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Tiếng Thông Reo    
 
Gió đại dương rời rợi thổi về, len lén sẽ uốn mình qua kẽ lá 
Khúc nhạc tấu rung lên ngàn tiết điệu, bản trường ca giao động vạn âm thanh  
Nghe hay chăng tiếng thông reo lên âm điệu mơ hồ,xa xăm từ lòng đất,thì thào qua hơi thở,một trời 
sao êm đềm say nhịp chuyển, và sương đêm thầm lắng giữa u huyền. 
Mây trắng lững lờ trôi, hương gió miên man rung động lá cành, phấn thông vàng rơi lả tả, nụ thông 
cái nở môi cười 
Say đắm men đời thơm ngát, phấn thông vàng cùng nụ cái tay vòng tay ắp ủ mộng ngày xanh. 
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Mầm Xanh Xuất Hiện     
     
Gió reo lên âm điệu rì rầm, hàng cây như bàn tán thì thầm  vẻ xinh xinh của mầm xanh duyên dáng. 
Ngàn hoa thắm thi nhau đua nở, cỏ cùng cây say đắm ngất ngây, 
Tất cả đều say sưa trong vũ khúc mơ huyền để đón chào ngày Mầm Xanh xuất hiện. 
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Thư Cho Người Đi Xa 
   
Em ạ, có bao giờ em nằm yên lặng, để khung trời khép nhẹ trong bờ mi, đưa tầm mắt theo dõi con 
tàu về miền quê hẻo lánh 
Dư ảnh cuộc đời vui chập chờn trong đợt khói, thanh âm cuộc sống động văng vẳng trên bánh xe 
Tất cả mất đi rồi... khi con tàu dừng lại một bến nào xa xăm. 
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Sóng Trào Luân-Vũ 
 
Âm thanh tràn đầy cung bậc nhịp ba. Sóng nước xanh rập rờn trên nếp áo. Cánh tay chèo níu chặt 
nửa bờ vai,giải Ngân hà kết bởi vạn chùm sao confetti cài lên mái tóc. Khung trời thu tròn trong vòng 
mắt, ánh hoa đăng là ánh sáng của tinh cầu. Từng đôi một con thuyền thon nhỏ dìu nhau lướt đi, gót 
hài in vết giòng Danube. 
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