Xuân & Em
Dạo:

Đếm Lá Vàng
Lá vàng tung tăng trong nắng
Lá vàng nhảy múa trong mây
Lá vàng cười đùa trước gió
Xôn xao ngập lối em vào

Chập chờn vọng động thinh không
Hao gầy sỏi đá mênh mông giấc đời
Tìm nhau khắp nẻo mây trời
Trúc xanh nhạt lá vẽ vời mi cong
Này em Xuân rồi đấy
Mai, Cúc thắm sắc vàng
Dịu dàng cành Đào phớt
Trong một thoáng Xuân sang

Trong nắng ấm Thu đã về tươi mát
Ngập lòng người tràn mơ ước xa xăm
Trời xanh ngát với từng cơn gió thoảng
Hai tay đan em níu kéo Thu vàng
Thu trong ánh mắt
Thu đọng trên môi
Thu hồng đôi má
Thu nghiêng nụ cười

Tóc xõa tròn vai xinh
Bướm
B
ướm vờn nắng lung linh
Má em hồng trong gió
Ôi tình là vô minh
Ng ơ ngẩn Xuân và Em
Th ơ ngại lời làm quen
Ta ôm sầu thinh lặng
Mặc ng ười cười chê khen

Anh có nhớ gì khi Thu sang?
Ngẩn ngơ khi Thu ngập lá vàng
Còn say ánh mắt người xưa ấy
Đậm dấu môi hồng nhẹ tiếng vang

Xuân mãi mãi là Xuân
Em vẫn mãi là Em
Ta giấc đời tình ái
Say men nồng nhớ ai

Lá vàng
Bay bay…
Tay em
Gọi gió…
Lá nằm
Ngủ say…

Kinh tụng lẫn mõ th ưa
Trầm h ương nhớ Em xưa
Khói cay nhòa ký ức
Nhạt nắng vàng hanh tr ưưaa

Em đi đếm lá Thu vàng
Bao nhiêu lá rụng cung đàn nhớ mong
Ngày về trải lá bên song
Tiếng rơi xào xạc cho lòng xôn xao
Gió lên lá nhẹ rì rào
Vẳng nghe ngỡ bước chân vào lối xưa
Vàng trời thu ấm hồn thơ
Ai người xa vắng…tan mơ… đợi chờ…

An Miên

Đã tàn… một giấc m ơ
thơơ
Yêu Em ta mãi th
Xuân về lòng thêm nhớ
Mây giăng trời lụa tơ
Kết:
Mùa Xuân ta tặng riêng Em
Nụ Mai bất chợt tìm xem cõi nguồn
Vì Em ta chợt hiểu: “Buồn…
… trong từng mầm, hạt, suối tuôn thác ngàn”.

An Miên

