
 

CHUYỆN VUI  NGÀY TẾT 

 

Người ta hay nói "ra ngõ gặp gái là xui xẻo", đúng hay sai thì  bạn hãy khoan nóng máu, 
"thượng cẳng chân, hạ cẳng tay" cái đã. Tưởng tượng tết nhất, ngày mồng một mà ra đường 
gặp toàn đực rựa và khứa  lão thì không còn gì chán bằng, thà quay trở về nhà trùm mền ngủ 
sướng hơn. Tôi mở màn như thế chẳng qua là vì năm tôi  trên mười sáu tuổi, con bé Dung hàng 
xóm , cứ hễ thấy tôi ló đầu ra khỏi nhà là  ả này bèn sán vào kiếm chuyện để hỏi. Bình thường 
mọi ngày, con bé này mặc áo dài  mầu  trắng nữ sinh đồng phục của trường Trưng-Vương, chiều 
tối thì chả thấy mặt mũi đâu - tôi đoán cô nàng sau buổi ở trường, hết lu bu phụ mẹ lo  chuyện 
nấu nướng ở dưới bếp, sau đó thì chắc lại bị cấm cung trong phòng học. Mồng một Tết năm đó,  
vừa bước ra khỏi cửa để chuẩn bị đi thăm chúc tết gia đình ông chú , tôi đụng đầu ngay với con 
bé hàng xóm này.  Xui xẻo hay không tôi chả biết, mà cũng cóc nhớ. Chỉ biết cô nàng sáng hôm 
đó đã diện lên cái áo dài lụa mầu hồng mới toanh, tóc không còn thắt bím như mọi ngày mà để 
dài buông xõa ngang vai. Trời ơi, đã vậy còn bầy đặt đánh lên chút môi son, phấn hồng - khiến 



tôi thấy Dung lúc ấy trông ngộ hết sức, đẹp không thể tưởng, nên đứng ngẩn tò te cho đến khi 
thằng em réo gọi đi ngay kẻo trễ. Đã thế cô nàng lại còn nhoẻn miệng, ném cho tôi một nụ cuời 
mà từ-ngữ chuyên dùng bây giờ thật là cực kỳ, vô cùng duyên dáng.  

Bắt đầu từ giây phút đó, tôi không còn nhút nhát né tránh cái con bé hàng xóm nữa, mà ngược 
lại tôi thỉnh thoảng rình xem Dung đi học về lúc nào, ra ngõ đứng chờ rồi có cớ cùng đi bộ về 
nhà,nhưng sau đó được dăm ba tuần lễ - nhìn cái áo dài nữ sinh và mái tóc cột bím hai bên 
hàng ngày , tôi lại thấy nhàm chán, bèn trở lại thói cũ - trốn biệt. 

Đó là cái kinh nghiệm của tôi về cái lời nguyền gọi là "ra ngõ gặp gái", mà cũng may là người ta 
cho cái phạm vi xa xa một chút, tuốt ở ngoài ngõ - chứ bảo rằng "sáng dậy gặp gái...." thì  mấy 
ông chồng đêm 30 bắt buộc phải ngủ phòng riêng, chứ mở mắt ra thấy ngay cái bản mặt của vợ 
mình nằm bên cạnh thì chẳng lẽ...xui cả năm. Mà xui cả năm đã nhằm nhò gì khi mình lỡ lấy 
phải một người để cho xui cả đời thì sao ! Nhưng nói đi thì cũng nên phải nói lại cho bình đẳng, 
cho công bằng. Không ai mua một món đồ quý giá với một số tiền rẻ như bèo - mà chuyện mua 
bán ngoài đời thì "hên xui" là chuyện bình thường -  chứ vớ phải một người vợ xấu tính, xấu nết 
thì đó là cái "lộc", cái phúc mà khi mình chỉ có bấy nhiêu thì phải chịu thôi. Chứ tiền ít mà muốn 
hít đồ thơm thì thôi đi, đừng có mà mơ. 

Hồi còn nhỏ mỗi lần tết đến là lòng cảm thấy "sướng rên mé đìu hiu" - mà cho đến bây giờ, tôi 
cũng cóc biết cái câu "sướng rên mé đìu hiu"  nghĩa đích thực nó là gì, chỉ thấy nghe vui tai, thấy 
nggồ ngộ nên cứ "vô tư" dùng. Chả chết thằng tây nào, mà có chết vài thằng tây thực dân thì đã 
sao ? Phải thú nhận rằng con nít thích ba ngày Tết chung quy cũng chỉ vì được tiền lì xì, được 
mặc  quần áo đẹp mới và được ăn uống thoải mái - quanh đi quẩn lại cũng chỉ có thế thôi. 

