Anh Yêu Em…
nợ em cả cuộc đời…

Tôn-Nữ Mai-Tâm

Mai xa nhau, em ơi đừng buồn nhé
Đừng làm anh nhụt chí đấng nam nhi
Hứa cùng em, anh sẽ quay trở lại
Bên người yêu bé bỏng đợi chờ anh…

Đừng khóc nghe em lòng anh tê tái
Cuộc chiến này cần tấm lòng khí khái
Hào hùng yêu nước lính trẻ hăng say
Anh hãnh diện làm con của tổ quốc…

Chờ anh em nhé anh sẽ trở về
Đem cho em niềm hạnh phúc khôn nguôi
Trong tim anh hình ảnh em dịu ngọt
Làn môi mềm…em yếu đuối mong manh…

Tóc đen dài rơi trên bờ vai lạnh
Nổi cô đơn cuốn hút cả người em
Vui lên đi cho hồn anh đứng vững
Chiến đấu quân thù đền nợ tổ quốc….

Chung quanh anh tình chiến hữu phủ che
Tiếng đạn nổ nghe gần bên tai quá
Xướt ngang đầu anh chỉ nghĩ đến em
Thương người yêu bé bỏng đợi chờ anh…

Ánh hỏa châu nhập nhoà trong đêm tối
Mùi thuốc súng lan tỏa trong không gian
Chiếc áo hoa rừng đẫm ướt sương khuya
Khoác lên vai người chiến sĩ rừng sâu…

Đường hành quân xào xạc lá vàng khô
Châm dẫm đi giữa rừng thu giá lạnh
Nhớ em yêu lẻ bóng bên khung cửa
Cô đơn buồn… đợi cho anh em nhé …

Nhặt lá nâu đỏ vương trên lối bước
Chất đầy ba lô một mùa Thu lạnh
Kết vòng hoa tim uơm niềm thương nhớ

Quàng vào cổ sưởi ấm mảnh tim em…

Rồi anh về bầu trời bừng hoa nở
Mắt nai ngơ ngác ủ ánh trăng sao
Tình em sâu thẳm ngập dòng Hương giang
Vây chặt hồn tim anh như chết lịm…

Anh nợ em, vòng tay dang khép chặt
Dìu hồn em qua khỏi chốn cô đơn
Hàng kẽm gai kề mảnh tim tê tái
Rừng sâu âm u lạnh lùng vô cảm …

Anh yêu em, nợ em cả cuộc đời
Nhớ ánh mắt buồn tim anh xao xuyến
cô đơn từng giờ em đợi chờ anh
Ân tình đó anh ghi khắc trong Tâm…

Anh nợ em, nợ ánh mắt nụ cười
Nợ cánh tay cho em kê làm gối

Mùi hoa mộc ủ mái tóc đen dài
Như sợi tơ hồng cột chặt hồn anh…

Anh nợ em, nợ vòng tay ôm siết
Nợ nụ hôn dài khỏa lấp cơn mê
Đợi cho anh, anh sẽ về em nhé
Cuộc đời này ta mãi mãi có nhau…

Anh yêu em… nợ em cả cuộc đời…

