
Ông Táo về chầu trời đã gần được một tuần rồi. 
Hôm nay là thứ Sáu, 20/01/2012, tức là ngày 28 
tết ở Úc. Một lần nữa, P. lại được đón Xuân trước 
các bạn. Cũng đỡ tủi cho “thân phận” xứ nhà quê.  
 
 
Năm nay cũng như mọi năm, có chợ Tết là có mặt 
của một người “chỉ thích vui chơi, chả thiết gì”. 
Nhưng đặc biệt năm nay, người ham chơi này chợt 
nhớ tới các bạn DK74 nên cũng ráng trang bị 
“điện thoại cùi bắp” giống ĐT để làm một phóng sự 
ngắn cho các bạn thưởng thức đời sống rất “lề mề” 
của Úc, nơi P. chọn làm quê hương thứ hai và 
cũng trở thành “lề mề” luôn! Và cũng để các bạn 
gặp những khuôn mặt của người đồng hương trên 
xứ Úc. 
 
 
Chợ Tết được tổ chức tại Greenfields Sport 
Complex, một khu đất khá rộng cách nhà P chừng 
20 phút lái xe và có khá nhiều người đồng hương ở 
chung quanh. Theo chương trình thì vào lúc 5 giờ 
chiều sẽ làm Lễ Khai Mạc. Thế nhưng kẻ ham 
chơi chỉ theo giờ “cao su” mà lo toan viêc nước, cho 



nên 6 giờ mới “đủng đỉnh” bước ra khỏi nhà. Năm 
nay không “đơn thương độc mã” mà có một “tà lọt” 
theo hầu nên cũng dzui dzui.  
 
Xe ngưa đang ngon trớn trên đường đi đến nơi 
“nam thanh nữ tú” dập dìu; (nữ tú thì có chứ nam 
thanh thì cần xét lại à nha!) 

 
 



 và đang thưởng thức dòng nhạc “Tìm Nhau” thì 
chu choa oi! nhìn hình mà coi 

 



 
 
Cả ngàn cái xe đã đậu sẵn đó rồi và còn một 
giòng xe nối đuôi nhau như rồng rắn. Làm như cả 
cộng đồng Việt Nam ta bữa nay không đi làm, ở 
nhà chờ đi chợ Tết! Coi bộ bị “sa lầy’, không qua 



khỏi nơi này rồi! Chơt nhớ tới một người quen, mà 
trong năm P. đã cho “mắc nợ” mấy lần và người ấy 
chỉ mong có ngày “đền đáp”. Thế là trong đầu đã 
sửa soạn “ca bài con cá sống vì nước”, ‘tà tà” đánh 
ngựa tới xin được đậu trong sân nhà và “cuốc bộ” 
đi lên “đỉnh gió hú” (Chợ Tết nằm trên đỉnh đồi) 
 
Nhìn lên đỉnh đồi, nhìn xuống dưới chân mà ngán 
ngẩm vì đôi guốc cao gót! Bữa nay bày đặt điệu, 
đi ra chốn đông người, dù sao cũng là Tết nhất 
nên cũng ráng diện, ngờ đâu đến nông nỗi này!! 
May nhờ có “tà lọt” cho vịn tay nên cũng lê được 
tới nơi không suy suyển (vẫn còn đôi guốc!) 
 
Từ xa đã nghe chuông đổ, rồi giọng ngân nga của 
người làm lễ, Lễ bái Tổ, “Cúc cung bái Tổ….” rồi 
“…hãy bình thân..” “Tà lọt” đi bên canh hỏi “Người 
ta nói cái gì dzậy?” Tuy tủm tỉm cười giải thích 
nhưng trong lòng có đôi chút ưu tư  “Mai sau làm 
sao giới trẻ ở đây tân hương được hương vị  cổ 
truyền của ngày Tết Việt Nam, chuyên con rồng 
cháu tiên làm sao thấu rõ?” 



 
 



 
 
“Tà lọt” đứng nghe một hồi (chừng 20 phút ) một 
bài diễn văn của ông Chủ tịch Cộng Đồng thi bắt 
đầu hết kiên nhẫn, xốn sang, bứt rứt chỉ muốn đi ra 
khỏi noi đây.!! (Ai muốn nghe diễn văn? Nhất là cứ 
phải nghe gấp đôi vì có màn thông dịch.) 
 
Thế là, ban phóng sự ‘tài tử”  đi vòng quanh khuôn 
viên, cửa hàng nào cũng có ban hàng ăn. P. đứng 



nhìn chung quanh mà thây lòng chợt ấm. Các bạn 
nhìn xem cờ vàng ba sọc đỏ thân yêu bay phất 
phới va ngang nhiên ở  những  gian hàng đầy tình 
thương cho đồng bào. Ước gì các bạn được ở đây, 
ngay lúc này để cảm nhận cùng với P. nỗi tự hào 
về những người trẻ Việt Nam. Các em không 
những tham dự mà còn bỏ công trực gác các gian 
hàng. Đi ngang qua chỗ mấy em đứng, nghe loáng 
thoáng mấy câu tiếng Việt, lại càng thấy thương 
thêm. 
 

 
 



 
 
 



 
 



 
 



 
 
 



 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
Từ hồi nào tới giờ, P bị mê hoăc vì “Dáng đứng 
Việt Nam” (đứng một chân thẳng, một chân duỗi). 
Không biết các bạn có bao giờ để ý không chớ cái 
dáng đứng này là ‘đôc nhất vô nhị” chỉ có người 
mình mới có à nha! Thì ngay đây, người mẫu đã 
bất ngờ xuất hiện để P chụp “quả tang” cái dáng 
đứng “trần ai” này. 
 



 
 
 
Một hình ảnh khác làm P đoán ra tại sao các ông 
DK74 cứ phải khóc thầm cho … thân phận đàn 
ông. Lạ một cái là ông nào cũng tươi rói tay ẵm 
tay bồng, chắc là đã thấm nhuần dạo lý thánh 
hiền.  



 

 
 
 



 
 
 
 
Đi xong một vòng chơ, “tà lọt” đã làm bao nhiêu là 
nem nướng, chả bò lá lốt, xôi vị, rồi thêm nem 
nướng và trở lại sân khấu làm lễ thi hỡi ôi, phần 
diễn văn vẫn còn đang tiếp diễn, và hầu như không 
bao giờ hết. 
 
Ban phóng sự bèn đổi hướng đi, đi tìm cây pháo va 
tìm đoàn múa lân, thì chỉ thấy đoàn mà không thấy 



pháo đâu. Phải nghe “phao thâu thanh” của TT 
rồi. 
 
“Tà lọt” nãy giờ ăn uống quá xá cỡ nên than buồn 
ngủ. Trời đất! 
 
Thế là, ban phóng sự đành phải ra về và năm nay 
bị lỡ vụ Múa Lân,!   
 
Chỉ còn hai ngày nữa thôi, chúng ta sẽ được tăng 
thêm một tuổi đời. Điều khác biệt P. cảm nhận 
đươc năm nay là mình không nghĩ về tuổi tác nữa, 
mà chỉ nghĩ đến những ngày sắp tới với một tâm 
trạng háo hức như những ngày khai trường lúc còn 
đi học. Sân trường không còn nữa, nhưng sao 
tiếng nói, tiếng cười của bạn bè cứ tưng bừng rộn 
ràng chung quanh như một bảo bọc che chở,chống 
lại sự tàn phá của thời gian.  
 
Mến chúc các bạn năm Nhâm Thìn 2012 đầy 
hạnh phúc. 
 
PTP 
 



 
 
 
 

 



 
 



 
 
 
 
 
 
 
 


