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Celebrating Western New Year and Lunar New Year 

 
Vietnamese Transcript: 
 
Người phỏng vấn: Ấy ơi, ấy thấy cảm giác của Tết Tây so với Tết ta thì khác nhau như thế nào? 
 
Người được phỏng vấn: Ừm, hồi mà ở Việt Nam ấy, thì Tết Tây nó không ̣đ̣̣̣

̣
ặc biệt lắm, theo 

kiểu thỉnh thoảng cũng có bắn pháo hoa nhưng mà không phải năm nào cũng bắn. Tại vì Tết Tây 
ở Việt Nam học sinh đi học thì được nghỉ có một ngày thôi, thế nên là giống như là ngày thứ 
bảy, chủ nhật thôi ấy, cũng không có cái gì là quá đặc biệt. Nhưng mà Tết ta thì ngược lại. Hồi 
bé tớ thích Tết ta lắm luôn ấy. Tại vì, như kiểu ... công đoạn chuẩn bị vô cùng hay ho và hấp dẫn. 
Lúc mà mua mấy cái lá chuối về để gói bánh chưng á, hay là lúc mà luộc bánh chưng rồi đợi đợi 
đợi đợi xong rồi ngửi ngửi ngửi ngửi mùi bánh chưng thơm thơm thơm cũng thật là vui ấy. Nói 
chung là ... nói chung là nhà tớ ngày trước chuẩn bị cầu kì, không khí rất Tết, bà tớ còn làm mứt, 
xong rồi ... làm mấy cái món theo kiểu là măng ... măng nấu thịt gà, rồi làm giò, chả cho nên là 
tớ thấy lúc nào đến Tết là nhà có rất là nhiều đồ ăn mà mọi người đều như kiểu rất là bận rộn bận 
rộn ... làm tớ cũng thấy bận rộn theo.  Mặc dù hồi tớ bé, tớ cũng chẳng biết làm cái gì, đi loăng 
quăng thôi, cũng không phải nấu nướng gì mấy. Nhưng mà … đấy … à mà hồi bé tớ còn thích 
Tết một cái là tại vì Tết có lì xì. Tại vì Tết ta thì ... thì người ta mới cho trẻ con tiền lì xì đúng 
không? Chứ còn Tết Tây thì ai cho lì xì làm gì. Thế .... thế cho nên tớ rất thích rất thích Tết ta vì 
có tiền ... có tiền tiêu vặt. Nói chung, hồi đấy, Tết là dịp duy nhất mà bọn trẻ con có thể có tiền 
ngoại trừ sinh nhật đấy. Thế nên là… 
 
Người phỏng vấn: Sinh nhật được tặng tiền hả ấy? Tớ chưa bao giờ được tặng tiền vào dịp sinh 
nhật … 
 
Người được phỏng vấn: Thỉnh thoảng giống như kiểu người ta không có ... không có cái gì để 
tặng mình thì người ta sẽ tặng tiền. Ha ha ha ha ...   
 
 
English Translation: 
 
Interviewer: So, how do you feel the New Year differs from the Lunar New Year? 
 
Interviewee: Um, when I was in Vietnam, Tet tay1 was not special; there were some years that 
had fireworks, but not every year. Because for Tet tay in Vietnam, students have only one day 
off, so it’s just like Saturday, Sunday, nothing really special. But Tet ta2 is the complete 
opposite. When I was little, I loved Tet ta very much. Because… the preparations are very 

                                                            

1 Western New Year. In Vietnam, Western New Year is celebrated in one day only. 

2 Vietnamese Lunar New Year, the most important and popular holiday and festival in Vietnam. (Tet. (n.d.). In 
Wikipedia. Retrieved January 23, 2012, from http://en.wikipedia.org/wiki/Tet). 
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interesting. When buying banana leaves to wrap banh chung3, or when steaming banh chung, 
and waiting and then smelling good banh chung, it’s really fun. All in all … my family pre
very carefully, and it felt so festive; my grandma made fruit jams, then … making dishes with 
bamboo sprouts … like bamboo sprouts with chicken, then pork roll. So there was always a lot 
of food in the house. Everyone was so busy … making me also feel busy; though I could not do
anything but stroll around. But … ah, when I was little, I loved Tet ta also because of the lucky 
money

pared 

 

 
oney. 

                                                           

4. Because only during Tet ta … do they give lucky money to kids, right? They do not do
that on Tet tay. So … so I really liked Lunar New Year because I got money … pocket m
Basically, at that time, Lunar New Year was the only occasion that kids could have some money, 
except for their birthdays. 
 
Interviewer: You are given money on your birthday? I’ve never been given money on my 
birthday … 
 
Interviewee: Sometimes when they have no … nothing to give, they give us money instead. Ha 
ha ha ha… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
About CultureTalk:  CultureTalk is produced by the Five College Center for the Study of World Languages and 
housed on the LangMedia Website. The project provides students of language and culture with samples of people 
talking about their lives in the languages they use every day. The participants in CultureTalk interviews and 
discussions are of many different ages and walks of life. They are free to express themselves as they wish. The ideas 
and opinions presented here are those of the participants. Inclusion in CultureTalk does not represent endorsement of 
these ideas or opinions by the Five College Center for the Study of World Languages, Five Colleges, Incorporated, 
or any of its member institutions: Amherst College, Hampshire College, Mount Holyoke College, Smith College and 
the University of Massachusetts at Amherst.  
 
© 2012 Five College Center for the Study of World Languages and Five Colleges, Incorporated 

 

3 a traditional Vietnamese cake, made from glutinous rice, green bean, pork and other ingredients. It is considered an 
important element on the family altar on the occasion of Tet ta. (Banh chung. (n.d.). In Wikipedia. Retrieved January 
23, 2012, from http://en.wikipedia.org/wiki/Banh_chung). 

4 Money given to kids during Tet ta, often comes in red envelope.  


