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Có nhau 
Mất nhau 

Hồn văn quyện vào nhau
 
 
Ba năm chuyện tình mình em ghi lại, 
Ngày tháng cũ anh cùng em xây đắp mộng yêu đương. 
Ký ức gởi về đoạn đời em sống chung, 
Con đường dài ngắn bước chân hai đứa. 
Anh đưa em đi khắp mọi nơi. 
Hy Lạp - Luân Đôn - Bruxelles  
Đất nước Hoà Lan một sáng trời trong. 
Em vẫn nhớ bông anh đào Hoa Thịnh Đốn 
New York cơn mưa rào, anh che em khỏi ướt. 
Vùng nắng ấm Floride miền cát trắng 
Đôi chân trần hai đứa mình dạo chơi, 
Tung tăng nghịch từng ngọn sóng đẩy đưa. 
Quê hương mình anh đưa em thăm lại 
Con đường làng khúc khuỷu,  
Lũy tre xanh, 
Cây trái ngọt, 
Tiếng ầu ơ bà mẹ Việt  ru con. 
 
Kỷ niệm quay về em vẫn nhớ 
Rouessé ngày ấy mình bên nhau. 
Mái nhà xinh bãi cỏ thơm tình 
Hoa géranium em trồng buổi trưa hè. 
 
Paris đó lần đầu mình gặp gỡ 
Anh dìu em đi trong tiếng nhạc đê mê 
Bài tình ca thiết tha 
Đắm say, em gục đầu vào vai anh. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Chừ buồn anh em ngoảnh mặt 
Không tiếp tục tháng năm đẹp ngày trước. 
Vớ vẩn thay hờn giận mông lung 
Anh vô tình dẫm nát tình hai đứa. 
Em quay lưng lại bỏ mặc anh 
Thui thủi sống tiếp đời cô độc. 
 
Trong khoảng sâu tâm hồn 
Tuy giận anh nhưng trằn trọc ray rức. 
Không có em dìu bước, anh có buồn ? 
Giấc ngủ có bình yên khi vắng em ? 
Việc nấu nướng anh có tự lo ? 
Anh ra sao khi đời chợt thiếu em ? 
 
Ba năm chuyện tình mình 
Không ngắn vẫn không dài. 
Trong tiền kiếp gặp nhau  
Nay sống đời vợ chồng nối lại yêu đương. 
Mộng ước có nhau bỗng thành mây khói 
Khoé mắt buồn em tính chuyện xa anh. 
Thôi nhé anh chuyện ly tan 
Định mệnh buồn cuộc đời hai đứa. 
Cảnh dang dở mình đã quen, 
Chấp nhận đi anh thực tế buồn. 
 
Em vẫn nhớ ba năm chuyện tình mình 
Hình như trong em hãy còn yêu ?!!  
Tang tóc thay lần chia tay cuối. 
Trang đời đã sang, cõi u hoài lầm lũi theo. 
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