
Giữa Sài thành, đi tìm nét xuân trong ồn ào, vội vã 
 
Tiết xuân về, mọi khoảng cách như thu hẹp lại. Người với người cười với 
nhau nhiều hơn. Trẻ con thay áo mới, xúng xính, vụng về đón một năm 
tuổi mới.  
Giữa phố thị Sài thành quanh năm náo nhiệt, có một ngày người ta có thể 
gác lại mọi lo âu, với mai vàng, câu đối cùng tìm lại cái cảm giác gần gũi 
thân quen trong ký ức Tết xa xưa, bên gia đình rộn rã, mến thương. 

 

Nếu như sắc hồng hoa đào xứ Bắc làm ấm ngày xuân thì sắc mai lại quyện trong nắng vàng 

làm rộn rã đất trời phương Nam.
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Có người ví sắc hoa như xứ người. Có lẽ điều đó chẳng hề sai. 

 

Người Sài Gòn vốn giản dị, gần gũi, chẳng câu nệ tiểu tiết…Chẳng phân sang hèn, cao thấp, 

ông Đồ và cụ bà với vẻ ngoài tềnh toàng vẫn trò chuyện cởi mở, thân tình. Hình ảnh sáng lấp 

lánh như cây sống đời.
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Tết đến, xuân về, người người sẽ tìm đi xin chữ, mong một chữ An, một chữ Tâm, để đón một 

năm mới sao cho ai đối với ai cũng thật trọn vẹn. 

 

Không chỉ người trung niên người trẻ cũng tìm đến nghệ thuật viết chữ chia sẻ với mọi người.
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Trong không gian của bút, mực, giấy, từ người viết chữ đến người đi xin chữ, dường như đều 

có thể tìm thấy sự thư thái, tĩnh lặng rất riêng như nhìn lại chính mình. 

 

Tết ấy, như kỳ nghỉ dài của tâm hồn, để trở về với gia đình, tìm thấy chính mình trong từng 

khoảnh khắc vui tươi bình dị.
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Mấy sắp nhỏ hồn nhiên trước khoảng sân nắng. Bóng xà bông khiến chúng mê mẩn chẳng 

màng đến người lớn xung quanh. 

 

Anh em xúng xính ngày xuân.
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Thương nhau. 

 

Giữa gian ông Đồ, có cô bé làm điệu bên bông sen.
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Dầu giản dị bao nhiêu, nồi bánh tét lại là lần đầu tiên đám nhỏ được trông thấy.

https://w1.trithucvn.net/wp-content/uploads/2019/02/giua-sai-thanh-di-tim-net-xuan-xua-23.jpg


Bởi thế nên dù chỉ là phục dựng cảnh xuân, “phố ông Đồ” trong khu vực Nhà văn hóa Thanh 

Niên (TP.HCM) vẫn tạo nên một dịp để mỗi người tìm lại dấu ấn trong ngày tết cổ truyền.
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Nơi mỗi người đều trở nên cởi mở, tươi vui trong không khí xuân đang về. 

 

Những nụ cười rạng rỡ.
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Người trẻ tìm về cội nguồn, nhớ chữ Hiếu, chữ Tâm… 

 

Người từng trải gác lại mọi ưu tư, cùng nhóm bạn vui xuân rạng ngời.
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Giữa phố thị Sài thành quanh năm náo nhiệt, có một ngày người ta có thể trở về dành thời 

gian bên gia đình, thân quen trong ký ức Tết xa xưa. 

 

Tết trong mỗi người đôi khi chỉ cần là những khoảnh khắc được sum vầy bên nhau, vui cùng 

sắp nhỏ, thăm hỏi người già…
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Nếu thực là vậy, thì đôi khi Tết lại chẳng ở đâu xa, chỉ cần khi những phồn hoa được khép lại. 

 
Nghinh Xuân 
Ảnh: Gia Bảo 
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