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Xuân Nhâm Thìn 2012

Hãytậnhưởngmùaxuân,tậndụngnhững
khoảnhkhắctươiđẹpdễchịuđểgộtrửahết
nhữngbuồnphiền,hỉ-nộ-ái-ốcủanămcũ,
nângcấp,làmmớimìnhtrongmùaxuânđểlàm
tiền đề gặt hái cả bốn mùa tốt đẹp

MÙA XUÂN
NÓI VỚI TA
ĐIỀU GÌ…
Trần Quang Nghị
Chủ tịch HĐQT

“Ngày Xuân con én đưa thoi –
Thiều quang chín chục đã ngoài
sáu mươi” - Nhớ hồi còn học phổ
thông, thầy giáo dạy văn giảng thơ
Kiều nhấn mạnh sự tài tình của cụ
Nguyễn Du khi nói về quy luật trôi
nhanh của thời gian. Mùa xuân có
ba tháng (từ tháng một đến tháng
ba) bằng chín chục ngày mà mới
đó đã hơn sáu mươi ngày, tức là
hết tháng hai đầu tháng ba. Cụ
Nguyễn đã liên tưởng tới hình ảnh
con thoi để nói lên niềm tiếc nuối
khi ngày xuân không thể dài hơn
được nữa. Ngoảnh đi, ngoảnh lại

ánh sáng của mùa xuân đã trôi
đi được hai phần ba số ngày của
mình. Hay thật!

hoàng ngày xuân” để thấy mùa
nào cũng có giá trị chứ không phải
chỉ riêng mùa xuân.

Mùa xuân là mùa đẹp, ai cũng
biết vậy nhưng nếu mùa nào cũng
đẹp hay không có mùa mà chỉ
có một tiết trời đơn điệu thì dù dễ
chịu thế nào, người ta cũng cảm
thấy dễ nhàm chán, không còn
trông mong, không còn muốn níu
kéo, tiếc nhớ… và tất cả cũng trở
nên bình thường mà thôi. Liên hệ
tới câu cụ Hồ viết “Nếu không có
cảnh đông tàn, thì đâu có cảnh huy

Nói vậy không có nghĩa là chúng
ta thờ ơ với mùa xuân, mà nên tận
hưởng sự dễ chịu và tươi đẹp của
nàng xuân để phát huy trạng thái
hưng phấn, năng động mà mùa
xuân mang lại, ngõ hầu thay đổi
bản thân và tổ chức, xóa bỏ sự
trì trệ, lười biếng còn đọng lại của
mùa đông. Từ sự hưng phấn của
mùa xuân mà định tâm, rà soát lại
những việc đã làm trong bốn mùa

của năm trước, tư duy lại các ý
tưởng, phương pháp, giải pháp để
làm việc, vui chơi nghỉ ngơi tốt hơn,
chia sẻ với bạn bè, đồng nghiệp
những ý tưởng, phương pháp mới,
sáng tạo hơn, thông minh hơn,
chuẩn mực hơn để chuẩn bị gieo
trồng và gặt hái cho mùa vụ năm
Nhâm Thìn và các năm sau đó.
Mỗi đất nước, mỗi tổ chức, mỗi
con người đều rất cần và rất quý
mùa xuân quay lại sau một năm để
làm tươi mới mình sau một chặng
đường vất vả, căng thẳng chịu

đựng và vượt qua những thử thách.
Hãy tận hưởng mùa xuân, tận dụng
những khoảnh khắc tươi đẹp dễ
chịu để gột rửa hết những buồn
phiền, hỉ - nộ - ái - ố của năm cũ,
nâng cấp, làm mới mình trong mùa
xuân để làm tiền đề gặt hái cả bốn
mùa tốt đẹp.
Chúc tất cả các thành viên của Gia
đình Phong Phú và bạn bè gần xa
có một mùa xuân thật đẹp, thật dễ
thương để cả năm 2012 chúng ta có
“bốn mùa yêu thương”, hạnh phúc
và thành công trên cả mong đợi.
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N
Tri

Ân
Phạm Xuân Lập
Tổng Giám đốc

Chúngtaluôntựhàovàđánhgiácaotinhthầnđoànkết,nỗlựcphấnđấu
khôngmệtmỏicủatậpthểCB.CNVtrongđạigiađìnhPhongPhú–Những
ngườikhôngchỉtrựctiếpgópsứctạonênsựpháttriểnbềnvữngtrongnhững
nămquamàcònlànguồnlựcquýgiánhấtquyếtđịnhsựthành,bạicủaTổng
công ty trong hành trình phát triển của những năm tới...

ăm Tân Mão 2011 – Một năm đầy khó
khăn, thách thức do tiếp tục bị ảnh hưởng
của khủng hoảng tài chính và suy thoái
kinh tế toàn cầu. Đặc biệt ngành Dệt May
nói chung và Phong Phú nói riêng còn
phải đối phó với “cơn bão” tăng giảm bất thường của
nguyên liệu (bông, xơ), nhưng Tổng công ty và các
công ty thành viên trong “đại gia đình” Phong Phú đã
hoàn thành tốt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, đầu
tư phát triển. Một số công ty đã có sự đột phá về lợi
nhuận: Công ty CP Dệt Vải Phong Phú, Công ty CP
Dệt Gia dụng Phong Phú – Đặc biệt Công ty CP Quốc
tế Phong Phú liên tục 3 năm liền dẫn đầu về tốc độ
tăng trưởng và hiệu quả cao (năm 2011 lợi nhuận trên
vốn chủ sở hữu là 112,5%), riêng ngành Sợi mặc dù
phải đối phó với sự tăng, giảm bất thường của bông,
xơ nhưng vẫn thực hiện tốt các chỉ tiêu về tăng trưởng
và lợi nhuận. Các đơn vị đều đảm bảo tốt an ninh trật
tự, phòng chống cháy nổ, an toàn sản xuất, an toàn
lao động, quan tâm chăm lo cải thiện điều kiện làm
việc, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho CB.CNV.
Để đạt được kết quả trên, ngoài việc Tổng công ty
và các công ty thành viên đã biết phát huy tối đa các
nguồn lực và nỗ lực tổ chức thực hiện bằng nhiều biện
pháp tổng thể, đồng bộ - Chúng ta không thể không
tri ân đến sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ, giúp
đỡ tận tình của các cấp lãnh đạo, cùng sự đồng hành,
đoàn kết, chia sẻ của các cổ đông, đối tác, khách
hàng v.v…
Nhân dịp đón Xuân Nhâm Thìn – Ban lãnh đạo cùng
toàn thể CB.CNV Tổng công ty CP Phong Phú xin được
bày tỏ lòng chân thành cảm ơn sâu sắc đến Đảng ủy,
HĐTV và cơ quan Tổng giám đốc Tập đoàn Dệt May
Việt Nam về sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ,
hỗ trợ có hiệu quả trong những năm qua – Sự quan
tâm trên của lãnh đạo Tập đoàn không chỉ thể hiện
tinh thần đầy trách nhiệm của cấp trên, của chủ sở hữu
mà còn là sự đồng cảm, chia sẻ đã tạo thêm động lực
và niềm tin cho toàn thể CB.CNV đại gia đình Phong
Phú nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
được giao.
Xin gửi lời tri ân đến ban lãnh đạo cùng toàn thể
CB.CNV, các đối tác, khách hàng – Những người bạn
thủy chung, gắn bó, luôn đồng hành, hợp tác chặt chẽ
với Phong Phú – Thực sự đã cùng Phong Phú chia sẻ
niềm vui thắng lợi, cùng chung nỗi lo trước mọi khó
khăn, thách thức để giúp đỡ lẫn nhau, cùng tồn tại và
phát triển.
Các quyết định nhạy bén, kịp thời của HĐQT Tổng
công ty thực sự là những hoạch định quan trọng xác
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lập đường đi, nước bước cho công tác điều hành, quản
lý SXKD, đặc biệt sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, sự hỗ
trợ giúp đỡ có hiệu quả và những góp ý chia sẻ chân
tình của ông Trần Quang Nghị - Chủ tịch HĐQT Tổng
công ty, Tổng giám đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam
chính là một trong những yếu tố quyết định làm nên
thành quả của Phong Phú trong năm qua.
Chúng ta luôn tự hào và đánh giá cao tinh thần đoàn
kết, nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi của tập thể
CB.CNV trong đại gia đình Phong Phú – Những người
không chỉ trực tiếp góp sức tạo nên sự phát triển bền
vững và hiệu quả cao của những năm qua mà còn là
nguồn lực quý giá nhất quyết định sự thành, bại của
Tổng công ty trong hành trình phát triển của những
năm tới.
Tinh thần đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động
cùng sự phối hợp chặt chẽ giữa người đại diện quản
lý phần vốn với cơ quan Tổng giám đốc từ Tổng công
ty đến các công ty thành viên trong công tác lãnh
đạo, điều hành SXKD theo định hướng phát triển của
Chủ sở hữu và Nghị quyết của Đại hội cổ đông không
chỉ thể hiện ý thức tổ chức kỷ luật và trách nhiệm cao
của đội ngũ cán bộ mà còn thực sự tạo nên nguồn
nội lực to lớn để vượt qua khó khăn, trở ngại, đồng
tâm, hiệp lực xây dựng đại gia đình Phong Phú phát
triển bền vững.
Kết thúc năm Tân Mão cũng là dịp để Phong Phú tự
đánh giá, nhìn nhận lại chính mình - Năm 2011 tuy đạt
được kết quả khá tốt nhưng chưa bền vững, còn tiềm
ẩn những rủi ro và bất cập cần phải nỗ lực khắc phục
triệt để như: chưa chủ động, sáng tạo và quyết liệt
trong điều hành SXKD, công tác phát triển thị trường
nhất là xuất khẩu còn yếu, chất lượng sản phẩm chưa
ổn định, khả năng cạnh tranh còn thấp v.v…
Dự báo năm Nhâm Thìn 2012 tình hình kinh tế vẫn
còn nhiều khó khăn, thách thức nhiều hơn cơ hội,
nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, thận trọng và
kiên quyết, không chủ quan với những gì đã đạt
được, không bi quan với những khó khăn, thách thức,
toàn thể CB.CNV Phong Phú tự tin sẽ nỗ lực phấn
đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2012,
tiếp tục đưa Tổng công ty phát triển bền vững và hiệu
quả, xứng đáng với niềm tin yêu của các cổ đông, đối
tác, khách hàng, sự tin cậy của lãnh đạo Tập đoàn
Dệt May Việt Nam.
Xin kính chúc quý lãnh đạo, quý đối tác, khách hàng,
quý cổ đông cùng toàn thể CB.CNV đại gia đình Phong
Phú một năm mới thật an lành, mạnh khỏe, hạnh phúc
và thành công.
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Xúc cảm
khúcgiaomùa
Bùi Thị Thu
Phó Tổng Giám đốc

Sau một năm lao động miệt mài, với những vất
vả, khó khăn xen lẫn niềm vui… giờ đây, mỗi
chúng ta lại khởi đầu một hành trình mới với
nguồn năng lượng mới trong không khí rạo rực
của mùa xuân.

Tanghĩvềchínhmìnhđểrồicảm
nhậnvàkhắchọarõhơnhìnhảnh
vềnhữngngườithân,đồngnghiệp,
nhữngcộngsự...đãcùngtatrong
suốtmộtnămqua,cảnhữngước
mơ, hi vọng và trăn trở...

N

ghĩ về một năm cũ đã qua để thấy có biết bao sự kiện, sự việc
diễn ra trong năm, để lại những ấn tượng và cảm xúc khó
quên. Vui với những thắng lợi, những việc đã làm được và gọi
đó là thành công, một năm viên mãn khi ta bước những bước
đáng kể tiến về phía trước. Và cũng có thể đấy là những dấu
lặng, những điều trăn trở còn đọng lại…
Thời khắc giao mùa – giờ phút thiêng liêng đầu tiên của năm mới bao
giờ cùng mang lại cho mỗi chúng ta những cảm xúc thật đặc biệt. Dù ở
lứa tuổi nào cũng thấy hồi hộp, bâng khuâng, xao xuyến, mong ước và
hi vọng… Bên mâm cơm sum họp gia đình chiều 30 tết, ta thấy mình thật
hạnh phúc khi được quây quần cùng tổ ấm yêu thương, trong tiếng cười
rộn rã cùng những lời chúc bình an, hạnh phúc và may mắn đến tất cả
những người thân mà ta hằng yêu quý.
Ta nghĩ về chính mình để rồi cảm nhận và khắc họa rõ hơn hình ảnh về
những người thân, đồng nghiệp, những cộng sự… đã cùng ta trong suốt
một năm qua, cả những ước mơ, hi vọng và trăn trở...
Ta nghĩ về họ với tất cả sự trân trọng!
Cũng với tâm trạng ấy, ta nghĩ về những mảnh đời thiếu may mắn, nghèo
khó đây đó trên đất nước mình, những người bị cuộc sống thử thách với
một niềm cảm thông nặng nghĩa cộng đồng.
Ta nghĩ về những người tốt, làm những việc tốt một cách vô tư. Những
tấm gương xả thân vì công việc, những người luôn tự nhận về mình phần
thiệt thòi, sẵn sàng đảm nhận những công việc khó khăn, gian nan vất vả,
sẵn sàng san sẻ cho người khác, sẵn sàng hi sinh… Những điều tốt đẹp
và những người tốt ấy đã lặng thầm góp phần làm nên giá trị cho đời và
cả cho ta.
Một mùa xuân ấm áp bao trùm không gian chung Phong Phú và không
gian riêng là gia đình thân yêu của mỗi người chúng ta.
Xin nhắn gửi đến người thân, bạn bè, đồng nghiệp và những cộng sự…
lời chúc tốt đẹp nhất trong thời khắc giao mùa – Xuân Nhâm Thìn 2012.
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NhìnlạinhữngsựkiệnnổibậtcủaPhongPhúnăm2011
Phòng Marketing

Năm 2011, mặc dù phải đối diện với nhiều khó khăn nhưng nhờ những giải
pháp quản lý, điều hành quyết liệt của Ban Lãnh đạo cùng sự nỗ lực lao
động, sáng tạo của toàn thể CB.CNV, Tổng công ty đã hoàn thành tốt các chỉ
tiêu kế hoạch đề ra. Năm 2011 cũng là năm đánh dấu nhiều sự kiện quan
trọng của Tổng công ty. Dưới đây là những sự kiện nổi bật của tổng công ty
sau một năm nhìn lại…

1. Lãnh đạo Bộ công thương đến
thăm và chúc tết CB.CNV
Đồng chí Vũ Huy Hoàng - Bộ trưởng Bộ Công thương
đã đến thăm và chúc tết CB.CNV Phong Phú nhân dịp
xuân 2011. Đồng chí biểu dương Tổng công ty là đơn
vị luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp
phần quan trọng vào tăng trưởng giá trị tổng sản lượng
và kim ngạch xuất khẩu của toàn ngành. Đồng chí Vũ
Huy Hoàng đánh giá cao khả năng lãnh đạo, nắm bắt
và dự báo thị trường của Ban lãnh đạo Tổng công ty
cũng như sự phát triển đồng bộ từ chính quyền, Đảng,
Công đoàn và Đoàn Thanh niên của Tổng công ty
trong thời kỳ mới.

ra, dự án cũng góp phần nâng tổng số cọc sợi đơn
toàn ngành sợi của Phong Phú lên gần 350.000 cọc
và gia tăng năng lực sản xuất sợi của Tổng công ty lên
40.700 tấn/năm, qua đó củng cố và khẳng định vai trò
vị thế chủ đạo của ngành sợi Phong Phú đối với ngành
Dệt may trong nước.

Dự án xây dựng “Khu nhà ở liên kế và chung cư Nhân
Phú” – Tổ ấm yêu thương dành cho CB.CNV đã chính
thức được Tổng công ty khởi công xây dựng (ngày
19/7/2011 tại Q.9, TP.HCM). Dự án có quy mô gần
1.4 ha, trong đó tổng diện tích xây dựng: 5.386 m²,
tổng diện tích cây xanh: 3.994 m². Mật độ xây dựng:
38.5 %. Tổng mức đầu tư dự kiến là 250 tỷ đồng. Việc
khởi công xây dựng dự án Nhân Phú là sự kiện đánh
dấu bước ngoặt phát triển quan trọng của Tổng Công
ty trong lộ trình triển khai chiến lược kinh doanh đa
ngành. Công trình hoàn thành sẽ góp phần đáp ứng
nguyện vọng của hơn 8.000 CB.CNV đang trực tiếp
làm việc tại group Phong Phú. Dự án Nhân Phú dự
kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng vào đầu quý 1
năm 2014.

Dự án được khởi công ngày 9 - 3 - 2011 tại xã Vĩnh
Phương, TP. Nha Trang với tổng mức đầu tư 328 tỷ
đồng. Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sợi đồng bộ
mới 100%, với 40.000 cọc sợi đạt công suất 4.200 tấn
sợi/năm chuyên sản xuất sợi Polyester và chỉ may
phục vụ cho thị trường nội địa và xuất khẩu. Ngoài

Hội nghị triển khai quy chế người đại diện phần vốn
Tổng công ty được tổ chức ngày 21/04/2011 đã thống
nhất cao về trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của
người đại diện phần vốn, sự đoàn kết phối hợp chặt
chẽ của người đại diện phần vốn tại các công ty thành
viên. Sau hội nghị, đã có sự chuyển biến tích cực về
nhận thức trách nhiệm của người đại diện phần vốn
theo đúng quy chế của Tổng công ty, đặc biệt là sự
đoàn kết, phối hợp chặt chẽ của cán bộ đại diện phần
vốn với ban điều hành của các công ty thành viên và
giữa các công ty thành viên với nhau, đã tạo nên sự
hợp tác, liên kết bền chặt thực sự, góp phần mang lại
hiệu quả cao cho mỗi đơn vị trong năm qua.

4. Đại hội cổ đông thường niên Tổng
công ty năm 2011

3. Khởi công xây dựng dự án Nhân
Phú

2. Khởi công dự án 4 vạn cọc sợi tại
Nha Trang

5. Hội nghị người đại diện phần vốn
Tổng công ty

6. Lễ hội mừng xuân Phong Phú ấm
áp xuân về
Đại hội diễn ra ngày 27/4/2011 với sự tham dự của lãnh
đạo Tập đoàn DMVN cùng 160 cổ đông, đại diện sở
hữu 48.334.594 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96.67% tổng cổ
phần của Tổng công ty. Tại Đại hội, lãnh đạo Tập đoàn
Dệt may VN đại diện cơ quan chủ sở hữu 52% vốn nhà
nước tại Tổng công ty đã biểu dương kết quả sản xuất
kinh doanh mà Phong Phú đạt được trong năm 2010,
đồng thời đánh giá cao tính chuyên nghiệp trong hoạt
động quản lý, điều hành và đánh giá Phong Phú là
một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong Tập
đoàn kinh doanh đa ngành hiệu quả, có chiến lược
phát triển bền vững tốt nhất.
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Lễ hội “Phong Phú ấm áp xuân về” năm 2011 được tổ
chức vào ngày 29/1/2011. Liên hoan mừng xuân là một
sự kiện văn hóa ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm đặc biệt
của Ban lãnh đạo Tổng công ty nhằm kịp thời động
viên tinh thần cho anh chị em cán bộ, công nhân viên
sau một năm nỗ lực, lao động vất vả. Lễ hội cũng là dịp
để các thành viên trong “đại gia đình” Phong Phú có
cơ hội giao lưu, tăng cường sự đoàn kết, hiểu biết lẫn
nhau nhằm tạo động lực làm việc, gắn bó với Phong
Phú, tự hào về Phong Phú và cùng chung tay xây dựng
văn hóa Phong Phú hướng tới sự phát triển bền vững.
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Đây là một trong những nỗ lực quan trọng của Tổng
công ty và các công ty thành viên nhằm nghiên cứu,
phát triển sản phẩm mới phục vụ nhu cầu ngày càng
cao của thị trường, đồng thời thực hiện chiến lược đa
dạng hóa sản phẩm của Tổng công ty hướng tới sự
phát triển bền vững.

9. Công trình tiêu biểu chào mừng kỉ
niệm 15 năm ngày thành lập Công
đoàn Dệt May Việt Nam.

7. Hội nghị kế toán trưởng

Được tổ chức vào ngày 25/5/2011 nhằm thảo luận,
quán triệt và thống nhất trong đội ngũ làm kế toán,
đặc biệt là đội ngũ kế toán trưởng hiểu rõ và quản lý
tốt nguồn lực tài chính, xây dựng kế hoạch quản lý
nguồn vốn, ngăn ngừa rủi ro, cảnh báo các nguy cơ
thông qua phân tích và đưa ra những dự báo, chiến
lược tài chính phù hợp với định hướng phát triển của
Tổng công ty cũng như các công ty thành viên.

8. Ra mắt sản phẩm Hera của PPH và
liên kết thành công sợi Phong Phú
và vải Phong Phú tạo sản phẩm vải
dệt từ sợi Siro cho thị trường.

Đó là Công trình 5.760 cọc sợi của Công ty TNHH MTV
Sợi chỉ may Phong Phú đã vinh dự được Tập Đoàn Dệt
May Việt Nam xét công nhận là một trong những công
trình tiêu biểu chào mừng kỉ niệm 15 năm ngày thành
lập Công đoàn Dệt May Việt Nam (ngày 10/9/2011).
Với dây chuyền thiết bị hiện đại, hoàn toàn tự động
do các nhà sản xuất hàng đầu trên thế giới cung cấp
như: dây chuyền bông chải ghép Rieter (Thụy sỹ);
máy kéo sợi thô Marzoli (Ý), máy kéo sợi con Zinser
(Đức), máy đánh ống Muratec (Nhật). Với dây chuyền
trên, lao động vận hành chỉ bằng một nửa so với các
dây chuyền sản xuất thông thường, đây là điều kiện để
Công ty chăm lo đời sống cho anh chị em công nhân
được tốt hơn.
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11. Phong Phú - Hà Nam đoạt giải Á
quân cúp vô địch bóng đá nữ quốc
gia Vinatex 2011
Khép lại mùa giải bóng đá nữ vô địch quốc gia - Vinatex
2011, sau 10 vòng đấu, đội bóng đá Phong Phú - Hà
Nam đã đoạt Huy chương Bạc và danh hiệu đội bóng
duy nhất xuất sắc giành giải phong cách với lối chơi
tấn công đẹp mắt và cống hiến.

13. Ngày hội tuổi thơ Phong Phú
2011
Ngày hội tuổi thơ Phong Phú - Liên hoan học sinh giỏi
năm 2011 do Công đoàn và Đoàn Thanh niên Tổng
công ty CP Phong Phú phối hợp tổ chức nhân dịp ngày
Quốc tế thiếu nhi 01/06/2011. Đã có hơn 700 thiên
thần nhỏ đến với ngày hội. Ngày hội tuổi thơ Phong
Phú được tổ chức thường niên hàng năm nhằm tạo

Đội tuyển bóng đá nữ Phong Phú - Hà Nam (PP-HN)
dưới sự dẫn dắt của HLV kiêm cầu thủ Văn Thị Thanh
- cô gái vàng Việt Nam đã trình làng một lối chơi khởi
sắc, đẹp mắt. Thành tích này là kết quả đáng mừng thể
hiện sự tiến bộ nhanh của toàn đội.

điều kiện cho các bạn nhỏ là con em CB.CNV Phong
Phú được vui chơi giải trí sau một năm học tập căng
thẳng. Ngày hội là dịp nối kết yêu thương cho những
thiên thần nhỏ, những gia đình nhỏ trong một Đại gia
đình Phong Phú.

12. Đại hội CNVC Tổng công ty

10. Các hội thảo nâng cao chất lượng
và phát triển thị trường cho ngành
sợi Phong Phú
Đó là các hội thảo: Trao đổi kinh nghiệm kinh doanh
ngành sợi Phong Phú (ngày 5 tháng 11 năm 2011);
Chia sẻ kinh nghiệm quản lý, điều hành sản xuất và
tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm. Các hội thảo đã cung
cấp cho anh chị em làm công tác kinh doanh có cái
nhìn tổng thể về ngành sợi Phong Phú, về năng lực
sản xuất, máy móc thiết bị, chủng loại mặt hàng chủ
lực cũng như chất lượng và mục tiêu doanh số. Với
những nội dung thiết thực, cụ thể, hội thảo còn thông
qua các chuyên đề thiết thực như: Chia sẻ kinh nghiệm
quản lý sản xuất – Mối quan hệ giữa CBQL và người
lao động; Kinh nghiệm quản lý sản xuất ca, kíp; Kiểm
tra chất lượng sản phẩm và giải quyết các vấn đề phát
sinh cho cán bộ quản lý từ cấp công ty đến cấp nhà
máy, phòng ban.
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160 đại biểu bao gồm lãnh đạo, CB.CNV đã có mặt
đông đủ để tham dự Đại hội CNVC năm 2011, được tổ
chức ngày 27-5 tại Văn phòng Đại diện Tổng công ty.
Đại hội đã diễn ra trong không khí đoàn kết, cởi mở và
phát huy cao tinh thần dân chủ. Đại hội cũng đã biểu
quyết thông qua Nghị quyết và các quy chế, quy định,
nội quy lao động và ký kết thỏa ước lao động tập thể
năm 2011 và tuyên dương 15 cá nhân điển hình đã
có những đóng góp xuất sắc cho Tổng công ty trong
năm 2010. Có 4 cá nhân vinh dự được nhận danh hiệu
chiến sĩ thi đua Bộ Công thương, 11 cá nhân nhận
danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

14. Tổng công ty nhận Cờ thi đua xuất
sắc của Thủ tướng Chính phủ. Công
ty PPYT, PPJ nhận Cờ thi đua của Bộ
Công thương. Công ty PPH,PPF, Nha
Trang, Đông Nam nhận Cờ thi đua
của Tập đoàn Dệt may Việt Nam

Đây là phần thưởng xứng đáng dành cho những nỗ lực
không mệt mỏi của tập thể CB.CNV Tổng công ty và các
công ty thành viên trong việc nổ lực vượt khó, hoàn thành
xuất sắc các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh năm 2011.
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10
năm
nhìn
lại…
Lý Anh Tài
Phó Tổng Giám đốc Công ty PPYT

Cách nay tròn 10 năm, ngày
28/12/2001, trong niềm hân
hoan của toàn thể CB.CNV
Công ty Dệt Phong Phú (nay
là Tổng công ty CP Phong
Phú), Ban lãnh đạo đã cắt
băng khánh thành Nhà máy
Sợi Chỉ May qui mô ban đầu
10.080 cọc sợi với trang thiết
bị hiện đại nhất Đông Nam
Á. Nhà máy đã trở thành biểu
tượng của mô hình nhà máy
hiện đại và tự động hóa bậc
nhất trong nước và khu vực,
là niềm tự hào của ngành dệt
may nói chung và Phong Phú
nói riêng.

