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Năm hết, nhưng Tết không đến, xuân không về. Chẳng có khoảnh khắc nào trong năm soi rõ 

những khoảng trống, những mất mát như một định mệnh dân tộc của chúng ta bằng thời gian ba 

ngày Tết không có hàng năm. Đời người chẳng có bao nhiêu năm, mỗi năm lại chỉ có một dịp tết 

là thời gian người ta có thể sống trọn vẹn niềm vui cho mình, cho gia đình và cho tổ tiên như một 

nếp văn hóa truyền thống nhân bản thiêng liêng. Đã bao nhiêu lâu rồi, chúng ta sống không còn 

mong đợi dù năm hết, bởi vì Tết không đến, xuân chăng về mà chỉ thấy mùa đông phủ xuống 

một màn thê lương, do đó không cần chuẩn bị, sửa soạn cho ba ngày Tết, không còn không khí 

nao nức từ người lớn đến con trẻ mà chúng ta một thời đã biết đó. Chỉ còn một nỗi niềm: chúng 

ta còn phải sống trong bao lâu nữa với những mất mát, những khoảng trống trong cuôc sống này. 

Thế hệ babyboomers, nói như thầy Pháp Hòa ở Edmonton bên Canada, đang “đi tới”. Mức đến 

có thể chẳng còn bao xa, nhưng đó là đâu? Và chúng ta cứ tưởng tượng người phương Tây có thể 

sống thiếu Lễ Giáng Sinh hàng năm hay không, để hiểu những tổn thất trong đời không bao giờ 

có thể được đền bù của chúng ta trong cuộc sống. 

Gác tay lên trán, chúng ta suy nghĩ có thể thấy nhiều điều lạ trong quá trình chuyển hóa 

của cái tết trong tâm tư của chúng ta. Trước năm 1975, tức cách đây 40 năm, cái tết vui biết bao, 

cho dù ngay cả trong năm cuối cùng Ất Mão tận thế hay trong những năm chiến tranh kéo dài từ 

1960. Cả 15 năm giặc giã từ 1960 đến 1975, năm nào cũng có những căng thẳng của riêng nó, từ 

chuyện chính trị đến chiến trận. Hầu như sau khi chế độ Đệ nhất Cộng hòa sụp đồ, chẳng có năm 



nào tâm hồn chúng ta không bị vướng bận ít nhiều về chuyên thế sự trong khi “ăn tết”. Thậm chí 

trước năm 1963, cũng có không thiếu gì những điều không vui. Năm 1960, “Mặt trận Dân tộc 

Giải phóng Miền Nam” được Hà Nội dựng lên  chính thức khai mào cuộc chiến khủng bố ở thôn 

quê. Cũng trong năm đó, Đại tá Nguyễn Chánh Thi và Trung tá Vương Văn Đông dùng lực 

lượng Nhảy Dù tổ chức đảo chánh Tổng thống Ngô Đình Diệm – báo hiệu đầu tiên về nguy cơ 

sụp đổ của chế độ. Năm 1962, xảy ra vụ ném bom Dinh Độc Lập vào tháng hai của hai trung úy 

Không Quân Phạm Phú Quốc và Nguyễn Văn Cử - chính là lời cảnh cáo cuối cùng nhưng không 

được ghi nhận đúng mức. Đầu năm 1963, trận Ấp Bắc là một cảnh báo nghiêm trọng cho nền Đệ 

nhất Cộng hòa, nhưng tiếc thay những người lãnh đạo đã không đủ cảnh giác, cho nên để cuộc 

khùng hoảng Phật giáo nhân mùa Phật Đản vượt khỏi khả năng kiểm soát, dẫn đến tai họa chung 

cho cả Miền Nam. Cho đến nay, hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, vẫn còn nhiều người nói năng điên 

loạn về biến cố đó. 

