
KHÓC MUỘN 

Bạn có tin vào định mệnh hay không??? Đây là câu hỏi mà mỗi chúng ta thường đặt ra cho nhau 

khi gặp một biến cố trong cuộc sống. Trước đây khi còn nhỏ tôi  không tài nào trả lời được, bởi 

vì tôi không hiểu thế nào là định mệnh và tại sao lại phải tin tưởng vào nó. Nhưng giờ phút này 

đây, nếu bạn hỏi thì tôi có thể cho bạn biết: Tôi tin tưởng vào định mệnh. Mỗi người trong 

chúng ta sẽ có một định mệnh của riêng mình. Con người sau khi sinh ra và tồn tại trên đời này, 

đều đã được định mệnh sắp đặt sẵn cho mình một tương lai riêng, một hạnh phúc riêng. Định 

mệnh đã đưa tôi đến với thế giới này, và cũng chính định mệnh đã cho tôi được trở thành con 

của Mẹ. 

*** 

- Mẹ ơi anh đang đánh nhau! 

Tôi mếu máo ôm hai chiếc cặp chạy về gọi, thế là Mẹ vội vàng bỏ dở dang chiếc áo đang may, 

tất tả chạy ra đầu ngõ, một lát sau mẹ nắm tay anh dắt về. Mặt anh bị cào một vết xước dài, mặt 

mẹ đỏ bừng vì giận dữ. 

- Tại sao con lại đánh nhau? 

Anh lầm lì không trả lời. 

- Hạnh! Con trả lời mẹ đi. Đây là lần thứ ba trong tuần con đánh nhau với bạn rồi, Mẹ có dạy con 

đánh nhau không? 

- Không! Anh trả lời cộc lốc 

- Vậy tại sao con lại đánh nhau? 

- Vì chúng nó chửi con là “đồ con hoang”. Nếu mẹ muốn con không đánh nhau nữa thì Mẹ đi tìm 

Bố về đây cho con đi. Anh cao giọng hét lên 

Mẹ đứng chết lặng, lảo đảo vịn tay vào song cửa. Tôi linh cảm chúng tôi lại sắp chuyển nhà.  

Tôi và anh sinh đôi với hai cái tên rất mỹ mãn: Hạnh – Phúc, nên học chung một lớp. trong lớp 

bạn học hay gọi chúng tôi là “đồ con hoang” vì chúng tôi không có Bố, tôi phớt lờ có lẽ là con 

gái nên tôi dễ thông cảm cho Mẹ hơn cũng có khi do tôi vô tâm, nhưng anh lại đánh nhau rất 



nhiều, sau những lần đánh nhau anh về đòi một người Bố thì Mẹ đã đưa chúng tôi từ một vùng 

quê đến một vùng quê hơn, không biết lần này Mẹ sẽ đưa chúng tôi đến tận đâu. 

*** 

Linh cảm của tôi luôn đúng, mùa hè năm ấy chúng tôi lại chuyển nhà, lần này không về quê nữa 

mà ngược lên phố. Mẹ gom góp bán tất cả nhà cửa và cả mảnh vườn nữa mới mua được một căn 

nhà nhỏ xíu một trệt một lầu tổng cộng 50m2, giống như hai chiếc hộp diêm chồng lên nhau. 

Bây giờ cả nhà trông vào chiếc máy may của Mẹ nên Mẹ phải làm việc cực nhọc cả ngày lẫn 

đêm, bù lại người thành phố may đồ nhiều hơn dưới quê. 

Ở thành Phố anh em chúng tôi bình an lớn lên, không có sự chê cười của bạn học vì không có 

Bố, nhưng tình làng nghĩa xóm cũng chẳng còn, mạnh nhà nào nhà ấy sống. Anh không còn đòi 

Mẹ một người Bố như lúc nhỏ, nhưng việc không có Bố lại là một vết thương trong lòng, Anh 

thu mình vào vỏ ốc của bản thân. 

Cuộc sống vất vả nhưng không bao giờ Mẹ bỏ lễ, bỏ đọc kinh tối, anh em chúng tôi lấy lý do 

học hành để trốn lễ trốn đọc kinh nhưng không thể thoát được Mẹ. Có lần anh gắt lên: 

- Tại sao Mẹ lúc nào cũng bắt chúng con đi lễ vậy, luật chỉ buộc đi lễ ngày Chủ Nhật thôi mà. Mẹ 

có biết chúng con học hành cực khổ lắm không? 

