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TẾT CỦA BÉ MIỄN 

 

Nằm trong chiếc giường con êm ấm, Bé Miễn thao thức mãi. 

Mọi đêm khác, đến lúc này nó đã ngủ được một giấc dài.  Mọi năm khác, đến giờ này, 

má nó đã gọi nó dậy để đốt pháo và chờ xem năm mới đến... 

Nó thao thức, không phải vì cảm động sắp lên thêm một tuổi.  Nó thao thức, không phải 

chỉ vì, cũng như mọi năm, nó đã đòi may áo mới, đã đòi mua giầy mới.  Nhưng không như 

mọi năm, năm nay nó sẽ không có cái vui được mặc áo mới mà cũng không có cái hãnh diện 

được đi giầy mới. 

Vẫn biết rằng đôi giầy tây của nó vẫn còn bóng, cái quần len của nó vẫn mượt, nhưng tại 

sao năm mới đến, nó lại không thấy có gì là mới.  Và năm mới này lại không như mọi năm 

mới khác, Miễn sẽ không có áo mới và giầy mới. 

Nó thấy nó khổ lắm.  Lần thứ nhất nó thấy ba má không thương yêu nó nữa. Lần thứ 

nhất, nó thấy nó hờn giận cha mẹ.  Nó tung chăn vùng dậy, sờ soạng mở cửa ra nhìn. 

Gió lạnh tạt vào mặt làm cho nó rùng mình. 

Bên ngoài tối đen và im lặng.  Bóng đèn điện le lói trên đường nhựa vắng tanh. 

Một ý-nghĩ thoáng qua trong trí.  Nó mặc áo, đi giầy, rồi đứng yên một lát, nghe tiếng tim 

đập mạnh, nghe im lặng ở quanh mình. 

Nó rón rén lẻn ra buồng ngoài. 

Đèn vẫn sáng nhưng giường vẫn trống: ba má nó vẫn chưa đi ngủ. 

Miễn rón rén xuống cầu thang.  Mỗi lần bực thang kêu lên, nó lại dừng chân, nín thở. 

Lâu lắm nó mới đi xuống tới đất. Nó khẽ mở cửa thông ra sân, rồi lẻn ra ngoài. 

Dưới bếp đèn còn sáng. 

Miễn lần ra đến cổng.  Cổng còn mở.  Nó lách ra đường. 

Vắng lạnh và đêm tối.  Bóng đèn le lói mịt mùng trên con đường tráng nhựa đen sẫm 

hơn bóng đêm.  Nó dừng lại nghe ngóng. 
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Ngập ngừng.  Lặng lẽ quá.  Chân nó như cóng lại.  Sợ.  Buồn và tức bực.  Miễn ôm mặt 

khóc. 

Bỗng nó thấy một bàn tay ấm dịu, vuốt ve tóc nó. 

Ngước mắt lên, Miễn ngạc nhiên thấy trước mặt nó một cô gái, trắng như sương, tươi 

như hoa, mặc áo nhung xanh óng ánh những hoa vàng lộng lẫy.  Chung quanh cô là ánh 

sáng, là hương thơm. 

Cô cầm tay Miễn, âu yếm hỏi: 

“Tại sao em khóc?" 

Miễn gạt nước mắt, nghẹn ngào: 

“Em khổ lắm." 

“Nhưng tại sao em khổ?" 

“Em khổ vì ba má không yêu em nữa và không may cho em áo mới, không mua cho em 

giầy mới như mọi năm.  Tết đến ai cũng vui, chỉ mình em khổ.  Em không muốn ở nhà với ba 

má em nữa đâu." 

Cô gái cười: 

“Thế em đi chơi với chị nhé!  Em đi chơi với chị rồi em sẽ không thấy em khổ sở nữa." 

Miễn chợt nhớ tới lời má dặn không được đi theo người lạ. Nhưng Miễn không hiểu tại 

sao thấy mến và tin cậy ở cô. 

Miễn và thiếu nữ dắt tay nhau đi trong cảnh an tịnh của vạn vật trong khi chờ đợi giao 

thừa. 

Phố xá vắng ngắt, nhà cửa đóng kín, trong nhà tối mịt, tối hơn ở ngoài đường. 

Và yên lặng, cảnh buồn rầu vắng-lặng của sự chết. 

