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Viết cho những bạn nữ sinh ngày xưa tại Pleiku 

 

                    

Nhận được thiệp cưới con của K cách đây một tuần. Đám cưới được tổ 

chức vào tối chủ nhật. Còn tin nhắn đám tang con của T ngày hôm nay. Nội 

dung tin nhắn: “Con trai T vừa mất sáng nay, thứ hai chôn. Thông báo cho các 

bạn biết để sắp xếp thời gian viếng thăm”. Thật bàng hoàng! Không phải bàng 

hoàng vì sự ra đi mà bàng hoàng vì cái tin quá đột ngột. Tất nhiên chúng tôi 

phải đến viếng đám tang của con T trước. 

  Một nhóm nhỏ bốn, năm người gồm nam nữ là những người bạn thân 

quen xưa cũ ở Pleiku biết nhau khi còn bôn ba, mưu sinh tại Saigon. Chúng tôi 

đến thăm T và qua cách giới thiệu, tôi biết những cô em gái và các con của T. 

Tang phục toàn là màu đen. Dù vẫn mời chào khách viếng nhưng trong đôi 

mắt sâu hoắm, quầng thâm của người “Mẹ” những giọt nước mắt đang chực 

chờ rơi…, những nỗi đau của người Mẹ mất con.  

  Sau khi thắp nhang và phúng điếu, chúng tôi ngồi uống trà, trò chuyện. 

Dường như mọi người trong gia đình không muốn nhắc đến cái chết thương 

tâm của “Nó”. Người ta chỉ nói “ Nó” ra đi vì bị trầm cảm lâu ngày. Thông tin 

chỉ như vậy dù óc tò mò, chúng tôi muốn hiểu nhiều hơn thế. Chúng tôi ngồi 

lại với gia đình khoảng 30 phút, nói với nhau những câu chuyện không đầu, 

không đuôi rồi cáo từ. Khi dắt xe ra đầu ngõ, một bạn nữ bùi ngùi nói: 

          “Tội nghiệp nó mới có 39 tuổi, chưa có gia đình. Ngưng một lúc, nén 

xúc động, bạn tôi tiếp: Cứ mỗi lần đến viếng đám tang ai đó trong đám bạn bè 

lại chạnh lòng nghĩ đến đám tang của con mình. Bạn tôi tâm sự:  Hồi đó, trên 

đất Saigon này, tôi rất lẻ loi cô quạnh vì không kết nối được bạn bè và bạn bè 

không ai biết vui, buồn của nhau. Ban liên lạc chưa có, công nghệ thông tin 

còn lạc hậu. Không như bây giờ một tin nhắn phát ra mọi người khắp nơi đêu 

biết, sẵn lòng giúp đỡ và chia sẻ”… 

Đêm khuya, hơn 23 giờ mọi người viếng đã ra về, những cây nhang 

trong lư hương tàn dần, không khí trong nhà yên ắng, lạnh, sau một ngày mệt 

nhọc mọi người thiếp đi. Chỉ còn có “Mẹ”!  “Mẹ thức để thắp nhang và châm 

thêm trà cho hương hồn con ấm cúng… Với chiếc chiếu trải ngay sát quan tài, 



nằm vắt tay lên trán, “Mẹ” cô đơn thao thức về cái chết của con. Chỉ còn mấy 

giờ nữa mẹ sẽ vĩnh viễn xa con. Con! Cát bụi sẽ trở về cát bụi.  

Con yêu của mẹ! “Mẹ luôn trăn trở về cái chết của con. Nuôi dạy một 

đứa con nên vóc nên hình, rồi bỗng dưng con ra đi đột ngột. Đó là nỗi đau 

buồn và bất hạnh của gia đình. Con chết đi là hết, nhưng để lại cho người còn 

sống, nhất là “Mẹ” bao nỗi niềm dằng vặt, ray rứt, khó nguôi. 

