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NGÀY XƯA 

 

  

 Chỉ còn mấy giờ nừa mẹ bước qua năm mới, mẹ sẽ thêm một tuổi. 

Thêm một tuổi nghĩa là mẹ sẽ ghi vào nhật ký đời mẹ những vui buồn lẫn lộn. 

Ngày vui thì nhẹ nhàng qua mau. Nỗi buồn thì ray rứt khôn nguôi. 

Mẹ kể:  

“Hôm đó mẹ cùng gia đình đi dẫy mả cho họ hàng. Cụm từ “ dẫy mả - 

tảo mộ - đạp thanh” mẹ nghe quen tai lắm. Mẹ háo hức trông chờ. Trong lúc bà 

ngoại đang lỉnh kỉnh trên tay một giỏ trái cây, giấy tiền vàng bạc bước lên tam 

cấp chậm, một giọng thanh niên phía sau:  

-“ Bác đưa cháu xách hộ”. 

Bà ngoại nhìn người con trai thăm dò rồi đưa giỏ cho ba con. 

-“Cám ơn cháu. Trông bác hom hem lắm phải không? 

- Dạ không. Kính lão đắc thọ ạ. 

- Tốt bụng quá. 

- Bác cần cháu giúp gì thêm? 

- Con cháu bác kia kìa.  

- Vậy không dám. Kính chào bác.  

- Cám ơn cháu…  

Mộ của hai dòng họ cách nhau ba, bốn nấm mộ của họ hàng khác. Vừa 

dẫy mả vứa lén nhìn, bốn mắt bỗng găp nhau: 

      … “ Tình trong như đã mặt ngoài còn e”… 

                                                                                 (Truyện Kiều) 

Ngày xưa, “yêu em, yêu cả con chó nhà em”, huống chi là bà ngoại… 

Phải nịnh bà ngoại, phải kính trọng bà ngoại mới phải chứ. Sau khi tảo mộ, ra 

về bà ngoại đưa cho ba con mảnh giấy nhỏ bảo: 

- Đây là địa chỉ của tôi. Khi rảnh mời cậu đến chơi.  

Không để lâu, còn hai ngày nữa là đến tết ba con đã đến nhà thăm bà 

ngoại. Hôm đó, ba con hình như có đem một gói quà tết biếu bà ngoại. Sau 

một hồi trò chuyện, mẹ thấy ba con bắt ghế thay lại các bóng đèn bị hỏng, bắt 

thang leo lên mái nhà đóng lại mấy tấm tole long đinh, bà ngoại còn sai làm 

những việc linh tinh khác, tiếp theo là ra cái giếng sau nhà, sâu gần 30 mét, 



quay và xách từng thùng nước đổ đầy một hồ nước 300 lít v.v… Mẹ không 

dám giúp cho ba, lấp ló phía sau, thấy mồ hôi ba con nhuể nhại tội nghiệp. 

Sau bữa cơm chiều, bà ngoại cùng cô út gói xong 40 đòn bánh. Mệt. Bà ngoại 

ngã người trên chiếc phản, chung với lá chuối và lạt bề bộn chưa dọn dẹp, 

ngủ quên. Ba con và mẹ cuối cùng cũng nhúm lửa, bắt đươc thùng bánh lên 

bếp. Mẹ ái ngại hỏi ba: 

-“Anh ở lại đây suốt đêm nấu bánh với em hả?  

- Anh đã xin phép ba mẹ anh rồi.  

- Anh đã nói dối ba mẹ anh ?  

- Anh không nói dối. Anh xin phép với ba mẹ anh là ở lại nhà bạn nấu 

bánh tét. 

Đêm hôm ấy ba và mẹ bên nhau bên bếp lửa hồng, những cây củi nổ 

lách tách, hơi nóng tỏa ra vừa đủ sưởi ấm cho tình yêu vừa chớm... Về khuya 

gió lạnh, ba khẽ đưa tay vuốt tóc mẹ và “để quên” cánh tay trên bờ vai mẹ. 

