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Ngày nào cũng vậy, ông đến rất đúng giờ, khoảng xế chiều tiếng rao 

ngang qua nhà: “xôi, xôi đây, xôi gấc, xôi đậu xanh, xôi đậu phộng”. Tiếng 

rao tạo thành một thói quen cho mọi người biết là 3 giờ chiều, đám công 

nhân may nghỉ giải lao, kẻ trước, người sau bu quanh ông. Họ chỉ mua từ 

năm ngàn đến mười ngàn là tối đa. 

 Hôm nay sau một giấc ngủ trưa, thức dậy thấy đói bụng tôi gọi ông 

lại, mua mười ngàn lót dạ. Tôi chợt biết được tiếng rao ấy không phải cuả 

ông mà giọng của một người nữ được thâu lại trong một cuốn băng và phát 

ra bởi cái âm ly nhỏ để trước giỏ xe đạp của ông. Thế mà lâu nay tôi cứ ngỡ 

là người bán xôi là đàn bà. 

 Tò mò, tôi gạ chuyện. 

- Làm nghề này lâu chưa? 

- Từ ngày vợ tôi mất tới nay. Đã hơn mười năm rồi. 

- Ông từ đâu đến? 

- Tôi từ miền Trung vào, ở ngoại ô cách đây xa đây lắm. 

- Mỗi ngày bán được bao nhiêu ký gạo nếp, đi bao nhiêu cây số? 

- Năm ký, đi hằng trăm cây số. Tiên lời vừa đủ chi phí mọi thứ trong 

gia đình. 

- Đàn ông sao đi bán thế này. Không có lựa chọn nào khác sao? 

- Có. Chẳng hạn như làm thợ hồ, sữa xe ở vỉa hè. Nhưng những việc 

làm đó tôi thấy không gần gũi với vợ tôi hơn. Tôi thích thú với công việc 

hằng ngày của tôi.  

- Được làm những gì mình thích là điều hạnh phúc phải không?  

- Dường như thế. 

- Ông thấy gì trong đó? 

- Thấy gì… là gì… 

- Thì là… thì là… 

- Tôi hiểu ý ông. Tôi thật lòng, ông đừng cười nhé! 

- Nói đi. Tại sao lại cười. 

“Cứ mỗi lần cơn mưa đến dầm mưa, đội mưa vượt qua những vũng 

nước lầy lội, những ổ gà chông chênh, và chính âm vang của tiếng rao phát 



ra từ chiếc loa cùng tôi len lõi qua các con hẻm, hằng ngày đã cho tôi niềm 

vui và sự sống. Mỗi vòng quay của bánh xe có bóng dáng vợ tôi chập chùng 

trong đó, tiếng rao ngọt ngào, như một lời nhắn nhủ, tiếp sức cho tôi, giúp 

tôi quên đi những gian khổ nhọc nhằn và nhớ nhiều về con Thúy, thằng Vũ 

đang cơ cực, chăm chỉ học hành”… 

- Ông thương vợ con quá. 

- Không làm khác hơn được.  

Ngưng một lúc ông tiếp: 

         “Cũng sau ngày vợ ra đi tôi mới thấy nhớ thương, tôi biết mơ mộng, 

dường như có chút gì lãng mạn trong ấy. Có thể khi nhà tôi còn sống chúng 

tôi bị cuốn theo công việc ngày nào cũng bon chen với cuộc sống. Chỉ khi 

cảm lạnh phải ráng đạp xe đi bán để kiếm gạo cho gia đình mới thấy sự cần 

thiết có nhau. Chỉ khi nằm một mình, ôm gối chiếc trong đêm dài hút sâu 

cánh tay gầy guộc không người gối mới thấy lẻ loi cô quạnh”…. 

Bóng chiều đã đổ nhìn lại nồi xôi, còn hơn một nửa. Ông bảo: 

- Muộn rồi, xin phép ông nhé. 

- Tôi thấy áy náy vì mãi mê chuyện trò với ông. Tôi nói: 

- Xôi còn nhiều làm sao? 

 - Không sao, tôi bán khuya thêm một chút. 

 Ông bật máy. Tiếng rao của vợ ông vang lên: “xôi, xôi đây, xôi gất, 

xôi đậu xanh, xôi đậu phộng” đồng hành cùng ông đi khắp các con hẻm theo 

năm tháng. Và ông, ông cảm thấy ấm áp vô cùng… 
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