
 

         

         Kẻ Cắp Trái Tim 
 
Anh mượn em mà không bao giờ trả 
Mượn môi hôn, mượn chiều tối tình nồng 
Anh ăn cắp trái tim em, không bao giờ chịu nhả 

Giữ chặt lấy một mình, không chịu buông tha 
  
Kẻ ăn cắp trái tim, kẻ làm em vất vả 
Ấy thế mà em yêu, yêu tha thiết, thiết tha   
Anh phạm tội hành hạ em vì bắt em phải nhớ 
Em nhớ anh ngày đêm, nhớ mỗi phút mỗi giờ 
  
Anh bảnh bao, sành điệu, ăn nói có duyên 
Lại đẹp trai, cao ráo, hiểu đàn bà, lão luyện 
Anh ngọt ngào, giọng êm như rót mật 
Rót mật vào tai em, anh biết dụ dỗ em 
  
Người yêu dấu một thời làm điêu đứng 
Kẻ cắp trái tim đầy kinh nghiệm tình trường 
Trái tim em bị lấy mất nên khổ sở 
Mê muội quá mất rồi, “nghiện” quá đi thôi! 
 
Bỏ thuốc phiện nhiều người không bỏ được 
Huống hồ gì em muốn bỏ anh yêu? 
Cố gắng bỏ, bỏ người làm mê mết 
Cuối cùng rồi cũng bỏ được anh ơi... 
  
Bị cắp lấy trái tim hay tự mình dâng hiến? 
Anh tàn nhẫn hay em cho là thế? 
Chỉ biết rằng mê anh như điếu đổ 
Tình cho đi sao có thể lấy về? 
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Sáng Chủ Nhật Mưa Phùn 
 
Sáng Chủ Nhật mưa phùn ảm đạm 
Em nhìn mưa, nhớ anh, buồn hiu! 
Sáng Chủ Nhật mùa thu lãng đãng  
Thu về rồi tháng Chín mưa rơi 
  
Anh xa xăm, xa tầm tay với 
Anh nghìn trùng chẳng thể gặp anh ơi! 
Mưa rơi rớt mùa thu làm nhớ quá 
Người xưa giờ trong ký ức phôi pha 
  
Mớ ký ức lúc mù mờ khi đậm nét 
Hai mươi năm mà em ngỡ hôm qua 
Hai mươi năm cái vèo như gió thoảng 
Sáng hôm nay tình cũ bỗng lại về 
  
Ngỡ đã quên nhưng hôm nay nhớ lại 
Những ngày mưa như ngày hôm nay 
Em nhớ lắm những khi mưa rơi rớt 
Tình thắm nồng hơn, lãng mạn, dễ thương hơn    
  
Sáng Chủ Nhật mưa phùn ảm đạm 
Sáng Chủ Nhật bầu trời mầu xám 
Ngày mới tinh bắt đầu bằng thơ nhớ 
Bài thơ nhớ, thơ cho người trong mộ 
  
Mộ của anh em chẳng biết nơi nào? 
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