
BA BÀ BỐN CHUYỆN 

 

  Bà ở Nha Trang 

Ba người đàn bà lớn tuổi gặp lại nhau sau 50 năm. Họ là bạn 

học thời trung học đệ nhất cấp tại ngôi trường tường hồng ngói 

đỏ ở tận cao nguyên trung phần. 

Trải qua thời gian dài làm lụng đến nay, ai cũng có cuộc sống 

khá đầy đủ, không phải bương chải tìm kế sinh nhai. Sau khi 

trò chuyện hỏi thăm gia đình, nhắc lại thời thơ ấu, ba bà gọi xe 

taxi grab để đến trung tâm nuôi dưỡng người già tư nhân. Họ 

không đến thăm người quen mà theo ước muốn của bà từ Nha 

Trang đến. Bà khỏe mạnh, vui tính: 

-Tui kể cho mấy bà nghe. Thời trẻ tui làm dữ lắm. Năm 75, tui 

học đại học dở dang nhưng nhờ lý lịch của ba tui từ núi về nên 

tui đi dạy. Được thời gian, tui bỏ dạy, mở một tiệm may quần 

áo. Tiệm của tui nổi tiếng nghe, có 10 người thợ: người cắt, 

người may, người lược, đơm khuy.... Mỗi sáng, tui chỉ đứng  

coi thợ làm chứ không phải rớ tay vào việc gì. Hàng làm giao 

không kịp. Có tiền, tui mua nhà, mua đất, cho con cái vô Sài 

Gòn học. Hai đứa lớn học xong xin việc ở công ty nước ngoài;  

chúng lập gia đình, tui cho tiền mua nhà cửa. Đứa út học thạc 



sĩ bên Pháp và lấy chồng bên đó. Tui cũng cho tiền để phụ nó 

mua căn hộ. Đứa nào cũng có cuộc sống khá giả. 

-Vậy giờ còn hai ông bà ở Nha Trang. 

-Ừ! Khi tui 60 tuổi, tui suy nghĩ: kiếm tiền nhiều để làm chi. 

Tui sang lại tiệm được mớ tiền; tui bán bớt nhà cửa, đất đai, chỉ 

giữ lại một căn đang ở. Tui chia đồng đều tiền và vàng cho con 

cái, còn lại gởi ngân hàng lấy tiền chi dùng. Tui với ông xã giờ 

này thảnh thơi, đi di lịch, làm từ thiện, ra vô Saigon thăm con. 

Năm ngoái, tụi tui đi một vòng nước Mỹ đến 36 tiểu bang luôn. 

Bà ở Dalat nhìn bạn: 

-Giờ bà muốn gì đây? 

-Tính tui thoáng mà. Tui với ông xã tính vầy: nếu có đứa đi 

trước, đứa còn lại không thể tự lo cho mình được thì vào viện 

dưỡng lão tư nhân cao cấp để họ chăm sóc mình. Mỗi tháng 

chừng 20 triệu thì tiền gởi tiết kiệm đủ trả. Con tui đi làm cũng 

từ sáng đến tối; thứ 7 chủ nhật, chúng mới gặp nhau đầy đủ. 

Giờ lỡ tui đau nằm đó, con cái đi làm, lo việc nhà, chăm cho 

mình; muốn vẹn đôi bề cũng khó khăn. Tui không muốn là gánh 

nặng, làm phiền con cái. 

-Mấy đứa nhỏ nó có nói gì không? 

-Ban đầu nó cũng không chịu, nhưng tính tui cương quyết nên 

riết tụi nó phải nghe. Tụi nó nghĩ lại trong đó còn có bạn bè và 



người chăm sóc, rãnh lúc nào vô thăm lúc đó. Tính tui cũng lạ: 

tui ở với con trai, nhà nó có người làm, vậy mà chừng 1 tuần là 

tui chịu không nổi. Qua nhà con gái, nó nói mẹ cần gì, con lo 

hết cho mà tui cũng không ưa. Giờ mình còn khỏe, minh mẫn 

mình đi kiếm trước chỗ nào cho vừa ý; tới lúc cần chỉ việc xách 

va li vô là được. 

   *** 

                  Bà ở Sàigon 

-Tui sống cũng thoáng: nuôi 2 đứa con gái đi du học Singapore. 

Đứa nhỏ đang học, quen bạn quốc tịch Mỹ nên lấy nhau là đi 

theo luôn. Đứa thứ 2 cũng mới lập gia đình. Đợi 2 đứa yên bề 

gia thất xong, tui với ông xã chia tay nhau vì càng ở càng không 

hợp. Dằn co vậy mà cũng 40 năm. Nhà tui còn 4 người mà mỗi 

người ở một nơi.  

