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      Năm hết tết đến , mượn tựa đề bài hát " ĐÓN XUÂN 

NÀY NHỚ XUÂN XƯA " tôi ngồi liên tưởng đến những 

cái tết đã qua , những cái tết để lại những kỹ niệm thật sâu 

sắc trong tôi . 

      Cái tết đáng nhớ đầu tiên là cái tết năm 1973 , năm mà 

tôi và các bạn SVSQ đi công tác . Tổ của tôi gồm 3 đứa : 

tôi , Lê Khánh Huy , và Nguyễn Thái Anh , chúng tôi về 

xã THẠNH NHỰT, Hòa Đồng ,Gò Công .Đây là một xã 

nghèo thuộc loại vùng sâu vùng xa ,nên tết đến không 

xôm tụ bằng những nơi khác . Chúng tôi , 3 thằng 

cũng đã đón tết thật giãn dị như bà con : TẾT NGHÈO 

.Nhưng thật bất ngờ chúng tôi nhận được một nồi thịt kho 

tàu của chị Tám , đứa cháu mang sang kèm theo lời nhắn : 

cô Tám chúc mấy chú ăn Tết vui vẻ . Ôi còn gì bằng " 

buồn ngủ mà gặp chiếu manh , 3 thằng tôi sung sướng vì 

tết này đỡ phải đi hái rau muống dại và bắt ốc bu . Không 

phải là không có lương nhưng ngặt nỗi , tiền lương đã đi 

theo mấy độ nhậu hết trơn rồi . Tôi bàn , tối mùng một tụi 

mình đến nhà chị Tám chúc tết trả lê cho cái nồi thịt kho .  

     Tối đến 3 chúng tôi mò đến nhà chị , cũng chúc tết , 

cũng trà, cũng mứt nhưng thật tình tụi tôi ngại ngùng làm 

sao ! Bỡi mấy ông bạn vàng ở xã đã cáp đôi và gọi tôi là 

Dượng Tám . Mắc cỡ muốn chết , ráng gượng làm xong 



thủ tục tụi tôi rút lui sau cái cười nham nhỡ của 2 thằng 

bạn . Thú thiệt từ đó về sau tôi luôn lánh mặt không dám 

gặp chị cho đến ngày rởi khỏi xã . 

 . Bây giờ đã mấy chục năm tôi cũng chưa có dịp trở về 

chốn cũ . 

      Cái tết thứ 2 mà tôi nhớ mãi là cái tết năm 1974 , 

năm đầu tiên tôi về đơn vị . Tôi đến Huế vào dịp cuối năm 

nên trời lạnh gắt , chịu không nỗi . Lạ nơi , lạ người 

nhưng cũng chỉ một thời gian ngắn thôi . mọi 

việc đều êm ái . Ngày tết tôi đến từng nhà của mấy chú 

trong đơn vị và không biết ngẫu hứng như thế nào , tôi đã 

bày mực đen , giấy đỏ viết câu đối tặng từng người . Tôi 

còn nhớ mọi người vui vẻ đem câu đối về trang hoàng nhà 

cửa , có người còn trịnh trọng treo lên bên cạnh bàn thờ 

chứ . Nhưng đó cũng là cái têt duy nhất của tôi ở Huế . 

     Cái tết thứ 3 là cái tết tôi nhớ nhất trong đời là cái têt ở 

vùng kinh tế mới . Sau khi ra khỏi trại cãi tạo , tôi cùng bà 

xả lại lên đường đi kinh tế mới . Cái tết đầu tiên ở vùng 

kinh tế mới thật thãm hại .Vợ chồng tôi đâu có cái gì để 

mang theo nên tết đến cũng không biết làm sao ! Đứa con 

gái đầu lòng cũng chập chững biết đi . Tôi lấy áo dài cưới 

cũ của vợ cắt may cho con bộ đồ mặc tết . Chưa từng là 

thợ may nhưng tôi làm đại , bộ đồ đẹp vừa vặn . Nhìn con 

tung tăng chạy mừng lòng tôi như quặn thắt .Mấy ngày 

làm công cho người hàng xóm được tặng một con vịt , thế 

là cũng thật may mắn , cũng có chút thịt cho đỡ tủi 3 ngày 

xuân . 



      Đã qua rồi cái thật mạt rệp , nhớ lại để nhắc mình , và 

cũng để kể lại cho bạn bè mua vui .  
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