
Ngã 3 Bình Tuy 
* 
Vất vưởng trên bờ đê dầu tỉnh 
Màn trời chiếu đất đã mấy ngày 
Trên con lộ lính ơi là lính 
Đắn đo chờ, phải ở tại đây… 
 
Muốn nhập thành phải đi mình không 
Súng đạn bên đường chất như củi 
Mấy mươi ngày băng núi lội đồng 
Ngủ chập chờn người luôn khát đói 
 
Hai lối đường đi vào trong tỉnh 
Quân cảnh súng đạn kiểm soát người 
Lối bên kia Tướng THƠ và Võ Bị 
Chầm chậm nhập thành rất êm xuôi… 
 
Lối bên nầy với mấy em lính 
Cùng vợ con gần 20 người 
Chung quanh gồm đủ quân binh chủng 
Đứng bên nhau thân xác rã rời… 
 
Trong cảnh loạn cũng đành bỏ súng 
Lên xe lăn bánh chạy vô thành 
Đường phố xe đông như mắc cửi 
Mạng người coi bộ quá mong manh 
 
Lính lạc đàn hầm hừ bực bội 
Tay không súng đi tới đi lui 
Bỏ xe bên đường dẫn theo lính 
Xuống đò về Long Hải, tối rồi !! 
 
Nhìn lịch hôm nay ngày 29 
Nhớ ngày nào biển cả mênh mong 
Chiếc đò hàng lính dân đầy nhóc 
Xa Tây Nguyên, canh cánh nặng lòng… 
 
Từ KonTum chạy qua nhiều tỉnh 
Về tới đây chưa phải là nhà 
Một thuở chiến chinh thương đời lính 
Phận bọt bèo cay đắng xót xa 
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Tình em kết nghĩa 
* 
Ở trong đôi mắt anh nhìn thấy 
Có chút tình vương, chút luyến lưu 
Tình trào dâng nhẹ như sóng dậy 
Em dằn tâm Lắng niềm ưu tư 
 
Tình cờ gặp gỡ rồi quen biết 
Nói chuyện qua phone đều mỗi ngày 
Sáng bên nầy bên em chiều xuống 
Nửa vòng trái đất ngắn hay dài 
 
Em duyên dáng nói cười chân thật 
Biết anh buồn đang sống cô đơn 
Con ở xa vợ vừa mới mất 
Sống âm thầm buồn nhớ nào hơn 
 
Em cảm thương kết tình huynh muội 
Nói cười dòn dã tạo niềm vui 
Lời an ủi cho vơi buồn tủi 
Đở lẻ loi ngày tháng cuối đời 
 
Con em đã lớn ngoan hiền lắm 
Một gái một trai ấm cửa nhà 
Vườn tược sân nhà em chăm sóc 
Trước sân rực rỡ một vườn hoa 
 
Quen nhau hợp tánh rồi thân thiện 
Anh mừng vui có được cô em 
Nói lời dịu ngọt luôn an ủi 
Chia xẽ buồn vui mọi nỗi niềm 
 
Biết đến bao giờ mình gặp mặt 
Về thăm vườn cây trái em trồng 
Ổi chìn cây tươi thơm ngon ngọt 
Nắng đoàn viên ửng má em hồng 
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