
Bên tách trà nóng và Noel-2014 

Thầy Cô Kính Mến,  

Bạn Hiền thân mến, 

“Hàng năm cứ vào cuối thu” (*) ….Khi nhìn thấy những đàn chim đen từ Phương 

Bắc kéo nhau về Nam trốn tuyết…Những ngày XHảo còn ở Dallas, đàn chim đen 

như báo cho Mình là Thanksgiving và Christmas – đang thập thò trước ngõ…Và cứ 

thế mỗi năm, trong 18 năm dài Dallas; mỗi lần nhìn lên trời thấy chim đen từng 

đàn, từng đàn với nhau giang cánh tĩnh lặng bay, tĩnh lặng tình tự…  – là mình, cứ 

y như rằng tự nhắc bảo mình hãy sửa sọan để mừng đón Thánh lễ…. 

Thế mà---năm nay, trên trời Louisiana, nhìn thấy những đàn chim giắt díu nhau 

đến nơi này trốn tuyết lòng mình lại nghe chừng như hụt hẫng - và - nơi nào đó? 

trong góc hồn “mồ côi” Tôi! lại chùng xuống hỏi mình? Đông về chưa sao Chim 

Bắc đã về Nam?  

Rồi, Thanksgiving đến và đi…. 

Rồi, Black Friday ồn ào - đến – trước cả Friday …Hôm nay - vẫn - còn nằm lại để 

khuyến mại mua sắm… 

Rồi, mỗi sáng lên xe đi làm, chiếc radio không còn phát thanh những nhạc, những 

ca, những thường nhật với các chương trình đời thường – mà - - - It’s starting 

looks a lots like Christmas everywhere we go….hay, Last Christmas I gave you my 

heart and the very next day you give it away to someone…hoặc, Frosty a snow 

man … 

…Traffic ở những con đường chính, phụ vào các thương xá lớn nhỏ ứ đọng đan 

chùm nhau như hoa tuyết... Fed-Ex, UPS truck ra vào ngược xuôi trong những 

subdivision không ngừng… Quày bán stamp ở post office khách tiêu thụ sắp từng 

hàng dài tay vai chất chồng đầy ấp thùng hộp… không dứt chờ đợi và đợi chờ để 

“gởi thương yêu” cho 50 + khung trời của 50 States đã ngập lụt quà gift…. 



Business này tới business kia những chiếc máy tính tiền chạy rầm rập in tràng dài 

các tờ biên lai như bất tận… Chuông rung liên hồi khi hộc tiền đóng mở hòa điệu 

với những bản tình ca Noel nhập chung lời chúc tụng trộn lẫn âm thanh lời cám 

ơn của đoàn nhân viên phục vụ luôn luôn nở nụ cười Christmas...cố gắng mọi 

cách cung nhẫn nại của mình hầu làm hài lòng thương khách để họ mua sắm, và 

tiếp tục mua sắm thêm cho nền kinh tế thăng hoa, cho Company mình vượt cao 

thứ vị hơn Company khác trong bản kiểm chứng tài chánh thu hoạch khi NYStock 

Exchange tường trình về sự thành công/thất bại của ngày đại Lễ.   

Tôi.  Ngồi đây trong chốn bình yên.  Với 

nhiều thương mến; viết “Đoản Thư Tình” 

này gởi đến Pleiku yêu quý những lời nói 

từ trái tim hiền:  

Chúc Thầy Cô. Chúc bằng hữu. Chúc những 

nhánh đời yêu dấu của Pleiku Chúng mình.  

Chúc bà con, thân quyến, gia đình.  Chúc 

cả tha nhân bên này và bên kia bờ đại 

dương một mùa Thánh Lễ: 

       Thương Yêu  – Bình An –  Hạnh phúc   

Mong ước rằng 2015 sẽ mang đến cho tất 

cả đầy tràn:    Phúc Lộc - Thành Đạt - May Mắn    

 

(((*!*)))LêXuânHảo, tháng 12 -2014 

 

 

* Ngày Tựu Trường 

             


