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Dự báo thời tiết cho hay hôm nay sẽ có mưa một ít nhưng rất lạnh. Nhiều nơi 

có thể có tuyết. Buổi chiều nghe lắc rắc tiếng động nhẹ bên ngoài. Tiếng lộp 

độp càng lúc càng nhiều và lớn dần. Lấy làm lạ, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Ôi, 

mưa đá. Những hạt đá, khoảng lớn hơn hạt đậu phụng một tí, đang thi nhau 

rơi rụng từ trời.  

Lạnh. Lạnh buốt giá. Tôi vội lấy cái cell phone, mở cửa ra ngoài bấm vài tấm 

hình. Chỉ trong vài phút, mưa đá rải đầy xuống trên mái nhà, trên mui xe và 

trên mặt đường. Sân cỏ, lối đi gì cũng tràn đầy những hạt đá nhỏ.  



Nhìn đâu cũng một màu trắng. Mái nhà hàng xóm trắng toát, mặt đường nhựa 

hàng ngày đen bây giờ cũng trắng. Sân cỏ xanh lốm đốm những hạt trắng. Mưa 

hắt những hạt đá vào hàng hiên. Gió bay những hạt đá vào mặt, vào tóc tôi. Cái 

cell phone đang làm việc cũng có vài viên đá nhỏ bắn vào.  

Chiều nay là bữa chợ Tết cuối cùng, mà trời mưa rỉ rả từ sáng giờ. Chẳng biết 

người ta mua bán ra sao. Chúng tôi đã đi chợ Tết hôm cuối tuần, cả nhà ai cũng 

thấy vui và thích. Dự định hôm nay nghỉ làm sớm về đi chợ Tết mà trời lại 

không chìu lòng người. Có lẽ phải bỏ cái ý định dạo chợ tối hôm nay.  

Hôm nọ lần đầu tiên con trai được đi chợ Tết đêm, rất thích thú. Bao nhiêu là 

người đông đảo từ các nơi đổ về. Những gian hàng hoa tràn ngập rực rỡ đủ 

màu đủ sắc. Hoa thật hoa giả đủ màu, đủ kiểu. Nhiều nhất là lan, và cúc đại đoá 

màu vàng rực, bên cạnh những cành đào, cành mai tươi thắm.  



 

Những gian hàng bánh mứt với các hộp bọc giấy bóng kiếng đỏ đẹp mắt. 

Người lớn mua sắm và ngắm hoa. Các em nhỏ chơi những gói pháo đập, loại 

nhỏ xiú bằng hạt bắp, liệng xuống đất thì ra tiếng nổ. Thỉnh thoảng có gian 

hàng nào đó đốt một tràng pháo thật. Chính tôi cũng nôn nao trong lòng, thấy 

mình được sống lại không khí Tết ở quê nhà. Người người cười nói vui vẻ, mua 

sắm rộn ràng... Tôi như chìm vào niềm vui chung của mọi người chung quanh, 

quên đi thực tại mình đang ở đâu ...  

 

Đúng 6 giờ chiều, trên sân khấu tiếng đàn trống bắt đầu cất lên. Tôi nghe thấy 

tiếng chúc Tết và rồi những giọng hát. Hình như họ đang hát vọng cổ. Nhạc gì 

cũng được. Lúc này, có mặt tại đây, chung vui với mọi người, tôi đoán rằng ai 

cũng có chung tâm trạng nhớ nhà.  



 

Đến những gian hàng bán thức ăn. Khói bốc lên, mùi thơm bay loang theo gió 

trong buổi chiều cuối năm giá lạnh. Những món rất là bình dân nhưng cũng đủ 

làm người dạo chợ thấy đói cồn cào.  

