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Truyn Th ng N u Bánh Chng NGÀY TẾT
T
(Thư của một hiền nội Công Chánh)
Minh Ngọc
Thưa các anh chị,
Từ Tết ta ñến giờ, hôm nay mới rảnh ñôi
giờ, ngồi ñọc thơ. Xin ñược cám ơn các anh chị
ñã thưởng thức và có lời khen ngợi bánh chưng
nhà. Mặc dù ñã nhắn anh Luân thưa với các
anh chị nhưng tôi cũng muốn có vài giòng tâm
tình và kể vài câu chuyện quanh việc gói bánh
chưng của gia ñình.
Có lẽ bắt ñầu từ bà ngoại, từ xưa năm nào
cũng gói cả trăm cái bánh chưng. Mặc dù nhà
có người làm nhưng từ hồi học trung học,Tết
nào mẹ tôi cũng bắt mấy chị em ngồi gói bánh,
gói bánh xong phải quậy thêm nồi chè kho. Gói
tay bằng lá dong khó hơn gói khuôn bằng lá
chuối như bây giờ. Khi về nhà anh Luân, tôi
mới ñược thôi gói bánh. Sau khi ñịnh cư ở Mỹ,
ñời sống bắt ñầu ổn ñịnh, tôi ñón mẹ tôi từ
Nhật qua Mỹ. Thương mẹ, mỗi năm chị em lại
tụ tập gói bánh, các cháu lớn lên phụ giúp, và
việc gói bánh ăn Tết trở thành truyền thống
không thể thiếu. Bánh gói xong ñược biếu cho
cả hai bên nội ngoại và các bạn bè quý mến.
Phòng gia ñình, cạnh bếp ñược kê hai cái
bàn dài, công việc làm dây chuyền, mẹ tôi, năm
nay tuổi hơn 90, ngồi cân thịt cho từng cái
bánh, người thì ñong gạo, ñỗ (ñậu xanh) ñã
ñược trộn muối sẵn vào những bát nhỏ, ba hoặc
bốn người gói bánh, bánh gói xong ñược bao
giấy bạc, cột dây ñỏ và xếp vào nồi. Thỉnh
thoảng lại có tiếng chuông bấm ngoài cửa, họ
hàng ñến cho quà, ñến thăm vì ai cũng biết nhà
gói bánh, mọi người ñều có nhà.
Ngày gói bánh còn vui hơn những ngày
Tết, rượu, nước trà, ñồ nhậu, thức ăn sáng, ăn
trưa ñều có sẵn và khi ñặt ñược nồi bánh lên
bếp, nước sôi ổn ñịnh thì cả nhà ñi ăn cơm Tàu.
Các con tôi gọi ñó là tiệc “Lobster và Peking
Duck”.

Hy vọng rằng với tập tục hàng năm này, với
không khí vui nhộn và các, mẩu chuyện gia
ñình cười nức nẻ, các con cháu sẽ duy trì ñược
chút hương vị Tết quê hương.
Hình ảnh người mẫu lấy từ Internet.

Anh Luân có nhiệm vụ rửa và cắt lá, luộc
bánh và làm hoạt náo viên, còn phần ñỗ (ñậu
xanh), gạo, trộn thịt, ướp là thuộc nhiệm vụ của
tôi. Có năm tôi ngủ quên hoặc ñi chơi về trễ
làm bánh cháy phần dưới ñáy nồi, hoặc luộc
không ñủ giờ làm bánh bị hấy (sượng). Năm
nay vì chú em rể ñi công tác, tôi phải ướp thịt
lâu hơn trước, ñể có thì giờ phụ cô em thành ra
trộn thịt không ñều. Những cái bánh gói bằng
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có phần nhân bị mặn. Bánh ñầu tiên bóc ăn thử,
chao ơi nhân mặn quá! Tôi buồn ñến nỗi có ý
ñịnh gói lại một số bánh ñi biếu ñể khỏi phụ
lòng tin tưởng của họ hàng. Nhờ bức hình chụp
cái ñĩa sạch trơn tại phở Nguyễn Huệ và cháu
Karen phân tách lý do khiến cho nhân bánh bị
mặn nên cơn buồn mới nguôi ngoai. Tôi vẫn
cám ơn anh Luân cho xem tấm hình chụp các
anh ñã nói lên ñược tất cả ý nghĩa mà không
cần nói thêm gì nữa

Thưa các anh chị, biết rằng thương nhau thì
củ ấu cũng tròn, nếu mà ăn phải bánh nhân hơi
mặn thì tôi xin hứa là năm sau sẽ làm vừa và
ngon.
Trước khi ngừng bút, tôi xin ñược cám ơn
các anh ñã cho anh Luân những giây phút vui,
chia xẻ tình bạn quý mến ñể năm ñầu tiên vui
thú ñiền viên qua mau, cuộc sống gia ñình vui
và bình an.
Trước thềm năm mới, kính chúc các anh chị
và quý quyến một năm Quý Tỵ dồi dào sức
khỏe, thân tâm an lạc và vạn sự như ý.
Thân mến,
MN
Hình ảnh các người mẫu lấy từ Internet.

Ái Văn ăn hết của tôi rồi!