N

ăm 2011 đối với Công ty TNHH Sợi Chỉ May
Phong Phú (PPYT) quả là một năm đầy thử thách
và bận rộn, ngoài việc hoàn thành xuất sắc mọi
chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh do Tổng
công ty giao, Công ty còn hoàn tất và đưa vào sử
dụng đúng tiến độ 4 dự án đầu tư mở rộng sản xuất với tổng
mức đầu tư lên đến 100 tỷ đồng. Tiêu biểu hơn cả trong 4 dự
án là công trình đầu tư mở rộng Nhà máy Sợi Chỉ May với tổng
giá trị thực hiện chiếm gần 50% tổng giá trị của 4 dự án. Dự án
hoàn thành và đưa vào sử dụng đúng vào dịp kỷ niệm tròn 10
năm hình thành và phát triển Nhà máy.
Trải qua 10 năm hoạt động dưới sự quản lý điều hành của
nhiều thế hệ lãnh đạo khác nhau và qua nhiều lần chuyển đổi
cơ cấu tổ chức, Nhà máy vẫn thực hiện đúng tôn chỉ là hiện
đại và tự động hóa hoàn toàn. Từ dây chuyền ban đầu với
10.080 cọc sợi, qua các lần đầu tư mở rộng, đến nay đã đạt
33.400 cọc sợi. Năm 2011, một trong những công trình tiêu
biểu đánh dấu 10 năm thành lập Nhà máy Sợi Chỉ May đó là
dự án đầu tư mở rộng và sáng kiến “Tự thiết kế gia công chế
tạo và lắp đặt hệ thống vận chuyển sợi thô” của đội ngũ cán
bộ kỹ thuật của Công ty Sợi Chỉ May Phong Phú.
Khác với những lần đầu tư mở rộng trước đây (do các hãng
thiết kế chế tạo Châu Âu đảm trách, chỉ thi công lắp ráp trên
cùng một mặt bằng nhà trệt) hệ thống đầu tư mở rộng lần
này khó khăn hơn nhiều khi toàn bộ khu máy kéo sợi con và
máy đánh ống tự động được lắp đặt trên mặt bằng tầng lầu

Một góc hệ thống dây chuyền kéo sợi hiện đại do CB.CNV Công ty PPYT sản xuất

với cao độ chênh lệch 6m. Tập thể kỹ sư, chuyên viên
cơ, điện ở phòng kỹ thuật sản xuất và nhà máy đã tập
trung cao độ nghiên cứu nhiều tháng liền về hệ thống
hiện có và một loạt các bài toán đặt ra cần giải quyết
như tìm đường đi tối ưu cho hệ thống để không phá
vỡ kiến trúc nhà xưởng hiện có, kết nối được với hệ
thống hiện hữu, thanh ray dẫn hướng có thể gia công
chế tạo được trong nước… Với sự nỗ lực cao độ của
tập thể cán bộ kỹ thuật cùng với sự hướng dẫn, chỉ đạo
của anh Dương Khuê – Chủ tịch HĐTV và chị Phan Kim
Hằng – Tổng giám đốc, các bài toán khó dần được giải
quyết. Tuy nhiên, việc tìm kiếm đơn vị gia công chế tạo
thanh ray dẫn hướng không hề dễ dàng, có lúc tưởng
chừng bế tắc và thậm chí Công ty đã đặt vấn đề nhập
mua từ chính hãng chi tiết này nhưng họ từ chối cung
cấp với số lượng lớn (có lẽ họ biết ý đồ … của PPYT).
Kế thừa truyền thống nỗ lực vượt khó, trên dưới một
lòng của Phong Phú, cán bộ kỹ thuật Công ty PPYT
đã chủ động và trực tiếp làm việc với các nhà sản xuất
trong nước (kể cả các nhà sản xuất Trung Quốc), qua
đó đã nhiều lần thay đổi, điều chỉnh lại thiết kế nguyên
mẫu cho phù hợp với khả năng gia công chế tạo trong
nước. Ngày nhận được sản phẩm mẫu từ nhà sản xuất
chính là lúc bài toán khó nhất được giải quyết trong
niềm vui vỡ òa của tất cả anh chị em tham gia dự án.
Việc nghiên cứu, thiết kế và chế tạo thành công hệ
thống vận chuyển này đã mang lại hiệu quả tiết kiệm

to lớn cho công ty với tổng chi phí thực hiện ước chỉ
bằng 1/3 so với dây chuyền nhập khẩu từ chính hãng
(giá đã cung cấp lắp đặt cho dự án mở rộng năm 2007
là 380,000USD). Việc triển khai thi công lắp hệ thống
trên được chuyển giao cho Đoàn thanh niên công ty
đảm trách thực hiện. Ngoài giá trị lợi ích kinh tế mang
lại cho công ty, hệ thống trên hoàn toàn có thể ứng
dụng triển khai chuyển giao cho các đơn vị bạn trong
ngành kéo sợi, nhất là các đơn vị trong group Phong
Phú.
Nhìn lại quá trình 10 năm hình thành và phát triển Nhà
máy Sợi Chỉ May, giờ đây sợi chỉ may không chỉ là tên
của nhà máy mà trở thành thương hiệu riêng cho Công
ty TNHH Sợi Chỉ May Phong Phú. Tiếp nối chiến lược
phát triển mà các lãnh đạo Tổng công ty CP Phong
Phú đã xây dựng, tập thể CB.CNV Công ty PPYT quyết
tâm giữ vững và phát huy thương hiệu, hình ảnh mà
Lãnh đạo Tổng công ty CP Phong Phú đã tin tưởng
giao phó trọng trách.
Nhân dịp năm mới, thay mặt toàn thể CB.CNV Công
ty TNHH Sợi Chỉ May Phong Phú kính chúc Hội đồng
Quản trị, Ban lãnh đạo Tổng công ty CP Phong Phú
dồi dào sức khỏe, dẫn dắt đại gia đình Phong Phú tiếp
tục gặt hái những thành công mới, vươn xa hơn và bay
cao hơn, xứng đáng là cánh chim đầu đàn của ngành
Dệt may Việt Nam.
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Xuân Nhâm Thìn dường như đến với PPF ấm áp hơn, hoa xuân tươi tắn
hơn, lòng người rộn ràng hơn, không khí xuân tưng bừng hơn vì tết đã đến
sớm trong lòng mỗi một thành viên PPF từ những thắng lợi của kết quả
sản xuất kinh doanh năm 2011.

Đ

ã lâu lắm rồi tôi mới lại được hòa mình sống
trong không khí thi đua sản xuất khẩn trương
tưng bừng của những tháng còn lại trong
năm 2011 tại Công ty CP Dệt vải Phong Phú.

Với chỉ tiêu sản xuất và nhập nhập kho bình quân 1 triệu
mét vải/tháng mà Lãnh đạo công ty giao cho Nhà máy
trong quý 4 để góp phần hoàn thành chỉ tiêu của cả năm
2011, toàn thể cán bộ, công nhân viên của các đơn vị đã
miệt mài ngày đêm, lao động không mệt mỏi với phương
châm “tốc độ, trí tuệ” như tinh thần mà Chủ tịch HĐQT
Trần Quang Nghị đã nhiều lần truyền lửa cho CB.CNV.
Trước những sự kiện lớn, người ta thường đếm ngược
thời gian để đón chào, với PPF, toàn thể CB.CNV trong
thời gian qua cũng đếm ngược thời gian từng ngày để
chào đón những mét vải cuối cùng sản xuất ra đạt và
vượt chỉ tiêu của lãnh đạo đề ra .
Những ngày cuối năm bận rộn, mọi người hầu như không còn khái niệm
về thời gian nữa, nhiều ACE sẵn sàng ở lại làm thêm, có những khâu làm
12h/ca nhưng vẫn hăng say. Dường như cái mệt mỏi đã tan biến nhường
lại cho lòng nhiệt tình, cái tâm gắn bó với nghề của từng người thợ, từng
CB.CNV. Những khi có sự cố thiết bị, mọi người tập trung sửa chữa, khắc
phục với tâm niệm: khi nào máy hoạt động mới nghỉ và luôn luôn nhẩm
tính nếu máy ngưng 1 giờ, 1 ca … thì sẽ thiệt hại bao nhiêu mét vải, có kịp
hoàn thành chỉ tiêu hay không …? Mỗi công nhân đứng máy đều luôn chú
tâm đến từng số máy mà mình phụ trách , đi tua chăm sóc đến từng mét
vải mình làm ra như chăm sóc đứa con tinh thần của mình vậy .
Sau những nỗ lực phi thường đó, tin vui đã đến tới tấp vào những tháng
cuối năm khi những con số của mét vải đếm ngược đã trở về zero và đôi
lúc còn là số âm so với chỉ tiêu đề ra. Trong không khí phấn khởi rạo rực
ấy, đâu đâu cũng thấy nụ cười mãn nguyện của từng công nhân và nhân
viên PPF trên xe ra vào ca, những câu chuyện rôm rả trong giờ ăn giữa ca
và nhất là trong buổi họp cuối năm. Cái hình ảnh mà đã hơn 10 năm rồi tôi
mới được hoà nhập vào một không khí rạo rực như vậy, nhất là trong bối
cảnh hiện nay khi khủng hoảng kinh tế thế giới vẫn còn, sức tiêu thụ yếu,
ngành dệt đang gặp quá nhiều khó khăn thì “khí thế hừng hực” của ACE
công ty PPF như trên quả là một điều vô cùng quý giá.
Cảm ơn Ban lãnh đạo Tổng công ty đã tạo ra một truyền thống quý báu từ
bao nhiêu năm nay, đã xây dựng được một thương hiệu Phong Phú đáng
tự hào để toàn thể CB.CNV Công ty PPF hôm nay có một nền tảng vững
chắc, tiếp tục phát huy công sức của mình, góp phần xây dựng Phong
Phú ngày càng phát triển bền vững.
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Công tác sáng kiến – tiết kiệm
tạiCôngtysợichỉmayPhongPhú

Người hoặc
đơn vị đề xuất

Người hoặc
đơn vị
thực hiện

Thời gian
thực hiện

SÁNG KIẾN

Làm đường ống tắt bớt
01 quạt hút trung tâm
hút bông quạt vệ sinh
Cải tạo lắp đặt quạt
hút máy ghép Rieter
(Second hand)

Hiệu quả
(triệu đồng)

16,392,320

Cải tiến, lắp thêm quạt
hút trung chuyển xơ
thay cho máy xé FA
106

Sáng kiến kỹ thuật

Trần Văn
Hoàng

1. Thiều
Thọ Minh
2. Nguyễn
Xuân Bắc
3.Tổ bảo trì
bông, chải;
tổ điện

Tháng
8/2011

20,665,859

Hợp lý hóa dây
chuyền cung bông

Trần Văn
Hoàng

1. Thiều
Thọ Minh
2. Nguyễn
Xuân Bắc
3. Tổ bảo trì
KS-MC; tổ
điện

Tháng
11/2011

175,072,892

17,915,904

Cải tiến kỹ thuật

Phan Ngọc
Trung

Trần Văn Du
+BT2

Tháng
3/2011

26,250,000

Phòng KTSX

Cải tạo lắp đặt quạt
hút máy Ghép Rieter II
(Second hand)

Cải tiến

Cải tạo mâm quay,
đường kính chiều cao
thùng, bộ tự động
đổi thùng máy ghép
Rieter II (Second hand)

Cải tiến

Cải tạo dàn dẫn cúi
máy Ghép Rieter I
(Second hand)

Cải tạo

Nguyễn Thanh
Phong

Tổ bảo trì

Tháng
03/2011

9,600,000

Cải tạo lõi tay ép máy
đảo SSM

Hợp lý hóa SX

Lâm Chấn
Nghiệp

Lâm Chấn
Nghiệp

Tháng
10/2011

25,000,000

Đấu nối ray quạt 2 máy
se Saurer sử dụng
chung một quạt vệ sinh
di động

Hợp lý hóa SX

Ngô Trọng
Hiếu

Tổ bảo trì.

Tháng
7/2011

166,460,000

Nguyễn Thanh
Phong

Tổ bảo trì

Tháng
03/2011

26,250,000

Tháng
03/2011

130,550,000

212,131,071
Tháng
10/2011

Tháng
03/2011 đến
09/2011

357,860,000

Hiệu quả
(triệu đồng)

1. Nguyễn
Xuân Bắc
2. Tổ bảo trì
bông chải,
tổ điện

BT2

Tổ bảo trì

Thời gian
thực hiện

Trần Văn
Hoàng - Trần
Quốc Anh

Phan Ngọc
Trung

Nguyễn Thanh
Phong

Người hoặc
đơn vị
thực hiện

Sáng kiến kỹ thuật

Hợp lí hoá sản
xuất

44,165,904

Nhà máy Sợi CM :

Người hoặc
đơn vị đề xuất

Cải tạo lại máy xé trộn
liên hợp sử dụng đầu
condenser hiện có.

Cải tạo lại hệ thống
quạt vệ sinh máy kéo
sợi FA 506 sang cơ
cấu truyền động pully
dây đai

1,281,156,975

Nhà máy Sợi :

Phân loại (sáng kiến,
cải tiến KT, phát triển
mặt hàng mới)

Nhà máy Sợi Bảo Lộc

Phát huy truyền thống luôn tìm tòi nghiên cứu cải tiến máy móc thiết bị, hợp lý hóa sản xuất, tiết kiệm trong sản
xuất của Tổng công ty CP Phong Phú. Trong năm 2011, được sự chỉ đạo và tạo mọi điều kiện thuận lợi từ Ban
Giám đốc Công ty, cán bộ công nhân viên Công ty TNHH MTV Sợi chỉ may Phong Phú đã có nhiều chương trình
mang lại lợi ích thiết thực cho công ty. Kết quả cụ thể:
Phân loại (sáng kiến,
cải tiến KT, phát triển
mặt hàng mới)
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Nội dung tên đề tài

Nguyễn Hữu Thọ
Phòng KTSX - Công ty PPYT

Nội dung tên đề tài

Diễn Đàn Phong Phú

Khảo sát, tính toán
thay đổi thiết kế buồng
điều không thông gió
cho 10 máy sợi con
TOYOTA mới đầu tư.

667,000,000
Hợp lý hóa sản
xuất

Phòng KTSX

P.KTSX, NM
SCM

7/5/2011

667,000,000

CHƯƠNG TRÌNH TIẾT
KIỆM, ĐIỆN, QUẢN LÝ

697,720,798

Nhà máy Sợi Bảo Lộc

239,790,490

Cải tạo lại đường ống
gió nén hòa mạng
máy Hitachi cung cấp
cho khu vực máy bông,
chải.

Chương trình tiết
kiệm điện

Trần Văn
Hoàng

1. Thiều
Thọ Minh
2. Nguyễn
Xuân Bắc
3. Tổ bảo trì
bông chải,
tổ điện

Tháng
3/2011

40,482,570

Nghiên cứu ngừng
hoạt động cả hệ thống
điều không thông gió
của dây chuyền cung
bông.

Chương trình tiết
kiệm điện

Trần Văn
Hoàng Nguyễn Xuân
Bắc

1 . Nguyễn
Xuân Bắc
2. Tổ điện

Tháng
9/2011

199,307,920
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Phân loại (sáng kiến,
cải tiến KT, phát triển
mặt hàng mới)
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Người hoặc
đơn vị đề xuất

Người hoặc
đơn vị
thực hiện

Thời gian
thực hiện

Ngành Điện

Xuân Nhâm Thìn 2012

Hiệu quả
(triệu đồng)
172,930,308

Nghiên cứu, lắp đặt
biến tần trên hệ thống
gió nén, tăng hiệu suất
sử dụng, các máy nén
khí làm việc luân phiên.
Giảm công suất tiêu
thụ điện.

Sáng kiến mới

Hồ Ngọc Hải.
Trưởng Ngành
Điện

Hồ Ngọc
Hải Ngành Điện

Tháng
11/2011

9,168,000

Nghiên cứu, tham khảo
tài liệu thay thế board
cấp nguồn cao thế
trong màn hình Siemen
TP277 trên máy sợi thô,
sợi con Marzoli

Sáng kiến mới

Vũ Toàn Ninh

Vũ Toàn
Ninh Ngành Điện

Tháng
04/2011

30,870,000

Nghiên cứu, lập
trình PLC kết nối với
hệ thống cấp bông
Rieter tại nhà máy sợi.
Chuyển đổi mặt hàng
từ Cotton sang PE.
Tách rời 2 máy lọc tạp
B60 ra khỏi hệ thống.

Sáng kiến mới

Hồ Ngọc Hải.
Trưởng Ngành
Điện

Trần Văn
Tân Ngành Điện

Tháng
06/2011

32,092,308

Thay thế màn hình
hình máy bông
A11- SCM

Hợp lý hóa sản
xuất

Hồ Ngọc Hải.
Trưởng Ngành
Điện

Ngành điệnNhà máy
SCM

Tháng
10/2011

100,800,000

Phòng TCKT
Khảo sát,viết phầm
mềm vi tính phục vụ
công tác quản lý của
công ty

TỔNG CỘNG

285,000,000
Tiết kiệm

Phòng
KTSX,Phòng
TCKT,Phòng
HCNS

Phòng
KTSX,
Phòng
TCKT,
Phòng
HCNS, nhà
máy

Năm 2011

285,000,000

Diễn Đàn Phong Phú

Năm nay táo cưỡi con gì?
Con Rồng Phong Phú bay lên bầu trời
Rồng vàng yêu dấu ta ơi
Chở mùa xuân với nụ cười đi chăng?
Xưa rồi cá chép đằng vân
Nay rồng phi mã kịp tâu Ngọc Hoàng
Việc làm năm cũ lo toan
Trên trời dưới biển dọc ngang tứ bề
Từ sợi chỉ nhỏ mới se
Xe duyên, dựng vợ, gả chồng cho ai
Chỉ nào mỏng mảnh tóc mai
Dệt nên vải, lụa thời trang cho đời
Để hàng xuất khẩu trăm nơi
Thị trường giáp tết người người đặt mua
Áo jean dày có vá lâu?
Mà em vá kịp, làm dâu nhà chồng
Chỉ may như sợi tơ hồng
Se duyên từ nụ hôn nồng của anh
Em về sửa túi nâng khăn
Thương hiệu Mollis cửa hàng bán ra
Mịn màng như một làn da
Nhẹ nhàng tơ xốp mượt mà êm êm
Lau khăn mà ngỡ tay em
Ngày xuân ai lấy tay mềm làm khăn
Cửa hàng đại lý giăng giăng
Thị trường nội địa số nhân có rồi
Xuất khẩu thì lũy tiến thôi
Đàm phán thương mại tức thời EU
Dự án lớn ngoài Quảng – Phú
Máy chở về hội tụ Hải Vân
Biển, mây mà lại rất gần
Vượt đại dương, chẳng ngại ngần cưỡi mây
Đi lên từ dấu chân này
Bao năm gian khó dạn dày bước đi
Năm nay táo cưỡi con gì?
Rồng dự án cứ từ từ bay lên
Chung cư Nhân Phú kề bên
Hứa hẹn mang tới niềm riêng, nỗi mừng
Em ơi! Nhà trọ đã từng
Bước vào Nhân Phú tưởng chừng đang mơ
Tròn xoe đôi mắt trẻ thơ
Con ngoan ngủ nhé! Đến giờ mẹ đi (*)

1,978,877,773

23

Xuân Nhâm Thìn 2012

Năm nay táo cưỡi con gì?
Rồng nhân lực – Ôi! Cực kỳ khó ghê
Thế hệ đi trước là tre
Sau là măng mọc lành nghề, đa năng
Người thạo việc – quá khó chăng?
Thế mà cỗ máy tốc tăng chạy đều
Người lãnh đạo, đếm bao nhiêu?
Lớp sau, lớp trước như nhiều sóng xô
Trải lòng nói chuyện nhỏ to
Vui xuân quên nỗi âu lo ấy mà
Anh hay làm Sếp ở nhà
Vô công ty em lại là Sếp anh!
Rồng vàng bay giữa mây xanh
Sắc màu – tạo một bức tranh tuyệt vời
Chở nhiều dự tính ai ơi
Kết đoàn, đoàn kết mọi người đó thôi
Trăm sông về một biển rồi
Một cây sao đứng giữa trời làm non?
Bình minh nhớ lại hoàng hôn
Hôm nay chợt nhớ đến hôm qua rồi
Hãy nhân danh những con người
Sống và làm việc cho đời, cho ta
Khi ngồi ngắm một nhành hoa
Ta yêu cuộc sống thiết tha bao điều
Đời người làm việc bao nhiêu?
Nửa đời tóc đã hoa tiêu mất rồi
Sức trẻ vẫn ở trong người
Hồn ta vẫn khỏe không lùi bước đi
Năm nay táo cưỡi con gì?
Rồng Phong Phú sắc xuân thì bay lên…

Giá trị làm lợi cho công ty gần 2 tỷ đồng. Để động viên, khuyến khích tinh thần của cán bộ công nhân viên, Ban
giám đốc Công ty đã trích thưởng trên 70 triệu đồng cho các tập thể, cá nhân tham gia đóng góp sáng kiến cải
tiến kỹ thuật, hoàn thành xuất sắc và vận hành hiệu quả, an toàn dự án.
(*) Đi làm ca đêm

Na8m
Nay
Táo
Cưỡi
Con
Gì?
Thanh Bình
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Giảithưởngbútvàngdiễnđàn
Phong Phú
Giải thưởng “Bút vàng Diễn đàn Phong Phú” nhằm
mục đích tôn vinh những cống hiến quan trọng của
Ban lãnh đạo và CB.CNV trong việc tham gia đóng
góp tin, bài cho Diễn đàn - Một ấn phẩm báo chí đặc
biệt của Tổng công ty.

DANH SÁCH TÁC GIẢ ĐẠT GIẢI BÚT CHÌ

Đoàn Kiên

Võ Duy Sáng

Phạm Phú Chung

Năm 2011, Ban biên tập đã xuất bản 05 kỳ báo, định
kỳ 02 tháng/số. Nội dung không chỉ phản ánh sự
quan tâm của Ban Lãnh đạo Tổng công ty đến đời
sống vật chất, tinh thần của người lao động , biểu
dương kịp thời những nhân tố mới, những điển hình
tiên tiến, “người tốt, việc tốt”, trong phong trào thi đua
sản xuất, kinh doanh của Tổng công ty và các đơn vị
thành viên mà còn là cầu nối giúp anh chị em CB.CNV
trao đổi thông tin, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và
tăng cường sự giao lưu, hiểu biết lẫn nhau, đồng thời
thông qua Diễn đàn Phong Phú nhằm tăng cường
quảng bá hình ảnh, thương hiệu và lan tỏa các giá trị
văn hóa Phong Phú đến với cộng đồng.

Huỳnh Đức Thịnh

Đào Thu Hiền

Lê Hoàng Anh

Võ Xuân Cường

Đinh Thị Ngọc Dung

Trần Hoàng Thảo

Trương Hoàng Nam

Phan Thị Mai Trâm

Huỳnh Ngọc Thảo

Trương Minh Trí

Nguyễn Hữu Chung

Huỳnh Tuấn Kiệt

Võ Văn Thành

Nguyễn Thị Ngọc Hợp

Lý Anh Tài

Trần Thị Bích Vy

Trần Cửu Long

Nguyễn Bảo Toàn

Lưu Thị Mộng Trinh

Nguyễn Mai Vi

Lê Thanh Liêm

Kim Anh

Nguyễn Ý Nhạc

Nguyễn Thái Hòa

Nguyễn Thanh Hà

Trần Thúy Hằng

Hải Anh

Nguyễn Thu Hà

Nguyễn Thị Nhan

Nguyễn Văn Kiên

Tuyết Hạnh

Đoan Trường

Thanh Tú

Bút Vàng
ĐẶNG THỊ NGUYỆT
(Bút mới - Công ty PPF)

Bùi Trọng Vĩ

Nguyễn Quốc Nguyên

Cộng Hòa

Thanh Thảo

Trương Thị Hiệp

Nguyễn Thị Sương

Bút Bạc
ĐẶNG TÚ QUYÊN
(Tổ ĐTTC)

Nguyễn Thị Bích Vân

Hoàng Văn Bắc

Nguyễn Xuân Huy

Thanh Hương

Phương Hoa

Trần Như Cẩn

Lưu Đặng Thương Thương

Phạm Phú Tuấn

Mỹ Linh

Phạm Trúc Hồ

Nguyễn Duy Phong

Thân Đức Dũng

Phạm Minh Tuấn

Thanh Bình

Lê Quốc Sang

Hội đồng bình chọn đã thẩm định căn
cứ vào 3 tiêu chí (tinh thần cống hiến –
số lượng, chất lượng bài viết - ngôn ngữ
thể hiện) kết quả đã bình chọn được các
gương mặt tiêu biểu cho giải thưởng năm
2011 như sau:

Bút Đồng
ĐỖ THỊ DUNG
(Công ty DM Nha Trang)
Bút Đồng
PHẠM HỒNG THÁI
(Công ty PPH)
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Sài Gòn
MùaXuânChạmNgõ!
N.T.L
Công ty CP Quốc tế Phong Phú

Con đường chính trong khuôn viên Phong Phú chạy dài
từ bãi xe ca đến các nhà máy, nó đã đi đến mòn cả lối,
hôm nay bỗng dưng thấy lạ. Nó đi chầm chậm, ngước
nhìn những đọt lá non xanh mơn mởn đang đung đưa
trên những vòm cây. Nó hít một hơi căng đầy lồng ngực.
Một mùi hương dịu nhẹ của cỏ cây, mùi trong lành của
ban mai trong trẻo. Nó tự hỏi có phải chăng đây là hơi
thở của mùa xuân?
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B

uổi sáng thức dậy, mặt
trời vẫn còn lấp ló sau
những đám mây trắng
như băng, nấn ná chưa
muốn ra khỏi tấm chăn
nhẹ nhàng êm ái. Bầu trời xanh
trong, từng đàn én đang chao
liệng, cần mẫn đem từng hơi thở
thơm ngát của mùa xuân đến mọi
nhà.
Những ngày cuối năm dường như
mọi thứ đều trôi chậm lại. Hay ít
ra đó cũng là món quà mang tên
thong thả và thảnh thơi hiếm hoi
thiên nhiên ban tặng cho con người
vào lúc giao mùa. Trong cái hối hả
bon chen đôi lúc đến nghẹt thở của
Sài Gòn hôm nay, thì khoảnh khắc
hiếm hoi mà con người ta được tận
hưởng cảm giác yên bình và thảnh
thơi ấy càng trở nên quý giá.
Những ngày này, nó thường ra
trạm xe ca sớm hơn, vì không
muốn nghe tiếng càm ràm của bác
tài khó tính nào đón phải dừng xe
chờ đợi quá lâu và nếu trễ xe thì
phải đi qua hai ba chặng xe buýt
mới tới được công ty.
Lan man chuyện trễ xe ca, ngày
trước chưa có tuyến xe buýt từ xa
lộ Hà Nội chạy ngang công ty, có
ai trễ xe ca đi xe buýt đến ngã tư
MK hay ngã tư Bình Thái thì xuống

và đi xe ôm vào công ty. Vì vậy các
bác xe ôm được thêm một lượng
khách kha khá là những công nhân
trễ xe ca. Nay đã có tuyến xe buýt
99 chạy từ xa lộ ngang qua công ty
nên các bác xe ôm đã mất đi lượng
khách đáng kể!
Nó rất thích đi xe ca vào những
ngày cuối năm. Ngồi trên xe, các
cô các chị râm ran bao nhiêu là
chuyện liên quan đến tết: nào là
hạt dưa, củ kiệu, bánh tét, bánh
chưng. Mứt này ngon lắm, thử đi.
Lạp xưởng này ở Sóc Trăng đó,
ngon mà rẻ… Cho chị gửi một ký
hạt dưa nghe. Chị mua dùm em 5
đòn bánh tét, 25 Tết em lấy nghe.
Có bánh chưng hông? Nhiêu một
cặp? Chừng nào về quê? Có mua
được vé tàu không hay đi xe? Sao
năm nay không về hả? Chừng nào
mới có tiền thưởng tết? Câu chuyện
cứ thế rôm rả suốt hành trình.
Xe vào đến công ty, mọi người lục
tục xuống xe vào văn phòng, nhà
máy. Con đường chính trong khuôn
viên Phong Phú chạy dài từ bãi xe
ca đến các nhà máy, nó đã đi đến
mòn cả lối, hôm nay bỗng dưng
thấy lạ. Nó đi chầm chậm, ngước
nhìn những đợt lá non xanh mơn
mởn đang đung đưa trên những
vòm cây. Nó hít một hơi căng đầy
lồng ngực. Một mùi hương dịu

nhẹ của cỏ cây. Mùi trong lành
của ban mai trong trẻo. Nó tự hỏi
có phải chăng đây là hơi thở của
mùa xuân? Rồi chiều về, nó cũng
đi chầm chậm trên con đường với
những bước chân nhẹ nhàng thảnh
thơi, bởi thỉnh thoảng lại có những
chiếc lá vàng khẽ rơi khi một cơn
gió nhẹ thổi qua, nhẹ nhàng vương
vào tóc, vào vai nó. Những lúc như
thế này, nó lại thấy yêu thương
gắn bó với nơi nó đang làm việc
biết bao… Sài gòn mùa xuân còn
thoáng lá vàng bay. Có mùa thu
nào đang ở lại… Nó khe khẽ hát.
Trong nhà máy, tiếng máy rộn rã
như muốn góp phần cùng những
cánh én trên nền trời xanh thẳm
kia dệt nên những giấc mơ xuân.
Thỉnh thoảng nó lại nở nụ cười tươi
tắn bâng quơ. Nghe năm nay công
ty tiêu thụ được nhiều sản phẩm,
tình hình sản xuất kinh doanh
phấn khởi. Chắc thế nào Sếp cũng
thưởng to. Nó sẽ có một cái tết thật
ấm áp. Nó thầm tự hào, vì trong
thắng lợi của công ty có phần đóng
góp bé nhỏ của nó.
Ngoài kia một vài bông hoa cũng
vừa hé nụ.
Bỗng nhiên nó muốn nói với ai đó
rằng: Anh ơi, Sài Gòn sáng nay
xuân vừa chạm ngõ…
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Say
Xuân
Tony Trí
VP Tổng công ty

Người đi qua, ai
cũng nhìn, cũng
ngắm, người đi lại,
ai cũng trầm trồ,
khen ngợi. Nhưng
mấy ai để ý đó là
cây gì, tên gì, và ở
đâu có? Thật tình
khi viết bài này,
bản thân tôi cũng
chỉ biết đây là một
tác phẩm Bonsai
nổi tiếng của nghệ
nhân ở Hóc Môn
với tên gọi rất ư là
lãng mạn:
“SAY XUÂN”.

