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Tám Mươi  
Ngồi Nhớ Mẹ 

 

Lê Thế Hiển 

 

Người xưa thường nói sống tới tuổi 70 hiếm lắm. 

Tạ ơn Trời Đất, Tổ tiên, tôi nay đã quá 80 coi như cực 

hiếm. Tôi đi đứng một mình chưa phải nhờ tới cái ba-

toong như ông bạn đồng môn đồng tuế Trần tiên sinh 

ở thủ phủ bang California. Chỉ tội tấm lưng xưa cánh 

phản giờ đã cong cong, bước đi thì đôi vai và cái đầu 

đi trước bước chân. Còn tự “bay nhảy” như thế là 

mừng. Thời còn đi cầy nuôi bầy con nhỏ, mỗi bữa tôi 

thường ăn tới ba chén cơm là chuyện bình thường và 

đặt lưng xuống là tôi kéo gỗ một mạch, không bao giờ 

thấy mình có hạnh phúc lạc Thiên Thai cả. Nhiều khi 

bà vợ phải lay qua lay lại như nhổ cọc tôi mới bò dậy. 

Thế đó, ăn được ngủ được là tiên. Nhưng sức người 

có hạn, lại lao động vất vả nên từ ngày về vui thú điền 

viên việc ăn việc ngủ của tôi thay đổi bất ngờ. Nghĩa 

là chẳng ai cắt khẩu phần ăn của mình mà chính tôi tự 
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cắt. Xưa ăn như thợ cầy, nay nho nhã ra điều phong 

lưu đài các. Xưa nằm là ngủ, nay lại phải nghe nhạc 

thánh thót rót lỗ tai trâu mới từ từ vào giấc ngủ. Mặc 

dù những lời ca ấy chỉ là những câu cù cưa quanh 

quẩn yêu nhau rồi bỏ nhau đầm đìa nước mắt, có 

nhiều câu sống sượng nhưng nhờ âm thanh của nhạc 

lấp liếm đi. Tôi cũng chẳng nghĩ làm gì. Bởi tôi cũng 

là kẻ đồng loã trơ tráo, lợi dụng nuôi giấc ngủ của 

mình mà. Lâu dần thành thói quen nên những đêm 

mất điện, vợ tôi biết ý. . . Nàng chơi “nhạc sống” với 

các bài dân ca rất tủ của nàng. Mặc dù bây giờ tuổi 

già, tiếng tuy có đục nhưng tôi có ảo tưởng như tôi 

đang nằm trong vòng tay mẹ tôi xưa. Thế là tôi ngủ 

ngon lành. Nhiều khi tôi nghĩ lẩn thẩn cầu xin cho tôi 

được chết trước nàng.  

Lý do tôi sợ không bao giờ còn nghe lời ru của 

mẹ tôi nếu nàng bỏ tôi mà đi trước,  

Những người mẹ Việt Nam đã hát ru con mở đầu 

hai chữ à ơi rồi ngắt nhịp câu 6 câu 8 tạo thành những 

âm thanh dịu dàng êm ả như bao nhiêu yêu thương 

chỉ có mẹ cho. Thơ sáu tám ấy là thơ của riêng dân 

tộc Việt hoá thân thành những bài hát trữ tình. Cả tuổi 

thơ ta quấn quít trong lời ca ấy, dù không may chẳng 

được tới trường, lớn khôn ta vẫn biết đạo làm người.  
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Đến hôm nay ngồi cô quạnh trước sân nhà, bên 

cây sứ bội hoa mầu trắng muốt, lại nhớ tới ông bạn 

già nơi quê nhà gửi cho đọc những hoài niệm về cảnh 

ông mồ côi mẹ. Thế là nay đã 80 lại nhớ tuổi thơ bên 

mẹ. Kể cho ông rằng. . .  

