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Ông đã ngoài sáu mươi, cô cũng đã bốn lăm, còn gì !?? Thế mà họ đã 

gặp nhau và yêu nhau nồng nàn thắm thiết. Tình yêu của họ như chất chứa 

nhiều u uất nên họ thường “thở dài” hơn là nói cười vui vẻ… 

  Với cô, suốt hai mươi lăm năm qua, một quãng đường khá dài, cô đã 

dốc hết tình yêu thương cho đứa con gái. Cóp nhặt, tiết kiệm đồng tiền mình 

có được để lo cho nó. Từ ngày nó theo chồng về làm dâu cô sống một mình, 

cô cho mướn căn nhà mặt tiền và thuê lại một căn nhà nhỏ trong hẻm để ở. 

Căn nhà mướn như rộng ra, khoảng trống mênh mông vây bủa, cô cảm thấy 

cô đơn hiu quạnh, đêm ngày như chiếc bóng. “Tưởng rằng những gì cô tạo 

ra sẽ cho cô hạnh phúc, rồi đây ông và cô là chỗ dựa cho nhau, nhưng không 

được. Ông và cô chỉ được như vậy thôi “Rất gần nhưng cũng rất xa”. Có 

cũng như không. Cô khát khao được chăm sóc, được nâng niu chiều chuộng, 

được âu yêm vỗ về... Nỗi đau cô đang cưu mang không phải là sự thất bại 

hay sự phản bội mà vì luân lý đạo đức vì lề thói của xã hội.  

 Cô giật mình khi biết rằng tất cả đều vô nghĩa, khi ông lâm nạn mà cô 

chẳng giúp được gì, ray rức kinh khủng, nỗi tủi thân đang xâm chiếm tâm 

hồn cô, cô chợt nhớ tới câu: “Ngày nào có nhau giúp nhau cho thật nhiều. 

Ngày nào mất nhau sớt chia chẳng được đâu” (nhạc Trịnh Công Sơn). Cô 

thổn thức: Tại sao khi anh và em còn trên thế gian này lại không giúp nhau 

được gì chứ? Nước mắt cô lại ứa ra… 

 Còn ông. Ông cũng một lần dang dở. Có môt con gái lớn đang năm thứ 

tư đại học. Kinh tế là số tiền ông có, đưa cho người bạn mở công ty, hằng 

tháng lấy tiền lời chi tiêu. Họ không vướng bận về kinh tế.. Họ không giàu, 

nhưng đủ dưỡng già, chẳng ai làm phiền ai. 

 Họ gặp nhau trong một tiệc cưới khi ngồi chung bàn. Họ đã trưởng 

thành lại không bị ràng buộc bởi gia đình nên không phải mất nhiều thời 

gian để tìm hiểu dò dẫm, họ đã có nhiều thời gian trải nghiệm. Dưới mắt họ, 

họ có thể biết người ấy là thế nào và đang khao khát cái gì… 

  Ban đầu là, những bữa ăn sáng, ăn trưa những buổi café. Dần dần họ 

thân thiết, gần gủi, gần gủi như vợ chồng… Nhưng hôm nay ông ngã bệnh, 

cô không vào viện thăm ông được, chỉ liên lạc bằng điện thoại. Đó là điều 



làm cho cô đau đớn. Cô bật điện thoại gọi nhưng máy không trả lời. Cô ngã 

người trên trường kỷ, liên tục đến lần thứ ba, đầu dây bên kia có giọng nữ  

bắt máy: 

 - Cháu nghe ạ. 

 - Cháu là ai ? 

 - Cháu là con gái bố N. 

 - Bố cháu đang bệnh nặng phải không? 

 - Bố cháu đang ở phòng cấp cứu, đang thở Oxy. Xin lỗi cháu đang bận 

ạ. Cúp máy. 

 Cô dắt xe ra, khóa cửa, cô len lỏi qua dòng người bóp còi inh ỏi, không 

để ý đến đèn đỏ đèn xanh, lòng như tơ vò, bối rối với những ý nghĩ mâu 

thuẩn. Gần đến cổng bệnh viện, cô đắn đo với những ý nghĩ mâu thuẩn dằn 

vặt. Cô không vào bệnh viện mà chạy thẳng đến quán café mà cô và ông 

thường ngồi. 

  Vào một góc khuất, gọi một ly đá chanh, nhấp từng ngụm và nghĩ về 

ông, về đời mình…  

 Điện thoại của cô lại rung lên: 

- Cháu hả? 

  - Cháu đây. 

  - Cháu đang ở phòng cấp cứu, ba cháu vẫn đang thở Oxy. 

  - Có ai với cháu không? 

  - Chưa ai về kịp. 

  - Cháu cố gắng chăm sóc cho ba, cô đang ở xa, cũng không thể. Cô 

ngậm ngùi trong nỗi buồn bởi lời nói dối của mình. 

  Phố đã lên đèn, cô rời quán lòng nặng trĩu không yên. Sau đêm dài 

không ngủ. Sáng hôm sau cô nhận được tin nhắn: 

- Con H đã đi học, hình như sáng nay nó phải thi môn gì đó. Anh nhớ 

và thương em nhiều lắm. Ông nói như kẻ hấp hối làm cô sợ. 

- “Em vào chăm sóc cho anh nghe? Nếu anh có mệnh hệ nào mà không 

gặp được anh lần cuối  thì năm tháng còn lại em sống làm sao”. 