Nào là bắp nướng hành mỡ, tiếp đến là hến xúc bánh tráng cho ớt cay cay, rồi 

bánh khọt có rau sống nước mắm ớt chanh, bánh tổ ong nước dừa, hàng bán 

bánh tét, chả giò, kế bên là hàng thịt nướng xiên cây, có đến hai ba chục người 

đang xếp hàng chờ đến phiên mình, bên cạnh là hàng bán bún bò, bún riêu, 

cháo lòng, cháo huyết vv ... Hai hàng đầu tiên và cuối cùng là hàng bán bắp 

nướng hành mỡ, hàng cuối còn có món chuối bọc nếp nước dừa nướng. Toàn 

là những món ăn chơi ngon hơn ăn thật. Chúng tôi thử tất cả các món, món nào 

cũng ngon, món nào cũng thích, nhưng con trai chấm món bắp nướng hành 

mỡ đứng đầu, có thể vì lạ miệng. Có lẽ còn thêm những món khác nữa nhưng 

tôi không nhớ hết.  

Nước uống có đủ loại, nước mía, nước ngọt soda trong lon, nước lọc trong chai 

và sữa đậu nành nóng hay lạnh, nhưng thích nhất là nước trà nóng vì trời đang 

lạnh và thức ăn có dầu mỡ, uống một ly trà nóng rất ngon.  

Ban tổ chức chợ Tết có lẽ cũng vất vả để bảo đảm mọi sự an ninh trật tự trong 

những ngày này. Xe chạy vào bãi đậu nối đuôi nhau thành hàng dài từ ngoài 

đường lớn. Người đi bộ nườm nượp. Phải có nhân viên đứng chỉ đường cho 

người bộ hành băng ngang luồng xe chạy.  

Trời lạnh khoảng 55 độ F (12,13 độ C) nhưng tôi không thấy lạnh dù chỉ mặc 

một chiếc áo len mỏng. Có những cụ già 85, 90 tuổi cũng đi chợ Tết với con 

cháu. Tôi gặp một chị mặc bộ áo dài xanh da trời thật đẹp. Hỏi thăm thì chị cho 



biết vừa mới hát trên sân khấu xuống, chị nhấn mạnh, chị chỉ đi hát giúp thiện 

nguyện chứ không bao giờ đi hát lấy tiền. Thật là quý những tấm lòng như chị. 

Và trong buổi chiều cuối năm lạnh lẽo, gặp được hình ảnh người phụ nữ Việt 

nam trong bộ áo dài tha thước mang tiếng hát của mình giúp vui cho cộng 

đồng, làm sao mà mình khỏng khỏi thấy ấm lòng?  

Khoảng 8 giờ tối, tiếng trống kèn nổi lên. Chị bán hàng bánh khọt nói với tôi, 

đến coi múa lân. Chị không cần chuyện buôn bán nữa, để đó mặc kệ người nhà 

trông gian hàng. Tôi cũng kéo con trai đến xem. Người ta bu quanh thật đông. 

Tôi đứng sau lưng người ta chỉ thấy được mỗi khi đầu lân đưa lên cao. Con trai 

cao hơn nên thấy rõ và rất thích thú, chăm chú theo dõi. Ở đây không thấy treo 

bao đỏ trên cao cho lân leo lên lấy. Khi trước ở Việt nam thường có trò này.  

Rất tiếc, tôi không mang theo máy chụp hình, chỉ chụp bằng cell phone được 

vài tấm trong hàng hoa. Hẹn với lòng năm sau phải nhớ. Trước khi đi về, con 

trai nói với tôi,  

-Bây giờ con thấy muốn tìm hiểu thêm về văn hoá Việt Nam.  

Chỉ chừng đó thôi, tôi cảm động thật sự. Cám ơn chợ Tết của người Việt tại khu 

Little Saigon. Trong cái không khí chung của ngày cuối năm, khi trong lòng 

đang nhớ về ngày Tết cổ truyền, khu chợ Tết đã tạo được một sự đầm ấm thân 

quen dù không cùng một khung cảnh, một thời gian, nhưng thêm một lần nữa, 

tôi cảm nhận được tình yêu quê hương đất nước. Và hình như điều đó, đã tác 

động đến con tôi, một đứa trẻ sanh ra và lớn lên ở nước ngoài. Chiều tối hôm 

nay tôi đã tìm thấy được "một chút quê hương bên ngoài tổ quốc". (*)  
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