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.  
Ai chia bóng nắng làm đôi  

Bóng rơi dưới đất nắng trôi trên trời  
Nắng lên rực rỡ dòng đời  

Bóng chìm trong tối nghẹn lời xót xa 

Ai chia bóng nắng làm ba  

Nắng nghiêng bóng ngã ta qua lối sầu  

Ước mơ chung một nhịp cầu  

Dầu cho mưa gió dãi dầu không hư  
Ai chia bóng nắng làm tư  

Ta tìm bóng nắng xe như bồi hồi  
Nắng ru bóng ngủ trên đồi  

Xe buồn ngừng bánh ta ngồi trầm ngâm 

Ai chia bóng nắng làm năm  

Bóng, ta, xe, nắng lặng câm ngỡ ngàng  

Một mai duyên nợ lỡ làng  

Én bay lẻ bạn lạc đàn về đâu? 

Ai gây chi cuộc bể dâu  

Nắng tàn hiu hắt đêm sâu bóng mờ  

Con đường cát bụi chực chờ  

Ta như thầm hỏi bao giờ xe lăn?  

. 

.Tình yêu sao nỡ chia đôi  
Để riêng ta chịu lẻ loi bên trời?  

Em đi, trôi giạt vào đời  
Còn ta ở lại nghẹn lời xót xa. 

Ví dầu bóng nắng chia ba  

Em - ta đối bóng, chiều tà chìm sâu  

Ai dìu em bước qua cầu  

Có hay giọt lệ u sầu ta rơi? 

Tháng năm lặng lẻ chơi vơi  
Buồn nhìn năm tháng mây trôi cuối trời  

Thì thôi, Chúa đã định rồi  
Kiếp này đành phải chia phôi một đời. 

Phận mình duyên số em ơi  
Đành xin hẹn lại một lời, kiếp sau  

Trên trời liền cánh chim bay  

Dưới đất xin nguyện làm cây liền cành. 
Trăm năm dâu bể đã đành  

Ngàn năm cũng sẽ kết thành tơ duyên  

Nắng xua tan hết ưu phiền  

Mình cùng dệt lại vần thơ cho tròn.   
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