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Mơ Ước Đầu Năm 

 

Tết đã qua gần hai tuần rồi, nơi này dù đang là mùa đông lạnh giá với 
những ngày có bông tuyết rơi rơi lất phất trắng cả lối đi…và hàn thử biểu 
hổm rày tụt xuống độ âm....nhưng tôi vẫn thấy đâu đây ẩn hiện những 
cành đào khoe sắc hồng thắm…cùng với những đóa mai vàng tươi sắc 
nắng…với những cánh bướm rập rờn từ tạ mùa đông…. 

Một chút lạnh giá để thấy thèm gần nhau thêm giây phút… Một chút xa 
thôi để thèm muốn nắm bàn tay lưu luyến… Một chút nhớ về nhau thôi 
để thấy con tim bớt nặng nề mỏi mệt…Và một chút quên thôi để thấy 
nhẹ lòng nhiều…. 

Người ta có thể bỏ qua những ngày khác trong năm, nhưng có lẽ không 
một ai có thể dửng dưng bỏ qua ngày Tết trọng đại này, dù là ở đâu, 
trong hoàn cảnh vật chất như thế nào…ba ngày Tết vẫn linh thiêng và 
đầy ý nghĩa trong lòng người việt, nó đã từ lâu là một nét văn hóa, một 
phần của cuộc sống, một phần trang trọng của tâm hồn chúng ta. Một 
nén hương thơm được thắp lên đêm Giao thừa như là một nhịp cầu nối 
liền Tổ Tiên Ông Bà Con Cháu lại với nhau, cùng cảm nhận được sự 
giao hòa của đất trời với con người và cỏ cây hoa lá…Bên tách trà ấm 
thơm lừng, quấn quít làn khói lượn vòng của nén hương…lòng ta như 
chùng xuống, tĩnh lặng …để nhớ về Tổ tiên và thầm tri ân những người 
đã mất. Góp nhặt lại những kỷ niệm buồn vui, những thành đạt hay thất 
bại, nhẹ nhàng vẫy tay chào tiễn một năm sắp qua và hy vọng tràn trề 
vui mừng đón chào một năm mới sắp đến. Mọi người cùng nhìn nhau 
trao tặng nhau những nụ cười bao dung tha thứ, cùng gói ghém những 
trăn trở suy tư, những quá khứ êm đềm, kép lại những dư âm của một 
năm vui buồn lẫn lộn…để đón một mùa Xuân theo cánh én bay về…để 
tiếp tục những tháng ngày kế tiếp với chờ mong, ước vọng một năm mới 
đầy an lạc. 

Những ngày lạnh giá sẽ qua đi, nhường bước cho ngày Xuân nắng ấm, 
sau những cơn mưa xuân nhè nhẹ, đất mẹ sẽ đơm hoa. Chúng ta lại 
tiếp tục ươm mầm của tình cảm yêu thương, đẹp đẻ để cây Bi Trí luôn 
nở hoa trong tim mọi người…cho cơ thể luôn ấm nồng, cho nụ cười luôn 
nở trên môi…ươm luôn cả những mầm hy vọng cho một cuộc sống hài 
hòa thi vị. Chúng ta hãy thong thả trở về để cẩn trọng nâng sự sống trên 
tay. 
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Trong bài „ Kinh Ca tụng Đất Mẹ“ trên trang nhà Làng Mai, tôi rất thích 
các câu này lắm, mỗi lần đọc đến thấy như cả một bức tranh về Đất Mẹ 
thuần nhiên nhiệm mầu hiển hiện trước mắt, xin được ghi lại chia sẻ 
cùng mọi người: 

……. 

Mỗi độ Xuân về mang áo mới 

Hoa hồng liễu lục thật xinh tươi 

Hạ đến ngàn cây phô sắc thắm 

Hạt lành, trái ngọt khắp nơi nơi 

Rừng Thu rực rỡ bày muôn sắc 

Đông sang hoa tuyết ngập lưng trời 

Chiều xướng Hải Triều như sấm động 

Sáng họa Bình Minh cảnh tuyệt vời 

………… 

Vớí những hình ảnh và màu sắc bốn mùa của Vũ trụ, tôi xin kết thúc bài 
viết về Xuân cùng lời chúc an lành cho những ngày tới. 
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