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Đang uống café sáng với mấy người bạn, điện thoại tôi bỗng rung lên. Đầu 

dây bên kia, giọng nữ nghe quen quen xúc động : 

      - Bố phải không, xong rồi bố! 

      - L. hả? 

      - Dạ phải, con đây. 

      Con bé quen ở quán nhậu X thường kêu tôi bằng bố, hơn năm rồi không gặp, 

hôm nay gọi cho tôi, lại nói “xong rồi” là sao? Tôi ngạc nhiên hỏi lại : 

      - Cái gì xong rồi bố không hiểu? 

      - Bố đến ngay với con đi, rồi bố sẽ hiểu mà . 

      - Con đang ở đâu ? 

      - Con đang ở phòng số…đường…quận… 

      Địa chỉ mà con bé cho là một khách sạn. Tôi giật mình nghĩ, không lẽ có 

chuyện gì tồi tệ khiến nó làm điều rồ dại. Sau  khi trao đổi với cô tiếp tân, vội 

vàng bước lên mấy bậc thang, đến trước cửa phòng gõ nhẹ, cánh cửa từ từ mở. 

Khuôn mặt tiều tụy, chỉ quấn ngang ngực chiếc khăn lông trắng, thấy tôi con bé 

bẽn lẽn quay đi… 

      Nhìn quanh căn phòng, trên nóc tủ kê ở đầu giường, một xấp bạc được chận 

bởi vỏ bia Ken. Giữa giường vài ba chấm đỏ nổi lên trên nền ra trắng, dưới chân 

giường là bộ đồ của con bé, vất bừa bãi, nhàu nát…Tôi nhận ra, đây là một cuộc 

giao hoang có điều  kiện, giữa người bán và người mua, rất sòng phẳng. Sòng 



phẳng đến vô tâm, tàn nhẫn. Chắc rằng ai đó đã cư xử với nó như vậy. Một đêm 

dài chỉ làm “chuyện ấy”rồi lặng lẽ, vội vả ra đi như kẻ cướp, không một lời từ 

biệt… Nó đâu phải cô gái lầu xanh, cũng không phải một cô gái bán hoa chuyên 

nghiệp. Con bé tuổi đời chênh vênh, non dại. Hụt hẫng tủi buồn là phải… 

      Tôi ngồi xuống mép giường, khẽ lay nhẹ bờ vai nó, nói: 

      - Thôi tắm, gội cho sạch sẽ đi con, bố ra ngoài một lát. 

     Ra đầu phố, ghé vào shop thời trang lựa một bộ đồ ngủ, rồi vào một quán ăn 

mua cho con bé một tô hủ tiếu. Khi trở lại, nó vẫn còn lục đục, lúng túng trong 

toillet tôi nói vọng vào, quần áo đây thay đi, rồi ăn cho khỏe đoạn gọi xuống quày 

tiếp tân xin đổi phòng. Lát sau chúng tôi được mời sang một phòng khác. Căn 

phòng hai giường, có cửa sổ, rộng rải, thoáng mát, thật dễ chịu. 

      Con bé tần ngần đứng trước gương, quạt, hong lại mái tóc, săm soi lại mắt, 

môi của mình như muốn dò hỏi “Thoáng chốc như một cơn bão đi qua, tàn phá, 

cày bới, đời nó chẳng còn gì...”. Nó bấu chặt vai tôi thì thầm: 

      - Ở thành phố này con đâu có quen ai ngoài bố. 

      Vuốt nhẹ mái tóc tôi vỗ về: 

      - Vết thương nào rồi cũng sẽ lành. 

      Con bé khẳng định: 

        - Vết thương sẽ lành nhưng cái sẹo vẫn còn mãi.  

        - Không đâu con, phải biết vượt qua chính mình để vui sống. 

      Tôi cố gắng chia sẻ, an ủi. Nhưng nỗi đau như được kích hoạt, nó run rẫy vật 

người xuống giường, nghẹn ngào nức nở,  mà không để ý đến bộ đồ nó đang mặc 

trong người là rất mỏng, bên trong không đồ lót, tôi phải lấy tấm chăn đắp lên 

người nó, để che bớt những gì đang lộ ra dưới làn vải mỏng.  

      Tôi ngã người trên chiếc giường đối diện, nói với nó: “Chắc con phải ở lại 

đây vài ba hôm cho tinh thần được tỉnh táo, cân bằng”…Con bé nhìn tôi khẽ gật 

đầu. 

      Trong thời gian ở lại khách sạn, ngày hai buổi tôi mang cơm, tối ở lại với nó 

như một người nuôi bệnh. Đêm đầu tiên nó trằn trọc, khó ngủ, đêm thứ hai tôi kể 

chuyện tiếu lâm rồi cho con bé nghe nhạc qua cái Ipod mang theo…Dần dần, tâm 

trạng con bé đỡ hơn, nó tâm sự: “Ở quê nghèo lắm, nhưng cha, mẹ vẫn muốn con 

cái học hánh đến nơi, đến chốn nhưng “lực bất tòng tâm” bố ạ…Cảnh nhà càng 

ngày càng khó khăn, không tìm đâu ra tiền, vừa xong lớp chín con phải nghỉ học, 

theo mấy đứa bạn lên thành phố tìm việc… 

 Tưởng đâu sẽ đổi đời, nhưng không dễ… Nhìn lại những đứa bạn, đứa nào 

có chút nhan sắc, “chân dài, đáy thắt, lưng ong” thì được vào làm các nhà hàng, 

karaoke lớn, đứa tầm tầm thì làm các quán nhậu bình dân. Ban đầu chưa quen, con 

rất khó chịu với thái độ sàm sỡ, lời nói khiếm nhã của khách nhậu khi đã có trong 

