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Tôi tên là Hương. Đỗ Thị Thanh Hương vì bàn tay trái của tôi có sáu ngón (thêm một 

ngón nhỏ hơn nằm kề ngón cái). Khi còn đi học được bạn bè cùng lớp gọi là Hương sáu ngón. 

Từ khi đi dạy tôi được các thầy cô cùng trường gọi là “Cô Sáu” Cái tên Hương chỉ dùng trong 

lý lịch. “Cô Sáu” gần như tên thường gọi của tôi. Mẹ tôi bảo: “Con trai sáu ngón là khéo léo lại 

đào hoa, con gái thì vụng về mà đa truân”. Không biết bà gặp vài trường hợp như thế mà qui 

nạp, hay tích lũy từ kinh nghiệm cuộc sống… 

Tôi và anh đều là thầy cô giáo. Tôi dạy Văn, anh dạy Nhạc,  ngoài ra anh còn biết thổi 

sáo, sáng tác nhạc. Chúng tôi sống trong căn nhà tole cấp bốn, số tiền tôi và anh có được hằng 

tháng tiết kiệm lắm mới đủ mọi chi phí trong gia đình. Con cái nheo nhóc, quần áo sờn vai rách 

gấu không đổi mới được, khi trong nhà có người đau ốm phải vay mượn, cảnh túng bấn, cơ hàn 

cứ đeo bám mãi… Một ngày cuối thu anh nói với tôi: 

- Chúng ta phải tìm cách thay đổi cuộc sống này. Con cái càng ngày càng lớn, vật giá 

ngày càng leo thang, sống mãi trong hoàn cảnh này chắc không ồn. 

- Còn cách nào khác đâu! 

-“Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi”*. Anh phải ra đi, em ráng ở nhà nuôi dạy các con. 

Tôi thầm nghĩ nơi đất khách quê người một mình không nơi nương tựa, trái gió trở trời, bệnh 

hoạn không ai chăm sóc vả lại cái tính “văn nghệ” mà hiền lành như anh thì làm sao bon chen 

giữa phồn hoa đô thị đầy dẫy lọc lừa, gian trá, nhưng anh cương quyết, mạnh mẽ và tự tin. Tôi 

chìu cho anh thỏa chí tang bồng. 

Sau hôm ấy, anh hành trang vào Sài Gòn. Ngày anh đi, với cái ba lô lép xẹp chỉ mấy bộ 

đồ cũ, tiền bạc thì vừa đủ một vòng xe. Tiễn anh đi mà lòng quặn thắc bất an. 

Ngày đó chưa có điện thoại di động, chưa có máy tính. Liên lạc với nhau là những cánh 

thư qua bưu điện. Bức thư nào anh cũng than buồn nhớ tôi và con. Cuối thư là hai chữ “Hôn 

em” to tướng. Thời gian lặng lẽ trôi, hai năm, ba năm những cánh thư thưa dần và tiền bạc thì 

không thấy... 

Ở nhà, đồng lương giáo viên không đủ trang trải mọi khoản trong gia đình tôi phải nghỉ 

dạy. Quyết định nghỉ việc người ta ghi “Đương sự tự ý bỏ việc đề nghị địa phương quản lí lao 

động”. Cầm quyết định nghỉ việc tôi run, mồ hôi nhuể nhại. Nhiều lần muốn thăm anh mà đi 

không được. Hơn nữa là đàn bà lại vướng víu nhà cửa con cái không thể liều được. Tôi xoay xở 

bằng cách, mở một tiệm tạp hóa ở nhà buôn bán nuôi con. 

Cứ mỗi lần như vậy tôi đưa bàn tay lên ngắm nhìn. “Sáu ngón”. Con gái là đa truân, lời 

nói của má đã ám ảnh tôi, tôi nghĩ số phận đã gắn với đời tôi khi còn trong bụng mẹ, tôi đinh 

ninh là như vậy, không than van, không ghen hờn, không tìm kiếm réo gọi anh về… 

Bẵng một thời gian thằng con trai hỏi tôi: 



- Má có nhớ ba không. 