Thời kỳ hỗn loạn chính trị vì hàng loạt tướng tá trở nên điên loạn, mê sảng vì quyền hành 

kéo dài cả bốn năm, có bao giờ người dân được để yên, mặc dù trong bốn năm đó (1964-1967), 

chiến tranh leo thang, Việt Cộng tràn ngập, Mỹ phải đưa quân đến Miền Nam tham chiến từ 

tháng ba năm 1965 (Đến năm 1968, lực lượng Đồng Minh lên đến hơn 600.000 người). Hết quân 

sự lật đổ dân sự đến mấy ông tướng đảo chánh nhau! Gần tám năm của nền Đệ nhị Cộng Hòa 

(1967-75) của ông Nguyễn Văn Thiệu đã cho thấy một cơ chế chính quyền, một nền dân chủ bị 

hỏng mà người ta hoặc không hay hoặc làm ngơ, cho nên không phát huy được sức mạnh dân 

tộc, khiến cho cả một chế độ hầu như không hay biết những gì đang thực sự xảy ra ở 

Washington, từ chuyện người ta đâm sau lưng mình cho đến những hành động công khai ngang 

ngược xem mình như không có, cho nên cuối cùng đất nước đã sụp đổ trước một kẻ địch cuồng 

sát và hung hiểm. 

Nhắc đến những chuyện này không phải bằng thừa trong một năm chúng ta phải nhớ lại 

những gì xảy ra cách đây 40 năm chẵn – và cả trước đó! 

Cho dù bao nhiêu chuyện xảy ra như thế cho đất nước trong thời đó, Tết vẫn đến với 

chúng ta, Tết đến khắp mọi nhà, năm này qua năm khác. Năm hết, xuân về là Tết đến. Tùy theo 

khả năng của từng gia đình, không nhiều thì ít, tết vẫn là áo quần mới và tiền lì xì trong phong bì 

đỏ cho trẻ con, lễ lạc cho cha mẹ, soạn sửa trong nhà, lau dọn bàn thờ tổ tiên, cúng bái không 

nghỉ từ ngày hăm ba đưa Ông Táo về trởi, đến ngày ba mươi đón ông bà đêm giao thừa, ngày 

mùng một, mùng hai, sau đó đón ông táo và tiễn ông bà… Bao nhiêu phong tục, tập quán trong 

ba ngày Tết được gìn giữ, vừa với niềm tin thần thánh nghiêm chỉnh, vừa với cảm nhận cho vui. 

Tết là ngày hội gia đình, từ gia đình nhỏ đến gia đình lớn quây quần anh chị em và con cháu. Và 

Tết cũng là những ngày cho người ta nghĩ đến xã hội chung quanh trong đó mình đang sống để 

đến với nhau, từ đi lễ chùa viếng Phật đến thăm bà con, bạn bè thân thích… Và làm sao chúng ta 

không nhớ đến mùa xuân lúc đó cũng đã trở lại, vạn vật tươi tốt, cây cỏ ngát xanh, nắng ấm chan 

hòa nơi nơi… Sự rộn ràng này thể hiện mạnh mẽ ở quang cảnh đường phố, chợ búa, và trên các 

đài phát thanh, truyền hình, nhạc xuân vang lên chan hòa nơi nơi. 

Trong những ngày tết thời trước, chúng ta thường nhìn tới trước, hy vọng, mong đợi nghĩ 

đến tương lai. Chúng ta ấp ủ một niềm tin vào những lời chúc an khang, thịnh vượng cho mình. 

Thế nhưng trong những năm đầu miền nam sống dưới chế độ cộng sản, chúng ta thực tế hơn, hay 

cuộc sống không còn cho chúng ta chỗ để nghĩ ngợi tới tương lai mà chỉ tìm cách tận dụng thời 

giờ để đối phó một cách tuyệt vọng trước một hiện tại bị tước đoạt. Không thiếu gì những người 

trải qua những ngày Tết trong các trại tập trung - từ nam ra bắc. Vào lúc đó, chúng ta đã bắt đầu 

cảm nhận thấm thía những mất mát và khoảng trống trong ba ngày Tết khi hiếm có gia đình nào 

còn đầy đủ. Và nếu có đông đủ, cũng hiếm có gia đình nào có gì để ăn mừng ba ngày Tết. Những 



cái Tết trong thời định hướng xã hội chủ nghĩa, như chúng ta có thể nhớ lại, chẳng còn quang 

cảnh gì, ngoài những tiếng thở dài thầm lặng, cám cảnh.  

