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Tết buồn nơi ký túc xá 

Một mình cô đơn trong ký túc xá mà bồi hồi nhớ về cha mẹ thân 
thương cùng bao kỷ niệm của những ngày Tết cổ truyền. Tết tại xứ 
người của tôi không có thịt mỡ dưa hành hay một miếng bánh 
chưng, chỉ có một nỗi buồn, một sự cô đơn đáng sợ và những trang 
sách vở ngập tràn công thức.  

From: "DUY NHIEN LAM BINH"  
To: <xahoi@vnexpress.net> 
Sent: Wednesday, February 05, 2003 6:39 PM 
Subject: Xuan Trong Tuyet   

Vậy là cái Tết thứ bảy mà tôi xa quê hương vừa đi qua. Giá lạnh 
của trời châu Âu càng làm cho tâm hồn tôi nặng trĩu, quê hương 
đất nước như càng in đậm trong tâm trí tôi. Một mình cô đơn 
trong ký túc xá mà bồi hồi nhớ về cha mẹ thân thương cùng bao 
kỷ niệm của những ngày Tết cổ truyền. Buồn và buồn lắm, tuyết 
bên ngoài vẫn rơi và rơi trắng xoá cả núi đồi. Tết tại xứ người của 
tôi không có thịt mỡ dưa hành hay một miếng bánh chưng chi hết, 
chỉ có một nỗi buồn, một sự cô đơn đáng sợ và những trang sách 
vở ngập tràn công thức, lý thuyết mà tôi sẽ phải thi trong vài ngày 
tới.  

Xin gửi tặng quý bạn đọc của VnExpress một bài thơ, một tâm sự 
của kẻ du học sinh trong giây phút mà đất trời hoà mình cùng vạn 
vật của đêm giao thừa linh thiêng nơi xứ người.  

Lời tựa: Những người con đất Việt dấu yêu vẫn quay về với cội 
nguồn, với truyền thống bên ngôi chùa nhỏ Linh Phong để cùng 
nhau chào đón một mùa xuân mới. Cảm động và tâm hồn dịu dàng 
dường nào khi tìm lại những giây phút linh thiêng của đêm trừ 
tịch nơi ngôi chùa nhỏ rét lạnh trời Âu. 

Xin kính tặng các bác, các chú cùng các anh chị, những người đã 
hết mình với một trái tim và một tâm hồn nhân ái để đem lại cho 
những người xa xứ những giây phút khó quên, nhuộm đầy màu 
sắc quê hương một bài thơ gọi là khai bút đầu xuân:  

Xuân trong tuyết  

Bất chợt xuân về tôi tự hỏi...  
Cớ sao giá lạnh buốt thấu da?  
Để rồi đắm chìm trong hụt hẫng!  
Lại một mùa xuân nữa tôi đi xa...  

Xuân này, quê nhà vẫn xa vợi...  
Thả hồn dưới tuyết, hồn bay xa...  
Thoảng về chốn cũ, nơi nắng ấm   
Nơi hồn non nước, chốn tôi yêu! 
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Xuân về, xuân về, tôi tự bảo  
Chỉ một mùa xuân nữa, sẽ đổi thay   
Đất trời hoà mình cùng vạn vật...  
Như tiếng chuông chùa, chốn quê hương  

Xuân về trong tuyết, tuyết vẫn rơi...   
Xuân trong tiềm thức, tôi chợt tỉnh...  
Như lúc tôi về nơi cửa từ bi   
Xuân về, xuân về, tôi vẫn thế...  
Cuộn mình trong tuyết đón xuân vui...  

Lâm Bình Duy Nhiên  

Mùng 1 Tết Quý Mùi 2003  

Lausane  

  

Theo dòng sự kiện:

Tết đến tôi nhớ về quê mẹ (05/02/2003)

Tôi mong được đón Tết ở Việt Nam (05/02/2003)

Mong được trở về quê hương đón Tết (01/02/2003)

Tôi khóc vì nhớ Tết quê nhà (01/02/2003)

Đêm 30 Tết nhớ về Việt Nam (01/02/2003)

Xem tiếp»

Các tin khác: [Trở về]

Xa quê tôi vẫn giữ những tập tục truyền thống ngày Tết (06/02)  
Tết xa quê bây giờ cũng khác xưa (06/02)  
Không phải Mỹ chưa dám đánh Iraq (06/02)  
Tết đến tôi nhớ về quê mẹ (05/02)  
Tôi mong được đón Tết ở Việt Nam (05/02)  
Giao thừa, nhớ Việt Nam da diết (01/02)  
Mong VnExpress là bạn của tất cả người VN (01/02)  
Mong được trở về quê hương đón Tết (01/02)  
Nhớ giây phút giao thừa thiêng liêng (01/02)  
Tôi khóc vì nhớ Tết quê nhà (01/02)  
Đêm 30 Tết nhớ về Việt Nam (01/02)  
Xuân 90 (thơ Nguyễn Hồng Lâm) (31/01)  
Khao khát được sống trên đất Việt (31/01)  
Tranh luận về chế tài cho doanh nghiệp vi phạm pháp 
luật (31/01)  
Tết xa quê trên đất Thái Lan (31/01)  
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