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                                  ĐÔI MẮT 
 

 

.           Đôi mắt ông càng ngày càng mờ, không thấy rõ khi nhìn một vật nào đó 

ở xa. Ông đến viện mắt, khám. Khi ở viện mắt, ông đã cảm nhận được người ta 

quan tâm đến đôi mắt thế nào! Ông xếp hàng chờ, và đọc ngấu nghiến một phần 

quyển sách mang theo, cuối giờ thì đến phiên ông. Đối diện với vị nữ bác sĩ 

nhãn khoa trẻ, trên 25 tuổi hỏi ông: 

- Mắt bác có hiện tượng gì mà khám? 

- Không thấy rõ những vật cách 30 m. 

Vị bác sĩ với những dụng cụ chuyên môn vạch mắt, soi mắt nhiều lần nói: 

- Mắt bác phải qua phòng hội chẩn. 

Ông lên lầu làm thêm các xét nghiệm khác rồi trở lại phòng bác sĩ lúc 

nãy. 

- Sau khi xem lại các xét nghiệm vị bác sĩ nhìn ông bảo: 

- Mắt bác không mổ đươc, chỉ uống thuốc, tháng sau tái khám. 

- Ông lo lắng nói với vị bác sĩ: 

       - Người ta bảo đôi mắt là của sổ tâm hồn, khám kỹ hộ bác. 

Xem qua sổ khám bệnh vị bác sĩ nói: 

- Bác sinh năm 1944? 

- Vâng ạ. 

       - Bác đã nhìn, đã thấy trên 70 năm rồi còn gì. 

 Câu nói tưởng như đùa, ngờ đâu một thời gian ngắn mắt ông không còn 

thấy mọi vật xung quanh. Chỉ vài ngày thôi mà ông đã lạc vào một thế giới 

khác. Thế giới của người mù. Văng vẳng đâu đây ông nghe tiếng mưa rơi, tiếng 

lá xào xạc trên mái nhà, từng cơn gió lùa qua khe cửa, tiếng chuột rúc, tiếng ì 

ầm của xe cộ qua lại. Trong tiềm thức ông nhớ từng con đường, từng góc phố đã 

đi qua, cái quán nhỏ với những khuôn mặt thân thương bạn bè ngồi ở đó vào 

mỗi sáng chờ nắng lên qua những giọt café đen sóng sánh rơi. Thế mà cái quí 

giá nhất bằng máu thịt đã gắn liền với thân xác của ông suốt bảy mươi năm, cái 

ánh sáng thiêng liêng muôn sắc màu lung linh kỳ diệu của thế gian đã biến mất 

đâu rồi. Ông bâng khuâng tự hỏi, không biết đời sống của mình sẽ ra sao khi 

những nghĩ suy, những con chữ không được thể hiện trên trang giấy và rồi sẽ 

không được thấy những nếp nhăn năm tháng của bè bạn và em nữa với khuôn 

mặt trái xoan, má lúm đồng tiền, nốt ruồi sát cằm bên trái, mái tóc dài liêu trai, 

dáng đi nhẹ nhàng thanh thoát mới đây thôi ông vẫn còn chiêm 

ngưỡng.v.v…Ông buồn bã thở dài… 



        Mấy hôm nay điện thoại reo liên tục, mời ông đi quán café, ông từ chối với 

lý do không được khỏe. Trong đám bạn bè thường găp, vắng ông, Loan nôn nao 

trong lòng như thiếu một thứ gì thân thiết và Loan đến nhà thăm ông. Cô nhấn 

chuông, cánh cửa hé mở Loan bước vào nhà nhìn ông hỏi ngay:  

       - Anh không được khỏe? 

- Hơi mệt trong người.  

- Có viết lách gì mới cho em xem? 

- Có nhưng chỉ nằm trong đầu 

- Sao vậy? 

- Anh không mò mẩm trên bàn phím được. 

- Nghĩa là sao? 

- Đôi mắt anh đã mù. 

Cô giật mình thảng thốt không tin vào đôi tai của mình. Cô đưa bàn tay 

lên vẫy vẫy hỏi: 

- Anh có thấy gì không? 

- Không thấy gì. 

- Sao lại ra nông nổi này? Sao anh không chữa trị sớm?.. 

