Năm qua thật lạ. Nhiều người bảo nhau rằng, chưa khi nào trời lại chuyển lạnh như thế. Nhưng rồi, những
đợt rét tê tái dường như đã ở lại phía sau khi sắc trời chuyển sang xuân, khi nhà nhà rộn ràng đón một mùa
xuân mới. Cái không khí ấm cúng của ngày Tết sum vầy trong mỗi gia đình đã xua tan cái giá lạnh cắt da cắt
thịt của những ngày tháng Chạp. Cũng có thể, những sắc màu tươi vui của hoa, của bánh mứt, của câu đối
đỏ…, hay màu của Tết, đã làm dịu đi chút hơi sương rét mướt cuối mùa đông.
Nói đến màu của Tết, ai trong chúng ra cũng đều nghĩ ngay đến sắc mai vàng tươi thắm, của đôi chậu cúc
trước nhà, của những cây quật trĩu quả, những loại hoa, cây cảnh đã quá quen thuộc với chúng ta mỗi mùa
Tết đến. Cũng có thế là màu hồng dịu dàng của cành đào miền Bắc, của những chậu hoa ly Đà Lạt, của đỗ
quyên, thược dược…. Cũng là điều dễ hiểu, bởi mùa xuân là mùa của trăm hoa đua nở, khi tiết trời chuyển
mình mang theo hơi ấm, mang theo sức sống của nhân gian. Không chỉ vậy, theo quan niệm, mỗi loại hoa
cũng mang trong mình một nét đặc trưng, tượng trưng cho những tâm tư, mong ước của người dân trong
mùa xuân mới. Chẳng hạn, với người miền Bắc, hoa đào tượng trưng cho sự sinh sôi nảy nở, mang đến
nguồn sinh khí mới. Có cành đào trong nhà ngày Tết thể hiện niềm tin của gia chủ vào một năm mới an
khang thịnh vượng, tình cảm gia đình thuận hòa, hạnh phúc.
Với người miền Trung và miền Nam, hoa mai có màu vàng rực rỡ, là biểu tượng của sự vinh hiển, thành đạt,
tượng trưng cho sự giàu sang, phú quý. Những đóa mai vàng nở rộ trong tiết Xuân còn là biểu tượng cho
niềm vui, niềm hân hoan, hạnh phúc, tình yêu thương và tinh thần đoàn kết, gắn bó.
Nói đến màu của Tết, không thể không nhắc đến màu xanh của những chiếc bánh chưng, bánh tét, vốn
không thể thiếu trên bàn thờ tổ tiên mỗi khi xuân về. Trong mỗi chiếc bánh ấy, còn chứa đựng biết bao hình
ảnh đẹp, đó là gia đình quây quần xem mẹ tỉ mỉ xếp từng tàu lá chuối lá dong, buột từng mối lạt, làm nên
những chiếc bánh vuông tròn; là bếp lửa hồng bập bùng xuyên đêm để cho ra những chiếc bánh thơm ngon,
đậm đà.
Màu của Tết-dễ dàng nhận thấy nhất là màu trang hoàng cờ hoa rực rỡ của phố phường. Bên cạnh các sắc
màu truyền thống, Tết bây giờ còn mang nhiều màu sắc mới. Đường phố ngập tràn sắc hoa trang trí Tết, ánh
đèn nhấp nháy đủ màu sắc vốn đã trở thành một nét văn hoá lâu nay mỗi dịp tết đến xuân về. Màu của Tếtcòn là buổi chợ nhộn nhịp người mua kẻ bán, của kẹo bánh đủ màu xanh, đỏ, tím vàng, là những dòng xe tấp
nập, là bước chân vội của chị lao công trong đêm giao thừa, là đoá hoa lây ơn trên bàn thờ tổ tiên…Cuộc
sống như lắng đọng lại trong cái rực rỡ, trong cái sắc màu của Tết.
Ẩn chứa trong màu của Tết, có lẽ còn có cả màu của ký ức-màu thời gian. Cũng là bánh, nhưng nếu bánh
chưng, bánh tét vẫn luôn hiện diện trong ngày tết, thì có lẽ những chiếc bánh in giờ chỉ còn trong ký ức của
nhiều người. Nhớ ngày xưa, để làm nên một chiếc bánh in trắng tinh tươm, theo khuôn đúc phải trải qua biết

bao giai đoạn. Cũng trong chiếc bánh ấy có màn sương bàng bạc, dày đặc, mà mỗi sớm mai, mẹ phải dậy
sớm để mang bột nếp trộn với bột năng rồi đi phơi sương. Hết phơi lại cho bột vào bao cột kín, cứ ba lần
phơi sương như thế, đến khi bột sờ vào mát mịn cả da tay thì mới làm ra được chiếc bánh kết dính, mịn và
đẹp.
Nghe thoang thoảng trong màu của tết, còn có chút mùi thơm của bộ quần áo mới, mà có lẽ cũng chỉ còn là
ký ức. Thực tế bây giờ, khi đời sống đã đổi thay, đã dư dả hơn, dễ dàng hơn trước, thì trẻ con không còn quá
trông chờ đến Tết để được mặc quần áo mới, được ăn bánh mứt. Thế nên cái cảm giác trông chờ, háo hức
được mang quần áo mới đi khoe bạn bè, người thân, được ăn mứt Tết đã phai mờ và lùi vào ký ức, cũng nhạt
nhoà, bàng bạc như làn sương cuối đông. Dẫu thế, Tết vẫn là Tết, là bao điều mới mẻ, là sự hân hoan chào
đón trong niềm tin, niềm mong chờ.
Đón năm mới, người người nhà nhà lại rộn ràng cầu chúc với mong muốn một năm mới đủ đầy, hạnh phúc,
may mắn và đạt nhiều thành tựu mới. Truyền thống cầu chúc dịp đầu năm mới thể hiện sự khát khao và
niềm tin của người Việt về một tương lai tươi sáng, tốt đẹp hơn.
Một mùa Xuân mới lại về, khắp nơi lại được phủ một màu xanh đầy sức sống từ những chồi non đua mọc.
Màu xanh của mùa Xuân, màu xanh của niềm tin và hy vọng!
Trung Trực

