Huyền ảo
Chim huyền vụt cánh qua đêm
Vô thanh, không hót, nỗi niềm rải rơi
Ánh trăng ảo mộng treo trời
Mối tình câm lặng bóng soi trở mình.

Bên bờ
Trên bờ hoang vắng sông trôi
Gửi theo những nỗi ngậm ngùi đi xa
Mai sau nỗi nhớ về nhà
Bên bồi bên lở cùng hòa nhịp vui.

Nghe Beethoven
Đồng quê, Định mệnh. Thánh ca.
Trâu xưa nghe khúc nhạc hòa bên tai
Vĩ cầm ngày hội thiên thai
Dương cầm tàn tích âm giai vọng về.

Kiêu hãnh
Còn lại khoảng cách mong manh
Mà như xa thẳm trời xanh chim trời
Trui trong lửa đỏ tình người
Ngày mai kiêu hãnh với đời cô đơn.

Bất chợt
Một ngày chờ đợi thiên thu
Bình minh ló dạng, sương mù tan bay
Trùng khơi nhớ đất vui vầy
Bạc đầu bất chợt đen dầy hồi sinh.

Chuông nguyện hồn ai
Dấn thân bầu bạn chiến trường
Lao đao khói lửa vấn vương mối tình
Nhịp cầu đổ gãy mong manh

Hồi chuông cầu nguyện một mình đồi cao.

Sông bảy màu
Xanh bèo dạt, đỏ phù sa
Đen bùn, vàng cát giang hà vẫn trôi
Tím biêng biếc tận cuối trời
Trắng phau nỗi nhớ, còn tôi bạc tình.

Tiếng đàn ca
Ngón đau vuốt nhấn phím đàn
Nỗi lòng da diết trổi âm gửi người
Đêm dài tình khúc chơi vơi
Sớm mai thăng giáng tiếng lời hoan ca!

Pháp nạn
Quê hương chia cắt hận thù
Nâu sồng thanh tịnh cửa chùa bất an
Khóc cho huynh đệ tương tàn
Cà sa nhuộm máu sắc vàng bi thương!

Tôi dành cho tôi
Đi trong giông tố sấm rền
Cuối đường chập choạng tắt đèn vô minh
Duyên tàn phước mỏng mong manh
Cũng từ nghiệp báo tôi dành cho tôi!
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