Đúng là không biết cây do đâu
mà có, ai mang về, ai đặt để vào
đây? Nhưng… cho dù xuất xứ từ
đâu hay như thế nào thì phải công
nhận đây là một tác phẩm thật xuất
sắc, mang một vẻ đẹp cổ điển, tự
nhiên và thanh thoát. Mặc dù đã
về với Phong Phú tính đến nay đã
là 6 năm nhưng dáng vẻ vẫn uy
nghi, hoành tráng như ngày nào, lá
cành vẫn sum xuê xanh tươi quanh
năm như thách thức với thời gian,
và như tự hào với con người về
một sức sống mãnh liệt. Đây quả
là tầm nhìn thật sâu sắc, đầy chất
nghệ thuật của người mang cây
về và đặt tại trung tâm vườn hoa
vốn rất nổi tiếng của thành phố nói
chung và ngành dệt may nói riêng.
Trước tiên ta hãy nói về tại sao lại
là Bonsai mà sao không là loại cây
khác, vậy tâm ý của người có công
đem về là gì?

kiểng thông thường, mà nó còn
phô diễn cả các phần khác như
thân, rễ, chậu, kể cả đá và các phụ
kiện điểm xuyết vào. Bonsai là thiên
nhiên được thu nhỏ lại nhưng vẫn
mang nét cổ thụ, được trồng bằng
một kỹ thuật, và nghệ thuật riêng
biệt chẳng khác gì âm nhạc, hội
họa, điêu khắc. Vì là một tác phẩm
nên nó cũng chuyên chở tâm hồn
của nghệ nhân đã sáng tạo ra nó
cũng như người thưởng lãm.

Đây có phải là thông điệp được lý
giải một cách nhẹ nhàng như sau:

Bonsai được xem như là một trong
những lẽ sống đầy ý nghĩa thiêng
liêng cao cả của tư tưởng, triết học,
tôn giáo, là ý thức hài hòa về nội
tâm, hạnh phúc và thỏa mãn, có thể
trải qua bằng cách suy nghiệm về
sự bao la của thiên nhiên. Bonsai
hàm chứa khái niệm về nhẫn nhục,
từ tốn, khi phải đối đầu với thiên
nhiên. Quan niệm chấp nhận thiên
nhiên như thế không đặt con người
là trung tâm mà chỉ được xem là
một thành phần của vũ trụ.

Hầu như cả thế giới hiện nay đều
yêu thích Bonsai. Một tác phẩm
Bonsai không chỉ phơi bày vẻ đẹp
của lá, hoa, cành như những cây

Trong một thế giới vội vã và bận rộn,
Bonsai có thể dạy chúng ta rằng sự
mất kiên nhẫn thường dẫn đến thất
bại... Cái đẹp ở Bonsai là đơn giản,

vừa đủ, hóa cách, mà quan trọng
nhất là gợi ý về một điều gì đó hơn
là khẳng định. Bonsai thật đúng là
một hình thái nghệ thuật đơn nhất
vì nó là sự hòa hợp về thẩm mỹ
giữa sự sáng tạo và nghệ thuật.
Bạn thử tưởng tượng một chiều tĩnh
lặng nào đó mình đứng trước cây
Bonsai ... sau đó bạn thả lỏng người,
nhắm mắt lại và suy nghiệm. Có
thể bạn không nghĩ đến điều gì cả,
nhưng đầu óc tâm hồn bạn sẽ tràn
ngập một niềm vui sướng và hài lòng.
Cảm giác đó được người Nhật gọi là
Wabi. Không luận sâu về sự tinh túy
của Wabi nhưng đấy chính là triết lý
về niềm tin, tình yêu, sức mạnh, đức
hạnh và thẩm mỹ của phần nội tâm
của mỗi một con người chúng ta,
cũng từ đây con người sẽ tìm lại được
sự bình yên thanh thản cho tâm hồn,
cũng như tìm lại được chính mình từ
thuở ban đầu.
Bonsai chính là mảnh tâm hồn của
ta, làm cho ta hướng về cái đẹp, cái
thiện, sống đẹp đẽ và tốt lành hơn,
là tình yêu vị tha mầu nhiệm giữa
người với người và giữa người với
thiên nhiên vậy.

Trở lại với tuyệt tác “SAY XUÂN”.
Trước tiên bạn hãy nhìn kỹ dáng
cây Bonsai được gọi là Dáng bay,
tạo hình phần thân tựa như bức
tranh Tiên nữ vãn cảnh đang phất
phới trong những mảnh vải lụa, nhẹ
nhàng lướt trên những tầng mây
xanh trong mùa Xuân tươi thắm. Vì
vậy mới có thơ rằng:
Vũ trụ vươn mình thay sắc áo
Trăm hoa về kết vải lụa mềm
Điểm thêm vài sợi lung linh nắng
Ngơ ngẩn nhìn xuân uốn lưng cong
Gió lay nhè nhẹ hàng mi rũ
Má ửng môi hồng giấc Say – Xuân.
Mà đã có xuân là có Say, đây quả là
kinh nghiệm của người xưa về mùa
xuân, nhất là Xuân của người Việt.
Xuân về đỏ thắm – xanh tươi
Nắng xuân lơ lửng vàng óng ả
Đào mai khoe sắc với phong lan
Gió đưa hương ngát nồng nàn
Tôi ngồi mơ ngắm hồn tràn ý thơ
Hồn tôi nửa tỉnh – nửa mơ
Cứ như say khướt bao giờ chẳng hay
Lòng đang thưởng thức ngất ngây
Gặp nàng xuân đến hồn bay lạc hồn
Tôi Say – Xuân nở nụ cười
Giơ tay hứng cả bầu trời yêu thương…

Phối hợp giữa cây Bonsai, đồi cỏ và
vườn hoa, đây quả thật là một trong
những không gian văn hóa vật thể
có một không hai của Phong Phú.
Một không gian đẹp, thơ mộng
và trong lành dành cho CB.CNV
thưởng lãm, giải trí sau những giờ
lao động căng thẳng.
Việc giữ gìn, tôn tạo vườn hoa cây
kiểng của Phong Phú thiết nghĩ
không phải là nhiệm vụ của riêng
Văn phòng Tổng công ty hay Ban
Quản lý Cụm Công nghiệp mà là ý
thức, trách nhiệm của tất cả chúng
ta, những người đang sống và làm
việc tại Phong Phú, nhất là thế hệ
trẻ phải thông hiểu, lĩnh hội được ý
tưởng, cảm nhận được nghệ thuật
thì mới bảo tồn tốt được.
Xin thể hiện lòng biết ơn sâu sắc
đến người đã mang cái hay, cái
đẹp, cái tinh túy của thiên nhiên
đất trời về với khuôn viên xanh
của Phong Phú. Sự hiện diện của
“Say Xuân” trong vườn hoa khoe
sắc của Phong Phú mùa xuân này
mang một giá trị tinh thần to lớn,
góp phần tô điểm cho cuộc sống
tươi đẹp hôm nay.
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Giảndịhóavấnđề
Ngô Võ Phú Đức
Phòng KTSX- Công ty PPYT

Giản dị luôn là điều cần thiết đối với mọi người trong
cuộc sống. Xin bắt đầu bằng một bài thơ như thế:
Bão
Cơn bão nghiêng đêm
Cây gẫy cành bay lá
Ta nắm tay em
Cùng qua đường cho khỏi ngã
Cơn bão tạnh lâu rồi
Hàng cây xanh thắm lại
Nhưng em đã xa xôi
Và cơn bão lòng ta thổi mãi…
(Tế Hanh)
Ngôn ngữ giản dị, ý tưởng giản dị, trình bày trực tiếp,
là cách nói, viết hiệu quả nhất.

Khi đã xác định được ý mình muốn là gì, tự nhiên ta sẽ
biết làm sao để đạt được ý muốn đó.

Và ngay trong suy tư cũng thế. Ngay cả khi ta không
nói chuyện với ai và ta đang có vấn đề rối rắm trong
lòng với nhiều trạng thái cảm xúc và câu hỏi mâu thuẫn
nhau như một mớ bòng bong, điều trước tiên ta cần
làm là giản dị hóa vấn đề để cần giải quyết.

Vấn đề như vậy trở thành rất giản dị: (1) Ý muốn tức
là mục tiêu của mình, và (2) phương cách để đạt mục
tiêu.

Chẳng hạn, khi cấp trên điều ta đảm nhận công việc
khác, đến một môi trường mới, để ta ngồi một mình với
bao nhiêu cảm xúc yêu, ghét và đủ loại câu hỏi trong
đầu: “Giờ phải làm gì? Đi hay ở? Gia đình thế nào?
Con cái thì sao?…”. Rất nhiều câu hỏi mà phần lớn
không có câu trả lời. Rất là rối rắm.
Cách giải quyết vấn đề là phải làm cho vấn đề giản
dị lại, bài toán phải trở thành đơn giản mới có thể giải
được.
Nhưng, để vấn đề trở nên giản dị, thì tâm ta phải tĩnh.
Ta phải để lòng ta một khoảng thời gian để mọi sự lắng
đọng lại một chút - cầu nguyện, thiền… Nói chung là
tinh thần đang rối rắm thì phải được nghỉ ngơi yên tĩnh
trước khi nó có thể tĩnh lặng.
Tĩnh lặng rồi thì ta phải giản dị hóa vấn đề. Và cách
giản dị hóa vấn đề duy nhất là hỏi: “Mình muốn gì?”
Hỏi trái tim mình: “Mình muốn gì?”. Tức là “Mình muốn
ở lại với chàng suốt quãng đường còn lại, hay mình
muốn rẽ đôi, hay là gì khác?”

Vấn đề thường rối rắm khi người ta không tập trung
vào ý muốn của mình, mà lại tập trung tư duy vào hàng
trăm dữ kiện vụn vặt - mình bị thừa, vậy chắc là không
đi cùng đường được nữa; nhưng suy nghĩ kỹ, chắc là
đi chung được; nhưng tương lai biết tin thế nào, chắc
là không được; nhưng ta làm việc đâu phải là tệ, vậy
chắc còn đi chung được… Suy nghĩ kiểu “phản ứng”
(reaction) đối với các dữ kiện trong đầu như thế thì
càng suy nghĩ càng rối rắm và nhức đầu mà chẳng đi
đến đâu cả….
Cho nên khi chúng ta có vấn đề, công việc, tình cảm
hay kinh tế tài chính, ba việc ta cần làm là:
1. Tĩnh lặng.
2. Hỏi mình muốn gì?
3. Có mục tiêu “muốn gì” rồi thì cứ tính đường để đạt
mục tiêu đó.
Đây là các bước rất giản dị để giải quyết vấn đề.
Chúc các bạn một ngày giản dị trong mùa xuân mới.
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Giá trị
gia tăng
&

Giá trị
cốt lõi
Đặng Tú Quyên
Tổ Đầu tư Tài chính

Giá trị gia tăng chỉ có thể
phát huy hết tác dụng và
làm vỡ òa thăng hoa cảm
xúc, khi và chỉ khi xác định
được giá trị cốt lõi.

Giá trị gia tăng là cái mà chúng ta có thể làm ra
và thụ hưởng gần như mỗi ngày, trên mọi phương
diện, là cái mà chúng ta có thể trao và nhận từ mọi
người...

Ví dụ thế để biết rằng, giá trị gia tăng là một khoảng
rộng vô cùng để sáng tạo và trao đi. Từ ăn uống, ngủ
nghỉ, đi lại, đến hát ca vui đùa giao lưu hội họp, từ vui
chơi bạn bè đến sản xuất kinh doanh…

Một cái bánh bông lan, có năm mươi nghìn,

Một quyển sách, nếu có chữ ký của tác giả, sẽ được
lưu giữ và trân trọng hơn những quyển sách khác.

Cái bánh bông lan, được điểm tô lớp kem, đã có
giá tám mươi nghìn,
Cái bánh bông lan đã được phết lớp kem, nay lại
được thêm phần trang trí hoa quả và chocolate, có
giá một trăm hai mươi nghìn,
Cái bánh bông lan đã có lớp kem và trang trí, nay
được viết thêm tên người nhận vào dịp đặc biệt, có
giá hai trăm nghìn,
Cái bánh bông lan riêng biệt đó, đặt vào hộp, được
mang đi giao đúng ngày, giờ, địa điểm đặt hàng
trước, có giá cao hơn nữa,
Người đi giao, mặc đồ sạch sẽ, đeo găng tay, gọi
tên người nhận, nở nụ cười tươi, giá còn cao hơn
nữa.

Một đồng tiền hoàn lại, nếu được đưa bằng hai tay, sẽ
có nhiều khả năng giữ chân khách hàng hơn đồng tiền
vô tình đặt trên bàn.

xốp. Những người làm ra chiếc bánh đó bị ném đá, chỉ
vì giá trị cốt lõi không phải là Nhân Tâm.
Đôi khi, giá trị gia tăng trở thành giá trị cốt lõi, như món
ăn Nhật, ngon thì chưa chắc nhưng đẹp thì cả thế giới
phải ngưỡng mộ. Cũng đôi khi, giá trị cốt lõi không có
giá trị gia tăng, như món phở Bắc, vẫn lưu truyền giá
trị đến muôn đời.

Một cú điện thoại “dạ xin nghe”, sẽ có cảm tình hơn
hình thức đơn giản hóa “alô”.

Trong tình yêu, khi đã xác định được giá trị cốt lõi (tin
- yêu), thì giá trị gia tăng (nhạc, hoa, ăn hàng, lang
thang phố, nắm tay, hôn trộm…) sẽ làm thăng hoa
cảm xúc, mà nếu lỡ phải xa nhau, nỗi nhớ sẽ giày vò
đủ để ai đó trở thành người khác.

Đúng nhạc, đúng rượu, đúng ly, đúng màu sắc âm
thanh ánh sáng, là những giá trị gia tăng để cắt cổ thực
khách đến ăn miếng thịt bò.

Giá trị gia tăng liên tục phát huy giá trị của mình, tạo
nên sự phong phú và thi vị của cuộc sống, và luôn đi
song hành cùng giá trị cốt lõi.

Giá trị gia tăng chỉ có thể phát huy hết tác dụng và làm
vỡ òa thăng hoa cảm xúc, khi và chỉ khi xác định được
giá trị cốt lõi.

Cha mẹ và con cái, bạn và bè, học và hành, gia đình
và xã hội, đạo và đời, tình yêu và hạnh phúc… vế trước
là cốt lõi vế sau là gia tăng, nếu không có cốt lõi, tất
cả những sự gia tăng dù là vô tình hay hữu ý đều trở
thành vô nghĩa.

Cái bánh chưng kỷ lục ngày nào bị ném đá, chỉ vì giá
trị cốt lõi không phải là gạo, nếp, đậu xanh mà là mốp
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Nhìn vào sự nở rộ của
trào lưu chơi chữ, xin
chữ và cho chữ trong
những năm trở lại đây,
đặc biệt là mỗi dịp tết
đến, xuân về mới biết
giá trị cao đẹp một thời
của cha ông đang dần
phục hồi... Nét chữ đầu
xuân mang cả linh hồn
của người viết, và người
chơi chữ. Cái thanh
tao của đất trời, của
lòng người như gói trọn
niềm tin vào con chữ.
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Bước tiếp từ truyền thống

Đa dạng thư pháp Việt

Hình ảnh ông đồ già với “mực tàu, giấy đỏ” cho chữ
vào mỗi dịp xuân về, thảo nét chữ “phượng múa rồng
bay” đã ăn sâu vào tâm trí của người dân Việt Nam như
một nét đẹp văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc. Trải dài
theo năm tháng với bao biến cố thăng trầm của lịch
sử, nét đẹp văn hóa ấy có phần mai một, song không
hề mất đi. Ngày nay, không ít người Việt trẻ đã tìm đến
những giá trị văn hóa này với mong muốn tìm hiểu,
bảo lưu và phát triển nó.
Theo các bậc khoa giáp thời xưa, việc chọn một câu
văn hay một bài thơ để viết lên trang giấy là điều hết
sức cẩn trọng. Vì ngoài việc thể hiện nét bút tài hoa,
năng khiếu viết chữ, nội dung một bức thư pháp còn
cho thấy tư tưởng, kiến thức, tâm hồn của người viết.
Khi cầm bút ngoài thể hiện những nét đẹp con chữ,
các thư pháp gia còn phải “nhiếp tâm” với những gì
mình sắp sửa viết ra.

Mỗi khi tết đến, xuân về, thị trường thư pháp Việt lại
trở nên sôi động. Nhiều cơ sở sản xuất, nhiều nhà thư
pháp “tung” ra những bộ sưu tập, những bức tranh thư
pháp độc đáo. Bên cạnh những bức thư pháp được
thăng hoa trên chất liệu giấy dó truyền thống. Các nhà
thư pháp sáng tạo thêm nhiều chất liệu khác như gỗ,
gốm sứ, lụa, đá, tre trúc, vỏ ốc… Những chất liệu mới
này đã tạo nên tính mới lạ và độc đáo của nghệ thuật
thư pháp đương đại.

Thư pháp xưa được viết mỗi khi tết đến hoặc nhân dịp
đặc biệt nào đó như khánh thành nhà mới, thăng quan
tiến chức, gặp tri kỷ... người ta không quên mua dăm
quả cau, lạng chè để đến cụ đồ xin chữ với lòng thành
kính. Bức thư pháp xin về được đặt ở nơi trang trọng
nhất trong nhà, thậm chí đặt nó lên bàn thờ. Vì vậy mà
cụ Tam Nguyên Yên Đỗ - Nguyễn Khuyến có câu:
“Kiếm một cơi trầu thưa với cụ
Xin đôi câu đối để thờ ông”

Ngày xưa là thế, ngày nay nghĩa cử ấy đã một phần
đi vào lãng quên, nó được nhìn nhận và tiếp biến dưới
những góc độ khác nhau. Tuy nhiên, dù có thăng trầm
nhưng thư pháp không hề mất đi trong lòng người Việt.
Nét chữ luôn được dành những tình cảm trang trọng,
đặc biệt vào dịp đầu xuân. Hiện nay, giới trẻ tìm hiểu
và yêu quý bộ môn nghệ thuật này ngày càng tăng,
đây là một tín hiệu đáng mừng cho một nét văn hóa
tưởng chừng như quên lãng.

Xuân đến, các hoạt động triển lãm, quảng bá, tặng
quà tết… phát triển rầm rộ nên thư pháp càng có nhu
cầu cao để quảng bá và đến gần hơn với công chúng.
Sản phẩm thư pháp được đầu tư kỹ lưỡng, cầu kì từ
chất liệu cho đến sự phá cách. Chúng trở thành những
quà tặng ý nghĩa trong dịp tết. Thông qua những con
chữ, nhiều người muốn gửi gắm tình cảm, tâm sự của
mình đối với người nhận. Vì vậy, thư pháp đầu xuân
không đơn thuần là một tác phẩm nghệ thuật trang trí
mà nó còn là phương tiện để chuyển tải những thông
điệp về tâm tư, nguyện vọng của con người trước mùa
xuân mới.
Vào dịp giáp tết, ở TP.HCM thường có các chiếu thư
pháp ở giao lộ Trương Định - Điện Biên Phủ, phố Ông
Đồ ở Cung văn hóa Lao động, Nhà văn hóa Thanh
niên. Ở Hà Nội thì nhiều hơn và hoạt động sum tụ nhất

là khu Văn Miếu Quốc Tử Giám… Những nghệ nhân
thư pháp với nét bút tài hoa kết hợp với niềm đam mê
con chữ đã giới thiệu và trưng bày những tác phẩm
độc đáo của mình, đồng thời viết thư pháp theo yêu
cầu của khách hàng. Không chỉ khách trong nước,
nhiều du khách nước ngoài mặc dù không biết tiếng
Việt nhưng cũng tỏ ra rất thích thú với những sản phẩm
thư pháp Việt.
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Tôi thả từng bước chân nhẹ nhàng trên
nền cát mịn giữa lối mòn huỳnh mai vào
một buổi sáng cuối Đông. Nắng xuân
mới lên. Những tia nắng vàng xuyên qua
kẽ lá, rơi xuống mặt đất rực lên óng ả.
Những giọt sương mai còn đọng lại đầu
cành cây, ngọn cỏ, đón nắng long lanh.
Ngồi xuống bên một gốc mai, tôi ngắm
nhìn từng chùm nụ hoa căng tròn mũm
mĩm sẵn sàng chờ khoảnh khắc giao thời
bừng nở rộ. Nắng vàng trải khắp vườn
mai. Hương xuân nhè nhẹ. Một cảm giác
thân quen, gần gũi như quá khứ ngàn
năm chợt tìm về gặp lại trong giây phút
hiện tại. Tôi khẽ ngâm nga mấy vần thơ:

Hoa
Xuân
Đoan Trang
Công ty CP Dệt may Nha Trang

“Đầu non nắm hạt mai gieo
Giống thanh gửi chốn núi đèo xanh tươi
Nữa mai xuân điểm bầu trời
Bức tranh tuyệt tác cho đời ngắm chung”.

Hoa mai là loại hoa
nở đầu tiên trong mùa
xuân. Nói đến mùa
xuân người ta liền nghĩ
đến hoa mai, nói đến
hoa mai người ta liền
nghĩ đến mùa xuân.

C

ó nhiều loại hoa mai, hầu hết các loại mai đều có
năm cánh, hay tám cánh, có loại có nhiều tầng nên
có rất nhiều cánh. Nhưng hai loại phổ thông được
nhiều người biết đến là huỳnh mai hay còn gọi là
hoa mai vàng.

Gió đông nhẹ thổi, mơn man làn da mát rượi. Hít một hơi thở
thật sâu, không khí trong lành tràn ngập lồng ngực, mát lạnh.
Anh rủ tôi đi chơi phố, rồi lần nào cũng vậy anh toàn đưa tôi đến
những vườn mai, mới đầu tôi không thích lắm nhưng rồi không
lâu những cành mai ươm đầy nụ, e ấp, đài hoa xanh mượt mà,
những chiếc lá non mỏng manh xanh mơn mởn đã làm tôi mê
mẩn tự lúc nào không biết. Xuân đã về! Dừng lại bên một gốc
mai đầy nụ, rón rén ngắt đi những chiếc lá già còn sót lại, hương
trầm nhẹ đưa trong gió, lòng tôi chợt nao nao.
A, xuân về rồi đây
Kìa một đôi bướm trắng
Nhằm hoa phơi phới bay

Tuyệt tác đó sẽ mãi trường tồn trong lòng
người yêu hoa, yêu cái đẹp, luôn vươn
đến cái chân - thiện - mỹ đã khám phá
ra đằng sau những cánh hoa tàn rụi khi
xuân qua vẫn hiện hữu một cành mai bất
diệt:
“Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết
Đêm qua sân trước một cành mai”
Trong cuộc tình của chúng tôi may mắn
có được một cành mai để làm chứng, nét
diễm kiều thanh tú của hoa mai sẽ an ủi
tôi những lúc giận hờn, rạng rỡ hơn trong
những lúc bên nhau, hoa mai đem lại cho
tôi những kỷ niệm êm đẹp của tình yêu,
của tình xuân.

38

Gõ cửa mùa xuân

Diễn Đàn Phong Phú

Xuân Nhâm Thìn 2012

Diễn Đàn Phong Phú

Xuân Nhâm Thìn 2012

mát mẻ trong lành như chốn “bồng lai tiên cảnh”?
Đó là biển Cam Bình, cách TP. Hồ Chí Minh khoảng 150 km về phía Bắc, thuộc thị xã Lagi – tỉnh Bình Thuận
là một bãi biển vẫn còn đậm nét hoang sơ, quyến rũ
dù không dài, rộng bằng các bãi biển ở Nha Trang,
Vũng Tàu nhưng nước biển trong xanh, chỉ cần bạn
lội ra vài chục mét, nước ngang ngực là đã thấy được
san hô dưới chân mình. Đặc biệt, trên các bãi biển là
những tảng đá với đủ hình thù, kiểu dáng, màu sắc hết
sức phong phú, đa dạng. Còn vách đá ở bãi Chướng
dưới nắng chiều óng ánh như dát vàng. Những ai từng
ngắm nhìn thiên hình vạn trạng đá trên bãi Chướng,
bãi Nồm, bãi Nhà Cũ… ở đây, sẽ thấy hòn Chồng ở
Nha Trang chẳng thể nào so sánh nổi!
Bước vào khu du lịch, là những chiếc lều tập thể xen kẽ
trong rừng dương xanh mát, một không khí trong lành
với hương thơm dịu dàng của thiên nhiên cùng bãi cỏ
xanh mượt thật dễ chịu và sảng khoái. Đã lâu lắm rồi
bạn không được thấy những nụ cười giòn tan của bạn
bè, người thân thì nơi đây rất thích hợp cho bạn tìm lại
những nụ cười ấy khi cắm trại, dã ngoại, sinh hoạt tập
thể cùng nhóm bạn hay gia đình.
Ẩn mình trong nét đẹp hoang sơ, không gian lãng mạn
là khu vui chơi giải trí thể thao như sân bóng mini, sân
tenis, hồ bơi… được bố trí xung quanh khu nhà nghỉ
để bạn tìm lại nguồn sức lực mà bạn đã vắt kiệt khi làm
việc căng thẳng, mệt mỏi. Với những chiếc xe đạp đôi
đơn giản, bạn có thể dạo quanh một vòng “đồng cam,
cộng khổ” với những người bạn đồng hành của mình,
thật thú vị phải không?

Vềnơigióbiển...
Vinie Trần – Phòng Marketing

Chuyện kể rằng ngày xửa ngày
xưa trên thiên đình có một vị thần
khôi ngô, tuấn tú nhưng lúc nào
cũng buồn bã, âu sầu vì mệt mỏi
với hàng núi công việc, thần bận
rộn đến nỗi không có thời gian để
thở nữa.

M

ột hôm thần vén mây nhìn xuống trần
gian: ôi chao ở đâu mà tiếng cười giòn
tan vang lên rộn rã đến như vậy? Thần
lắng nghe, lắng nghe….ồ, kia kìa một
bãi biển xanh ngắt, hoang sơ nhưng
không kém phần hấp dẫn. Sóng biển trong suốt như
pha lê rì rào, lao xao như đang đùa vui với bờ cát trắng
trải dài, vẻ đẹp mộc mạc, dung dị mà quyến rũ lạ lùng.

Một phần không thể thiếu khi đến đây, đó là những
món ăn đặc sản phong phú. Buổi sáng lang thang trên
đảo bạn sẽ được mời món bánh Căn tựa bánh Khọt
của Nam bộ nhưng được chế biến với hải sản ngon
tuyệt, món cháo Hào khói nghi ngút thật ấm lòng trong
khí trời se se lạnh của gió biển hay những món nướng
hải sản tươi sống đậm chất biển mà một lần thưởng
thức thì thật khó quên.

Không kìm được lòng, thần bèn bay xuống trần gian và
quyết định vui xuân Nhâm Thìn 2012 tại chốn “bồng lai
của nhân gian này”.

Uốn lượn, quanh co men theo khu du lịch, đến với bãi
cát trắng trãi dài còn mang chút hoang dại. Sau khi
thỏa thích nô đùa cùng sóng biển bạn hãy cùng tham
gia những trò chơi vận động trên cát như kéo co, bóng
đá, bóng chuyền bãi biển hay cùng xây một tòa lâu đài
cát thật hoành tráng.

