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         Mấy hôm nay ba tôi bệnh nặng do bị xuất huyết dạ dày, chiếc khăn trắng trên 

ngực thấm màu đỏ tươi. Tôi hoảng sợ, gọi taxi đưa ba tôi đi cấp cứu. Chết ư ! Ai 

cũng phải chết, nhưng ba của con chưa phải lúc này. Ba đã từng nói : “Mong ơn 

trên cho ba được sống năm bảy năm nữa để thấy con trưởng thành. Con cảm nhận 

được điều này qua ánh mắt mong ước của ba trong những đêm khuya nhìn con 

ngồi học, hoặc những buổi chiều tựa cửa trông con đi học về. Tôi tự hỏi tại sao khi 

được ăn no mặc đẹp, được nâng niu chiều chuộng lại không biết trân trọng những 

tình cảm thiêng liêng, vô bờ mà ba đã dành cho tôi. Để bây giờ ba tôi bị xuất huyết 

bao tử, hôn mê nằm đó tôi mới ngộ ra rằng không gì hạnh phúc hơn khi còn trong 

vòng tay nâng đỡ, che chở của  cha mẹ. Để rồi dày vò ân hận hối tiếc. Có qúa trễ 

không ba! Tỉnh dậy đi ba. Tuổi đời con còn non dại lắm. Xin lỗi ba - xin lỗi ba - 

xin lỗi ba… 

Thật ngạc nhiên chỉ mới hai ngày nhập viện mà bà con, bè bạn gần xa đến 

thăm ba tôi khá đông. Có những người cách xa trên ngàn cây số trên mọi miền đất 

nước, kẻ vào người ra với những bước chân vội vã, khuôn mặt âu lo. Mọi người 

đứng quanh giường, im lặng không ai nói lời nào trong không khí buồn bã vì ba tôi 

vẫn chưa tỉnh. Cô y tá quanh quẩn trong phòng bệnh canh chừng bịch máu đang 

truyền cho ba tôi nói: 

         - Bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm, nhưng tỉnh lại cần phải có thời gian, anh 

chị có thể về nhà nghĩ, khi nào bệnh nhân  tỉnh tôi sẽ báo cho anh chị vào thăm.  

Mọi người nhìn nhau ái ngại rồi cô Hồng lên tiếng: 

         - Tôi ở lại đây với cô y tá, cháu và các anh có thể về nhà nghĩ.  

Ra khỏi cổng bệnh viện tôi vẫy một taxi đưa các chú về nhà. Tôi trở lại phòng hồi 

sức ba tôi vẫn chưa tỉnh, cô Hồng ngồi trên mép giường cạnh ba. Tôi ra ngoài đứng 

trên hành lang lơ đãng nhìn ra ngoài. Buổi chiều lất phất mưa, khung cảnh bệnh 

viện chen chúc người qua lại hối hãu buồn. Cảnh khổ của người bệnh và thân nhân 

không làm sao tả xiết. Tôi lại nghĩ về thân phận mình. Bà con nội ngoại một số đã 

qua đời, một số ở nước ngoài, không còn ai chia sẻ. Ba tôi, gà trống nuôi con từ khi 

tôi lên mười. Suốt ba mươi năm chỉ có cha con chia sẻ ngọt bùi năm tháng, bây giờ 

nếu còn lại mình, tôi chắc là buồn tủi lắm, nước mắt tôi lại ứa ra… 

          Miên man nghĩ ngợi bỗng một bàn tay vỗ nhẹ trên vai tôi giọng run run bảo: 

- Ba tỉnh rồi. 

         - Tôi nắm tay cô Hồng hối hả chạy vào phòng gọi khẽ: BA.BA. BA... 



         Ba hé mắt nhìn tôi, và môt thoáng ngạc nhiên trố mắt nhìn cô Hồng hỏi nhỏ: 

  - Hồng hả? 

  - Em đây.  

  - Nước mắt hai bên khóe lăn dài: 

  - Sao em biết mà đến thăm anh? 

  - Bạn anh báo. 

Hai người lặng lẽ nhìn nhau, bùi ngùi… Cô Hồng nhìn tôi nói: 

          - Ba đã tỉnh, để cô trông cháu cứ đi học. 

          Khi ra khỏi phòng quay lại tôi thấy cô Hồng khẽ cầm tay ba tôi bảo: 

          - Anh ốm quá. 

- Lâu nay em vẫn khỏe 

- Thoáng chốc đã trên ba mươi năm rồi nhỉ? 

- Vâng đã trên ba mươi năm. 

          -  Cuộc sống em có ổn không?  

          - Chồng em mất từ lâu, đứa con trai đã có gia đình, em đang ở chung với nó. 

Có thể anh không quan  tâm nhưng em mãi dõi theo hoàn cảnh của anh. 

          - Anh cũng biết nhưng số phận đã an bày. 

