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Tôi cùng 10 sinh viên ưu tú mặc lễ phục đứng trên sân khấu hội trường 

trong buổi lễ tốt nghiệp, với mục đích tạ ơn quý vị giáo sư, tiến sĩ đã hướng 

đẫn chúng tôi trong thời gian qua và đón chào sinh viên mới. Trong hội 

trường mẹ tôi cùng với những phụ huynh khác ngồi dãy ghế trước. Mẹ tôi 

mặc chiếc áo dài màu hồng. Chiếc áo dài mà cách đây 25 năm, khi bố đón mẹ 

tôi về nhà. Ôi những đường cong duyên dáng nay đã quá khổ, cùng với nếp 

nhăn thời gian xuất hiện và mái tóc đã pha sương. Vậy là hai mẹ con chúng 

tôi cũng đã sống với nhau trong 16 năm từ ngày ba tôi bỏ mẹ tôi và tôi đi mãi 

không về. 

 Dù rất khó khăn, mẹ tôi không cho tôi làm việc gì, mà bảo cố gắng 

học tập. Ngày trước, khi còn sống việc gia đinh bố mẹ tôi cùng gánh vác. Bây 

giờ chỉ có một mình, tôi thấy mẹ tôi đuối sức vì càng ngày tôi càng lớn, 

nhu cầu đời sống càng nhiều. Ra ngoài buôn bán thì không có vốn, làm công 

chức thì đồng lương không đủ sống mẹ tôi phải dùng sức của mình làm nghề 

giúp việc nhà (ngày nay gọi là oshin). Làm nghề này lương cao nhưng phải 

có sức và biết nhịn nhục. Có những đứa bé khóc, la suốt ngày, mẹ kiên nhẫn 

dỗ dành, có những người xem nặng đồng tiền, nhân cách mẹ tôi bị xúc phạm. 

Trong 25 năm làm oshin, mẹ tôi phải đi chỗ này, chỗ khác, mới tìm ra được 

nơi làm tử tế. Mẹ tôi chấp nhận nhọc nhằn, gian khổ quên mình lo cho tôi, 

nên tôi không bao giờ xao lãng học hành. 

Một buổi chiều từ nhà bạn về, tôi thấy ông ngồi đối diện với mẹ ở 

chiếc bàn kê cạnh cửa sổ chuyện trò. Không biết từ bao giờ mẹ tôi quen ông, 

tôi cúi đầu chào đi thẳng vào trong. Tôi rất khó chịu. Tự hỏi có chuyện này 

nữa sao? Năm đó tôi học lớp 10 mười, mười lăm tuổi, mẹ tôi 33 tuổi. Một 

góa phụ 33 tuổi, xem ra chưa già mấy, vả lại mẹ tôi có nhan sắc nên chắc 

không tránh khỏi chuyện ong bướm vo ve… Ban đầu tôi thấy mình bị bỏ rơi, 



tưởng mẹ không còn thương yêu tôi nữa. Nhưng dần dà tôi quen và nhận thấy 

mẹ có đàn ông theo đuổi là bình thường.  

Người đàn ông này có nhiều điều đáng mến. Mỗi lần đến chơi nhà, ông 

thường mang theo một gói quà, khi là con búp bê, khi là chiếc áo đầm, có khi 

là cái phong bì, nhưng má tôi trả lại cái phong bì. Còn nữa nếu thấy cái vòi 

sen nghẹt, mái nhà dột v.v… Ông cho người đến sửa. Tìm hiểu biết ông là 

một doanh nghiệp, không biết tại sao sống độc thân mà giàu có. Ông đang cố 

chính phục mẹ và tôi. Cứ thế, cứ thế... Có lần tôi lén nghe ông và má tôi trò 

chuyện :        - "Mình quen nhau trên 8 năm rồi phải không em,? 

- Có người chờ cả đời.  Mình mới 8 năm không dài đâu. Mẹ tôi nói 

thế.  

- Duyên (tên tôi) sắp tốt nghiệp rồi phải không? 

- Chủ nhật tuần tới nó làm lễ ra trường.  

- Em đã toại nguyện? 

- Tạm ổn. 

 - Lúc này nghĩ đến bản thân được rồi chứ? Anh đã già  rồi… Em 

không còn trẻ nữa.  

            - Em đã hứa, anh yên tâm" 

        Có lẽ mẹ tôi đã hứa là sau khi tôi tốt nghiệp, hai người sẽ chung sống 

với nhau. Mẹ tôi chưa ngoài 40 còn ông là 60. Chẳng sao! Tôi tin mẹ tôi đã 

tìm được bờ vai tin cậy… 

       11 giờ lễ tốt nghiệp xong mẹ tôi đề nghị ghé chợ mua một con vịt quay 

và bánh mì mời bác T sang chơi cho vui. Tôi đồng ý. Chạy một đoạn mẹ tôi 

tấp vào lề nghe điện thoại và bàng hoàng nhận được tin bác T qua đời vì một 

cơn đau tim… 

      Mẹ tôi bối rối ngoặt tay lái theo hướng nhà bác T mua vội một bó hoa 

"Lan" mà quên lấy lại tiền thối. 

     Đến cửa nhà, Cha xứ nhìn mẹ tôi và bó hoa trên tay bảo:  

- Có lẽ đây là người thân nhất của người nằm trong quan tài. Mẹ tôi nhìn 

quanh, khung cảnh vắng lặng và nói: 

- Thưa Cha có lẽ vậy! 

- Đây là chiếc điện thoại người ấy để lại kèm theo lời nhắn cô xem sao? 

     Mẹ tôi nhìn vội mảnh giấy dán phía ngoài điện thoại “Nhờ Cha trao hộ 

chiếc điện thoại này cho người ôm trên tay bó “hoa Lan”. Đây là người thân 

duy nhất của con”. 

 Mẹ tôi đọc: 



     “Em yêu dấu! Anh biết em sẽ đến. Bây giờ em sẽ hiểu rõ hơn nhân thân 

của anh. Vợ con anh, họ hàng thân thuộc của anh đã đi nước ngoài trên 20 

năm. Anh đã quyết định ở lại đây từ dạo ấy vì anh yêu em. Có những đêm 

dài, một mình trong căn phòng vắng lặng. mà tưởng chừng có em bên cạnh 

dù không chung sống trong một mái nhà. Chúng mình quen nhau, yêu nhau 

trên 8 năm rồi mà chưa hề chăn gối một lần nào. Chúng mình đã kiên nhẫn 

chờ đợi. Chờ đợi một ngày nắng ấm vui vẻ cùng nhau. Nhưng trời đã không 

chìu lòng người em ạ. Thôi thế cũng đành… Trên đầu giường, trong chiếc 

hộp nhỏ là cái Smart phone. Cách đây mấy ngày anh mua cho con gái em, 

làm kỷ niệm. Em thay anh, cho nó nha. Bảo rằng “anh thương nó lắm”.  

 Thời gian di quan đã đến, những người hàng xóm tiễn ông đến đầu ngõ 

rồi quay lại. Chỉ có Cha xứ cùng mẹ và tôi lên xe bên quan tài. Những ngày 

cuối đời, ông cô quạnh quá! Sống một mình và chết cũng một mình. Phải 

chăng định mệnh đã an bày. Trong kiếp nhân sinh này mẹ tôi phải chịu như 

vậy. 
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