Tình Mây
Thương nhớ ai đi về con dốc cũ
Mây ngang đèo che trắng vết chân chim
Dẫu mộng xưa không thực vẫn đi tìm
Đồi thông reo gió tình xa vời vợi

Chiều Leblon
Chiều tím trên xứ lạ nhớ thương ai
Bản nhạc buồn hay lòng ta khắc khoải
Trước biển khơi nhớ về người em gái
Ở phương trời xa xôi ta chưa hề tới
Dường như nơi ấy cỏ cây đang chờ đợi
Khi chiều về phủ tim tím bóng hoàng hôn
Ta sẽ rước em lên đồi cỏ hoa đón mời
Nhìn núi rừng xứ người nhớ về quê phố núi
Em nhỏ bé hãy nghe lời ta nói
Xin kết hoa dại làm vương miện cho em
Cài tóc mây trong ngày tao ngộ hoa tiên
Em thoáng buồn vì chuyện xa tầm tay với
Tôi cố giấu nỗi đau trong thân xác rã rời
Mơ là mơ, mộng thực chẳng chung đường
Chiều tím lịm ngoắc ngoải nỗi cô đơn
Lời giã biệt gởi đến em tận chân trời
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Em nơi ấy cây có xanh mây có lạ
Ta chốn này hong lá bốn mùa qua
Sưởi ấm hương xưa trong ký ức nhạt nhòa
Mờ sương khói nhớ người em năm cũ
Ngày nhung nhớ đêm về thương liễu rũ
Ngày nối ngày trong ảo ảnh ta sánh vai
Hát khúc tình ca hồi tưởng hình hài
Nhớ tóc xõa môi mềm xôn xao núi
Em chợt đến giữa đời ta bối rối
Em dịu dàng ta giông bão giữa trời
Sao thuở ấy không ngoái nhìn khi ngang lớp
Để mắt trao tình cho thỏa lòng ngây dại
Giữa đèo Dran nhớ người em năm cũ
Gởi cả trái tim yêu diệu vợi về em
Tình tri kỷ trăm năm vương vấn mãi
Như mây trắng yêu đương phủ nương đồi
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