người năm, bảy chai bia. Tiền lương và tiền boa, tiết kiệm lắm mời đủ cho các 



khoảng: tiền ăn, tiền nhà, điện nước, mua sắm quần áo, son phấn v.v.., lấy đâu ra 

mà dư.  Mới đây thôi, nhận được tin, ba đột nhiên bị tai biến, không có tiền gửi 

cho ba thuốc thang. Đắn đo, suy nghĩ… Rồi cũng phải hy sinh “Hy sinh” đời con 

gái như vậy có đáng không bố?...Điện thoại con bé rung lên, lướt qua tin nhắn, nó 

thảng thốt kêu: 

 - Chết rồi bố!! 

 - Cái gì thế? 

 - Bệnh tình của ba con rất nguy kịch, ngày mai con phải về gấp. Bố có đi với 

con không?  

Không do dự, tôi trả lời: 

 - Bố sẽ đi với con. 

Đến quê con bé, trời đã xế bóng, một cuốc xe ôm, rồi một đoạn đi bộ mới 

đến nhà của nó. Mẹ nó đang lóng ngóng chờ trước cửa. Phút giây xúc động qua 

mau. Nó đến sát chiếc giường ba nó đang nằm, lay nhẹ bờ vai: 

 - Ba! Ba! Ba! Con về đây… 

  Đôi mắt sâu hóm mở ra, thân hình gầy đét của một người bệnh, thiếu thuốc, 

thiếu ăn, thiếu bồi dưỡng đang nằm kia, chờ chết. Thân phận của người dân quê 

sao mà nghèo nàn, cơ cực, biết đến bao giờ… 

 Con bé đưa tay gạt nước mắt, nhìn sang tôi nói với ba, mẹ nó: 

 - Đây là bố nuôi của con ở thành phố, nghe ba bệnh nặng, theo con về thăm. 

 Tôi cuối đầu chào ba, mẹ nó. 

 Loay hoay móc lại chiếc võng đang treo giữa nhà, nó bảo: 

 - Bố tạm nghỉ ở đây vài hôm nhé. 

 - Được rồi, con đừng lo. 

 Đong đưa trên chiếc võng, nhìn ra bầu trời tối om, đâu đây tiếng côn trùng 

kêu, buồn não ruột, tôi chìm dần vào giấc ngủ… 

 Nửa khuya, đột nhiên con bé gọi tôi bảo: 

 - Hơi thở của ba con yếu lắm, hình như muốn nói điều gì… 

 Tôi choàng dậy bước nhanh đến cạnh chiếc giường, ba nó gắng gượng nắm 

tay tôi thều thào: 

 - Chắc tôi không qua nổi, xin gửi lại cho anh, anh vui lòng chăm sóc và che 

chở nó. Nước mắt ông chảy dài, tiếc nuối như thầm nói “Ông chưa làm tròn bổn 

phận của mình”… Rồi xuôi tay. 

 Ba mẹ con, ôm lấy xác ông đớn đau, gào thét, kêu than, giữa đêm vắng, 

trong căn nhà hiu quạnh… Tôi se lòng chôn chân tại chỗ. Ôi! “Đá cũng phải 

buồn”… 

 Sụt sùi lấy ra trong giỏ xách một xấp bạc đưa cho mẹ nó và nói: 

 - Mẹ lo cho ba. 



 Đám tang của ba nó đã được bà con xóm giềng đưa đến nơi an nghỉ cuối 

cùng. Trở về nhà mọi người quay quần quanh mâm cơm “hậu tạ” trước bàn thờ, 

nhìn vào di ảnh của ba nó. Nó rất mãn nguyện, vì nhận thấy ai cũng hài lòng, 

khâm phục, chứa chan tình làng, nghĩa xóm, và trên hết là ba nó được một “cỗ 

quan tài đẹp”. Nó ngộ ra rằng “đồng tiền mà nó vừa kiếm được thật quý giá”, nếu 

không, mẹ nó chắc rất vất vả, buồn tủi, vay mượn để lo đám tang ba nó được chu 

toàn. Con bé thấy trong lòng thanh thản vô cùng… 

 Chạng vạng, nó dắt tôi ra bên bờ kênh, ngồi thật lâu, không nói với nhau lời 

nào. Gió đêm lạnh, con bé rùng mình, ngã đầu vào vai tôi… Nhìn đám lục bình 

trôi, tôi bâng khuâng nghĩ: “Không biết có bến bờ nào cho đám lục bình kia ẩn 

náu, nương tựa hay lênh đênh  trên  sông lớn, rồi trôi ra biển cả, mênh mông, vô 

định”… 

 Ngày mai tôi trở về thành phố với tuổi đời bên kia triền dốc. Con bé có thể ở 

lại mãi nơi này, không biết tôi sẽ “chăm sóc” cho con bé được bao lâu và đến bao 

giờ nó sẽ “tiễn đưa” tôi. 

 

Đỗ Văn Ngọc 

Saigon - 7/2012  
   

 

 

  


