CHÀO NĂM 2010
Tờ lịch cuối cùng của năm cũ ñã rơi xuống.
Khắp nơi trên thế giới ñã chuẩn bị ăn mừng Giáng Sinh và giờ ñây ñang chờ ñón ngày ñầu
năm mới của năm 2010.
Năm 2010.
Chúng tôi ở ñây, nước ðức với bốn mùa rõ ràng xuân, hạ, thu, ñông.
Mùa ñông năm nay, mùa ñông cuối năm 2009. Tuyết rơi và lạnh kinh hồn. Vùng nam ðức
lạnh -15°. Vùng bắc lên tới -25°. Nhiều người vô gia cư chết cóng trên vĩa hè hay dưới gầm
cầu.
Chưa một mùa ñông và cuối năm nào lạnh và buốt giá như năm nay.
Thế nhưng...
Người dân ðức thở phào nhẹ nhõm, họ cho rằng năm tới sẽ mưa thuận gió hòa, khi tuyết rơi
xuống cũng báo hiệu mùa hè năm tới sẽ ấm áp và vào ban ñêm ... lúc này hầu hết mọi
người dân ở ñây sẽ ngủ...thiệt là ngon.
Bánh trái bày bán la liệt, hết Giáng Sinh thì tới tết dương lịch.
Mọi người ñang chuẩn bị chào ñón năm 2010.
Sáng 31 tháng 12 năm 2009.
Những cửa hàng buôn bán ñều mở cửa ñến trưa ñể bán pháo, bán vài ba tiếng ñồng hồ cho
những người chưa kịp mua sắm.
Mặc dù lệnh cấm ñốt pháo trước giờ giao thừa ñã ban ra nhưng thỉnh thoảng vài ba tiếng ñì
ñùng vẫn cứ trở ñi trở lại. ðám trẻ con nôn nao chờ tết ñã không có nhiều kiên nhẫn như
người lớn vẫn cứ thi nhau ñốt vài ba viên pháo rồi hù nhau chạy trốn khi nhìn thấy xe cảnh
sát công lộ chạy qua.
Tuyết vẫn rơi ñều và trắng xóa ñường phố. Nhìn quanh nào là cây cỏ, ñường phố, mái nhà,
xe cộ cả người qua lại, tuyết bám ñầy bám khắp nơi...vậy mà rải rác những chiếc xe con bán
hạt dẻ vẫn cứ trơ mình với người bán hàng tới lui bận rộn những túi hạt dẻ nóng thơm lừng
không ngừng tay bán cho khách bộ hành.
Trưa một chút, phố xá bỗng lắng im vài giờ như ñêm giao thừa ở bên nhà. Họ ñang trở về
nhà, lớp trẻ hẹn nhau ñêm nay ở những Party ăn uống nhảy nhót rồi ñốt pháo. Lớp già hẹn
nhau ở những quán ăn hay tư gia chuyện trò ăn uống khui Champagner và chúc tụng khi
ñồng hồ báo ñúng giao thừa.
Pháo ñã nổ dòn.
Nổ từ những chiếc Tivi to lớn gắn ngoài ñường phố, lan ra ñến bao lơn hay ñường lộ ñông
người. Khắp nơi ñã vui mừng chào ñón năm 2010.
Nơi nơi vui mừng chào ñón năm mới. Ai cũng chúc nhau một năm mới bình an, một năm
mới vạn sự lành.
Họ ñang vui và ñang cố quên những lo âu sau một năm dài nhiều tin không vui từ kinh tế suy
sụp, từ hãng xưởng thi nhau ñóng cửa, từ thị trường chứng khoán với chỉ dấu ñi xuống, từ
thiên nhiên ô nhiễm với hàng hàng ñàn cá voi lũ lượt bơi vào bờ và nằm chết trên cạn. Chỉ
vài cơn mưa lũ là ñất cát sụp lở phủ lấp nhà cửa, phố xá kéo theo bao nhiêu là nạn nhân

cuốn hút trong ñám sình lầy. Hay chỉ một cơn bão bay tới là người dân ñáng thương chỉ còn
lại hai bàn tay trắng...
Pháo nổ khắp nơi.
Mừng năm mới, mừng năm 2010. Mừng với niềm ước ao năm mới, năm sẽ mang nhiều tiến
triển tốt ñẹp.
Ngày ñầu năm, chúng tôi ñã xuất hành và có dịp ñược xem cuốn phim hay ñang nóng hổi
trình làng : Avatar.
Cuốn phim hay mà cũng là của nhà ñạo diễn lừng danh James Cameron (Ông cũng là ñạo
diễn của cuốn phim Titanic, cuốn phim ñã mang về nhiều giải Oscar). Phim ñang dẫn ñầu về
số thu, người ta dự ñoán sẽ mang lợi nhuận lên tới bạc tỉ cho cuốn phim này.
Phim khoa học giả tưởng, kỷ thuật 3D. Tiếng chuông cảnh giác cho lòng tham lam của con
người, say sưa với những phát minh tân tiến nên không màng ñến những thiên nhiên núi
rừng sông biển, thản nhiên và tàn nhẫn hủy hoại không một chút xót thương.
Ở ðức, có lẽ những nơi khác cũng như nhau.
Cứ vào cuối năm, mọi người lại kêu gọi giúp ñỡ, ñóng góp tiền bạc của cải, quần áo, thực
phẫm, thuốc men ...vv..vv.. ñể gửi ñến những nơi nghèo khổ, cho các trẻ mồ côi, khuyết tật.
Cảnh tượng thật ñẹp và thật dễ thương trình chiếu mỗi ngày trong truyền hình là từ các
trường học. Các thầy cô giáo ñã kêu gọi lớp học trò nhỏ bé hãy gom những món ñồ chơi,
bánh kẹo, quần áo, sách vở và bút viết, hãy gói lại thật ñẹp và hãy viết lên những câu chúc
an lành trong mùa giáng sinh và năm mới. Những món quà tràn ñầy tình thương và nhiều ý
nghĩa này ñã ñược mang trao tận tay cho người nhận.
Nhìn những ñôi mắt to tròn khi mở những hộp quà và nhìn nụ cười rạng rỡ tràn ngập những
nét sung sướng trên môi của các em ñó, lòng ai không tránh ñược nỗi bồi hồi.
Năm 2010.
Một năm mới sẽ mang lại nhiều hy vọng. Kinh tế vãn hồi, con người sẽ quay trở lại với thiên
nhiên và bảo vệ môi sinh nhiều hơn.
Tuyết vẫn rơi, trong không khí lắng im của những ngày ñầu năm. Pháo chỉ ñược phép ñốt
lên trong 30 phút của ngày ñầu năm nhưng ñó ñây vẫn nuối tiếc và tiếng ñì ñùng lâu lâu vẫn
lại ñược nghe.
Vài ba chiếc xe chạy qua rồi lại im lìm .
Mừng năm 2010.
Ta chúc nhau gì ñây?
ðêm giao thừa tôi ñã nhận ñược một món quà: hai giây trước phút giao mùa nhà tôi ñã âu
yếm hôn lên má tôi một nụ hôn nồng ấm... và....kéo dài hai giây sau giao thừa kèm theo lời
chúc êm ñềm: Nụ hôn kéo dài suốt... hai năm với những bình an và tràn ñầy hạnh phúc
mong là em sẽ luôn luôn nhận ñược .
Xin mang những lời chúc ñẹp này chia ñến những bạn bè thân yêu.
Tuyết vẫn rơi....
Minh Trang
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