Mẹ mình sinh đôi, mình và cô em gái, ở châu 

Bảo Lạc thuộc tỉnh Cao Bằng, giáp giới với Tàu khi 

ông Thân của mình làm Tri Châu tại đây. Mẹ mình 

không đủ sữa cho hai con bú nên ông Thân mình phải 

cho người về quê tìm hai bà vú lên phụ thêm với mẹ 

mình. Vú nuôi mình lớn tuổi hơn nên nhà gọi là Vú 

Già. Vú Trẻ thì nuôi cô em gái của mình. Mẹ vẫn cho 

hai đứa bú sữa hàng ngày nhưng chính là hai Vú 

chăm nom cho bú mớm phần lớn. Ngoài mẹ, chúng 

mình cũng đeo bám hai Vú không khác gì mẹ mà 

nhiều khi còn gần gũi nhiều hơn, vì hai Vú âu yếm 

săn sóc tụi mình hơn cả mẹ mình săn sóc nữa. Nhờ có 

hai Vú mà mẹ mình có thời giờ quán xuyến việc nhà, 

chỉ dẫn người làm làm tốt các công việc cả trong lẫn 

ngoài. Đằng đẵng cả năm các Vú mới về thăm quê ít 

ngày rồi lại vội lên chăm nom tụi mình. Sau này hiểu 

biết, mình mới biết các Vú cũng có con nhỏ ở quê 

nhưng vì nhà nghèo quá nên nhận đi nuôi con thuê 

kiếm tiền gởi về cho mẹ chồng nuôi con mình. Hai 

Vú theo gia đình mình đi nhiều nơi khi ông Thân 
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mình được điều chuyển đến các nhiệm sở mới. 

Thường là đi lần về xuôi, gần quê nhà hơn nên việc đi 

lại thăm con ruột của các Vú cũng thuận lợi hơn. 

Nhiều lần Thày Mẹ mình cho phép các Vú mang con 

đến ở chung, chúng mình có thêm bạn cùng lứa vui 

đùa. Biến cố 45, ông Thân mình phải chạy qua Tàu 

còn mẹ mình đưa gia đình về quê. Lúc này gia đình 

đã gặp khó khăn, mẹ cho các Vú về nhà. Nhà có mấy 

mẫu ruộng, mẹ mình xoay ra làm nông và trồng dâu 

nuôi tầm dệt tơ. Anh chị em mình bắt đầu phải lao 

động tuỳ từng công việc thích hợp theo tuổi tác do mẹ 

mình xếp đặt. Nạn đói Ất Dậu, dân làng chết khá 

nhiều. Tuy nhà có khó khăn nhưng mẹ minh vẫn hàng 

ngày nấu cháo phát chẩn cứu đói. Gia đình hai Vú 

cũng thoát được qua trận đói khủng khiếp này. Hai 

Vú thường giúp mẹ mình trông nom việc đồng áng. 

Tình thân như trong nhà. Mỗi lần mình nghịch ngợm, 

mẹ làm mặt giận bảo cho Vú Già mang nó về nuôi đi, 

là mình bỏ chạy. 

Mẹ mình về nhà chồng năm mười hai tuổi, hơn 

ông Thân mình bốn tuổi. Ông Thân mình là con 

trưởng nên các Cụ muốn có dâu sớm để rèn dũa quán 

xuyến việc nhà sau này. Ông Bà nội mình sống nhờ 

hai mẫu ruộng công điền làng giao cho khi ông Cố 

nhà mình thi đậu Cử Nhân. Ruộng này gọi là ruộng 
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Khuyến Học sẽ phải nhượng lại cho người đỗ Cử 

Nhân khoá sau. Nhưng cho đến thời ông Thân mình 

ruộng vẫn chưa phải nhường cho ai. Nhờ thế mà gia 

đình mình sống được do hai mẫu ruộng này. Sau khi 

lấy chồng, mẹ mình đóng khung dệt cửi, mang cái 

nghề nuôi tầm dệt tơ từ bên Ngoại về bên Nội. 

Mẹ mình mù chữ vì ngày xưa có quan niệm con 

gái biết chữ sẽ hư thân. Dẫu một chữ cắn đôi không 

có nhưng tính toán công xá thì không ai nhanh bằng. 

Ông anh cả của minh đã học xong Tú Tài vẫn 

phải chịu thua bà Cụ. Bà Cụ kể ngày xưa vẫn dắt tay 

đưa ông cụ mình đến trường Cụ Hoàng (Giáp) Tam 

Đăng, còn dúi vào tay ông cụ mấy xu để ăn quà. Bà 

Cụ thay mẹ chồng lo cơm nước cho chồng, lo tắm táp 

thay quần thay áo cho chồng hàng ngày như một 

người chị săn sóc người em. Chưa kể còn lo cho bố 

mẹ chồng chu toàn trong vai trò người con dâu trưởng 

trong nhà. Đến khi ông Thân mình ra làm nhà giáo rồi 

xuất chính ra làm quan Nam Triều bà Cụ vẫn ở nhà 

quê chăm lo bố mẹ chồng cùng công việc đồng áng, 

canh cửi chu đáo. Cụ Huấn Để nguyên Huấn Đạo hồi 

hưu về mở trường dạy học rất yêu Thày mình, có cô 

con gái muồn gả cho Thày mình, mẹ mình đích thân 

lo chuyện cưới xin tươm tất. Cả đời hình như mẹ 

mình chỉ lo cho người khác mà quên cả bản thân 
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mình. Mình nhớ khoảng năm 46, ông Thân mình ở 

Quảng Châu cho người liên lạc về nói đang nằm ở 

bệnh viện mổ chân, mẹ mình lại thu gom thóc lúa bán 

lấy tiền gởi sang cho ông cụ. 

