
NHỮNG MẨU “CHUYỆN ĐỜI” RẤT DÀI…

1. Đưa Đón
Nội từ quê vào thăm, mang quà quê vào cho cháu, nào là bánh
đa gạo nếp, có cả chục trái dừa khô.
Thấy nội lỉnh kỉnh vất vả, con trách bố:
– Sao bố không đi đón nội?
Bố bảo:
– Bận quá.
Ngoại từ nước ngoài về thăm quê. Các cậu, dì thuê hẳn một xe
ô-tô đi đón. Bố cũng đóng cửa hàng nghỉ buôn bán vài hôm, để
cùng đi đón ngọai. Bố bảo:
– Ai cũng có mặt, bố không đi, ngoại trách.
2. Người Yêu Và Mẹ
Tốt nghiệp đại học, ở lại thành phố đi làm. Tháng rồi, mẹ vào
thăm. Mừng và thương. Mẹ khen:

– Bạn gái con xinh lắm.
Cuối tháng, lãnh lương. Dẫn người thương đi shopping. Em bảo:
– Mỹ phẩm của hãng này là tốt nhất. Những loại rẻ tiền khác đều không nên dùng vì có hại cho da;
giống mẹ anh đó, da mặt mẹ bị nám hết anh thấy không?
Chợt giật mình. Mẹ cả đời lam lũ, nắng gió với cái ăn cái mặc, nào đã biết phấn son màu gì…
3. Khóc
�ư㐠a sinh ra đaㄴ va㐠o tra耀i moᦙ co�i, trư㐠 tie�ng kho�c cha㐠o đơ㐠i, choᦙng to�i kho�ng heᦙ kho�c the�m laᦙn na㐠o nưㄴa.
Na�m �� tuo㐠i, qua nhieᦙu kho� kha�n anh t�㐠m đươ耀c me耀, nhưng v�㐠 danh gia� gia đ�㐠nh va㐠 ha耀nh phu�c hie�耀n
ta耀i, mo�耀t laᦙn nưㄴa ba㐠 đa㐠nh cho�i bo㤵 con. Anh nga耀o nghe㤵 ra đi, kho�ng rơi mo�耀t gio耀t le�耀.
Hôm nay 4� tuổi, đọc tin mẹ đăng báo tìm con, anh chợt khóc. Hỏi tại sao khóc, anh nói:
– Tội nghiệp mẹ. 4� năm qua chắc mẹ còn khổ tâm hơn anh.
4. Cua Rang Muối
Khi xưa nhà còn nghèo, mẹ hay mua cua đồng giả làm cua rang muối. Cua đồng cứng nhưng mẹ
khéo tay chiên giòn, đủ gia vị nên thật ngon. Thấy các con tranh nhau ăn, mẹ nhường. Các con hỏi,
mẹ bảo:
– Răng yếu.
Giờ, các con đã lớn, nhà khá hơn, chúng mua cua biển gạch son về rang muối mời mẹ. Các con nói
vui:
– Cua rang muối thật đó mẹ.
Rồi chúng ăn rất ngon. Riêng mẹ không hề gắp. Các con hỏi, mẹ cười mómmém:
– Còn răng đâu mà ăn!
5. Nó
Ba no� bo㤵 đi lu�c no� co㐠n đo㤵 ho㤵n. Ngoa耀i va㐠 me耀 nuo�i no� trong nghe㐠o kho�. �au kho㐠 va㐠 ca㤵 ha耀nh phu�c.
�ược vài năm, cái đói nghèo cướp mất ngoại. Thiếu hơi bà, nó ngằn ngặt khóc đêm. Mẹ chỉ ôm nó
vào lòng, để tay lên ngực trái, dỗ dành:
– Ngoại có đi đâu! Ngoại ở đây mà!