- Mẹ biết chúng con học hành rất khổ, Mẹ cũng biết rõ luật chỉ buộc lễ ngày Chủ Nhật, nhưng vì 

trong mắt các con Mẹ không là thần tượng, Mẹ không biết cách nào để giúp các con hoàn thiện 

mỗi ngày, nên Mẹ đưa các con đến với Chúa, Mẹ tin tưởng với quyền năng của Chúa, Chúa sẽ 

giúp các con sống tốt hơn, và Chúa sẽ trở nên thần tượng của các con. 

*** 

Chúng tôi không có họ hàng, cứ đến hè các bạn học náo nức về quê thì anh em tôi lại ru rú trong 

nhà với Mẹ, học hành và đọc sách cho năm học mới. Duy chỉ có ngày tết, Mẹ đưa chúng tôi đến 

Nhà Dòng thăm một Soeur cao niên và Mẹ dạy chúng tôi gọi là Soeur Ngoại, người thân chúng 

tôi chỉ có thế.  

Thoắt cái chúng tôi vào lớp 11, trên miệng Mẹ thỉnh thoảng lại xuất hiện hai chữ “bác Tuấn”, 

người tên Bác Tuấn này ở xa tận bên Mỹ, lâu lâu bác Tuấn lại gởi cho chúng tôi chút quà. Một 



nỗi nghi ngờ trong lòng hai anh em, phải chăng cái “Bác Tuấn” trong lời nói của Mẹ là Bố 

chúng tôi?  

Ngày trước chưa hiểu biết thì anh hay đùng đùng với Mẹ, nhưng bây giờ lớn nên cũng suy nghĩ 

cho mẹ nhiều hơn, nên dù thắc mắc anh cũng không dám thẳng thừng hỏi Mẹ như xưa. Nhưng 

nỗi hoài nghi cứ lớn dần trong chúng tôi, vì tần xuất nhận được quà của chúng tôi ngày càng 

nhiều, quà ngày càng có giá trị như: máy vi tính, kim điện tử… 

Tầng trệt dùng để mẹ may đồ và ngăn ra một góc làm bếp, còn ba mẹ con ngủ cùng nhau trên 

lầu. Chúng tôi lợi dụng việc ngủ chung với Mẹ để tìm hiểu xem bác Tuấn là ai. Ban đêm đợi mẹ 

ngủ say, chúng tôi lén lấy điện thoại của mẹ dò, cuối cùng chúng tôi cũng thấy được số điện 

thoại của Bác Tuấn. Một buổi trưa, khi Mẹ đi mua hàng, chúng tôi nhấc điện thoại bàn lên gọi, 

khoảng ba tiếng chuông reo thì có giọng người đàn ông gấp gáp: 

- Giờ này gọi anh có chuyện gì vậy Nhu? 

Chưa kịp trả lời thì cùng lúc đó cũng thêm một âm thanh lọt vào ống nghe: 

- Ai mà nửa đêm gọi điện vậy anh? 

Chúng tôi vội vàng cúp máy, và trong lòng khẳng định người đó là Bố, nhưng vì đã có gia đình 

nên bỏ rơi anh em tôi. 

*** 

Mọi việc trong nhà Mẹ đều làm, chúng tôi chỉ lo học, mỗi đứa trốn trong một góc trên lầu, khi 

nào Mẹ gọi ăn cơm anh em tôi mới xuất hiện. Hôm nay cũng như mọi ngày, Anh em tôi đang tất 

bật học thi lên Đại học, bỗng từ dưới bếp một âm thanh đổ vỡ rất lớn vang lên, hai anh em tôi 

chạy xuống cùng lúc, chứng kiến mẹ nằm sõng xoài trên vũng máu trong nền bếp. Tôi hoảng hốt 

khóc thét, anh bình tĩnh gọi cấp cứu. 

Mẹ được đưa vào cấp cứu, chỉ một lúc sau cô y tá chạy ra: 

- Bệnh nhân bị xuất huyết bao tử còn té bể đầu mất rất nhiều máu, mời người nhà đi xét nghiệm 

máu để truyền cho bệnh nhân.  



Tôi và  anh cùng chạy theo để làm xét nghiệm. Một sự thật được phơi bày, kết quả hai chúng tôi 

là anh em ruột nhưng lại không thể truyền máu cho Mẹ, vì tôi và anh không cùng huyết thống 

với Mẹ. Nhận kết quả tôi như người mất hồn, anh gục xuống. Nước mắt không thể rơi. 