Có bao giờ bạn giống vị thần ấy chưa? Mệt mỏi, căng
thẳng, áp lực công việc đè nén, nụ cười biến mất trên
môi lúc nào cũng không biết nữa và bạn muốn đi đến
một nơi thật yên bình với mây xanh, nước biếc, khí hậu

Nếu bạn có máu phiêu lưu, mạo hiểm, thích khám phá
thì hãy cùng nhóm bạn lang thang trên các sườn núi,
men theo những con đường mòn đầy cây Vạn Tuế, cây
Chành Rành ngát hương thơm, cùng chinh phục đỉnh
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cao ngắm biển rộng, trời cao, hay leo lên các tảng đá
ngồi trầm ngâm nghe tiếng sóng vỗ, thưởng thức vẻ
đẹp lộng lẫy của bình minh trên biển hay màu hoàng
hôn của vách núi.
Buổi chiều, ngồi ngắm hoàng hôn và đêm đến là một
không gian lý tưởng cho các buổi cắm trại picnic với
ánh lửa ấm áp trên bãi cát, một cây đàn guitar làm
hành trang, bạn có thể tạo nên một vòng tròn rộn rã
với những vũ điệu sôi động tưng bừng đầy kỷ niệm,
nhất là trong đêm trăng tròn.
Vui tươi cùng biển cả nhưng vẫn mang nét mộc mạc
của núi đồi, cà phê bãi biển là không gian để ngắm
cảnh biển hoàng hôn, của những tâm hồn yêu thích
lãng mạn, đắm chìm trong cỏ cây, hương sắc.
Biển Cam Bình mang vẻ đẹp hoang sơ, dung dị của
một viên ngọc đang ẩn mình chờ được khai phá. Nếu
được đầu tư đúng mức, Cam Bình sẽ là điểm lý tưởng
cho du lịch sinh thái, câu cá, săn bắt trên biển; là nơi
tắm biển, bơi thuyền, lặn xem san hô và nghỉ dưỡng
kết hợp trị liệu tuyệt vời. Bạn đã có kế hoạch vui xuân
Nhân Thìn chưa? Hãy thử một lần đến đây bạn nhé!
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Những điều
cần tránh
cho phòng ngủ
Phạm Hồng Như
BP.KTKT-Tổng Công ty

Đầu giường có xà ngang ép đỉnh
gọi là “huyền trâm sát” sẽ không
có lợi cho sức khoẻ của gia chủ.
Có ba biện pháp hoá giải như sau:
Tránh: Đây là biện pháp tốt nhất
bằng cách xê dịch đầu giường
để tránh xà ngang, làm như vậy
đã hoá giải được vị trí không gian
ở đầu giường. Ngoài ra, ở đầu
giường có thể đặt tủ, giá sách hay
giá để dụng cụ để lấp vào, như vậy
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Đầu giường không nên
để đối diện với cửa
phòng
Xét về phong thủy học, đầu giường
đối diện với cửa phòng là không
tốt lành, bởi vì hiện tượng này sẽ
dẫn tới sự suy sụp về sức khỏe
và công danh của gia chủ. Trong
trường hợp này gia chủ nên xê dịch
giường ngủ, không để giường ngủ
và cửa phòng thành một đường
thẳng. Nếu giường ngủ không thể
xê dịch được thì hãy xoay lại để
ngủ cũng là một cách hóa giải.

Đầu giường không nên
chiếu thẳng vào gương

Giường ngủ kiêng cầu
thang ép đỉnh

Trong phong thuỷ, gương dùng
để ngăn sát, tác dụng phản xạ trở
lại sát khí xông thẳng vào cho nên
(dù không phải là gương bát quái
hay gương cửa) cũng không nên
để chiếu trực tiếp vào giường ngủ.
Nếu để gương chiếu trực tiếp vào
đầu giường thường sẽ bị giật mình
ảnh hưởng nghiêm trọng đến giấc
ngủ dẫn tới hiện tượng mất ngủ,
đau tim, tinh thần phân tán. Tốt
nhất, nên treo gương ở phía trong
cánh tủ quần áo để không làm ảnh
hưởng đến sức khoẻ.

Giường ngủ đặt ở dưới chân cầu
thang mặc dù là cầu thang ở bên
ngoài phòng cũng không nên.
Không xét về phong thuỷ học, chỉ
riêng tiếng bước chân đi lên xuống
cầu thang cũng làm cho mất ngủ
gây bất an.
- Không nên để một chiếc gương
đối diện với giường ngủ bất kể là từ
hướng nào.

Đầu giường không nên
kê sát nhà vệ sinh

Dưới đây là
một số vị trí
giường ngủ
tốt nhất theo
phong thủy
để giúp bạn
quyết định
một cách tốt
nhất vị trí
giường của
bạn trong
phòng ngủ.
Đầu giường không nên
để xà ngang ép đỉnh

Diễn Đàn Phong Phú

Đầu giường không nên kê sát vào
nhà vệ sinh (WC) vì nhà vệ sinh là
nơi không sạch sẽ. Phương pháp
hóa giải tốt nhất là kê đầu giường
ra chỗ khác, không để đầu giường
chiếu thẳng vào cửa phòng WC.

Đầu giường nên có chỗ
tựa vững chắc

Đầu giường không nên
kê quá sát vào cửa sổ
Nếu đầu giường kê quá sát vào
cửa sổ thì sẽ không tốt. Không xét
về phong thuỷ học chỉ nói về môi
trường sống, đầu giường kê sát
vào cửa sổ khi nắng ánh mặt trời
chiếu thẳng vào đầu giường, khi
mưa nước mưa thẩm thấu qua cửa
sổ sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của
gia chủ. Để đảm bảo sức khỏe và
gia cư an toàn, không nên kê đầu
giường vào sát cửa sổ.

tránh cho đầu giường không trống
trải hơn nữa có thể tiết kiệm được
không gian.
Che: Nếu diện tích căn phòng nhỏ
hẹp hoặc vì nguyên nhân nào khác
mà không “tránh” được thì có thể
dùng phương pháp che bằng cách
dùng tấm trần giả để che xà ngang.
Làm như vậy sẽ bớt được áp lực về
tâm lý.
Ngăn: Nếu sử dụng biện pháp che
mà gia chủ vẫn không an tâm thì
có thể đổi giường thành giường hai

tầng, tầng trên để chăn đệm còn
tầng dưới để ngủ. Làm như vậy,
chăn đệm ở tầng trên sẽ thay thế
cho người chịu đựng những thiệt
hại do xà ngang ép xuống.

Tốt nhất là giường nên được kê sát
vào tường; cần chú ý không trổ cửa
sổ hoặc cửa ra vào ở nơi bức tường
đó. Nếu không thể có sự lựa chọn
trong trường hợp này, tốt nhất là
đầu giường nên tránh cửa sổ.

- Cửa phòng ngủ không nên đối
diện với cầu thang, toilet hoặc bếp.
Ngoài ra trong phòng ngủ nên bố
trí như sau:
- Trong phòng ngủ nên treo những
bức hình đám cưới hoặc những
vật dụng gợi kỷ niệm đẹp của vợ
chồng, treo thêm những bức tranh
trẻ con ngộ nghĩnh, hoặc những
bức tranh trang trí nhẹ nhàng.
- Nếu có bố trí bàn gương trang
điểm thì nên tránh gương chiếu
trực diện vào giường ngủ.
- Về bố cục màu sắc trong phòng
ngủ cũng nên chọn những tông
màu ấm áp, nhẹ nhàng.
- Phòng ngủ hình chữ nhật hoặc
hình vuông là tốt nhất. Không nên
xây phòng ngủ có hình dạng phức
tạp. Kết nối phòng ngủ và phòng
tắm theo hình chữ L là không tốt.
Chúng tôi hy vọng với những chỉ
dẫn nói trên, bạn sẽ tìm thấy vị trí
phong thủy giường ngủ tốt nhất
hữu ích cho bạn và gia đình bạn.

42

Gõ cửa mùa xuân

Diễn Đàn Phong Phú

Xuân Nhâm Thìn 2012

Diễn Đàn Phong Phú

43

Xuân Nhâm Thìn 2012

Muốnhiểubiếttườngtậnmộtvấnđềgì,taphảilàngười
trong cuộc

BữacơmKhổngTử
Lê Văn Mười - Trưởng BP Chuẩn bị Dự án

Trong thời Đông Chu, chiến tranh liên miên, các nước chư hầu
loạn lạc, dân chúng phiêu bạt điêu linh, lầm than đói khổ. Thầy
trò Khổng Tử cũng lâm vào cảnh rau cháo cầm hơi, thậm chí có
nhiều ngày phải nhịn đói, nhịn khát. Tuy vậy, không một ai kêu
than, thoái chí, tất cả đều quyết tâm theo thầy đến cùng...

M

ột lần Khổng Tử dẫn học trò đi du thuyết
nước Lỗ sang nước Tề, ngày đầu tiên
đến nước Tề, có một nhà hào phú từ lâu
đã nghe danh Khổng Tử, nên đem biếu
thầy trò một ít gạo. Khổng Tử liền phân
công Tử Lộ (Tử Lộ và Nhan Hồi là hai học trò yêu của
Ngài) dẫn các môn sinh vào rừng kiếm rau, còn Nhan
Hồi đảm nhận việc thổi cơm. Tại sao Khổng Tử lại giao
cho Nhan Hồi - một đệ tử đạo cao đức trọng mà Khổng
Tử đã đặt nhiều kỳ vọng nhất - phần việc nấu cơm? Bởi
lẽ, trong hoàn cảnh đói kém, phân công cho Nhan Hồi
việc bếp núc là hợp lý nhất.

nước Lỗ. Thầy nhớ đến cha mẹ thầy, cho nên thầy
muốn xới một bát cơm để cúng cha mẹ thầy, các con
bảo có nên chăng?”

Sau khi Tử Lộ dẫn các môn sinh vào rừng kiếm rau,
Nhan Hồi thổi cơm ở nhà bếp, Khổng Tử nằm đọc sách
ở nhà trên, đối diện với nhà bếp, cách một cái sân nhỏ.
Đọc sách bỗng nghe một tiếng “cộp” từ nhà bếp vọng
lên, Khổng Tử ngừng đọc, liếc mắt nhìn xuống nhà
bếp thấy Nhan Hồi từ từ mở vung, lấy đũa xới cơm cho
vào tay và nắm lại từng nắm nhỏ. Xong, Nhan Hồi đậy
vung lại, liếc mắt nhìn xung quanh rồi từ từ đưa cơm
lên miệng. Hành động của Nhan Hồi không lọt qua đôi
mắt của vị thầy tôn kính.

Tất cả học trò không rõ ý Khổng Tử nói gì nên ngơ
ngác nhìn nhau. Lúc bấy giờ Nhan Hồi liền chấp tay
thưa:

Khổng Tử liền thở dài… ngửa mặt lên Trời mà than
rằng:
“Chao ôi! Học trò nhất của ta mà lại đi ăn vụng thầy,
vụng bạn, đốn mạt như thế này ư? Chao ôi! Bao nhiêu
kỳ vọng ta đặt vào nó thế là tan thành mây khói!”.
Sau đó, Tử Lộ và các môn sinh khác mang rau về.
Nhan Hồi lại luộc rau. Khổng Tử vẫn nằm im đau khổ.
Một lát sau rau chín. Nhan Hồi và Tử Lộ dọn cơm lên
nhà trên: tất cả các môn sinh chắp tay mời Khổng Tử
xơi cơm. Khổng Tử ngồi dậy và nói rằng:
“Các con ơi! Chúng ta đi từ đất Lỗ sang đất Tề đường
xa vạn dặm, thầy rất mừng vì trong hoàn cảnh loạn lạc,
dãi nắng dầm mưa, đói khổ như thế này mà các con
vẫn giữ được tấm lòng trong sạch, các con vẫn yêu
thương đùm bọc nhau, các con vẫn một dạ theo thầy,
trải qua bao nhiêu chặng đường đói cơm, khát nước.
Hôm nay, ngày đầu tiên trên đất Tề, may mắn làm sao
khi thầy trò ta lại có được bữa cơm. Bữa cơm đầu tiên
trên đất Tề làm thầy chạnh lòng nhớ đến quê hương

Trừ Nhan Hồi đứng im, còn các môn sinh đều chấp
tay thưa:
“Dạ thưa thầy, nên ạ!”
Khổng Tử lại nói:
“Nhưng không biết nồi cơm này có sạch hay không?”.

“Dạ thưa thầy, nồi cơm này không được sạch”.
Khổng Tử hỏi:
“Tại sao?”
Nhan Hồi thưa rằng:
“Khi cơm chín con mở vung ra xem thử cơm đã chín
đều chưa, chẳng may một cơn gió tràn vào, bồ hóng
và bụi trên nhà rơi xuống làm bẩn cả nồi cơm. Con đã
nhanh tay đậy vung lại nhưng không kịp. Sau đó con
liền xới cơm bẩn ra định vất đi nhưng lại nghĩ: cơm thì
ít, anh em lại đông, nếu bỏ lớp cơm bẩn này thì vô hình
chung làm mất một phần ăn, anh em hẳn phải ăn ít lại.
Vì thế cho nên con đã mạn phép thầy và tất cả anh
em, ăn trước phần cơm bẩn ấy, còn phần cơm sạch để
dâng thầy và tất cả anh em. Thưa thầy, như vậy là hôm
nay con đã ăn cơm rồi. Bây giờ, con xin phép không
ăn cơm nữa, con chỉ ăn phần rau. Và thưa thầy, nồi
cơm đã ăn trước thì không nên cúng nữa ạ!”
Nghe Nhan Hồi nói xong, Khổng Tử ngửa mặt lên trời
mà than rằng:
“Chao ôi! Thế ra trên đời này có những việc chính mắt
mình trông thấy rành rành mà vẫn không hiểu được
đúng sự thật! Chao ôi! Suýt nữa là Khổng Tử này trở
thành kẻ hồ đồ!”
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T

rong không khí se lạnh của tiết trời Sài Gòn
mùa cuối năm, bộ sản phẩm chăn, drap, áo
gối Hera của Công ty cổ phần Dệt gia dụng
Phong Phú sẽ mang đến cho bạn sự trải
nghiệm ấm áp và êm dịu. Lấy cảm hứng từ
thần thoại Hy Lạp, với nguyên liệu 100% cotton, 100%
cotton sateen, 100% tencel, silk tencel, các nhà thiết
kế Hera đã điểm xuyết trên nền vải bóng mượt, mềm
mại những họa tiết tinh tế, màu sắc đa dạng và phong
cách mới lạ giúp cho không gian phòng ngủ của bạn
thêm ấm áp, sang trọng. Đặc biệt, các sản phẩm
đều được sản xuất từ khổ vải rộng đến 2,5m trên dây
chuyển công nghiệp hiện đại của Nhật Bản, Mỹ, Châu
Âu hoàn toàn thân thiện với môi trường.

Bộ chăn drap, áo gối tencel
Với cấu trúc xơ nano tạo cho sản phẩm luôn bóng
mượt, thoát ẩm cực nhanh do quá trình điều tiết hơi
ẩm liên tục, kiểu dáng tinh tế, sang trọng, màu sắc và
hoa văn đa dạng.

Bộ chăn, drap, áo gối 100% cotton
sateen
Với cấu trúc dệt đặc biệt kết hợp với sợi bông cotton
xơ dài tạo cho sản phẩm luôn bóng mượt, mềm mại,
thoáng khí giúp điều hòa nhiệt cho cơ thể, kiểu dáng
tinh tế sang trọng giúp cho bạn dễ dàng chọn cho
mình một phong cách riêng cho phòng ngủ.

Bộ chăn drap, áo gối Silk tencel

Mùa xuân cũng là thời gian mọi người tân trang lại
ngôi nhà của mình để đón những điều may mắn,
hạnh phúc cho năm mới. Và phòng ngủ cũng không
ngoại lệ, bởi đây là nơi nâng niu giấc ngủ của mỗi
người sau một ngày làm việc căng thẳng. Sắc màu
tươi mới, sang trọng của chăn, drap, áo gối sẽ giúp
cho bạn có được những cảm xúc thăng hoa trong
phòng ngủ nhân dịp tết đến, xuân về.

Tơ tằm được tôn vinh là “nữ hoàng của ngành dệt” với
cấu trúc dạng lăng kính tam giác, tơ mềm mại, không
tích điện ấm áp vào mùa đông nhưng thoáng mát vào
mùa hè, kết hợp với xơ nano của tencel hút ẩm cực
nhanh do quá trình điều tiết hơi ẩm liên tục giúp điều
hòa nhiệt cho cơ thể.

Bộ chăn drap, áo gối cotton
Mềm mại, thoáng khí, sắc màu trang nhã, tạo nên cảm
giác thoải mái trong giấc ngủ

Trong những gam màu ấm đơn giản: trắng, kem, nâu
nhạt, xanh... kết hợp cùng những họa tiết nhẹ nhàng
và tinh tế trên nền chất liệu lụa tơ tằm, chăn, drap, áo
gối Hera sẽ mang đến một trải nghiệm tuyệt vời, cho
bạn thỏa sức đắm chìm với những giấc mơ đẹp trong
giấc ngủ nồng nàn. Và điều đặc biệt hơn nữa là mang
màu sắc tươi mới cho phòng ngủ của bạn để chào đón
năm mới an khang, thịnh vượng.
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NhớvềmùaXuânnămấy…
Đỗ Thị Dung
Công ty CP Dệt May Nha Trang

Thời
gian
thấm
thoát
mới đây
mà đã
33 mùa
xuân tôi
không
về ăn
tết cùng
mẹ kể từ
ngày tôi
rời đất
Thành
Nam đi
công tác.

Q

uê tôi đồng bằng Bắc bộ một năm 4 mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông thật rõ ràng, tách
bạch không thể nhầm lẫn vào đâu được. Nơi tôi đang sinh sống và làm việc quả
thực trời ban cho khí hậu thật trong lành bởi cái tết cận kề rồi nhưng trời chỉ se se
lạnh rất dễ chịu. Tuy vậy, lòng tôi vẫn luôn day dứt một nỗi niềm nhớ mẹ, nhớ quê
hương mỗi khi xuân về, tết đến. Cuộc sống mưu sinh bận rộn những lo toan đời
thường cứ cuốn tôi đi qua bao mùa Xuân đong đầy nỗi nhớ quê xưa. Theo dòng thời gian thắm
thoát thoi đưa, giờ đây tóc xanh trăng trắng từng sợi bạc, ngoảnh nhìn lại cuộc đời xa xứ gia đình
tôi đã có tới 3 thế hệ sum vầy để đón xuân…
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Vâng! Một mùa xuân mới lại về. Khí hậu Miền Trung
năm nay se lạnh hơn mọi năm, khoảnh khắc sang
xuân làm cho thời tiết giao mùa thật dễ chịu. Cây cối
đâm chồi nảy lộc, lác đác những nụ mai vàng hé nhụy
mỉm cười như báo hiệu một mùa xuân nữa lại về với đất
trời. Nắng xuân vàng ươm ngoài ngõ càng làm tôi rạo
rực mong ngóng tết đến gần hơn. Tiết trời năm nay hơi
thở rất lạ, một chút nồng nàn pha lẫn nét khoan thai,
thư thái làm cho mọi người đắm chìm trong men xuân
ngây ngất. Vào thời điểm chuyển giao giữa năm mới
và năm cũ, ở quê tôi và ngay tại đây cũng vậy, gia đình
nhà nào cũng cầu mong rũ bỏ những gì không may
mắn của năm cũ để đón nhận những điều tốt lành và
may mắn trong năm mới. Bởi vậy, không ai là không
cảm nhận được không gian an lành do nàng xuân ban
tặng. Cánh én mùa xuân chao nghiêng giữa bầu trời
xanh lộng gió mang về cho nhân thế hai tiếng yêu
thương… Vào lúc này đây, tình thân ái như được nhân
rộng, gắn kết mọi tấm lòng. Ai ai cũng muốn được yêu
thương, được chia sẻ nỗi niềm và đùm bọc lẫn nhau
trong mọi thời khắc xuân sang…
Tôi còn nhớ như in kỷ niệm năm nào ở quê tôi. Ngày
ấy, cứ độ chiều 30 tết là gia đình nào cũng tổ chức
cúng tất niên. Công việc đó được xem như là một nghi
lễ cuối năm để đón chào năm mới. Mẹ tôi nấu một nồi
nước đủ các loại hương, nào là hương bưởi, hương
chanh, nào là hương bồ kết, lá hương nhu. Các mùi
hương hòa quyện với nhau làm không gian sực nức
hồn quê chân chất, đậm đà khó phai. Hương thơm
này chỉ vùng đồng bằng bắc bộ quê tôi mới có, mẹ
bảo dân quê ta quen tắm gội bằng thứ nước có hương
này, để tinh thần sảng khoái làm cho con người tĩnh
tâm và gần gũi nhau hơn. Hơn thế nữa, ngày cuối năm
mọi người gội đầu bằng loại nước này như là cách để
gột bỏ những bụi trần năm cũ, gạt bỏ mọi ưu tư, phiền
muộn đã qua…
Xuân càng đến lại càng cồn cào nỗi nhớ kỷ niệm về
mùa xuân năm ấy – Xuân Bính Thìn 1976! Cách đây
36 năm, đất nước ta được hoàn toàn giải phóng. Năm
ấy, dẫu quê nhà còn nghèo khó nhưng mọi gia đình
đều chung tay góp sức với nhau để nhà nào cũng
có thịt, gà, bánh chưng, vại dưa hành muối chua thật
mặn đủ dùng trong 3 ngày xuân. Lúc ấy, gia đình tôi
chuẩn bị đón xuân với không khí thật là buồn và u uất
vì đất nước hòa bình đã gần một năm rồi mà nỗi mong
ngóng người thân ngày càng vô vọng. Niềm hy vọng
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thật mong manh! Thế rồi, nỗi đau đã ập xuống đúng
ngày mùng mười tháng chạp năm ấy. Qua một đồng
đội của bố tôi từ chiến trường trở về, mẹ hay tin bố đã
hy sinh tại mặt trận phía Nam huyện Lộc Ninh, Sông
Bé. Khi đó, tôi đi học xa cách nhà 30 cây số, các em
còn nhỏ nên chẳng hay biết, mãi tới chiều 30 tết các cô
chú trong Xã đội, Hội đồng nhân dân và bà con chòm
xóm đến thăm nhà tặng cho gia đình 2 cái bánh chưng
và 1 cân thịt lợn hơi luộc sẵn đặt lên bàn thờ kèm theo
di ảnh của bố, lúc này đây, chúng tôi mới biết là bố đã
vĩnh viễn ra đi và mãi mãi không bao giờ trở lại. Sau
khi cúng giỗ cho bố hết 3 ngày tết, mẹ hạ bánh cho cả
nhà cùng ăn. Cái tết năm đó chúng tôi được ăn miếng
bánh chưng tình nghĩa sao mà mặn mà đến thế. Và giờ
đây đã trên 30 năm xa nhà, tết nào tôi cũng có bánh
chưng để ăn nhưng chưa khi nào tôi cảm nhận lại được
hương vị đậm đà ấm áp như chiếc bánh chưng ngày
xưa do chính các cô bác quê tôi mang đến tặng gia
đình lúc tang gia bối rối.
Những ngày sau đó, tôi còn nhớ như in cảnh mẹ dẫu
đau buồn khôn xiết nhưng vẫn âm thầm chịu đựng một
mình để còn lo cho đàn con thơ dại. Ngày đi làm việc
tối về lại khóc thầm lặng lẽ, bằng nghị lực phi thường
mẹ đã bươn chải tháng ngày ròng rã không ngơi nghỉ
nuôi nấng chúng tôi trong hoàn cảnh thật khó khăn,
đơn chiếc…
Năm tháng qua đi, nhờ công lao nuôi nấng dạy dỗ của
mẹ, chúng tôi đã trưởng thành, ăn học thành tài trong
tình thương vô bờ bến của mẹ. Xuân năm nay mẹ tôi
đã ở tuổi ngoài 80 nhưng vẫn ngóng trông các con các
cháu, chắt về cùng bà ngồi gói bánh chưng. Tết nơi tôi
sống hiện giờ thật khác với tết quê nhà năm ấy. Bánh
chưng bán đầy tràn tại các cửa hàng và siêu thị nhưng
sao ăn vào cứ đắng cả lòng vì nỗi nhớ mẹ già quê xa…
Càng nói lại càng nhớ cái bếp quê nghèo, ngày cuối
năm cả nhà quây quần nhộn nhịp ngồi rị mọ cả mấy
ngày trời để có được những chiếc bánh thơm ngon
chan chứa ân tình. Tết này, tôi đã được nghỉ hưu nên
sẽ về quê ăn tết để cùng mẹ gói bánh chưng. Chắc
chắn rằng bánh chưng quê tôi sẽ ngon hơn nhiều so
với bánh chưng mua ngoài siêu thị vì ở đó có hơi thở
của mẹ ngan ngát hương thơm hoa bưởi, hoa chanh,
có ký ức thời con gái tóc xanh dậy nồng mùi bồ kết,
hương nhu nữa, Mẹ ơi! tết này nhất định con sẽ về quê
ăn tết cùng mẹ đấy, mẹ ơi!
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nghiêm khắc mà vẫn giữ đoàn kết, hòa đồng với đồng
nghiệp, trân trọng, quý mến khách hàng mà vẫn giữ
thế chủ động v.v…
Không biết các bạn có còn nhớ không, như thường lệ,
vào những ngày tết Nguyên Đán tại tiền sảnh trụ sở và
văn phòng đại diện của Phong Phú, lúc nào cũng có
một cây mai vàng cao to, hoành tráng, thật đẹp, đồng
thời ngoài vườn hoa cũng rực rỡ khoe sắc với các loại
hoa kiểng. Mục đích là tạo không khí vui tươi, đầm ấm
cho đại gia đình Phong Phú, để anh chị em cán bộ
công nhân viên được tận hưởng một mùa xuân thật
hạnh phúc.
Để có được những phút giây chào xuân, đón tết vui vẻ,
chúng ta phải lao động cật lực cả năm mới có thể đạt
được những thành tựu, kết quả tốt đẹp. Thử nghĩ, chỉ
là công việc chuyên môn nghiệp vụ hàng ngày thôi,
mà bản thân chúng ta nhiều khi phải trăn trở, vất vả để
hoàn thành, thì với vai trò của Thầy như thế nào? Thầy
đã phải “lao tâm, khổ trí” biết bao để có được thành
quả tốt đẹp như ngày hôm nay, tất yếu là mang lại
niềm hạnh phúc cho mọi người.
Nhân dịp xuân về, thông qua diễn đàn Phong Phú,
xin phép được thay mặt cho những thế hệ học trò của
Thầy trân trọng “TRI ÂN - THẦY”, người đã dìu dắt
chúng tôi trưởng thành từng ngày, người lúc nào cũng
hết lòng vì tương lai của thế hệ trẻ, người phải chăm lo
cho từng “cái ăn, cái mặc, cái thẻ ATM” của chúng tôi.

