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      Với tôi mê tín là nỗi ám ảnh không nguôi. Khi mới cưới nhau nhà tôi đi 

xem thầy bói về nói lại rằng khi sinh con  ông bà phải gởi cho người quen 

nuôi đến năm mười tám tuổi mới lấy về, nếu không sẽ có những điều không 

lành. Từ đó khi sinh con là nhà tôi nhắn cho người quen đến ngay bệnh viện 

ẳm về trong bí mật. Người quen là bạn thân lại hiếm muộn nên vui mừng chấp 

nhận. Bà con ai quan tâm hỏi nhà tôi trả lời qua loa là kỵ tuổi gởi cho người ta 

nuôi. Một cách sợ mất con kỳ quặt, mù quáng, tôi và nhà tôi tranh cải gay gắt 

và mâu thuẩn. Nghe theo thì vô lý, không nghe nếu có điều gì thì ân hận. Suốt 

thời gian dài nhớ con, chúng tôi chỉ được ghé qua nhà thăm trong ngậm 

ngùi…  

Đến năm con trai mười tuổi, con gái bảy tuổi, phong trào vượt biên rầm 

rộ, cha mẹ nuôi hai cháu đến bàn với chúng tôi là họ “đi chui”. Muốn cho hai 

cháu đi thì mỗi đứa phải chung sáu cây vàng. Nhà tôi nói với tôi là dù có ở 

đây cũng không được gần con. Sau nhiều đêm trằn trọc suy tính tôi miễn 

cưỡng gởi con chúng tôi đi theo.  

          Hai tháng, ba tháng, sáu tháng rồi một năm bặt tăm. Mỏi mòn, buồn khổ 

chờ đợi trong tuyệt vong, không thấy tin tức cả người quen và hai con thương 

yêu. Chắc là bị bão to sóng lớn, hay hải tặc… “mất tích”.  

         Căn nhà bỗng rộng thênh thang, hoang vắng lạ thường, trong nỗi cô đơn 

buồn phiền, thèm tiếng khóc, tiếng cười của trẻ thơ. Tôi thỏ thẻ với nhà tôi 

chắc mình phải sinh thêm thôi… Con thứ hai của tôi ra đời trong tình cảnh 

như vậy. Lần này tôi quyết định không gửi con gái cho ai. Chính mình nuôi 

dạy con. 

         Nhớ lại khi mới lọt lòng từ bệnh viện về nhà. Tôi thấy trên thân thể nhỏ 

nhoi ngà ngọc đó, cái gì cũng mới, sạch sẽ gọn gàng. Trên đầu đội chiếc mũ 

len màu hồng che đến tận hai tai, toàn thân được quấn tả lót trắng tinh, kín mít 

chỉ lòi cái mặt đỏ au. Suốt ngày đôi mắt nhắm lại có lẽ chưa thích nghi với 

ánh sáng, đôi tay nắm chặt như sợ mất cái gì, đôi môi thỉnh thoảng mấp máy 

cười dễ thương làm sao. Ban đêm tôi và nhà tôi thay nhau thức, để sửa lại 

bình sữa hay thay tả lót. Có lần con gái làm kinh sốt trên bốn mươi độ, miệng 

khớp lại, phải để ngón tay vào cho con gái cắn đến rỉ máu mà không hay, 

chiếc Honda ở ngay cửa ra vào mà miệng cứ la ơi ới, chân lấn quấn kiếm tìm, 

để chở con gái đi bệnh viện v.v…   

        Con một! Tất nhiên cái gì con gái cũng số một. Má đi chợ về có cái bánh, 

cây kẹo con gái một mình ăn hết. Đi siêu thị, từ cái áo cái quần, đôi dép 



v.v…một mình con gái tha hồ sắm. Có những chiều cùng nhau giữa phố 

Saigon hết ba đến mà ẳm bồng. Con gái líu lo bên tai. Ba má tràn ngập niềm 

vui trong lòng. 

         Theo năm tháng con gái lớn khôn dần. Tuổi teen chớm nở, mọi chuyện 

rất nhạy cảm với con gái. Môt hôm  đi học về con gái chỉ gật đầu chào rồi đi 

nhanh vào phòng riêng, cài then. Không ăn uống, ai gõ cửa phòng cũng không 

mở, suốt cả buổi chiêu ấm ức khóc. Tôi băn khoăn lo lắng, cứ nghĩ những 

điều không lành đến với con gái như gặp một tay đểu cán nào đó gạt tình, làm 

nó đau đớn, hoặc nông nỗi với bạn cùng lớp. Xin đừng! xin đừng!.Tội nghiệp 

con bé, phài chi nó có anh chị em cùng trang lứa dễ thông cảm dễ chia sẻ vui 

buồn, đàng này chỉ một mình gặm nhấm, không biết nói cùng ai. Ôi con một! 

