
   
 
 
 

 

“Chim bay về tổ tối rồi 
Chị em lo-liệu qươ nồi nấu cơm” 

 

Những câu ca dao tục ngữ của tiêng Việt cổ xưa thường 
được dùng cho để chuẩn bị cho những ngày Tết Nguyên 
Đán sắp đến.  Mà Tết gần đến rồi, đâu phải chỉ có cái ăn, mà 
còn phải chuẩn-bị nhiều thứ lắm.Gà vịt nuôi trước Tết 4,5 
tháng giờ lớn mập rồi. Heo nuôi cũng phải 9,10 tháng một 
năm. Bầu mướp trồng trước 3 tháng,giàn bầu giờ treo lũng 
lẵng 7,8 trái bầu thúng lớn xanh mởn, mướp cũng vậy... Rồi 
cải bẹ xanh, dưa leo, dưa chuột, khổ qua, đậu bắp v..v...Ao 
đià thì trổ mương cho cá đồng (trê,lóc,rô,sặc,tép..) rọt xuống 
ao, để dành tát trước Tết ít ngày. Lúa thì đã ví trong bồ, cây 
rơm đã chất cao, nếp tẻ lựa ra độ non giạ để xay bột, làm 
bánh, gói bánh tét,bánh ích vv... Gío chướng đã bắt đầu thay 
cho gió bấc. Cho nên phải làm tấm liếp phên trước cửa nhà, 
ngăn bớt gió bụi (không thổi bụi cát vào đồ cúng trong nhà, 
trên bộ ván gỗ). Cãm thấy gió là cảm thấy Tết đến gần. Rồi 
tảo mộ. Về dọn dẹp bàn thờ  Chùi bóng lư-hương, bộ nhang 
đèn, quét bụi ảnh Tổ-tiên, Ông Bà. Đi chợ mua những thứ 
để chứa cho đầy như: mắm, muối, đường, tương chao, trà, 
rượu. Vải vóc may quần-áo mới, thêm ly tách, chén diã, nồi 
niêu.. Rồi sữa-soạn rọc lá chuối, làm heo (mổ thịt) hoặc chia 
thịt hàng xóm, thọc dừa, gói bánh tét, bánh ít… 
  
Người Phật Giáo chiều ba mươi cúng rước Ông Bà về ăn 
Tết. Người Công Giáo đi lễ xin Lộc Chúa.  Mùng một, 
Mùng Hai, Mùng Ba: Tết Thầy, tết bạn, chúc Tết Ông Bà 
Cha-Mẹ, lãnh bao lì-xì. Mồng bốn Tết nhà, mồng năm Tết 
trâu bò (cho ăn no,dán bao lì-xì lên cột nhà,sừng trâu bò) 
Mồng bảy hạ nêu(có người cúng kiếu mồng 4,mồng 5). Nấu 
cúng ngày hai bửa:canh,cá,thịt kho,đồ xào,bánh trái,hoa quả. 
Đèn bàn thờ phải đốt 24/24 giờ. Mãn Tết, gom đồ ăn lại 
thành một nồi xà-bần (đủ thứ tạp-nhạp) qua Tết ăn dần, bớt 
nấu nướng, cũng ngon lắm. Mấy bà-già rũ nhau vô buồng 
đánh tứ sắc. Người lớn cách-tê, xì-phé, bài cào, rồi nhậu. 
Trẻ nít lô-tô, bầu cua cá cọp, la om sòm trước sân nhà. Đói 
lúc nào chạy về nhà ăn lúc đó, xong chạy chơi tiếp. Thiệt là 
vui. Không ai biết mệt.  
 
Chiều nay cũng chiều ba mươi Tết. Nơi xa-xôi đất khách 
quê người, sau 40 năm xuôi ngược theo dòng lịch-sữ năm 
tháng nổi trôi, biết bao biến-thiên thăng trầm của thế-sự. Sau 
khi thắp hai ngọn nến làm lễ Tạ Ơn Thiên-Chuá và Đức Mẹ, 
tôi bước ra ngoài sân. Đêm Las-Vegas. Đêm sa-mạc. Bầu 
trời đêm tối, những vì sao lấp-lánh trên cao. Rét đậm. Cây 
cỏ cảnh-vật co-ro trong màn sương đêm dày đặc, vẫn âm-
thầm chiụ đựng khí trời buốt giá, không tiếng thở -than, 
chim trời cá nước không ai nuôi vẫn sống no-đủ trong sự 
bảo-bọc cuả Đức Chuá Trời. Trong thung-lũng được bao 
quanh bởi những dãy núi, hàng triệu ngọn đèn thắp sáng 
Casinos người ta gọi là thành-phố tội-lỗi, và người người 
bốn phương vẫn tụ họp, ăn uống,vui chơi, cờ bạc, nhảy nhót, 
liên-hoan hàng ngày, nét vui tuơi hiện ra trên từng khuôn 
mặt. Người ta ôm, hôn nhau, nhưng có bao nhiêu người biết 

chúc tụng tạ-ơn Thiên Chúa về những công trình Ngài tạo 
dựng cho con người.  Xa xa, những ngọn núi bóng đen, mây 
giăng bao-phủ: "Vân hoành Tần-lĩnh gia hà tại? (Mây bao 
quanh núi Tần-lĩnh, nhà ta đâu rồi ?) Có phải chăng bên kia 
đại-dương nhà ta đó? “Nhật mộ hương -quan hà xứ thị. Yên 
ba giang-thượng sử nhân sầu” Quê-hương khuất bóng 
hoàng-hôn. Trên sông khói sóng cho buồn lòng ai (Tản-Đà 
dịch) 
 