          - Anh có trách em không? 

          - Hoàn toàn không. 

          - Anh quan niệm thế nào về hạnh phúc? 

          - Vợ hiền con ngoan sống đến răng long đầu bạc. 

          - Đó là những điều đơn giản nhưng nhiều người là nỗi khát khao? 

          - Em ở lại đây bao lâu? 

          - Anh bình phục hẳn em sẽ về 

          - Cám ơn em 

          Khi biết ba tôi tỉnh lại các chú hớn hở vào thăm. Một chú nói: 

          - Nghe anh bệnh bọn em nhanh chóng vào ngay. Anh đã thoát hiểm, bọn em 

rất mừng, anh cố gắng tịnh dưỡng, bọn em không ở lâu được. Họ nắm tay ba tôi 

nói nhỏ: Bé Như còn quá nhỏ, anh phái trường thọ, ba tôi nhìn họ như thầm nói 

cám ơn rồi chia tay. 

          Những ngày sau đó tôi an tâm đi học vì ba tôi có cô Hồng chăm sóc. Từng 

viên thuốc. từng muổng cháo, cô lau mình ba bằng nước ấm, thay quần ao cho ba 

v.v… 

         Có lẽ tình yêu quá nhiệm màu làm cho sức khỏe ba tôi hồi phục nhanh chóng. 

Cô Hồng đã dìu ba đi ra đi vào trong phòng, ba khỏe dần rồi tự vệ sinh cá nhân. Cô 

Hồng đã tận tình chăm sóc ba tôi hơn một người vợ. Tôi nhận ra một điều, tình bạn 

ngày xưa sao mà thắm thiết, sâu nặng. Họ sống với nhau thật tử tế và giàu lòng trắc 

ẩn. 

         Hôm nay ba tôi xuất viện, tôi nghỉ học vào bệnh viện đón ba về nhà. Ngoài 

hiên nắng vàng nhảy múa, chim hót líu lo lòng tôi hân hoan, rộn ràng như mở hội. 



Tôi gọi môt taxi. Trên taxi cô Hồng ngồi cạnh ba. Ba tôi ngã đầu vào vai cô Hồng, 

xe chạy chậm họ lặng im, nhớ về một thời đã xa. 

         Từ bệnh viện Chợ Rẫy tôi cho xe chạy qua Lý Thái Tổ… Lê Văn Duyệt, Ngã 

Sáu rồi ghé bến Bạch Đằng hóng mát. Khi về, qua các đường Tự Do,  Duy Tân, 

Trần Quôc Toản - (những nơi ngày xưa ba thường lui tới). Đến đường Duy Tân ba 

tôi mơ màng cầm tay cô Hồng bảo: 

         - Em nhớ đoạn đường này không? “Con đường Duy Tân cây dài bóng 

mát…Vài giọt mưa sa hôn mềm trên má”… 

         - Thật khó quên. Mỗi hàng cây mỗi đoạn đường mỗi góc phố đi qua biết bao 

kỹ niệm êm đềm. Dĩ vãng vẫn còn nhưng hai mái đầu đã bạc. Có tiếc nuối không 

anh? Còn gì nữa đâu! 

        Ba tôi khẽ cựa mình, đưa bàn tay gầy guộc nhẹ vuốt mái tóc cô Hồng thở dài  

bâng quơ nói: 

       - Có lẽ đây là những giây phút hạnh phúc nhất đời anh… 

       Về đến nhà trời đã xế bóng, tôi và cô Hồng quét dọn lại chỗ nằm của ba tôi. 

Nhà vừa đủ cho một nhà bếp, một phòng khách và một phòng ngủ. Ba tôi vẫn nằm 

trên chiếc ghế bố, cái giường 1.4m hôm nay tôi và cô Hồng nằm chung. Tự nhiên 

tôi thấy ấm cúng. 

        Đêm tĩnh mịch tôi thấy cô Hồng vắt tay lên trán, ba tôi nằm nghiêng về phía 

cô Hồng, không nói. Dường như họ đang nghe tiếng lòng thổn thức.Tôi thiếp đi lúc 

nào không hay… 

        Sáng hôm sau cô Hồng thu xếp hành trang nhìn ba tôi nghẹn ngào nói: 

 -  Em phải trở lại, anh ráng giữ gìn sức khỏe đoạn nhìn tôi bảo: 

        - Cháu cố gắng chăm sóc cho ba và lo lắng học hành, chỉ còn mấy tháng thôi. 

        Chiếc taxi trườn tới trước cửa bóp còi, cô Hồng xách giỏ bước lên, cửa xe 

khép lại, cô Hồng vẫy tay  chào, ba tôi tựa người vào cánh cửa với ánh mắt buồn 

trông theo… 

              

                                                                                                  ĐỔ VĂN NGỌC 

                                                                                            Saigon – Tháng 11/2012 

 
             

 

 

 

 