Nói là xuất huyết bao tử nhưng thực tế Mẹ đã bị ung thư bao tử giai đoạn cuối, không thể chữa 

trị được nữa. Nằm viện được ba ngày thì Mẹ được Chúa gọi về. Trước khi Mẹ ra đi đã nắm chặt 

tay anh với lời thì thào “hãy chăm sóc em nhé con”.  

Thành phố không có đất chôn nên phải mang đi thiêu. Anh bình tĩnh sắp xếp mọi việc, từ đám 

tang cho Mẹ, cám ơn những người đến phúng viếng, ngay cả chuyện lấy tro cốt và đưa vào nhà 

Mồ của giáo xứ Anh cũng tự mình làm. Còn tôi chỉ biết khóc.  

*** 

Biết trong lòng chúng tôi còn lấn cấn về nguồn gốc của mình, nên Soeur ngoại đã kể: 

Mẹ và bác Tuấn đều là cô nhi trong mái ấm ngoại phụ trách, Bác Tuấn mang hai giòng máu Việt 

– Mỹ, nên khi rộ lên phong trào  đi Mỹ diện con lai, bác được một gia đình giàu có nhận nuôi và 

làm giấy tờ đi Mỹ định cư, lúc ấy phương tiện truyền thông chưa phổ biến  nên mọi người mất 

liên lạc. Mẹ cũng như các bạn khác trong mái ấm được các Soeur nuôi và cho học một cái nghề, 

khi đủ 18 tuổi thì cho ra riêng. Mẹ học may, lại là người cần mẫn, sau khi ở riêng ba năm đã 

chắt chiu mua được một ngôi nhà dưới quê, cuộc sống ổn định. Lúc này vì một số lý do mái ấm 

bị giải thể. Các Soeur phải tìm những gia đình có khả năng để gởi các em nhỏ. Mẹ biết chuyện 

cũng quay lại mái ấm xin nuôi hai anh em. Soeur Ngoại rất đắn đo vì mẹ chỉ là một thiếu nữ 21 

tuổi, nhưng Mẹ kiên quyết: 

- Nhờ có các Soeur con mới được như ngày hôm nay, nên con cũng muốn góp một chút sức lực 

nhỏ bé của mình để đáp lại tình thương của các Soeur đã dành cho con. 

- Vậy con có thể nhận một bé thôi. 

- Mồ côi là một nỗi thiệt thòi lớn rồi, nếu bây giờ anh em còn bị chia cắt thì đó là việc rất ác độc. 

Ngày xưa con cũng từng ao ước mình có một mái nhà và một gia đình. Hôm nay con nhận hai 

bé là con đã có một gia đình như đã từng ước mơ. Hy vọng điều con nhận được, con sẽ chia sẻ 

cho hai bé. Soeur an tâm, hai bé sẽ là con của con, dù có đổi bằng mạng sống con cũng sẽ chăm 

sóc con của mình nên người. 



Lý lẽ của Mẹ đã thuyết phục Soeur ngoại, từ đó hai anh em trở thành con của Mẹ. Còn phần bác 

Tuấn, mấy năm gần đây mới liên lạc với Soeur Ngoại, biết sự hy sinh cao cả của Mẹ cũng muốn 

giúp đỡ, nhưng Mẹ kiên quyết không nhận, bác đành phải đánh chủ ý lên hai anh em và Mẹ 

không thể từ chối. 

***   

Cũng như Mẹ, Anh từ chối nhận sự giúp đỡ của Bác Tuấn, quyết định đi làm để tôi tiếp tục theo 

đuổi ước mơ thành cô giáo. Vì theo anh: Ngày xưa thời khó khăn, Mẹ chỉ là cô gái 21 tuổi, một 

nách hai đứa con thơ chưa đầy 1 tuổi mà vẫn sống được và nuôi dạy hai anh em nên người. Anh 

sẽ học những điều cần thiết từ trường đời, còn trở thành một cô giáo có tâm có nghề cần phải 

qua trường lớp. Tôi nghẹn ngào ôm choàng lấy anh nức nở, và lúc này tôi nhận thấy nước mắt 

anh rơi. 

Từ ngày hôm ấy, trong thánh lễ chiều, giáo đường đông hơn thêm hai người. Và sau thánh lễ, 

trong ngôi nhà mồ, khói nhang làm hình ảnh người  phụ nữ trẻ trước bia mộ thêm lung linh rạng 

ngời, nhưng lại làm  nhòe đôi mắt của hai mái đầu đang chụm vào nhau cất cao lời kinh nguyện.  
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