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Ngày thường cũng có bánh chưng bán ngoài đường ngoài chợ, nhưng bánh 
chưng ngày Tết đối với chị Bông vẫn là miếng ngon miếng thèm dù rằng ăn 
thì chóng chán. Ngày xưa ở Việt Nam nhà chị Bông đã từng gói bánh chưng 
mỗi khi Tết đến, chị Bông không đi chợ Hạnh Thông Tây gần nhà mà đi chợ 
Xóm Mới xa hơn một chút để mua lạt tre và lá dong, chợ nằm khu dân cư 
toàn là người Bắc di cư, họ vẫn giữ nhiều phong cách sống và hình dáng cũ, 

vẫn có những bà gìa vấn khăn hay chít khăn mỏ qụa cắp rổ ra chợ, có ông gìa ngồi trước cửa nhà trong khu 
chợ hay trước các gian hàng hút thuốc lào với ống điếu với điếu cày là những nét Bắc kỳ hay hay. Chị thích đi 
chợ Xóm Mới vì thế. Chợ Xóm Mới bán lá dong rất nhiều, gía lại rẻ, nhìn các bà nội trợ người Bắc xúm xít 
chọn lựa lá dong chị Bông nghĩ bánh chưng và người Bắc không thể nào rời xa nhau,  cũng như chị Bông, mùi 
bánh chưng thơm lá dong chị đã quen thuộc từ tấm bé.. 
 
Chị Bông đã phải tất bật từ sáng sớm để đãi đậu xanh, hấp chín gĩa nhuyễn xong nắm thành từng nắm tròn, 
rồi vo gạo nếp trộn đều với tí muối để ráo nước. Đến phần thái thịt heo và ướp tiêu muối cho đều… Lá dong 
đã rửa sạch và lau khô từ hôm qua. Tất cả nguyên vật liệu gói bánh chưng đã sẵn sang. Nhưng người gói là 
ông anh họ chứ không phải chị Bông, anh Xây gói bánh chưng rất khéo, không cần khuôn chỉ gói bằng tay mà 
vuông vức đều đặn cái nào ra cái ấy. 
 
Chị Bông đã lăng xăng gần bên anh Xây để lúc thì mang thêm lạt tre, thêm lá dong, lúc thì chuyển những 
bánh đã gói xong sang một chỗ khác cho gọn, và nhất là để tiếp tế ly nước chanh cho anh uống thấm giọng, 
anh vừa gói bánh vừa chuyện trò râm ran với cả nhà, hết chuyện Tết nhất từ đời xưa đến đời nay thì lại sang 
chuyện thế sự cuộc đời, chuyện nào chị Bông cũng thích nghe cả, cái tật thích nghe chuyện từ hồi bé chị 
Bông từng bị mẹ mắng: “Này Bông, trẻ con không được hóng chuyện“.. Những ngày gần Tết và những bận 
rộn ấy thật vui và đáng yêu. 
 
Buổi tối luộc bánh chưng lại có những bận rộn khác, những niềm vui khác… Khi bánh chín anh Bông vớt ra 
bày lên một chiếc bàn và chồng chất vật nặng đè lên bánh để cho bánh mau khô ráo. Thế là chị Bông đã có 
những chiếc bánh chưng ngon lành để biếu họ hàng và bày lên bàn thờ nhà mình trong 3 ngày Tết 
 
Ngày nay ở Mỹ món bánh chưng không thiếu trong các tiệm food to go, hàng ngày nhìn thấy nó, nhưng chị 
Bông vẫn mơ đến chiếc bánh chưng to đẹp vào dịp Tết, vẫn nôn nao khi nhớ lại cảnh gói bánh chưng của 
những mùa Xuân đã qua. Chị Bông đã nghĩ về món bánh chưng khi chỉ còn một tuần nữa là đến Tết, Tết ở hải 
ngoại không vui như ở quê nhà nhưng chẳng người Việt nào có thể quên được, vẫn sắm sửa, vẫn đầy đủ 
bánh trái, nghi thức. 
 
