MÙA XUÂN VỚI CỘI-MAI-GIÀ
(Tản mạn)

LỜI DẪN.- Chỉ còn 1,2 ngày nữa HK bước vào Spring. Nhưng CĐ VN ta đã coi như
mùa Xuân bắt đầu từ dịp Tết,chung với đồng bào ở quê hương. Như vậy mùa Xuân
còn kéo dài hơn nữa.
Từ những tháng gần đây, qua Email của LKVN Houstongởi trực tiếp gởi cho
người viết,qua 2 trang Blog của AHLK Nam Ca-li và LKSJ Bắc Ca-li, tác giả được biết
rằng khá nhiều CỘI-MAI-GIÀ đã đi vào MIỀN MIÊN-VIỄN. Những cội mai già này là
cựu SVLK của các trường ĐHLK hay ĐHCTKD Việt-Nam nói chung kể cả những cội
mai già đã phục vụ trong ngành Tư pháp/Quân pháp VNCH.Giòng chảy của thời
gian càng ngày càng lôi cuốn những phận đời nặng tuổi tác trôi về VÙNG VĨNH
CỬU. Đó là điều không thể tránh,nhưng chúng ta luôn luôn cảm thấy buồn cho sự
mất mát này. Riêng tác giả cũng đã có cảm tưởng buồn man mác,và chân thành
cầu chúc những CỘI MAI đã ra đi được an nghỉ nơi CÕI VĨNH HẰNG.
Tuy nhiên bên cạnh mối BUỒN kể trên,tác giả cũng có được niềm VUI mới:
từ dịp tết T.Sửu vừa qua,trang Blog AHLK xuất hiện 2 mục SÂN KHẤU LUẬT KHOA
và TÌNH ĐẸP/VĨNH CỬU LUẬT KHOA. Chưa kể: còn xuất hiện thêm nhiều bài THƠ.
Thế thì những VUI BUỒN đầu tiên phải được dành cho cảm tưởng của chung tất cả
cựu SVLK Việt-Nam,nhất làcác thành viên Hội AHLK.(hv thường trực hay hv hoạt
động (kể cả<host>).
Còn những VUI BUỒN kế tiếp thì đúng ra là của riêng tác giả bài Tuỳ-bút
MÙA XUÂN VỚI CỘI-MAI-GIÀ dưới đây, nhưng có lẽ cũng dành cho những bạn đồng
cảm với người viết..
(CN-HNT, Mar.20.21)

Mùa Xuân với Cội-Mai-Già
Vẫn là một mùa Xuân nơi hải ngoại. Vẫn trong không khí ấm
áp của gia đình. Nhưng có khá nhiều biến đổi. Vui buồn thay đổi qua
những giai đoạn thăng trầm.
Một niềm vui lớn nhất là gia đình trở nên to lớn hơn với sự
hiện diện của một đứa cháu xinh xắn, dễ thương và mammy của nó.
Cháu chào đời như nhánh hồng mới trổ hoa
/Vào một ngày mùa hạ/
Dưới ánh nắng chan hoà/
Có bày chim hót ca
/Và đàn bướm bay lượn la đà/
Mừng vui đon đả/
Một công dân mới
/Của xứ CỞ HOA/
Ánh đuốc chói loà/
Của nữ thần Tự Do muôn thuở
/Là Bà Mụ nâng đỡ cháu ta/
Đưa cháu vào đời và che chở/
RỒI RA SỰ NGHIỆP RẠNG NGỜI/
TRÊN QUÊ HƯƠNG MỚI NGƯỜI NGƯỜI HOÀ VUI!
(Lorsque l'enfant parait,le cercle de famille.Applaudit a grand
cris.Son doux regard qui brille.Fair briller tous les yeux... La cage
sans oiseaux,la ruche sans abeilles/La maison sans enfants.) _V.Hugo
(Giòng Đời,CN-HNT,2017).
Ôi còn gì sung sướng bằng một Thế Giới Thần Tiên Của Ông-CháuTa (CN-HNT,2019) ::......
4 năm trước,chỉ một mình ông bơi kiểu được 1 chiều dài hồ đã mệt
nên bơi ngửa xả hơi để nhìn trời qua mái kính,có lẽ cũng để hồn thơ
bay bay theo mây.
Còn lần này có cháu Elli,thì hồn thơ ông chìm dưới đáy hồ! Không!
Nó không hiện mà tiềm ẩn trong hình ảnh ông-cháu đang thích thú vui
đùa trên sóng nước, để môt thời gian sau kỳ nghỉ nó sẽ phổ hiện vào
thi ca......

