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Ykhoa Huế,ngôi trường tôi theo học 
trên cố đô nhà Nguyễn đất thần kinh 

gần sông Hương không xa núi Ngự Bình 
nơi ghi dấu biết bao nhiêu kỷ niệm! 

 
nhớ thuở nào phải ghi tên thi tuyển 

với hàng ngàn sỉ tử khắp miền Trung 
mấy chục đầu xanh,may trúng bảng "vàng" 

tôi phấn chấn hân hoan vô trường lớp 
 

Ngôi trường đó tường xây đầy kính chớp 
óng ánh lên dưới tia nắng mặt trời 

nơi un đúc những thầy thuốc tương lai 
nơi các giảng sư thật hết lòng dạy dổ 



 
và sinh viên phải học hành năng nổ 
nào lý thuyết,nào thực tập lâm sàng 

không may cho tôi vốn thích mơ màng 
thả hồn bay ra ngoài khung cửa lớp! 

 
phải cố gắng nhiều mới không bị trượt 
cũng nhờ thầy cô truyền hết "võ công" 
sinh viên nào khi tốt nghiệp ra trường 
đều có khả năng hành nghề trị bệnh 

 
từ y khoa Huế xuất thân thời chiến 

những quân y sĩ xông pha quên mình 
có đàn anh sớm vĩnh viễn hy sinh 

dù hậu cứ nhàn hay tiền tuyến hiểm 
 

các anh đi ôi chiến tranh phù phiếm 
xin hồn các anh yên nghỉ đời đời! 
Y khoa Huế với bom đạn một thời 
từ Mậu Thân đến Mùa Hè Đỏ Lửa 

 
trường ám đen dăm vách tường loang lổ 

vẫn vươn lên vượt thảm cảnh tả tơi 
hết đau thương trường lại rộn tiếng cười 
tôi nhớ những bậc thầy bắt tay sáng lập 

 
cùng qúy vị giáo sư đủ các cấp 

vững tay chèo tay chống vượt phong ba 
 

Những năm y khoa Huế thân ái đã xa 
dẫu xa lắm mà tôi còn tưởng nhớ 

 
từng khuôn mặt của bạn bè thuở nớ 
với tóc xanh mắt sáng tuổi đôi mươi 

kỷ niệm đẹp là ký ức một thời 
tôi giữ lại cho mình như kho báu! 

 
Phạm Đình Dương. 