Hàng năm chị vẫn mua bánh chưng tại chợ Việt Nam hay đặt mua nơi các hội tôn giáo, nhà thờ, nhà chùa, 
các hội đoàn cộng đồng người Việt đứng ra gói bánh chưng để gây qũy… Tết năm nay chị Bông bỗng muốn 
sống lại cảm giác gói bánh chưng, muốn tìm lại những kỷ niệm ngày nào, chị không phải tỉ mỉ ngồi đãi một 
chậu to đầy ắp đậu xanh nữa, vì đậu xanh ở đây đã bóc vỏ sẵn, còn mọi thứ khác vẫn thế, thay vì rửa và lau 
lá dong thì là lá chuối.đông lạnh, thay vì buộc bánh bằng lạt tre thì buộc bằng dây ni lông… 
 
Ông anh họ hiện sống ở Mỹ nhưng anh ở khác tiểu bang chẳng trông mong gì nhờ vả, chị Bông sẽ tự tay gói 
bánh chưng theo cách chỉ dẫn trên net thật đơn giản dễ dàng… Đúng lúc sáng nay cô em dâu vừa gọi phone 
nhắc nhở: 
-         Chị Bông ơi, có đặt mua bánh chưng nhà thờ không để em cùng mua luôn? 
Chị Bông  từ chối: 
-         Nghe này, năm nay chị sẽ gói bánh chưng và em khỏi cần mua, chị sẽ tặng. 
Em dâu người miền Nam thật thà nghĩ sao nói vậy, nó ngạc nhiên và nghi ngại: 
-         Từ ngày em làm dâu nhà chị chưa thấy chị gói bánh chưng bao giờ, em chỉ thấy chị thích ăn bánh 
chưng thì nhiều. Gói bánh chưng ngày Tết chứ không phải gói cái bánh ít bé xíu bằng nắm tay đâu, chị gói 
được không hay lại làm hư nếp hư đậu? 
-         Em đừng làm lòng chị… lung lay, chị đã nghiên cứu cách gói bánh chưng trên net rồi. 
Em dâu định cúp phone, chị Bông vội khoe thêm: 



-         Chị gói bánh chưng và bánh tét nữa đó, chị sẽ tặng nhà em đủ hai 
thứ này. 
Em dâu lại ngạc nhiên lần nữa: 
-         Hôm nay chị nói toàn chuyện …động trời., gói bánh chưng lại thêm 
bánh tét. Bánh tét khó gói lắm à nghen, đòn bánh tét vừa dài vừa tròn. 
-         Làm gì mà em kinh ngạc ghê thế?, chị sẽ gói cả hai thứ, bánh 
chưng vuông, bánh tét dài tròn như em nói, nhà nào có vợ chồng hai 
miền  Nam Bắc như nhà em chẳng hạn chị sẽ biếu chiếc nọ chiếc kia cho 
đề huề. Em ơi, bây giờ chúng ta muốn lấp sông vá biển gì thì cứ lên net 
là có sẵn hết. 
-         Chị liều mạng ghê, chỉ xem trên net mà …dám gói bánh chưng và còn ý định biếu tặng bà con bạn bè 
nữa chứ. 
-         Em nói chị “liều mạng” theo tiếng miền Nam của em, tiếng Bắc chị là “cả gan” chứ gì, không sao chị đã 
tính kỹ rồi, nếu bánh ngon thì biếu người ta, nếu bánh dở thì chị sẽ…để dành làm món bánh chưng chiên cả 
nhà ăn dần trừ cơm, chẳng thiệt hại gì cả… 
 
Bây giờ đến lượt chị Bông nghi ngại mất tự tin, trên net chỉ dẫn rõ ràng và dễ dàng coi vậy chắc gì chị làm 
được vậy? Chị thường xem những show nấu ăn trên ti vi thấy mấy tay đầu bếp chẳng cần dùng đũa hay thìa 
để xào nấu, họ chỉ cầm tay chảo và hất những món trong chảo cho thấm gia vị và trộn đều vào nhau thật dễ 
dàng và ngoạn mục, có lẽ đó là bí quyết làm cho món ăn ngon thêm nên chị đã bắt chước khi làm món tôm 
rim, chị hất chảo lên thì tôm và gia vị …nhảy tung toé ra khỏi chảo làm chị phải lau chùi bếp và chừa luôn 
không dám làm thử lần thứ hai. Anh Bông chứng kiến cảnh ấy đã thẳng thừng nói: 
-         Thôi em ơi, anh xin em đấy. Anh thấy em dùng đũa xào nấu mà có khi đồ ăn, dầu mỡ, mắm muối còn 
văng ra ngoài thì tài cán gì mà lắc chảo, hất chảo bắt chước các tay đầu bếp chuyên nghiệp trên ti vi . 
Chị Bông đã quen bị chồng chê nên khỏi cần bào chữa vì ăn ở bao nhiêu năm chồng đã hiểu vợ qúa rồi, cũng 
như mẹ chị ngày xưa đã hiểu con gái, bà thường mắng con gái xớn xác hậu đậu làm cái gì cũng sai sót rơi vãi 
chẳng nên thân. Tuy nhiên chị được chút an ủi là bố chị đã bênh “Tại bà chiều nó cái gì cũng không cho nó 
động tay vào còn than trách gì nữa”. 
 
