
 
 
 TẠP GHI  NHỮNG NGÀY CẬN TẾT 
 
 
Những năm Mai Thảo còn hiện hữu, sinh hoạt với mọi người trong  tòa soạn tờ nguyệt-san 
VĂN, cứ mỗi lần Tết sắp đến,  Mai Thảo  thường  gọi điện thoại hỏi thăm vài câu và luôn tiện 
nhắn bảo tôi gửi bài cho kịp số báo Xuân rồi sau đó sẽ ngưng một tháng để nghỉ ngơi, cho nên 
anh ấy muốn có thật nhiều bài cho số báo nói đặc biệt về ngày Tết. Chỉ một lần, tôi nhận được  
tấm danh thiếp của tòa soạn Văn, mà Mai Thảo đã hý hoáy nhắn với vài chữ ngắn gọn : "Có 
truyện ngắn cho Giai Phẩm Xuân không ? (Đã bắt đầu làm). Thân - M.T. 
 

 
 
Vọn vẹn chỉ có thế, không dài dòng văn tự, đi ngay vào vấn đề, nhưng tôi  quý nó lắm, vì nó là 
những di tích, là những gì trân trọng, di sản của một cây viết mà một thời tuổi mới lớn - tôi đã  
 say mê, tôn vinh nhà văn Mai Thảo  là thần tượng của mình sau khi đọc xong cuốn tiểu thuyết 
"Mười Đêm Ngà Ngọc" của tác giả viết. Có lẽ không chừng nó cũng là một phần đã tạo cho cái  
ấn tượng rằng mình đã từng ở Đà Lạt cho dù chưa hề bao giờ đặt chân lên đó mà tôi  phải đợi 
mãi đến hơn 5 năm sau. Cuốn "Mười Đêm Ngà Ngọc" là câu chuyện tình của hai người đã có gia  
đình, họ tình cờ gặp nhau ở Đà Lạt để tình yêu bắt đầu. Một thứ tình yêu tội lỗi, vi phạm cái 
luân thường đạo đức mà xã hội thường luôn ngăn cấm. Tôi gặp MT ở miền Nam Calif. trong 
một chuyến "hành hương" hàng năm xuống San Jose cho mấy đứa nhỏ thăm ông bà nội và 
những đứa em họ của chúng nó, luôn tiện tôi ghé tòa soạn để giao tận tay những bài mình đã 
viết sẵn để MT tùy tiện muốn phát hành, cho đăng bất cứ khi nào anh ấy cảm thấy hài lòng, 
thấy tiện.  



Như người ta vẫn hay nói "Văn là người", chỉ sau lần đầu gặp gỡ, tôi nhận biết "văn chương" là  
thứ tôn giáo anh hằng tôn thờ, chiêm ngưỡng. Tôi với anh tuy ít nói , gần như hà tiện - nhưng 
chỉ cần vài câu mà chúng tôi hiểu lòng nhau, cứ sống thực , viết thực và đừng câu nệ, vì thế  
gian vốn mãi vẫn thế - chỉ có  đời người là ngắn ngủi. MT làm văn chương để đời, còn tôi - tôi 
viết như để tâm giao, để tâm sự với chính mình. Ai có thích hay không - như MT nói - mặc kệ,  
trong văn chương mình phải viết như phải thở cho chính mfinh. Trăm năm sau tất cả cũng chỉ là 
hư vô. 
 
 
 
