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Về nghe bạn! 
tháng 5 đợi tháng 5 chờ, tháng 5 giăng tay đón nhau tìm lại phần đời ngọc 
ngà tuổi nhỏ. Tuổi trẻ đã đi qua, nhưng cửa trường trong tâm tưởng học 
trò vẫn luôn còn đó. Anh em ta về vẽ cho nhau những chùm phượng đỏ làm 
quà tặng tháng 5.
 
Về nhé bạn! 
ngồi bên nhau khép lại cuộc thăng trầm, cười vỡ tiếng như ngày xưa đi học. 
Nhìn lại nhau, so sắc màu mái tóc, những sợi tóc đen giờ nhuộm trắng bụi 
thời gian. Và dù không còn được ngồi trước bảng đen, đâu đấy vẫn lao xao 
tiếng các cô tóc dài cười nói!

Về thôi bạn! 
mặc lại áo học trò, tóc chải lệch đường ngôi, nắn nót gởi lại bức thư tình 
ngày xưa chưa kịp gởi, bao nhiêu năm còn mãi ... mối tình thơ, kể cho cô 
bạn ta nghe ... bao buổi đợi chờ. Bao nhiêu bao thuốc cháy đêm đêm tiễn 
nàng lên xe cưới.

Về đi thôi! vui bạn bè cũ mới, thăm thầy cô tóc trắng bụi thời gian ... 
  
về đi!
ngồi trước bảng đen
lần tay quyển vở thân quen: hộc bàn
giở từng trang nhé, từng trang
từng dòng chữ viết, vô vàn nhớ thương!

về đi!
đứng giữa sân trường
vươn vai rũ bụi phong sương … muộn phiền
vấn vương vành nón che nghiêng
nón sao che nụ cười duyên, sớm chiều

về thôi!
thăm mái trường yêu
dang tay ôm lấy ít nhiều … tình xưa
dẫu đời dầu dãi nắng mưa
trường xưa, bè bạn vẫn chờ …vòng tay

về nghe!
thưa lại cô thầy,
cho em trả lại, bài chưa thuộc lòng!
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