Nghe vợ nói phone với cô em dâu xong anh Bông cũng ngạc nhiên như cô em dâu:  
-         Hàng năm nhà mình vẫn đặt bánh chưng của nhà thờ ăn ngon vừa miệng, sao năm nay em lại nổi hứng 
muốn làm cho mệt cả thân. 
Chị Bông thoáng mơ màng: 
-         Em tìm niềm vui trong dĩ vãng mà, món bánh chưng của mùa Xuân xưa goị theo kiểu thơ văn hay âm 
nhạc là “Hương Xưa” đấy anh, cảnh gói bánh chưng ở nhà mình em chưa bao giờ quên, chỉ khác là thay vì 
nhờ anh Xây gói bánh chưng bây giờ người gói là em. 
Anh Bông lập lại và cười ruồi, lửng lơ: 
-         Người gói là em…… 
Chị Bông vênh mặt cũng lập lại: 
-         Người gói là em. đấy. Thì sao ?? Và người luộc bánh chưng vẫn là anh, anh sẽ sống lại cảm giác … 
Anh Bông ngắt lời: 
-         Biết rồi, anh sẽ sống lại cảm giác bận rộn và mất ngủ cho tới khi nấu xong nồi bánh chưng . 
-         Nhưng chúng ta sẽ có những chiếc bánh chưng ngon như ngày ấy với nhân bánh cho nhiều đậu xanh, 
nhiều thịt heo lại là thịt heo tươi thì sẽ ngon gấp mấy lần bánh đặt mua ấy chứ.  
Gạo nếp, đậu xanh, thịt heo ướp đã bày ra bàn. Chị Bông để tờ giấy chị đã ghi chép lại từ trên net cách gói 
bánh chưng bánh tét ngay trước mặt và bắt tay vào việc, chị sẽ cố gắng, sẽ gói bánh bằng tất cả tâm tình. 
Bắt đầu là bánh chưng, chị đặt hai lớp là chuối lên nhau và đổ nếp, trải đều ra trước khi bỏ nhân đậu nhân thịt 
vào, nhưng chị không sao gói nó vuông vức được, chị sửa đầu này thì đầu kia lá chuối rách ra, chị phải …bổ 
sung thêm nhiều lá chuối cuối cùng ra cái bánh chưng chỗ dày chỗ mỏng và to tổ bố, nhưng chị cũng mừng, 
còn hơn càng gói càng rách lá chuối và gạo, đậu, thịt tuy không có chân mà cứ chạy ra ngoài. 
Chị Bông phải tạm dừng gói bánh để gọi phone cầu cứu ông anh họ ở phương xa::: 
-        Anh Xây ơi, chỉ gấp cho em cách gói bánh chưng. 
Ông anh gìa nghễnh ngãng: 
-        Ai đấy?  Cô vừa bảo gì?  
Chị Bông phải giới thiệu thân thế cho ông anh họ gìa cả nhanh chóng nhận ra mình: 



