
 

 

Biển Nhớ 

Vũng Tàu biển sóng vây quanh 
Em về tìm lại ngày xanh tuổi hồng 
Bao nhiêu năm cuộc phiêu bồng 
Quê hương vời vợi đau lòng đỗ quyên 
 
Rì rào gió cát hàn huyên 
Từ em cất bước truân chuyên dập dồn 
Rặng dừa rũ bóng hoài mong 
Mà người đi mãi cánh hồng bay xa 
 
Thôi đành giấu mộng hải hà 
Thuyền neo bến đợi trăng tà quạnh hiu 
Bao nhiêu hạnh phúc chắt chiu 
Ðào nguyên một thuở Nguyễn Lưu lạc đường 
 
Ai về gối mộng tơ vương 
Ai đi biền biệt một phương ngóng chờ 
Con đường kỷ niệm ngẩn ngơ 
Tương lai, hiện tại … thẫn thờ … chiêm bao 
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Biển Tình  

gửi đến người 
một mối tình muôn thuở chẳng thành … 
 
dài như biển bao la như núi 
tựa chiếc nôi biển cả quê hương 
dạt dào ân ái 
dồn dập yêu thương 
mặn mà chung thủy 
vô vàn vấn vương 
biển những chứa yêu thương 
thương yêu bao giờ cạn 
biển giữ dùm ân ái 
ái ân mãi vơi đầy 
biển đừng cho ta thấy 
khô cạn tình thủy chung 
biển vấn vương những sóng 
vấn vương hoài nhớ mong … 
 
từ lòng biển trắng trong 
một khối tình cay đắng 
từ lòng biển giận hờn 
những đớn đau dồn dập 
từ lòng biển thì thầm 
nhớ…nhớ ai tha thiết 
biển ơi, nào có biết 
người mang hận tình ta 
một nấm mồ êm ả 
vùi mối tình hư vô ! 
 
đêm nay - người ơi 
người êm đềm giấc ngủ 
ta ôm hận vỗ về 
hồn anh đi đâu đó 
ta mòn mỏi đợi chờ 
người ơi … thương tự bao giờ 
để ta ôm mãi giấc mơ suốt đời 
đến, đi, đến chẳng đến nơi 
ai dìu ai hết … đoạn đời của nhau ?... 
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