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Lá thư đầu xuân    (gửi cháu gái ở quê nhà) 
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Nhà em có vại cà dầy 
Có ao rau muống, có đầy chĩnh tương. 

Dầu không mỹ vị cao lương, 
Trên thờ cha mẹ, dưới nhường anh em. 

Một nhà vui vẻ êm đềm,  
Đói no trong cảnh không thèm lụy ai. 

Dân ca miền Bắc 
 

 
Được thư cháu viết đầu năm, 

Biết cháu vẩn khỏe bình an chú mừng ! 
Biết tin mẹ cháu ốm nhiều 

Phải đi bệnh viện tốn tiền thuốc thang. 
Cháu thì tất tưởi lo xa 

Cày bừa, chợ búa, thêu thùa, lo cơm. 
Chú mong bệnh đã lui cơn, 

Cháu đỡ vất vả, gia đình bớt lo. 
Nhớ hồi năm ngóai bão to 

Gío mưa cuốn mất mái nhà cháu đi ! 
Bên này chú vẫn  bình thường, 

Tròi cho sức khỏe không gì sướng hơn. 
Về già, làm có nơi tay 

Các em vẫn mạnh, học hành cũng xuôi. 
Cũng như hai cháu nhà con 

Siêng năng, hạnh kiểm mát lòng mẹ cha. 
Năm nay, chú cũng định về 

Thăm quê du ngọan để bề thảnh thơi. 
Bên này làm cũng nhọc công 

Một năm nghỉ được vài tuần xả hơi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nếu về sẽ ghé Ninh Bình 
Viếng thăm nhà cháu, gia đình cái Hoa. 

Lần này mong nán ít lâu 
Câu được con cá ao nhà thì hay! ! 

Cháu ơi, cháu đã có lòng 
Thêu cho đôi gối gọi là tình quê. 

Gối thì chú nhận làm quà 
Tranh thêu đành chịu, không mang được về. 

Đanh rằng tranh cảnh quê nhà 
Hương đồng gío nội, trong lòng mình thôi ! 

Phúc thư một lá gửi về 
Mến thăm thôn xóm mọi bề lành an. 

Trẻ già, lớn bé vui tươi 
Việc trong trọn vẹn, việc ngoài hanh thông. 

Chúc riêng cháu với gia đình 
Bước sang năm mói có nhiều cơ may ! 

Lợn gà thì đẻ được nhiều, 
Cày bừa thì tốt, thêu thùa khách đông. 

Lời thư câu ngắn tình dài 
Xa nhau vạn dặm, đành nhờ én đưa... 
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