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Bao năm về lại trừơng y.
Người xưa vắng bóng, đường đi, lối mờ.
Tình ai còn đợi còn chờ?
Còn chăng kỷ niêm bến bờ sông Huơng?
Bùi ngùi, chạnh nhớ người thương.
Y khoa trường Huế, vấn vương trong long.
Văn Lâu, Thương Bạc, Kim Long.
Nam Giao cư xá, đèn chong đêm về.
Ngự Viên Gia Hội rủ rê.
Bún bò Mụ Rớt*, ai về cũng thăm.
Đông Ba chợ họp quanh năm.
VĩDạ, Đập Đá, ghé thăm bạn long.
“Sông An Cựu** nắng đục mưa trong.”
Tình yêu đôi lứa, trắng trong thuở nào.
Nắng đục bồi đắp ruộng ao.
Mưa trong dể thấy cá trao ân tình.
Bễ Dâu, Cồn Hến, Ngự Bình.
Làm sao quên được khi mình bên nhau.
Nam Phổ, dạo nọ trèo cau.
Em quên cài nút, áo bay vô vườn.
Anh chờ đến lúc tan trường.
Trao em chiếc áo dễ thương ngày nào.
Áo em đính cánh hoa đào.
Anh đà trao tặng lúc vào y khoa.
Bây giờ cau đã ra hoa.
Em không đến hái, cho tà áo rơi?
Chờ em bên dậu mồng tơi.

Để nhặc chiéc áo, đánh rơi xuống rào.
Thẩn thờ trong giấc chiêm bao.
Ước gì mình sống trở vào ngày xưa.
Cùng em dong rủi gió mưa.
Trường Tiền, Bạch Hổ, đón đưa hẹn hò.
Linh Mụ, Hòn Chén, tình trao.
Nhớ ngày hội lớn ta vào chùa Ông.
Quan Công nhập cốt cậu đồng.***
Đang phò nhị tẩu, mà lòng nao nao.
Em cười ánh mắt như sao.
Có em, không được người nào nữa nghe!
Bàn tay ngà ngọc em khoe.
Chiếc nhẩn kỷ niệm, tình hè khó quên.
Trở về Thành Nội ban đêm.
Ta vào ăn món, sen mềm Tịnh Tâm.
Bây giờ, còn laị dư âm.
Cung Đình, yến tiệc, âm thầm nhớ em.
Thượng Tứ, có món bún nêm.
Ăn chè đậu ván, uống thêm nước dừa.
Dìu nhau đi bộ dưới mưa.
Đường Đoàn Thị Điểm, năm xưa bóng hình.
Hôm nao ở xóm Ba-Đình.****
Café Dung nóng, chúng mình bên nhau.
Giờ này em ở nơi đâu?
Nhớ chăng kỷ niệm, ban đầu ấm êm!
Chú thích: *Gia-Hội có tiệm bún bò Mụ Rớt rất ngon và nổi tiếng cả nước, còn gọi là
bún bò Ngự Viên, vì nằm trên đường Ngự Viên thuôc về phủ Ngự Viên.
**Sông An-Cựu,vẫn đục khi nắng, nhưng lại trong khi mưa.
***Ở Huế có phong trào lên đồng bóng trong các chùa miếu và các điện thờ
trong nhửng ngày lể lớn.
****Tòa án nằm trong thành nội, nơi đây có quán café cô Dung nổi tiếng và
thơ mộng của xứ Huế thuở nào.
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