“Đấy em xem, phần nhiều người ta đi ngủ cả rồi.  Nếu họ vui, họ đã tưng bừng sửa soạn 

để chào đón chị em ta!" 

Miễn lại đi.  Đi mãi mới đến một nhà đèn le-lói sáng. 
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Nhìn qua khe cửa, Miễn trông thấy một gian buồng nhỏ hẹp, một người đàn ông đang 

cặm-cụi khâu giầy, bên cạnh một người đàn bà cũng đang khom lưng ngồi khâu-vá mấy cái 

quần áo rách. 

“Đấy em xem, ngày hôm nay mà họ còn phải cặm-cụi làm lụng để kiếm cơm ăn, họ có 

vui đâu." 

Miễn lại đi.  Hai bên đường, nhà tối om và yên lặng, rồi mãi mới lại thấy ánh-sáng ở một 

nhà. 

Qua khe cửa Miễn bỗng thấy một cảnh huy-hoàng trong gian buồng, ánh-sáng tưng-

bừng, bàn thờ trang-hoàng rực-rỡ.  Trên tràng kỷ một ông khăn áo chỉnh-tề ngồi ngáp dài 

nhìn mấy chậu hoa cúc vàng.  Trên sập gụ, một bà cũng khăn áo sang trọng, ngồi ngủ gật 

mà nhai trầu. 

“Đấy em xem, xuân tới mà họ ngồi đó chán-nản, ngẩn-ngơ, có vui đâu!" 

Miễn lại đi.  Qua bao nhiêu nhà cửa đóng kín như bưng, im lặng như tha-ma.  Rồi đến 

một nhà nữa còn sáng, có vẻ tấp-nập, tưng-bừng. 

Lách cổng vào, Miễn được cô gái bế lên nhìn. Cố giương mắt trông qua cửa kính, Miễn 

ngẩn ngơ trông thấy trong phòng, một người đàn ông mặt hầm-hầm, đứng ở giữa nhà và 

một người đàn bà cũng trạc tuổi má của Miễn xõa tóc đang ôm mặt khóc, bên cạnh hai đứa 

bé cũng đang mếu máo sụt sùi. 

“Đấy em xem, trong lúc nay, họ hãy còn đánh mắng, cãi-cọ nhau.  Họ có vui đâu!" 

Đi một lúc nữa, rồi lại một nhà hãy còn ánh-sáng. 

Một thiếu-phụ đầu chít khăn ngang, ôm hai đứa con còn nhỏ tuổi ngơ-ngác nhìn bàn thờ, 

khóc than, kể-lể cùng cái ảnh bán-thân của một thiếu-niên bận võ-phục. 

“Đấy em xem, trong khi mọi vật sắp sống lại thì họ đang khóc người đã chết.  Họ có vui 

đâu!" 

Miễn buồn chán và tiếc nhớ cảnh đầm ấm của nhà mình. 

Nhưng nó vẫn đi.  Nhà hai bên đường đều im tối như trong cảnh hoang tàn hay trong 

nghĩa-địa. 
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Hai bên hè, Miễn thấy thỉnh-thoảng vài cái đống đen nằm sù-sù như những mộ-phần.  

Có khi những "nấm mồ" ấy bỗng mở ra, và một xác chết gầy còm rách rưới ngồi nhỏm dậy, 

xuýt-xoa, rên-rỉ, than thân đói rét, rồi lại nằm xuống im-lặng. 

“Đấy em xem, ngày mai Tết mà hôm nay hãy còn có người đói rét.  Họ có vui đâu!" 

Miễn dừng lại: 

“Thôi em không đi nữa đâu." 

“Thế em còn thấy em khổ sở vì không có giầy mới, áo mới nữa không?" 

“Không, chị ạ.  Chung quanh em còn quá nhiều người khổ-sở hơn em." 

“Bây giờ em còn thấy người vui mà em buồn nữa hay thôi?" 

“Không, chị ạ.  Chung quanh em, em chẳng thấy ai vui cả, mà em cũng không muốn vui 

một mình em nữa.  Nhưng chị ơi, năm mới đến mà sao nhiều người buồn-khổ thế?  Mọi năm 

sao em thấy họ vui sướng tưng-bừng?" 