Niềm vui lớn thư hai là khung trời thi ca càng ngày càng mở
rộng. Bao web sites,nào Blog,nào Facebook,nào Gmail... để khu vườn
văn chương tưng bừng nở hoa.....
Tôi luôn bày tỏ sự chân thành qua bài viết
Đã mấy năm qua tham gia nhiều Blog
Góp bao bài thơ, tuỳ bút lẫn comment
Biểu lộ nhiệt tình không phân biệt cỡ fans.......
(Blog Và Facebook,CN-HNT,Dec.20.2019).
Biết mạng ảo có một vòng đai giới hạn, nhưng kẻ tham gia mạng ảo
đã nhờ đó mà có thêm được niềm vui trong cuộc sống đời thường:...
Ai cũng biết cuộc đời là ảo
Và facebook cũng ảo mà thôi
Gặp nhau rồi biệt ly mất dấu
Ra đi không để lại đôi lời
Nhưng tình người như vết khắc trên đá?
Có lẽ ngàn thu mới bị nhạt mờ
/Nếu mất tích không có lời từ giã
Khác gì chim lìa tổ ấm, ra khơi...
(Facebook,CN-HNT,2020).
Niềm vui thứ ba là đại dịch Covid, nếu không phải là bị thuyết
âm mưu(?)thổi phồng mức độ nguy hiểm, đang dần dần suy giảm
song song với việc tìm ra được thuốc chủng ngừa khiến nhân loại thở
phào nhẹ nhõm:...
Nhân loại tồn sinh sau nhiều cơn biến động
Vòng tử sinh vẫn mãi mãi quay đều
Mặt trời mặt trăng lần lượt thay phiên
Hãy sống an nhiên dưới bàn tay Tạo-hoá
Vòng nhật nguyệt,CN-HNT,2020).
Cùng với niềm vui, như 2 khía cạnh của cuộc đời, tất nhiên phải
có nỗi buồn. Có một sự so sánh thật xác đáng là thân xác con người
vào buổi xế chiều giống như cội mai già. Dù ở hoàn cảnh nào, nghĩ
đến tuổi tác, ai cũng phải có lúc cảm thấy nỗi buồn hiu hắt. Riêng đối

với kẻ tha hương, thân gởi ở xứ người, nhiều lúc thấy nhớ quê hương
da diết mà không thể về thăm:
Nhớ tết quê xưa ngập pháo hồng
Lòng ta băng giá tựa đêm đông
Sống kiếp tha hương đành chấp nhận
Như xác thân ta cạn máu hồng.
(Hồng, CN-HNT,2020).
Tại địa phương mình đang ở, sự lạc lõng còn rõ rệt hơn. Giữa mình và
hàng xóm láng giềng dị chủng nếp sống quá biệt lập. Giữa 2,3 thế hệ
đang gần gụi bên nhau, ngay cả giữa 2 cội mai già từng cam kết sống
trọn đời ...trong cùng một đại gia đình. Giữa họ hàng, bạn hữu ở xa
nhau trên đất nước rộng bao la và thế giới mịt mù:
Ngồi bên cửa kính nhìn ra
/Hàng cây cao ngất lá vàng Đông-Xuân
Buồn vương theo đám mây vần
Buồn nương trên cánh chim dần xa bay
Người thân cách biệt Đông Tây
Ngút ngàn thương nhớ giăng đầy con tim......
Cô đơn đã quá nửa đời
Nửa sau vẫn đứng chơ vơ một mình
Thôi đành một kiếp nhân sinh
Ngồi bên cửa sổ buồn mênh mang buồn !
(Lẻ Loi,CN-HNT, 2015).
Nỗi buồn của một cội mai già trên vùng đất hứa, trải qua mấy
chục năm xây dựng lại cuộc đời, có lịch sử thăng trầm riêng. Thời
gian đầu đầy sự âu lo làm sao có thể sống được ở nơi xứ lạ. Dần dần
nỗi lo đi xuống theo chiều ngược với kết quả tốt vươn lên sau bao thử
thách cam go trong việc thực hiện giấc mơ. Nhưng rồi thời gian gần
đây có một sự thật đau lòng đã đang lộ dạng trong giấc mơ đó:
Nhưng mùa Đông thời tiết buồn tê tái
Có làm vơi niềm hạnh phúc đang lên
Đông chưa về trên xứ ước mơ hiền
Đã chợt thấy trận cuồng phong nhân tạo......
45 năm trời ôm mộng đẹp xinh
Luôn ấp ủ trong tay người tị-nạn