- Hậu quả của sự chần chừ, thiếu quan tâm.  

Nghe tin đôi mắt ông bị mù, xôn xao bạn bè đến thăm. Căn nhà nhỏ ngày 

xưa cô quạnh với chiếc bóng đơn côi nay bỗng đông vui, bè bạn. Vẫn café, vẫn 

nhạc, mọi người huyên thuyên trò chuyện cố làm cho ông vui nhưng trên khuôn 

mặt của ông không giấu được nỗi buồn vạn cổ. 

 Với Loan, từ khi chồng mất dù chếnh choáng trong vài năm đầu nhưng 

sau đó cô lấy lại thăng bằng. Loan dồn hết tình yêu thương cho con cái, Loan ở 

vậy nuôi con tất cả đã nên bề gia thất. Con trai, con gái lập gia đình đều ở riêng. 

Loan quí trọng những gì đang có và Loan đã để hết ưu phiền vào quá khứ, tìm 

cho mình một lẽ sống. Loan thích giao du, thích ngồi café đấu láo, thích đi đây, 

đi đó làm từ thiện với bạn bè. Khi biết ông hư mắt, Loan nghĩ phải làm một việc 

gì đó thiết thực cho ông. Sau nhiều đêm thao thức Loan quyết định “Tình 

nguyện chăm sóc cho ông”. 

 Ngày đầu tiên, sau khi trò chuyện trò, đối diện với ông trên bộ di văng 

Loan nói: 

- Anh có thể xem em như một oshin được không?  

- Sao lại thế?  

       - Bình thường thôi anh đừng ngại. 

Nhấp một ngụm trà ông nói: 

- Ánh sáng đột ngột mất đi làm anh chóng vánh. 

- Em sẽ giúp anh hoàn thành tâm nguyện, nếu anh cho phép. 

- Cám ơn em đã nghĩ đến anh… 

Ngưng một lúc cô hỏi ông: 

- Anh thường viết vào lúc nào? 

- Không có giờ giấc nhất định. 



- Rất amateur phải không? 

- Gần như vậy. 

- Em muốn thay đổi thói quen của anh.  

- Sao phài thay đổi? 

- Ngày  trước anh chủ động, bây giờ anh lệ thuộc vào người khác. Hơn 

nữa anh đang bệnh, phải có giờ giấc, phải có nề nếp, em muốn ngày nào anh 

cũng có điều gì đó suy nghĩ, để rèn luyện trí lực. 

- Anh sẽ quên hết nếu không được ghi lại. 

- Em sẽ đền đây mỗi ngày làm những điều anh mong muốn. 

       - Em hiểu được điều anh mong muốn sao? 

- Sao không! Em sẽ cho anh “đôi mắt”. 

 Ông  ngạc nhiên, xúc động chưa hiểu nghĩa cử cao đep của cô. Ông nói: 

 - Em đừng làm điều gì quá mức cho anh phải ray rức. 

       - Anh yên tâm, không có gì ghê gớm lắm đâu, nhưng ngoài việc muốn trải 

lòng mình trên trang giấy, anh còn muốn thấy gì nữa không? 

 - Nghĩa là sao? 

  Loan nhoẻn miệng cười tinh nghịch: 

 - Như chân dài, đáy thắt lưng ong!  

- Em vớ vẫn gì đấy? Được như thế là quá đủ cho thân phận của anh. Anh 

không ao ước gì hơn.  

 - Đùa một tí, dỡn một tí, cho vui.           

       Như đồng điệu, nhu phu xướng phụ tùy. Cô hân hoan như một người bước 

chân đến vùng địa đàn… Cô tổng vệ sinh và sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng căn 

nhà của một ông già độc thân đang ở theo ý mình rồi đi chợ giăc đồ, nấu ăn. Rất 

tự nhiên, Loan bắt tay ngay vào việc, thành thạo như một người vợ tận tụy 

chung sống ở đó lâu năm.  

Cô ngồi vào bàn vi tính. Trong khi chờ đợi Loan táy máy click vào “my 

computer” của ông thì thấy ngổn ngang những đề bài, những đoạn văn trong 

ấy… Loan nhủ thầm nếu cô không đến đây chắc những đoạn văn trên sẽ mãi 

mãi dở dang. Loan vui trong lòng. 

