
 

Tháng sáu trờ i mưa 
 

Tháng sáu trời mưa, trời mưa không ngớt  

Trời không mưa anh cũng lạy trời mưa  

Anh lạy trời mưa phong toả đường về  

Và đêm ơi xin cứ dài vô tận  

 

Đôi mắt em anh xin đừng lo ngại  

Mười ngón tay đừng tà áo mân mê  

Đừng hỏi anh rằng: có phải đêm đã khuya  

Sao lại sợ đêm khuya, sao lại e trời sáng...  

 

Hãy dựa tóc vào vai cho thuyền ghé bến  

Hãy nhìn nhau mà sưởi ấm trời mưa  

Hãy gửi cho nhau từng hơi thở mùa thu  

Có gió heo may và nắng vàng rất nhẹ  

 

Và hãy nói năng những lời vô nghĩa  

Hãy cười bằng mắt, ngủ bằng vai  

Hãy để môi rót rượu vào môi  

Hãy cầm tay bằng ngón tay bấn loạn  

 

Gió có lạnh hãy cầm tay cho chặt  

Đêm có khuya em hãy ngủ cho ngoan  

Hãy biến cuộc đời thành những tối tân hôn  



Nếu em sợ thời gian dài vô tận  

 

Tháng sáu trời mưa, em có nghe mưa xuống  

Trời không mưa em có lạy trời mưa?  

Anh vẫn xin mưa phong toả đường về  

Anh vẫn cầu mưa mặc dầu mây ảm đạm  

 

Da em trắng anh chẳng cần ánh sáng  

Tóc em mềm anh chẳng thiết mùa xuân  

Trên cuộc đời sẽ chẳng có giai nhân  

Vì anh gọi tên em là nhan sắc  

 

Anh sẽ vuốt tóc em cho đêm khuya tròn giấc  

Anh sẽ nâng tay em cho ngọc sát vào môi  

Anh sẽ nói thầm như gió thoảng trên vai  

Anh sẽ nhớ suốt đời mưa tháng sáu 
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