“Em lầm đấy.  Năm mới nào cũng vậy, cũng vẫn có những cảnh ấy, cũng có những 

người ấy.  Nhưng mọi năm, phần nhiều người ta còn dối-trá, gượng vui hi-vọng mà quên 

đau-khổ.  Năm nay, họ chẳng còn vui gượng được nữa nên em mới được trông thấy bộ mặt 

thực của cảnh người khổ-sở.  Vả năm xưa, em hãy còn bé quá đã biết gì đâu!" 

“Nhưng sao họ không gượng vui mà hi-vọng như mọi năm?" 

“Vì người đời ngày nay chỉ còn biết nghĩ đến riêng mình và không còn tin tưởng tốt đẹp ở 

ngày mai được nữa." 

“Em xin hứa với chị rồi em sẽ nghĩ đến họ luôn luôn để họ bớt khổ.  Còn chị, em muốn 

chị đến bảo cho họ hay rằng ngày mai sẽ đẹp.  Như thế, họ có sung-sướng hơn không?" 

Hai chị em đã về đến cửa nhà Miễn. 

Miễn bịn-rịn không muốn chia tay: 

“Chị là ai?  Ở đâu?  Chị cho em biết mấy." 

“Chị không có tên.  Chị ở một nơi mà không thể bao giờ em thật có thể đến được." 

“Nhưng nếu sau này em muốn gặp chị thì em làm thế nào?" 
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“Em đừng ngại, mỗi năm chị sẽ đến với em một lần.  Cũng vào buổi này!  Chị sẽ đến với 

em cũng như đến với tất cả mọi người, mang cho họ hi-vọng ở những ngày mai.  Còn em, 

em cố nhớ lời em hứa:  bao giờ cũng nghĩ đến những người buồn-khổ ớ chung quanh em và 

ráng sức làm cho mọi người được sung-sướng." 

Cổng hãy còn hé mở, Miễn theo lối cũ rón-rén lên gác, vào buồng minh.  Đèn dưới nhà, 

trên gác vẫn sáng choang. 

Ba Miễn đang ngồi đọc sách.  Má Miễn đang lúi-húi sắp đặt bàn thờ để cúng giao thừa 

ngoài sân.  Miễn hết cả giận bố mẹ, nhưng trái tim bé nhỏ của Miễn có hơi se lại.  Cảnh nhà 

Miễn vui-vẻ, nhưng chung quanh có ai vui sướng gì đâu. 

Nằm trong giường đệm ấm, Miễn nghĩ đến những cảnh vừa trông thấy.  Miễn không 

hiểu, nhưng thấy lòng bồi-hồi thương sót. 

Tiếng pháo giao thừa xa-xa, lác-đác.  Chuông trống các chùa nổi động vang-vang. 

Miễn thấy yêu thương như bóng tối mênh-mang tràn ngập trời đất, và mắt Miễn cố nhìn 

qua đen tối để trông thấy những cảnh vui-tươi mà Miễn đang ước ao cho những kẻ quanh 

mình đều được hưởng. 

 

 

Trần Văn Tuyên 
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NEW YEAR’S EVE OF LITTLE MIỄN 

(Tết Của Bé Miễn) 

 

Warmly tucked in his bed, Miễn had been tossing and turning through the evening. 

Normally, by now he would have been sound asleep.  All other years, about this time on 

New Year's Eve, his mom would have wakened him up to watch the preparations for 

firecrackers that traditionally welcomed the New Year… 

Tonight, he lay wide awake not because of the anticipation of New Year celebrations; he 

lay wide awake not because – as a tradition -- he had expected new clothes and new shoes. 

This year - unlike past years - he would not have the joy of showing off new clothes, or the 

vanity of wearing new shoes. 

This holiday somehow seemed different from past New Years’:  Miễn would not get new 

clothes, or new shoes!  Granted that his current dress shoes were still as shiny as new, his 

pair of woolen trousers were well-maintained, always nicely pressed and looked like brand 

new, why then didn't he feel anything "new" at all with this incoming New Year?  He felt 

miserable! 

For the first time in his young life, he felt his parents did not love him.  For the first time, 

he felt anger.  He tossed off the blanket, groped in the dark toward the door, opened it and 

took a peek outside. 

He shivered as a gust of wintry wind grazed his face.  All was dark and silent.  From the 

street lamps, a fluttering light reverberated on the empty pavement. 

An idea crossed his mind.  He quietly changed to his day-clothes and shoes; then stood 

still for a moment in the vast silence of the night. He listened to the beating of his heart. 