- Sao hôm nay con hỏi má điều đó? 

- Con đưa ba về cho má nghe. 

- Con đừng đùa nữa, chuyện lâu rối con khơi lại làm chi. 

- Con nói thật đấy, con sẽ mang ba về ở luôn với má. Ba má già rồi nắng sớm mưa chiều 

cần có nhau, ba về đây sẽ ổn hơn. Con nghĩ như thế, chắc má không còn giận ba nữa. 

- Khi còn trẻ chắc khó chấp nhận, bây giờ thì khác… 

- Như vậy con an tâm. 

Chưa kịp hỏi hết ngọn ngành việc ba nó trở về mái nhà xưa thì nó vui mừng, chào tôi rồi 

đi làm. 

Trong suốt đời người, trải qua nhiều giai đoạn. Mỗi giai đoạn có cái nhìn, cái nghĩ, khác 

nhau về tình yêu. Đã qua rồi cái thời son trẻ mới cưới nhau, yêu đương cuồng nhiệt, có thể chết 

cùng nhau. Đã qua rồi cái thời trung niên, khi đã có với nhau vài mặt con, bon chen làm ăn, sĩ 

diện với bạn bè, sợ mất mặt với sui gia, cái gì cũng đắn đo suy nghĩ v.v…Bây giờ tuổi đã về 

chiều mọi cái đã hết, ngay cả những ham muốn xác thịt. Thế nhưng mấy ngày hôm trước tôi đã 

dọn dẹp chổ anh nằm gọn gàng sạch sẽ, lấy ra bộ ấm trà ngày xưa anh thường dùng chùi rữa, bộ 

pyama anh thường mặc ngủ, giặc ủi để sẵn trên đầu giường. Cái cảm giác tương phùng đang 

dậy trong tôi. 

Chiếc taxi rà chầm chậm rồi dừng trước nhà. Tôi lặng im đứng nhìn. Cánh cửa hông mở 

ra, người đàn bà bước xuống lóng ngóng chờ người tài xế mang chiếc xe lăng tay đến và đỡ 

người đàn ông ngồi ngay ngắn trên chiếc xe lăn, linh cảm tôi biết người đàn bà đó là ai. Người 

đàn ông mái tóc đã bạc, khuôn mặt xương xương ngơ ngác nhìn quanh, dù đã già nhưng tôi biết 

đó là anh. Tôi chóng vánh, sững sờ tự hỏi “Sao ra nông nỗi này”. Người đàn bà gật đầu chào tôi 

và đẩy xe vào trong nhà. Mọi thao tác nhanh gọn. Sau khi đỡ anh Hùng ngồi xuống chiếc 

giường, người đàn bà khẽ nói:  

- Em tên là Hoa. 

Tôi nhìn người đàn bà và tự giới thiệu: 

- Tôi là vợ của anh Hùng 

- Chắc chị em mình còn nhiều thời gian để tâm sự. Trước hết cho em gọi chị bằng chị. 

Bây giờ cho phép em tắm rửa và thay quần áo cho anh Hùng. Vệ sinh cá nhân xong. Hoa đỡ 

Hùng nằm xuống, nàng ngồi bên cạnh. Mệt mỏi vì chuyến bay và sự thay đổi khí hậu, Hùng 

thiếp đi. 

Buổi tối chiếc chiếu được trải cạnh giường Hùng. Hai người đàn bà có vẻ thân thiện nằm 

sát nhau tâm sự. Hoa mở lời: 

Chồng em mất sớm. Anh ra đi đột ngột chẳng để lại em cái gì dù một đứa bé cho em ẳm 

bồng an ủi. Đàn bà trong nỗi cô đơn tuyệt vọng khi còn rất trẻ không làm sao tránh khỏi sự 

khủng hoảng tinh thần. Em nghĩ dù chắp vá nhưng có được người đàn ông hiểu mình cho mình 

nương tựa là một hạnh phúc…Thế là em quen anh Hùng đươc 17 năm và cũng rất bất ngờ khi 

anh ấy ngã bệnh cách đây ba năm. Em thật sự biết anh Hùng là của chị khi con trai của chị là 



Hậu ghé thăm. Khi đó thì chuyện đã muộn rồi em vô cùng thất vọng. Bây giờ em hiểu tại sao 

trên mười năm quen nhau, anh Hùng không muốn có con với em. 

