắng tươi
Bà Châu mơ cuộc đổi đời
Người qua kẻ lại rao mời chè ngon
Trước sau gìn giữ sắt son
Trùng dương mở hội, hãy còn có ta
Ôi ngày hạnh phúc âu ca
Là ngày phải tới sơn hà Việt Nam
Cờ bay khắp nẻo giang san
“Nền vàng sọc đỏ” huy hoàng nắng mai
Là ngày dân tộc đợi hoài…
Dù cơn quốc nạn há phai tấc lòng
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