
 

 

Nguyên Vẹn Cuộc Đời 
 
Buổi sáng nay thức dậy, tôi thấy trên đầu mình vẫn có mặt trời 
Tôi thấy ngập ngừng trên màu lá tiếng chân tôi 
Giữa trời thu tôi chợt thấy những thay đổi của tình người 
Tôi thấy chung quanh tôi một cuộc đời đang mới 
 
Tôi thấy nắng đong đưa trong trăm ngàn màu lá 
Tôi thấy cuộc hội tụ nào rồi cũng vội vàng qua 
Tôi thấy ngày mưa về ngang qua những phố xa 
Tôi thấy những người quen bổng nhìn nhau xa lạ 
 
Tôi thấy trong mỗi cuộc chia ly là một lần hội ngộ 
Trong mỗi hoàng hôn là ấm áp những bình minh 
Buổi ra đi bổng chợt thấy đã quay về 
Trong giọt nước mắt tôi thấy có tiếng cười giòn giã 
 
Tôi thấy trong khổ đau xưa có chút gì ngọt lịm 
Tôi thấy cuộc đời dầu chìm nổi vẫn lặng im 
Đời vẫn trôi theo những vết chân chim 
Tôi thấy trong những tan vỡ xưa có chứa chan tình đôi lứa 
 
Tôi thấy tôi đổi thay trong những người bạn xưa 
Tôi thấy mình giữ yên một hạnh phúc đủ vừa 
Trong vạt nắng tôi thấy có những chiều mưa 
Trong một áng mây trôi tôi thấy có trăm ngàn khung trời cũ 
 
Tôi thấy bạn bè ngày nao trong những lần vẫy tay chào 
Tôi thấy cuộc đời yên giữa sóng gió lao xao 
Tôi thấy dầu có ra đi cũng chẳng đến một nơi nào 
Tôi thấy trong tiếng rong rêu có rừng xưa về nương náu 
 
Buổi sáng nay tôi vẫn thấy có mặt trời 
Ở trong tôi vẫn có mặt những nụ cười 
Ý chưa khơi mà người xưa đã hiểu rồi 
Dòng sông quê cũ, tôi thấy hạnh phúc ấy vẫn ngàn đời còn nguyên vẹn  
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