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Chia ly nghẹn ngào 
Thoáng chốc mà đã bảy năm. Bảy năm lui tới căn nhà vào các ngày lẻ trong tuần. 

Bảy năm hình thành một thói quen. Một thói quen bỏ đi sẽ là một nỗi nhớ da diết 

khôn nguôi. Sở dĩ đến bảy năm là vì cô em bị double hai năm thi đại học mới đậu. 

Hôm nay ông buồn vui lẫn lộn nhưng rất trang trọng trong bộ veston xám đen. Vui 

vì đứa con trai đầu lòng vừa tốt nghiệp đại học quản trị kinh doanh, đứa con gái 

vùa đậu vào đại học ngành y. Buồn vì từ hôm nay ông sẽ không được nghe lời cô 

giảng dạy bên phòng con gái vọng lại, nhỏ nhẹ ngọt ngào. nghe như ngày xưa còn 

bé đi hoc. 

Trong quán café quen thuộc, các chậu hoa trang trí, cái bàn, cái ly chỗ ngồi quá 

đỗi gần gũi thân thương, ông đã ngồi đó suốt bảy năm dài, có khi với cô, có khi 

một mình, hôm nay bỗng nhuốm màu trầm buồn. Sau đêm nay những thứ ấy sẽ 

không còn gắn chặt với ông  nữa. Ông biết như thế…Hai ly kem, một cho cô giáo, 

một cho con gái, hai café đá một cho con trai và một cho  ông. Trong không gian 

yên lặng  ấy  không ai muốn phá vỡ cảm xúc riêng tư của mình. Đứa con trai vừa 

tốt nghiệp miên man với công việc sắp tới. Đứa con gái vừa thi đỗ thì thêu dệt 

tương lai của mình. Riêng ông và cô mang chung một nỗi buồn chia xa. Ngày mai 

đây căn nhà của ông sẽ trở nên hiu quạnh, ông sẽ không còn mở và đóng cửa khi 

cô đến và đi, ông sẽ không còn nghe tiếng cô giảng bài vang vọng. “Bỏ mặc  căn 

nhà bỏ mặc tôi…Em đi bỏ lại con đường. Bờ xa cỏ dại vô thường nhớ em…” Nhạc 

(Trịnh Công Sơn). Ông đẩy các ly nước đến trước mặt từng người. Mời mọi người. 

Đoạn nhấp ngụm café ông nói: 

- Hôm nay ba rất vui vì S tốt nghiệp và T đỗ vào đại học. Các con đều có kết 

quả tốt. Ông nhìn cô giáo, cái nhìn âu yếm, luyến tiếc: 

- Chân thành cảm ơn cô giáo đã tận tình kèm cặp hai cháu suốt thời gian 

vừa qua . 



            - Cô giáo ngắt lời: 

            - Anh đừng khách sáo. 

- Đôi khi sự khách sáo là cần thiết. Bảy năm trời không phải là ngắn. 

Nhớ lại cách đây  bảy năm ông đọc một mẫu quảng cáo nhỏ trên mặt báo…Cô 

giáo dạy kèm trẻ tại tư gia. Thời gian làm cho người ta chia xa và gần gũi, thời gian 

ươm mầm và hủy diệt v.v… Thời gian với ông và cô là nhiệm màu giúp cho hai 

người quên đi những muộn phiền, tuyệt vọng, làm cho những người xa lạ trở 

thành thân thương cần thiết bên mình. 

Trong lá thư mới nhất con trai đã viết cho cô “ Con đã cân nhắc. Gia đình mình 

không còn ai tại VN, chỉ có mẹ. Mẹ đã nhọc nhằn gian khổ vì con gần mười năm, 

bây giờ con đã trưởng thành mẹ cho con báo đáp công ơn sinh thành dưỡng dục. 