He tiptoed down the hallway.  The lights in his parents’ bedroom were on but their bed 

was empty. 

Miễn continued to tiptoe downstairs. Every time he heard a slightest squeak under his 

feet, he stopped moving and breathing. It took him quite awhile to reach the bottom of the 
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staircase. He quietly opened the door that led to the courtyard and sneaked out without 

making a sound. 

The lights in the kitchen were on.  Miễn slowly groped his way to the front iron gate.  It 

was not locked yet.  He squeezed himself through it and out into the street. 

Total darkness. Total desolation.  Street lamps flickered in the night over the ebony-

tarred road. 

He stopped and listened.  Reluctance.  Silence of death.  Fear.  His legs froze up. 

Overwhelmed with grief and frustration, Miễn burst into tears. 

Suddenly, he felt a soft and warm caress on his hair.  He looked up. 

Miễn was stunned to see in front of him a young woman.  She looked as fragile as the 

morning dew, as fresh as a blooming flower.  She wore a green velvet gown embroidered 

with golden flowers in sequins.  An aura surrounded her.  A sweet fragrance emanated from 

her. 

She took Miễn's hand and tenderly asked: 

“Come, come. Why are you crying?" 

Miễn wiped his tears and said:  

 “I feel miserable." 

“Why so?" 

“My parents don't love me any more.  They didn't get me new clothes and new shoes for 

this holiday.  I think, except for me, everybody else is happy and expects a joyous New Year.  

I no longer want to live here with my parents." 

The young lady smiled softly and said: 

“Well, come take a walk with me and you won't feel so miserable." 

Miễn remembered his mom's instructions about never going anywhere with a stranger.  

But without understanding it clearly, he felt affection for this young lady and held a deep trust 

in her. 
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The little boy and the young woman walked together hand in hand in the serenity of the 

night while the world was waiting for the breaking dawn of another year. 

Streets were deserted.  Houses were shuttered and noiseless. Their interior seemed 

even darker than the dark night outside. 

Silence;  reminder of a scene of death. 

“Can’t you see that most people are already asleep? If they were joyous, they would have 

been celebrating the coming year with us now." 

The two continued their walk.  They walked a long way before they saw a house with 

lights on.  Peeping through a crack in the shabby door, Miễn saw a small room in which a 

middle-aged cobbler humping over a pair of new shoes he was trying to finish before dawn.  

At his side sat a woman who was mending some ragged clothes. 

“Do you see that, my little friend, even at this time late into the night, these people still 

have to work for a living?  They are not joyous as you thought." 

The pair resumed their walk.  Houses on both sides of the street were shrouded in 

shadow and silence.  Finally a long way further, they saw another lighted house. 

Through the window, Miễn caught sight of this sumptuous and brightly lit room. An 

ancestral altar was well-decorated and well-lit by candelabra and fancy lamps. On a sofa sat a 

middle-aged man, dressed in traditional holiday costume. He yawned and appeared bored as 

he inspected several pots of chrysanthemums in bloom. On a settee made of mahogany wood, 

a woman, dressed to a tee, was dozing off while her mouth was chewing betel. 

“See that, Miễn, the New Year is here and yet how bored these people seemed.  How 

forlorn and lost they looked.  Do you think they are happy?" 

The odd pair resumed their strange journey. They passed rows of houses that looked 

desolate like graveyards. They arrived at another house that had lights on. This house 

seemed crowded and noisy. The young lady lifted Miễn up so he could take a peek at the 

household inside. 

Craning his neck to get a better look through the window panes, Miễn saw in the middle 

of the room a man who looked upset; his face was red with anger. Farther in a corner of the 

room stood a woman about his mom's age. Her hands covered her face while her long black 
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hair fell loose all over it. Next to her huddled two young children whose faces were covered 

with tears as they strove to stifle a sob. 

“Can't you see that even at this time of the year, people are still having arguments and 

fighting over things?  Are they happy?" 

They continued their adventure until they arrived at another house where dim lights 

flickered.  A young woman was on her knees in front of a traditional altar.  She was holding 

two toddlers in her lap.  She wore a traditional mourning outfit in white, and was lamenting 

about her loss.  On the altar was the picture of a young man in military uniform.  The 

children's faces had the looks of an innocent doe stranded alone in the woods, or in search 

for its mother. 

