
 
 

Chỉ còn một tuần nữa thôi là chúng ta lại đón thêm một cái Tết nữa rồi. Chắc không 
ai trong chúng ta là không bồi hồi nhớ đến những cái Tết năm xưa phải không các 
bạn. 
"Ngày xuân nâng chén ta chúc nơi nơi...", bài hát "Ly rượu mừng" không thể thiếu 
trong mỗi dịp Xuân về, và "Mỗi năm hoa đào nở, lại thấy ông Đồ già...", cho tới bây 
giờ BL vẫn còn thuộc đó các bạn ơi. BL nhớ hình ảnh Tết Saigon năm xưa với chợ 
hoa Nguyễn Huệ, chợ Tết về đêm, còn nghe âm vang tiếng pháo nổ giòn trong đêm 
giao thừa...Hồi đó BL mê coi múa lân lắm vì tiếng trống lân nghe thật vui nhộn phải 
không các bạn. 
Sau Tết Mậu Thân 1968 thì BL lại thấy hồi họp lo lắng khi Tết đến, nhứt là sáng 
mùng 2 thức dậy nằm im lắng nghe coi có chuyện gì xảy ra không, vì đó là ngày mà 
lần đầu tiên BL chứng kiến chiến tranh xảy ra tại Saigon, ngay trước nhà mình, nên 
BL bị ám ảnh hoài.  
BL có một kỷ niệm vui về Tết, ở VN thì người lớn hay kiêng cử lắm, Má của BL dặn 
mấy chị em là sáng mùng một thì không được cãi nhau, lúc đầu thì chị em hòa bình, 
nhưng sau đó nhịn không được vì đứa nào cũng dành để quần áo mình được ủi trước! 



Nghĩ lại thấy tức cười thiệt, đúng là con nít. Bây giờ thì chị em mỗi người một nơi, 
có người cũng đã rời xa mình vỉnh viễn rồi... 
Kỷ niệm về Tết thì nhiều lắm nhưng từ sau năm 1975 thì BL không có ký ức gì về Tết 
ở VN nữa cả. 
Nhiều người nói Tết bên đây không vui bằng bên VN. Không biết điều này có còn đúng 
nữa không, khi người dân sống ở VN quanh năm còng lưng với cuộc sống, Tết đến lại 
phải vất vả hơn vì vật giá tăng gấp đôi, gấp ba. Và làm sao có thể gọi là Vui được khi 
mình sống trên quê hương mình mà không được nói, được viết, được hát (và không 
được nghe luôn!) những gì mình suy nghĩ, cảm xúc, ngay cả khi muốn bày tỏ lòng yêu 
nước của mình. 
 
Tết năm nay là một cái Tết đặc biệt vì sau bao nhiêu năm bây giờ chúng ta mới 
được chúc Tết cho nhau phải không các bạn. Tiếc là BL không có tài làm thơ như 
anh Năm bồ nên không làm được bài thơ Xuân nào để gởi tặng các bạn. Vậy cho BL 
gởi chút nắng ấm Cali đến các bạn đang trùm mền nơi xứ tuyết, và chút gió Xuân 
hiu hiu mát đến các bạn đang trốn cái nóng của xứ Kangaroo đó nhe. 
 
 
Xuân Quý Tỵ 2013, BL thân chúc tất cả các bạn và gia quyến một năm mới dồi dào 
sức khỏe, an khang, thịnh vượng, vạn sự như ý. Và chúc Phố Rùm Beng của chúng ta 
vui quanh năm, Hội ngộ nhỏ, HN lớn, HN on line gì cũng náo nhiệt hết nhe. 
 
Thương mến, 
 
Bạch Liên 
ps: BL gởi đến các bạn tấm hình ở chợ hoa Nguyễn Huệ năm xưa nè! 
 

 


