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Mảnh đời 
                  

 (Tiếp truyện ngắn “Như lục bình trôi” trong tản văn “Tiếng lòng”) 

 

          

 Cuộc sống sẽ bớt u uất, sẽ yêu đời hơn khi được chia sẻ và chia sẻ. 

Những niềm vui hay nỗi buồn rất bất ngờ. Có những bất ngờ cho ta hân hoan 

như thi đậu, đám cưới, sinh nhật v.v… Có những bất ngờ làm lòng ta quặn 

thắt như cái chết, đột quy hay ly dị v,v… Con bé cho ông bất ngờ khi điện 

thoại ông reo: 

 - Bố hả? Lâu nay bố khỏe không ? 

Giọng nói lạc đi, khan khác nhưng vẫn mềm, ngọt ngào, dễ thương. 

Ông biết và hỏi ngay; 

- L phải không ? 

- Bố còn nhớ hả?  

- Làm sao quên. Hiện nay con ở đâu? Làm gì? Sức khỏe thế nào? 

- Con thuê nhà trong khu lao động, đi làm công nhân cho xưởng giày, 

hiện nay sức khỏe không  được tốt lắm. 

- Không được tốt nghĩa là sao? 

- Con ớn lạnh, sụt sịt ho. Mấy hôm nay con phải ở nhà, không đi làm 

nổi. 

- Ông nghĩ công nhân mỗi ngày nghỉ là không có lương. Qua giọng nói, 

mệt mỏi, chắc con bé bệnh nặng. Nên hỏi địa chỉ đến thăm. Lần mò mãi mới 

tìm ra chỗ ở của con bé. Đó là căn nhà không số cấp bốn lụp xụp, đường sá 

ngoằn ngoèo lổm chổm đất đá. Hình như khu tự phát, chưa qui hoạch nên 

không được sửa sang. Gõ cửa, một cô gái thò đầu ra. Ông hỏi:  

- Xin lỗi, L ở đây phải không?  

- Dạ phải. Cô gái lạ vừa nói vừa nhìn ông với ánh mắt xoi mói, khó chịu 

vì không biết mối quan hệ của ông với L thế nào, nhưng cô cũng nói: 

- L bệnh đang nằm trên gác. Ông cứ lên. 



Bước lên căn gác ọp ẹp, chiếc cầu thang gỗ rung rinh kêu kẽo kẹt, vào 

nhà, mùi ẩm mốc ngai ngái thoáng qua. Nhìn quanh căn phòng trống trơn, chỉ 

thấy trên tường treo chiếc xách tay bằng da sờn mép, con bé quấn quanh người 

chiếc mền cũ màu xám, co ro trên chiếc nệm kê ở góc sàn nhà cùng với hơi 

nóng hừng hực của mái tole tỏa xuống, rên khe khẻ. Thấy ông con bé ràn rụa 

nước mắt:   

- Chào bố. 

Không ngăn được xúc động, ông nhìn con bé với đôi mắt đỏ hoe: 

- Đau yếu thế này mà chỉ một mình không ai chăm sóc sao. 

- Con bé bật khóc thành tiếng  

.Ông đến ngồi gần, đưa tay lên trán con bé: 

- Nóng quá. Đi bác sĩ thôi ! 

Con bé lưỡng lự. Ông biết ý, xuống gác, ra đường vẫy taxi rồi cùng con 

bé đến bác sĩ.  

Sau khi làm các xét nghiệm: máu, nước tiểu, chụp hình v.v…Trên 

đường về ông ghé lại nhà thuốc Tây mua cho con bé một toa thuốc. Khi dìu 

con bé đến chỗ nằm ông bảo : 

- Nghỉ ngơi, và uống thuốc theo lời dặn trong toa, vài ngày sau bố đến 

thăm. 

Trên đường về, nghĩ tới thân phận mình: Từ ngày vợ mất ông sống một 

mình. Nhiều lần bạn hỏi ở một mình có buồn không? Ông trả lời:  

- Ông có con trai, con gái vài ba năm nữa sẽ về với ông sau khi du học, 

ông sẽ có cháu nội, cháu ngoại đông vui. 

- Ông có thèm khát ái tình? Không thành vấn đề.  

- Sao không tìm một người đàn bà về chung sống dưới một mái nhà để 

nương tựa, để chăm sóc cho nhau khi tuổi già xế bóng.. 

 Ông nhếch mép cười khinh miệt: Làm sao tin được? Đó là hạnh phúc 

hay nỗi bất hạnh. “Tri nhân tri diện bất tri tâm”. Ông tự cho mình là đầy đủ. 