Chắc mẹ rất cô đơn, tóc đã bạc nhiều phải không? Đã đến lúc mẹ tuổi già xế bóng 

rồi, cần phải nghỉ ngơi, chăm sóc. Đành rằng lúc đầu rất buồn nhưng sẽ quen dần 

mẹ ạ. Mẹ sẽ chăm nom nhà cửa cho chúng con. Con sẽ cho mẹ những đứa cháu 

kháu khỉnh cho mẹ ẵm bồng. Gia đình mình sẽ đoàn tụ, vui vẻ hạnh phúc mẹ ạ. 

Không việc gì mẹ phải lo lắng. Chính phủ bên đây có chế độ cho người già…  

 Nhớ ngày chia tay mẹ đã dặn con. “ qua bên đó con một mình phải tự chăm sóc 

bản thân, siêng năng học hành. Quan trọng là sống sao cho phải lẽ, sao cho phải 

đúng đạo lý làm người. Con hiểu mẹ muốn nói điều gì. Đàn ông khi xa gia đình, xa 

vợ con ai mà không ong bướm, nhưng khi lỡ gây “ hậu quả nghiêm trọng” phải 

can đảm nhận hậu quả ấy. Ông ấy đã đánh bài chuồn, đã đi HO với vợ lớn, bỏ mẹ 

con ta lại bơ vơ nhọc nhằn. Hèn quá, không dám nhận giọt máu của mình tạo ra. 

Mẹ dạy con “Sống sao cho hợp với đạo lý làm người”. Con biết ông ấy đang sống 

ở đâu trên đất Mỹ này nhưng con đã không đến viếng thăm, nhờ vả dù rất khó 

khăn những ngày đầu qua đây. Con đã tự vươn lên nhờ sự chịu đựng nhọc nhằn 

gian khổ, nhờ tình thương của mẹ. Con đã có vợ dù ngày cưới của con không có 

mẹ. Con báo cho mẹ một tin vui là vợ con đã có thai. Kết quả siêu âm cho biết là 

con trai đầu lòng. Con trai của mẹ giỏi lắm phải không? Qua đây với con mẹ nhé.” 

Cô băn khoăn với lá thư mới nhất mà con trai gửi cho cô. Nhiều lần cô định nói 

cho ông biết ý định rời VN nhưng cô sợ ông buồn. Hôm nay có lẽ là dịp tốt nhất. 



Dù có mặt hai con của ông nhưng cô không che giấu cảm xúc. Cô đặt tay lên vai 

ông bảo: 

- Anh T. Việc gì đến phải đến, em đã lo xong mọi thủ tục, đã có vé máy bay…Tuần 

tới em sẽ rời VN, em sẽ xa anh, xa căn nhà, xa hai cháu thân yêu mà em đã gắn bó 

từ lâu. Dù vậy em vẫn có một niềm an ủi lớn đó là cháu S đã tốt nghiệp, ra trường 

có việc làm cháu sẽ phụ với anh chăm sóc em gái. H vừa đậu đại học. Anh đã giảm 

đi áp lực, em đã hoàn thành nhiệm vụ.            Không phải nói nhiều anh và hai 

cháu cũng biết tình cảm của em đối với gia đình này. Nhìn sang hai con của ông, 

cô nói “Trai tài-Gái sắc”. S là con trai công danh sự nghiệp là chính,. H là con gái 

ngoài chăm chỉ học hành phải biết “công-dung- ngôn- hạnh” nhất là nhan sắc. 

Nhìn sang ông cô ngậm ngùi: Anh phải giữ gìn sức khỏe, không thức khuya, phải 

tập thể dục buổi sáng. 

Bất ngờ quá. Ông bàng hoàng thảng thốt, ngụm café sao cứ nghẹn ở cổ họng, ông 

bâng quơ nhìn vào một cõi xa xăm không nói nên lời. 

 Không cần phải dưới sân bay, không cần giờ tiễn biệt, không có những cánh tay 

vẫy chào, không có tiếng người xôn xao, không có những giọt nước mắt sụt sùi 

rơi. Mà hôm nay, nơi này có một cuộc chia ly nghẹn ngào. 
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