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  Người ta bảo “yêu nhau là bình minh trong đáy mắt, cưới nhau là hoàng hôn 

của cuộc đời”. Thế nhưng chúng tôi vẫn háo hức trông chờ “hoàng hôn” đến. Vì ở 

đó có những người chồng, người vợ là những bờ vai nương tựa suốt đời, là những 

đứa con thông minh, kháu khỉnh là kỳ vọng ở tương lai. Đó là “gia đình”. 

Tôi và anh anh quen nhau từ khi còn học cấp ba, anh tốt nghiệp đại học ngân 

hàng ra trường đi làm. Sau đó hai năm, tôi tốt nghiệp đại học sư phạm và đi dạy. 

Tưởng là ổn, giống như hoàng hôn cuộc đời của bao người con gái khác, rất bình 

thường. Có chồng là gác qua một bên những cuộc vui với bạn bè, chu toàn bổn 

phận làm vợ, làm mẹ. Một hoàng hôn chứa nhiều hạnh phúc khả dĩ người ta bằng 

lòng chấp nhận. Và tôi đã lên xe hoa, ra mắt họ hàng, bè bạn, tuần trăng mật… Mọi 

chuyện diễn biến theo một trình tự tốt đẹp. Chúng tôi được một con trai đầu lòng 

và chúng tôi thực hiện thiên chức làm cha làm mẹ. Được làm cha làm mẹ thấy 

mình lớn hơn và là niềm hạnh phúc vô biên 

Đã đến lúc, chúng tôi không còn mơ mộng viễn vông, suy nghĩ vu vơ, phải 

nhìn vào thực tế cuộc sống, phải biết xây cho mình một tổ ấm. Căn nhà cấp bốn mà 

chúng tôi đang ở chỉ vỏn vẹn có 3x5=15m
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, phía trước vừa đủ kê một bộ bàn tiếp 

khách, phía sau là bếp và toillet đã trở nên chật chội khi con trai chúng tôi lớn dần. 

Anh và tôi dự định sẽ cố gắng, tiết kiệm để sửa lại căn nhà rộng rãi khang trang 

hơn cho thằng bé có chổ học hành đàng hoàng tử tế. Nhưng trời đã không chiều 

lòng người, hoàng hôn cuộc đời của tôi là nỗi bất hạnh ê chề. Dự định của tôi và 

anh không thành… 

Một chuyện tồi tệ bất ngờ xảy ra làm chúng tôi chới với hụt hẫng. Tôi đã bị 

một tai nạn giao thông khủng khiếp, nằm viện gần hai năm khi xuất viện đã mất đi 

một chân. Tôi đã trở thành phế nhân. Trong hai năm nằm viện, thật khó tưởng 

tượng nỗi vất vả của anh. Lực bất tòng tâm. Anh an phận, anh cam chịu không hề 

than van oán trách dù cảnh nhọc nhằn, túng quẩn đang đeo bám anh. Hai từ “số 

phận” anh thường dùng để an ủi. 

  Tôi không thể quen với khuôn mặt của tôi, khi thỉnh thoảng soi lại nhan sắc 

của mình. Tôi lạ lẫm hải hùng khi đối diện trước gương soi. Khuôn mặt trắng trẻo 

tròn trỉnh dễ thương ngày nào, hôm nay thay vào đó là những vết sẹo nham nhở 

chạy dài trên má, tôi không dám nhìn lâu. Còn anh dường như đã quen tất cả, từ 

đôi nạn gỗ, ngôi nhà nóng bức chật chội, khuôn mặt bầy nhầy, hơi thở ngắt quãng 

của tôi, ngay cả chổ nằm trên chiếc giương ọp ẹp cũ kỹ. Cái gì làm cho anh quen 

với những thứ đó? Ân sủng, lòng trắc ẩn  hay nghĩa phu thê của anh… 



Từ ngày nỗi bất hạnh đến với tôi, tự nhiên những ham muốn xác thịt của tôi 

không còn. Có những đêm khuya nằm bên nhau chúng tôi lặng lẽ, không nói nhưng  

tôi biết trong sâu thẳm con người đã bùng lên những khát khao chăn gối. Anh nằm 

đó, tôi nằm đây. Có lẽ anh đang bị ức chế, nhưng anh chỉ nhẹ nhàng vốt tóc tôi hôn 

lên mắt, lên môi tôi, rồi thôi… Anh rất tôn trong tôi, không muốn làm tổn thương 

đến tinh thần và thể xác của người vợ tàn phế. Ba năm rồi chuyện chăn gối giữa 

anh và tôi là không có. 

  Đành rằng những cặp vợ chồng khuyết tật vẫn có thế có con, tôi nghĩ vì họ 

cùng trong một môi trường, trong một hoàn cảnh hằng ngày tiếp xúc có lẽ người ta 

đã quen nhìn nhau, thấy nhau, giao tiếp với nhau dễ thông cảm, nên những mặc 

cảm xúc phạm lẫn nhau không có. Nhưng với anh dường như có cái gì đó là rào 

cản khiến anh không thể làm “chuyện ấy” với tôi. Anh còn trẻ, anh còn sung mãn 

nên cái cảm xúc rạo rực ái tình của vợ chồng tất nhiên phải có. Những lúc cao trào 

lên đến đỉnh điểm anh phải cố nén cơn dục vọng. Anh thường rời giường vào 

toillet, rồi tiếng nước chảy, những động tác rửa mặt tôi nghe rất rõ. Anh bước ra 

ngồi đó bên chiếc bàn nhỏ châm trà uống như muốn xua đi ý nghĩ với anh là hắc 

ám. Tôi liếc mắt nhìn thật khốn khổ cho anh tội nghiêp cho tôi mà nghe lòng tê 

buốt. Tôi phải ra đi, phải từ giã căn nhà này để anh có thể lập lại cuộc đời hoặc khi 

vắng mặt tôi, có thể giải quyết những khao khát của anh mà không làm anh bức 

rứt. 