�ậy là nó nín. Rồi mẹ cũng theo bà. Hôm tang mẹ, thấy dì khóc, nó bảo:
– Mẹ có đi đâu! Mẹ ở đây mà!
Rồi lấy tay đặt trên ngực trái, chỗ trái tim. Nó dỗ thế mà dì chẳng nín, lại ôm nó khóc to hơn.
6. Xót Xa
Taᦙn ta㤵o da㐠nh du耀m nhưㄴng đoᦙng tieᦙn le㤵 tư㐠 mơ� rau, cu㤵 khoai, con ca� con to�m ba�t đươ耀c đe㐠 gơ㤵i le�n cho
chi耀 Hai a�n ho耀c. To�t nghie�耀p �a耀i ho耀c �a�n ho�a – Nghe�耀 thua�耀t – Du li耀ch, chi耀 Hai ơ㤵 luo�n tre�n tha㐠nh pho�
la㐠m �ho� gia�m đo�c cho mo�耀t co�ng ty �aᦙu tư va㐠 pha�t trie㐠n Du li耀ch ta耀i Saigon. Maㄴi đe�n ho�m nay, de㤵
chư㐠ng gaᦙn ba na�m, chi耀 Hai mơ�i veᦙ. Ca㤵 nha㐠 kho�n xie�t vui mư㐠ng. Ma� la�耀t đa�耀t che㐠o xuoᦙng đe�n chơ耀 no㐠i
mua đoᦙ veᦙ la㐠m bưㄴa cơm thi耀nh soa耀n:
– Tội nghiệp chị Hai tụi bây, hồi giờ có được bữa ăn nào đàng hoàng, tử tế đâu?
�ang ăn, chị Hai bỗng giật mình, lấy đũa khều một sợi tóc từ trong đĩa lòng xào ra:
– Ai la㐠m be� bo�i va㐠 ca㐠u tha㤵 the� na㐠y? Kie㐠u na㐠y ơ㤵 nha㐠 ha㐠ng ho耀 đaㄴ đo㐠 va㐠o thu㐠ng nươ�c cơm! Kha�ch du
li耀ch ma㐠 bie�t, ch�㤵 co� nươ�c đo�ng cư㤵a de耀p tie�耀m! Sa耀t nghie�耀p la㐠 ca�i cha�c!
Nói xong, chị Hai đứng dậy, nhanh chân bước lên nhà trên.
Từ nãy giờ, má ngồi đó, im lìm như tượng đá. Thằng Út cầm sợi tóc lên săm soi một lúc rồi la to lên,
giọng còn ngọng nghịu:
– Sợi tóc bạc hơn một nửa rồi má ơi!
7. Ăn Cơm
Thằng Tèo ngồi tiu nghỉu. Tựa lưng vào cây trứng cá bên hông nhà, thỉnh thoảng nó giơ tay gạt
nước mắt.
Không biết chuyện gì? Cả buổi sáng nay ba má nó liên hồi ẩu đả. Bỏ ông táo lạnh tanh. Giờ mỗi
người mỗi góc.
Rồi cuộc chiến lại tiếp tục. Từ võ ba càng chuyển sang võ miệng. Bỗng má nó lớn giọng:
– Ông ăn chả, tôi ăn nem. Mặc xác ông!
�ến đây, vì cái bao tử thúc giục, thằng Tèo tham chiến:
– Con không thèm ăn mấy thứ đó, con chỉ muốn ăn cơm thôi!
8. Cha Tôi
Mẹ bỏ đi theo người khác. Cha ở vậy nuôi chúng tôi. Hơn �� năm. Tôi và anh Hai đều có gia đình.
Ngoài 6�, bỗng cha tôi dường như trẻ lại. Ông năng chải chuốt, đi lại và xài tiền nhiều hơn.
Chúng tôi nghĩ ông có nhân tình và đối xử có phần nghi ngại. Ông vẫn không nói.
Tôi tìm đến bệnh viện, quyết định cho người tình của cha tôi một trận. Chợt tôi lặng người đi vì
người cha đang chăm sóc là mẹ. Thấy tôi, ông gượng nói:
– Ba sợ các con còn giận mẹ…
TRẦN VĂN GIANG