-        Em Bông đây, Nguyễn thị Bông đây, là vợ của em họ anh, anh chỉ em cách gói bánh chưng ngay bây 
giờ đi, nhanh lên, nhanh lên… 
Anh Xây vẫn tuổi gìa đủng đỉnh: 
-         À, thì ra cô Bông …Cô để tôi nghĩ ngợi đã, tôi đang ngủ trưa đùng một cái cô đánh thức tôi dậy, cô hỏi 
vội vã như đi bắt cướp bảo tôi trả lời ngay sao được. 
-        Sao ngày xưa anh gói bánh chưng cho nhà em nhanh thế, vèo một tí là xong một cái, em ngồi nhìn anh 
gói mà ngưỡng mộ luôn. Cho em xin lỗi cú phone đột ngột vì nếp đậu thịt đang nằm chờ đây. … 
Anh Xây thở dài: 
-       Cô ơi, hãy nhớ là thuở ấy tôi còn tương đối trẻ, gần 30 năm đã qua rồi cô nhé. Năm nay tôi đã gìa yếu 
tay run, mắt mờ, đầu óc thì lơ mơ….… 
Chị Bông cũng thở dài: 
-        Em quên mất, em cũng già còn nói chi anh, vậy anh bình tĩnh chưa? Anh tỉnh ngủ chưa? Em đang gói 
bánh chưng đây nè, em đặt lá chuối mấy lớp mà vẫn không gói được anh ơi. Hay là trên net nó …lừa mình, 
người ta nói mạng ảo không nên tin nó, có bao nhiêu trò lừa bịp từ đơn giản đến tinh vi chúng ta cần cảnh 
giác. 
Anh Xây mắng mỏ: 
-        Cũng tuỳ, trên net nó lừa cô cách gói bánh chưng thì nó được gì? sao cô ác mồm ác miệng thế hử? Sao 
cô vô ơn bội nghiã thế hử? trên net nó giúp chúng ta bao nhiêu là kiến thức lợi ích, bao nhiêu thứ hay ho tiên 
nghi…. 
Chị Bông nhắc nhở: 
-         Anh ơi, giờ này không phải lúc anh sưả sai em, mà là anh chỉ em gói bánh chưng kia mà. 
-         Chuyện nào phải ra chuyện nấy đã, cô ăn nói vô duyên thế bảo sao tôi im lặng cho được. Bây giờ là 
bánh chưng đây, thế cô đặt lá chuối làm sao đến nỗi mấy lớp lá còn rách hử?  
-         Hay tại…lá chuối rổm kém phẩm chất hả anh? Thời buổi này đến thực phẩm cũng gỉa dối độc hại nữa 
là…  
-         Cô chỉ được cái đổ vạ, hết bảo trên net lừa cô lại bảo tại lá 
chuối. Cô  phải đặt lá chuối ngược chiều nhau, cái ngang cái dọc, lá 
to ở dưới, lá nhỏ hơn để trên, cô nghe rõ chưa? 
Chị Bông kêu lên: 
-         Trên net cũng chỉ dẫn thế mà em… quên mất cứ đặt là chuối 
trên dưới cùng chiều. Hèn chi gói đến đâu lá rách đến đó.… 
Anh Xây lo ngại dặn dò: 
-         Cái tính cô xớn xác thế, ba chớp ba nhoáng thế phải tập trung 
tinh thần khi gói bánh chưng nhé kẻo lại quên bỏ đậu bỏ thịt vào bánh 
chưng.. 
-         Vâng, em sẽ không để tâm tư đi lạc bốn phương tám hướng 
nữa, chỉ nhìn thẳng vào trước mặt với nếp đậu thịt.. Bóc cái bánh chưng ngày Tết mà thiếu đậu hay thiếu thịt 
thì chẳng vui tí nào.. 
Ông anh họ cẩn thận: 
-         Cô còn thắc mắc gì thì hỏi luôn đi, đêm qua tôi mất ngủ nên trưa nay mệt qúa muốn ngủ bù, cô đừng 
gọi lần nữa nhé. 
-         Vâng chúc anh ngủ ngon. À quên, nhưng làm sao cho bánh đều vuông vức hả anh? 
-         Cô phải dồn nếp vào mỗi góc lá cho đừng xô lệch và ấn mạnh cho đều bốn góc bánh. 
-         Vâng chúc anh ngủ ngon. À quên, em hỏi anh lần nữa là anh có biết gói bánh tét làm sao cho vừa dài 
vừa tròn không? 
Anh Xây gắt lên: 
-         Cô đang hỏi cách gói bánh chưng lại tạt sang bánh tét, tôi có là thánh đâu mà cái gì cũng biết. Cô hỏi gì 
mà hỏi lắm thế…!! 
Chị Bông cụt hứng lí nhí: 
-         Vì chốc nữa em sẽ gói bánh tét nên sẵn hỏi luôn ấy mà. Thôi, chúc anh ngủ ngon, 
Ông anh họ cằn nhắn và khẳng định: 
-         Cô chúc tôi ngủ ngon mấy lần mà chưa cho tôi ngủ, bây giờ tôi ngủ đây, cô mà gói không xong cũng 
đừng gọi tôi, tôi thề không bốc phone đâu… 
 
Ông anh họ đã gìa, đã đổi tính, càng ngày càng khó tính khó nết, anh không là người đàn ông trung niên vui 
tính hay đùa hay kể chuyện trong lúc gói bánh chưng giùm nhà chị Bông như ngày xưa nữa. 