Cuộc sống của em và anh Hùng rất chật vật, thu nhập của em là lương của một nhân viên 

ngân hàng, còn anh chạy sô cho các tụ điểm văn nghệ lúc có, lúc không. Từ ngày anh Hùng ngã 

bệnh tình cảnh càng ngày càng bi đát, đồng lương hưu ít ỏi lại thêm thuốc men, chăm sóc cho 

anh Hùng. Khi đến thăm thấy vậy Hậu đã đề nghị với em: 

“Con mạo muội nói điều này với dì là tình trạng sức khỏe của ba con ngày càng xấu đi. 

Kinh tế của dì và ba rất khó khăn, con thấy nên đưa ba về với má con. Ở đó có hai chị gái và 

con nữa. Con sẽ thuyết phục má con. Dì có đồng ý không?” 

Em và Hùng tài sản chẳng có gì, chia tay tuyệt nhiên không vướng víu điều gì. Vấn đề là 

tình cảm và liêm sĩ con người. Sau nhiều đêm trăn trở em quyết định. Đây là quyết định khó 

khăn với em. Đã một lần làm chị đau đớn, bây giờ anh Hùng bệnh hoạn lại trả về cho chị, em 

cảm thấy áy náy vô cùng. Nhưng nhìn lại hoàn cảnh của mình không có cách nào khác. Khi yêu 

một người em luôn mong cho người đó vui vẻ hạnh phúc. Anh Hùng về với chị và các con chắc 

là thượng sách. Thứ nhất là tình cảm, thứ hai là kinh tế gia đình. Chúng em tiếp tục sẽ chẳng 

được gì mà chỉ làm khổ cho nhau nhiều hơn. Ước mơ có một người đàn ông bên cạnh suốt đời 

đã không thành. Em chả ra gì. Em đã có lỗi với chị, Chị thông cảm cho em không?… Nói đến 

đây Hoa nắm chặt tôi bật khóc… 

Tôi nghẹn ngào nói: 

- Phận đàn bà với nhau mà. Bây giờ không phải là lúc chúng ta nói chuyện đã qua mà đến 

hiện tại. 

- Em sẽ ở lại đây với chị trong một thời gian cho chị làm quen với cách chăm sóc người 

bệnh. Quan trọng nhất là phải nhớ cho anh uống thuốc trị cao huyết áp đúng giờ ngày hai lần, đi 

tiểu, hai, ba lần là bình thường, khi sức khỏe không tốt có thể tiểu tiện trong người mà không 

hay biết v.v…Hoa ở lại khoảng một tuần, chỉ dẫn cặn kẻ cách chăm sóc người bệnh rồi từ biệt. 

Chúng tôi đã lắng nghe và chia sẻ cùng nhau. 

“Tất cả cuộc chia ly nào cũng mang một nỗi buồn, dù cuộc chia ly đó mình mong muốn”. 

Và hôm nay buồn thật. Chiều mùa đông lạnh, từng cơn gió lùa qua xen lẫn cơn mưa lất phất dai 

dẳng. Hoa với cái giỏ xách củ trên tay ôm ghì tôi nói trong nước mắt “Chị ở lại mạnh khỏe và 

rán chăm sóc cho anh Hùng”, rồi bước nhanh ra đường, tôi tựa cửa dõi mắt trông theo cho đến 

khi Hoa lên taxi. 

Khi Hoa đi rồi, tôi thay Hoa chăm sóc cho anh. Mỗi lần gặp khó khăn và buồn trong cuộc 

sống tôi lại nhớ đến lời nói của mẹ, đưa bàn tay “Sáu ngón” lên ngắm nhìn và tự an ủi chính 

mình “Số phận”.  