Hôm nay sau khi đi làm về, cơm nước dọn dẹp nhà cửa và bảo con ngồi vào 

bàn học. Anh phải giặt đầy một thau đồ của tôi và con, xong đã hơn 23 giờ, anh lên 

giường nằm cạnh tôi. Hơi nóng từ mái tole phả xuống nóng bức khó chịu. Một tay 

anh đưa cho tôi gối, tay kia phe phẩy chiếc quạt cố dỗ dành cho tôi giấc ngủ an 

lành,  Cứ mỗi lần anh thể hiện sự quan tâm là mỗi lần nước mắt của tôi lại ứa ra. 

Không biết trong thâm tâm anh đang nghĩ gì. Với tôi là trăm nghìn nỗi dày vò. Tôi 

ray rứt tôi dằn vặt, không ngủ được nhiều đêm. Một cảm giác thèm khát, một mặc 

cảm phế nhân vô dụng…   

Buổi sáng anh đi làm, đứa con trai sáu tuổi học bán trú, anh cơm trưa văn 

phòng không về, cơm trưa của tôi được anh làm sẵn để trên chiếc bàn. Không 

những tôi buồn tủi nằm đây mà còn kéo theo sự khốn khổ của anh và đứa con thiếu 

đôi tay chăm sóc của người mẹ… Nhiều lần tôi đã chân thành nói với anh: 

- Thôi mình chia tay nhé? Em không muốn vì em anh vướng bận, phải khốn 

khổ tất bật suốt đời. Em muốn giải thoát cho anh.                 

- Anh không muốn nghe em nói quẩn. 

- Em suy nghĩ nhiều, chưa phải bế tắt đâu anh. 

- Tại sao em cứ nghĩ đến chuyện chúng mình xa nhau. 

- Đây là giải pháp có lợi cho cả ba, anh không phải mang một gánh nặng, em 

không bị mặc cảm, con trai được chăm sóc chu đáo, tử tế. 

- Anh còn chịu đựng được, anh đã quen với cuộc sống hằng ngày. 

- Anh đừng tự  cố chịu đựng nữa! 



- Khi yêu ta phải biết chấp nhận. Chấp nhận hạnh phúc đông thời bất hạnh 

của nó. Khi cưới nhau em còn khỏe mạnh và rất trẻ đẹp.  

- Nhưng chúng ta còn có cách, chưa phải là tuyệt lộ. Theo em nghĩ đây là 

cách tốt nhất cho anh không phải mang một gánh nặng, em không bị tuổi hờn ray 

rứt, con chúng ta được nuôi dạy tử tế. 

- Nói gì thì nói nhưng anh không muốn nghe đến chuyện chia lìa. 

- Không chia lìa đâu,  mất nhau  hay không là do anh. 

- Em thử nói xem. 

- Em sẽ vào Chùa ở! 

- Em định đi tu à? 

- Không phải đi tu mà mà là tìm cách giải quyết những khốn khổ cho nhau. 

Em có một cô bạn cùng lớp ngày xưa, không biết vì lý do gì mà cô ấy đã thành ni 

cô trong một Chùa lớn, em xin vào đó chắc sẽ có công việc phù hợp với em. Em sẽ 

không phiền anh nữa, em chân thành đó. Tôi nói trong tiếng nấc nghẹn ngào và 

nước mắt bỗng dưng ứa ra… 

Một quyết định, một sự lựa chọn tối ưu nhưng cũng rất khó khăn với tôi. Tôi 

không muốn nói nhiều thêm nữa. Anh miễn cưỡng nghe theo lời thỉnh cầu của 

tôi… 

Sáng chủ nhật anh dắt con vào thăm tôi. Trên băng ghế đá trong khuôn viên 

Chùa, đứa con trai đi lại trong sân Chùa, tôi và anh bờ vai kề sát nhau. Buổi sáng 

không khí ở Chùa thật trong lành thanh thản, tôi khoe: 

-Nhà Chùa cho em công việc như là một thư ký, ngồi một chỗ ghi chép sổ 

sách, tiền bạc của đạo hữu cúng dường cũng như thu chi của Chùa. Việc làm nhẹ 

nhàng phù hơp, anh yên tâm. 

- Anh sẽ cố gắng nuôi dạy con thành người… 

Buổi sáng khung cảnh Chùa yên ả. Tưng cơn gió mát lạnh thổi qua, chuông 

báo đến giờ cơm trưa. Tôi nói với anh: 

Thôi trưa rồi, anh về đi, chắc anh còn nhiều việc phải làm vào buổi chiều. 

Tôi tầng ngần bên cổng Chùa với ánh mắt trông theo, con ngoảnh lại vẫy tay chào, 

còn anh lủi thủi bước đi chầm chậm. Tôi tự hỏi: “Có điều gì thổn thức không anh? 

Còn tôi, tu được hay không là do cái duyên của mình nữa, tôi chỉ sợ còn nợ với anh 

không thể tu được. Anh và tôi cuộc đời phía trước còn dài, có thể ba bốn chục năm 

hay lâu hơn thế. Tôi đã đành. Còn anh, thì sao? Anh còn rất trẻ, tương lai rất hứa 

hẹn, anh còn đầy đủ tố chất của một người thông minh lành lặn. Tôi băn khoăn tự 

hỏi rồi đây trong những ngày sắp tới anh có còn giữ được tấm lòng son sắt với tôi. 

Trong suốt đời này tôi luôn ngóng chờ hằng tuần ngày chủ nhật anh sẽ dắt con tới 

thăm tôi”  
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