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Mồng Một Tết 
 

 
 
 

Tiếng pháo nổ rồi từng tràng pháo nổ 
trên bàn thờ mâm cỗ đã bầy xong 

mẹ tôi đang châm dở nén hương vòng 
và sắp lại trái hương bồng ngũ qủa 

 
cha tôi cắt khoanh giò đang bóc lá 

chị tôi bưng dĩa cá để trên mâm 
ông tôi ngồi im lặng nghĩ trầm ngâm 
miệng lẩm bẩm thì thầm câu đối tết 

 
thằng cu tí tươi cười khoe áo đẹp 

con tư châm pháo tép dọa thằng ba 
em út tôi xé nát bức tranh gà 

thằng anh kế pha trà dâng nước cúng 
 

cha tôi mặc chiếc aó dài lụng thụng 
lại bàn thờ quỳ xuống khấn gia-tiên 

bỗng một tràng pháo chuột nổ ngoài hiên 
nghe tiếng pháo tôi liền ra mở cửa 



2 
 

 
một ông khách trông tươi cười hớn hở 
bước vào nhà mừng rỡ mở phong bao 

làm cả nhà tấp nập chạy xôn xao 
chúc năm mới ồn ào không ngớt tiếng. 

(tác giả vô danh) 
 
 
 

 
Chợ hoa Xuân Giáp Thìn 1964 

 
Không hiểu sao, một bài học ca-dao tầm thường về ngày Tết này đã in hằn một cách sâu đậm 
trong tâm khảm một thằng bé con như tôi, lúc đó tôi nghĩ chắc mình chỉ chừng chín, mười tuổi là 
cùng. Vậy mà mấy chục năm sau, tôi vẫn còn thuộc lòng cái  bài ca dao ấy một cách thật kỳ quái. 
Ngẫm nghĩ lại, ở cái tuổi đó con nít nào mà chả khoái Tết, nhưng có lẽ hiếm có đứa nào mê ăn 
Tết bằng mình. Tôi nhớ rằng vừa qua cái ngày lễ Giáng-Sinh là tôi đã bắt đầu xem lịch, đếm 
từng tờ mong cho đến ngày Tết. Chưa đủ, chiều nào sau khi đi học về tôi đều sách chiếc xe đạp 
chạy ngang qua khu chợ Bến-Thành, xem những gian hàng chợ Tết đã bắt đầu dựng hàng, dựng 
họ lên chưa, và thường thường - năm nào cũng thế - trước ngày lễ ông Táo về trời là tôi thâý 
hàng quán đã đông đủ, bày bán đủ mọi thứ món quà cho ngày lễ  Nguyên-Đán, kể cả khu chợ 
hoa ở trên suốt con đường Nguyễn-Huệ. Nhắc đến chợ hoa là phải nhắc luôn cả đến những cành 
hoa Đào, chậu hoa Mai, chậu Quất …nhưng ở cái tuổi còn nhóc tì và nhất là dân tóc húi cua, tôi 
không chú ý đến những chậu hoa mà chỉ khoái đi ngắt trộm những trái Quất đã được mấy nhà 
làm vườn tỉa, bó làm sao trông thật quyến rũ, mời mọc. Hái Quất thì ham lắm, nhưng hái trộm về 
rồi có dám ăn được là bao. Trông bề  ngoài ngon lành đấy, nhưng cắn vào mới biết nó chua bỏ 
mẹ, chua đến vãi đái. Thiên-hạ thích mua về để chưng bầy, để hy vọng cầu mong rằng sang năm 
mới mọi chuyện sẽ được thành công rực rỡ tựa như những cành hoa, cành đào nở rầm rộ hay tiền 
bạc vào nhiều như  những chậu quất nặng triũ đầy những trái vàng óng, mọng nước. Con nít như 
tôi chỉ biết hái trộm về cùng lắm chỉ  biết pha làm nước uống, hay để trên bàn ngắm nghiá được 
một, hai hôm là chán, vứt lăn lóc! 
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Sau mấy hôm đạp xe chạy lòng vòng, ngắm nghía khu chợ hoa, bánh mứt ở chợ Bến-Thành, tôi 
bắt đầu cảm thấy chán, đâm ra trông ngóng, mong cho đến chiều 30 - khi mẹ tôi, cùng mấy 
người hàng xóm hùn chung nhau làm bánh chưng, bánh tét. Trong lúc đàn bà lo rửa đậu, thái thịt 
và vo gạo nếp, ba tôi sai tôi và mấy đứa con trai trong xóm đem xếp mấy cục gạch chồng lên 
thành cái bếp lộ thiên, rồi ông lăn cái thùng phuy nước trong nhà ra, khiêng đặt lên rồi đổ nước 
vào, chất củi và nhóm lửa. Đợi cho lúc tan hết đám khói cháy mù mịt, chỉ còn là đống than hồng 
lửa đỏ, thế là bọn con nít chúng tôi bu nhau ngồi quây quần, đợi ngừơi lớn trong lúc canh chừng 
nấu bánh và kể chuyện xưa, nhất là  ông hàng xóm đã về hưu, từng chuyên nghề mổ rửa xác chết 
của lính Mỹ trước khi bỏ vào bao nylông, đóng  hòm chở về nước, ông thường hay kể chuyện 
ma, làm mấy đứa bé con sợ teo quắn cả người, càng về khuya – khi câu chuyện đến phần hồi 
hộp, căng thẳng,chúng nó ngồi lấn sát rịt gần vào nhau, làm như hễ dư chỗ trống là ma quái, yêu 
tinh sẽ hiện ra và  xen vào không bằng! Nghe nói đâu ông này sau bỗng dỡ chứng khùng khùng, 
điên điên mà người trong nhà kể lại rằng một hôm đang mổ tử thi lấy bộ lòng ra, ông cắt nhàm 
dây gân tay của xác chết khiến nó phản xạ như tát vào mặt ông ta, khiến ông bị ám ảnh và trở 
thành khùng điên từ đó. 
 