Nỗi cô đơn của con cũng là điều dằn vặt của ba má. Tôi rất bối rối nhưng cố 

lấy bình tĩnh gõ cửa phòng con gái: 

 - Ba đây QN. 

        Con gái tôi rón ren mở cửa. Tôi nhẹ nhàng bước  vào và ngồi xuống 

chiếc ghế kê gần cửa sổ, ôn tồn trò chuyện. 

        - Có gì buồn,  ba chia sẻ với con.  

        Con bé vùi đâu vào ngực tôi bật khóc, ngập ngừng trong tiếng nấc:  

        - Bạn con bỏ con rồi ba ơi… 

        Tôi giật mình hỏi dồn: 

-  Bỏ con là làm sao? 

          -  Bạn con đi nước ngoài du học, bỏ con. 

         Tôi nhẹ trong lòng, mọi lo lắng tan biến. Tôi đùa với con gái: 

         - Đi du học chứ đâu phải đi “âm phủ”. Con làm ba hết hồn. Thiệt là… 

         Con gái nắm tay tôi thì thầm: 

         - Con không thích ba đùa trong lúc này. Ba đã cười trên sự đau khổ của 

người khác. 

         - Quan trọng vậy sao? 

         Con gái nghiêm chỉnh trả lời: 

         - Sao lại không. 

         Nhìn khuôn mặt của nó, chắc là một nỗi buồn lớn đang xâm chiếm tâm 

hồn. Tôi chợt hiểu ra, có lẽ đây là bạn thân của con gái. Ôm con vào lòng an 

ủi :  

“Rồi đây con sẽ bước vào đời. Con sẽ đối mặt với nhiều nỗi buồn. Ai 

cũng có ông bà cha mẹ, anh chị em, bè bạn: “Trong đời ai cũng có những nỗi 

buồn và những cuộc chia tay. Có nhưng nỗi buồn người ta hằng mơ ước, như 

cha mẹ tiễn con đi lấy chồng, bạn bè tiễn đưa nhau đi công tác hay du học 

nước ngoài…Nhưng cũng có những nồi buồn không mong đợi như những cái 



chết bất đắc kì tử, không kịp trăn trối, không kịp thấy mặt nhau và cũng không 

cơ hội gặp lại . Gia đình mình cũng có những nỗi buồn như thế…  

Con đừng bi thảm hóa nỗi buồn. Mới chỉ chia tay bạn đi du học mà con 

đã buồn khổ, bỏ ăn, bỏ ngủ. Ngày nào đó gặp phải những chuyện buồn lớn 

hơn thì sao? Từ trước đến nay con lớn lên trong vòng tay nâng đỡ và nuông 

chiều của ba má, nên sức chịu đựng của con không có. 

         Chuyện buồn con gặp là chuyện nhỏ, có gì đâu mà phải bấn loạn, xao 

lãng bỏ bê học hành. Đi du học ! Mai mốt bạn con sẽ về. Thời gian là phương 

thuốc nhiệm màu. Cái gì rồi cũng qua. Một điều ba muốn nhắc nhở thêm là 

không gì hạnh phúc bằng, khi con còn đươc sự chăm sóc của cha mẹ. Con hãy 

tập trung vào việc học hành, không bị chi phối vào những chuyện khác. 

Tương lai đang chờ đón con. Con là người quyết định. Ba má ví con như cái 

trứng mỏng, giọt sương mai dễ tan phải biết giữ gìn…” 

 Trầm ngâm hồi lâu. Con bé thiếp đi trên tay tôi lúc nào không hay. Tôi 

đặt con gái vào giường, đắp chăn lên ngang ngực, bật đèn ngủ… Hôn lên trán 

và chúc con gái ngủ ngon.  

Tôi rời khỏi phòng con gái. Tôi muốn nụ cười hồn nhiên luôn trên môi 

con. Mong con gái bình yên đừng bị tổn thương, vì chúng tôi đã mất hết chỉ 

còn mình nó thôi. Tôi mong con gái dũng cảm, mạnh mẽ và bình tĩnh trước 

phong ba bão táp cuộc đời dù chỉ có mình con…Con một.  
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