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Lên mây nhận diện thiên thần 
thấm thân lưu trú cõi trần có không 
thương con đà điểu chổng mông 
thương ta xấu hổ xé lòng bấy nay 
 
rượu tuần tự nuốt nào say 
đưa-tay-vuốt-bụng – thở dài cho qua 
trả tiền xa-cước bôn ba 
trả đời xích-thủ để mà tay trơn 
 
xò-xè lớp lớp mây vờn 
mặc ai chửi kệ giận hờn ai đây 
sa chân ăm ắp bùn lầy 
sa chân lộ mặt người ngay khó tầm 
 
vượt-ngòi-ngoi-nước – bao năm 
xở-mương, xuất-lộ hồn Chăm lạc đường 
chân đau rầm rập tứ phương 
chân đau sử nén ai lường được cho 
 
sương trầm, bến lặng độ đò 
tròng trành lữ khách buồn xo ro thầm 
vu-ngôn, rạn nứt chữ tâm 
vu-ngôn, đổ vấy lỗi lầm tha nhân 
 
lên mây nép bóng thiên thần 
tấm thân vỏ-gié ai cần làm chi 
đồng bào, đồng cảnh lầm lì 
đồng bào, ngơ ngác đường đi sạn lồi 
 
 

quân tàn phận chẳng đơn côi 
xạ hương quấn quýt cây đời lưu thơm 
quê in bóng lớn thằng bờm 
quê in sừng sững cây rơm ấm vườn 
 
thiên thần bậu thử giở chương 
Thiều-Hoa lộng lẫy chiến trường còn 
nguyên * 
phương nầy bình chẳng bình yên 
phương nầy ngun ngún trận tiền chưa tan 
 
nắng loang lở vẽ dặm đàng 
ta loang lở vẽ gian nan lạ miền 
về đây gọt giũa truân chuyên 
về đây lắng tiếng chim quyên mỏi mòn 
 
thiên thần vô-nghiệm héo hon 
vổ ăn, vổ nói - hỏi còn chi đâu 
huy-âm dồi dội dã sầu 
huy-âm liễu mộng công hầu vô ngôn 
 
sờ khuya xót bụng dạ cồn 
cành cây dính tuyết nặng hồn loay hoay 
nhánh tình gió hẹn giải bày 
nhánh duyên đời đợi mỗi ngày mỗi lâu. 
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