Ông nhắn lại: “Không đươc đâu em. Chúng ta đang vướng nhiều thứ 

lắm. Em biết đấy, suốt một thới gian dài quen nhau, chúng ta chưa hề sánh 

vai bên nhau vào những chốn đông người, chúng ta phải ngồi trong một góc 

khuất của quán café, phải ẩn mình vào những tiệm ăn ít người lui tới. Chúng 

ta phải lẫn trốn những ánh mắt tò mò, xoi bói. Anh và em cũng chưa bao giờ 

giới thiệu với bà con xa gần, bạn bè thân thiết cho họ biết rằng anh và em 

yêu nhau với tất cả trái tim đam mê nồng cháy. Chúng ta đang bị ám ảnh 

bới một sợi dây vô hình”. Ông buông tiếng thở dài… 

 Cô biết ông mệt không nói thêm được. Cô thẩn thờ như kẻ không hồn. 

Buổi trưa đứa con gái của ông lại vào chăm sóc cho ông, báo cho cô biết tình 



trạng sức khỏe của ông không mấy khả quan. Ông vẫn đang thở Oxy. Cô và 

đứa con gái chưa biết mặt nhưng cái cách hỏi han chia sẻ như thân quen lâu 

lắm. Họ cảm thấy an ủi, ấm áp. 

  Yếu ớt trở mình rồi ngoắc đứa con gái đến gần thều thào : 

  - “Khi mất đi, ba sẽ không mang theo gì hết, nhưng đặc biệt là chiếc 

điện thoại này. Nó là kỷ vật của ba, con hãy cho nó theo ba”. 

  Đứa con gái mặt tái xanh, hối hả chạy sang phòng bác sĩ trực. 

  Điện thoại của ông lại rung lên. Ông đọc: “Năm tháng qua khi chúng 

ta còn bên nhau có thể chúng ta sợ thị phi, chúng ta thận trong giữ gìn, 

nhưng bây giờ có thể em sẽ xa anh mãi mãi, thì cần gì hở anh? Anh hãy cho 

em thực hiện đạo lý làm người. 

Ông gắng gượng bấm máy trả lời: 

 - “Đừng em, chẳng thay đổi được gí đâu, nhưng em còn sống, em phải 

được mọi người đối xử đàng hoàng, tử tế. Em phải được ngẩng cao đầu. Có 

lẽ mình sẽ không bao giờ còn găp nhau được nữa, chỉ tiếc là không còn bên 

em, chăm sóc cho em khi nắng sớm, mưa chiều. Từ nay em hãy tự chăm sóc 

mình. Em ở lại bình an”. Ông mở to mắt nhìn những dòng tin nhắn sau cùng. 

Chiếc điện thoại từ từ rời khỏi tay và nằm trên lồng ngực, im bặt… 

- Cô thảng thốt kêu lên: 

- Anh…Anh… Anh… 

Đầu dây bên kia im bặt. 

Thế là hết, cô gục xuống chiếc bàn nhỏ giữa không gian u tịch trong 

một chiều thu buồn…Ông đã qua đời!!! 

 Việc thiêu đốt được giao cho dịch vụ mai táng. Quan tài của ông đã 

được đưa đến lò thiêu. Thân bằng quyến thuộc đã ra về chỉ còn lại cô Út và 

đứa con gái của ông. 

 Sau năm giờ thiêu, cốt của ông được đưa ra, nó nằm dưới đáy quan tài 

một màu trắng bạch. Người đàn ông phụ trách thiêu ngoắc hai cô cháu đến 

gần nói: 

 - Đây là mã số, hình, ngày sinh, ngày mất của ông cụ đã ghi rõ trên hủ 

cốt, đoạn gắp những đốt xương màu trắng bỏ vào hủ, hàn lại bằng xi măng 

trắng, ông tiếp: 

  - Chiều mang biên nhận đến văn phòng nhận hủ cốt này. 

  Chờ cho hai cô cháu khuất sau khuôn viên lò thiêu, cô xuất hiện trong 

bộ áo dài đen, đôi kính râm mát, bước nhanh đến chỗ người đàn ông và điềm 

đạm nói: 

 - Ông vui lòng cho tôi xin một ít tro bụi còn sót lại của hài cốt này 

được không? 

Một thoáng ngỡ ngàng nhưng người đàn ông cũng kịp nhận ra những 

thầm kín, u uất trong đôi mắt trĩu buồn của cô, ông hỏi : 



- Cô cần gì ở tôi ? 

Cô nhắc lại: 

- Cho tôi xin một ít tro bụi của hài cốt này.  

- Tôi đã làm xong nhiệm vụ. 

- Thưa ông tôi biết, xin ông giúp, tôi mang ơn nhiều lắm. 

- Làm nghề này khá lâu, nhưng đây là lần đầu tiên có người… 

Cô nhủ thầm: “Lần đầu hay lần cuối cũng được. Cô không muốn kéo 

dài phút giây đau đớn này. Cô giúi vào tay ngưởi đàn ông mấy tờ giấy bạc 

và cái lọ thủy tinh nho nhỏ nài nỉ lần nữa: 

- Ông làm ơn đi… 

Cuối cùng người đàn ông cũng làm theo ý nguyện của cô. 

 Ra khỏi cổng lò thiêu trời nhá nhem tối. Cô nghĩ thầm, phải để cái hủ 

cốt này một nơi thật trang trọng. Dễ thấy, dễ chạm vào, có thể nó sẽ theo cô 

về bên kia thế giới. Cô buông tiếng thở dài “Ôi đời tôi” 
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