Tại sao giờ nầy, giờ phút thiêng-liêng cuả Đất Trời giao 
hợp, lòng người nở hoa vạn xứ, mưa hồng ân Thiên Chúa đỗ 
tuôn, thế-giới bên nầy Las Vegas, và bên quê-hương con lại 
phân biệt cách xa như thế ? Giờ nầy còn có đứa trẻ sơ-sinh 
nào bị bỏ rơi trong bệnh-viện, trước cổng chùa, nhà thờ đang 
khát sữa kêu khóc, những đứa trẻ ăn xin , bán vé số, đánh 
giày co-ro lạnh-lẽo bên các nấm mồ hoang  trong nghĩa-địa, 
các cô gái phải phục rượu, đấm bóp cho đàn-ông háo sắc 
say-sưa trong các tụ-điểm masssge, bia ôm, vũ-trường, nơi 
công-viên vv... mà chỉ kiếm được một, hai đồng? Và trẻ thơ 
nào 8,9 tuổi nào bị bắt ép đưa đi bên kia biên-giới…mà 
không kiếm đủ bửa ăn? Có cô gái nào lở phải bán mình làm 
ô-shin ô-nhục cho người dị-chũng, giờ nầy còn phải nghiến 
răng chịu nhục bởi cả nhà chồng nơi xứ lạ.? Còn những 
công-nhân Sài-gòn, Gia-định, Bình-dương tụ họp đón Giao-
thừa bên bình trà năm ba chiếc kẹo, than-thở kêu trời  vì 
chẳng đủ tiền về quê ăn Tết. Còn những ông bà đã tuổi 
80,90 co-ro lạnh-lẽo dưới khoang thuyền trống trải, bên bờ 
sông Hồng nước lũ, mà suốt hôm nay lặn mò ốc-hến không 
đủ cho bửa cơm cúng chiều ba mươi Tết ? Ôi cái khoang 
thuyền  vách phên đỗ nát gió lùa lạnh lẽo tứ phương, không 
đủ mền chăn che ấm của vợ chồng quá già không hộ-khẩu ở 
VN, và còn nhiều nữa những chênh lệch của con người sống 
trong một xã hội với những cuộc vui say sưa những chai 
rượu hàng chục triệu trên các cao ốc, building….  
 
Tôi bước vào nhà, lạy tạ ơn Chúa và Đức Mẹ. Năm mới rồi. 
Con còn sống đây…Cũng như Cộng đoàn con Las Vegas, 
cũng như dân-tộc con còn trăm cay nghìn đắng . Con chẳng 
dám rước Chuá vào nhà, nhưng xin Chuá phán cho một lời 
thì linh-hồn con được lành-mạnh, và dân-tộc con được lành-
mạnh. Nguyện xin Chuá: “Đem yêu-thương vào nơi oán thù, 
Đem thứ -tha vào nơi lăng-nhục, Đem an-hòa vào nơi tranh-
chấp, Đem chân-lý vào chốn lỗi lầm…”  Bất giác nghĩ tới 
quê-nhà, nước mắt chực trào ra. Lấy giây bút thảo vài câu 
dâng lên Thiên-Chuá: “Lạy Thiên-Chuá! Con lac-loài Tổ-
quốc. Tết buồn tênh mỏi bước đến giáo-đường. Ngẫng nhìn 
lên xin Chuá Cả xót thương. Dân -tộc nầy biết bao điều cay-
đắng. Bên kia đại-dương chập-chùng mây trắng. Quê nhà 
con ẩn-hiện ở đâu đây. Xin Chuá nhận con đôi lời cầu-
nguyện.” 
  
Cho nên dù lòng người có khô héo bao độ xuân về, cây cỏ 
vẫn trổ những bông hoa chào đón Chuá xuân ..Và mong 
chúc Anh chị em nơi đây vẫn luôn thấy cái màu sắc vàng 
tươi của hoa mai, đào, cúc nở rộ trong lòng người xa xứ, đầy 
đủ những sắc thái vinh-quang mầu-nhiệm (còn hơn cả hoàng 
bào của vua Salomon) mà Thiên-Chuá đã hiển thị trong các 
vật thụ tạo của Ngài.Mong lắm thay.! 
  
Phao-lồ Stephen-Trần Tết Ất Mùi 2015                                

  Tết Xưa Quê Nhà  
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