Mới đó mà một cái tết mới cũng sắp đến. Mới đó mà MT cũng đã mất hơn 17 năm (ngày 10 
tháng 1 năm 1998). Còn nhiều cái gọi là "mới đó" rồi cũng sẽ qua nhanh. Ngày xưa mỗi lần Tết 
đến mang lại nhiều niềm vui bao nhiêu, bây giờ Tểt đến chỉ mang lại càng thêm nhiều kỷ niệm 
và dĩ vãng. Nhờ kỹ thuật tân tiến và máy móc ngày càng tiện dụng, nhiều người sắp già và đang  
già -  nhất là khi đã về hưu, nay bỗng trở thành nhà văn, hay ít ra cứ cho là thích viết văn. Một 
cách để tự thổ lộ những kỷ niệm, những gì của quá khứ mà mình  đã lưu giữ qua bao thập niên, 
viết thay vì nói để xả bớt những gì còn chất chứa trong lòng, chẳng hạn như cứ mỗi dịp xuân về, 
biết bao nhiêu cây viết tha hương đã tuôn ra những nỗi nhớ da diết về ngày tết thuở xa xưa 
trên quê hương; mất đi một người bạn thân hay bạn đời cũng là một động lực mạnh thức đẩy 
cho họ phải viết. Viết như để tâm sự với chính mình. Đấy là những gì sẽ đóng góp cho nền văn 
chương Việt-Nam , chứ tác phẩm cũng chưa hẳn đã gọi là là văn- chương, cho đến khi nào giống 
như một viên kim-cương mới lấy lên từ hầm mỏ, phải qua bao nhiêu giai đoạn - trau dồi, chau 
chuốt, sửa đổi - mới trở thành viên kim cương có giá trị. Mai Thảo có lần đề nghị nếu tôi muốn 
anh gom những bài của tôi đã từng đăng trên Văn để xuất bản thành một tuyển tập, tôi cười trả 
lời rằng " định mệnh của anh ra đời để lấy văn-chương làm vợ, chứ đối với em thì văn-chương 
chỉ là người tình dấu kín, lâu lâu chỉ thích đem ra để ngắm, để vui đùa...". Tuy nhiên, có một nhà 
xuất bản đã cho ra đời một bộ sách gồm hai cuốn I và II , trong đó là mỗi nhà văn đóng góp một 
bài - văn hay thơ - cùng với một chút tiểu sử của mình và hình như vào năm 1989, hai cuốn 
"Tuyển Tập Những Nhà Văn Miền Nam" ở hải ngoại. Tôi có đóng góp (bài Những Mùa Xuân 
Không Đến) , và được họ gửi tặng cho một bộ nhưng sau bao nhiêu lần dọn dẹp đã để quên đâu 
đó, hay đã bỏ rác rồi cũng không chừng. 
 



 
 
Tết năm nay không biết có bao nhiêu người còn nhớ, nhất là đã từng trải qua cái kinh nghiệm, 
chứng kiến những ngày đầu của cái Tết 68 Mậu Thân năm nào. Tôi thì nhớ lại cái tết cuối cùng 
của năm Ất Mẹo 1975. Đêm giao thừa trong lúc Thúy-Hoa đang xum vầy ở Đà Lạt để chuẩn bị 
ăn tết với gia đình, tôi lái xe lang thang trên con đường phố vắng tanh của Sàigòn, hát thì thầm 
trong đầu bài "Em đến thăm anh đêm 30" , cũng muốn bắt chước câu hát " anh nói với người 
phu quét đường, xin chiếc lá vàng để làm bằng chứng yêu em"  và nhớ lại  một tuần lễ trước đó; 
ngày tôi bất chợt lên Đà Lạt khiến Thúy-Hoa vô cùng ngạc nhiên, vì nghĩ rằng phải sau Tết thì cả 
hai mới được gặp lại nhau. Thấy tôi đang ngồi lù lù ăn chè bên quán chè Dạ Thảo, nàng mừng 
đến độ quên rằng mình đang mặc  bộ áo bà ba  trong nhà, chẳng cần son phấn chải chuốt gì cả - 
mà tôi luôn vẫn thích con gái như thế, không xa hoa, không son phấn - nàng phóng vội qua bên 
đường để vào ngồi  bên cạnh. Những ngày trước tết đã có tin tức, rục rịch đồn đãi về chuyện 
quốc hội Hoa Kỳ sẽ buông tay, bỏ rơi miền Nam tự lo lấy số phận. Vì không biết tình thế có thể 
xẩy ra bất cứ lúc nào, nhất là tôi phải có mặt ở Sàigòn để ăn tết với gia đình, sáng ngày 29  tôi 
đã phải rời xa Đà Lạt mà hành trang mang theo nặng nỗi nhớ. Rồi những ngày tết ấy trôi qua, 
thay vì những bản tin lạc quan, hy vọng về năm mới  sẽ mang lại nhiều điều may mắn cho mọi 
người, cho đất nước - báo chí đăng toàn những tin tức loạn lạc; căn cứ, thành phố tử địa đầu 
chiến thuật ở miền trung đã thất thủ, bỏ ngỏ. Nhiều dấu hiệu trong thành phố cho thấy quân 
đội đồng minh đã âm thầm rút khỏi những cơ sở ngoại giao, chỉ để lại những nhân viên lãnh sự 
đủ lo cho những việc di tản những người địa phương đã từng làm cho họ; số ít nhà giầu biết lo 
xa từ trước nên đã cho con du học hay du lịch ngay cả trước Tết, số còn lại đã bán nhà cửa để 
đổi lấy vàng và tiền đô la, và nhất là người người Bắc di cư năm 54, họ sẵn sàng ra đi cho dù có 
phải bỏ lại của cải, sản vật sau bao nhiêu năm gầy dựng. Năm đó tôi cũng đã khuyên bảo nhiều 
người bạn trong lúc la cà ngồi quán cà phê lá me bên cạnh trường Luật, nhưng ít người tin, cho 