Tôi không dám rời khỏi nhà, hàng hóa trong tiệm tạp hóa thiếu gì tôi cho người bán thêm 

chút tiền họ mang đến. Những ngày đầu thật lúng túng, vất vả, tôi làm đúng lời dặn của Hoa 

như uống thuốc, ăn  phải tựa đầu anh vào thành giường, từ từ từng muỗng để không bị sặc, phải 

mất hằng giờ mới xong một chén cơm. Tắm rửa, thay quần áo phải dùng xe lăn mới làm được. 

Nhất là “tiểu tiện”, cứ mỗi lần anh kêu “tiểu tiện” tôi đỡ anh đứng dậy bỏ tay anh choàng lên 

vai tôi và từng bước dìu anh vào toilet. Xong phải rửa ráy, phải xịt nước hoa trên người anh cho 



dễ chịu… Dù xa nhau khá lâu nhưng mùi thơm da thịt của anh vẫn nghe quen thuộc, hơi thở của 

anh vẫn ấm áp như thuở nào. 

Buổi tối, con trai con gái đến thăm hỏi. Cháu nội, cháu ngoại quấn quýt vui đùa quanh 

anh. Dường như anh cũng đã thích nghi với không khí gia đình và khí hậu ở đây. Da dẻ hồng 

hào, nét mặt vui tươi, tinh thần có phần tỉnh táo. Còn tôi cũng đã quen với công việc của một 

điều dưỡng viên, cảm thấy hạnh phúc khi bên cạnh anh, được chăm sóc cho anh. Một ngày như 

mọi ngày khi xong việc đã trên mười giờ. Những ngày gần đây anh rất ít ngủ, thao thức, một tay 

vắt trên trán tay kia nắm bàn tay “Sáu ngón” của tôi vân vê nắn nót như tìm kiếm điều gì ẩn 

khuất trong ký ức. Như thế và như thế nhiều ngày … Hôm nay đột nhiên anh nói: 

- Bàn tay quen quá. 

Có thể anh đang lần về quá khứ, tôi gợi ý: 

-Anh còn nhớ đường Trịnh Minh Thế không? 

Hồi lâu anh trả lời: 

- Nhớ ! Dường như con đường không dài nhưng đủ cho hai người yêu nhau tâm sự. 

- Anh đã tâm sự với ai trên con đường ấy? 

- Vào những buổi chiều khi tan học tôi thường nắm tay một người con gái lang thang qua 

đó. 

- Hồi đó anh dám nắm tay sao? 

- Hơi ngại, nhưng tôi rất thích. 

- Tại sao? 

- Vì bàn tay người ấy rất đặc biệt. 

- Đặc biệt chỗ nào? 

- Bàn tay ấy tôi thường nắm khi tan học về, bàn tay ấy viết cho tôi những lá thư nồng nàn 

ái tình, bàn tay ấy nhổ tóc ngứa khi tôi ngủ, bàn tay ấy pha trà cho tôi uống và bàn tay ấy đã 

chăm sóc cho tôi, kéo tôi trở lại cuộc sống v.v..Bàn tay quá nhiều bao dung độ lượng… 

- Anh còn nhớ bàn tay ấy? 

- Tôi nhớ lắm! 

Im lặng hồi lâu rút bàn tay ra khỏi tay anh, đưa lên tôi hỏi: 

- Có phải bàn tay này không? 

- Anh sửng sốt nhìn bàn tay rồi nhìn tôi kêu lên khe khẽ: 

- Hương sáu ngón đây mà! Cô Sáu đây mà! Anh lại về nơi này sao? Còn thương anh hả ? 

Em tử tế với anh quá. 

Như có một mãnh lực, anh quay lại ôm chặt tôi vào lòng, tôi nghe mằn mặn ở bờ môi. 

 

    Đỗ Văn Ngọc 

Saigon  27/01/2013 

 

--------- 

* “Being happy”& “Follow your heart” của Andrew Matthews                                                    

                             Người dịch: Dũng Tiến- Thúy Nga. 