Gần nửa đêm, trong lúc người lớn đang lục đục dọn dẹp bên trong nhà và chuẩn bị bàn thờ cúng 
giao-thừa, đám con nít đã bị giải tán về nhà ngủ. Riêng tôi và vài đứa lớn tuổi được phép nấn ná, 
ngồi canh lửa. Chúng tôi bẻ bắp, xỏ cây đũa ngồi nướng bắp và trò chuyện tầm xàm ba láp. Hai, 
ba năm sau - cũng nhóm ấy - tất cả đã bắt đầu dậy thì, trổ mã, có đứa đã biết thế nào là “chịu 
đèn”, đá lông nheo. Tôi thấy khi không con gái đâm ra ít nói, chỉ mím miệng cười lỏn lẻn. Con 
trai thì chỉ có mình tôi là bạo mồm, bạo miệng, một hai đứa còn lại thì nhát gái , chỉ biết hùa theo 
câu chuyện, tiếng cười của kẻ khác. Sau này nghĩ lại, có lẽ tại cái tánh “gà tồ” chưa ý thức được 
sự thay đổi của bọn con gái, tôi vẫn tỉnh bơ, ngon ơn ngay cả trước sự trêu chọc - như một lối tán 
tỉnh, bỡn cợt - của một con nhỏ mà tôi cho rằng “nặc nô” nhất trong đám. 
Đối với tôi, sáng mồng một của cái tuổi còn niên-thiếu có lẽ là ngày vui nhất, mấy ngày sau đó – 
mồng hai, mồng  ba lại đâm ra xoàng, hết còn hào hứng. Vì sáng ngày mồng một, mở mắt dậy tôi 
đã được tiền lì-xì của bố mẹ. Sau đó là được đóng bộ, mặc diện những quần áo mới - tưởng 
tượng rằng mình rất le lói  - để về quê thăm ông bà, họ hàng. Vấn đề ăn uống ngày tết thì khỏi 
chê. Đối với con nít như tôi được tự do khui chai nước ngọt ‘xá-xị’ con cọp uống một mình một 
chai, khỏi phải chia năm sẻ bẩy với lũ em. Ui cha, nội lúc ợ hơi lên một tiếng thật bự nghe cũng 
đã con nhĩ, chứ uống được chỉ vài ngụm nhỏ thì ăn nhậu khỉ gì !  
 
