
Xuân nhớ về em 

 

Tạ ơn Chúa, con lại thêm mô ̣ t tuổi. 

Chung quanh côn, đường lối vãn như xưa. 

Nghiã là con cồn sống đốn Giao Thừa 

Từ ngày trước và bây giờ vãn tha ̣ t. 

 

Trong cuô ̣ c đời giồng thời gian luân chuyển. 

Sang ở đây tińh đã được nhiều năm. 

Nhớ Xuân xưa, khi biến cố thăng tràm. 

Xuân khi áy, chác là không đệp lám 

 

Xuân tha ̣ t nhiều Sử sách ghi chiến tháng. 

Xuân vãn về, với kỷ niê ̣m oan khiên! 

Xuân lại về, với những kể ta ̣ t nguyền! 

Xuân cũng đến với côn người bát hạnh! 

Xuân vãn đệp, Xuân cố buồn, Xuân nước mát! 

 

Hãy tạm quên, xửa soạn đốn Xuân vui. 

Nghe pháô đốn Xuân, Xuân đến tha ̣ t rồi. 

Trong nhang nến, hiǹh Ông Bà hiển hiê ̣n. 

Mứt, bánh chưng, hôa, quả, đày đủ hết. 

 

Đốn Xuân này, tôi lại nhớ Xuân xưa. 

Chiều ba mươi, mua lễ cúng Giao thừa. (đốn) 

Mô ̣ t em bế, dãn mô ̣ t bà chưa già lám. 

Đây mệ em, bê ̣nh tiǹh đang tràm trộng. 

Cha của em, bát cải tạô chưa về! (cồn) 

 

 



Tôi vô ̣ i vàng chia sể với êm thơ. 

Không nhiều lám, mà cũng không it́ lám. 

Tiền mua pháo, thức ăn, hôa, quả cúng. 

Tôi chô êm, để em cố mùa Xuân. 

Tôi trở về với giổ sách tay không  

 

 

Đốn Xuân đến chi ̉cồn nhang với bánh 

Xuân năm áy, Xuân bây giờ khác hản. 

Tôi ngồi đây chuản bi ̣đốn Giao thừa. 

Chung quanh tôi đày đủ quá hơn xưa 

Xuân tha ̣ t đệp, Xuân thả dàn phung phi…́ 

Tôi vãn nhớ em, tuy không cồn ga ̣p nữa. 

Tôi càu xin, em cố những Xuân vui. 

Cha mệ em, cồn sôńg ở trên đời. 

Ở bên cạnh với người con hiếu thảo. 

 

Xuân tha ̣ t đệp, trông côn người hoàn hảo. 

Xuân tuyê ̣t vời trong tiǹh ý thứ tha. 

Trong vợ chôǹg, con cháu, ông, bà. 

Hãy tha thứ, đưǹg để ai đau khổ! 

Xuân tha ̣ t đệp khi tiǹh người rô ̣ng mở. 

Xuân tuyê ̣t vời cho tát cả tiǹh thương. 

 

Dân Nam. 
 
 

 


