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CHỖ  NẰM 
Chưa tới 6 giờ chuông nhà vang lên ba định xuống mở cửa, 

nhưng chị H nhanh hơn. Con lầm lũi thoăn thoắt lên cầu thang, không 

nhìn ba và lẽn vào phòng, ba không kịp gọi lại. Ba định bụng sẽ cho 

con một trận lôi đình, hoặc trút vào con những lời nói thậm tệ cho hã 

cơn giận nhưng ba đã kịp dừng, nén cơn đau. Trở lại bàn vi tính và 

viết những dòng này cho con đây.  

Chỗ nằm của một người từ khi chào đời đến khi nhắm mắt qua 

nhiều giai đoạn. Mỗi giai đoạn có đặc trưng của nó. Chỗ nằm của con 

khi lọt bụng mẹ đến ba tuổi là chiếc nôi và vòng tay ấm áp của mẹ, 

con nằm trong nôi với sữa bình khi mẹ đi chợ, giặt đồ, nấu ăn hay làm 

những việc vặt vĩnh trong nhà. Tối đến đôi tay vo ve, miệng ngậm bầu 

sữa mẹ trên chiếc giường có ba bên cạnh. Khi lên ba con một mình 

với cái nôi treo lơ lững, kĩu kịt cạnh giường với tiếng ru à ơi của mẹ. 

Từ sáu tuổi đến mười bốn, mười lăm, anh em trai - gái nằm chung trên 

một chiếc giường, vô tư đùa giỡn chuyện trò thâu đêm. Từ mười sáu 

tuối trở lên tùy nhà rộng hay hẹp mà cha mẹ sắp xếp, trai gái tách 

bạch riêng, có thể trai một phòng, gái một phòng. Chị em gái tâm sự 

chuyện thầm kín của con gái. Anh em trai nói chuyện con trai với 

nhau. 

Quan trọng nhất là khi có gia đình. Lúc này hai vợ chồng  có  

một tổ ấm có một chiếc giường và một chỗ nằm. Ba và má may mắn 

được ông bà nội cho một căn nhà nhỏ. Đó là mái ấm của ba má. Lúc 

đầu thấy buồn, sau một thời gian ba má thấy tự do. Tự do cười khóc, 

tự do đi về và tự do bừa bãi…Thậm chí  tự  do  “chuyện ấy” bất cứ lúc 

nào. Con sẽ có những công chúa và hoàng tử. Ba má độc quyền chiêm 

ngưỡng mùi hương của nhau theo kiểu Nguyễn Bính: 

   Tôi muốn mùi thơm của nước hoa 

   Mà cô thường xức chẳng bay xa 

   Chẳng làm ngây ngất người qua lại 

   Dẫu chĩ qua đường khách lại qua. 

 Từ ngày mới cưới cho đến ngày nay, khi nằm bên nhau ba 

thường trãi dài cánh tay cho má gối theo kiểu Huy Cận: 

   Tay anh em hãy tựa đầu 

   Cho anh nghe nặng trái sầu rụng rơi. 



Ba không biết làm thơ, nhưng thời trai trẻ khi bên má, đưa tay 

cho má gối và ôm má vào lòng ba lại thích bài thơ này. Nó lãng mạn 

làm sao. 

Nhiều người khi đi xa thường than phiền đêm qua không ngủ 

được vì xa nhà. Ba cũng vậy, cứ mỗi lần xa tổ ấm, một mình không tài 

nào ngủ được. Phải ở nhà bạn hoặc trong khách sạn lại nhớ nhà, nhớ 

chỗ nằm, nhớ hương tóc, nhớ mùi thơm da thịt của má. Ba loáng 

thoáng nhớ câu ca dao từ ngàn xưa: 

    Chim Quyên ăn  trái Nhãn Lòng 

    Cá kia quen chậu, vợ chồng quen hơi. 

 Nền tản hôn nhân gia đình có rất nhiều yếu tố. Cái hơi hám, cái 

“chỗ nằm” không thể bỏ qua. Thế mà con không biết quí trọng chỗ 

nằm. Thỉnh thoảng con lại sa đà với bè bạn, không về nhà, có khi ở lại 

nhà bè bạn có khi kéo nhau vào khách sạn qua đêm. Ở đâu con cũng 

ngủ được hả? Con bừa bãi thế sao? Chuyện này do bạn bè hay do con 

chủ xướng. Tuổi trẻ bây giờ “lung” quá, dám làm những chuyện mà 

ngày xưa ba không hề nghĩ đến. 

Con yêu dấu! Có lẽ con chưa có gia đình, con chưa cảm nhận 

được cái mùi hương lạ lùng nhưng quyến rũ của con và chồng, con 

chưa có mùi hương quen thuộc dịu dàng ru giấc ngủ? Ba lập gia đình 

trên bốn mươi năm, trừ khi đi công tác xa phải ở một mình, hoặc đôi 

khi ba và má gây lộn căng thẳng dù không nói nhưng ba má cũng nằm 

bên nhau để tìm giấc ngủ. 

 Cũng trên chỗ nằm này, mùi sữa chua chua, mùi nước đái khai 

ngai ngái của anh con, chị con, và cả con nữa thấm qua, tồn tại bao 

nhiêu năm tháng. Ba rất ghiền, ba thấy nhớ nhớ, thương thương khi 

vắng xa cái mùi ấy. Mùi thơm đó nó đặc biệt, nó liêu trai, không thể 

thiếu khi người ta còn có nhau trong đời.  

Ba đã dự đám tang của nhiều người, khi chết người ta sắm 

những chiếc quan tài thật đẹp, thậm chí còn mạ vàng thíp bạc nữa. 

Thiết nghĩ khi còn sống bên nhau, tại sao không củng cố chỗ nằm 

hằng ngày cho đơm bông kết trái cho giấc ngủ nhẹ nhàng nhiều mộng 

đẹp, để đến khi chết đi, là hết. Có nghĩa gì chứ? Ba đã đọc trên các 

tranh thư pháp “Người ta có nhiều nơi để đền  nhưng chỉ một chốn 

quay về đó là gia đình”. Cuộc sống lứa đôi sẽ ra sao khi người ta thờ 

ơ, không quí trọng, không nhớ “chỗ nằm”. Ba nghĩ đến một ngày nào 

đó, người ra đi, người còn lại một mình chắc là sẽ khó tìm giấc ngủ vì 

hương của tóc, vì mùi thơm da thịt, vì  chỗ nằm đã mất đi một nửa. 
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