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***********************************************************
Mậu Tý năm nay cũng Mậu đầu
Nhắc ta nhớ Tết "Khỉ" năm nào
Bốn mươi năm chẵn… ôi, nhanh quá
Hoàng-Diệu "chim non", giờ bạc đầu!
Thoai Lien HD68-75

Khắc cốt ghi tâm tình trắng phau
Người yêu năm cũ ở nơi nao?
Riêng ta một cõi trời thương nhớ
Chôn mối tình xưa lận đận đau
Kiệt Phạm HD68-75

Hoàng-Diệu "chim non", đã bạc đầu!
Tha phương cầu thực vẫn thương nhau
Có đứa năm mươi, năm hai tuổi
Vẫn vui đùa nghịch tựa thưở nào
Hồng Nhan HD68-75

Chôn mối tình xưa lận đận đau
Sao nghe nhung nhớ tựa hôm nào
Tuy nay đã yên bề gia thất
Lưu luyến chút tình để nhớ nhau
Ánh Hồng HD68-75

Vẫn nghịch đùa vui tựa thuở nào,
Mặc cho ngày tháng lướt qua mau
Trong ta mãi ấm ân tình cũ
Hình bóng bạn bè vẫn khắc sâu…
Thu Hương HD68-75

… Lưu luyến chút tình để nhớ nhau
Một đời trăn trở chuyện ngày nào
Những ngày hoa bướm tình thơ ấy
Ngoảnh lại nhìn nhau-tóc bạc màu!
Ngọc Ánh HD68-75

Hình bóng bạn bè vẫn khắc sâu…
Chúc nhau yêu mãi sống dài lâu
Năm bó gập vẫn còn xuân lắm
Mại dzô! Thuốc nhuộm rẻ gì đâu
Thạch NJ HD68-75

Nhớ lúc gặp nhau… đã bạc đầu
Mắt, môi, cười, nói… dạ u sầu
Eo ơi! thuở trước, ta nào biết
Mộng mị yêu đương là khổ đau!
Tặng TTK-H HD68-75

Mại dzô! Thuốc nhuộm rẻ gì đâu
Đánh lừa con mắt bạn gối đầu
Yêu đi kẻo lỡ xuân thì mất
Mậu lúi vì yêu chẳng thiệt đâu
Phúc NJ HD68-75

Có thật tình xưa lắm khổ đau?
Có phải con tim thổn thức sầu?
Eo ôi chú nhỏ ngày xưa đó!
Cũng biết yêu đương, cũng trót đau!
Hồng Nhan HD68-75

Mậu lúi vì yêu chẳng thiệt đâu
Khi yêu mậu lúi cũng làm màu
Tóc dài, áo bó, Thầy không thích
Miễn được lòng em, Anh nhảy rào
Nhớ Sùng Lĩnh HD68-75

Đã trót yêu đương, đã trót đau!
Nhưng vẫn quý yêu chuỗi ngày nào
Áo trắng trường xưa sao rộn rã
Hoàng Diệu trong ta vẫn đáng yêu!

Miễn được lòng em, Anh nhảy rào
Ôi sao tuyệt quá, thuở ban đầu
Hoàng Diệu trường xưa lòng xao xuyến
Chung dãy lớp mười kế bờ ao.
LH Thoại HD68-75
Nhớ dãy lớp mười kế bờ ao
Bên kia Bà Hỏa miểu thật cao
Bên này cô cậu đang đùa giỡn
Không chịu học hành bị đánh đau…
Kiệt Phạm HD68-75
Không chịu học hành bị đánh đau
Lớp mười nhập ngũ bạn xôn xao
Không còn chung lớp chung đèn sách
Lưu bút trao tay, ôi nghẹn ngào …
Lưu bút trao tay, ôi nghẹn ngào
Bến xe tiễn bước dạ nôn nao
Bạn ơi còn bao nhiêu ngày nữa
Rồi chúng mình mới gặp được nhau
Rồi chúng mình cũng gặp được nhau
Phong sương rạm nắng dáng hao hao
Anh học trò nay là chiến sĩ
Trường cũ bạn xưa mừng lao nhao …

Một thời để nhớ, một thời yêu
Áo trắng trường xưa rộn rã nhiều
Bạn bè vẫn nhớ khung trời cũ
Hoàng Diệu trong ta nỗi quạnh hiu…
Hoàng Diệu trong ta nỗi quạnh hiu…
Tháng năm ghi dấu một trời yêu
Người xưa vẫn nhớ khung trời cũ
Ai hẹn hò ai một buổi chiều
Ngọc Ánh HD68-75
Ai hẹn hò ai một buổi chiều
Nắng chiều thôi cũng rực hương yêu
Môi hôn còn khép màu e ấp
Không nói nhưng như nói rất nhiều
Không nói nhưng như nói rất nhiều…
Bây giờ, còn nhớ được bao nhiêu?
Hay như bóng phượng ven sông ấy
Đã bỏ đời theo sóng thủy triều
Phan Trường Ân HD 64-71
Đã bỏ đời theo sóng thủy triều
Giờ nầy nghĩ lại thấy buồn hiu
Ban bè năm ấy giờ xanh cỏ
Lủi thủi mình ên trên phố chiều
Quách Hoàng Tuấn HD64-71

Trường cũ bạn xưa mừng lao nhao…
Thầy Cô gặp lại mươi năm sau
Vẫn mường tượng nét xuân xanh cũ
Dù thời gian đã xóa nét màu…
Dù thời gian đã xòa nét màu…
Tình yêu trường cũ tháng ngày nào
Vẫn mãi trong ta niềm yêu dấu
Khắc cốt ghi tâm tình trắng phau
Hồng Nhan HD68-75

Thui thủi mình ên trên phố chiều
Nỗi lòng nặng trĩu với thương yêu
Bao nhiêu kỹ niệm trong tiềm thức
Sống lại trong ta một thuở yêu
Lai Ánh Hồng HD68-75