rằng đã bao nhiêu lần quân lực VNCH bị bất ngờ tấn công - như trận Mậu Thân - hay bao nhiêu 
trận chiến lớn đã từng xẩy ra, nhưng rồi quân ta cũng chiến thắng, dành lại được lãnh thổ, 
không mấy ai  tin vào những biến chuyển chính trị, kinh tế đang xẩy ra ở bên kia nửa vòng trái 
đất đã có thể ảnh hưởng đến vận mạng của một dân tộc, mà tương lai thì vẫn còn mờ mịt, chưa 
biết sẽ ngã ngũ về đâu. 
 
 
Trong tuần lễ này, có lẽ hơn cả triệu người sẽ rời bỏ thành phố Sàigòn để vể quê, về đoàn tụ với 
gia đình để đón xuân, nhưng con số này chẳng thấm thía vào đâu khi so sánh với cả vài  trăm 
triệu dân Trung Quốc rời bỏ những thành phố lớn, tỉnh xa lạ để về với gia đình ăn Tết. Đó là một 
cuộc di dân vĩ đại xẩy ra hàng năm mà ngoài nước Tầu ra ít ai biết hay nghĩ đến. Có lẽ vì đó là 
chuyện thường tình, không quan trọng bằng những bản tin cho biết rằng dân Do Thái ở khắp Âu 
Châu - sau vụ thảm sát 12 người tại Ba Lê tháng Một vừa qua - nay đã chuẩn bị di dân lần thứ 
hai (sau khi họ đã chạy trốn khỏi những quốc gia đã bị Đức Quốc Xã chiếm đóng trong thời thế 
chiến thứ II) vì họ thấy Âu Châu đã không còn yên ổn, an toàn cho họ nữa. Ngay cả theo con số 
thống kê về sự di dân của nước Do Thái mới đây, nhiều người sau những thập niên 1940-1970 
đã  tìm đủ mọi cách để ra khỏi nước Nga để trở về nơi đất hứa - khi dân Do Thái - từ khắp nơi 
mọi ngã đường trên thế giới - đã trở về  lập quốc  năm 1949.  Bây giờ thì số người vì lý do an 
ninh, an toàn đã và đang làm thủ tục để trở lại nước Nga ngày càng tăng. Những bản tin như 
thế chẳng mang một "ký lô" quan trọng gì bằng những chuyện như đội Seahawks thua trận 
SuperBowl thứ 49 vừa rồi; hay tin đồn rằng hãng Apple đang chuẩn bị, cải tiến và sẽ ra đời cái 
iPhone7 trong năm nay hoặc đầu năm tới; chuyện khủng bố của nhóm IS/ISIL, chuyện chiến  
tranh "nội bộ" ở Ukraine....tất cả chỉ là những xảo thuật "dương đông kích tây". Ít người biết 
rằng cái biến cố Gulf of Tonkin ngày 5, tháng 8, 1964 - cũng là màn ảo thuật  - đã  đưa đến cuộc 
chiến tranh tương tàn ở VN; đã được gầy dựng để che đậy sự kiện nền kinh tế và đồng đô la 
thời bấy giờ đang trên đường suy xụp, cộng thêm vào đó là thay vì để chủ nghĩa CS phát triển 
và bành trướng ở Nam Mỹ, ngay phía cửa sau của Hoa Kỳ; người ta mở một mặt trận mới, thật 
xa - như ở Việt Nam - để quy tụ mọi binh lực hay gom thiệt thòi nếu có cũng ở đó; luôn tiện 
cũng là nơi để họ thí nghiệm,  thử những vũ khí và chất hóa học mới chế biến. 
 
