
 

Trong những ngày này, mỗi sáng thức dậy xem TV, trên mặt báo thấy đưa tin 

nhà thờ này, chùa kia, công ty, doanh nghiệp tư  nhân đã tiếp sức mùa thi bằng những 

hộp cơm trưa cho thí sinh nhà ở xa trung tâm thi hoặc ở tỉnh về dự thi không tiện về  

nơi trọ. Tôi tháp tùng theo bà xã và một nhóm trong câu lạc bộ dưỡng sinh quận 

mười chuẩn bị gần 200 suất cơm trưa đến một trung tâm thi Quận Gò Vấp tiếp sức 
mùa thi. Dù không chuyên nghiệp nhưng ai cũng hứng khởi trong lòng. Mỗi hộp cơm 

chỉ tương đương với vài bó rau 

nhưng giá trị vô cùng to lớn, nó nói 
lên nghĩa tình, tinh thần đoàn kết, 

tương thân tương trợ - “Lá lành đùm 

lá rách” hoặc “Bầu ơi thương lấy bí 

cùng. Tuy rằng khác giống nhưng 
chung một giàn”. Chính nhờ cái tinh 

thần này, mà dân tộc ta trường tồn 

cho đến ngày nay dù phải chịu “Một 
ngàn năm đô hộ giặc Tàu, một trăm 

năm nô lệ giặc Tây”… 

 Tôi đến sớm hơn các bạn 

trong nhóm. Khung cảnh ngày thi 
làm tôi nhớ lại dĩ vãng của mình. 

Ngày xưa không như bây giờ. Trong một tình nhỏ thời chiến tranh, dân số không 

nhiều, số cha mẹ đưa con đi thi rất ít. Tôi nhớ ba mẹ tôi thức dậy thật sớm, nấu cho 
tôi bữa sáng. Khi trời còn tinh sương, ba tôi đã dắt tôi đi bộ trên mười cây số, đưa tôi 

đến trường thi. Không có tiếp sức mùa thi rầm rộ như bây giờ, mà chỉ có ba tôi tiếp 

sức cho tôi. Năm ấy tôi thi vào đệ thất. Đây là thử thách đầu tiên,  phải miệt mài kinh 

sử từ lớp năm đến lớp nhất, phải là học sinh giỏi toàn diện. Suốt con đường dài hun 
hút vắng vẻ, ba tôi dặn dò đủ thứ như hãy bình tỉnh, cẩn thận dò lại bài làm trước khi 

nộp cho giám thị.v.v… Khi đến trước cổng trường, ba tôi nắm chặt tay tôi với ánh 

mắt trìu mến và kỳ vọng như truyền thêm lòng tự tin cho tôi vào phòng thi… Được 

vào trường công lập là một “chiến công hiển hách” cho tôi và là vinh dự lớn cho gia 
đình. 

Trước cổng trường thi ở chỗ nào cũng thấy toàn là người với những khuôn mặt 

ưu tư lo lắng. Cha mẹ của sĩ tử đủ mọi thành phần khắp nơi tụ tập. Có người  từ vùng 
quê hẻo lánh nghèo nàn cơ cực, có người tại thành phố. Họ ngồi trên  honda chen 

chúc bên lề đường giữa trưa trời nắng chan chan thấp thỏm đợi con. Họ đã dãi dầu 



mưa nắng sớm hôm từ ngày con còn bé, nuôi dạy suốt mười bảy năm trời với nhiều 

kỳ vọng, mong  cho con mình sẽ khá hơn, sẽ đổi đời. Đã có những cha mẹ nhịn ăn, 

nhịn mặc lo cho con mình no bụng, ấm thân. Dù chưa có kết quả của kỳ thi, nhưng 

tôi đã thấy những giọt nước mắt buồn vui của cha mẹ.  Ôi! những giọt nước mắt… 
 Mấy cái bàn kê trước cổng 

trường cùng với hằng trăm hộp cơm 

chuẩn bị phát cho sĩ tử khó khăn. 
Chúng tôi đã tiếp xúc với mọi thành 

phần cha mẹ cũng như thí sinh. Họ 

có những cách ứng xử khác nhau. 

Chúng tôi đã trao những họp cơm và 
những chai nước cho các sĩ tử đi thi, 

có những em không ngần ngại đón 

nhận, có những em rụt rè nhút nhát 

vì mặc cảm, vì sĩ diện. Một phụ 
huynh ở tỉnh đưa con đi thi, thật thà, 

chân chất với tôi: 

- Tôi có hai cháu đi thi, cháu chị năm ngoái rớt thi lại, cháu em thi lần đầu. 
Cho tôi hai hộp. 

Một thí sinh khác từ chối và chia sẻ : 

-  Nhà chàu gần đây trưa cháu về, để cho các bạn khác. 

Có phụ huynh nói nhỏ với tôi: 
- Nhà tôi ở xa lắm, rất khó khăn khi đưa con đi thi cho bác thêm một hộp. 