“While the world prepares to wake up to a new dawn, these people are mourning their 

loss.  How can they be joyous?" 

Miễn felt awful and remorseful.  He missed the love and the happiness of his family. Yet, 

he continued the walk. 

Here the houses on both sides of the road remained wrapped in darkness of death and 

silence of the wake of a calamity. 

On the sidewalk, Miễn saw dark humps of human bodies lying in fetus positions that 

reminded of tombs in cemeteries. At one point, one hump arose from the ground, all 

shuddered with cold and hunger.  He pulled together whatever sheath of cloth he had on and 

tried to wrap it around his skeleton. He uttered a sound or some kind of moaning, and then as 

if giving up hope, slumped back on the cold ground. 

 

“New Year's Day is breaking, and yet, take a look at these people.  How can they be 

joyful when they are homeless, cold and hungry?" 

Miễn stopped abruptly. 

“I'm not going any farther." 

“Are you still miserable for not having new shoes and new clothes? 



 

  10/11  

“Not any more. There are too many people who have much less than I and who are 

suffering more than I ever had known." 

“So you no longer think you're the only one who is sad?" 

“Not any longer. There is too much suffering around me. Besides, I don't want to be 

happy alone. Why, please tell me, why is it that even at New Year’s Eve, there is so much 

misery around?  I remember always seeing happy people in past New Year's holidays." 

“You were mistaken. These are the same sad scenes, the same sufferings every year. 

The only difference is, in past years, people had tried to hide the truth.  They had tried to put 

on a happy face. This year, they can no longer carry on that charade, that's why you're able 

to have a glimpse of the true face of life. Anyway, you were too young then to notice and 

understand." 

“But why didn't they try to do the same this year?  Why not try to put up a front like in past 

years?" 

“Why? Because these days, most people worry only about themselves, for themselves.  

They pay no heed about others. They just want to think about the now and the present, about 

their own selves. They don't want to look at the future as a whole or care about others as a 

group." 

“I promise you I'll think of other people. I'll try to help reduce their miseries and make 

them happy.   

Would you please go tell them for me that tomorrow will be a brighter and better day?" 

 

The twosome arrived back in front of Miễn's home. Miễn lingered on and didn't want to 

say good-bye to the young lady. 

“Who are you, big sister?  Where do you live?  Please tell me your name and your 

address." 

“I have no name.  I live in a place that's very hard for you or anyone else to reach." 

“But then, how do I find you when I want to see you again?" 
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“Don't worry; I will be back every year; on this same day, at about this time.  I'll be visiting 

you and all other human beings to bring all of you hope in the future.  As for you, I want you 

to remember your promise: to always think of others around you, of those who are less 

fortunate than you. I want you to contribute toward building a society in which people can 

enjoy a better life and look forward to the future." 

The main gate was still unlocked. Miễn retraced the steps he had taken earlier this 

evening and tiptoed upstairs into his room. 

The house remained brightly lit, both upstairs and downstairs. Miễn's dad was reading a 

book.  His mom was arranging offerings on an outdoors altar specially set up for the 

traditional New Year’s Eve rites. Miễn totally forgot about the anger he had felt earlier against 

his parents.  Instead, his little heart felt a tug as if it had been lightly pierced or squeezed.  

The peaceful and warm scene in his family contrasted so vastly with the sad reality he had 

encountered outside during his stealth walk. 

Back in bed and under the warm blanket, Miễn could not forget the sights of the people 

he had seen tonight. Though he did not clearly understand it all, he felt compassion, a sort of 

melancholy, something indescribable that was etching into his young heart and mind. 

Sounds of firecrackers burst out here and there, near and far. Pagoda and church bells 

resoundingly tolled louder and faster in the breaking dawn. 

 

Miễn felt the wings of love spread beyond him, over the somber scenes outside in the 

streets, and throughout the unknown world further away.  He tried to keep his eyes opened 

but as he drifted off into a slumber, he saw through the cracking sunlight a bright new 

dawning of another world where every human being would be able to live free, in wellness, 

with happiness and security he so eagerly desired for them all. 

 

 

(Translated from “Tết của Bé Miễn”, Chapter 3 of “Người Khách Lạ,” a collection of short 

stories by the author Trần Văn Tuyên; published in 1969, Saigon, Vietnam) 


