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TTO - Cũng ngày này cách đây hai năm, tôi một mình ngồi bên màn hình máy vi tính, thả hồn 
về nơi quê nhà, viết đôi lời tâm sự qua mạng trong những giây phút thiêng liêng của ngày đầu 
năm. Hôm nay, cũng bên chiếc máy vi tính ấy, dẫu nó đã trở nên già cỗi hơn, chậm chạp hơn 
và thở hổn hển mỗi khi bị bắt làm việc, tôi lại âm thầm nhớ đến Sài Gòn, nơi mà gia đình tôi 
vẫn còn đó.  

Ngày tôi ra đi, đã lâu lắm rồi! Thấm thoát đã gần chín năm. Việc học và việc làm đã ngốn lấy trọn vẹn 
thời gian của tôi. Mùa thu trôi qua, cái lạnh lẽo của mùa đông lại kéo về. Phố phường xứ người lại 
được khoác lên mình những ánh đèn màu lung linh, rực rỡ báo hiệu một mùa Giáng Sinh và một năm 
mới sắp về. Khi rảnh, tôi lại lên mạng dò ngày Tết cổ truyền. Dường như có một cái gì đó là lạ trong 
tôi, không thể tả nổi. Nhớ lắm, hồi hộp lắm và nôn nao nữa để rồi hụt hẫng. Sao không nhớ được cái 
không khí ồn ào, náo nhiệt đến mức dễ thương vô vàn của phố phường, của những phiên chợ đêm 
ngày cận Tết. Hụt hẫng chợt nhận ra rằng quê nhà vẫn vời vợi xa. Khẽ nhìn bên ngoài, tuyết vẫn rơi, 
rơi trắng xoá! Giá lạnh rét thấu xương, run cầm cập trong căn phòng nhỏ, dõi mắt về mảnh đất thân 
thương. Tết bên này vẫn chỉ là trong tiềm thức, chỉ là những kỷ niệm của ngày xa xưa.  

Ôi sao thèm, thèm quá! Thèm được hít thở cái không khí của phố phường Sài Gòn ngày giáp Tết. 
Thèm được hòa mình giữa những dòng xe nối đuôi nhau, hối hả chạy khắp phố phường để kịp mua 
sắm Tết. Thèm được thả bộ cùng hàng triệu người đang chạy đôn chạy đáo, chạy ngược chạy xuôi 
trong cái đô thị quá đỗi thân yêu. Thèm một miếng bánh chưng xanh, một ít dưa món hay thịt kho 
nước dừa của mẹ già nơi quê nhà... Tất cả như một bức tranh thủy mạc mà tôi đang mơ ước. Có lẽ 
không giây phút nào buồn hơn những lúc này! Tâm hồn vẫn đăng đẳng nơi nao! Dẫu bận học, bận 
làm, nhưng quê nhà vẫn in đậm trong tim. VN như trỗi dậy mãnh liệt hơn bao giờ hết mỗi khi nghĩ về. 
Như một mối tình đầu thơ mộng, tôi sống trong nhịp đập, hơi thở, sự trở mình của mảnh đất này.  

Tết này tôi lại không về bên ngôi nhà nhỏ, nơi mẹ già vẫn thường nói: "Mẹ biết con thích bánh chưng, 
nhưng không biết làm sao gởi sang cho con?" Tôi đón Xuân trong giá lạnh, một mình, cay mắt, tự hỏi: 
"Quê nhà chắc giờ vui lắm nhỉ? Phố phường nhuộm thắm màu hoa xuân Nụ cười giòn giã thay tiếng 
pháo... Quên đi khó nhọc cuộc đời trần!" Để rồi tự nhủ ngày mai sẽ hơn ngày hôm nay và những khó 
nhọc nơi xứ ngườisẽ được đền bù bởi những nỗ lực cá nhân. Ước nguyện giản dị được hòa mình 
cùng vạn vật trong đêm Giao Thừa. Một ngày không xa, được chạy như trẻ thơ, lang thang khắp nơi, 
cuộn mình cùng đất nước đón Xuân vui. Dẫu xa lắm, đầu Xuân chúc ba mẹ và gia đình luôn luôn 
khoẻ mạnh, hạnh phúc. Chúc quê hương đổi mới, vững mạnh, tiến bộ không ngừng. Vận mệnh dân 
tộc ngày càng vững chắc, kỷ cương chấn hưng...Nụ cười hãnh diện sẽ đến trên mọi khuôn mặt của 
đồng bào quê tôi.  
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