
Vì Yêu Em, Anh Xin Tình Nguyện 
 

Em muốn có một người tình… đâu khó 
Anh tình nguyện làm người yêu dấu đó 
Muốn tìm kiếm một người tình khác lạ? 
Anh trở thành kẻ ác, đeo mặt nạ vì em 
Nóng giận hả, đứng im cho em đánh 
Muốn anh là thánh hay thành kẻ gian manh? 
Sẵn sáng hết, tự nguyện chẳng thấy phiền 
Cưng muốn có một cộng sự viên? 
Tay anh đây, em hãy cầm nắm lấy 
Anh yêu em mà không cần che đậy 
 
Muốn anh làm võ sĩ quyền Anh? 
Chẳng ngần ngại, anh lên đài đấu võ 
Đánh đấm hết mình cốt ý để em vui 
Chết vì em không bao giờ tiếc bỏ 
Cưng muốn anh trở thành ông bác sĩ? 
Anh làm ngay… sẽ làm hết cưng à 
Sẽ khám kỷ từng phân (inch) quý giá 
Trên da thịt em, ôi thân thể ngọc ngà!  
Làm tài xế phục vụ tối đa 
Anh tình nguyện suốt đời hầu hạ 
Lên xe đi, anh chở em đi,  
đưa em đến nơi nào em thích 
Muốn có người đàn ông mê si? 
Hứa sẽ không ích kỷ, chiếm đoạt em 
Anh ngã gục dưới chân em quằn quại 
Anh hú lên khi đứng dưới trăng tròn 
Anh gầm gừ trước vẻ đẹp mê say 
Như loài chó không thể dằn thú tính 
Muốn anh là bố của con em? 
Hay chỉ cần anh dạo chơi bên cạnh 
Trong phút chốc hay mãn đời suốt kiếp 
Em yêu ơi... anh là người em “keep” 
Dưới ánh trăng chói lòa, 
Như loài chó lên cơn động cỡn 
Anh thét gào, muốn cào cắn tim em! 
Nếu em muốn một người tình muôn thuở…. 
Có anh đây, sẽ phục vụ muôn đời! 
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https://www.youtube.com/watch?v=O6g8kkx7C-c