Mẹ nghe người ta bảo một người bị trầm cảm khi tâm trạng rơi vào bế 

tắc, nếu không có người bên cạnh chia sẻ hoặc can thiệp kịp thời thì chuyện 

tồi tệ, ngông cuồng dễ xảy ra. Nhưng con à! Mẹ phải bon chen tất bật vì cơm - 

áo - gạo - tiền… Mẹ đã tảo tần khuya sớm lo toan mọi việc trong gia đình cho 

các con ăn học. “ Mẹ” không có thời gian, “Mẹ” mệt sau mỗi ngày vật lộn với 

công việc. Mẹ không để ý, “Mẹ” chủ quan, tưởng con đã lớn, đủ bản lĩnh vượt 

qua những khó khăn trong cuộc đời. “Mẹ” cứ nghĩ con là một đứa con hiền 

lành ít nói, đâu ngờ “bệnh trầm cảm” đang vây hảm đời con… “Mẹ” có lỗi với 

con? Mọi việc đã kết thúc. Trong lúc này mẹ chỉ mong một điều: “Xin hãy 

cho con tôi yên, cho linh hồn con tôi siêu thoát về nơi vĩnh hằng, dù con chết 

trong bất cứ trường hợp nào”… Thôi thế cũng đành”! 

Năm nay mẹ đã ngoài sáu mươi, “Mẹ” đã cố gắng làm tròn câu “Tam 

tòng” mà ngày xưa ông bà ngoại đã dạy “Tại gia tòng phụ - Xuất giá tòng phu 

- Phu tử tòng tử”. Khi ba các con ra đi cách đây trên ba mươi năm cũng mong 

mỏi như thế. Ba con từ biệt “ Mẹ”, là một sự mất mát, đau buồn lớn, bây giờ 

là con thì bội phần. “Mẹ” không toại nguyện, “Mẹ” thất bại và thất vọng vô 

cùng khi con bất ngờ bỏ mẹ ra đi. Mẹ tưởng sẽ chung sống với con hết quãng 

đời này, nhưng phủ phàng quá… Chắc ba con không vui khi mẹ đã không giữ 

được con.  

Cách một ngày sau đám tang. Chúng tôi lại dự một đám cưới, cũng con 

một bạn nữ ngày xưa ở Pleiku. Đám cưới được tổ chức long trọng tại nhà hàng 
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người, ai ai cũng  giày guốc, quần áo tươm tất, đủ mode dưới ánh sáng lung 

linh đèn màu. Cô dâu, chú rễ là nhân vật chính càng đẹp hơn với soire và 

veston tân kỳ, tay trong tay cùng với cha mẹ hai bên vui vẻ tới từng bàn ra mắt 

mọi người. Khuôn mặt ai cũng rạng rỡ  nụ cười. Một cảm giác vui mừng, hạnh 

phúc của K cưới vợ cho con trai út, khi một mình nuôi dạy con trưởng thành, 

khôn lớn. Đây là niềm an ủi và kiêu hãnh mà K được nhận lấy. Dường như K 

đang nuốt những hương vị tuyệt vời vào lòng…  

 Như vậy là K đã làm hết trách nhiệm và bổn phận của mình chưa? 

Chưa đâu! K còn phải dõi theo những bước thăng trầm của gia đình con mình 

từng ngày, khi còn tồn tại trên thế gian này. Khi con mình được hạnh phúc, 



được đủ đầy là “Mẹ” vui sướng, khi thấy con chênh vênh, trục trặc, lòng “Mẹ” 

quặn đau. Làm cha mẹ ai cũng thế. Con biết không?”  

Tôi thích mấy câu thơ  của Ngô Quang Diệp, một người thường làm thơ 

cho trang web Liên trường Pleiku đã viết: 

                    “Cơn bão cuộc đời ôi! nghiệt ngã 

          Em một mình đơn độc giữa gian truân. 

          Gặp nhau đây anh tủi tủi, mừng mừng 

          Em nghị lực cao hơn tầm vóc bé” 

Hai người mẹ dù phải đón nhận những niềm vui và nỗi buồn khác nhau, 

nhưng điều đọng lại trong tôi là T và K, đại diện số đông những người bạn nữ 

Pleiku ngày xưa, dù góa bụa, dù trong hoàn cảnh nào vẫn sống vậy nuôi dạy 

con trưởng thành tử tế. Cái đức hạnh “Tam tòng”. Tôi thầm thán phục và vinh 

dự khi Phố núi PLEIKU thân yêu của tôi, đã trui rèn những người phụ nữ như 

thế, dù tình yêu chỉ còn một nửa. 

 

 

                                                                                                Đỗ Văn Ngọc 
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