Và nay Tết đang đến chỉ để cho chúng ta ngoái đầu nhìn lại những ngày xưa cũ. Those 

were the days! Có những ngày xưa như thế đó. Những hình ảnh theo thời gian ngày càng nhạt 

nhòa trong tâm trí đang bị tuổi già công phá bởi điều mà Đức Giáo Hoàng gần đây có nói 

(spiritual Alzheimer) nhưng tác giả Clive James đã viết thành sách từ bảy năm trước ((cultural 

amnesia). Có nghĩa là nhiều người càng sống càng dễ quên đi nhân dạng của mình, hay muộn 

màng và tuyệt vọng đi tìm một “identity” mới, nhưng cái mới chưa “hội nhập” được, mà đã kệch 

cỡm mất đi cái cũ. Thế nhưng lục tìm trong ký ức trong thời gian rảnh rỗi “ba ngày Tết”, dường 

như chúng ta vẫn còn lưu trữ khá nhiều trong những ngăn tủ của tâm trí.  

Quên gì thì quên, chúng ta không thể không nhớ trong nỗi ngậm ngùi những bài nhạc 

xuân tràn ngập không gian mỗi khi xuân về. Chẳng có xuân, chẳng có Tết nếu không có những 

bài ca rộn rã chào đón và nói lên niềm vui đông tàn, năm tận, Tết đến, xuân về. Trí nhớ có kém 

đến thế nào, chung ta cũng có thể kể ra ít nhất 10-12 bài vang vang trong ký ức của mỗi người vì 

chúng đã đồng hành cùng chúng ta trong bao năm tháng thân yêu của quá khứ: Xuân Ca, Xuân 

Tha Hương, Đón Xuân, Hoa Xuân, Đêm Xuân, Ly Rượu Mừng, Mộng Chiều Xuân, Mộng Đêm 

Xuân, Phiên Gác Đêm Xuân, Đồn Vắng Chiều Xuân, Xuân Thì, Gái Xuân, Xuân và Tuổi Trẻ… 

Thực ra, làm sao mà quên được khi nơi nơi chung quanh ta trên đất nước “tạm dung” này cộng 

đồng người Việt của chúng ta đang tổ chức đón xuân về như một lời nhắc nhở. Cho dù xuân 

không về mà chỉ có mùa đông đến, làm sao chúng ta không nghe thoảng bên tai những bài ca 

“Hoa Xuân”, “Đón Xuân”, “Ly Rượu Mừng” trong giấc ngủ - tạm vay mượn không gian và thời 

gian huyễn hoặc này.   

Bao nhiêu bài ca về xuân, về Tết có thể sẽ mai một dần, bởi vì người ta không còn chịu 

đựng được nữa những cảm hứng giả tạo, nhưng có một bài có thể trở nên bất tử. Đó là Xuân Tha 

Hương của nhạc sĩ Phạm Đình Chương. Từ xưa, khi chưa phải mất quê hương, chúng ta nghe 