Con đường thơ mộng mà bạn
đang ra vào làm việc hàng ngày,
những hàng cây bóng mát, cành
hoa, ngọn cỏ xanh tươi, từng mái
nhà đến màu sơn trên các mảng
tường, thậm chí mỗi trang thiết bị
mà bạn đang sử dụng để làm việc,
vật dụng phục vụ cho nhu cầu sản
xuất, kinh doanh… tất cả mọi việc
từ lớn đến bé của Phong Phú đều
có công lao to lớn mà lặng thầm
của Thầy…

C

ứ vào mỗi độ xuân về, thường thì chúng
ta hay làm thơ, viết văn, soạn nhạc để ca
ngợi mùa xuân, điều đó cũng dễ hiểu thôi!
Nhưng với tôi thì mùa xuân chính là thời
điểm tri ân người thầy. Vì thầy là ngọn hải
đăng, là người định hướng, mở lối, tạo dựng cho ta
một niềm tin, một tương lai… một cuộc đời. Chắc bạn
sẽ thắc mắc: Vậy người thầy của tôi có liên quan gì với
xuân - Phong Phú?
Tôi đã trưởng thành tại Tổng Công ty đến nay đã 31
năm, trong đó 16 năm được làm việc và học hỏi nghiệp
vụ với sự chỉ bảo tận tình của Thầy, đó là sự điềm tĩnh,
sáng suốt nhận định những điều trái phải trong cuộc
sống, suy nghĩ phương cách xử lý công việc sao cho
hiệu quả, chọn lọc, tính toán để tiết kiệm tối đa chi phí,
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Theo truyền thống “Tôn sư trọng đạo” của Phong Phú,
chúng tôi - Những người đã và đang làm việc tại Phong
Phú, xin trân trọng gửi tặng Thầy những cành mai vàng
thật đẹp, chứa chan tấm lòng chân thành, biết ơn, cảm
kích về cái “tình” trong cuộc sống và cái “lý” trong
công việc của thầy.
Như Nhạc sĩ Phạm Đăng Khương đã viết:
Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi, có hay bao mùa lá rơi.
Thầy đã đến như muôn ngàn tia nắng, sáng soi bước ta
trong cuộc đời.
Vẫn nhớ những khi trời mưa rơi, vẫn chiếc áo xưa sờn
đôi vai,
Thầy vẫn đi, buồn vui, lặng lẽ.
Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi, tóc xanh bây giờ đã
phai,
Thầy vẫn mãi âm thầm năm tháng, dõi theo bước ta trong
cuộc đời…

		
Kính thưa Thầy! Rất tiếc không thể viết lên những ca từ
đẹp đẽ, những giai điệu trữ tình như các nhà thơ, nhạc
sĩ để thể hiện lòng kính yêu Thầy, nhưng từ trong trái
tim chân thành xin được cảm tác vài câu chữ, gọi là có
vần điệu chúc Thầy nhân dịp tết đến, xuân về:
Chân tình, nhiệt huyết ấy Thầy tôi
Vất vả bao năm nghiệp trồng người
Cặm cụi mong ngày đàn em giỏi
		
Mong đem hạnh phúc đến cho đời
		
Bao nhiêu năm vai quàng gánh nặng 		
Cùng bạn đường với Sợi - Vải - Khăn
Thầy mãi vẫn âm thầm lặng lẽ			
Mỗi học trò, mỗi thế hệ chúng ta

		

Thường ngày Thầy rất đỗi trang nghiêm
Nhưng lắm khi cũng rất dịu hiền		
Thầy! Người giáo - Người cha - Người bạn 		
Trải nghiệm đời lẫn kinh nghiệm riêng
...
Cảm ơn Thầy dạy chúng tôi lẽ phải
Những điều hay trong sáng, những tình người
Công ơn Thầy nặng tựa biển sâu
Mừng xuân mới kính chúc Thầy sức khỏe.
Một sáng đẹp trời, tôi đang ngồi tại Câu lạc bộ Thanh
Niên thì có vài công nhân trẻ chợt hướng mắt về một
người đàn ông đĩnh đạc, đang bước nhanh trên con
đường dẫn vào các công ty thành viên, chợt nghe các
em thì thầm: Bác Ba kìa... Bác đang đi kiểm tra đó!
Ngạc nhiên, tôi thử nhìn xem ai thế… Ồ! Quả đúng rồi,
đúng là “Bác Ba” rồi! (hay còn gọi là Anh Ba). Đây là
một cách gọi thân tình và tôn kính mà anh chị em trong
Phong Phú hay gọi Thầy: Bác Ba. Các bạn trẻ à, “Bác
Ba” của các bạn chính là người Thầy không chỉ của
riêng tôi mà cũng là “sư phụ” của rất nhiều người trong
“đại gia đình” Phong Phú chúng ta đấy! Thầm mong,
những ai đã từng cùng Thầy chia sẻ buồn, vui, thương,
giận, những ai đã kề cận Thầy để học hỏi những kinh
nghiệm quý giá, được Thầy hướng dẫn, chỉ bảo những
vấn đề dù lớn hay nhỏ, dù ít hay nhiều, xin hãy kính
trọng, yêu thương một cách chân tình người lãnh đạo
tài ba và cũng là người Thầy của chúng ta.
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T

ừ nhỏ tôi may mắn được sống trong một
gia đình nề nếp, chuẩn mực và cũng tương
đối khá giả. Có lẽ vì thế nên tôi không cảm
nhận rõ được tình cảm gia đình dành cho
mình, thiết nghĩ sự quan tâm đến con cái đó
là chuyện hiển nhiên, thậm chí còn chưa hài lòng về
cách thương yêu của ba mẹ. Trong mắt tôi chỉ có ba
là thương tôi và chiều tôi nhiều nhất, muốn gì chỉ cần
mè nheo tí, dậm chân và quá lắm là vài giọt nước mắt
rươm rướm ở hàng mi là mọi sự được tất. Còn mẹ thì eo
ôi “dữ như bà chằn”… lúc nào cũng la mắng, đi học về
chỉ muốn ăn rồi ngủ nhưng mẹ lúc nào cũng bắt phụ
chị giặt đồ, rửa chén, nấu ăn, dọn dẹp, lau nhà, ủi đồ…
Nhiều khi tôi cứ thắc mắc chuyện đó là của người lớn
mà nhỉ. Không thích làm nên tôi hay trốn việc, qua nhà
bạn học bài hay đăng ký nhiều lớp học. Do thành tích
lúc nào cũng trong “top 5” của lớp nên Mẹ tin tưởng
là tôi chăm học, không phụ lòng của Mẹ do vậy ít bị
sai bảo.
Và cứ thế tôi lớn lên rồi đi làm trong vòng tay bao bọc
của Ba Mẹ. Cho đến một ngày anh tạo điều kiện cho
tôi được đi du học để nâng cao trình độ chuyên môn,
và tôi cũng muốn thay đổi môi trường, thay đổi cuộc
sống nhưng có chút hơi do dự. Mẹ bảo “Đi một ngày
đàng, học một sàng khôn con ạ, đi đi con”.
Thế là tôi cuốn gói đi hơn 2 năm…
Thời gian xa nhà cũng không phải là dài nhưng cũng
có thể đủ để tôi cảm nhận và học hỏi được rất nhiều.

Tôi học được cách đặt mục tiêu, kế hoạch từ việc nhỏ
nhặt của cá nhân đến việc chung của một tổ chức.
Tôi học được cách ứng xử, văn hóa của bạn bè năm châu
... Và quan trọng hơn hết là tôi học, cảm nhận và thấu
hiểu được “chân tình” của những người thân, người
bạn xung quanh mình trong những ngày tháng xa nhà:
- Mẹ luôn là người dõi theo từng bước chân tôi đi, lo
lắng cho tôi từng miếng cơm manh áo. Ngày 30 tết
năm ấy cũng là cái tết đầu tiên xa nhà, tôi nhận được
nào là bánh chưng, giò chả, tôm càng rim, củ kiệu…
Mẹ gửi sang. Mẹ gọi “Đủ đồ ăn tết không con? Ở nhà
đang cúng rước Ông Bà về, còn nhiều món ăn Mẹ
muốn gửi, muốn con ăn cùng nhưng người ta không
nhận…” thế là Mẹ khóc ròng. Tôi cũng ứa nước mắt
nhưng ráng kềm chế an ủi Mẹ để Mẹ bớt lo lắng…
- Ngày mùng 1 tết, thầy Hiệu trưởng (người Trung
Quốc) gọi tôi và một số bạn Việt Nam, Trung Quốc
cùng lớp đến trường. Trong lòng cũng tự hỏi không
biết thầy gọi mình đến làm gì nhỉ? Thật ngạc nhiên,
một bữa tiệc nho nhỏ được chuẩn bị cho chúng tôi.
Trên tay thầy là những quả cam. Thầy bước đến trao
cho tôi một món quà trong đó là những quả cam cầu
chúc mọi điều tốt lành, may mắn, hạnh phúc và sức
khỏe cho tôi và gia đình trong năm mới (phong tục của
người Hoa). Thật xúc động, lòng tôi trở nên ấm lại. Trở
về nhà cũng hơn 3 năm, thầy vẫn đều đặn liên lạc và
tận tình chỉ bảo cho những lổ hổng kiến thức của tôi.

Tôi đã học được cách tự chăm sóc bản thân mình. Nói
vậy chứ cũng là nhờ công của Mẹ đã ép buộc tôi học
những kỹ năng sống hằng ngày mà tôi luôn tìm cách
né tránh, nhưng chúng lại rất hiệu quả để tôi vận dụng
vào cuộc sống xa nhà.

- Các bạn và một số đồng nghiệp cũ của tôi tại Việt
Nam cũng liên tục gọi điện, chát chít webcam online
để giúp tôi cập nhật thông tin và đỡ nhớ nhà hơn.

Tôi học được những kiến thức rất bổ ích để áp dụng
vào công việc chuyên môn, giúp tôi thay đổi tư duy,
nhận thức và tầm nhìn.

Cũng từ đó tôi thay đổi cách cư xử, biết quý trọng
những người xung quanh hơn và sống hết mình vì
những tình cảm thật.

Tôi học được cách vượt qua những thử thách, khó khăn,
những áp lực công việc từ những bài học thực tiễn.

Cảm ơn Ba Mẹ đã sinh ra và dạy dỗ con nên người.
Cảm ơn anh đã tạo cơ hội cho em được trải nghiệm và
học hỏi. Cảm ơn các anh chị em đồng nghiệp, bạn bè
luôn bên cạnh chia sẻ những yêu thương.

Tôi học được lòng yêu nghề, sự tâm huyết, hết lòng với
sinh viên trong việc truyền đạt, hướng dẫn kiến thức
cũng như kinh nghiệm từ các giáo sư của trường.

-…

Mong mọi người luôn sống với nhau bằng chân tình để
cuộc sống càng trở nên hạnh phúc và có ý nghĩa hơn.

52

Ấm áp xuân về

Tình xuân
Đức Nguyễn
Phòng Marketing
Nắng xuân ngập tràn con đường nhỏ
Nẻo về Phong Phú rất thân thương
Gió xuân vương vấn hương tóc lạ
Ru khẽ môi em giọt nồng nàn
Con đường tình yêu từ thuở ấy
Rộn ràng háo hức bước chân quen
Đã bao mùa xuân anh thầm giữ
Lặng lẽ bên em mối tình nồng
Xuân nay đến sớm nhà máy dệt
Nắng vàng óng ánh nhuộm chuyền may
Tơ hồng là sợi em khéo kết
Mơ ngày về Tổ ấm yêu thương!
Tết này công tác xa Phong Phú
Ai về ta gửi cánh mai vàng
Nhắn gửi yêu thương người trong mộng
Xuân thì gọi mãi giấc mơ em.
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Nguyễn Hữu Chung
Coats Phong Phú

Vinie Trần
Phòng Marketing

Ta trở về - Chiều cuối năm đón tết
Phiên chợ quê, vai mẹ hết gánh gồng
Con đường làng không còn hàng cau cũ
Khắp ngả nào giờ cũng đổ bê tông…

Xuân về trẩy lộc Đất Trời
Hoa chen đua nở tươi cười đón xuân
Chim kêu ríu rít khắp sân
Ấm lòng trần thế sắc xuân rạng ngời

Dây cáp kéo truyền hình đi khắp xóm
Cây ăng ten buồn bã vắt ngang đời
Con đò ngang thay bằng cây cầu mới
Quê bây giờ lột xác bạn mình ơi !

Nhâm Thìn năm mới đón mời
Lễ hội Phong Phú người người vui chung
Nhìn nhau tay bắt mặt mừng
Anh em gặp gỡ tưng bừng phố hoa

Từng chuyến xe chất đầy hoa, lộc biếc
Chở mùa xuân san sẻ khắp mọi miền
Em lúng liếng mời ta mua hoa tết
Má ửng hồng vành nón lá che nghiêng

Trò chơi lễ hội giao thoa
Du xuân, trẩy lộc, pháo hoa giao mùa
Công nhân vui vẻ nô đùa
Kết đoàn, sáng tạo có thừa chiến công

Cội mai già trước thềm khoe áo mới
Ngày ta đi lá rụng đã mấy mùa ?...
Em còn nhớ những trò chơi cổ tích
Trái thị giờ thành cô Tấm hay chưa ?

Rộn ràng phiên chợ công nhân
Sản phẩm Phong Phú nhanh chân bước vào
Giá cả ưu đãi đón chào
Ta mua chọn tết xuân nào vui hơn.

Đêm giao thừa cùng người thân họp mặt
Tiếng cụng ly sao ấm áp, chan hòa
Vui xiết bao được mọi người chào đón
Ta bây giờ là khách của quê ta

Chương trình sổ xố năm nay
Ti vi, tủ lạnh trúng ngay mang về
Tết này hạnh phúc tràn trề
Anh em sum tụ đề huề thêm vui
Năm nay có giải Bút vàng
Tôn vinh con chữ diễn đàn hàng năm
Ai mà phấn đấu siêng năng
Diễn đàn phát triển món ăn tinh thần
Cám ơn ngày hội vui xuân
Đón chào năm mới bâng khuâng nỗi niềm
Xuân sang lộc biếc mọi miền
Phong Phú giàu mạnh vững bền tiến lên./.

Chút
Bângkhuâng
ngày tết
Trần Văn Anh
PPH
Vẫn là tết đến đấy thôi
Mà sao lại thấy bồi hồi bâng khuâng
Ngày xưa…
Cái ngày xưa vẫn chưa xưa
“No ba ngày tết, đói ba tháng hè”
Chiều xuân, bà kể ông nghe
Một miền ký ức ùa về nôn nao…
Chuyện như cổ tích
Năm nào…
Đói no cũng phải lo sao cho tròn
Nghèo thì vài bánh chưng con
Mấy bơ gạo nếp, với con gà nhà
Thịt thì “đụng” với gần xa
Chiều ba mươi tết – người ta nhìn vào!
Không đầy cũng phải mâm cao
Gần xa, lớn nhỏ kéo nhau quây quần
Chẳng to cũng vẫn là xuân
Xum vầy ấm áp vẹn phần nếp gia
“Mồng một tết Mẹ, tết Cha
Mồng hai tết Chú, mồng ba tết Thầy”
Ngẫm người xưa - Thấy mà hay!
Giận hờn cũng bỏ, bắt tay làm lành.
Đời như con tạo xoay vần
Thoi đưa thấm thoắt, đầu xanh ngả màu.
Giờ thì ta chỉ còn nhau
Chút hương xưa ấy tìm đâu bây giờ!
Vẫn là tết đến… Ngẩn ngơ…
Bâng khuâng lại nhớ tết xưa quê nghèo…
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Yêu thương

dẫnlốixuânvề
Bút mới - PPF

Những ngày đầu xuân, thiên nhiên tại Phong
Phú sao mà đẹp thế, trời thì xanh hơn, trong
hơn, cảnh quan, khuôn viên Tổng công ty
được trau chuốt hơn, được khoác một bộ
cánh mới xinh xắn, hiện đại. Con người
Phong Phú cũng vui vẻ hơn, năng động hơn.
Tất cả như đang chuẩn bị để chào đón một
năm mới Nhâm Thìn với đầy đủ tâm thế của
một “con rồng Phong Phú”.

Đ

ã nhiều năm rồi kể từ khi tôi tham gia cộng tác viết bài
cho Báo Diễn đàn Phong Phú, tôi chưa một lần tham
dự chương trình Liên hoan mừng xuân do Công đoàn
và Đoàn Thanh niên Tổng Công ty tổ chức. Đó là một
điều thật, rất thật mà cho đến tận bây giờ tôi vẫn không
thể giải thích được khi có ai đó hỏi tôi rằng sao không tham gia họp
mặt cuối năm. Dù rằng, vào những ngày đó, khi đi làm ngồi trên xe
ca, hay khi ăn cơm tại Nhà ăn nghe mọi người bàn tán rôm rả, í ới
rủ rê nhau đăng ký. Nào là có phố ẩm thực ba miền, nào là tham
gia các trò chơi dân gian, rồi còn được mua hàng giảm giá (nhưng
chất lượng không giảm tí nào), còn được xem các thần tương âm
nhạc, các danh hài nổi tiếng của thành phố bằng xương bằng thịt
biểu diễn phục vụ anh chị em công nhân nữa. Nhưng không hiểu
sao, tôi vẫn không đăng ký tham gia.
Tuy không tham dự nhưng trong tôi vẫn cảm nhận rõ ràng những
tất bật lo toan của mọi người trong Tổng công ty. Từ vị Tổng giám
đốc Tổng Công ty đáng kính, đến các anh, chị là Tổng giám đốc
của các công ty thành viên, tới nữa là các anh chị trưởng các ban,
phòng tổng công ty, cán bộ công đoàn đoàn thanh niên của các
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đơn vị. Tất cả mọi người luôn chăm chút, kỹ lưỡng từ
khâu tổ chức, dàn dựng cho buổi tiệc liên hoan. Mọi
người đều hướng về ngày họp mặt tất niên cuối năm
với sự háo hức, chờ đợi giây phút sum họp của “đại gia
đình” Phong Phú trong một buổi tối “ấm áp xuân về”.
Giữa sự mênh mông của đất trời, “con rồng Phong
Phú” (chúng ta có quyền tự hào về điều đó) đang dần
hiện ra với đầy đủ uy thế, luôn hiên ngang đứng vững
trước muôn vàn phong ba bão táp. Tôi đã thật sự thấy
mùa xuân của đời mình từ khi gắn bó với Công ty Dệt
Phong Phú trước đây, nay là Tổng Công ty CP Phong
Phú. Cái thời khủng hoảng niềm tin đã qua rồi, bây giờ
mỗi ngày tôi đã biết chọn niềm vui cho bản thân mình:
niềm vui được làm việc, niềm vui được cống hiến và
chia sẻ, niềm vui khi thấy những đóng góp nhỏ nhoi
của mình đã góp phần vào sự thành công chung của
đơn vị. Sự nhân hậu của mùa xuân được nhân lên bởi
lòng nhân ái của những thành viên Phong Phú. Trong
mỗi chúng ta đều cảm nhận được rằng mỗi năm đều
có một cái tết ấm áp hơn, sum vầy hơn khi nhận được
sự chăm sóc, quan tâm chu đáo từ mọi phía. Những
con người hiện diện trước xuân hôm nay đều là những
người lao động miệt mài trên mọi lĩnh vực. Tất cả đều
đang háo hức chào đón một liên hoan mừng xuân
2012 mang đậm “bản sắc Phong Phú”. Đây là dịp để
mọi người tạm gác lại những lo toan bộn bề của cuộc
sống, của công việc. Đặc biệt, đối với các vị lãnh đạo
thường phải chịu rất nhiều áp lực của công việc trong
suốt 12 tháng trời, nào là doanh thu, lợi nhuận, nào là
kế hoạch, hợp đồng, nào tiền lương, tiền thưởng.v.v…,
thì thời gian này cũng là dịp tạm gác công việc sang
một bên cho tâm hồn lắng đọng lại.
Cho nên dù chưa một lần tham dự chương trình Liên
hoan mừng xuân nhưng tôi vẫn cảm nhận được đầy
đủ hương vị tuyệt vời của nó. Với tôi, điều quan trọng
không phải là ta có tham dự hay không tham dự, cái
chính là cách nhìn nhận cuộc sống như thế nào, cứ
bản thân mình biết cố gắng và phấn đấu thì sẽ được
tưởng thưởng xứng đáng.
Tôi đang háo hức chờ đón một năm mới Nhâm Thìn với
niềm tin là tất cả mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn. Tôi cũng xin
được “múa rìu qua mắt thợ” với hai câu đối và mong
muốn sẽ được Ban biên tập Diễn đàn Phong Phú chia
sẻ để trang trí Tổng Công ty vào những xuân này. Một
điều thú vị là vế đối bên trái có 11 chữ, trùng với số
năm 2011, còn vế đối bên phải có 12 chữ trùng với con
số 12 của năm 2012:

Tiễn

Rước

Tân

Nhâm

Mèo

Rồng

Mão

Vàng

Thìn
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Phong Cùng
Phú

Nhau

Nhàng

Ngõ

Nhẹ

Tiến

Bước

Mở

Đón

Tương
Lai
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Nhìn lại mùa xuân
chính mình
Lê Trung Chánh - Phòng KTCN

Mùa xuân là mùa đẹp nhất của đất
trời, trăm hoa đua nở, vạn vật bừng
lên sức sống tốt tươi, đó cũng là
xuân của lòng người, của niềm tin,
hy vọng hướng tới tương lai tươi
sáng.

Nhữngbàicavềmùaxuâncũnggóplửachorượuthêmmen,cho
tình người thêm đậm

M

ỗi khi xuân về, mỗi người trong chúng ta
đều thấy lòng mình như trẻ lại. Cái rạo
rực của đất trời, cái tí tách của chồi non
lộc biếc, cái xôn xao của gió núi mây
ngàn... tất cả đang bừng lên như men
rượu nồng. Và những bài ca về mùa xuân cũng góp
lửa cho rượu thêm men, cho tình người thêm đậm. Mùa
xuân của đất trời, mùa xuân của lòng người và mùa
xuân của đất nước. Tất cả như hòa quyện, như đan dệt
với nhau tạo nên nhiều cung bậc cảm xúc.
Mỗi một ca khúc hát về mùa xuân đều khai thác ở
những khía cạnh khác nhau… Ta rạo rực khi nhìn thấy
mùa xuân trong “sóng cỏ xanh tươi gợn tới trời, bao cô
thôn nữ hát bên đồi”. Ta ngây ngất với một mùa xuân
“chín” với những “làm nắng ửng khói mơ tan, những
gió lay tà áo biếc”, và ta cũng ngây ngất về mùa xuân
với lời thầm thì của một chàng trai với một cô gái “em
ơi mùa xuân đến rồi đó”. Và “Ca khúc này luôn thúc
giục con người ta đi lên, ngay cả trong những lúc khốn
khó nhất. Nếu ai cũng cảm nhận và yêu quý những
khoảnh khắc thăng hoa cùng mùa xuân như thế thì

tôi tin là con người ta sẽ nhân ái và vị tha hơn nhiều”.
Vâng, vượt lên trên tất cả sự ngợi ca, “Mùa xuân đến
rồi đó” chính là sức trẻ của mùa xuân đang gõ cửa,
đang thúc giục con tim cùng chung tay dựng xây mùa
xuân đất nước.
Bao giờ cũng thế, mùa xuân luôn đem lại sức sống cho
muôn loài vạn vật. Thậm chí, khi nhắc đến mùa xuân,
con người luôn liên tưởng đến sự trẻ trung, mới mẻ,
tươi đẹp và tràn đầy ước mơ, hạnh phúc. Tuy nhiên,
mùa xuân đến với lứa tuổi từng trải cũng là sự chiêm
nghiệm tư duy, sự tự vấn về những gì mình đã trải qua,
về những gì đã thành công và thất bại trong đời.
Thiết nghĩ, dù ở lứa tuổi nào, mỗi khi xuân về tết đến,
mỗi người hãy tự đặt mình vào chính mình, để có dịp
ngồi lại chiêm nghiệm về đời mình. Dẫu biết rằng để
có khoảnh khắc riêng cho đời mình quả thật không
đơn giản. Nhưng nếu bảo chúng ta nhìn lại mình để
viết về tự thân mình thì quả là khó vô cùng, khó hơn
nữa là tự thân ta thực hiện những điều nhân nghĩa, đạo
đức thay vì chỉ bảo người khác làm.

Thật vậy, để nhìn lại chính mình và tự thân sửa đổi, bỏ
đi những điều sai trái mà chuyên tâm làm những việc
lành, việc tốt đẹp, quả là chuyện không phải đơn giản.
Nói thì dễ nhưng để thực hiện mới khó. Tuy vậy, để
thực hiện được, trước hết phải biết nhìn lại tự thân, biết
nhìn ra điều sai trái và biết chấp nhận lỗi lầm để sửa
đổi. Thế nên, dù trong tình huống nào, hoàn cảnh nào,
điều quan trọng nhất là phải nhìn lại chính mình. Biết
nhìn lại mình là sẽ biết tự chuyển hóa, để đón nhận
một mùa xuân của riêng mình - một mùa xuân tràn đầy
an vui, hạnh phúc. Từ nếp sống tỉnh thức ấy, chúng
ta có thể sống với một ngày 24 giờ hạnh phúc, thậm
chí cả đến một năm 365 ngày hạnh phúc và mãi mãi
về sau. Lúc bấy giờ trong ta lúc nào cũng là một mùa
xuân tươi đẹp.
Vì thế, mỗi mùa xuân về là dịp cho chúng ta ngồi nhìn
lại mình, để chiêm nghiệm về những gì mình đang làm,
để được thấy mình và mọi người đều như nhau trong
đại gia đình Phong Phú. Đó chính là biết sống với mùa
xuân chính mình và cũng là mùa xuân đẹp nhất, không
bao giờ phai nhạt theo thời gian.
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MÙAXUÂN
CỦA MẸ !

Mai Lê
MN

Nguyễn Hồ Hải
Nhà máy dệt Hải Vân

Chiều buồn lặng lẽ bước bơ vơ
Đếm tiếng thời gian dạ thẫn thờ
Xuân về phố vắng tìm ai đó
Vắng bóng em rồi đứng ngẩn ngơ…

Sáng nay đi chợ tết quê
Rộn ràng âm sắc xuân về nơi đây
Đường xa mẹ bước dáng gầy
Lo con quang gánh đong đầy tình thương
Mẹ là hình ảnh quê hương
Mẹ là chỗ dựa con nương tháng ngày
Cuộc đời đi mãi dặm dài
Mùa xuân còn Mẹ, tết này còn vui…

Xuân đến xuân đi đã mấy mùa
Mai vàng nở rộ - Đã xuân chưa?
Trời xanh én liệng chao nghiêng cánh
Mang dáng người thương ở phương nào?
Ngày xưa năm ấy em đi mãi
Giữ lại trong anh mối tình hồng
Giảng đường ấp ủ niềm mong nhớ
Mỗi độ xuân sang chạnh nỗi lòng…
Giao thừa lộc biếc anh thầm nguyện
Hương trầm gửi gió chúc em vui
Năm mới hanh thông đời suôn sẻ
An lành hạnh phúc đến người xưa!
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TỨ TUYỆT
MÙA XUÂN
Thu Hà
Công ty Đông Nam

GIAO THỪA
Khoảng sân náo nức tiếng cười
Pháo bông sáng rực mắt người ngời hoa
Bừng xuân trời đất mượt mà
Giao thừa chạm mặt bao la đất trời

BẤT NGỜ XUÂN
Thao thức đêm sâu truyện cổ lai
Nhớ ngày xưa lại ước ngày mai
Vọng lời trên bến tương lai sóng
Lạ lùng sao xuân đến bất ngờ

CHÀO XUÂN
Con quay búng giữa bầu trời
Bàn giao không đủ một lời bể dâu
Vừa khẽ chạm mặt vòm sao
Đã nghiêng đôi cánh lượn chào mùa xuân

LỘC
Mùa xuân cây cho lộc
Non tơ và mịn màng
Ai sống thật, sống đẹp
Đều có lộc trời ban
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Những ân tình
không phai
Huỳnh Tuấn Kiệt
Phó GĐ Xí nghiệp PPGM - Công ty PPJ

công ty - Câu lạc bộ Thanh niên.
Tôi vẫn còn nhớ vào những lần Đại
hội Đoàn Thanh niên Tổng Công
ty là những lần anh đã truyền cho
chúng tôi thêm sức mạnh, niềm tin
và nghị lực, một ý chí phấn đấu vì
sự phát triển của công ty. Mỗi lần
tham dự đại hội là mỗi lần bản thân
đã có thêm rất nhiều kiến thức,
những kinh nghiệm được các vị
lãnh đạo chia sẻ.
Cám ơn tất cả các Cô Chú, Anh Chị
trong các thời kỳ lãnh đạo của Tổng
công ty đã xuất sắc đưa Phong Phú
trở thành một Công ty luôn đi đầu
trong ngành dệt may, cho tôi niềm
tự hào là công dân của Phong Phú.

T

Cám ơn Ban lãnh đạo Công ty cổ
phần Quốc tế Phong Phú luôn tạo
điều kiện và hổ trợ cho PP-GM trong
suốt thời gian tiếp quản đến nay.
ôi thật sự không thể trở thành một người như ngày hôm nay nếu không
nhận được những ân tình của hàng trăm người yêu thương, hướng dẫn,
dạy dỗ, ủng hộ, động viên và truyền cảm hứng cho tôi trên chuyến xe
cuộc đời. Thông qua diễn đàn Phong Phú cho tôi xin gởi lời cảm ơn đến
tất cả mọi người.

Cám ơn người anh họ của tôi Tiêu Quốc Chương - Nguyên Phó tổng Giám đốc
Công ty Dệt Phong Phú, người đã động viên tôi từ bỏ lựa chọn ban đầu của bản
thân và đưa tôi đến với đại gia đình Phong Phú, cho tôi biết Phong Phú là nơi “đất
lành” để “chim đậu”, nơi chấp cách cho những ai có ước mơ, lò đạo tạo cán bộ…
Anh là người rất nguyên tắc, tôi đã học được ở anh những kỹ luật trong cuôc sống,
trong công việc khi tôi mới bước vào đời.
Cám ơn Cô Trần Thị Đường nguyên Tổng Giám đốc Công ty Dệt Phong Phú,
người đã sáng lập xưởng may Phong Phú - Guston Molinel (PP-GM) là ngôi nhà
thứ hai của tôi trong suốt 18 năm qua.
Cám ơn Anh Trần Quang Nghị, nguyên Bí thư Đoàn Thanh Niên, nguyên Tổng
Giám đốc Công ty Dệt Phong Phú, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ
phần Phong Phú người đã khơi vậy lòng nhiệt quyết của thanh niên, cho tôi biết
ngoài những kiến thức được các thầy cô trên bục giảng còn có một người thầy
mang lại cho chúng ta kiến thức đó là sách đồng thời tạo cho thanh niên một thư
viện sách thật phong phú, một sân chơi thật quí báu cho cán bộ công nhân viên

Cám ơn Cô Nguyễn Thị Hạnh Giám đốc Điều hành xưởng May
PP-GM, đã cho tôi những trải
nghiệm sống và kiến thức trong
quản lý, người luôn tạo cho tôi
những áp lực trong công việc và
giúp tôi vượt qua mọi áp lực, đồng
thời động viên tôi phấn đấu nỗ lực
trong công việc và học tập. Người
đã dẫn dắt tôi từ một nhân viên
không có chuyên môn về may mặc
trở thành một cán bộ quản lý sản
xuất. Với kinh nghiệm quản lý và sự
tinh tế trong điều hành, Cô đã phát
hiện và đào tạo rất nhiều nhân viên
trẻ trở thành những cán bộ quản lý
chủ chốt không chỉ cho xưởng, một
số nhân viên đã từng được Cô đào
tạo nay trở thành cán bộ lãnh đạo
của Tổng công ty.

