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Tết đến với chúng ta luôn mang nhiều xao xuyến, mong đợi! 
Vâng, không còn cái mong đợi của tuổi thơ mong ngày Tết đến với áo quần đẹp 
cha mẹ cho, hoặc tiền lì xì để mua sắm những gì mà ta ưa thích! 
Cũng chẳng phải cái mong đợi cuả tuổi mới lớn khi ra đường phố ngày Tết cùng 
bạn bè để đi dự lễ tại các thánh đường, hoặc đi chùa hái lộc đầu Xuân,  xin mẹ cho 
đánh tí son cho đẹp tươi ngày Xuân mới... 
Mà chúng ta mang nhiều xao xuyến về kỷ niệm một thời trên quê hương Việt Nam 
vùng đất chôn nhau, cắt rốn và rồi lớn lên và trưởng thànhvới biết bao nhiêu kỷ 
niệm đầu đời cùng cha mẹ, anh, chị, em họ hàng, thầy cô giáo, bạn bè cùng lớp 
học... Biết bao nhiêu kỷ niệm ôm ấp trong hoài niệm! 
Thêm nữa, khi nhớ về kỷ niệm trên quê hương mình, không sao quên được những 
ngày tự do thanh bình với Hoàng kỳ tung bay trong gió, những chiến sĩ VNCH gìn 
giữ quê hương. 
Cho đến ngày ... Kết cuộc thương đau! 
Vì thế chúng ta đã ra đi đến một quê hương thứ hai và đã nhận quê hương này! 
Mong đợi một ngày, như những ngày chúng ta vừa vượt thoát. 
Mong đợi một ngày chúng ta trở về quê hương, trở lại trong thanh bình, an vui, 
hạnh phúc như xưa! 
Vâng, đến giờ đã hơn 45 năm mà chúng ta có nhiều người vẫn chưa một lần trở lại 
quê hương xưa cũ. Niềm xao xuyến và sự mong đợi "TRỞ VỀ" đó vẫn chưa đến! 
Thôi thì một lần nữa, nhân dịp Xuân về sự mong đợi này càng ngắn dần, khi tuổi 
đời, của chúng ta, người <ít nhất> cũng khoảng mười lăm tuổi đời khi dời bỏ quê 
hương, thì những niềm xao xuyến và mong chờ đó cứ nung nấu đến chín nhừ 
không nguôi! 
 
Thân mến chúc Quý vị, Anh Chị Em luôn An Bình, Hạnh Phúc và Sức Khoẻ trong 
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