Một cảm giác lạ len vào lòng mẹ. Mẹ như con mèo ngái ngủ trên tay ba. Mẹ 

rùng mình nhưng lại cố giữ mãi cái cảm giác đó. Ngay lúc đó mẹ ao ước đêm 

dài vô tận. 

 Sáng hôm sau hình như lo lắng điều chi, bà ngoại hỏi dồn mẹ: 

- Đêm qua hai đứa đã làm gì, nói gì với nhau? 

       - Đâu làm gì. Một đêm tuyệt vời… con nhớ mãi ! 

- Nghĩa là sao? 

 - Anh ấy chỉ đặt tay trên vai con. 

 - Con “ngủ quên” trên cánh tay ấy. 

 - Tại sao ngủ quên trên cánh tay người ta? 

 - Ngủ thôi mà mẹ. 

 - Ngủ không thì tốt. Mẹ tin hai đứa 

 - Con không hiểu mẹ muốn ám chỉ điều gì! 

 - Thôi được rồi. Nói thế chứ má đã nhìn người không sai. Trông cậu ta 

“hiền lành, con nhà có giáo dục.  Khi nhờ ai đó làm một việc gì ta phải đặt 

niềm tin vào họ. Mẹ đã làm đúng phải không? Mẹ và bà ngoại cùng cười vì đã 

chia sẻ niềm vui cho nhau. 

Trưa hôm sau bánh chín, vớt ra thúng cho ráo nước, bà ngoại nói cám 

ơn và đưa cho ba con hai đòn bảo: 

- Đem về cúng ông bà nhé… 



  Tứ đó, ngoài thời gian gặp nhau ở trường, ngày giỗ, ngày tiệc v.v… ba 

con thường sang nhà giúp đỡ ông bà ngoại những việc vặt vãnh và nhất là 

hằng năm cứ đến trước tết hai ngày ba con lại đến, ba má lại có một ngày 

thức suốt đêm bên nhau nghe gió reo vi vu, nhìn sao trời lấp lánh và trao cho 

nhau những nụ hôn nồng nàn tình ái. Tình yêu mỗi ngày một đầy thêm, ba và 

mẹ đều lo học hành chờ cho ba con đỗ đạt có việc làm tại Tòa Hành Chánh, 

mẹ đi dạy. Sáu, bảy năm biết bao vật đổi sao dời nhưng má vẫn, vẫn còn đó 

nguyên vẹn để đón chờ ngày đẹp nhất của đời con gái”… 

 Ngày nay, chúng ta đang trong một thành phố công nghiêp, cuộc sống 

hối hả. Con trai, con gái đều có việc làm. Các con được độc lập. Tất cả moi 

thứ đều có trong siêu thị, các con không phải vất vả băn khoăn về chuyện ngày 

tết. Nhưng thời gian các con yêu nhau bao lâu? Tình yêu dựa trên nền tảng 

nào?  Các con không có thời gian hay không cần tìm hiểu. Thậm chí trinh tiết 

của người con gái các con cũng không cần để ý, các con còn hô hào “Sống 

thử”. “Các con hiểu thế nào về quan điểm này? Các con “làm thiệt” mà bảo là  

“thử” - mâu thuẫn, chói tai. Mất đời con gái rồi đó con! Mẹ thấy khó chịu và 

không tưởng được. Có một ngôn từ nào “mỹ miều, lôi cuốn” hơn không?. Có 

phải mọi con trai đều không quan trọng  “cái ấy” và nhất là “phúc” cả đời 

con? Cần phải xem lại! Mẹ nghĩ mọi viêc sẽ tốt hơn nếu con dành cái quí giá 

nhất đời con gái cho cho người mình thương trong ngày trọng đại nhất. 

 Năm nay mẹ ngoài năm mươi tuổi. Con sắp vu qui, sắp có gia đình. Đã 

qua đi cái thời của mẹ. Có thể mẹ lỗi thời! Nhưng mẹ vẫn nhớ hoài, lưu luyến 

mãi “Câu chuyện ngày xưa”. Tình yêu vĩnh cửu được “nấu chín” bởi bếp lửa 

hồng của nồi bánh tét. 

  

            Đỗ Văn Ngọc 

         Saigon - 02/20134 
  

 

  

 

 

  

 

 


