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Lê Thế Hiển, CVA59 
 

... Một mùa Xuân nữa lại về - Xuân Đinh Dậu 

2017, có những vui buồn trước Tết sau Xuân, chợt 

thấy vào tuổi bọn mình giờ mắt đã lèm nhèm, đọc 

thôi cũng đã ngán mà sao tay vẫn muốn cầm ngọn bút 

giãi bày cái tâm tư đang dồn nén phơi bày trên trang 

giấy. Bởi tha hương Xuân vẫn ở trong lòng. Dù rằng 

ở đây, trên đất Mỹ ba tháng cuối năm: Đông tàn 

Xuân tới, thời gian ngày tháng như nhau nhưng 

không gian và phong tục lại thật khác nhau trên vùng 

đất của người tha hương sống theo những ngày tháng 

ấy thì, ba tháng cuối năm có bốn ngày lễ quan trọng 

nhất là Halloween, Thanksgiving, Christmas và New 

Year. Không khí vui vẻ, nhộn nhịp mua sắm, sum 

họp gia đình... Nhưng đến ngày Tết Âm lịch thì yên 

ắng như mọi ngày “ở huyện”. Trừ những tiểu bang có 

cộng đồng dân Á Đông đông đảo như Cali, Texas, 

New York, Virginia, Massachusetts... thì mới cảm 

thấy hương khói Tết quê nhà, không khí Tết bám vào 

những cánh hoa tươi, tỏa hương ấm áp đôn hậu vào 

từng hộp mứt bày trên các quầy chợ Tết hoặc các siêu 

thị Á Đông, các chùa chiền và nhà thờ. Tuy thế, 

nhiều gia đình cũng nhớ cái hương vị trước Tết như 

ngày còn ở quê nhà cho dù đã hơn bốn mươi năm quê 
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hương xa tít nghìn trùng, vẫn gói bánh chưng, bánh 

tét để cúng kiếng tổ tiên 3 ngày tết và biếu xén họ 

hàng, bè bạn, làm sống lại hương vị xuân xưa. Những 

cái không khí rộn ràng sửa soạn trước tết, mua sắm 

này nọ hoặc ăn vận quần áo mới, từ người trẻ tới 

người già để đầu năm đi chúc Tết bà con họ hàng 

cũng như lối xóm đúng như câu tục ngữ “bán anh em 

xa mua láng giềng gần”, nghĩa là họ hàng thì xa quá 

làm sao cưu mang trợ giúp được khi cần, còn bà con 

lối xóm thì tối lửa tắt đèn có nhau, dễ dàng giải quyết 

cho nhau. Một việc làm đầy nhân bản mà người Việt 

chúng ta đã được ông cha truyền lại từ lâu.  

Tết nơi đây cũng chẳng thấy tiếng trẻ con vui 

đùa, với tiếng pháo tép hay tụm năm tụm ba trước 

cảnh người lớn quây quần bên trò bầu, cua, cá, cọp 

ngồi bệt bên hè phố.  

Vài nét sinh hoạt thoáng qua trong tuổi thơ khờ 

dại và còn bao nhiêu kỷ niệm nữa đi theo thời gian. 

Giờ ngồi đây với nhiều tiếc nhớ trong những ngày 

Tết xa quê. Hỏi mình trong lúc này chỉ thấy ngậm 

ngùi khác gì giấc mộng hoàng lương.  

Một ngày như mọi ngày 

Chẳng thấy hoa mai nở  

Chẳng thấy xác pháo bay  

Nhìn bốn bề tuyết trắng 

Xuân đã về ? Ô hay 

Xuân quê hương ta đó  

Không phải xuân ở đây  
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Ta đón xuân trong mộng 

Giữa mùa đông rét cay ! 

Lòng ta như ấm lại 

Khi nhìn khói hương bay 

Bàn thờ cũng hoa trái 

Lễ nghi vẫn đủ đầy 

Nhưng sao hồn trống vắng 

Một chút gì xưa, nay 

Mà ngày nhỏ ta có 

Cùng làn gió heo may 

Qua song một vệt nắng 

Như cánh tay mẹ gầy 

Thoắt mũi kim đan áo 

Thấm vào giấc ngủ say 

Chính hơi ấm của mẹ 

Cái thuở còn sum vầy  

Nay ngoảnh mặt nhìn lại 

Thì tay đã trắng tay! 

Những vần thơ ấy chỉ là của riêng tư một 

người sống ở tiểu bang Connecticut, vùng Đông Bắc 

Hoa Kỳ, từ ngày “lạc bước” tới đây tìm cuộc sống 

mới. Ở vùng này, những ngày Tết Âm lịch thường rơi 

vào tháng Một hoặc tháng Hai dương lịch, những 

tháng cao điểm của mùa Đông luôn luôn có tuyết, 

nên ngày Tết gắn liền với tuyết rơi và giá lạnh.  

