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Dù cô đã nộp đơn ly dị lên tòa đã hơn 03 tháng. Vẫn những câu hỏi tương tự 

được đặt ra và cô trả lời… Lần nào cô cũng nhận được sự hòa giải của tòa vì tòa 

không biết sự thật cảnh ngộ của cô. Sau ba lần hòa giải bất thành. Sáng hôm nay 

tòa hẹn nhận quyết định ly dị chính thức lòng cô thật sự xốn xang một nỗi buồn. 

Cô không thể chạy trốn khỏi thế gian này, vì cô vẫn còn hiện hữu hai con thơ dại, 

mà cô đã tình nguyện nuôi dạy khi ra tòa. Cô còn bổn phận và trách nhiệm làm mẹ. 

Còn “lòng mẹ bao la như biển Thái Bình. Nếu mọi người sinh ra đều có số phận, 

thì số phận nghiệt ngã đã đến với cô. “Bắt phong trần phải phong trần. Cho thanh 

cao mới được phần thanh cao”… 

Cô nhớ rất rõ đời cô. Từ tấm bé đến khi lấy chồng, cô chưa phạm một sai 

lầm nào đời con gái dù có một vài chàng trai yêu cô, nhưng cô không để ý rồi cũng 

qua đi. Hồi đó khi còn nhỏ, ở một tỉnh miền Tây, bản chất thật thà chân chất cô chỉ 

biết học hành khi lớn lên lấy chồng. Nhà cô có nhiều anh chị em, do điều kiện kinh 

tế gia đình họ không có nhiều mơ ước nên học hành chẳng đến đâu. Riêng cô thì 

khác, cô muốn thoát ra khỏi cảnh chân lấm tay bùn, cô rất chăm học. Vì lẽ đó nên 

cha cô có rất nhiếu kỳ vọng về cô và thương cô nhiều hơn  những anh chị khác. 

Năm tháng qua đi cô cũng lần mò tốt nghiêp đại học, rồi làm việc bằng trí óc cho 

ngân hàng. Chỉ từng đó thôi cũng đủ làm cho ba cô vui sướng và nở mặt với xóm 

giềng. 

Cô không đẹp nhưng có duyên. Đi làm vài năm thì lấy chồng. Cuộc đời 

tưởng đâu đơn giản, êm đềm như thế… Nhưng hạnh phúc nhỏ nhoi bình thường ấy 

đã vụt khỏi tầm tay cô. Bây giờ khi tuổi đã về chiều cô mới nhận biết rằng dường 

như cô chưa bao giờ hưởng được cái tình yêu mãnh liệt nồng cháy và lãng mạn mà 

những người vợ, người chồng cho nhau. 

Từ ngày anh trở lại từ trại giam với tội danh “Yếu kém trong quản lý kinh tế, 

gây hậu quả nghiêm trọng”,  tưởng đâu anh sẽ chung vai gánh vác những khó khăn 

của gia đình nhưng lại là thêm gánh nặng và phiền toái cho cô. Ngày nào cũng vậy, 

cô phải thức khuya để giặt đồ, dậy sớm lo cho con đến trường rồi đi làm. Cô thì tất 

bật, buồn phiền, còn anh thì vô tư từ việc kinh tế cho đến con cái trong gia đình. 

Buổi sáng anh cũng ra nhà nhưng không giờ giấc không nhất định có khi khuya lắc 

anh mới mò về. Tiền bạc thì anh làm anh tiêu, không giúp đỡ cho gia đình có khi 

cô phải đưa thêm. Đêm đêm bên cạnh cô, như người không hồn, không có một cử 

chỉ âu yếm nào của vợ chồng. 



 Xem sách và nhiều người bảo “Người đồng tính rất khó thay đổi. Dường 

như họ chỉ thích người đồng tính. Nếu như  ngoại tình với một người đàn bà bình 

thường thì có nhiều cách để lôi kéo anh về. Cô  đã tha thứ, đã kiên nhẫn nấn ná chờ 

đợi một thời gian dài, cô muốn anh soi lại mình mà  thay đổi. Nhưng tất cả lả con 

số 0.  Sức chịu đụng nhọc nhằn gian khổ của cô thật lớn lao nhưng cô vẫn là cô. Cô 

hoàn toàn không biết vế đời sống tình cảm và tâm lý của anh, cô chỉ biết thái độ 

lạnh cảm, thờ ơ, nhạt nhẻo của anh và cô không chịu được. Anh không còn chổ 

dựa về tinh thần và vật chất mà cô hằng ước ao nữa. Đứa con gái lớn thấy cô nhọc 

nhằn, khốn khổ, tủi hờn đã chia sẻ cô “Mẹ sống một mình có lẽ thoải mái hơn” Cô 

đi đến quyết định cuối cùng “ly dị” dù đây là quyết định rất khó khăn với cô. 

 Cứ mỗi lần có giấy mời của tòa. Cái cảm giác đầu ấp tay gối ngày xưa hiện 

về, làm cô rạo rực, nhưng anh lại hững hờ vô cảm  làm cô ngán ngẩm thở dài. 

Cô nhớ lần đầu tiên đến tòa vị thẩm phán hỏi cô:  

- Tại sao phải li dị chồng? 

 Một câu hỏi mà với cô rất khó trả lời. Cô lúng túng suy nghĩ cân nhắc. Cô đã trả 

lời “dối”, đối phó với vị thẩm phán vì không muốn cho người khác biết sự thật của 

cô và chồng. Dù gì thì cô cũng đã chung sống, có với chồng cô hai đứa con. Dù 

không chung sống đến trọn đời trọn kiếp, dù chồng cô ở một thế giới khác, thì vị 

thẩm phán hỏi tiếp: 

- Những mâu thuẩn giữa cô và chồng có tự bao giờ? 

- Thưa rất lâu. 

- Rất lâu là bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm? 

- Thưa trên ba năm.  

- Xin cô cho biết một vài bất đồng của cô chồng. 

- Như về quan điểm giáo dục con cái, xây dựng gia đình v.v… Vị thẩm phán 

ghi chép lời khai rồi bảo cô về lần sau đến theo giấy mời. 

 - Tài sản chung không có gì, con cái do thỏa thuận. Những chuyên ly dị như 

thế này bây giờ rất phổ biến. Quan tòa không cần tra hỏi nhiều, chỉ cần lấy lời khai, 

rồi hai người cùng ký vào biên bản là đủ, chỉ có cô là đau đớn muộn phiền. 

  Cô biết rồi đây cô phải một mình lo toan cuộc sống, phải lo cơm áo gạo 

tiền, một mình nuôi dạy hai con còn bé nhỏ. Phải một ngày như mọi ngày đi về 

một mình. Cô biết mọi cuộc hôn nhân đổ vỡ thường những mất mác thiệt thòi 

thuộc về phái nữ, nhưng cô sẽ không còn vướng bận, cô không phải đối mặt với 

những u uất sống bên người chồng là “gay”.  Thôi thế cũng đành! 
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