LÔØI TÌNH KHOÂNG DAÙM NGOÛ

Anh coù bieát, buoåi ñaàu ta gaëp gôõ
Moät chuùt gì xao xuyeán thoaûng qua tim
Nhö dö höông cuûa löùa tuoåi thaàn tieân
Nhö aùnh löûa trong ñeâm traêng huyeàn thoaïi
Em vaãn hieåu, noùi ñieàu naøy raát ngaïi
Hai möôi naêm tình aùi ñaõ höõng hôø
Boùng nguyeät taøn em cuõng döùt ñöôøng tô
Laøm kieáp keùn, kieáp taèm mô phaän moûng…
Ñöôïc bình yeân trong bieån ñôøi baõo soùng
Ñeám thôøi gian laëng leõ töïa boùng caâu
Chia cuøng em, chia nöûa cuoäc tình saàu
Theá cuõng ñuû…mô laøm chi hoa gaám ?
Anh nhìn em, ñoâi maét buoàn saâu thaúm
Khieán tim em nhö chuøng naëng xoùt xa
Taän ñaùy loøng ñang troåi khuùc hoan ca
Muoán oâm caû vaàng traêng ñang môø toû…
Khoå cho anh…lôøi tình khoâng daùm ngoû
Chæ nhìn nhau naøo coù ñuû ñaâu anh ?
Neáu ñaõ yeâu, anh phaûi thaät chaân thaønh
Phaûi maïnh böôùc duø choâng gai chaän loái
Em vaãn laø em, ngoõ saàu taêm toái
Ñöôøng theânh thang nhöng heïp böôùc em ñi
Maáy beå daâu em coøn ñöôïc nhöõng gì ?
Tìm chaúng thaáy, neân tim hoàng…boû ngoû

NGUYỄN PHAN NGOÏC AN

Lời tình anh đã ngỏ
Phút đầu tiên khi đôi ta gặp gỡ
Trong mắt trong xao xuyến loạn nhịp tim
Mối tình cuối hay chuyện tình đầu tiên
Vẫn là nhịp tim yêu cùng giai thoại
Bướm ngẩn ngơ lượn vườn đào còn ngại
Gió đông sang, quên hết chuyện ơ hờ
Cung đàn tình ta nối lại dây tơ
Đừng gảy khúc "kiếp hồng nhan" phận mõng
Đàn nối dây, cung buồn trôi theo sóng
Bản nhạc đời âm hưởng tựa vó câu
Gởi theo trăng sương gió giấc mơ sầu
Khởi hành thôi, xuôi dòng sông hoa gấm
Nắng bình minh đang đợi phương trời thẵm
Lấp lánh thuyền uốn khúc dưới xứ xa
Đàn gieo cung đang dạo khúc tình ca
Trăng lên cao, sao khuya mờ trăng tỏ
Chỉ trăng thề, lời tình tôi sẽ ngỏ
" Anh yêu Em " và " Em cũng yêu Anh "
Thật ngọt ngào ôi giọng nói chân thành
Từ đêm đó thuyền đời ta chung lối
Đổ bến tình, ngượng ngùng trăng soi tối
Trăng ngủ say, hồn theo mộng bay đi
" Giấc trăng mơ em mộng ước được gì ?"
" Hỏi em chi ' Lời tình anh đã ngỏ ' "
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