
PK: Đỗ Văn Ngọc 

TOẠI NGUYỆN ? 
                                                                                          

          Tôi  dân Quảng Nam, từ nhỏ học đến đệ nhị cấp tại Pleiku. Kh người 

Bình Định học đâu đó tại Quy Nhơn - Bình Định. Quen Kh tại Saigon qua một 

người bạn cùng dạy tại Pleiku, nhưng đã bỏ trường mà đi trong những năm 

tháng cơ cực thập niên 80.  Tuy không cùng quê, cùng trường nhưng. “Tứ hải 

giai huynh đệ”, “Tha phương cầu thực”. Chúng tôi đã kết lại thành một nhóm 

nhỏ khoảng hai mươi cặp vợ chồng, hầu hết là người Bình Định. (Vợ chồng 

tôi và vài bạn nữa không phải dân Bình Định). Hằng năm chúng tôi tổ chức 

họp mặt một lần vào sáng mồng hai Tết tại nhà anh T. Chúng tôi rất quý mến 

nhau, vả lại sau một năm dài gặp lại, tay bắt mặt mừng, nhiều chuyện để nói 

nên thường kéo dài suốt sáng mồng hai Tết. Nó trở thành thông lệ tự bao giờ! 

Đầu năm Quý Tỵ vùa rồi Kh không tham dự, chúng tôi biết ngay vì lý do sức 

khỏe.  

Bạn bè thì nhiều nhưng Kh với tôi khá đặc biệt. Đặc biệt vì đã kết giao 

trong một thời gian dài và biết cảnh ngộ nhau. Kh bị bịnh “tán huyết”, chưa có 

thuốc đặc trị. Kh đã chung sống với bệnh trên 30 năm. Kh có một sức chịu 

đưng bền bỉ phi thường và tinh thần lạc quan vui sống. Kh thường kể chuyện 

tiếu lâm và có tài làm thơ, có thể nói Kh xuất khẩu thành thơ, nhưng thơ Kh 

không in thành sách chỉ tặng bạn bè trong lúc trà dư tửu hậu. Rồi quên, rồi 

thôi… (Chắc có lưu trữ cho vợ con).        

 Năm tháng qua đi, tuổi đời chồng chất, bệnh tình của Kh không mấy 

khả quan. Gần đây Kh vào ra bệnh viện như đi chợ,  mỗi lần vào viện là phải 

cấp cứu, rồi xuất viện cùng bạn bè uống café, thỉnh thoảng lai rai đấu láo. Bản 

thân Kh, vợ con, bè bạn dần dần cũng quen với tình huống đó. Nghe bạn kể 

lai, cách đây khá lâu khi vợ Kh có thai, đã mang cái bầu to lên tận lầu tám 

bệnh viện Chợ Rẫy. Trong phòng cấp cứu, khi qua cơn nguy hiểm, anh đưa 

tay vo ve bụng vợ cầu trời, khẩn Phật cho thấy mặt đứa con trước khi qua đời, 

anh tiếu lâm và hồn nhiên vậy đó! Hôm nay trên hai mươi năm sau tại viện 

tim 115 Saigon, anh lại trong phòng cấp cứu.. Kh muốn lắm, nếu được cùng 

vợ về quê lo đám cưới cho con trai nhưng không được vì đang nằm viện. Anh 

phải nhờ anh chị em trong gia đình cùng vợ anh lo liệu. Dự định ngày 12/09 

tức ngày mung 8 âm lịch tổ chức tại Saigon để ra mắt họ hàng, bà con hai họ. 

Thiệp mời anh đã gửi đi. Anh chỉ mong lần này thoát chết để được thấy con 



trai nên bề gia thất. Làm cha, làm mẹ. đến phút lâm chung vẫn mong con mình 

hạnh phúc. Ai cũng vậy. 

      Saigon chiều tháng tám mùa thu lại có những cơn mưa. Cơn mưa bao giờ 

cũng làm cho nỗi buồn thêm da diết. Tôi và người bạn tên B đội mưa băng qua 

các dãy hành lang, rồi lên lầu đến phòng cấp cứu thăm anh. May mắn cho tôi, 

mắt anh vẫn còn lim dim mở, thấy tôi anh nhấp nháy ra điều biết tôi là ai. Tôi 

đứng cạnh giường mân mê tay anh, thấy thâm tím những vết tim chích, thương 

xót tôi và anh không nói lời nào, được 15 phút thì cáo từ. Cách ngày sau, buổi 

sáng tôi với người bạn khác tên T lại vào thăm, lần này cũng tại phòng cấp 

cứu nhưng bác sĩ không cho vào, ngoài hành lang với con gái của anh, bạn tôi 

dặn dò khi nào người ta cho vào điện thoại cho bác - Lực bất tòng tâm.  