Chưa hết, tôi mê nhất món bánh chưng, bánh tét chiên lên ăn với tôm khô củ kiệu hay chấm với 
đường cát. Cũng tại vì món khoái khẩu này, năm tôi mười sáu tuổi, lợi dụng lúc bố mẹ đi chúc 
bạn bè hôm mùng hai tết; bắt chước bố - tôi lôi chai rượu mận, một mình tì tì ngồi ăn bánh tét 
chiên và  uống mẹ nó hết hơn nửa chai hồi nào cũng không biết. Chỉ biết rằng tôi lăn quay -  sau 
một màn cho “chó ăn chè”,  ói mửa  vài bận, - xỉn một trận nằm liệt giường những hơn hai ngày. 
May mà mẹ tôi can gián, bảo rằng chắc sau trận này tôi học một bài học, sẽ tởn đến già, không 
thì có lẽ tôi cũng đã bị một trận đòn no nê tét đít. Qủa thật, sau cái kinh-nghiệm bản thân ấy, và 
từng chứng kiến mấy thằng bạn và  đồng thời những tay bợm nhậu say sưa quá chén, đi nghiêng 
ngả, té lăn chiêng ngoài đường rồi ói tung ói tóe, trông thật mất nhân phẩm, chưa kể đến sự nguy 
hiểm mất tánh mạng, tôi chưa hề tái diễn lại cái màn say mèm năm xưa,vui lắm thỉnh thoảng chia 
vui uống cùng bạn bè hai, ba chai bia hay một vài ly rượu là cùng. 
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Còn một chuyện vui tôi để dành đến phút cuối kể cho bạn đọc cười chơi trong mấy ngày Tết, là 
cũng vào một mùa xuân năm 1964, khi ba tôi dẫn tôi đi dạo phố vào một ngày gần Tết trên con 
đường Catina (sau đổi thành đường Tự Do, nay là Đồng Khởi) ngắm phố phường. Trong lúc hai 
cha con uống nước mía đi lang thang nhìn những hàng quán bầy biện trang trí cho những ngày 
Tết sắp đến, tôi hỏi bố rằng mình có mua sắm gì không thì bố tôi trả lời là không, vì đã có mẹ 
làm chuyện đó rồi, bố tôi chỉ cần mua chậu hoa về để chưng, còn bữa nay hai bố con mình đi chỉ 
dán mũi vào tủ kính có vậy thôi. Tôi khờ khạo hỏi "dán mũi vào tủ kính là gì hở bố ?". "Thì mình 
chỉ đi xem chơi thôi chứ không mua sắm gì cả". Bố tôi nói. Sau khi đi một vòng phố xá Sàigòn 
rồi về nhà, chiều ba mươi Tết ba mẹ tôi bận bịu dọn nhà, dọn cửa bầy biện phòng khách để mang 
ra những khay mứt, kẹo, hạt dưa...chuẩn bị cho ngày mai, ngày đầu năm. Trong lúc làm việc, mẹ 
tôi hỏi cho có chuyện để nói - rằng hôm qua hai bố con đã đi chơi đâu. Tôi nhanh nhẩu kể lại 
rằng mình được bố mua cho một bịch nước mía và ăn cái bánh bao nóng hổi, to tướng - sau đó 
tôi còn chêm thêm một câu, ý là muốn khoe rằng mình mới biết thêm một cách nói rất hay ho và 
rất "văn chương" của người lớn: 
 
- Mẹ biết không, bố còn dẫn con đi dán mũi vào chỗ kín nữa, nhìn đã luôn! 
 
Lúc đó, tôi chả hiểu tại sao cả bố lẫn mẹ ôm nhau gần như muốn lăn ra sàn cười lăn lộn. Tôi 
đếch biết mô tê gì cả, vậy mà chỉ cần vài năm sau thôi, tôi đã trở thành một tên quỷ sứ, mỗi lần 
nhớ lại chuyện này tôi lại nhớ đến cái tết năm đó. Còn bây giờ, lại thêm một cái Tết xa quê 
hương, tôi nhớ bốn câu thơ làm đã lâu, nhưng nó vẫn phù hợp cho cái tâm trạng của mình hiện 
tại: 
 
Xuân về không thấy hoa đào nở 
người nhớ quê nhà có buồn không 
đau lòng như đàn chim mất tổ 
xuân về sao lòng vẫn giá đông. 
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