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ÐÓN T�T 
 
Th�p nén nhang tr�m ñón T�t Ta 
Mâm ñ�y ng� qu� l�i bày ra 
Chè sen th!m ngát dâng tiên t% 
H'!ng khói chân thành kh*n m+ cha 
Ch,ng ti-c tùng nhi/u cho m-t s1c 
Không bày v5 l�m c�ng vui nhà 
Tr'6c th/m Năm M6i ta cùng chúc 
Quê c� mai này h�t xót xa. 
 
NGUY
N TH� NGC DUNG  
 

�M LÒNG 
 
Năm nay T�t ñ�n l�nh mùa ñông, 
Phong t?c b�y ra s'@i *m lòng, 
ChBu cúc, cành mai vàng n�ng nh6, 
Bánh ch'ng, hDp m1t ngEt m'a mong. 
Nhang tr�m nghi ngút hFn dân tDc, 
CG biHu rBp rGn danh núi sông. 
Chúc t?ng xuân nào ñ�y mãn nguy-n, 
Ngày v/ rJc rK ñ*t Thăng Long. 
 
NGUY
N TH� NGC DUNG  

 



MAI VP ĐÓN TST 

 

H� H��ng L�c - San Diego 

 

HTUNG MÙA XUÂN 

 

Đ� TH� MINH GIANG - Louisiana 



V  Quê L$ T%t  
 
"Ai có v/ quê ch!i v6i ta 
Đ*y riêng phong c�nh n'6c non nhà 
Có v/ m6i bi�t quê là thú 
Mu\n r1t tình ñi, r*t khó ra" 
Đông Xuyên Nguy$n Gia Tr- 
 
Nh6 x'a còn @ Hà Thành, 
T�t nào tôi c�ng xu*t hành v/ quê 
Tr'6c là chúc thE th�y me, 
Sau thăm chú bác, b�n bè, anh em 
 
Đ'Gng v/ Đông Ng�c ch,ng quên, 
NgFi xe tôi ng�m nh_ng mi/n ñã qua 
Đây làng Yên Ph? bán hoa, 
Tây HF c�nh ñ+p, gió hòa dau ñ'a 
Nghi Tàm ngh/ chính trFng hoa, 
Qu�ng Bá (1) hF t�m trf già tBp b!i 
NhBt Tân nhà thu\c (2) dhy dài 
Đ'Gng này r5 B'@i, th,ng thGi Phú Gia (3) 
Cây nêu trFng @ tr'6c nhà  
Đì ñùng ti�ng pháo, chuông chùa ñiHm vang 
Đ+p thay ñào ñj cúc vàng 
Du Xuân thôn n_ tìm chàng trai t! 
Làng B�c theo ñ�o Gia Tô 
NhBt Ki/u (4) ñFng áng chăm lo c*y c�y 
Th*y ruDng t'!i t\t vùng này  
Lòng tôi c�m kích tràn ñ�y vui t'!i! 
 
 
 

Ngõ Đông Làng V5 ñây rFi 
Ngoài ñình lo T�t, bao ng'Gi dâng h'!ng 
Nhà tôi ngõ V5 g�n tr'Gng 
Tôi li/n ñ\t pháo Cát T'Gng mpng Xuân 
Chúc mpng tr'Gng thE song thân, 
Các em m�nh khje thêm ph�n an khang! 
Chúng tôi làm lo tp ñ'Gng 
RFi ñi chúc T�t hE hàng g�n xa 
Nri mpng th�y m+ hi-n ra 
Vì th*y con cháu mDt nhà hEp ñông 
Chuy-n trò vui vf ñBm nFng 
Cr T�t h� xu\ng ăn chung mDt bàn 
Món s*y phong va khác th'Gng 
Th!m, cay, bùi, ngEt, ch,ng nh'Gng món chi 
Th1c ăn ñF nh�m thi�u gì 
Đsc bi-t nh*t s*y b@i vì th!m ngon 
Ch� ngEt c�ng có ti�ng ñFn, 
Bánh khoai phFng tr�ng ngEt, dòn l� h!n 
 
Di c' tôi @ Sài Gòn, 
Dù xa vhn nh6 món ngon quê nhà. 
Mong sao th\ng nh*t s!n hà, 
T�t quê Đông Ng�c m6i là s'6ng vui! 
 

Đông Thanh Nguy$n Quang Ch/t  
(Tân Stu 1961) 
 
Ghi chú: 

(1) Làng Qu�ng Bá cách Hà NDi chpng 5 cây s\ 
(2) T1c nhà thu\c súng 
(3) Phú Gia còn có tên gEi là làng Ga 
(4) NhBt KiHu c�ng có tên  là NhBt T�o 

 



 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

                     

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 



                                    

 



                      

 

 

 



 

 

 


