
 

  
 

                     
Hai Lú a chú c Tế t.  
 
Mừng Xuân thịnh vượng năm Con Gà  

Chúc Tết an khang đến mọi nhà  

Chòm xóm hát ca không đánh bạc  

Bạn bè đối ẩm chớ chơi gà?  

Phúc Lộc tràn trề xanh tựa lá  

Đức Tài vô tận thắm như hoa  

Con cháu sum vầy vui hạnh phúc  

Đừng quên nhang khói cúng Ông Bà  
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Nhớ Mẹ  
Thuở ấy con học ở quân trường  

Mưa chiều ướt đẫm bao mương vườn  

Xóm dừa vang giọng tao đàn trỗi  



Nhớ Mẹ lòng sao khỏi nhớ thương  

Ước mong một sớm sẽ quay về  

Mẹ vẫn chờ con ở xóm quê  

Đêm nay cũng giọng tao đàn trỗi  

Mất Mẹ đời con thêm tái tê  

Và bao lần nữa những đêm thơ  

Ngần ấy hồn con chết bên bờ  

Ai đưa cơn sóng về với biển  

Mẹ có còn đâu để đợi chờ  
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Chuyến đò yêu thương. 
  
Đời như những cánh lục bình trên sông  
Du hành về Điệp Vĩnh Long.  
Trường Giang bát ngát mênh mông  
Lênh đênh sông nước cởi lòng xuyến xao.  
Chảy theo con nước lòng không muốn về  
Đò qua bao dãy cù lao.  
Em ru điệu lý đê mê  
Trên khoang bạn trãi biết bao ân tình.  
Để thương để nhớ gái quê  
Long Hồ Quên đi những chuyện nhục vinh  
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BẠN ĐẾN NHÀ ĐỜI  
Bạn đến nhà ta,Không có gà  
Mồi màng đơn giản nhưng bao la  
Vịt quay,gỏi cuốn ăn tương lật  
Cá chét,cua đồng húp mặn mà 
Xếp Lạc ngân Nga bài vọng cổ  
Lính Đời trầm bỗng khúc tình ca 
Chia tay bịnh rịn lòng lưu luyến  
Sức khỏe ráng gìn ,tới nữa nha ?  
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