Ông hỏi cô: 

       -  Em biết đánh máy vi tính à.? 

-  Chút chút.  

       - Như vậy là may mắn cho anh. 

       - Anh có thể cho em làm việc ngay bây giờ không? 

       Ông phấn chấn trong lòng và nói với cô 

       - Ta bắt tay vào việc nhé?  

       - Sẵn sàng. 

       Ông chầm chậm từng câu: “Em yêu dấu! Thời gian thoi đưa, mới đó mà đã 

bảy mươi năm. Bảy mươi năm một đời người rồi đó. Thời gian của chúng ta  

cũng không còn nhiều. May mà anh chỉ hư đôi mắt. May mà tim anh vần còn 

đập, đầu óc anh vẫn còn minh mẫn. Cứ tưởng anh không thể nói được, anh 



không còn chia sẻ cùng ai. May mà anh còn có “Loan, người bạn ngày xưa của 

anh”. Có thể đây là cơ hội sau cùng em nghe được tiếng lòng của anh. 

 Nhìn về phía Loan ngồi ông nói: 

- Em gõ kịp không? 

- Anh cứ suy nghĩ đi… 

- Tiếp nhé: “Anh còn nhớ ngày đó chúng mình yêu nhau đến nay đã trên 

ba mươi năm, từ lúc anh học đệ tam và em học đệ ngũ. Tưởng rằng đã quên 

nhưng tình yêu đầu đời không dễ… Em có nghĩ như Nguyễn Bính? : 

               Tình chỉ đẹp khi còn dang dở 

               Và mất vui khi đã vẹn câu thề. 

 “Ngày đó anh và em còn ngây ngô quá. Chúng ta đâu biết gì là “Tình 

dang dở”, là “vẹn câu thề”. Anh chỉ biết chiều chiều theo em tan trường, cách 

em mấy chục mét. Khi em ngoảnh lại, anh bâng quơ ngó lên trời, còn em líu ríu 

đôi chân vấp những hòn đá trên đường gần té ngã. Cứ thế, cứ thế cho đến một 

ngày anh nắm được tay em, vuốt tóc em và đưa em vào quán café nghe nhạc, 

nhìn mây bay, nhìn mưa rơi ngoài song cửa mà không nói được lời gì. Tình yêu 

học trò thơ dại chỉ vậy thôi… 

        Đời con gái ít ai chờ đợi được!? 

 Nhận được tin em lấy chồng quá sớm. Anh còn lo bút nghiên, công danh, 

sự nghiệp, đành ngậm ngùi chấp nhận. Năm tháng qua đi, anh có vợ, có con. 

Mỗi người có phần đời riêng.  Mỗi cây mỗi hoa, mỗi người một cảnh phải 

không? Chỉ biết chồng em mất sớm, khi em còn rất trẻ. Còn anh thì cũng gần hai 

mươi năm đơn côi một mình... Ngưng một lúc, như mơ về một cõi xa xăm… 

Loan rót trà và nói: 

- Anh uống nước đi. 

Nhấp một ngụm, nhìn vào hư không ông nói: 

- Gắng thêm đoạn nữa nghe em. 

       Tiếng kêu lách tách trên bàn phím, cho đến chữ cuối cùng của câu văn Loan 

bật khóc. Những giọt nước mắt lã chã rơi. Nước mắt của dĩ vãng tìm về, nước 

mắt của tuổi già xế bóng, nước mắt được gần gũi bên ông, được chăm sóc cho 

ông…Ông đã đọc đâu đó câu “Thượng đế rất công bằng, không lấy đi tất cả của 

ai bao giờ. Dù không còn thấy được  màu sắc của thế gian nhưng bù lại ông 

nhận được vô vàn niềm vui trong tâm hồn. Ông quờ quạng, lần mò đến khi chiếc 

gậy đụng vào bàn vi tính ông dừng lại. Đặt tay lên bờ vai của Loan nhỏ nhẹ: 

- Em đừng khóc nữa, đó là chuyện quá khứ, anh đang kể lại, anh cũng có 

lỗi một phần. Bây giờ em đang cùng anh trong quãng đời tàn phế còn lại, anh 

đang rất hạnh phúc. Anh không biết nói gì hơn. Hãy cho anh “trân trọng một lời 

cám ơn” khi bóng đổ về chiều.  
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