Với tôi Cô không chỉ là một Giám
đốc điều hành của xưởng, là lãnh
đạo mà còn là người mẹ thứ hai
của mình, Cô luôn quan tâm sâu
sát từng nhân viên, truyền đạt từ
những kinh nghiệm trong quản lý
đến cách “đối nhân xử thế”. Cô
thường khuyên chúng tôi là một
cán bộ quản lý ngoài công việc
chuyên môn cần phải trau dồi nhân
cách, phải biết quan tâm đến cái
chung, phải hy sinh cho tập thể. Cô
thường nói làm người phải coi trọng
chữ “đức”, phải nghỉ đến “nhân
quả” và phải luôn gieo “nhân” tốt
để luôn được “quả“ ngọt, là một
quản lý thì phải biết quan tâm đến
cấp dưới, luôn chia sẻ và gần gũi
với mọi người,…
Cám ơn Cô đã luôn nghiêm khắc
với tôi trong mọi công việc, luôn
truyền cho tôi lòng nhiệt huyết, tinh
thần lạc quan, lòng trung thành,
ý thức trách nhiệm. Sống với tinh
thần trách nhiệm cao nhất, không
chỉ với gia đình, công việc mà còn
với chính bản thân mình. Khi làm
bất kỳ điều gì hãy nỗ lực hết mình
và biết chịu trách nhiệm với từng lời
nói, hành động của mình. Cô dạy
tôi phải luôn xem xét và nhìn lại
bản thân, không được tự mãn, phải
luôn phấn đấu. Cô luôn bảo tôi đời
người như một con thuyền đang
di chuyển trên giòng nước ngược,
nếu ta không chèo chẳng những
không tiến mà thuyền sẽ lùi.
Tôi đã học được ở Cô tình thương
yêu của một vị Giám đốc với nhân
viên, tình thương của một chị cả
trong đại gia đình PP-GM. Cô luôn
quan tâm đến đời sống của hàng

trăm thành viên trong gia đình,
quan tâm từ tiền lương đến chất
lượng từng bữa ăn giữa ca, luôn
nhắc nhở chúng tôi phải nắm bắt
kịp thời những tâm tư tình cảm của
công nhân báo cáo lên lãnh đạo để
đưa ra những chính sách phù hợp.
Cám ơn tất cả các anh chị quản lý,
thầy cô, các bạn đồng nghiệp và
người thân đã luôn bên tôi những
lúc tôi gặp khó khăn, động viên
và hỗ trợ tôi hoàn thành nhiệm vụ,
chia sẻ cho tôi nhiều kinh nghiệm
sống, giúp tôi có thêm nghị lực
vượt qua những trở ngại trong mọi
công việc.
Tôi tin tưởng cán bộ công nhân
viên trẻ của Phong Phú tiếp tục
nhận được những ân tình, sự
quan tâm sâu sắc từ các cấp
quản lý và các vị lãnh đạo cấp
cao từ thế hệ này nối tiếp thế
hệ khác, Phong Phu luôn nhận
được sự nhiệt tình trong lao động
của toàn thể cán bộ công nhân
viên, để Phong Phú mãi giữ được
truyền thống văn hóa này, đưa
Phong Phú phát triển vững mạnh
hơn nữa trong tương lai.
Cuối cùng tôi muốn gởi lời cám ơn
đến Diễn đàn Phong Phú là cầu
nối, nơi chia sẻ kinh nghiệm và
kiến thức trong công việc và cuộc
sống cho toàn thể anh chị em trong
đại gia đình Phong Phú. Nhân dịp
xuân về tết đến xin cho tôi gởi lời
chúc đến toàn thể Lãnh đạo và
cán bộ công nhân viên Tổng công
ty Phong Phú cùng gia đình được
nhiều sức khỏe hạnh phúc và
thành đạt.
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Conđường
thời gian
Ngô Võ Phú Đức
Phòng KTSX - Công ty PPYT

Chuyệntìnhbốnmùa

Cầm bút lên và viết một điều gì đó để
trải lòng… Lục tìm trong ký ức với con
đường thời gian.

T

hời gian đã qua, thời gian không quay trở lại, nếu cho mình một cơ
hội, có lẽ mình vẫn chọn con đường mình đã đi, dù có sai lầm, có
nước mắt nhưng vẫn không thiếu những nụ cười.

Con đường mình được gặp người mình yêu, gia đình, con cái, công
ăn việc làm, con đường trải đầy nắng vàng để mỗi ngày đi qua có những ký ức
vụn vặt xâu chuỗi lại, dệt thành kỉ niệm lớn.
Con đường, mình được gặp người bạn lớn, người mình gọi là tri kỉ, người sẵn
sàng bên mình, khóc với mình, cười với mình, lắng nghe mình, đôi khi là những
lời khuyên ngốc ngếch nhưng sao vẫn thấy ấm lòng.
Con đường để mình tìm ra những điều mới lạ trong công việc từ bảo trì, thiết bị,
công nghệ, quản lý…, đến tận bây giờ mình vẫn thầm cảm ơn nhiều lắm, mình
hứa sẽ luôn đi trên con đường này, mình tin vậy cho dù ai đó và cả thế gian có
quay lưng…
Con đường cho mình gặp những người bạn, người anh, người thầy. Những
người sẵn sàng hỗ trợ, hướng dẫn, hối thúc cho mình hoàn thành tốt công việc
và sẵn sàng nâng mình dậy khi vấp ngã. Và cũng trên con đường này có những
kỷ niệm buồn, những người mình gọi là bạn nhưng sẵn sàng đạp mình ngã dúi
dụi nếu chẳng may mình vấp ngã.
Con đường kéo mình về góc sân trường, ở đó 20 năm trước và bây giờ có
những người bạn đã đồng hành cùng mình suốt một quãng đường, không dài
nhưng đủ để gắn kết… một lần cho mãi mãi.
Con đường mình đi qua, con đường mình đang tới, dù có vấp ngã nhưng sẽ
làm mình lớn lên, vững vàng hơn bởi bên mình là những yêu thương….

Vinie Trần – Phòng Marketing

K

hi mùa xuân chuẩn bị ra
đi thì mùa hè đến. Mùa
hè mang đến cho mùa
xuân một bó hoa hồng
rất đẹp và nói :

- Mùa xuân ơi, hãy tin tôi, tôi yêu
em, hãy ở lại với tôi. Chúng ta sẽ
cùng đi chơi, đến tất cả những nơi
mà em muốn.
Nhưng mùa xuân không yêu mùa
hè. Và cô ra đi. Mùa hè buồn lắm.
mùa hè ốm, nhiệt độ lên cao. Mọi
thứ xung quanh trở nên rất nóng.
Sau một thời gian, mùa thu đến,
mang theo rất nhiều trái cây ngon.
mùa thu rất yêu mùa hè. Cô không
muốn mùa hè phải buồn.
- Mùa hè ơi, đừng buồn nữa. Hãy
ở lại với em. Em sẽ mang lại hạnh
phúc cho anh.
Nhưng với mùa hè, mùa xuân là tất
cả. Và anh ra đi.
Mùa thu khóc, khóc nhiều lắm. Mọi
thứ xung quanh trở nên ẩm ướt.

Một thời gian sau, mùa đông đến,
mang theo cậu con trai của mình là
băng giá. Những giọt nước mắt của
mùa thu làm băng giá cảm thấy xao
xuyến. Anh cảm thấy muốn đem lại
hạnh phúc cho mùa thu:
- Mùa thu ơi, hãy ở bên tôi. Tôi sẽ
xây cho em những lâu đài, những
con đường bằng băng. Tôi sẽ hát
cho em nghe những bài hát hay
nhất. Hãy ở bên tôi.
- Không, băng giá ạ. Ở bên anh tôi
sẽ luôn cảm thấy lạnh lẽo thôi.
Và mùa thu ra đi. Băng giá buồn
lắm. Gió thổi mạnh. Chỉ trong một
đêm thôi, mọi thứ trở nên trắng xóa
bởi tuyết. Mùa đông thấy con như
vậy thì buồn lắm. Bà nói:
- Tại sao con không yêu mùa xuân?
Cô ấy đã đến và hứa sẽ mang lại
cho con hạnh phúc.
- Không mẹ ơi, con không thích.
Chúng ta hãy rời khỏi đây đi.
Và họ ra đi...

Chỉ còn lại một mình mùa xuân.
Cô khóc. Nhưng rồi, bất chợt mùa
xuân nhìn ra xung quanh: “Ôi tại
sao mình phải khóc chứ ? Mình còn
rất trẻ, và xinh đẹp nữa. Thời gian
dành cho mình không nhiều. Tại
sao mình không làm những việc có
ý nghĩa hơn” ?
Và mọi thứ như sống lại: cây cối
tươi xanh, ra hoa, đâm chồi, nảy
lộc....
Đây chỉ là một câu chuyện cổ tích
của Nga thôi. Nhưng những gì
đọng lại thì nhiều lắm... Phải chăng
chúng ta cứ luôn chạy theo những
thứ mãi mãi không thuộc về mình,
luôn đòi hỏi những gì không dành
cho mình? Chúng ta cứ luôn đợi
chờ, hi vọng, rồi buồn, rồi khóc. Có
biết bao nhiêu người như thế? Và
có bao nhiêu người như mùa xuân,
nhận ra con đường phía trước...?
(Sưu tầm)
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Nhớ
quê
Chiếc
áo

Nguyễn Hồ Hải
Nhà máy dệt Hải Vân - Đà Nẵng

Trời mưa. Những cơn mưa của những ngày giáp tết tuy
không lớn nhưng mang theo một chút dư âm lạnh giá
của mùa đông...

N

gồi trong căn phòng trọ, nhìn dòng người đang đi sắm tết hắn thấy lòng
mình như se lại, không phải vì cái lạnh của thời tiết mà vì một chuyện
khác. Hắn nhớ mẹ. Giờ này ở quê chắc mẹ đang bộn bề với cuộc sống
mưu sinh, giữa muôn vàn khó khăn của đời thường để lo cái ăn, cái học
cho mấy đứa em. Ở quê hắn, một miền quê nghèo mà ở đó hầu hết gia
đình nào cũng phải làm lụng vất vả “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”. Đối với
người lớn, tết xem ra cũng rất bình thường, chỉ là thời khắc giao mùa giữa năm cũ và
năm mới, chỉ là mâm cơm cúng đơn sơ cầu xin ông bà, tổ tiên phù hộ cho con cháu
một năm làm ăn may mắn, chỉ có bọn trẻ là hớn hở vì được mặc quần áo mới, được
nghỉ học mấy ngày để đi chơi thỏa chí. Hồi nhỏ vào thời điểm này hắn thường hay
đòi mẹ may cho một bộ đồ để có mà khoe với chúng bạn.
Giờ đây, lên thành phố đi làm, xa rồi con đường quê bé nhỏ uốn quanh theo những
cánh đồng mênh mông, xa ngôi nhà đơn sơ cùng bao kỷ niệm, hắn vẫn đều đặn
hàng tháng gửi tiền về phụ giúp mẹ. Tiếng của mấy đứa bạn cùng dãy phòng trọ rủ
nhau đi sắm tết như đưa hắn về với thực tại, bất giác trong đầu hắn hiện lên hình ảnh
của mẹ mặc một chiếc áo mới đi trong cái nắng dịu dàng của mùa xuân, của một
năm mới đầy rạng rỡ…

Trần Văn Anh
Phòng KDXNK – Công ty PPH

Tết lại về, hương xuân
đang rộn rã làm cho ai ai
cũng bâng khuâng một
nỗi nhớ quê.

V

âng, những người con Phong Phú hội tụ về
đây từ mọi miền đất nước: từ miền cao lạnh
giá suốt mùa đông, vùng duyên hải miền
Trung gió Lào cát trắng, vùng miệt vườn
sông nước Cửu Long… Trong mỗi chúng
ta, ai cũng có quê, cũng thấy nhớ quê hương da diết
mỗi khi tết đến xuân về.

Vâng, nhớ hoài những bãi cát trắng phau, như vẫn còn
in dấu chân tuổi nhỏ học trò, lội bộ đi học suốt bốn
mùa mưa nắng. Nhớ hoài lũy tre làng xanh biếc quanh
năm luôn chở che cho làng mỗi khi bão đến, lũ về …

Tôi cũng vậy, xa quê lâu rồi, nhưng vẫn hoài một nỗi
nhớ quê! Quê tôi là một làng nhỏ ven sông, lũ về bốn
bề mênh mông nước, đó là xã Bình Dương - huyện
Bình Sơn - tỉnh Quảng Ngãi. Nơi đây đã sinh ra và nuôi
dưỡng một nhà cách mạng, một tâm hồn thi sĩ tài hoa
đó là cố nhà thơ Tế Hanh, nhắc đến tên ông làm tôi
nhớ lại những câu thơ bất hủ trong bài “ Nhớ con sông
quê hương”:

Hình ảnh những đàn trâu, đàn bò lững thững giữa
chiều hè, những đàn gà co ro mùa nước lũ, hình ảnh
con đường làng, những em nhỏ tung tăng đến lớp,
những cánh diều vươn cao giữa chiều gió lộng, những
tiếng gà gáy sớm, tiếng ve kêu réo rắt giữa trưa hè …

Quê hương tôi có con sông xanh biếc
Nước gương trong soi tóc những hàng tre
…………
Hình ảnh con sông quê mát rượi
Lai láng chảy lòng tôi như suối tưới
Quê hương ơi lòng tôi cũng như sông
Tình Bắc Nam chung chảy một dòng
Không ghềnh thác nào ngăn cản được
Tôi sẽ lại nơi tôi hằng mơ ước
Tôi sẽ về sông nước của quê hương
Tôi sẽ về sông nước của tình thương
Những vần thơ đã ghi sâu vào tâm trí mà lũ trẻ chúng
tôi, những cậu học trò chập chững ngày đầu bước vào
mái trường trung học cơ sở, say sưa đọc cùng ông
nhân dịp tác giả ghé về thăm quê hương.

Nhớ bà con làng xóm lam lũ bên ruộng bắp, luống cà
vất vả quanh năm.

Tất cả, tất cả… quyện trong một nỗi nhớ quê!
Xa quê ai cũng nhớ! Vâng, nỗi nhớ sẽ giúp cho chúng
ta có thêm một ước mơ để vươn tới, một động lực để
làm tốt hơn mọi việc và một chút gì nho nhỏ cho gia
đình, cho bà con làng xóm ngày càng đỡ vất vả hơn
để tình quê sẽ đậm đà, tha thiết hơn. Như nhà thơ Đỗ
Trung Quân trong bài “Quê hương” đã viết:
“Quê hương là gì hở Mẹ
Mà cô giáo dạy phải yêu
Quê hương là gì hở Mẹ
Ai đi xa cũng nhớ nhiều…”
Với tôi - quê hương, bến nước, con đò, lũy tre, bờ
dậu… đã gắn liền với tuổi thơ và tôi luôn tâm niệm một
điều rằng, người ta có nhiều nơi để đến, nhưng tôi chỉ
có một chốn để quay về...
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Đónchàomùaxuân
Lê Trung Chánh
Phòng KTCN
Xuân về trên khắp quê hương
Người người vui đón tình thương chan hòa
Trao nhau lời chúc thay qùa
Nụ cười tươi thắm sắc xuân tuôn trào

Xuân là gió mát bội phần
Cho người nguồn sống tinh thần thanh cao
Xuân là trăng sáng ngàn sao
Cho đời soi rọi biết bao thâm tình

Ngày đông lặng lẽ trôi mau
Xếp từng trang lịch xôn xao đợi chờ
Mùa xuân rạng rỡ nên thơ
Về trên nhân thế xóa mờ nỗi đau

Xuân là dòng nước muôn hình
Cho người tắm mát sinh linh an lành
Xuân là nắng ấm trời thanh
Cho đời tràn ngập sắc xanh vun trồng

Xuân là cõi phúc muôn màu
Cho người gửi tặng với nhau nụ cười
Xuân là nơi chốn vui tươi
Cho đời gắn kết tuyệt vời tình thương

Người vui hồ hởi tấm lòng
Xuân thì tô điểm má hồng sắc hoa
Nước non khắp chốn thái hòa
Nhà nhà tết đến vỡ òa niềm vui

Xuân là lối ngõ con đường
Cho người lẽ sống muôn phương thái bình
Xuân là hoa lá đẹp xinh
Cho đời tươi thắm kết tình tương thân

Cuộc đời có khó không lùi
Niềm tin tiếp sức xuân nuôi chí bền
Ngày mai đời mới lập nên
Lứa đôi hạnh phúc vững bền tình yêu...

Coats của tôi
Lại Xuân Trinh
Coats Phong Phú
Chúc mừng Công Ty Coats chúng ta
Một mùa xuân mới lại thăng hoa
Không ngừng cố gắng luôn vươn tới
Chinh phục khách hàng chốn gần xa…
Nổi tiếng về chỉ khắp năm châu
Công ty, chi nhánh trải toàn cầu
Uy tín, chất lượng luôn đảm bảo
Công ty ta đó - Coats chứ đâu!
Nhân viên của Coats thật hăng say
Sản lượng, doanh thu tiến mỗi ngày
Nhờ tài lãnh đạo - Ban Giám đốc
Tất cả đồng lòng quyết chung tay
An toàn tại Coats rất là cao
Tháng rồi tổ chức hội thao lớn
Tiêu chí : “ Thành công, không tai nạn”
Ai nấy đều vui, dạ vững vàng…
Xuân về hạnh phúc thêm hy vọng
Thêm những thành công Coats chúng mình
Nhâm Thìn năm mới Rồng mang lộc
Thịnh vượng – An khang khắp mọi nhà…
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đặc biệt với những gì hiện hữu xung quanh làng xóm,
có sự trân trọng với từng nhánh lá, ngọn rau, đàn gà,
con lợn trong sân. Cuộc sống thanh bình là mơ ước
sau triền miên các thời kỳ giặc giã, bữa cơm xum họp
dưới mái nhà yên bình là khát khao ngàn đời, bởi vậy
những món ăn được ưa thích trong cộng đồng và nhất
là dùng để dâng kính tổ tiên không thể là các món xa
hoa như nem công chả phượng mà chỉ là những món
dung dị nhưng chứa đựng công sức cần cù của con
người, gói trọn những gì ngon lành mà quen thuộc của
đời sống hàng ngày. Các món bánh gói trải dài từ Bắc
vào Nam, từ miền núi tới miền xuôi của đất nước dù
khác nhau về hình thái song tựu trung đều có hàm ý
tương đồng, là nơi để gửi gấm những ước vọng về đời
sống ấm no sung túc, mùa màng bội thu.

Thơm thảo hồn quê

Đ

ã là người Việt, dù sinh sống ở nơi đâu
trên thế giới, có ai lại không nhớ trong tâm
khảm về sự tích chàng Lang Liêu từ tấm
lòng hiếu thảo đã được thần chỉ bảo và
dâng kính lên vua cha món bánh chưng,
bánh giầy để từ đó dân tộc cùng tự hào về hai món
ăn giản dị mà đầy tinh tế, nơi đâu cũng có nhưng hễ
nhắc tới là gợi về ngày tết xum họp êm đềm. Huyền
sử đã chìm sâu vào lớp màn sương quá khứ, thời kỳ
Hùng Vương với 18 đời vua chỉ là một khái niệm mang
tính ẩn dụ hơn là sự xác thực của nghiên cứu, và bao
trùm lên câu chuyện xưa lại là những triết lý sâu xa
của một dân tộc vốn yêu chuộng những điều bình dị.
Đâu chỉ là hình tượng về trời tròn đất vuông, không
chỉ là sự khái quát về thiên nhiên và đồng ruộng trù
phú xung quanh được gói gọn vào tấm bánh chưng
vuông, đối với người Việt, bánh chưng bánh giầy là sự
hiện thực hóa của những mùa vụ thóc lúa đầy bồ, mưa
thuận gió hòa, ngoài đồng thơm mùi lúa mới và trong
nhà có tiếng trẻ nô đùa. Một đất nước phát triển từ
nền văn minh lúa nước ắt hẳn có tình cảm yêu thương

Phổ biến nhất trong các món bánh gói trên đất nước
vẫn là các loại dùng gạo tẻ và gạo nếp làm nguyên
liệu chính. Trong các bữa cơm ngày Tết ở miền Bắc,
có nhà nào lại không có vài cặp bánh chưng, dành hai
cặp ngon nhất để thắp hương trên bàn thờ, số bánh
còn lại treo buộc trên cột để ăn suốt các ngày từ đêm
giao thừa cho tới cuối tháng giêng. Tục lệ ngày xưa
là như vậy, còn trong thời hiện đại, khi cư dân thành
thị không còn quá ưa thích món ăn cổ như xưa thì số
bánh đã giảm đi nhiều lắm, song như vậy lại tự mình
đánh mất cái thú được quây quần vo gạo, rửa lá, đãi
đỗ và nhất là cùng nhau ngồi trông ngọn lửa hồng
trong đêm đông giá lạnh, canh cho nồi luộc bánh lúc
nào cũng sôi để khi trời sáng là vừa lúc vớt bánh trong
sự háo hức chờ đón của bầy trẻ nhỏ. Còn đậm nét
trong trí nhớ của những người Hà Nội xưa những chiếc
bánh chưng nhỏ xíu mà cha mẹ làm riêng dành cho
trẻ, những đứa bé không thể kiên nhẫn đợi thủ tục thấp
hương làm mâm cơm tất niên. Vị ngon ngọt của bánh
mới vớt, mùi thơm ngát của nồi nước lá mùi già được
đun cho cả nhà tắm trong ngày cuối của năm cũ, mùi
khói hương lan tỏa từ nhà ra ngõ, những cảm xúc ấy
ngày nay đã phai đi nhiều trong đời sống đô thị nhưng
vẫn hiện diện ở chốn thôn quê, chúng chính là hương
vị ngày tết, là mùi của hạnh phúc đơn sơ ngày xưa cũ.
Không thể bỏ qua món bánh giậm của cộng đồng
người Tày trên miền núi Lạng Sơn, cũng gói lá chuối,
cũng gạo nếp và thịt nạc, cũng đỗ xanh, nhưng từ
cách chế biến hay do âm hưởng của núi rừng mà có
phong vị khác với bánh chưng của miền xuôi. Với nước
chắt từ than của rơm nếp, với thịt mỡ và lạc, những
chiếc bánh giậm có vị đen óng ả, có vị mặn mòi và
bùi béo lúc nào cũng làm cho người sơn cước nhớ về
ngày tết cơm mới của quê hương mình. Mùa đông trên
miền núi cao thường giá lạnh, và ngọn lửa trong nhà
sàn không bao giờ tất, cũng như bát rượu mời khách
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ghé thăm lúc nào cũng tràn đầy, trong ngôi nhà của
người Tày thì có bánh giậm trong mâm cơm cúng, còn
với người Mông thì tục lệ có hơi khác với món bánh
giầy nướng trên lửa, chỉ ăn không đã cảm nhận được vị
thơm ngon của cánh đồng lúc nếp chín. Những ngày
cuối đông đầu xuân, mưa giăng khắp núi rừng, khi cây
đào ngoài sân nở bung trong không gian trắng bạc
những đốm lửa hồng trên cành thì cũng là lúc các gia
đình người Mông dọn dẹp nhà cửa, xếp củi đầy sân và
giã bánh giầy, những chiếc bánh lớn bọc lá chuối để
trên gác bếp hàng tháng trời. Khách đến nhà lúc nào
cũng được mời bánh giầy nướng cùng rượu mới cất,
phong tục từ ngàn đời vẫn vậy, dù ngoài đường thanh
niên Mông đã thích chạy xe máy hơn cưỡi ngựa và bật
bài hát trong điện thoại thay vì tự thổi kèn môi mời gọi
bạn tình như xưa.
Trở xuống miền xuôi và đi sâu vào phương Nam, hình
thái của các món bánh là càng đa dạng, phản ánh rõ
rệt tập tục của từng miền. Đất Kinh Bắc thanh lịch nổi
tiếng với bánh tẻ được làm từ bột gạo xay nhuyễn ngâm
nước, nhân mộc nhĩ và thịt nạc, hương vị rất thanh
khiến người ăn cứ muốn nếm mãi không thôi. Cũng
là quê hương quan họ, mỗi khi được mời ăn miếng
bánh phu thê cổ truyền khách tới chơi nhà hẳn lấy làm
may mắn lắm, bởi đó là tín hiệu cho biết gia đình chủ
nhà đang có việc vui mừng như cưới hỏi. Tất nhiên
ngày nay bánh phu thê đã được bán vào mọi ngày
trong năm, song tục lệ xưa vẫn còn ghi dấu trong cộng
đồng, và chỉ ngày trọng đại các bà nội trợ đảm đang
mới đi xay bột, xát sợi đu đủ, ngâm đỗ, rửa lá để làm
món bánh mang dấu ấn của hạnh phúc lứa đôi. Cũng
như vậy ở trong miền Nam là món bánh tét , chỉ có thể
thưởng thức vào mỗi dịp tết đến xuân về. Với hình trụ
tròn và dài, bánh tét là biến thể của bánh chưng, ngoài
bọc lá chuối, nhân gạo nếp, đỗ xanh, nhân gạo nếp,
đỗ xanh, thịt, gia thêm hạt tiêu nước mắm ngon, mỗi
chiếc bánh là sự kết tinh của mùa màng trù phú, là
hình bóng của những ngày đón xuân trên đất phương
Nam với hoa mai vàng tỏa nắng. Thú vị nhất là ở một
số vùng, người ta lại gói bánh tét nhân chuối hoặc đậu
đen, điều này cũng như ngoài Bắc có một số làng cổ
rất thích bánh chưng có nhân đường hoặc dùng cá
chép thay vì thịt lợn. Mỗi món ăn một phong vị riêng,
mỗi cộng đồng một tục lệ, song bao trùm lên vẫn là
một tinh thần hòa đồng của thiên nhiên, sử dụng các
sản vật quen thuộc trong vườn, ngoài cánh đồng để
làm thành món ăn truyền thống. Từ lòng hiếu thảo xưa
mà hình thành món ăn dân trời đất, từ sự tần tảo của
con người trên ruộng đồng mà tạo nên những món
bánh lá gần gủi trong đời sống, ngày tết của dân tộc
Việt từ ngàn đời nay thật đáng tận hưởng biết bao.
(Sưu tầm)
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Táo quân
sớ tấu
Táo Tổ ong Đông Nam

Tếtnhớ…
Quyên Đỗ

N

hư một thông lệ, năm nào cũng vậy, đêm 30 tết ba chị em rong ruổi
chở nhau ghé thăm đền Đức Thánh Trần. Lách qua những hàng hương
nhang chào gọi í ới, đi thẳng vào gian chính, thắp vài nén nhang cho
người thì ít mà cho lòng trầm xuống thì nhiều. Vài phút thôi, ba chị em
im lặng. Rồi ra ghế đá ngồi. Năm nào cũng thế, ngồi ghế đá chừng 20
phút, ba chị em say sưa trò chuyện. Những lúc như thế, bạn nào cũng hay “xưng tội”
như là một tổng kết cho một năm. Mà năm nào cũng có tội, chẳng ít thì nhiều. Rồi thì
lấy xe, lại rong ruổi những ngả đường quen thuộc, đến hơn 11 giờ đêm thì về. Ba mẹ
đã chờ sẵn ở nhà, một nồi nước xông để sẵn, tắm rửa cho trôi hết những xui xẻo đã
qua, để tinh tươm đón chào năm mới.
Tối giao thừa, bao giờ ba cũng loay hoay dọn dẹp, lau chùi bàn thờ, sắp bông trái trà
bánh, để đến gần nửa đêm thì dậy pha trà, đúng nửa đêm thì thắp nhang, đốt trầm.
Mùi nhang thơm quyện trong không khí, vương trên tóc mọi người. Nhìn ba quì lạy
trước bàn thờ, tự nhiên cảm thấy nghẹn thở vì bầu không khí thiêng liêng. Rồi nửa
đêm cả nhà ra đứng cửa sổ, hướng nhìn ra bến Bạch Đằng. Pháo hoa rạng rỡ vài
phút, còi tàu ngân nga vài phút, thế là xong giao thừa. Ăn tí mứt, uống tí trà, đi ngủ.
Nếu ba cho phép, ba đứa lại đi chùa, chỉ thắp nhang và cầu an cho năm mới.
Tết nhà tôi bao giờ cũng đơn giản. Nhiều nhất trong nhà là … bưởi. Mẹ thu gom bưởi
ngoài chợ Hàng Xanh, ngon lịm môi, ai đến nhà chơi cũng đem về một hai quả. Nhà
sạch hơn, sáng hơn, không kiêng cũng chẳng cúng. Nhịp sống chỉ chậm lại đôi chút,
ba không đi làm, mẹ không đi chợ, con ngủ dậy không lao ra ngoài đường đi cafe.
Trưa mùng 1 ăn bánh tráng cuốn, no căng, lại ngủ.
Đơn giản thế thôi. Mà giờ nhớ ơi là nhớ…

Táo Tổ Ong cẩn tấu
Nụ đào vừa hé
Tết đến xuân sang
Mão đi – Thìn đến
Thông lệ hàng năm
Táo chầu bệ ngọc
Sớ xin trình đọc
Thành khẩn chỉ ra
Ưu khuyết hài hoà
Ngọc hoàng ngự lãm
SỚ RẰNG:
Ba sáu năm qua
Nước nhà đổi mới
Toàn dân phấn khởi
Nội lực vươn lên
Nam Bắc hai miền
Đều đi đúng hướng
Kinh tế tăng trưởng
Đời sống nâng cao
Bầu bạn vào ra
Liên doanh đối tác
Công nghiệp phát đạt
Nông nghiệp được mùa
Dân chúng ấm no

Gạo đua xuất khẩu
Dầu khí hùng hậu
Sản lượng càng cao
Nay đã đưa vào
Lọc dầu Dung Quất
Giao thông vận tải
Đường Bắc – Trung – Nam
Vươn tới các vùng
Đồng bào mong ngóng
Truyền hình phủ sóng
Đến khắp ngược xuôi
Hướng dẫn mọi người
Bao điều bổ ích
Ngân hàng khuyến khích
Cho vay vốn dài
Sản xuất chăn nuôi
Giảm nghèo xóa đói
Khu đô thị mới
Phát triển càng nhanh
Dự án công trình
Đua nhau xây cất
CHO NÊN:
Việc quản lý đất
Gặp nhiều gian nan
Bởi lẽ trần gian

Đang cơ chế mở
Tư nhân công sở
Nhà cửa xây nhiều
Ruộng đất phì nhiêu
Đang co hẹp lại
Việc tày đình ấy
Ai người tiếp tay
Để đến hôm nay
Bao người phải khổ
Thần chỉ sơ bộ
Nêu việc đó thôi
Bởi khắp mọi nơi
Còn nhiều chuyện đất
… Bộn bề tết nhất
Phôn cứ gọi hoài
Nên chẳng tấu dài
Sớ xin kết thúc
Đã đến phiên trực
Táo về trần gian
Khuyến cáo nhân dân
Phải theo quy hoạch
Thi hành chính sách
Làm đúng chủ trương
Thìn vững dây cương
Chớ quen đường cũ
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Hương vị
Tết
Xuân Cường
Phòng THPC

Tết là dịp để mọi người hướng về
gia đình, quê hương. Dù công việc
có bận rộn đến mấy thì đêm 30 ai
cũng mong mình được ở bên gia
đình, bên những người thân yêu
để cùng đón giao thừa. Trong thời
khắc chuyển giao thiêng liêng ấy,
lòng người như chùng xuống, thấy
trân trọng biết bao sự đầm ấm của
gia đình bên mâm cỗ đêm 30...