Sáng café, chiều thỉnh thoảng lai rai với bạn bè. Buổi tối dành vài giờ mail, 

chat với các con, rồi ngủ. Cuộc đời ung dung tự tại. Không ưu phiền… 

Hai ngày sau ông đến thăm con bé. Trên tay xách một bịch trái cây. Dù 

chưa được khỏe nhưng đỡ hơn hôm trước nhiều, con bé ngồi dậy gật đầu  

chào. Ông hỏi: 

- Có đỡ không? 

- Bớt sốt rồi. May có chị bạn ở chung giúp đỡ. 



- Con ở đây lâu chưa? 

- Được gần một năm. 

- Lâu vậy sao không cho bố biết. 

- Con không muốn phiền bố. Con đang tập tự lực 

Con bé ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp: 

- Đã hơn một lần con làm phiền bố. 

 Con bé nhìn đứa nhỏ đang ngồi chơi đồ hàng trên sàn bảo: 

- Con gái của con đó. 

Ông sửng sốt nhìn đứa nhỏ: 

- Con gái của con đấy à ?  

- Nó được hai tuổi rồi đó bố  

           Con bé nhớ lại ngày xưa “ …” - Tưởng rằng lên thành phố sẽ đổi đời. 

Tưởng rằng kiếm được một món tiền mọn sẽ cứu được mạng sống cha mình, 

cho mẹ mình bớt vất vã, thay đổi số phận đời mình, không ngờ cuộc đời quá 

khắt khe, cay nghiệt, lại phải nhận lãnh hậu quả nghiêm trọng. Đứa con ngoài 

ý muốn… 

 Ngày trước khi mẹ còn sống, dù nghèo nhưng mẹ con nương tựa, đùm 

bọc nhau mà sống, bây giờ mẹ mất cô đâu còn ai. Căn nhà dột nát bên bờ kênh 

không đủ che ấm tấm thân cô. Không còn lựa chọn nào khác. Lần này cô lại 

bỏ mồ mả cha mẹ mà đi. Khi đi tay xách một giỏ đệm với mớ quần áo cũ, 

nách bế một đứa con nhỏ. Gia tài chỉ vậy thôi. Cô dứt khoát ra đi, cô lại hy 

vọng có một phép màu làm thay đổi đời cô. Nhưng đã qua hai năm rồi, đâu lại 

vào đó. Vẫn làm công nhân, vẫn thuê nhà trong khu lao động nghèo hèn. 

Nhiều lần cô bị dằn vặt, cô bị lung lạc bởi đám bạn bè. Trong suy nghĩ thoáng 

qua ý nghĩ táo bạo, điên rổ, nhưng con bé rùng mình, sợ hãi. Con bé không 

tin, dù trong đời này vẫn còn người tốt như ông.                     

  Con bé thỏ thẻ với ông “Con tự trách mình vì quá kém hiểu biết phòng 

ngừa để dính bầu, sinh ra một đứa con ngoài ý muốn” 

Ông hỏi: 

- Hậu quả là đêm hôm đó? 

Con bé ân hận nhìn ông: 

- Là đêm hôm đó! 

Ông lại hỏi : 

- Cha đứa nhỏ còn lui tới không ? 

- Tất cả đã sòng phẳng rồi bố ạ. 



Ông thở dài… và hỏi con bé : 

- Con có dự định gì cho tương lai? 

- Dự định gì được hở bố. Con không có cơ hội. Con đành chấp nhận.  

Con cam chịu. 

- Đừng bi quan. Con còn trẻ, cuộc đời còn dài không biết trước được 

điều gì “Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời”. 

           - Cám ơn bố đã an ủi con. Bỏ quê hương, bỏ nơi chôn nhau cắt rún là 

một chuyện đau lòng nhưng quê hương còn gì để sống.  

 - Đành rằng không ai vượt qua được thời gian, nhưng cảnh ngộ con bé 

thật éo le, bi đát. Ban đầu ông định đưa cho con bé cái bì thơ nhưng sau đó  

ông lại lấy trong ví ra đưa hết số tiền cho con bé, bùi ngùi nói : 

 - Con xài tạm. Mua thêm thuốc uống và bồi dưỡng sức khỏe. 

 Chạng vạng. Ra khỏi con hẻm gồ ghề tối tăm là con lộ rộng, đèn xe đan 

xen qua lại vùn vụt. Vẫy chiếc taxi bước lên mà lòng nặng trịch. Trong cuộc 

đời này còn bao “mảnh đời” như thế…  

 

Đỗ Văn Ngọc 

Saigon - 01/2014 

 

 

  

  

 

  


