Thö gia ñình
Tân Biên, Giêng, Một, Tân Mùi.
Thăm con, thăm cháu, mọi người xa quê.
Pháo giao thừa tỉnh cơn mê,
Giấc đà lỡ, lục túi thơ tìm vần.
Qua khe cửa ánh sao Xuân,
Lung linh nhòm ngó, nghĩ gần mà xa.
Xuân ơi, chan chứa quê nhà,
Thì Xuân cũng hãy lan ra nước ngoài.
Xuân nay thật thắm thật tươi,
Lưu lại mãi mãi những người thân ta.
"Năm bốn mùa, Xuân vi thủ".
Trẻ, già, mới, cũ, cũng vẫn hưởng Xuân.
Gửi lời cầu chúc ân cần,
Tất cả con, cháu, người thân nước ngoài.
Mừng Hào nay đã tới nơi,
Qua đi bao những ngày dài tạm cư.
Mau mắn gặp được thời cơ,
Đạt được lý tưởng ước mơ lâu rồi!
Mừng cho Khoát học sáng ngời,
Tiếp thu văn hóa nước ngoài thật mau.
Kiến thức tiếp nhận thật cao,
Để cho đời sống về sau vững vàng.
Mừng cho Lương vẫn dịu dàng,
Làm vui tất cả họ hàng anh em.
Việc làm lợi tức liên liên,
Vui khỏe sung mãn, ưu phiền tránh xa.

Mừng Nhân tuổi thiếu, khôn đa,
Mạnh dạn vững chắc bước ra trường đời.
Gặp may khi chọn lứa đôi,
Để cho đời sống mai ngày lên hương.
Mừng cho Trác khá tinh tường,
Học đâu biết đó, nhất trường, chăm
ngoan.
Tuổi nhỏ mà lớn cái khôn.
Thầy yêu, bạn quí, mọi môn hơn người.
Mừng Khởi trong tuổi thơ ngây,
Mập, mạnh, mau lớn, mỗi ngày khôn ra.
Học chăm, ngoan ngoãn, nết na,
Hài lòng cha mẹ, cả nhà thấy vui.
Mừng cho tất cả mọi người,
Con cháu, cùng với những ai thân bằng.
Chúc cho sức khỏe như vàng,
Niềm vui như ngọc, là sang nhất đời.
Còn về nếp sống bên đây,
Chú Tư sẽ kể cho hay cả rồi.
Đến đây, bố tạm ngừng lời,
Bấy nhiêu cũng tạm đủ rồi, các con.
Định rằng sau bữa đầu niên,
Chụp hình kỷ niệm, gửi bên làm quà.
Nhưng Danh, nó chẳng có nhà,
Nên đành hoãn lại, để chờ dịp sau.
Trung Hiền (Tết 1991)
(Giữa "Niềm vui như ngọc, là sang nhất đời."
và "Còn về nếp sống bên đây,"
còn ghép thêm bài "Xuân xa con")

