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Ông vui mừng khi đứa co gái duy nhất vừa tốt nghiệp lớp12. Cùng với niềm 

vui là nỗi lo kiếm đâu ra tiền sắm sửa các thứ cần thiết khi con phải vào đại học 

Saigon. Sau nhiều ngày, đêm trăn trở cuối cùng anh nghĩ tới người bạn chung lớp 

ngày xưa hiện đang ở Saigon. Anh lấy điện thoại bấm số gọi: 

         - Mình đây… lâu quá, vẫn khỏe chứ? 

- Cảm ơn vẫn khỏe, bồ thì sao? 

- Không sao cả. 

Ngưng một chốc nó tiếp: 

- Tôi định nhờ bạn một việc lâu dài là gởi con gái nhà bồ ăn học trong bốn 

năm. 

- Rất sẵn lòng, không có vấn đề gì…  

Những ngày đầu ở nhà bạn anh thấy con của bạn, quần áo xoe xua, đi chơi, 

đi học khi ra đường là trang điểm son phấn. Sự chênh lệch về mức sống thấy rõ. 

Người thành phố bây giờ họ ăn ngon, mặc đẹp. Không phải như mình ở một tỉnh 

nhỏ xa thành phố… 

Anh tranh thủ thời gian cùng con gái đi khu vui vui chơi, danh lam thắng 

cảnh, khi vào siêu thị thấy những món đồ cần thiết cho con gái và anh chỉ dám nhìn 

rồi buồn bã bước đi. Anh bùi ngùi nghĩ tới đứa con thân yêu của mình… Anh quyết 

định ra đi. Khi ra đi anh nói với người người bạn và con gái là có thể ở lại nhà ai đó 

cũng là bạn vài ba hôm mới về… 

Đến chiều ngày thứ ba thì nhận được cuộc gọi, đầu dây bên kia với giọng đứt 

quãng, mệt: 

- Mình đây. Mình đang nằm bệnh viện. 

- Bạn anh lo lắng. Sao lại nằm viện? 

Anh trấn an: 

- Bình tỉnh, mình không sao.  

- Đang ở bệnh viên nào, tôi vào thăm? 

- Không cần đâu, ngày mai mình xuất viện rồi. Cúp máy. 

Sáng hôm sau, mọi thủ tục xuất viện đều được một người đàn bà lạ lo chu 

đáo. Trước khi chia tay người đàn bà ấy còn đưa cho anh một bọc thuốc, sữa hột 

gà, trái cây ân cần bảo: 

- Anh uống thuốc đều và bồi dưỡng cho chóng khỏe. Tôi gọi taxi cho anh 

nhé. Đây là số điện thoại… Khi nào cần giúp đỡ hãy gọi tôi. Cảm ơn. (Anh nghĩ 

người đàn bà kia cũng rất thương chồng và rất tử tế). Chiếc taxi thắng trước mặt, 



chờ cho anh lên xe. Người đàn bà lạ thoăn thoắt bước đi. Trên đường về nhà, anh 

điện thoại cho bạn là anh về bằng taxi không cần đón nữa… 

Xuống xe anh ôm bụng bước từng bước. 

Bạn anh hỏi ngay: 

- Đau ruột thừa cấp tính phải không?  

- Bác sĩ thấy không cần thiết, hơn nữa viện phí cao quá mình xin ngoại trú. 

- Mệt lắm hả? Vào nằm nghỉ cho khỏe. 

 Vừa nói vừa dìu bạn vào căn phòng thoáng mát vừa dọn  sẵn. Uống xong 

liều thuốc, anh ngủ thiếp đến chiều. Khi tỉnh dậy anh gọi con gái đến, lấy trong bóp 

ra cái thẻ ATM và nói: 

- Đây là của con. 

- Con gái lướt  qua cái thẻ ATM thảng thốt kêu lên: 110 triệu. Nhiều quá. 

Tiền đâu nhiều thế? 

Ôm con gái vào lòng đưa tay vuốt nhẹ mái tóc con, anh nghẹn ngào nói: 

- Rất trong sạch con ạ.  Đó là xương máu, một phần da thịt của ba… Như 

con biết đó, bạn ba rất tốt cho con ăn ở học hành và nhiều thứ khác trong bốn năm . 

Không thể nhờ vã thêm được nữa. Ba má đã già, đã mỏi mòn, ngoài đôi tay gầy 

guộc, ngoài mái tole xiêu vẹo, mãnh vườn cằn cỗi… Đã hai phần ba cuộc đời vẫn 

nghèo. Nghèo đến nỗi không dám sinh thêm con, con là đứa duy nhất không lo cho 

con thì lo cho ai. Đây là cơ hội cuối cùng đời ba nếu không lần này, chắc không có 

lần nào khác. Ngưng một lúc, trìu mến nhìn con gái anh chậm rãi: 

- Ba đã bán một quả thận của ba cho người ta rồi. 

Con gái thất thanh kêu lên: 

- Ba! Ba! Sao ba làm thế? Con gái ghì chặt người cha vào lòng nức nở 

khóc… 

Mọi việc đến tai bạn. Người bạn giật mình thán phục nhưng lại hoang mang 

nghĩ thừa mà không dư. Thượng đế đã tạo ra con người, không bộ phận nào trong 

cơ thể dư, ruột thừa cũng có chức năng của nó đâu phải mọi người đều cắt bỏ. 

Không biết bạn mình lấy một quả thận bán đi, sức khỏe và tuổi thọ có ảnh  hưởng 

gì không? Tôi thương và lo lắng. Cao cả! Cao cả! quá. Người bạn nhớ đến câu anh 

đã đọc đâu đó: “Thượng  đế khi đem mình vào đời, có hỏi ý kiến mình đâu. Nên 

chắc chắn là khi ngài gọi mình đi cũng chẳng cần thông báo trước”. 

Người ta có số phận, không phải muốn chết lúc nào cũng được. Khi vào đời 

và khi chết ta chẳng biết trước điều gì nhưng khi sống cần phải xứng đáng, Có lẽ hy 

sinh cho con mình là điều xứng đáng nhất.  

                Đỗ Văn Ngọc 

                      Saigon -  06/2014 

 

 