Chị Bông xếp lá chuối theo chiều ngang rồi chiều dọc của lá, tiếp tục gói bánh theo chỉ dẫn của anh Xây, cái 
bánh gói xong trông đỡ xấu hơn cái đầu tiên nhưng vẫn không thể nào vuông đều cho được. Sang tới gói 
bánh tét cũng chẳng khá hơn gì, cũng tốn lá cho bánh khỏi lòi nếp ra ngoài.. Có lẽ khả năng gói bánh của chị 
chỉ tới đó không khá hơn được. Đang gói thì thiếu lá chuối, thật là một cực hình khi chị phải bỏ dở dang nếp 
đậu thịt để lái xe ra chợ mua thêm bịch lá chuối, rồi rửa rồi lau.…Càng gói càng mệt, càng gói bánh càng dở, 
càng xấu, những cái bánh tét sau cùng chị làm “trả nợ qủy thần”cho mau hết gạo, cái thì mập cái thì gầy trông 
như một đàn heo con cùng cha khác mẹ chẳng cái nào giống cái nào. 
 
Gói xong bánh chị Bông vừa mệt vừa…chán, nỗi hào hứng ban đầu biến mất, cảm giác và kỷ niệm xưa chẳng 
thấy đâu, chị Bông chỉ thấy mắt mình hoa lên, lưng đau mỏi và hai tay rã rời, chị Bông chỉ muốn leo lên 
giường nằm nghỉ xả hơi cho sướng thân... May có anh Bông phụ một tay, anh phụ trách mục nhóm bếp và 
luộc bánh. Anh đã nhóm bếp sẵn sau vườn với cái nồi to tổ chảng chị Bông mượn từ nhà một người quen 
dùng để luộc bánh. Khói bốc lên nghi ngút, chị Bông lo ngại dặn chồng: 
-         Anh bớt khói lửa được không? Em nghe nói có người luộc bánh chưng ngoài vườn khói bốc lên và 
hàng xóm nó gọi 911 đấy... Phiền lắm. 
-         Nếu lửa không lớn thì làm sao chín nồi bánh... Để anh vừa nấu bánh vừa khấn cầu trời Phật vậy. 
-         Em đi ngả lưng một chút đây. Trên net và anh Xây cũng nói phải luộc bánh ít nhất 8 tiếng đồng hồ mới 
chín, anh nhớ canh chừng lửa và chế thêm nước sôi vào nồi bánh mỗi khi nó vơi dần anh nhé. 
Chị Bông nhìn đồng hồ: 
-         Bây giờ là 4 giờ chiều, khoảng 12 giờ đêm nay thì bánh chín, anh gọi em dậy nhé, mình… gỉa bộ đón 
giao thừa bên nồi bánh chưng xanh cũng thú vị đấy.  
 
Chị Bông vào nhà tắm rửa mát mẻ xong chị nằm xuống giường, giấc ngủ đến dễ dàng vì chị qúa mệt mỏi. 
Trong bóng đêm chị Bông tỉnh dậy chợt nhớ ra nồi bánh chưng đang luộc ngoài vườn chị vội vàng vùng ngồi 
dậy, nhưng anh Bông đã nắm tay chị lại: 
-         Em định làm gì? Đang là nửa đêm… 
Chị Bông hoảng hốt nửa tỉnh nửa còn mê ngủ: 
-         Nồi bánh chưng của em, nó ra sao rồi? anh bỏ mặc nó và đi ngủ đấy hả? đã 12 giờ đêm chưa? Chúng 
mình cùng đón giao thừa anh ơi…. 
-         Em nói mơ gì thế? Làm như em đang chờ đón giao thừa nơi quê nhà ngày nào? Hãy nằm xuống đây, 
anh đã hoàn thành tất cả rồi và vừa mới vào giường, lúc nãy 12 giờ đêm bánh chín anh vào thấy em ngủ say 
qúa anh không nỡ gọi em dậy bánh chưng bánh tét của em anh đã vớt ra và xếp trên bàn đàng hoàng và nhất 
là mọi thứ vẫn êm tĩnh chẳng có hàng xóm nào kêu 911, chẳng có người nào của city  đến hỏi tại sao vườn 
nhà mình bốc khói và đỏ lửa cả. Chị Bông thở phào nhẹ nhỏm và tỉnh ngủ:: 
-         Thế anh có bóc cái bánh nhỏ em làm để nếm thử chưa? 
-         Chưa, suốt 8 giờ đồng hồ anh cho thêm củi và đổ nước thêm mấy chục lần, sái cả tay, còng cả lưng, 
hơi nóng từ bếp lửa, từ nồi bánh bốc lên rát cả mặt thử hỏi còn sức nào mà bóc bánh ăn thử. Em ngủ tiếp đi 
sáng ra hai vợ chồng mình cùng ra ngắm và ăn thử bánh chưng.. 
-         Thì ra em đã ngủ lu bù từ lúc chiều đến giờ, mệt qúa em chẳng biết gì cả. 
-         Khi anh vào giường em đang nằm mợ luôn miệng kêu lên mừng vui “bánh chưng ơi,  bánh chưng ơi” 
 