Có thể nói ngày mới tới nơi đây, lần đầu thấy 

tuyết rơi, ở trong nhà nhìn ra thấy bầu trời, cảnh vật 
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một màu trắng xóa, hoa tuyết rơi lả tả đẹp vô cùng. 

Nhưng ngày ngày lội bộ ra đón xe buýt đi làm, mặc 

dù áo ấm dầy mấy lớp từ đầu tới chân chỉ trừ hai con 

mắt để nhìn đường, thế mà vẫn cứ run lập cập như 

lên cơn sốt rét. Lúc này mới thấm cái giá ban đầu 

“yêu tuyết” và bắt đầu sợ những ngày mùa đông tuyết 

đến viếng thăm. Nhưng rồi “ở đâu âu đấy”, dần dần 

thấy tuyết dễ thương, hòa vào cái tâm trạng của dân 

bản xứ, luôn luôn mong đợi một White Chirstmas. Lễ 

Giáng sinh mà không có tuyết thì mất vui đi rất 

nhiều. Do đó mà tâm niệm LET IT SNOW, xin tuyết 

cứ rơi xuống đi, và nỗi niềm Tuyết Đông chợt đến 

cũng làm ta xao xuyến.  

Cám ơn vì tuyết nên thơ 

Cám ơn vì tuyết ngẩn ngơ xuất thần 

Tuyết rơi khoe sắc trắng ngần 

Ngàn năm tuyết vẫn thanh tân một màu  

Tuyết ơi ! đã khiến ai sầu? 

Xin đừng nhỏ lệ mà đau phận người 

Cuộc đời vốn đã ít vui 

Vẫn xin giữ mãi nụ cười cho nhau! 

Nhưng dù có lưu luyến đến mấy, tuyết cũng 

chia tay và hẹn tái ngộ vào mùa đông năm tới. Người 

ở lại, trở về với hiện thực cuộc sống, trong cái tĩnh 

lặng của đêm giao thừa miền Đông Bắc này, gợi nhớ 

đến những cái tết thuở đầu xanh với tiếng pháo giòn 

tan đêm 30, với bao háo hức của kỷ niệm đi hái lộc 

chùa, đánh dấu giờ phút sang mùa linh thiêng mà hồn 
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lâng lâng theo sương khói, để bình minh đầu tiên 

chợt thấy: 

Thoảng nghe trong gió điệu sang mùa, 

Hương sắc nàng Xuân đã chín chưa? 

Vạt nắng lung linh đùa trước cửa 

Cành đào tươi tắn đón giao thừa 

Tết này gợi nhớ Tết năm xưa 

Tiếng pháo giòn tan hái lộc chùa 

Bài hát mừng Xuân nghe háo hức 

Sao đây tĩnh lặng đến không ngờ! 

Bằng hữu ơi ! tết quê người sao nhớ quá quê 

nhà. Lại một năm mới tới, năm Đinh Dậu này mỗi 

đứa lại được “lộc trời” cho thêm tuổi. Trên dưới tám 

mươi cả rồi đấy. Ai mà “nỡ quên”. Thất thập đã cổ lai 

hy, bát thập lại thấy chẳng nhằm nhò gì cả vì gặp 

nhau trực tiếp hay I meo I miếc vẫn cứ mày, tao với 

nhau thì dù thất hay bát cũng chẳng là gì, vẫn còn 

nhau, vẫn thấy nhau chẳng phải là những ông già lụ 

khụ mà chỉ thấy một trời xuân xanh ngắt ở sân trường 

Chu Văn An – Sài Gòn ngày xưa với lứa tuổi 17, 18 

mà thôi.  

Thất thập cổ lai hy  

Bát thập gọi là gì? 

Ông so với Đỗ Phủ  

Xưng danh gọi Hồng hy (*) 

Đã ở tuổi ngoại vật 

Hỷ nộ và sầu bi  
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Với cái tâm bình thản 

Nào còn thấy chi chi  

An tịnh cùng thưởng lạc 

Đọc sách và ngâm thi 

Bên vợ con, bạn bè 

Cuộc sống đầy thi vị 

Mở đầu ắt kết thúc 

Trước, sau cũng có lúc 

Phật, Chúa gọi một khi 

Luôn sẵn sàng: Ta đi! 

Thế hệ chúng ta, qua bao sóng gió cuộc đời, 

chứng kiến nhiều biến thiên của lịch sử. Nay bình 

tâm ngồi ngẫm lại mới thấm cái lẽ vô thường chuyển 

hóa, càn khôn âm dương tiến lui, nâng lên bỏ xuống 

dễ dàng để thấy cái giá trị của phút giây hiện đang có, 

mới trân trọng nâng niu tình cảm vợ con, bằng hữu, 

tha nhân đã hân hạnh dành được. Đấy phải chăng là 

mùa xuân trường tồn vĩnh cữu !?. 
 

Lê Thế Hiển (CVA59) 

 

 

 

___________________________________________ 
(*) Hồng hy: niềm vui lớn 