Cái sự kiện ngày 15 tháng 1, 2015 vừa qua, khi  ngân hàng trung ương Thụy Sĩ đã bất ngờ tuyên 
bố hủy bỏ sự giới hạn hối xuất giữa đồng Swiss và đồng Euro - tầm quan trọng của nó còn hơn 
cả vụ “Gulf of Tonkin 1964" gấp trăm lần - nếu không dám nói là sẽ gấp vạn lần;  vì đó như là 
phát súng báo hiệu cho một cuộc chiến tranh tiền tệ đã chính thức bắt đầu - sau hơn hai thập 
niên âm thầm giao tranh trong bóng tối. 
 
 Sau cái tết Ất Mùi này, không biết có phải là khi mình về già thì mọi việc và thời gian cũng hầu 
như xẩy ra và nhanh dần đều. Xưa làm về IT tôi biết qua cái gọi là MBF/MTBF (Meantime 
between failure), nghĩa là khi sản xuất cái  màn hình (monitor) hay ổ cứng (hard drive) chẳng 
hạn, người ta có thể ước tính và cho biết những thứ này trong khoảng bao lâu thì sẽ xẩy ra "sự 
cố" (hư hỏng), mà con số càng cao, càng nhiều (thí dụ như 5,000 giờ, 10,00 giờ...) thì càng tốt, 
chứ mới mua sài vài ngày vài giờ mà đã hư hao thì chán chết ai thèm mua. Cách đây hơn thập 
niên trở đi, lâu lâu cả năm người ta mới thấy có một vài bản tin với sự kiện lớn xẩy ra, thí dụ 
như vụ thảm sát những lực sĩ Do Thái tham dự thế vận hội mùa hè Munich 1972, mãi đến tháng 



10, 1973 mới có vụ chiến tranh ở vùng Trung Đông mà dân Do Thái thưòng gọi là Yom Kippur 
War (khối Ả Rập gọi là Ramadan War). Những năm gần đây, tin tức quan trọng tương tự như 
thế mỗi ngày một xẩy ra nhiều hơn, thường xuyên hơn và chẳng cách xa nhau là bao nhiêu - 
tính theo cái "công thức MBF/MTBF" thì cái thế giới này không chừng cũng sắp sửa "hỏng" tới 
nơi.  
 
Đối với tôi, biết như thế không phải để bi quan hay lạc quan, vì đó là những sự việc tất nhiên - 
như mặt trời mọc ở hướng đông, lặn hướng tây", nhưng biết mặt trời sẽ mọc lúc nào và sẽ lặn 
lúc nào để mình sách máy ảnh,ra  ngồi canh để chụp những buổi bình minh hoặc hoàng hôn, khi 
ánh nắng sẽ cho những mầu sắc không thể có giữa ban ngày, hay ít ra biết trước trời sẽ mưa mà 
mình cũng chẳng buồn, chẳng chán - không phí thì giờ để đi không rồi lại về tay không  - mà 
thay vì đó mình ở nhà pha ly cà phê; chau chuốt cho vài tấm ảnh qua Photoshop; hay đọc một 
cuốn sách, viết vài mẫu chuyện nhảm nhí cho qua ngày. Tết năm nào cũng xẩy ra, nhưng có 
người thì vui và có kẻ lại buồn, và năm nào cũng diễn đi diễn lại chừng ấy chuyện. Áp dụng câu 
này cho tất cả những sự kiện, sự việc khác xẩy ra trong đời, tôi nghĩ - hiểu được cái chu kỳ, tuần 
hoàn của nó thì sẽ chẳng khó để biết trước tương lai, những gì sắp xẩy đến. Chẳng riêng cho 
Khổng Minh - Gia Cát Lượng, trong kinh thánh đã từng nói như thế - đại khái "thấy lá vàng là 
biết mùa thu đến", nghe tiếng vợ gọi "viết xong chưa?" mà không mau mau dọn dẹp để vào 
phòng thì mùa đông năm nay sẽ kéo dài thê thảm, đừng hòng nghĩ chi tới chuyện tết với nhất ! 
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