
Những thân phận bèo dạt trên quê hương tôi 
 
Ở góc đường Nguyễn Đình Chiểu và Bàn Cờ, có xe bán bắp xào và hột vịt lộn 

của một chị có đứa con gái 5 tuổi! Hoàn cảnh chị ấy đáng thương lắm,mẹ 
chồng chị chê chị ít học, thấp kém đuổi chị và con chị ra khỏi nhà khi bé mới 

tròn 2 tuổi. Chồng chị cũng bỏ chị để theo người phụ nữ khác. Mọi người ở 
đây kể rằng, từ khi chị bị đuổi đi không một lần chồng chị trợ cấp hay mua 

cho con 1 hộp sữa. Chị một mình nuôi con bao lâu nay vậy mà thỉnh thoảng 
lại đến kiếm chuyện đánh đập chị ấy giữa đường!  

 
Buổi sáng chị phải thức dậy sớm đi chợ và đi bán vé số, những lúc như thế 

bé gái con chị ở phòng trọ một mình đợi mẹ về, sợ nguy hiểm cho con nên 
chị phải thường xuyên quay về nhà để trông bé, đến chiều chị lại dọn xe ra 

bán hột vịt lộn và bắp xào, bé gái ấy cũng đi theo mẹ! Thấy thương bé vì 
còn nhỏ mà phải ra ngoài suốt đêm cùng mẹ. Ở ngoài đường phố xe chạy 

qua lại và bao nhiêu nguy hiểm đang chờ bé. Những lúc trời mưa thì hai mẹ 

con chị nép vào thùng ATM của Ngân Hàng gần đó. Chị lại chưa đủ tiền để 
cho bé đi học vì hoàn cảnh khó khăn thiếu thốn. Mọi người có dịp đi qua đó 

có thể ghé mua hột vịt hay bắp giúp chị ấy có thu nhập lo cho bé đi học, chị 
cũng rất vui tính, hột vịt chị ấy bán ngon mà rẻ!  

 
Tội cho chị và thương cô nhóc ấy đêm đến phải ngủ trên những chiếc ghế có 

khi té xuống... bé lại giật mình khóc gọi mẹ... Mong mọi người giúp đỡ và 
share thông tin này. Cảm ơn mọi người!!!! 
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