Viễn ảnh mùa Đông về đây phá nát
Ôi giấc mơ hồng_American-Dream!
(Mùa Đông Thứ 46 & Giấc Mơ, CN-HNT, 2020)
Mùa Xuân Tân-Sửu và Ngày Valentine 2021 đang đến. Lại một
mùa Xuân hải ngoại sẽ hiện ra trên vùng đất hứa với những nỗi buồn
vui lẫn lộn trong lòng Cội Mai Già. Hi vọng gì chăng ? Hãy nhớ rằng
bên những cội mai già còn có những đọt măng non hay những mầm
xanh của thế hệ thứ 3,4. Cũng biết rằng đời sống là hư vô, là sắc sắc
không không, vạn vật luôn luôn biến chuyển và ai cũng không thoát
khỏi vòng định mệnh. Thế thì hãy thảnh thơi quên đi tuổi tác và hình
ảnh đen tối mới đây, hãy cứ yêu đời, vui lên bên thế hệ trẻ với niềm
tin hi vọng vào viễn ảnh đẹp... đẹp như mùa Xuân... sẽ sớm hiện ra
trên đất nước của Giấc Mơ và trên toàn thế giới một ngày mai sắp
tới./.
ChinhNguyên/H.N.T. Feb.10.2021
Phụ lục
Đông Tàn Xuân Tới
Tình ấp ủ trong lòng Đông lạnh giá
Tình nở hoa rực rỡ lúc Xuân về
Hót cùng chim gọi tỉnh giấc u mê
Rung với gió điệu giao mùa luân vũ.
Lá thì thầm lời yêu đương tình tự
Khung trời xanh lướt nhẹ áng mây bay
Ánh hào quang dọi khắp thế gian này
Cho vạn vật sáng ngời tia hi vọng:
Nhân loại bàng hoàng sau cơn ác mộng
Đông và Tây dập tắt lửa căm hờn
Nối vòng tay thắt chặt sợi yêu thương
Cho cuộc sống được bình an hạnh phúc
Xuân đến rồi hãy trao nhau lời chúc
Cành hoa tươi thơm ngát vị hương tình
Nụ cười xinh má đỏ mắt long lanh

Cả vũ trụ tưng bừng Xuân vĩnh cửu
ChinhNguyen/H.N.T 2 Tết N.Thìn/2012
GHI CHÚ THÊM :Những Mùa Xuân trong đời (Tuỳ bút của
ChinhNguyên/H.N.T.2013):
1-Mùa Xuân mười tám tuổi......2-Mùa Xuân đôi mươi......3-Mùa
Xuân hai mươi bốn tuổi.....4-Mùa Xuân hải ngoại.....5-Mùa Xuân
tương lai.....
Bài Tản mạn Mùa Xuân của Cội-Mai-Già có thể coi là tiếp theo
đoạn 4 (Mùa Xuân hải ngoại).
***Hết***

