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Thế là chỉ còn vài hôm nữa, Đông sẽ tàn và 

Xuân lại tới. Nhớ hôm cùng ngồi với nhau trong buổi 

Tất niên như thông lệ hàng năm, mà lòng ai cũng se 

lại. Vì nhìn thấy bạn bè xưa vơi đi nhiều quá. Có 

người ra đi ngay lúc Giao thừa, người lại để năm 

cùng tháng tận. Chén rượu cuối năm, hình như mời 

nhau mà lại uống thêm vào cái mênh mang những 

hoài niệm thuở đầu xanh.  

Sáu mươi ba, đi qua nhanh quá. Cộng tuổi của 

ngày bám áo mẹ ra đi thì nay đã bảy chín, bảy tám cả 

rồi. Quê cũ lờ mờ như sương khói, những ổ rạ, mái 

rơm, những con phố, bờ hè, cây đan nhau xanh lá. 

Gió mùa thu đem buốt giá mùa đông. Rồi Giêng, Hai 

chỉ còn cái lạnh nhè nhẹ bên ngoài thì trên mặt ruộng, 

rải rác những lá khúc mhuộm màu xanh mốc. Đôi cây 

đã trổ hoa vàng. Lá khúc chứa những giọt sương đêm 

tinh túy của mùa xuân; hèn nào xôi khúc thơm như 

mùi xuân chớm dậy thì.  

Mà giờ bảy chín, tám mươi vẫn còn rơi nước 

mắt thấy bao mùa xuân đi qua, mỏi mòn trên vai mẹ, 
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nhuộm trắng dần mái tóc của cha, vẫn lau chùi nhà 

cửa sạch sẽ gọn gàng, vẫn tấm bánh, cành hoa trên 

bàn thờ gia tiên và trang nghiêm kính cẩn trong phút 

giao thừa để đón xuân đem năm mới vào nhà. Không 

ai hờ hững với xuân. Con người đắm mình vào 

hương sắc mùa xuân, đặt biết bao hy vọng, cái đổi 

mới cho cuộc đời mình và chúc nhau những câu thật 

tình hay khách sáo cũng chỉ trong vài ngày đầu năm 

của tháng Giêng.  

Cuộc đời bố mẹ ta đi qua, lại đến chúng ta bước 

vào cái vòng xoay luẩn quẩn ấy. 

Thời gian rồi cũng qua đi, hôm nay chẳng phải 

nói chữ “giật mình” mà thấy rõ rằng ai cũng đều ở cái 

tuổi trên dưới tám mươi, nhưng mùa xuân có phụ ta 

đâu. Ta có bao mùa xuân gắn chặt ở trong lòng; bao 

mùa xuân vui buồn cùng gia đình, bè bạn.  

Đừng tưởng Xuân tàn hoa rụng hết 

Đêm qua sân trước một nhành mai ...
*
 

 Cũng có thể nói rằng hương thơm, nhụy ngọt 

của muôn hoa trong mùa xuân chỉ là con đường dẫn 

vào mùa xuân đồng môn vĩnh cửu của chúng ta./  
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 Hai câu thơ này do cụ Ngô Tất Tố dịch từ một bài kệ “Xuân khứ 

bách hoa lạc” của Mãn giác Thiền sư.  

Xuân đáo bách hoa khai  

Sự trục nhãn tiền quá lão tòng đầu thượng lai 

Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận 

Đình tiền tạc dạ nhất chi mai 