Tết năm tôi vừa hơn 17 tuổi thì cái niềm vui chờ đợi được tiền lì xì của bố mẹ đã chẳng còn gì 
gọi là hào hứng, hấp dẫn; bởi vì một phần thì đó là điều đương nhiên, phần thì phải lẽo đẽo đi 
cùng với cả nhà thăm họ hàng, chú bác - cho dù mình vẫn còn được tiền lì xì của mấy cô, mấy 
chú - nhưng tôi nghĩ mình cũng đã "người nhớn" (cả nhà vẫn thường gọi là "ông cụ non" cơ 
mà), vả lại chả còn gì gọi là hứng với thú. Nói như thế không phải là tôi không cần tiền lì xì, chỉ vì 
nó chả thấm vào đâu so với tiền túi tôi thu thập được nhờ chạy áp phe mua bán hàng hóa từ 
chợ PX của quân đội Mỹ, nhưng tôi có cái tật dễ mau chán khi phải lập đi, lập lại những gì mình 
đã từng trải qua, đã biết mà không học hỏi thêm được một điều gì mới lạ. Tôi còn nhớ cái Tết 
năm đó thay vì tháp tùng bố mẹ đi chúc tết họ hàng, tôi viện cớ bị chóng mặt và có triệu chứng 
bị cảm nên trùm mền nằm ở nhà.  Đợi cả nhà đi khỏi, tôi cắt vài khoănh bánh tét ra chiên, bầy 
ra dĩa củ kiệu và vài con tôm khô. Thấy một chai rượu bố tôi đã khui, nếm thử thấy nó có vị ngọt 
và nồng giống như loại rượu mận hay dùng trong thánh lễ trong nhà thờ; tôi ngồi ở phòng 
khách vừa ăn bánh tét chiên với tôm khô củ kiệu, vừa nhấm nháp chút rượu sao mà thật là quá 
đã. Đó là bữa nhậu đầu tiên trong đời của tôi (và được trải qua cảnh  "cho chó ăn chè" trong  
hai ngày liên tiếp vì một mình mà nốc hết hơn nửa chai rượu) và có lẽ cũng là cái cột mốc đánh 



dấu cho sự kết thúc cái gọi là "tuổi học trò", mặc dù sau đó tôi vẫn còn phải cắp sách đến 
trường cả chục năm sau, nhưng không hiểu sao lúc đó tôi cứ ví  tâm hồn mình tựa như một 
"Phù Đổng Thiên Vương" là sau cái tết năm đó,  tôi bỗng dưng cảm thấy lòng mình như vươn 
lớn hẳn lên, già dặn hơn so với những người bạn cùng lứa tuổi. Chẳng qua cũng chỉ vì mới trước 
đó, một đứa em gái của thằng bạn, đã tự tử xuýt chết vì thấy tôi có vẻ thờ ơ với với cô nàng, mà 
cũng may là thằng bạn hiểu tôi chỉ coi nàng như cô em gái không hơn, không kém. Gọi là bạn, 
nhưng anh chàng lớn hơn tôi hai tuổi, SV năm thứ hai ở ĐH Khoa-Học và bắt  đầu tập tành ăn 
chơi, gặp tôi trong một buổi dạ vũ thấy coi bộ hợp rơ nên làm quen rồi trở thành bạn. Cô em gái 
của Tiến năm đó mới chừng hơn 16, cái tuổi đầy thơ mộng và lãng mạn, không hiểu lại chịu đèn 
tôi ở cái điểm gì. Người ngợm, tóc để dài ăn mặc  theo kiểu hippy, mặt thì lầm lì ít nói - chỉ ăn 
chơi , nhẩy nhót chứ chả chịu lo chuyện học hành gì cả. Thế mới quái dị. 

Cái  Tết năm 18 tuổi , ngày mùng Hai tôi lái xe đến nhà một  thằng bạn để rủ nó đi chơi, xem ci 
né. Trước Tết hơn cả tháng, nó phải năn nỉ ỷ ôi mãi bà già mới chịu cho tiền sắm một bộ vest 
tông để diện mấy ngày đầu năm. Lúc tôi đến thì cu cậu còn nằm lỳ ở trên lầu, cóc chịu xuống. 
Biết chuyện chẳng lành, tôi xin phép ông bà già để lên lầu gặp thằng bạn. Đình thấy tôi  nên 
mừng rơn, mở  nhạc cho tôi nghe xong thì nó phóng xuống nhà lấy nước uống.  Chập sau, tôi 
nghe tiếng hai mẹ con cãi vã ở dưới: 

- Ai khùng ? má khùng mới đúng! Cho tiền sắm áo quần rồi không cho người ta diện lên  
  sợ mau cũ, mau rách.... 

- Đầu năm mà mày nói ai khùng hả thằng khốn ? 