-Bà sống ổn không? 

-Ổn chứ. Tui có nhiều thời gian làm việc mà tui thích. Tui đi từ 

thiện, tui dạy khí công… Nhưng cái nào cũng có cái giá của nó: 

ngày trước tui ở với ổng, tui phải lo cơm nước nên ăn uống 

cũng điều độ theo, giờ tui ăn theo phương pháp của nhóm 

Bimemo nên hơi ốm. Trước có đi làm từ thiện hay đi kiếm tiền 

cũng canh giờ giấc mà về; giờ đâu còn ai cản nên miệt mài làm 



bỏ lỡ bữa cơm. Tui quên mất mình gần 70 tuổi rồi, đâu còn trẻ 

nữa. 

-Bà hơi ốm đó. Giờ bà tính tuổi già thì sao? 

-Tui mới được tự do có một năm nên chưa tận hưởng được hết 

sự sung sướng sống một mình nên tui chưa nghĩ đến điều gì. 

Nhưng thôi cũng đi xem xem thế nào. Biết đâu có lúc mình 

cũng cần đến. 

   *** 

                        Bà ở Dalat. 

Bà ở Dalat tặc lưỡi: 

-Tui thuộc người lạc hậu. Có 10 điều người già không nên làm 

như: sống với con cái, chăm cháu…thì tui vướng vào đó hết 9 

cái. Tui cho 2 đứa con về Sài Gòn học và tụi nó lập nghiệp trong 

đó. Khi con gái lớn sinh con, tui về trông cháu, lúc đầu vì sợ 

người làm trông coi không kỹ, lo cháu bị bắt cóc nhưng ở riết 

đâm thương, không rời được. Tui chăm miếng ăn giấc ngủ, 

quản việc học hành cho cháu nên giờ nghĩ xa tụi nhỏ không 

đành. Nhà tui giờ chung sống ba thế hệ với nhau. Từ trước đến 

giờ, tui chưa nghĩ chuyện vô nhà dưỡng lão. Nhưng cái gì mà 

chẳng thể xảy ra, mình bình tâm đón nhận.  

Bà lại trầm ngâm: 



-Tui lấy chồng xong, mặc dù còn sống ở Dalat nhưng tui chỉ về 

nhà ba má chơi mấy ngày tết hoặc lễ lạc chứ không ở lại. Khi 

các con đi học xa, ba tui mất, tui mới thường về ôm má tui ngủ. 

Má tui lúc đó gần 90 tuổi rồi. Ban ngày thuê người trông nom 

nhưng đến tối anh em chia nhau về ngủ với cụ. Mấy anh hay 

than: Mạ nói chuyện suốt đêm không cho ai nhắm mắt. Phiên 

tui, tui ôm chặt cứng, khi má tôi bắt đầu muốn nói chuyện, tui 

vỗ nhè nhẹ: 

-Mạ nói to vậy sao con ngủ được. 

Vậy là má tui ngủ yên như em bé. Cuối đời, má tui bị tai biến, 

không nói được, tay chân cử động khó khăn, ăn phải đút ống, 

thở phải có bình ô xy. Tuy vậy, tui ôm, má tui biết bóp tay nhè 

nhẹ. Giờ mình còn khỏe mình thấy mình tự lo được nhưng khi 

lớn tuổi mình mới thấu hiểu sự bất lực, cô đơn của tuổi già.  

   *** 

                 Câu chuyện thứ tư 

Cô tài xế chạy grap lắng nghe ba bà nói chuyện với nhau, góp 

lời: 

-Mấy bà còn có chuyện để tính chứ như con là bó tay. Con là 

người mẹ đơn thân có 2 đứa con gái. Đứa thứ nhất do con còn 

nhỏ nên bị dụ dỗ; nó biết con mang bầu là bỏ ngay. Khi đứa lớn 

vào lớp 1, con thích thêm một đứa để có chị có em; con tìm 



người tình một đêm nên giờ thằng đó cũng không biết nó có 

đứa con. Tụi con sống hạnh phúc được vài năm năm. Đứa con 

gái lớn giờ 17 tuồi, không ngực, không kinh nguyệt. Mấy năm 

trước đi khám ở Nhi đồng, bác sĩ nói nó không có buồng trứng 

lẫn tử cung. Giờ con chạy xe kiếm ăn mỗi ngày còn để dành 

cho nó chữa bệnh. Tương lai gần con lo chưa nỗi, nói chi tương 

lai xa… 
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