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 Bốn tuần lễ bị bệnh nặng đã cho tôi cơ hội 

nhận thức ra rằng ngoài thuốc men, Tôi cần 

những gì để đầu óc được ổn định  vượt qua bệnh 

và chóng bình phục ….. chăm sóc,  thăm hỏi từ 

con cái và bạn bè. Mấy tuần đầu bệnh cứ tái diễn 

đi lại dù bác sĩ đã cho thuốc trụ sinh với liều 

lượng cao. Thế là cái đầu nhỏ bé của tôi bắt đầu 

suy sụp,  nghĩ mông lung, mất tự tin, sợ …. Vậy 

mà con trai tôi về thăm có 3 ngày cuối tuần ngắn 

ngủi (với không ít lời càm ràm:  Má phải thế này 

… thế nọ…!!!!, nhức cái đầu) nhưng như là một 

phép lạ tôi bình phục mau lẹ. Bác sĩ dặn dò uống 

thuốc này rồi uống thuốc kia, tôi phớt lờ cho qua 

cầu… Ấy vậy mà con trai Tôi nó nói như là “búa bổ”  … sáng Má “phải” uống 

thuốc cho đúng liều lượng, …không được làm cái này cái nọ, phải nghỉ ngơi, phải 

mặc áo ấm  … lại nghe theo răm rấp, không lời phản kháng, chỉ biết cười trừ. Tự 

cảm thấy phấn chấn hơn, ấm áp trong lòng. Rồi bạn bè điện thoại, texting, hỏi thăm 

thì ít mà “mắng mỏ” …coi chừng thế này thế nọ … coi chừng bị sưng phổi 

(pneumonia) là khốn… nó đâu có ngọt như đường phèn như lời của vị Bác sĩ gia 

đình đâu, ấy vậy mà mát ruột nghe theo, biết tự chăm sóc mình hơn…nhất là đầu 

óc ít nghĩ bâng quơ, vui vẽ hơn, nhờ vậy mà chóng hết bệnh.  Phải chăng “người 

có tuổi” thích làm nũng với con cái và bạn bè?     

 Nhớ lại….Tháng trước Tôi vừa đi đám tang một người bạn trẻ ---Mới đầu 

bạn tôi cũng chỉ bị cảm cúm sơ sơ, sau một tuần lễ, phổi sưng vì có nước và rồi 

nhiễm trùng ---rồi bạn ra đi ---- để lại hai đứa con thơ dại cùng người vợ trẻ chưa 

tới 30 - cuộc đời thật phù du - -- Hai đứa bé, tối tối không thấy bố về để chơi cút 

bắt nữa…Trong nhà quàn- Ngày chôn Bố - đứa 7 tuổi hỏi Tôi: Tại sao Bố con 

không chịu về ăn tối với cháu? Đã đến giờ chơi và đọc sách trước khi cháu đi ngủ, 



sao Bố không chịu chơi với cháu ? Tôi choáng váng trước câu hỏi ngây thơ của bé 

vì chợt nhớ đến bài học tâm lý trẻ em mấy chục năm về trước :  “đừng coi thường 

cái gíac cảm và nhận thức của trẻ con…”. Tôi nói với hai bé: Mẹ con sẽ thay Bố để 

đọc Bed’s Time story cho chúng con nhé!!! Thật ra, Tôi chẳng có và cũng không 

biết nói làm sao ?? nên Tôi “trốn” như khi còn ở LSU-S; bài thi viết nào mà Tôi 

không biết câu trả lời “chắc ăn” thì Tôi “cho qua mặt” ….. Nghĩ tới là đã thấy lòng 

buồn; hồn buồn và đất trời u uất -- nhớ thêm lời của Steve Jobs: Sinh là ngẫu 

nhiên! Tử là tự nhiên! Để an ủi mình. An ủi vợ bạn. Cũng như để tìm chút bình yên 

và giúp ta chấp nhận mệnh số --  Tôi biết mình rất may mắn. Có các con lúc nào 

cũng thương yêu – dù ở xa ngàn dặm - Có bạn tốt nhắc nhở  thuốc men, trông 

chừng cảm cúm  biến chứng sang sưng phổi do có tuổi là “khốn khổ đó” …. theo 

tôi nghĩ đó là những liều thuốc nhiệm màu gíup tôi chóng bình phục …. Xin cám 

ơn tất cả !!!                                                                                                                                                           

 Bossier/Shreveport không còn mưa và hết lạnh ---Cỏ cây trồi lên xanh 

mướt….Hoa hồng nhà Tôi khoe sắc rực rở cả sân. Chậu Thủy tiên biêng biếc xanh 

ngả nghiêng cười đùa theo gió. Hoa Lài, Hoa Dạ Lý Hương thơm ngào ngạt mũi 

với những cánh-nụ trắng màu sữa lóng lánh trong nắng Xuân đẹp chi lạ…Tôi nói 

với Mình đời đáng sống (cho dù tuổi 20 không còn)  Xuân của đất trời đang mang 

đến niềm vui ----Mảnh vườn nho nhỏ xinh xinh của tôi đang trở mình chào Xuân 

và thì thầm là cây cỏ cần chăm bón, cần bàn tay của người làm vườn (nào đó? Tại 

tôi rất sợ sâu trùn) để hòa điệu với sự màu nhiệm giao mùa của thiên nhiên bón 

trồng hoa cỏ mới thay bỏ đi những cây lá đã mục úa vì gía lạnh của đông…                                                           

 Buổi sáng đi làm lại tôi nhớ lời vị bác sĩ gia đình  dặn dò: nhớ phải yêu mình 

hơn một tí nữa…săn sóc mình hơn một tí nữa… Tôi mặt áo tay dài; dày hơn áo 

thường ngày ---- ghé lại Starbucks mua ly café.  Gió ngược từ Oak Alley thổi làm 

phấn hoa bay vào mặt. Tôi ho hục hặc… Nước mắt và nước mũi chảy dài --Tôi 

trấn an mình: Cảm cúm đã đi rồi, đó chỉ là kết quả bởi dị ứng với hoa lá và những 

“rơi rụng” của thiên nhiên…Tôi ngước mắt nhìn trời thấy chim đang ca hót bay 

lượn bồng ẵm nhau…Những đàn chim đen này từ phương Bắc thường về đây trốn 

tuyết hôm nay đã vào Xuân sao còn còn ở lại?. Chúng chọn nơi này làm quê hương 

vì nắng ấm và tình người --Tôi nghĩ thêm như thế cho niềm vui bay cao…/. 
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