Trưa hôm đó bạn tôi nhận được điện thoại  bệnh viện. Họ bảo “Bệnh 

nhân Kh không thể qua được, người nhà có chờ ai ở xa về hay có việc gì khác 

không? Nếu không, chúng tôi rút ống Oxy, bệnh nhân sẽ tắt  thở”. Oxy chỉ hổ 

trợ hơi thở trong thời gian nhất định, chứ không làm cho con người sống mãi 

mãi. Bạn tôi chợt nhớ ra khi còn sống Kh tâm sự là muốn thấy con trai Kh nên 

bề gia thất. Bạn tôi vội vã trả lời: “Tôi là người nhà của bệnh nhân, vì chúng 

tôi phải tổ chức “Đám cưới chạy tang”. Hãy cho bệnh nhân tiếp tục thở Oxy 

khi nào xong chúng tôi báo”. 

Khi tổ chức “Đám cưới chạy tang”, bạn tôi có hai ý thứ nhất là phong 

tục tập quán thứ hai là cho Kh mãn nguyện. Bạn tôi cùng với vợ, con Kh mỗi 

người mỗi việc, hối hã gần  hai giờ, cũng làm xong các thủ tục của một “đám 

cưới chạy tang”. Xong việc báo cho bệnh viện. Ống thở Oxy được rút ra. Kh 

tắt thở. Chúng tôi vĩnh viễn mất đi người bạn. 

 Phải coi giờ đưa xác về nhà tẩm lịm. Khi ngồi chờ, người bạn bên cạnh 

gỏ gỏ ngón tay lên bàn đọc lời bản nhạc “bài không tên số 4” của Vũ Thành 

An “Triệu người quen, có mấy  người thân, khi lìa trần có mấy người đưa”. 

Tôi bùi ngùi nghĩ khi còn sống ta có  triệu người quen, khi gian truân hoạn 

nạn có mấy người thân, khi lìa trần có mấy người đưa. Dù là Chúa, là Phật hay 

người bình thường cũng một mình nằm sâu trong lòng đất lạnh. Phải chăng là 

thân phận cô đơn của con người là vậy.    

 Đến hai mươi giờ thầy chùa đến, sau mấy phút bi ai tụng kinh gỏ mõ, 

xác anh được bốn người trong tổ “nhà đòn” bỏ vào quan tài và phủ lên một 

lớp xác trà khô. Tất nhiên vợ con Kh nước mắt đầm đìa, mặc đồ tang, quấn 

khăn tang rồi quỳ lạy trước quan tài.  



       Hôm đưa anh về nơi an nghỉ cuối cùng tôi thấy trên xe tang nhiều vòng 

hoa theo anh tiễn biệt, khi hạ huyệt xong, một bạn trong nhóm đã đọc một bài 

thơ xem như “điếu văn” trước mộ phần. Làm người ai cũng chết nhưng khi 

chết anh đã được bạn bè xa gần đông đủ tiễn đưa. Chắc anh toại nguyện.  

       Khi trên xe về tôi bảo Kh có người vợ tốt. Bạn tôi nói: “không tốt sao đến 

ngày nay” như vậy: tôi, anh và những bạn khác có vợ chung sống đến ngày 

nay đều tốt. Chúng ta hạnh phúc phải không? 

Đến đây xin chia sẻ cùng chị những nỗi niềm mà chúng tôi cảm nhận được. 

Chúng tôi vô cùng cảm phục cái đức tính cần cù thủy chung của chị. Chị đã 

chung sống với anh gần trọn một kiếp người. Chị chung sống với anh tức là 

chung sống với bệnh tật trên ba mươi năm, chị tảo tần sớm hôm buôn bán để 

có tiền lo thuốc thang cho anh, lo cho con cái học hành đến nơi, đến chốn. 

Hơn nữa vì bịnh  tật của anh, chị phải chịu đựng, kiên cử “chuyện sinh hoạt vợ 

chồng”, chị đã cố gắng quên đi thời son trẻ để cùng anh bên đời ngần ấy năm 

là không hề đơn giản…Tôi nghĩ dù sao chị cũng được diễm phúc là người chết 

sau, được tiễn  đưa anh, được lo mộ phần cho anh. Sau này ai tiễn đưa chị!? 

Còn ai với ai!?...Lát nữa đây khi bước  vào căn nhà cũ, không gian lạnh 

ngắt,quạnh hiu chị sẽ ra sao khi thấy những vật sở hữu của Kh còn  đó… Đau 

đớn nhất là ngày cưới sắp tới. Trên sân khấu người ta sẽ giới thiệu chị là bà  

“quả phụ”. Mới đó mà trở thành “quả phụ” và đứa con trai không có người 

cha bên cạnh trong ngày hôn lễ…   

 Chị L đã cùng với anh Kh đi gần hết kiếp nhân sinh trong hạnh phúc âu 

lo muộn phiền. Chị vẫn biết cái gì đến phải đến, chị đã chuẩn bị tâm lý. Chị đã 

mạnh mẽ, càng mạnh mẽ hơn trong quãng đời một mình còn lại. Chúng tôi tin 

như thế. 
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