Xuân Tha Hương với một nỗi niềm xúc động, bởi vì dường như chúng ta hiểu được thân phận 

lưu đày của con người chạy loạn vì cảnh ngộ đất nước hay phải rời bỏ làng mạc thân yêu thuở 

nào vì hoàn cảnh kinh tế. Ngày nay, khi hát lên Xuân Tha Hương nho nhỏ chỉ đủ cho mình nghe, 

hay nghe người khác hát bài này, chúng ta có thể bật khóc. Nhiều ca sĩ thuộc lớp đàn anh, đàn 

chị như Duy Trác, Mai Hương… đã để lại trong lòng người nghe nhiều nỗi ray rứt với bài hát 

này. Nhưng sau này chúng ta phải nghe tiếng hát của Trần Thái Hòa mới cảm nhận được sống 

trọn vẹn với bài nhạc bất hủ, Sống lại với một thời. Giọng ca đầm ấm, nhẹ nhàng, dịu dàng chan 

chứa của ca sĩ có lẽ chỉ ngoài 40 trong bài Xuân Tha Hương chắc chắn sẽ ngân nga mãi trong 

lòng của những người còn cảm nhận được mùa xuân tha hương của mình. Trần Thái Hòa không 

biểu lộ một cố gắng diễn tả bằng dáng điệu. Cũng không có một nỗ lực âm điệu để áp đảo người 

nghe. Anh hát như chỉ để mình nghe. Và bởi thế mà tất cả đều có thể nghe được. Những lời lẽ 

gợi lên những hình ảnh đậm đà, đẹp đẽ của người mẹ chăm lo những nhánh hoa đẹp tươi trong 

mái nhà đầm ấm khi xuân về. Và hình ảnh tuyệt vọng người mẹ đó mắt mờ tóc bạc trông ngóng 

con về trong khi nơi xa xăm, người con vẫn còn “lê bước phiêu du” trên con “đường đi xa lắc lê 

thê” với nỗi lòng “chua xót thay sầu tha hương”.  

Vào những năm sau biến cố tan hoang Mậu Thân 1968, có một bài hát quen thuộc với 

giới trẻ thích nhạc ngoại ở Saigon. Those Were The Days. Đó là đỉnh cao sự nghiệp của nữ ca sĩ 

Mary Hopkins – người đã chinh phục tất cả chúng ta trước đó với bài “Goodbye My Love 

GoodBye”. Those Were The Days là một bài ca trữ tình xuất phát tử một bài hát có giai điệu dân 

gian quen thuộc của người Nga – bài hát gốc Nga có tựa “Nằm trên đường thiên lý” nói về 

những tiếc nuối, hồi ức của một tuổi trẻ lý tưởng và lãng mạn. Chúng ta thời đó nhiều người yêu 



thích bài này, hát bài này với lời tiếng Anh từ Mary Hopkins. Nhưng lúc đó, chúng ta quá trẻ, 

chẳng có nhìn lại qua Those Were The Days. Những Ngày Xưa Đó. Bây giờ đã già, nghe lại bài 

hát này của Mary Honkins trong những ngày không có Tết này - tưởng như thấy lại được tất cả 

những ngày xưa đó.  

Bài hát cách đây 47 năm, bản dịch lục bát ngẫu hứng dưới đây chưa được nửa thá ng – tất 

cả đều chất chứa, chuyên chở một nỗi trăn trở của con người trước những biến chuyển  của thời 

gian, của không gian và nơi cuộc sống của mỗi con người. 

Those Were The Days 

Once upon a time there was a tavern 

Where we used to raise a glass or two 

Remember how we laughed away the hours 

And think of all the great things we would do 

Those were the days my friend 

We thought they'd never end 

We'd sing and dance forever and a day 

We'd live the life we choose 

We'd fight and never lose 

For we were young and sure to have our way. 

Those were the days, oh yes those were the days 

Then the busy years went rushing by us 

We lost our starry notions on the way 

If by chance I'd see you in the tavern 

We'd smile at one another and we'd say 

Those were the days my friend 

We thought they'd never end 

We'd sing and dance forever and a day 

We'd live the life we choose 

We'd fight and never lose 

For we were young and sure to have our way. 

Those were the days, oh yes those were the days 

Just tonight I stood before the tavern 

Nothing seemed the way it used to be 

In the glass I saw a strange reflection 

Was that lonely woman really me 

Those were the days my friend 

We thought they'd never end 

We'd sing and dance forever and a day 

We'd live the life we choose 

We'd fight and never lose 



For we were young and sure to have our way. 