Thoáng chốc mấy trăm hộp cơm đã hết. Sau khi phát xong những hộp cơm trưa 

các bạn ra về. Tôi nán lại trước cổng trường lân la đến với những tốp người tụm năm 
tụm bảy. Dù chưa quen nhưng họ rất đồng cảm với nhau. Tôi nghe họ nói nhà này 

bán đi nột ao cá, ruộng tôm, nhà kia 

bán đi một vườn trái cây. Tôi đến 

gần người đàn ông có nước da ngâm 
đen, sạm nắng nhưng khỏe mạnh. 

Sau mầy câu xã giao, qua giọng nói 

tôi hỏi: 
-  Hình như anh là người miền 

trung? 

-  Tôi ở Pleiku.  

Lại người Pleiku. Nơi ngày 
xưa tôi đã sống với nhiều kỷ niệm. 

Hôm nay thật ngẫu nhiên lại gặp. 

Pleiku với tôi là máu thịt, là nghĩa 
tình sâu nặng. Bỗng dưng tôi thấy thân quen gần gũi. Tôi hỏi: 

- Anh cũng đưa cháu đi thi? 

- Đây là đứa thứ  hai, tôi phải bán hết mấy tạ café.  

  - Người Pleiku sống ở Saigon khá nhiều. Tôi cũng người Pleiku. Nhìn người 
đàn ông với cái nhìn thân thiện, tôi hỏi: 



-  Pleiku anh ở đường nào? 

- Tôi ở kinh tế mới Hà Lòng trên ba mươi năm. Trải bao mùa mưa nắng, dãi dầu. 

Bao nhiêu năm tháng café lớn lên, thay lá đơm bông kết trái và mái đầu đã bạc. 

Nhưng gia đình tôi không có gì thay đổi. Người đàn ông ngậm ngùi, chao mày nhìn 
về một phương trời xa xăm vô định. Tôi đọc được nỗi niềm chấp nhận, an phận của 

anh. 

 Tôi hỏi: 
- Anh đang ở đâu? 

- Ở nhà quen, không thuê phòng trọ, không dám mua cơm trưa. Nhờ sự giúp đỡ 

của bá tánh, hà tiện được đồng nào đỡ đồng đó. Nó đậu thì nở mặt, nở mày với bà 

con lối xóm nhưng lại có những mối lo khác lớn hơn.  
Ở nông thôn họ còn gì để bán ngoài mồ hôi nước mắt công sức lao động sau 

bao năm tháng nhọc nhằn để lo cho con cái. Thế mới thấy từ ngàn xưa đền ngàn sau 

công ơn nha mẹ là trời biển không gì sánh được như câu ca dao của nhà Phật:  

               “Đi khắp thế gian, không ai tốt bằng mẹ. 
                Gánh nặng cuộc đời, không ai khổ bằng cha 

                Nước biển mênh mông, không đong đầy lòng mẹ 

                Mây trời lồng lộng, không phủ kín công cha”. 

                                                    *   *   * 

 Nhìn cái dáng vẻ khắc khổ của anh tôi nói: 
- Chắc là anh vất vả lắm? 

- Bận rộn công việc vườn tược quên hết bạn bè. Có nghe nói học trò Pleiku 

ngày xưa cứ bốn năm về nguồn một lần và hằng năm vào ngày 20/11 họp mặt một 

lần tại Saigon, nhưng tôi chưa bao giờ dự họp. 
Tôi ái ngại mời anh : 

- Chiều nay nếu có thời gian anh ghé nhà tôi cho biết. 

 Tôi cho anh địa chỉ và anh nhận lời. 

Gần tối, tôi điện thoại cho mấy người bạn Pleiku cùng anh trong quán bình dân 
uống bia. Chúng tôi ngồi với nhau khá lâu. Anh kể cho chúng tôi nghe những ngày cơ 

cực của anh ở vùng kinh tế mới, dắt con đi thi, chuyện anh gặp tôi và mơ ước của 

anh. Chúng tôi kể cho anh nghe chuyện bon chen làm ăn và sinh sống tại Saigon. 
Một người bạn nhìn tôi nói: 

- Mấy hôm nay anh làm công việc này? 

 Tôi gật đầu. Người bạn nói tiếp: 

 - Năm tới có làm anh “hú” cho em một tiếng… 
Những ngày căng thẳng và lo lắng của sĩ tử và cha mẹ qua đi. Một ít gia đình 

khá giả cho con ở lại thành phố vài ngày tham quan. Còn hầu hết họ nhanh chóng trở 

về quê nhà ngay. Đây là thời gian thấp thỏm chờ đợi. 
Riêng tôi, mong sao “Tiếp sức mùa thi” còn mãi và ngày còn nhân rộng cho 

mọi người được chia sẻ gánh nặng với những gia đình sĩ tử thiếu thốn trong mùa thi. 
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