- Ừa thì má nói tui khùng, nhưng tui thấy hổng phải tui. 

 

Rồi nó xuất hiện với bộ mặt hầm hầm, vặn máy để nhạc lớn hơn, át đi cái tiếng bà già nó đang 
càu nhàu, chửi rủa bên dưới. Đình xua tay như muốn đính chính cho cái chuyện hai mẹ con cãi 
vả là hôm qua nó diện bộ đồ vest mới  sắm đi thăm và chúc Tết bà con , vừa về đến nhà Đình bị 
bà già bắt phải cởi ra - sợ nó mặc nhiều, nhất là đi chơi với chúng bạn sẽ mau dơ, rồi phải giặt 
nhiều mau tã. Hai mẹ con chỉ có thế mà càu nhàu với nhau cho đến hôm nay. Chập sau lúc bản 
nhạc "Giết Người trong Mộng" với giọng ca của Thái Thanh cất lên thì "mặt trận phía đông" đã 
không còn yên tĩnh, vì thằng Đình mở nhạc thật lớn khi người ca sĩ lên cao giọng ở đoạn  "Giết 
người đi, giết người đi, giết người trong mộng đã bội thề. Giết người đi, giết người quên tình 
nghĩa phu thê...giết người như loài bướm đong đưa....Làm sao giết được người   trong mộng..." 

Ở  dưới nhà bà già nó gào to: 



- Ối giời ơi, ngày tết ngày nhất mà nó còn đòi giết người với chém người đây này !  
  mày có tắt ngay đi không hả thằng khốn ! 

Tôi vội chạy đến tắt máy và lôi nó lẻn ra phía sau nhà chuồn đi êm thấm. Nguyên ngày mùng hai 
và mùng ba, thằng Đình tá túc ở nhà tôi, ban ngày hai đứa đi mua mấy ổ bánh mì rồi chui vào 
những rạp hát rẻ tiền như rạp Đại Đồng trên đường Lê Văn Duyệt ở khu Bàn Cờ, là loại rạp bình 
dân, chiếu toàn phim cũ mhưng muốn mua vé vào bất cứ lúc nào, ngồi xem bao lâu cũng được. 
Hai thằng vào xem để giết thì giờ và để ngủ chỗ có quạt mát.  Chơi sang và xôm hơn thì chui vào 
rạp Văn-Hoa ở Tân Định, gần Cầu Bông, rạp này có máy lạnh với giàn âm thanh không thua gì 
rạp Rex , Eden hay  rạp Đại Nam ở đường Trần Hưng Đạo. Tối đến, tôi với Đình ra ngồi la cà 
quán cà phê trên đường Tự Do hay Lê Lợi, nhìn ông đi qua, bà đi lại - nhất là ngắm những tà áo 
dài  tha thướt đẹp tuy rằng họ đã có đôi có cặp. Sau hai ngày đi xem cine chán chê, tôi thả 
thằng Đình trả nó về nhà rồi dông xe chạy mất. Dại gì ở lại để bà già nó dũa cho hói đầu, xui cả 
năm sao ? 

Mấy chục năm sau, ngoại trừ cái tết năm 75 - tôi chẳng có chút gì gọi là kỷ niệm vui buồn về 
những ngày đầu năm để mà đáng nhớ. Theo tử-vi thì năm nay là năm tuổi của những ai mang 
tuổi Mùi, nhưng lại đem may mắn đến cho những ai tuổi Hợi và tuổi Mẹo/Mão. Nhà nào càng 
đông người thì ít nhiều cũng không tránh khỏi cái gọi là "Tam Hợp" , "Tứ Hành Xung". Có lẽ trời 
thương cho nên gia đình tôi tuy cả thẩy có sáu người, nhưng toàn là "Tam Hợp" - chẳng hạn 
như Tỵ, Dậu Sửu - hay Hợi, Mão, Mùi - mà chẳng ai kỵ rơ lẫn nhau. Chả bù trong gia đình anh 
chị em của tôi, bố mẹ có tám người con - vị chi là 10 tổng cộng, và chỉ có đứa em trai tuổi Thân 
và cô em gái tuổi Dần. Tôi và hai đứa này thường hay khắc khẩu, đố kỵ mà chỉ khi nào tụi nó va 
đầu vào tường rồi mới chịu tin những gì tôi nói là đúng. Tết Ất Mùi này chưa chi đã đem đến cái 
tin vui mà tôi mới nhận được một lá thư ngày hôm qua, là cơ quan Xã Hội vừa báo cho biết nếu 
tôi muốn và ghi danh, thì tôi sẽ được trợ cấp tiền điện thoại, mua vé xe buýt dành riêng cho 
người già. Thiệt là mừng hết lớn ! 

 

SVT 

02/19/2015 