Those were the days, oh yes those were the days 

Through the door there came familiar laughter 

I saw your face and heard you call my name 

Oh my friend we're older but no wiser 

For in our hearts the dreams are still the same 

Those were the days my friend 

We thought they'd never end 

We'd sing and dance forever and a day 

We'd live the life we choose 

We'd fight and never lose 

For we were young and sure to have our way. 

Those were the days, oh yes those were the days 

Đó Là Những Ngày 
 

Thuở xưa có quán bên đường 

Là nơi ta đến để thường nâng ly 

Nhớ vang vang tiếng nói cười 

Cùng bao mơ tưởng chuyện đời lớn lao 

 

Bạn ơi hãy nhớ những ngày 

Tưởng rằng chẳng dứt bao giờ trong mơ 

Cùng nhau ca vũ nên thơ 

Chúng ta quyết chọn sống cho đời mình 

Đấu tranh ta chẳng biết chùn 

Tuổi xuân sức mạnh mở đường ta đi 
 

Tháng năm vất vả đổ dồn 

Chẳng còn giữ được nức lòng ngày xưa 

Có khi gặp tại quán xưa 

Trao nhau khóe mắt, nụ cười nói lên 

 

Bạn ơi hãy nhớ những ngày 

Tưởng rằng chẳng dứt bao giờ trong mơ 

Cùng nhau ca vũ nên thơ 

Chúng ta quyết chọn sống cho đời mình 

Đấu tranh ta chẳng biết chùn 

Những ngày đẹp đẽ, chao ôi những ngày 

 

Đêm nay trước quán bên đường 

Chẳng còn gì cả cảnh quang năm nào 

Nhìn vào ly rượu thấy ai 

Con người cô quạnh nào ai - chính mình 

 

Bạn ơi hãy nhớ những ngày 

Tưởng rằng chẳng dứt bao giờ trong mơ 



Cùng nhau ca vũ nên thơ 

Chúng ta quyết chọn sống cho đời mình 

Đấu tranh ta chẳng biết chùn 

Những ngày đẹp đẽ, chao ôi những ngày 

 

Nghe quen qua cửa tiếng cười 

Nhận người qua mặt gọi người qua tên 

Già đi nhưng chẳng chín thêm   

Vì giấc mơ cũ vẫn nằm trong tim 

 

Bạn ơi hãy nhớ những ngày 

Tưởng rằng chẳng dứt bao giờ trong mơ 

Cùng nhau ca vũ nên thơ 

Chúng ta quyết chọn sống cho đời mình 

Đấu tranh ta chẳng biết chùn 

Những ngày đẹp đẽ, chao ôi những ngày 

 

 

Xuân Tha Hƣơng 

Ngày xưa xuân thắm quê tôi  

Bao nhánh hoa đời đẹp tươi  

Mẹ tôi sai uốn cây cành  

Vun xới hoa mùa xinh xinh  

Thời gian nay quá xa xăm  

Tôi đã xa nhà đầm ấm  

Sống bao xuân lạnh lẽo âm thầm  

 

Hoa xưa dần qua biết bao kỳ đâm bông  

Riêng ai buồn thương hắt hiu còn trông mong  

Và xuân thay áo mấy mùa đợi chờ  

Mắt huyên lệ rưng rưng, sầu héo đến bao giờ  

 

Chiều nay lê bước phiêu du  

Thầm nhớ xuân về làng cũ  

Tình quê chan chứa trong lòng  

Chua xót thay sầu tha hương  

Đường đi xa lắc lê thê  

Thèm khát khao ngày về quê  

Để sống vui quê mẹ lúc xuân về  

 

Xuân tới, muôn cánh hoa đào bay khắp nơi  

Hương khói lan dưới mưa nhẹ rơi phơi phới  

Chiều dâng, sầu lâng, trên đường về mịt mùng  

Mây Tần ơi cho nhắn bao niềm thương. 