N

hững cơn gió cuối đông chở theo hạt mưa
ngâu đã làm cho tiết trời se se lạnh, nhìn
dòng người nô nức ngược xuôi giữa lòng
Sài Gòn phồn hoa và đô hội… lòng người
lại như được sang xuân. Ai cũng cố gắng
khoác lên mình một chiếc áo lạnh để hòa vào không
khí nô nức của Noel. Những giọt sương lất phất từng
hạt khi về đêm, những cành mai khẳng khiu nụ chen
dày cành bắt đầu báo hiệu một mùa xuân mới. Năm
hết, tết đến lòng người lại nôn nao rộn rã mừng đón
xuân về. Ai cũng muốn hoàn tất công việc để được
đón tết với tâm thế thoải mái và sẵn sàng cho những
trải nghiệm mới.
Với tôi, tết còn là dịp để những người con xa quê
hướng về quê hương như lời của bài hát “Dù đi xa ai
cũng nhớ về chung vui bên gia đình”. Trải qua bao
lớp bụi của thời gian, Tết Nguyên Đán vẫn luôn được
người dân Việt Nam gìn giữ mặc dù trong thời đại ngày
nay những phong tục ngày tết cổ truyền không còn
nguyên vẹn như xưa. Nhưng tết cổ truyền vẫn mang
những nét truyền thống của dân tộc ta tự bao đời.
Nhớ tết xưa, những bà mẹ quê chuẩn bị tết từ rất sớm.
Ngay từ tháng 10 mẹ đã chuẩn bị đàn gà, để dành
những ống gạo nếp ngon nhất để gói bánh chưng,
lo chắt chiu dành dụm tiền để tết đến sắm cho con
quần áo mới. Bọn trẻ con thì mong tết từng ngày, bởi

đơn giản chúng sẽ có được quần áo mới, được nhận
tiền lì xì, được vui chơi sau những ngày học tập căng
thẳng…
Ở quê tôi, mặc dù khó khăn mấy nhưng những ngày
giáp tết mẹ cũng đi chợ mua sắm tết: vài bó lá chuối,
cân thịt, đậu xanh, dưa hành, củ kiệu, mứt tết, bưởi,
dưa hấu to tròn đầy… Chợ tết đầy đủ thứ bánh trái,
hoa quả. Mọi người mua bán tấp nập nhưng không
chen lấn, ngã giá như ngày thường. Ai cũng mua bán
với nụ cười cởi mở cầu mong một năm may mắn, làm
ăn thịnh vượng.
Còn bố thì trải cái mâm gỗ dài, gấp lá chuối thành từng
xấp, đong gạo nếp ra chảo, cho đậu ra mâm thau, thịt
mỡ thái mỏng ướp gia vị đựng trong cái bát to chuẩn
bị gói bánh tét. Mấy anh em tôi vây quanh bố để được
bố gói cho những đòn bánh tét dài con con và những
cái bánh chưng vuông vuông nhỏ xíu. Đến tối cả nhà
ngồi quây quần bên nồi bánh chưng trong hơi ấm của
bếp lửa đỏ rực. Mẹ làm chuối chiên, bánh mật, bánh
rán, bánh bao để đón giao thừa. Đêm giao thừa không
khí như tĩnh lặng hơn vì ai cũng lo chuẩn bị đón năm
mới. Những đứa trẻ không dám đi chơi xa vì sợ về nhà
“xông đất” nhà mình nên chỉ quanh quẩn trong sân,
ngoài ngõ với những quả bóng bay xanh, đỏ.
Thời khắc giao thừa thiêng liêng. Gần mười hai giờ

là đâu đó tiếng pháo nổ đì đùng, xác pháo bay đầy
đường. Bọn trẻ chúng tôi háo hức chờ đón tiếng pháo
nổ râm ran và những tia pháo hoa đủ màu rực sáng
cả khung trời được bắn lên từ khu phố thị. Bố cúng
mâm cỗ đón giao thừa cả trong nhà, ngoài sân. Mẹ vớt
bánh chưng ra mâm. Vậy là mâm cỗ đêm giao thừa
đầy đủ các thứ bánh, trái. Mẹ mừng tuổi cho mỗi đứa
một phong lì xì “hay ăn, học giỏi”. Tết ngày ấy nghèo
nhưng ấm cúng vô cùng. Không khí ngày tết cũng
khác, nao nao lạ.
Tết nay không khí đã khác xưa nhiều. Người ta không
còn mong tết đến với tâm trạng háo hức và chờ đợi
nữa. Có lẽ vì cuộc sống bon chen hối hả, người ta
quên mất sự hiện diện của tết. Lũ trẻ thì không mong
tết nhiều như trước kia vì chúng quanh năm đều được
ăn ngon mặc đẹp. Mọi người cũng không cần phải
chuẩn bị tết từ sớm. Chỉ cần đến siêu thị hay gọi điện
thoại là đầy đủ các thứ, mang đến tận nhà vừa ngon
lại vừa đẹp mắt.
Tết bây giờ cũng chẳng mấy ai thích gói bánh chưng.
Nhiều người chỉ mua dăm ba cái cho lên mâm cúng
gọi là có hương vị ngày tết. Mâm cỗ tết ngày nay cũng
khác với mâm cỗ ngày xưa. Không còn thịt mỡ, dưa
hành, bánh chưng xanh, câu đối đỏ mà được thay
bằng nhiều thứ có hương vị lạ. Mâm cỗ không cầu kỳ
khác ngày thường là mấy.

Nhưng dù xưa hay nay thì tết vẫn là dịp để người ta
hướng về gia đình, quê hương. Dù công việc có bận
rộn đến nhường nào thì đêm 30 tết ai cũng mong mình
được ở bên gia đình, bên những người thân thương
yêu để cùng đón giao thừa. Trong thời khắc chuyển
giao thiêng liêng ấy lòng người như chùng xuống, thấy
trân trọng biết bao sự đầm ấm của gia đình bên mâm
cỗ đêm 30. Sáng mồng một tết người người đi lễ chùa,
cầu mong những điều bình an trong năm mới. Ai cũng
mong sao bày tỏ được cái tâm của mình với thần linh,
với tổ tiên ông bà mong cầu no ấm, yên vui, xua đi
những điều không may mắn của năm qua.
Tết cũng là dịp để con cái báo hiếu với bố, mẹ, ông,
bà. Trẻ nhỏ thì được người lớn lì xì. Còn con cái, cháu
chắt lại mừng tuổi ông bà, mong ông bà sống lâu,
sống khỏe. Tết còn là dịp để về quê thăm ông bà, cha
mẹ để được hòa mình vào những lễ hội mang đậm
truyền thống văn hóa dân gian.
Dù không khí và cách đón tết mỗi thời mỗi khác nhưng
tâm hồn con người lúc xuân sang, tết đến thì vẫn thế.
Vẫn một tâm trạng nôn nao mong được về bên gia
đình, vẫn háo hức được cùng tay trong tay với những
người thân yêu hòa mình vào tiết trời xuân ấm áp tươi
vui và càng thêm trân trọng từng phút giây cuộc sống,
hồn Việt trong người người Việt vẫn sáng trong, đẹp
mãi trong lòng bao thế hệ…

74

Hương sắc tết Việt

Diễn Đàn Phong Phú

Xuân Nhâm Thìn 2012

Ý
nghĩa
của
tục
lì xì
ngày
Tết
Huỳnh Đức Thịnh - Phòng KSNB

Nhà nghiên cứu Cao
Sơn giải thích: Lì xì
tiếng chữ là lợi thị,
đọc theo âm Quảng
Đông, Triều Châu
thành “Lê - i - xị”,
chỉ số tiền được cho,
tặng trong các dịp
đầu năm, khai trương
và cả trong lễ thành
hôn nữa, chứ không
bó hẹp trong dịp Tết
Nguyên Đán.
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L

ì xì nhằm cầu chúc người nhận gặp may mắn,
phát đạt. Ở Việt Nam, ông bà cha mẹ, người
tôn trưởng thường cho con cháu tiền mới
vào dịp tết gọi là “tiền mừng tuổi”. Không chỉ
người lớn mừng tuổi con cháu, mà hồi xưa,
con cháu phải mừng tuổi ông bà trước. Tục mừng tuổi
nay còn đó. Ông bà, cha mẹ, chú bác, cô dì, cậu mợ lì
xì cháu, con. Bằng hữu thân quyến tới nhà ai chúc tết
lì xì trẻ con của nhà đó. Hoặc chủ nhà đón khách tới
chúc tết lì xì trẻ em đi theo khách. Ý nghĩa chính không
nằm ở “tiền” mà ở “tấm lòng”, tức ở lòng mong ước
cầu chúc các cháu hay ăn chóng lớn, vui chơi, học
hành tấn tới, còn phong bì nặng nhẹ nhiều ít không
phải là điều đáng để tâm lắm. Thậm chí không có một
cắc bạc mà chỉ có... chữ. Chữ viết rõ to, đậm nét để
“làm quà” mừng tuổi như chuyện dưới đây.
Xưa, có một nhà nọ, nghèo quá, sinh ba đứa con trai.
tết đến người cha không có tiền để lì xì. Chiều ba mươi,
ông nghĩ ra một cách, lấy giấy đỏ làm 3 cái phong bì,
bề ngoài trông thẳng thớm tươi tắn đỏ thắm như các
phong lì xì khác. Nhưng bên trong không bỏ tiền, mà
thay bằng 3 miếng giấy được ông viết 3 chữ nắn nót:
Phước - Lộc - Thọ. Qua sáng mùng một, người cha
gọi 3 đứa con trai đến trước bàn thờ, xoa đầu chúng,
tươi cười mừng tuổi chúng bằng 3 cái phong bì nhẹ
hẫng, sau khi đã giải thích Phước là gì, Lộc là gì, Thọ
là gì... Qua tết, bước vào năm mới, chẳng ngờ nhà ông
phát tài, tiền vô như triều cường. Thoắt cái, lại tới ba
mươi tháng chạp. Ý chừng nhớ lại tết xưa nghèo thiếu,
đạm bạc, ông định bụng sẽ tái diễn cách “lì xì” bằng
chữ để ba đứa “Phước Lộc Thọ” đừng bao giờ quên
rằng, chúng đã được ăn no mặc ấm từ một quá khứ
đói rách gần đây. Ai đời, khi nhận phong bì xong, ba
đứa con bóc ra, mỗi đứa đều thấy vỏn vẹn chữ Phước,
còn hai chữ Lộc Thọ biến đâu mất. Người cha cũng
ngạc nhiên không kém.
Bốn cha con đang phân vân, bỗng một người từ đâu
đến bảo: “Ta là phúc thần của đất này. Chữ Phước
đó do ta ban cho. Chỉ cần có nó cũng gồm đủ cả ba:
phước, lộc, thọ, vì có phước mới hưởng được lộc, mới
thọ lâu. Vì thế chẳng cần phải cầu lộc, cầu thọ, chỉ một
chữ phước để mừng tuổi đầu năm là đủ”. Nói rồi, biến
mất. Nhìn lại phong lì xì, cả bốn cha con sửng sốt một
lần nữa vì chữ phước cũng biến mất luôn, trên mặt giấy
trống trơn, trắng toát.
Bấy giờ vị thần thứ hai hiện ra kể cho bốn cha con
nghe một chuyện mừng tuổi xa xưa. Đó là câu chuyện
nổi tiếng khắp châu Á, loan truyền qua Tây Tạng và
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dãy Hy Mã Lạp Sơn, đến cả lưu vực sông Hoàng Hà,
Dương Tử của Trung Quốc, du nhập vào Việt Nam từ
lâu đời, về một người cầu phước được phước, trở nên
giàu có nhưng hết sức keo kiệt. Ông ta quên những
điều tốt đẹp, những ban phát ngọt ngào, rộng lượng
mà mình đã làm ở tiền kiếp, vì vậy một mực thâu góp
vàng ngọc về riêng mình, trong kiếp này, bỏ vào chiếc
hũ, đem chôn ở một vị trí bí mật trong nhà không cho
ai hay. Ngay cả con trai của ông cũng không được biết
nơi cất giấu. Về già, ông ngã bệnh. Khi chết, linh hồn
ông bị hũ vàng ám ảnh, đã quay lại nhà cũ, tìm cách
chui vào xác chết cứng lạnh của mình, nhưng bất lực.
Thấy vậy, một con chó gần nhà có linh tính đã nhường
thể xác hèn mọn của mình cho kẻ giàu có kia trú vào,
rồi bay lên không trung thoáng đãng. Còn ông nhà
giàu thay thế làm chủ thể xác của con vật bốn chân,
thỏa mãn được “sống” lại, dầu với tấm thân thuộc hàng
súc sinh như chó. Con chó đó lạ thay suốt ngày không
đi đâu cả, cứ nằm lì trước hiên. Mà chỉ nằm ở một nơi
nhất định sát cửa ra vào. Hễ người con (bây giờ đã là
chủ nhà) đuổi đi, một lát không lâu nó lại quay về chỗ
cũ, cứ như rời chỗ ấy là nó rời sự sống của nó vậy. Các
phước quả mà nó hưởng là hũ vàng ngọc, giờ đây trở
thành điều vô phước cột chặt nó vào tham si.
Ngày nọ, một đại sư ngang qua, nói với đứa con: “Này
anh kia, anh có biết con chó đó là ai không?”. “Dạ thưa
không”. “Ta nói cho biết, nó chính là cha của ngươi.
Vì sao nó nằm lì suốt ngày đêm ở khoảnh đất sát cửa
đó? Ấy là vì nó luyến tiếc của cải chôn dưới đất. Hãy
đào lên”. Người con lấy làm lạ, cho đào thử chỗ con
chó thường nằm, thì quả nhiên thấy hũ vàng bên dưới.
Bị rúng động vì việc này, người con tỉnh ngộ, từ chối
sở hữu số vàng, rời nhà theo vị đại sư lên núi, về sau
trở thành một trong những vị tổ đầu tiên của lịch sử
Thiền Tông. Vị này tỉnh ngộ rằng: nếu làm phước,
được phước mà thiếu huệ tức trí huệ sẽ trở nên nguy
hiểm ngu si như con chó kia vậy. Được phước, thiếu
huệ, thì như nằm trên đống vàng, đống ngọc mà vẫn
khổ đau, thiếu thốn, phiền bực. Kể xong, vị thần bảo:
“Đó là lý do vì sao ta phải xóa trắng chữ phước trong
bao lì xì mừng tuổi của các ngươi. Nó chỉ có ý nghĩa tốt
đẹp nếu sinh đôi cùng huệ, bằng không chỉ là động
lực cho những cuộc thăng trầm bất tận. Giờ đây ngươi
hãy nhìn xem”.
Bốn cha con thấy trên bao lì xì hiện lên hai chữ Phước
Huệ. Hai chữ này để mừng tuổi cho mọi tâm hồn đã
đi qua mùa đông để mở đầu một năm mới thăng hoa.
(Sưu tầm)
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Tục rước
ÔngBàvềănTết
Xuân Cường – Phòng THPC
Trong
quan
niệm dân gian,
mặc dù ông bà
đã mất nhưng
linh hồn vẫn còn
sống về phù hộ
cho con cháu
mạnh khỏe, làm
ăn phát đạt. “Sự
tử như sự sinh,
sự vong như sự
tồn”, nên những
dịp lễ tết, người
ta hay mời ông
bà về chung vui
với mình. Đó là
sợi dây vô hình
nối giữa người
còn sống và
người đã mất.
Thờ cúng tổ tiên,
ông bà là tấm
lòng biết ơn của
người còn sống
đối với tiền nhân
- những người
đã có công sinh
thành,
dưỡng
dục,
dạy
dỗ
mình nên người.
Ngoài ra, nó còn
là một nét đẹp
truyền
thống,
đạo lý sâu xa
của dân tộc về
việc giáo dục
chữ hiếu, nguồn
cội cho cháu
con, nhắc nhở
họ nhớ về những

Đối với dân tộc ta, chữ hiếu được xem là
một trong những thước đo phẩm chất con
người. Và một trong những cách thể hiện
cho trọn chữ hiếu đó là việc thờ cúng tổ
tiên, ông bà.

kỷ niệm, công
đức của ông
bà.
Chính vì lẽ
đó mà từ nhà
giàu sang cho
đến gia đình
nghèo
khó
đều đặt bàn
thờ gia tiên ở
nơi trang trọng
nhất,
ngay
chính
giữa
nhà, như là sự
tôn kính tuyệt
đối của mình
đối với vong
linh những vị
tổ tiên trong
gia đình.
Theo nhà văn
Sơn
Nam,
ngày xưa ở
Nam bộ, cái
bàn thờ ông
bà còn gọi
là cái giường
thờ.
Đem
cái
giường
mà cha mẹ
thường nằm
để thờ ngay
giữa nhà, giữ
nguyên vị trí
cái ô trầu, cái
gối. Phía trước
giường
thờ,
xưa kia bố trí
cái bàn bốn
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chân. Trên mặt
bàn chưng bộ
lư, chân đèn,
vùa
hương.
Gọi đó là cái
“bàn nghi”, để
phủ dưới chân
bàn dùng tấm
vải đỏ, thêu
rồng
phượng
hoặc chữ Hán,
chúc
phước.
Lúc cúng giỗ,
dọn thức ăn
lên giường thờ,
trên “bàn nghi”
thì thắp nhang.
Nhưng lần hồi,
đơn giản hóa,
cái giường thờ
thu hẹp, như cái
bàn nhỏ chừng
30cm, đủ dọn
bốn món cúng.
Ngoài
những
ngày giỗ, việc
cúng tổ tiên còn
được tổ chức
vào các ngày
đầu năm mới.
Đây cũng là dịp cúng long trọng vì con cháu tề tựu
đông đủ.
Đúng giao thừa, người ta đặt những thức cúng lên bàn
thờ gia tiên, thắp hương tưởng niệm, khấn vái, rước
ông bà về nhà cùng con cháu vui xuân. Các ngày tiếp
theo, người ta đều cúng cơm cho đến hết tết, làm lễ
tiễn ông bà thì việc thờ cúng gia tiên trong ngày tết mới
coi là xong.
Song song với các sản vật được đặt lên bàn thờ của
tổ tiên là mâm ngũ quả được bày biện gọn gàng, đẹp
mắt trên một cái dĩa to, chiếm một nơi trang trọng ở
bàn thờ.
Theo như tên gọi thì mâm ngũ quả phải có đủ 5 loại
trái cây. Việc chọn các loại quả cũng có sự khác nhau
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theo từng vùng.
Có nơi người ta
dùng ý nghĩa
của màu sắc để
thể hiện quan
niệm tốt lành
của mình trong
ngày tết, như:
màu xanh tượng
trưng cho sức
sống mãnh liệt
(chuối
xanh),
màu
vàng
tượng trưng cho
sự ấm no (bưởi,
đu đủ)... Có nơi
lại dùng ý nghĩa
tên gọi của từng
loại quả để thể
hiện ước vọng
của mình trong
ngày
xuân,
như: hồng, quýt
tượng trưng cho
sự thành đạt,
phật thủ tượng
trưng cho sự an
lành…
Riêng ở Nam
bộ, mâm ngũ quả vẫn cứ như truyền thống gồm: mãng
cầu, sung, dừa xiêm, đu đủ, xoài, mà quan niệm dân
gian thường gửi gắm một ước mơ đơn sơ: cầu sung
vừa đủ xài, hay cầu vừa đủ xài mà thôi.
Mâm ngũ quả ngày tết thể hiện sự phong phú của hoa
trái thiên nhiên, thành quả lao động mệt nhọc sau một
năm gặt hái. Đồng thời cũng thể hiện đạo lý nhớ về cội
nguồn “ăn quả nhớ kẻ trồng cây”, có lộc trời thì thành
kính dâng lên tổ tiên, tạ ơn trời đất...
Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên ở Việt Nam có truyền thống
lâu đời, là một biểu hiện của văn hóa dân tộc, đến mức
nâng lên thành đạo - đạo thờ ông bà, đạo làm con.
(Sưu tầm)
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CácconcủaRồng
Huỳnh Đức Thịnh
(Tổng hợp từ Internet)

Rồng, chữ hán là Long, chữ Phạn
là Nâga, là một loài sinh vật thuộc
thế giới vô hình, và cũng là một
loài trong Tứ Linh: Long, Lân, Qui,
Phụng (Rồng, Lân, Rùa, Phượng)

T

heo thần thoại, rồng có hình dạng rất lạ kỳ: đầu rồng
giống như đầu đà, sừng giống như sừng nai, cổ giống
như cổ rắn, bụng giống như bụng con dao, mắt giống
mắt thỏ, tai giống tai bò, chân giống chân cọp, móng
giống móng chim ưng, vảy rồng giống như vảy cá ly.
Trong truyền thuyết dân gian phương Đông, rồng có chín con với
hình dáng và sở thích hoàn toàn khác nhau. Các con của rồng được
dân gian sử dụng làm linh vật trang trí ở những vị trí, những vật
dụng với những ngụ ý đặc biệt khác nhau.
Chín loài ấy, có 2 thuyết khác nhau, với thứ tự cũng khác nhau:
Thuyết 1: Tù ngưu - Nhai xế - Trào phong - Bồ lao - Toan nghê - Bị
hí - Bệ ngạn - Phụ hí - Si vẫn.
Thuyết 2: Bị hí - Si vẫn - Bồ lao - Bệ ngạn - Thao thiết - Công phúc
- Nhai xế - Toan nghê - Tiêu đồ
1. Bị hí (tên khác là bá hạ, bát phúc, thạch long qui) là con trưởng
của rồng - linh vật có hình dáng
thân rùa, đầu rồng. Bị hí có sức
mạnh vượt bậc, chịu được trọng
lượng lớn thích mang nặng, có
thể cõng được tam sơn ngũ
nhạc không bao giờ mỏi nên
thường được chạm khắc trang
trí làm bệ đỡ cho các bệ đá, cột
đá, bia đá, trụ đá. Nhiều người
nhầm với rùa.
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2. Li vẫn (còn
gọi là Si Vẫn,
Si vĩ) - con
thứ hai của
rồng, là linh
vật có đầu
rồng,
thân
ngắn, miệng
trơn
họng
to, rất thích
nuốt các vật
lớn, lại có thể
phun nước làm mưa. Tương truyền
li vẫn thích ngắm cảnh và thường
giúp dân diệt hỏa hoạn nên được
chạm khắc làm vật trang trí trên
nóc các cung điện cổ, chùa chiền,
đền đài... ngụ ý cầu trấn hỏa, bảo
vệ bình yên cho công trình khác với
Trào phong là đầu quay vào trong,
nuốt lấy xà nhà hoặc bờ nóc.
3. Bồ lao Con
thứ ba của rồng,
là linh vật thích
tiếng động lớn,
âm thanh vang
dội. Vì thế quai
chuông
khắc
hình Bồ lao hai
đầu quay ra hai
bên ôm chặt quả chuông với mong
muốn chiếc chuông được đúc có
âm thanh như ý muốn.

lạ thích ăn uống, càng nhiều đồ
ăn càng tốt. Thao thiết tham ăn vô
độ, được đúc trên các vạc lớn, lại
tượng trưng cho việc thu lấy tài lộc
giống Tì Hưu.
6. Công phúc
còn gọi là Bát
Phúc, Bát Hạ
con thứ sáu
của rồng, là linh vật thích nước
nên được khắc làm vật trang trí ở
các công trình hay phương tiện
giao thông đường thủy như cầu,
rãnh dẫn nước, đập nước, bến tàu,
thuyền bè... để canh giữ với mong
muốn Công phúc luôn tiếp xúc, cai
quản, trông coi lượng nước phục
vụ muôn dân.
7. Nhai xế
còn gọi là
Nhai Tí con thứ bảy
của
rồng
– linh vật có mình rồng, đầu chó
sói, cương liệt hung dữ, khát máu
hiếu sát, thích chém giết chiến trận
- là linh vật có tính khí hung hăng,
thường nổi cơn thịnh nộ và ham
sát sinh vì thế Nhai Xế được khắc
ở thân các vũ khí như lưỡi phủ, lưỡi
gươm đao, trên vỏ gươm, chuôi
cầm khí giới đao, búa, kiếm, xà...
ngụ ý thị uy, làm tăng thêm sức
mạnh và lòng can đảm sát khí của
các chiến binh nơi trận mạc...

4. Bệ ngạn (còn gọi là Bệ Hãn, Bệ
Lao, Hiến Chương) là con thứ tư
của rồng, có hình dáng giống hổ,
răng nanh dài và sắc, có sức thị uy
lớn. Theo truyền thuyết, bệ ngạn
rất thích nghe phán xử, phân định,
thích lý lẽ và có tài cãi lý đòi sự công
bằng khi có bất công, nhờ vậy bệ
ngạn thường được khắc trên các
tấm biển công đường, đặt ở cửa
nhà ngục hay pháp đường, ngụ ý
răn đe người phạm tội và nhắc nhở
mọi người nên sống lương thiện.

8. Toan nghê (còn
gọi là kim nghê) - con
thứ tám của rồng - linh
vật có mình sư tử, đầu
rồng, thích khói lửa, mùi
thơm, nuốt khói phun
sương, thích sự tĩnh
lặng và thường ngồi yên
ngắm cảnh khói hương
tỏa lên nghi ngút. Toan
nghê được đúc làm vật trang trí
trên lư hương, đỉnh trầm, các lò
đốt trầm hương ngồi trầm mặc trên
đỉnh hay bám hai bên, ngụ ý mong
muốn hương thơm của trầm hương
luôn tỏa ngát..

