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Để lại 

Hàng năm mỗi độ mùa Xuân mới sắp 

về, tôi lại được đọc những mẩu chuyện mà 

nội dung chứa chan hoài niệm xa xưa của 

một số bạn bè thân thiết, của các bằng hữu 

đồng môn cũng như đồng khoá. Chúng ta 

hôm nay nào có trẻ trung gì. Toàn là các cụ 

trên dưới 80 mà sao những mẩu chuyện, 

những bài thơ vẫn đầy sức sống. Cũng như 

mái ấm trường xưa, tình thân bạn cũ hoặc 

nỗi bất hạnh của một đời rồi cũng vực dậy 

qua đi. Lớp tuổi chúng ta nhìn chung đang 

lùi về quá khứ, sống trong kỷ niệm để rồi 

một ngày ta đem theo với hành trang chẳng 

có gì. Nhưng trong bóng chiều đi, nắng 

ngoài sân đã nhạt, lòng tôi bâng khuâng đọc 
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văn bạn viết mà như thấy bóng mình đang ở đó. Một 

kỷ niệm tuổi ấu thơ nơi làng cũ. Nhân vật ấy cũng là 

tôi, là đứa bé ngày nào hò hét chạy theo sau chiếc kiệu 

có Thần Hoàng ngồi trên đó. Kiệu chạy như bay vượt 

qua dòng sông Đáy, chắc sang thăm ông Thần làng bên 

rồi lại vượt sông về ngồi uy nghi trước mâm lễ cúng, 

có cái đầu heo luộc, mắt trợn lờ đờ, cái mõm dài nhe 

răng ngậm cái đuôi còn lốm đốm lông tơ ...làm sao thế 

nhỉ ? Thì ra lớn khôn tác giả mới hiểu rằng : Lễ cúng 

ấy biểu lộ tấm lòng thành. Không lừa thần linh. Thần 

đã chẳng lừa thì sống với nhau phải có tình có lý, có 

đầu có đuôi mà giữ đạo làm người.  

Sau hội hè đình đám tưng bừng, Thần vui mà trai 

gái còn vui hơn. Gieo hạt nẩy mầm cho mùa xuân tới. 

Tôi lại thấy tôi lẽo đẽo theo sau bà nội đi chùa xem 

những buổi lên đồng. Khung cảnh nơi đây giòn dã lời 

ca tiếng hát êm đềm theo tiếng đàn mộc, đàn đáy hòa 

với tiếng trống nhẹ nhàng cầm nhịp. Nhiều lần tôi đã 

ngủ say trong âm thanh ấy cho đến lúc bà gọi ra về. 

Lộc Thánh bà đưa cho là phẩm oản cái xanh cái đỏ 

cùng mấy trái muỗm lớn hơn trái cau. Rồi tôi đi lang 

thang cùng tác giả vào đêm Giao thừa. Mà năm nào 

chẳng vậy, hai bà cháu tôi đi trong giá lạnh đến chùa 

làng trước giờ năm mới bước qua. Ba gian chính điện 

đèn, nến sáng lung linh. Hương hoa tỏa ngát mùi thiền. 
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Tôi quỳ sau bà tôi, lạy Phật theo bà. Ngây ngô chưa 

biết ông nào là ông Phật. Bởi trên một dọc bệ thờ có 

nhiều tượng quá. Và nơi đây cúng toàn là hoa quả, 

chẳng thấy cái đầu heo hay con gà luộc như cúng Thần 

Hoàng. Khi lớn lên tôi không còn theo bà đi lễ chùa 

đêm Giao thừa nữa mà đi theo mấy bạn long nhong 

ngoài phố. ...... 

Sáu mươi năm trôi đi, có những chua cay, mất 

mát, tiếc thương với lời viết thật thà như hòn đất, củ 

khoai rằng chúng ta cũng đã một lần đi lên đồi 

Golgotha như bố mẹ ta xưa, quỳ dưới chân Người chờ 

đợi Phúc âm.  

Cuối năm, bao nhiêu cuối năm đã đi và bao mùa 

xuân đã đến. Nhớ nhau và cám ơn nhau xin nhận cho 

lời cầu mong : Chúng ta mãi mãi còn nhau và để lại 

cho nhau những kỷ niệm về tình đồng môn,tình bằng 

hữu suốt cuộc đời .Suy ra mùa xuân này mới có 60 

năm chưa phải là dài.  
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