Chị Bông bồi hồi nhớ lại: 
-         Em nằm mơ thấy cái Tết xưa, nhà mình đã luộc một nồi bánh chưng, những cái bánh chưng xếp đầy 
trên bàn tại một góc bếp nhà mình, em đem biếu họ hàng và nhà mình ăn Tết còn dư để dành đến ra giêng 
chiên lên ăn dần.. Em đã gặp lại cảm giác và mùa Xuân vui tươi trong qúa khứ rồi anh ơi 
-         Cả ngày hôm nay bánh chưng nó ám ảnh em mà 

 
Chị Bông lại nằm xuống dỗ tiếp giấc ngủ khi trời gần sáng, lần này 
trong giấc ngủ chập chờn và nao nức chờ sáng chị Bông lại mơ thấy 
bánh chưng, những chiếc bánh do chính tay chị làm đã được bóc lá, 
bày ra đĩa, bánh chín mềm thơm tho mùi gạo nếp và  mùi đậu mùi thịt 
đậm đà với hạt tiêu cay y như những chiếc bánh ngày xưa.. 
 
Chị Bông dậy trong khi anh Bông còn ngủ, chị đi ra vườn sau trong 
buổi sớm mai trong lành và se lạnh, chị đã thấy những chiếc bánh 
chưng bánh tét đủ mọi hình thù nằm yên trên chiếc bàn nhỏ trong 



patio, tất cả bánh đã nguội và khô ráo, chị Bông tìm chiếc bánh chưng nhỏ nhất mang vào nhà. 
Chị bóc lá cắt bánh ra và ăn thử, bánh ngon như chị đã thấy trong giấc mơ, chị Bông mừng rỡ chạy vào phòng 
gọi chồng: 
-         Anh ơi dậy mà ăn điểm tâm với bánh chưng mới ra lò đêm qua. 
Anh Bông còn ngái ngủ: 
-         Em làm gì mà hò hét lên như nhà khoa học vừa phát mình ra một điều vĩ đại thế?. 
-         Em sung sướng thật đấy, vĩ đại thật đấy vì cả đời em chưa biết gói bánh chưng là gì thế mà lần đầu tiên 
lại thành công vừa ý.. 
Anh Bông thấy vợ hào hứng qúa đã tỉnh ngủ, anh ngồi dậy: 
-         Chúc mừng em nhà “phát minh” ra những chiếc bánh chưng, bánh Tết đủ kiểu đủ cỡ. 
-         Tuy ngoại hình không đẹp mắt, bánh chưng thì cái vuông cái méo, bánh tét thì cái ngắn cái cao nhưng 
tấm lòng nó như tấm lòng em thật nhiệt tình thơm ngon.. 
 
Anh Bông nịnh vợ: 
-         Vì em gói bánh với tình quê nên có tâm hồn em làm gia vị chiếc bánh thêm ngon.. 
Chị Bông vui vẻ: 
-         Hôm nay em sẽ mang bánh tặng gia đình em mình và chị bạn thân, những người này sẽ thông cảm cho 
những chiếc bánh chưng bánh tét xấu của em. Phải là chỗ thân tình mới nhận được món qùa xấu bên ngoài 
ngon bên trong của em đấy nhá… 
 
Anh Bông đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, chị Bông lo chuẩn bị món bánh chưng để hai vợ chồng cùng 
ăn thử công lao của mình… Ngoài khung cửa sổ gío vẫn se lạnh, mây vẫn trôi chậm âm u của mùa Đông 
chưa qua và mùa Xuân chưa đến nhưng chị Bông đã thấy một mùa Xuân khác, có nắng nhiệt đới ấm áp rực 
rỡ, có hoa Xuân nở tưng bừng. 
 
Những chiếc bánh chưng mới làm hôm nay chị sẽ bày ra đón Tết Ở quê người mà hương vị bánh chưng vẫn 
thơm ngon của những mùa Xuân cũ, của đất trời quê xa. 
 
Nguyễn Thị Thanh Dương 
 

 
 


