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vô tư trên trục thẳng vô hạn, kiếp nhân sinh 
xoay trở trên khung tròn luân hồi có khởi 
đầu, có kết thúc, và có tiếp nối. Trong giới 
hạn của người thầy thuốc, cái y đức là nền 
tảng căn bản, không nên là người thầy thuốc 
ôm xác bệnh nhân tử vong do mình gây ra 
đem vứt xuống sông, cố tránh cái điều đau 
tay mặt chặt tay trái và quan sát túi tiền 
trước khi điều trị. Còn nhiều chuyện lắm 
tưởng như chuyện kể cho vui nhưng thực 
tế lại là những chuyện thật ngoài đời. Hy 
vọng môn sinh YK Huế và đặc biệt là các 
bạn trẻ sau này sẽ mang đến cho trường sự 
uy tín và niềm tin cho bệnh nhân, vì thế 
đề tựa tôi chọn: Tương lai phía sau. Chữ 
phía sau là các bạn đấy. Các Ông già lẩm 
cẩm 70 như chúng tôi đã qua rồi thời oanh 
liệt. Sinh hoạt bây giờ chỉ là cầm chừng và 
hoài niệm, thỉnh thoảng cũng họp đàn để 
điểm mặt, điểm danh ai còn ai mất. Cố gắng 
thực hiện những liên kết huynh đệ trước 
kia bây giờ. Đừng áo gấm về làng, đừng e 
dè nghi ngại, trong tinh thần đó chúng ta 
là một nhất thể: Môn sinh Y Khoa Huế.

Cách đây gần một thế kỷ Nikola Tesla, 
người phát minh hệ thống cung cấp điện 
xoay chiều và sở hữu nhiều trăm bằng sáng 
chế tiên đoán rằng thế giới tương lai là một 
bộ óc lớn chỉ cần một tích tắc chúng ta sẽ 
thấy và nói chuyện cùng nhau bất kể là cách 
xa bao nhiêu dặm ngàn cây số… Thế giới 
bây giờ nó phẳng, các lama vào đấy sẽ thấy 
đỉnh cao là vô nghĩa và độc thoại là cô lập 
chính mình. Sự giao tiếp ngày nay nó dễ 
dàng và dựa trên nền tảng của sự tương 
tác, chiếm dụng chủ tớ là một hành xử lỗi 
thời lạc hậu và con khỉ đầu đàn vĩnh viễn 
không phải là chúa sơn lâm, nó phải là một 
con cọp dũng mãnh và khỉ không thể tiến 
hóa thành cọp được. Các bạn nghĩ sao???

Bùi Thạch Thuần

Xin cho Mẹ
Cho tôi xin một vầng trăng
Nửa tôi nửa Mẹ tháng năm cạnh người
Khát khao nghe tiếng Mẹ cười
Xoá nhòa ngàn giọt lệ rơi vơi đầy.
 

Quê hương giờ ngập vũng lầy
Bốn mươi năm lẻ chất đầy nỗi đau 
Đoạn trường dẫn Mẹ qua cầu
Oan khiên bất hạnh Người đâu ngại gì.
 

Non sông nay lạc lối về
Xa dần nguồn cội u mê quên đường.
Xin cho Mẹ một tình thương.
Để trang điểm lại quê 
hương Lạc Hồng.

Một mai con cháu  Tiên Rồng
Mãi còn hạnh phúc bên dòng Cửu Long.

 Lê Đình Cường 
( Tháng Tư. 2016) 

 
Tình xa xưa
Từ em đi úa trăng rằm
Tôi bâng khuâng với cõi thầm lặng riêng
Trời làm bão tố triền miên
Gió vùng kỷ niệm khuấy miền lãng quên
Bên hiên mưa tiếc nỗi niềm
Vườn sau cây rũ muộn phiền đợi ai.

Từ em đi mấy heo may
Tôi mùa đông giá tháng ngày chơi vơi
Tình vui còn lại bên đời
Có vương tay với cũng rời rã nhau
Em đi quên dấu tình sầu
Quên thêm nỗi nhớ thuở đầu đợi nhau,
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