Các bạn thân mến,
Còn có hai ngày nữa là Tết rồi. Chưa có năm nào mà nhỏ Út Đon này mong
ngóng tới Tết như dậy , chắc tại vì, như Sen Trắng nói, đây là cái Tết đầu tiên
sau hơn 30 năm, tụi mình được chúc Tết nhau. Và còn nữa, PRB lào xào gợi
nhớ những kỷ niệm ngày Tết lúc còn bé. PA thì bỏ lên mấy tấm hình hoa,
quả, lão Bảy cháo gà thì kể chuyện ngày Tết năm xưa, Sen Trắng thì nhắc lại
chuyện bầu cua cá cọp. Chao ôi sao mà nhớ quá đi !
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Kỷ niệm vui ngày Tết, ai mà quên được, phải không các bạn? Lão Năm Chèo
nói đúng, những ngày gần Tết là thời gian vui nhất , rộn ràng sắm sửa, bận
rộn dọn dẹp nhà cửa, và vui hơn hết là, nấu bánh chưng bánh tét đón Xuân.
Còn một kỷ niệm đáng nhớ nữa là, những giây phút giao thừa vô cùng cảm
động, các bạn còn nhớ không? Út vẫn còn hình dung được những giây phút
ấy, năm nào mẹ cũng bày bàn thờ ngoài sân trước , và đúng vào cái lúc giao
thời của năm cũ và năm mới, mẹ xì xụp khấn vái tổ tiên ông bà, trong tiếng
pháo rền vang và mùi nhang đèn tỏa ngát. Bảy chị em Út ngồi trong nhà,
nhìn mẹ thành khẩn vái lạy tứ phương, mà trong lòng cảm động vô cùng.
Đợi cho nén nhang tàn , mấy chị em cùng mẹ , ngồi ăn xôi lạc và chè kho,
chuyện trò nhắc lại những kỷ niệm xưa. Nắm xôi ngày ấy sao mà ngon quá,
miếng chè kho ngày ấy sao mà ngọt ngào trong miệng quá, hở các bạn?

Nhắc lại những kỷ niệm vui ngày Tết, chúng ta cũng không thể nào quên
được những nỗi buồn của Tết Mậu Thân. Út ở Gia Định , gần Lăng Ông Bà
Chiểu , Súng nổ đì đùng càng lúc càng gần, gia đình phải khăn gói chạy giặc,
ở trong trường Tiểu Học Tân Định. Còn nhớ, một buổi sáng sớm nọ, mọi
người đang ngủ thì, chúng pháo kích vào trường. Nghe tiếng nổ bên tai, mẹ
kêu cả nhà vào nằm chung trong một cái chiếu, để nếu có gì xảy ra thì tất cả
cùng giã từ cuộc sống. Các bạn có biết không, may mắn thay, đạn pháo vào
một lớp học trống không người, căn phòng mà trước đó vài hôm, mẹ đã xin
phép ông Hiệu Trưởng để gia đình được dọn qua. Những ngày ở trong trường
Tiểu học ấy, vì thiếu vệ sinh, quá đông người ở, Út tiết lộ chuyện này, mấy
đứa đừng cười nha, Út có....chí ở trên đầu, nhiều lắm! Còn nhớ, mẹ lấy một
tờ giấy trắng để trên bàn, rồi mẹ cầm cây lược chải chí, mỗi nhát lược chải
trên đầu là chục con chí rơi xuống tờ giấy. Màu đen nhánh của mấy cu cậu
chí , nổi bật trên nền giấy trắng tinh. Trời đất ơi, bao nhiêu năm trôi qua , mà
mỗi lần mấy chị em nhắc lại những ngày chạy loạn ấy, chẳng ai quên được
nỗi nhọc nhằn khổ cực. Vì ai nên nỗi, các bạn nhỉ?

Còn có hai ngày nữa là tụi mình mỗi đứa đều thêm một tuổi. Người Việt
mình thường nói thế, chứ không như bên đây, chỉ thêm tuổi vào ngày Sinh
Nhật. Nhưng dù có thêm một hay chục tuổi nữa, có xá gì các bạn nhỉ? Tụi
mình vẫn là những cô cậu học trò của trường Dược năm xưa, vẫn tươi mát
trong lòng , vẫn trẻ trung đùa nghịch với nhau trong những buổi Hội Ngộ lớn,
Hội Ngộ nhỏ. Út thân chúc các bạn, một năm mới với mọi điều ước muốn ,
luôn khỏe mạnh, hạnh phúc bên gia đình thân yêu.
Thân ái , Út Đon.

