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BBêênn ĐĐờờii HHiiuu QQuuạạnnhh
Bích Đỗ

Ngày.... tháng... năm...

Thưa anh,

Bây giờ là cuối tháng 9, qua Trung thu rồi anh nhỉ.
Nhưng năm nay, em vẫn cố làm ít bánh để mong tìm lại chút
ấm áp như ngày xưa mẹ em và chồng em còn sống. Dạo ấy, năm
nào cũng như năm nào, mẹ em thường thúc giục em làm. Khi em
bận quá chưa kịp mua các nguyên liệu thì cụ vội bảo mấy đứa
cháu đưa cụ đi chợ mua sắm, nào bột nào đường... đem về để
sẵn, chờ tay cô con gái mà cụ đã truyền nghề suốt từ thời con
gái cho đến lúc có chồng con. Thế là em không trốn được. Lý
do không vâng lời cụ là vì lúc ấy em phải làm việc ngoài giờ,
làm luôn ngày thứ bẩy. Cơ thể mệt rã rời. Mẹ biết là như thế,
nhưng người vẫn nhỏ nhẹ bảo rằng : “Chồng con nó thích ăn
những chiếc bánh tự tay con làm thì chiều nó một tí đi con.”
Anh biết không, một tí mà cụ nói thực ra chẳng dám kể công
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sức, nhưng rất tốn thời gian mới thành một mẻ bánh Trung thu 
cho chồng thưởng thức, cho mẹ vui lòng.  

Đầu tháng 9 năm 2011, nhà em lãnh công việc tổ chức 
ngày họp mặt của các bạn CVA59. Ngày vui ấy em nhớ cũng 
gần vào dịp Trung thu. Em muốn có một món quà đặc biệt để 
chồng mình đãi bạn nên em đã làm một mẻ lớn mấy chục cái 
bánh để mời các anh các chị trong dịp vui này. Khi chồng em 
biết việc em làm này thì anh rất thích bởi em biết chồng em rất 
yêu quý bạn bè. Không ngờ đó là lần cuối cùng em làm bánh 
cho anh... 

Thưa anh,  

Cũng không ngờ ngày này mẹ em lại đang thập tử nhất 
sinh trong bệnh viện nên em và các cháu phải túc trực thường 
xuyên bên cụ. Do đó em chẳng giúp gì được cho chồng. Cũng 
như những dự định của cháu Hoà giúp bố lo âm thanh, chụp 
hình quay phim... cháu đều bỏ cho bố lo. Cháu Hoà là thằng 
cháu mẹ em yêu thương nhất. Cụ chăm lo bồng bế săn sóc cháu 
từ lúc lọt lòng nên nó rất thương bà. Nó không rời mẹ em trong 
lúc này được anh ạ. Tội nghiệp nhà em tất tả ngược xuôi. 
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Người có thể chia sẻ mọi việc với nhà em là anh Dzũng thì 
cũng bận. Sự vắng mặt của em hôm ấy, chúng em đã bàn với 
nhau là phải tạm dấu các anh các chị. Vì việc gì nếu xẩy ra thì 
cũng là chuyện định mệnh an bài, không nên biến ngày họp mặt 
thành ngày buồn riêng của mình. 

Khi tiệc họp mặt vừa xong, nhà em vội vào bệnh viện thì 
cũng đúng lúc mẹ em ra đi. Đó là khoảng 12 giờ đêm.  

Năm nay giỗ mẹ vẫn là ngày gần rằm tháng 8. Nhớ 
thương mẹ, em cũng bày ra mọi thứ, làm ít bánh để thắp hương, 
để hoài niệm về mẹ, về anh Luận, người anh thân yêu lúc nào 
cũng lo cho em gái từ lúc còn thơ cho đến khi em đã có chồng có 
con. Hình như trong anh, em vẫn cứ là đứa em bé bỏng của 
ngày xưa anh cõng em chạy giặc. Khi trộn nhân làm bánh em 
lại nhớ ngày xưa chồng em thường giúp em công việc này. Năm 
nay hiu hắt một mình, không ai đỡ đần cũng không ai vui hưởng 
nữa. Em cứ loay hoay rồi khóc mùi mẫn một mình như trẻ con. 
Những chiếc bánh nướng em làm vẫn ra lò xinh xắn. Cũng kịp 
Trung thu, dâng lên bàn thờ bố mẹ, lên người trăm năm kết tóc 
xe tơ. Một nỗi buồn nhè nhẹ nhưng sâu lắng trong lòng em. Nó 
không xoáy buốt chém gục em như một hai năm đầu nhà em mất. 
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Em hiểu rằng có vớt vát bấu víu thì từ đây cũng chỉ là một đời 
hiu quạnh mà thôi.  

Thưa anh, 

Nhưng chính lúc buồn thương vơi bớt thì em lại cảm thấy 
mọi sự trong đời tẻ nhạt. Đôi khi như trong em, em cảm thấy xa 
lạ cả với chính mình, lạc lõng ở một nơi nào mà mình cũng 
chẳng nhận ra mình. Hình như ở cuối cuộc đời, em mới hiểu 
được tâm trạng của kiếp người vô vọng.  

Em có tuổi thơ không đẹp, không vui. Mồ côi cha từ nhỏ 
nhưng lớn lên nhìn hình bố trên bàn thờ, em hãnh diện là con của 
bố. Cũng vô vàn ơn mẹ. Bà một mình vất vả, chống chọi nuôi 
con. Phải chăng vì thế mẹ phải quên đi phần nữ tính cố hữu nên 
em không được hưởng nhiều sự chăm sóc dịu hiền của mẹ. Nhưng 
nếu không có sự dạy dỗ như thế của mẹ chắc em không nên người. 
Mẹ mất đi mới nhớ. Mới hồi tưởng lại bao gian truân vất vả 
của người.  

Mẹ sinh em vào mùa thu. Dắt díu em rời Hà nội cũng 
đang mùa chuẩn bị Tết Trung thu. Bỏ quê ra đi đường đường 
chính chính vào đầu thu. Rồi mẹ chết cũng mùa thu và chồng em 
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trở bịnh ngày cuối thu, bỏ mẹ con em ra đi mãi mãi vào ngày 
đầu năm.  

Và chiều nay, vô tình em đọc được tin anh Dzũng báo là 
anh Lưu Ngọc Thủy vừa thất lộc ở Vũng tàu. Anh Thủy 
cũng lại mất vào mùa thu. Em thú thật là em chưa được gặp anh 
Thủy vì dạo đó nhà em tuy làm ở đấy nhưng gia đình em lại ở 
Sài gòn. Em xin nhờ các anh cho em chuyển lời phân ưu của em 
đến chị Thuỷ và gia đình chị.  

Thưa anh, 

Từ những mất mát của người thân trong gia đình em đến 
bạn bè của các anh trong lúc này, em cảm nhận riêng cho mình 
rằng mùa thu chẳng đẹp đẽ gì như thơ văn ca ngợi mà chỉ là 
những điêu tàn, ủ rũ đè lên kiếp người thôi anh ạ.  

Em Bích 
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