5. Thao thiết con
thứ năm của rồng,
là linh vật có đôi
mắt to, miệng
rộng, dáng vẻ kỳ

9. Tiêu đồ (còn gọi là phô thủ có
đầu giống sư tử) - con thứ chín của
rồng - là linh vật có tính khí lười
biếng, thường cuộn tròn nằm ngủ,
không thích có kẻ lạ xâm nhập

lãnh địa của mình.
Tiêu đồ được khắc
trên cánh cửa ra vào,
đúng vào vị trí tay cầm
khi mở, ngụ ý răn đe
kẻ lạ muốn xâm nhập
nhằm bảo vệ sự an
toàn cho chủ nhà.
10. Tù ngưu còn gọi
là Tỳ Hưu, Tu Lỳ đầu
như Kỳ Lân, có sừng,
vẩy giống rồng, thân
của gấu, có cánh
trên lưng. Tỳ Hưu một
sừng là giống cực kỳ
hung dữ, chuyên cắn
hút tinh huyết của
các loài yêu quái, ma
quỷ nên còn gọi là con Tịch Tà.
Loại Tỳ Hưu hai sừng là loài chuyên
hút vàng bạc, châu báu trong trời
đất nên được cho là con vật giữ tài
lộc hay còn gọi là Thiên Lộc. Khi
đó Tỳ Hưu có đặc điểm miệng to,
ngực to, mông to nhưng không có
hậu môn (chỉ để hút vào mà không
làm mất đi cái gì). Nếu thỉnh một
cặp Tỳ Hưu thì con cái là Tỳ, con
đực là Hưu.
Tu Lỳ là kiện tác của Tỳ Hưu, với tư
thế cuộn tròn, lưỡi cong, răng sắc
đón lộc và giữ của. Tỳ Hưu rất dễ bị
nhầm thành Chó Trời , không hề có
tác dụng tốt cho gia chủ.
Tỳ Hưu cũng có đặc điểm là thích
âm nhạc, có tài thẩm âm. Vì thế
nên Tỳ Hưu thường được khắc trên
đầu cây đàn hồ cầm, nguyệt cầm,
tì bà.
11. Trào phong có thân
phượng, có thể hóa
thành chim, đặc điểm
thích sự nguy hiểm,
nhìn xa vọng rộng. Do
đó Trào Phong được
tạc ngồi trên nóc nhà,
đầu mái nhà nhìn về phía xa.
12. Phụ hí mình dài giống rồng,
thích văn chương
thanh nhã, lời văn
hay chữ tốt. Vì thế
Phụ hí tạc trên
đỉnh hoặc hai bên
thân bia đá.
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Tết Nguyên Đán ở Việt Nam

Phong tục truyền thống tiễn đưa năm cũ và chào
đón năm mới ở nhiều vùng lãnh thổ trên thế giới
có nhiều điểm khá tương đồng. Tuy nhiên mỗi
quốc gia vẫn giữ được bản sắc riêng trong ngày lễ
tết, tạo cho người ta một ấn tượng khó quên nếu
có dịp được thưởng lãm.
Thứ nhất là cuộc gặp gỡ của những gia thần: Táo quân - thần trông coi
việc nấu ăn của mọi người trong nhà (Táo quân lên chầu trời ngày 23
tháng Chạp nhưng đến ngày 30 cũng về để “họp mặt” và chuẩn bị cho
năm mới).
Thứ hai là cuộc “gặp gỡ” tổ tiên, ông bà... là những người đã khuất.
Người dân quan niệm hương hồn người đã khuất cũng về với con cháu
vào dịp tết.

Tết ở Trung Quốc

Tết Nguyên Đán ở Việt
Nam
Tết Nguyên Đán là lễ hội lớn nhất
trong các lễ hội truyền thống Việt
Nam từ hàng ngàn đời nay, là điểm
giao thời giữa năm cũ và năm mới.
tết còn là dịp để mọi người Việt
tưởng nhớ, tri ân tổ tiên, nguồn
cội và tình nghĩa xóm làng... Theo
phong tục cổ truyền Việt Nam, Tết
Nguyên Đán trước hết là tết của gia
đình. Trong ba ngày tết diễn ra ba
cuộc gặp gỡ lớn ngay tại mỗi nhà:

Thứ ba là cuộc gặp gỡ của những người trong gia tộc. Như một thói
quen linh thiêng và bền vững nhất, mỗi năm tết đến, dù đang ở đâu, làm
gì, trong hoàn cảnh nào..., hầu như ai cũng mong muốn và cố gắng trở
về đoàn tụ với gia đình.
Dịp Tết Nguyên Đán người ta làm bánh chưng, trồng cây nêu, đi chúc
mừng nhau, mở hội, tổ chức các cuộc vui chơi, thi đấu, ăn uống... rất
tưng bừng. Trên bàn thờ, ngoài lễ vật, mâm ngũ quả, bánh chưng... còn
có một cành đào (ở miền Bắc) hoặc cành mai (ở miền Nam). Tết Nguyên
Đán thực sự là ngày hội ngộ lớn, ngày nhớ ơn, tạ ơn, chúc mừng, sum
họp vui vẻ và thiêng liêng.

Tết ở Trung Quốc

Cũng giống Việt Nam, tết cổ truyền ở Trung Quốc là những ngày lễ quan
trọng nhất trong năm. Bắt đầu từ ngày 23 âm lịch, mọi người dân Trung
Hoa trên khắp thế giới kéo nhau về quê ăn tết để được đoàn tụ với gia
đình, quây quần bên nhau làm những món ăn ngon để thờ cúng tổ tiên
trong dịp năm mới và những lễ hội vui của họ được kéo dài cho đến hết
rằm tháng giêng âm lịch.
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Tết ở Ấn Độ

Tết ở Campuchia

Tết ở Anh quốc

Kể từ đó cứ mỗi dịp năm hết tết đến người dân Trung
Quốc thường trang trí nhà bằng cách treo những câu
đối đỏ, đèn lồng đỏ, dán giấy đỏ và đốt pháo để mong
muốn có một cái tết vui vẻ, một năm mới an lành.

dịp tết, các đền chùa thường treo cờ ngũ sắc và cờ
trắng hình cá sấu của đạo phật. Trước khi đón năm
mới, mọi nhà đều dựng bàn thờ để đón ông bà tổ tiên,
trên bàn thờ thường thắp 5 nén nhang, 5 cây đèn cầy.

Tết ở Ấn Độ

Đêm giao thừa mọi gia đình làm những chiếc đèn lồng
thật đẹp rồi đem ra thả trên mặt hồ. Hàng ngàn ngọn
đèn trôi lung linh thành một hội hoa đăng và người ta
tin rằng đèn của nhà nào vừa đẹp vừa sáng suốt đêm
thì nhà ấy sang năm mới gặp nhiều điều tốt lành.

Tại những nơi công cộng, người ta còn chuẩn bị sẵn
các thùng bột màu để mọi người tạt vào nhau. Ai bị tạt
nhiều bột màu thì sẽ gặp nhiều may mắn trong năm
mới. Ở một số vùng núi dân tộc ít người phía bắc, để
chúc tụng năm mới người ta thường cọ mũi với nhau. Cọ
càng mạnh thì làm ăn càng gặp nhiều suôn sẻ.

Tết ở Anh quốc

Ngày đầu năm từ sáng sớm mọi người đã cầm những
cây đèn nhỏ, những hộp phấn đỏ để đi chúc tết các
bậc cao niên và bạn bè thân hữu. Khi gặp mặt họ chúc
mừng nhau rồi cùng lấy phấn đỏ bôi lên trán nhau tỏ ý
mong năm mới gặp vận đỏ và nhiều may mắn.

Ở Anh, ngày đầu năm mới chính thức bắt đầu từ năm
1752. Người Anh rất coi trọng “tục xông nhà” đầu năm
mới. Họ quan niệm rằng nếu người đầu tiên bước vào
nhà là người có tóc vàng hoe hay màu đỏ, hoặc một
phụ nữ, sẽ mang đến những điều xui xẻo trong năm
cho cả nhà, nên họ chọn một thanh niên có mái tóc
đen, chưa vợ mang theo tiền, một mẩu than hoặc bánh
mì. Họ cho rằng những vật này tượng trưng cho sự
giàu sang, may mắn và hạnh phúc, đây cũng được
xem như món quà khởi đầu một năm đầy hứa hẹn.

Đối với người Ấn Độ, thời điểm thiêng liêng nhất để chào
đón năm mới là vào lúc giao thừa. Mọi người vây quanh
một đống lửa lớn, ca hát và nhảy múa. Sau đó họ dùng
bột mì kỳ cọ cơ thể, rồi vứt bột mì bẩn vào đống lửa coi
như đã loại bỏ mọi lo lắng phiền muộn của năm cũ.

Sau đó mọi người trở vào nhà kết các chùm đèn và treo
những bức tranh đặc sắc bên ngoài cửa ra vào, cửa sổ
những vật làm biểu tượng cho lòng mến khách. Trong
những ngày đầu năm mới, người ta thường gặp gỡ nhau
chuyện trò thân mật, ôn lại năm qua, và bày tỏ những
ước vọng về một tương lai tốt đẹp.

Tết ở Campuchia

Người Campuchia lấy ngày sinh của Đức Phật Thích Ca
Mâu Ni để tính niên đại, vì vậy từ ngày 14 đến ngày 16
tháng 4 năm dương lịch là thời gian diễn ra tết đón năm
mới (Tết Choi Chơnăm Thmay - hay tết Núi Cát). Trong

Tết năm mới ở các nước phương Tây diễn ra vào ngày
1.1, theo hệ thống lịch do Giáo hoàng Gregory XIII
(1502 - 1585) đưa ra và cũng là hệ thống lịch mà thế
giới ngày nay vẫn đang dùng. Lễ hội mừng năm mới
luôn là dịp của vô số những cuộc vui tưng bừng thú vị.

Có một phong tục khác lạ nữa ở quốc gia này là “đốt
bụi cây” để xóa bỏ tất cả những sự kiện trong quá khứ,
để bắt đầu một năm mới trọn vẹn niềm vui, không còn
chút vướng bận nào.
(Sưu tầm và biên dịch)
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Mollis
khuyến mãi
lớn cuối năm

Từ 8/12 đến 20/1/2012, Công ty Cổ Phần Dệt gia dụng
Phong Phú giảm giá 10% các sản phẩm khăn cao cấp
Mollis và 30% đối với các sản phẩm chăn, drap, áo gối
nhãn hiệu Hera.
Thương hiệu Mollis của Công ty Cổ phần Dệt gia dụng Phong Phú là một trong
những thương hiệu hàng đầu trên thị trường về khăn tại Việt Nam. Các sản phẩm
khăn Mollis được sản xuất từ nguyên liệu thiên nhiên, không sử dụng hoá chất và
trải qua các khâu kiểm định chất lượng an toàn cao trước khi tung ra thị trường.
Do vậy, khăn Mollis luôn hội tụ đủ các tính năng: mềm mại, hút ẩm tốt, thấm nước
cao, kháng khuẩn, an toàn cho da, không bị khô cứng sau nhiều lần giặt,…
Tuy nhiên, điều làm người tiêu dùng cảm thấy tin tưởng và sử dụng khăn Mollis
đó chính là yếu tố an toàn và bảo vệ sức khoẻ cho người dùng. Hầu hết các sản
phẩm của Mollis được sản xuất từ nguyên liệu tự nhiên như 100% cotton, tre, gỗ
sồi, đậu nành, tơ tằm, silk, sợi hoạt tính làm từ xơ dừa,… nên khăn có thể ngăn tia
cực tím, chống khuẩn, bổ sung axit amin, thân thiện với môi trường.
Hiện tại, khăn Mollis có rất nhiều chủng loại và mẫu mã như: khăn sử dụng chất
liệu đặc biệt, khăn cho gia đình, khăn cho nhà hàng khách sạn, khăn cotton
100%, khăn dùng khi chơi thể thao và đi du lịch…
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Canhchuacábớp
Ban Đời Sống
Công ty CP Dệt may Nha Trang

B

ạn đã một lần đến thành phố biển Nha Trang, cùng bạn bè và người thân
quây quần cùng nhau bên bờ biển dọc đường Trần Phú nối dài hay thả
hồn theo con sóng tại khu du lịch Hòn Tằm, Đại Lãnh, Dốc Lếch... Trong
không khí đậm nồng mùi biển của ngọn gió mát lành từ đại dương thổi
vào, bạn sẽ được thưởng thức món đặc sản “Canh chua cá bớp”. Canh
chua cá bớp ngoài việc bổ sung các dưỡng chất giàu dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe,
còn giúp tăng sức đề kháng của cơ thể và tăng cường “khí chất” do sức sống dẻo dai
của loại cá đặc biệt này.
Từ nhỏ, tôi chỉ biết duy nhất có mỗi món canh chua cá lóc ngoài Bắc, quê tôi gọi là
cá quả. Về sau tôi được biết thêm vài ba thứ canh chua như: canh chua cá bông lau,
canh chua cá cơm, canh chua lươn, canh chua thịt gà… Thực đơn canh chua theo
dòng thời gian ngày thêm phong phú, đầy sáng tạo và thật độc đáo! Đến một ngày
đẹp trời nọ, tôi được nhận vào làm “Chị nuôi” tại Ban đời sống – Công ty Dệt may Nha
Trang. Tay nghề nấu nướng lại tiếp tục nâng cấp thêm với những món ăn rặt hồn xứ
biển là món canh chua cá biển với nguyên liệu chính là cá mú, cá nhám, cá bớp…
nhưng ngon nhất vẫn là canh chua cá bớp.
Qua tham khảo dân ngư đi biển nơi đây, tôi mới hiểu thêm về loài cá bớp. Cá bớp
thường thấy ở các bãi bùn và cát thuộc vùng triều nước mặn. Cá đào hang có hai lỗ
hoặc nhiều hơn làm nơi trú ẩn và đẻ trứng. Lúc triều xuống, chúng rời hang và lướt trên
bùn hoặc trên đá để ăn tảo, chủ yếu là tảo silic. Cá bớp trưởng thành có trọng lượng
trung bình từ 5 - 15 kg/con, là một trong những loại hải sản cao cấp, du khách thập
phương sành ăn mỗi khi đến thành phố biển thường gọi món canh chua cá bớp, hay
cá bớp kho tộ để khám phá cái vị thơm ngon, thịt cá tươi trong này…
Bạn còn có thể chế biến cá bớp thành các món ăn hấp dẫn và ngon miệng khác như:
gỏi cá bớp, da cá chiên giòn, chả cá nướng than hồng, rang muối tiêu, nấu cà ri, nấu
măng chua…
Không giống các loại canh chua khác, canh chua cá bớp nhất thiết phải có sả bằm
nhuyễn chung với nghệ, đặc biệt phải có me, măng tươi hoặc măng chua. Ngoài vị
chua của me tươi (hoặc me muối), canh chua cá bớp còn phải có một chút nước cốt

chanh. Cá bớp mua về cạo rửa sạch, cắt mình cá thành từng khoanh bề cao khoảng
1,5cm – 2 cm. Tùy theo lượng cá nhiều hay ít mà lượng nước để nấu canh( bình quân
500g cá/ 1 lít nước). Khi thả cá vào nồi nước sôi, bạn nhớ chế một ít nước riêng để dầm
me lấy nước chua cho vào nồi. Lúc nồi canh vừa sôi độ mười phút thì cho măng chua
và cà chua đã xào sơ qua với ít gia vịvào, nêm chút đường cho dịu, rồi múc ra tô, rắc
rau thơm như ngổ, é, hành cùng mấy lát ớt và một ít tiêu xay. Món “tuyệt tác” này phải
được thưởng thức khi còn nóng. Bởi dù cá có tươi xanh đến mấy nhưng nếu để canh
hơi nguội sẽ khiến tô canh mất ngon vì mùi tanh của cá biển.
Để thay đổi khẩu vị với những đồ ăn tích trữ sẵn trong ba ngày Xuân, bữa cơm ngày
tết có nồi cơm gạo trắng thơm ngon với tô canh chua cá bớp nóng hổi đậm dà hương
biển ắt là một món quà Xuân chan chứa tình làng nghĩa xóm, gợi thương gợi nhớ về kỷ
niệm quê nhà Nha Trang…Mùa Xuân lộc biếc mai vàng, râm ran tiếng nói cười rộn rã,
chúng ta ngồi lại bên nhau trong gian bếp gia đình ấm cúng để tình thân bè bạn, để
hai tiếng yêu thương “gia đình” – “ gia đình ” ngân mãi những nốt nhạc hồng tươi thắm
xuân vui….
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ỗi khi xuân về, Má tôi chuẩn bị rất nhiều
món ăn để cúng rước ông bà về ăn
Tết với gia đình… Nào là giò heo hầm
măng, khổ qua dồn cá thác lác, nộm rau
củ, thịt kho hột vịt, làm dưa giá, làm dưa
món để ăn kèm với bánh chưng, bánh tét... Nhắc đến
dưa món mới thấy thật tuyệt vời! Má tôi làm dưa món
theo kiểu Huế rất kỳ công và có bí quyết hẳn hoi, ăn
một miếng là nhớ cả đời! Nhà tôi có 5 người con gái,
đứa nào cũng trổ tài học Bà làm dưa món nhưng chưa
bao giờ thấy ngon như của Má làm cả (có lẽ chị em tôi
làm không kỹ lưỡng như Má... hi hi, hơi ẩu?)

Bánh tráng,
thịt kho dưa giá
Hợp Nguyễn - VP.Tổng công ty
Thịt kho dưa giá nào xa lạ
Mấy chị em tôi cứ trổ tài
Tết nào cũng có nồi to nhỏ
Nhưng thấy ai ăn cũng cười cười???
Anh Hai tủm tỉm: “Làm thua Má”
Con út chêm vào: “Má khéo ghê”
Cũng buồn đôi chút nhưng bái phục
“Kho tàu… Má nấu…Quả là ngon…”
Má ngồi ôm cháu cười vui vẻ:
“Khéo nịnh là bây, để ăn hoài
Học sao cho giỏi còn thay Má
Mai rồi không Má có đâu ăn”
Lặng nghe Má nói, con thắt ruột
Trách mình sơ sót thiếu quan tâm
Xuân về mong ước bầy con chúc
Má mình mạnh khỏe sống thêm xuân

Trong các món ăn ngày tết của Má, món nào cũng
hấp dẫn nhưng tôi thích nhất món bánh tráng cuộn thịt
kho dưa giá. Từ nhỏ cho đến lúc lấy chồng, ngày tết về
sum họp gia đình lúc nào cũng được má nấu cho ăn,
thật là sung sướng! Ngày tháng qua mau, cuộc sống
tất bật cuốn chị em tôi xa nhà, việc chăm sóc Má cũng
có phần thiếu sót. Ba mất rồi, một mình Má thui thủi

Món bánh tráng thịt kho dưa giá
Nguyên liệu:
- 1,5 kg thịt nạc đùi
- 10 quả trứng vịt
- 2 trái dừa xiêm
- Tỏi, nước mắm ngon
- 1 kg giá ngắt bỏ đầu đen để món dưa giá đẹp hơn
- 2 củ cà rốt xắt sợi nhuyễn
- 50gr hẹ, hành lá cắt khúc
- 100gr củ kiệu tươi chẻ nhỏ
- Muối, nước vo gạo
Cách làm dưa giá :
Lấy keo cho nước vo gạo + 1 muỗng muối khuấy
đều. Cho tất cả giá, hẹ vào keo lấy lá chuối phủ lên
trên, dằn thêm một cái dĩa ăn bằng đá để giữ cho
giá không nổi lên trên. Đậy nắp keo qua ngày hôm
sau, giá vừa chua là dùng được.
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trong căn nhà trống vắng… Hôm nay, chiều cuối năm
cả nhà tụ họp bên Má ăn uống chơi đùa… Bỗng nhiên
chị Ba rung giọng nói “Má ốm hơn trước tụi bây ơi!”.
Thật buồn đến thảng thốt vì lúc này đây, mấy chị em
tôi chợt nhận ra má mình năm nay đã hơn tám mươi
tuổi rồi… Má già đi, vai gầy tay yếu mà cứ tất bật lo
nấu các món ngon cho con cái ăn uống, sum vầy mấy
ngày xuân.
Trước khi viết bài tặng Má, tôi rất cám ơn Diễn đàn
Phong Phú đã cho tôi cơ hội thể hiện được tình cảm
dành cho Má vì bản tính của tôi thường ít nói và khô
khan nên tôi khó bày tỏ tình thương với Má. Tết này,
sáng mùng một tôi sẽ ở bên Má, ôm Má thật lâu và nhẹ
nhàng đặt vào tay Má cuốn báo Xuân Diễn đàn Phong
Phú để thay lời muốn nói với Má rằng: Con thương Má
thật nhiều, Má ơi! Hy vọng năm nay khi xin Má đảm
nhiệm món dưa giá và kho thịt để dâng lên bàn thờ
cúng ông bà, Má sẽ tấm tắc khen ngon!
Xin mời các bạn vào bếp cùng tôi nhé!

• Trứng vịt luộc chín, bóc vỏ, rửa sạch bằng nước
sôi.
• Cho thịt heo vào nồi, thêm nước dừa tươi. Đặt nồi
thịt lên bếp, để lửa nhỏ kho thịt từ từ, thỉnh thoảng
vớt bọt sạch. Đến khi thấy thịt ngả màu hơi nâu,
cho nước mắm ngon và trứng vào tiếp tục kho. Sau
đó, cũng để lửa riu riu và kho tiếp đến khi thịt mềm
là được. Cho tỏi xắt làm đôi vào sau cùng để tạo vị
thơm ngon hơn.
Thịt kho trứng có màu đẹp tự nhiên mà không cần
phải cho nước màu thắng là nhờ vào nước dừa.

Cách dùng :
Chuẩn bị bánh tráng loại nhỏ thấm sơ nước cho
mềm, cuộn chung với thịt kho, trứng và dưa giá.
Thêm một ít rau thơm, rau tần ô vào cuốn bánh sẽ
tạo nên một phong vị là lạ và làm cho món ăn đỡ
Cách kho thịt :
ngán, các bạn ạ! Nước chấm là nước thịt kho có
• Thịt cạo rửa sạch với muối, cắt thành từng khối dầm thêm trái ớt hiểm thì ăn vào là mê tơi luôn.
cỡ 3 ngón tay. Nấu sôi nước dấm nuôi, cho thịt vào Ngần ấy mùa Xuân đã trôi qua, các chị em tôi mãi
trụng sơ rồi vớt ra ngay (để miếng thịt kho không bị mãi không bao giờ quên đươc hương vị đậm đà,
da diết và chan chứa tình thương của Má…
rã khi hâm đi hâm lại nhiều lần).
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Khoảnhkhắc

mùa Xuân
Nguyễn Khang Duy
Coats Phong Phú

N

hững ngày không có em – Ta nghe tâm
hồn mình trống vắng lạ lùng – Trời vẫn
trong và xanh đến vô cùng – Xuân vẫn
nồng và hoa vẫn thắm – Ta đã về bên bao
người thân và ta nhớ lắm – Một sắc màu
hay một góc riêng tư – Chùm khế ngọt năm xưa mẹ hái
cho ta thời bé bỏng mãi ngọt đến bây giờ - Trong ký ức
cuộc đời dễ gì ai quên được em ơi!
Chiều cuối năm ta cùng các chú trong họ vác cuốc ra
nghĩa trang tảo mộ - Ta cũng chung tay dọn dẹp “nhà
cửa” cho những người đã khuất đón tết - Những bầy
chim chiền chiện líu lo, ríu rít trên đầu như một bản tình
quê – Tuổi ấu thơ lại ùa về với bao kỷ niệm – Hình ảnh
đáng yêu của bầy chim chiền chiện – Theo ta mãi bên
mình khi đến mỗi mùa xuân.
Ngày mai mồng một tết, ta sẽ theo mẹ đi chùa lễ Phật
– Ta sẽ không vì hái lộc đầu năm mà bứt phá cây cảnh
của nhà chùa – Và ta sẽ nhớ lời em dặn: hạn chế những
cuộc vui với bạn bè, dành trọn một ngày bên mẹ để
tâm sự, an ủi, trò chuyện… Không biết con trai như ta
có làm được điều đó không ?
Vẫn nhớ em quay cuồng như một thuở – Ta sẽ tìm
quên bên ly rượu xuân nồng – Có lẽ bên bạn bè cũ lâu
ngày gặp lại sẽ vui nhiều lắm đấy – Nhưng một khoảng
lớn trong tâm hồn vẫn dành riêng cho em đấy, em ơi !!!
Đồng hồ thong thả gõ những giọt thời gian - Một mùa
xuân mới bắt đầu…

Chẳng còn nhìn thấy

Ngày tết, hai bạn thân gặp lại nhau sau một thời gian
dài xa cách. Chuyện trò hồi lâu, chợt một người hỏi:
- À mối tình của cậu và con nai vàng bây giờ ra sao rồi?
- Người kia thoáng buồn rồi đáp:
- Hết rồi cậu ạ! chẳng nhìn bóng dáng con nai vàng
đâu cả!
- Sao vậy?
- Mình đã cưới nó rồi! Bây giờ, nó đã hoá ra con sư tử!

Mừng hụt

Thấy bố mẹ vừa về đến ngõ, cu Tý chạy ra hớn hở
khoe:
- Mẹ ơi! Sáng nay có cô Mười ở bên Mỹ mới đến nhà
chơi. Cô tặng cho nhà mình một món quà và nói
rằng: “Món quà của cô tuy nhỏ nhưng cũng đủ cho
gia đình cháu dùng trong một năm”
Nghe thế, mẹ cu Tý mừng quýnh, hỏi ngay:
- Món quà gì thế con?
- Dạ, một quyển lịch!

Cũng thấy cảnh ấy

Đầu năm mới, một người tới thăm bạn ở bệnh viện:
- Tôi không nghĩ là nhanh đến thế. Mới tối qua tôi còn
thấy bạn đón giao thừa và khiêu vũ cùng một cô tóc
vàng cơ mà.
- Thì vợ tôi cũng thấy cảnh ấy nên mới ra nông nỗi này.

Tán thành

Cô vợ đi chợ về hớn hở khoe với chồng:
- Anh ạ, hôm nay rất nhiều người khen em xinh và trẻ
hẳn ra.
Anh chồng gật gù đáp:
- Ừ, dịp Tết này ngoài đường thì thiếu gì kẻ say...

Nhắc khéo

Khách tới nhà cu Tý chúc Tết, Tý ra đón khách:
- Năm mới cháu chúc bác sức khỏe dồi dào, vui vẻ
quanh năm ạ!
- Cảm ơn cháu. Thế bố mẹ cháu có ở nhà không?
- Dạ không ạ, bố mẹ cháu đi chúc Tết rồi, chỉ còn
cháu với con lợn đất này ở nhà thôi ạ!

Chủ quan

Một ông khách đi xem bói, thầy phán:
- Ông có 2 đứa con trai...
- Bà đoán sai rồi. Tôi đã là cha của 3 đứa con trai cơ!
- Đó là do ông nghĩ thế thôi...

Lý do an toàn

Hai bợm rượu nói chuyện với nhau:
- Sao ở nước Ả Rập lại bày ra luật cấm uống rượu
nhỉ?
- Tớ nghĩ là vì lý do an toàn. Thử tưởng tượng xem,
nếu phải bò lê bò càng mà về, và ở nhà 4 bà vợ lăm
lăm 4 cái chày đang chờ ta...
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Phen này ông bắt quả tang
Thì đơn li dị ông mang ra toà.

Cậu chủ nhốt chuột lại đi
Nó trông to quá, em thì... bó tay!

Thì ra cái gã vịt trời
Là người yêu cũ vợ tôi, thảo nào...
Di truyền mà thấy... “làm sao”
Cái mình của má, cổ cao ba truyền.

Nếu tay chị cứ quay quay
Mặt em chắc chắn bị xay nát nhừ

Hai thằng mèo bé cỏn con
Đã không lên được lại còn tinh vi!

Há mồm hét tiếng vang trời
Vận công anh quyết di dời cái xe

Cha mẹ cấm đoán yêu đương
Đôi ta phải trốn tìm đường để hôn

Long móng ta đã bị rồi
Ủng này ta phải đi thôi không phiền

Bây giờ là mốt lông vàng
Em phải phơi nắng để vàng hết lông

Ai ơi chớ lấy vợ cao
Làm ăn chẳng được (làm sao có bầu?)!

Thủ tục hành chính phường tôi
Miệng to như cóc, làm thời như sên.
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