
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Thương tặng anh và những đôi tình nhân 
Nhân ngày Valentin 

Ngọc Thọ 
 

 
Tiếng nhạc ru hồn người. 
Đêm nay vũ trường mừng lễ Halloween.  
Em cảm thấy bỡ ngỡ trước đám đông. 
Một người đến trể, xin phép ngồi kế bên.  
Nhạc trổi lên, người ấy đứng lên mời em. 
Em nhận lời và không nghĩ rằng đó là định mệnh. 
 
 
Lần đầu tiên trong vòng tay anh, em cảm nhận ngay sự ấm áp.  
Nhưng vẫn giữ gìn khoảng cách. 
Ban nhạc đang dạo bài "Si l’amour existe encore", giọng hát người ca sĩ trẻ du dương 
tình tứ. 
Lại tiếp tục ra sàn nhảy với anh, lần này xé bỏ e ấp, tự nhiên em khe khẻ hát theo bài 
hát em yêu thích từ thuở đi học. 
Bỗng nhiên anh siết chặt tay em, chuyền cho em sự rung động đầu tiên.  
 
 
Chuyện tụi mình bắt đầu từ dạo ấy. Hai đứa mình yêu nhau. 
Lần hẹn hò đầu tiên anh dẫn em đi xem hát, đại lộ Champs Elysées đông người qua 
lại. Sau buổi chiếu phim, chúng mình dạo phố, nắm tay nhau hoà lẫn vào dòng người.  
Paris rực rỡ ánh đèn chứng kiến nụ hôn nồng nàn anh tặng em. 
Dòng sông Seine êm đềm chảy, em không ngại nước đục sâu. 
Em vững tay chài chiếc thuyền con bềnh bồng trôi, cuộc đời em đã có anh. 
 
 
Mình yêu nhau, mình thêm yêu đời. 
Tình yêu giúp sức trong cuộc sống. 
Quên đi thời gian, khi ta yêu nhau, ta không tính phút giây. 
Hai tâm hồn hòa thành một, nhịp nhàng chia xẻ những khó khăn. 
Em đến với anh, anh không còn riêng lẻ. 
Em xin ru anh bằng nhịp đập trái tim, cho anh quên hết ưu phiền ngày tháng cũ. 
Mộng đẹp lãng đãng, tình yêu chấp cánh. 
Tháng ngày trước mắt và hôm nay, em đưa anh vào chốn yêu, 
Bình yên anh nhé, mãi mãi chúng mình bên nhau. 
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