Năm 49, 50 ông Thân mình từ Tàu về Hà Nội 

liên lạc về quê đón anh chị em mình, bà Cụ vẫn nấn 

ná ở lại quê thu xếp mọi chuyện ổn thoả mới lên sau. 

Ông anh cả mình kể, một lần đưa bà Cụ đi xem chiếu 

bóng thấy cảnh hôn hít, bà Cụ bỏ ra ngoài ngồi chờ 

ông anh ở bậc tam cấp. Bà Cụ trách ông anh mình, 

xem gi không xem lại đi xem những chuyện bậy bạ. 

Một lần khác, ông anh dẫn bà Cụ vào tiệm may quần 

áo, khi ra bà Cụ trách người trong tiệm không được lễ 

phép, bà Cụ chào mà cứ đứng ngây như tượng gỗ. 

Hoá ra bà Cụ trách cô manequin mặc áo quần lịch sự 

đứng bên cửa ra vào. Một lần mình đưa bà Cụ ra phố, 

gọi xích lô, bà Cụ ngần ngừ không chịu lên ngồi, giục 

mãi bà Cụ mới chắp tay xá ông phu xích lô nói, thế 

này thì khí không phải, tôi xin phép ông nhé, rồi Cụ 

mới bước lên xe. Cụ ngại phải ngồi cho người khác 

chở. 

Năm 54, Mẹ mình đã xuống Hải Phòng định theo 

ông Thân mình vào Nam. Thời gian chờ đợi, bà Cụ 

làm ngay gánh cháo vịt bán độ nhật vì không muốn 

ông Thân mình phải bận tâm. Mình chắc bà Cụ đã suy 
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nghĩ nhiều lắm mới quyết định để mình theo ông Cụ 

vào Nam còn bà Cụ mang thằng con út về quê,không 

đi nữa. Thế là mình xa bà Cụ từ đấy. Trong niềm khắc 

khoải thương nhớ gần ba mươi năm sau mới găp lại 

bà Cụ. Đây là niềm hạnh phúc nhất trong đời mình. 

Ông Thân mình mất năm Mậu Thân (1968) với nỗi ân 

hận đã không cương quyết đưa bà Cụ đi theo năm di 

cư. Sau 75, diện bích tám năm mình mới gặp lại mẹ 

mình. Tính ra tròn ba mươi năm xa cách. May là bà 

Cụ lúc ấy đã ngoài tám mươi mà sức khoẻ vẫn tốt trừ 

cái lưng còng rạp xuống. 

Bà Cụ thường nói đùa với con cháu, Cụ cúi 

xuống đất tìm xem có cái lỗ nào để chui xuống vì 

Trời cho sống lâu quá.  

Bà Cụ kể lại năm 54 khi về quê, vì hai mẫu 

ruộng, bà Cụ bị làng đấu tố đuổi ra cánh đồng làng 

sống cùng thằng em út. Hai mẹ con dựng túp lều chui 

ra chui vào, ngày ngày mò cua bắt ốc mót lúa sinh 

tồn. Đêm nằm trong lều cứ nghe tiếng lịch bịch rơi 

bên ngoài. Sáng ra thấy ai vất cho mấy củ khoai củ 

sắn, nhờ thế mà sống sót đến năm 58 được trả lại gian 

bếp và cái chuồng trâu. Vào làng gặp thằng bé con 

cũng phải chắp tay vái và nói chào ông nông dân ạ ! 

Mình hỏi, lúc ấy mẹ nghĩ gì. Bà Cụ cười bảo, ngày 

xưa người ta vái mình thì nay vái trả nợ thôi. Thời 
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gian mình diện bích, bà xã mình liên lạc thăm nom bà 

Cụ, mình cũng an tâm. Sau khi trở về nhà, mình đón 

bà Cụ vào Nam, thằng em út cũng chuyển vào lập 

nghiệp ở Lâm Đồng. Mình sống gần bà Cụ được năm 

năm đến tháng chín năm 90 mình và gia đình đi định 

cư tại Hoa Kỳ. Bà Cụ ở lại, được chú em út chăm 

nom. Năm 91 Cụ mất, thọ 98 tuổi. 

Hai bà Vú thì mất trước mẹ mình từ lâu trong 

cảnh đói nghèo dù thuộc thành phần bần cố ưu đãi.. 

Lúc bà Cụ mình còn sống, còn nghèo hơn, nên chẳng 

giúp đỡ gì được.  

Mệnh nước nổi trôi, con người cũng trôi theo vận 

nước. Kể lại cho nhau nghe. Vui buồn là thế ! 

                                                                                        

LÊ THẾ HIỂN 

Stamford/USA – Th. 9/2019 

 


