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KHAI BÚT NĂM GIÁP TÝ
Sáng thức dậy, hôm nay mồng một Tết
Mùa xuân sang đâu biết tự bao giờ?
Ngoài song cửa sắc trời xanh diễm tuyệt,
Ta trong phòng khai bút một bài thơ…
Ta đĩnh đạc ngồi trên manh chiếu nát,
Điếu thuốc tàn còn lại tối hôm qua,
Que diêm ấm lóe thơm mùi pháo xác,
Khói ngọt ngào lênh láng chảy quanh ta…
Hướng mặt nhìn trời cao xin thêm hứng,
Để Đất, Trời giao họp với Người,Thơ;
Xà lim tối, bốn tường vôi sừng sững,
Khách tri âm sao cũng lắng tai chờ ?
Để mở đầu bài thơ năm Giáp Tý,
Lời tạ ơn quả đất vẫn xoay đều,
Hẳn phải có một mùa xuân như ý
Cho mọi người trên đất nước thân yêu.
Xin gửi đến từng dòng Sông, ngọn Núi,
Bốn nghìn năm đùm bọc một giống nòi,
Lòng tôn kính, niềm tin yêu vời vợi,
Lửa tim này dâng hiến ngọn tinh khôi.
Nguyện sát cánh bên những đời bất hạnh,
Cùng đấu tranh cho lý tưởng Con Người,
Mùa xuân đến sáng niềm tin tất thắng,
Ngày vinh quang xuất hiện vẫy tay mời…
Chiến hữu xa gần, thân quen, tri kỷ !
Lời chúc mừng tâm, chí đẹp như sao,
Sức khỏe, niềm tin, tấm lòng chung thủy
Với cuộc đời mãi mãi ở ngôi cao…
Kẻ thù kia ta nói cho lần cuối,
Gấp quay lưng với tà thuyết ngông cuồng,
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Trở lại làm người ăn năn cải hối,
Mới mong tìm ánh sáng của tình thương…
Mùa xuân nay ta có lời cáo lỗi,
Vì việc chung đành để cảnh nhà hoang;
Hãy đợi nhé, đợi một mùa xuân mới,
Ta ân cần nêu, pháo đón xuân sang…
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Đám Cưới
Nguyễn Tư Thị Điềm
Anh là con giai Bắc Ninh
Có một đồng bạc để dành cưới em
Hai hào thì để mua tem
Mời chúng, mời bạn, anh em xa gần
Cưới em anh thấy cũng cần
Hào mốt tiệc rượu, hào hai đi tầu
Hào ba anh mua trăm cau
Tám xu mua gói chè tầu uống chơi
Cưới em ăn uống linh đình
Bắc Ninh, Hà Nội biết mì nh biết ta
Bẩy xu anh mua tương cà
Hào 7 gạo nếp cùng thời rau dưa
Cưới em anh tí nh cũng vừa
Có một đồng bạc còn thừa hào hai.
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