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Hôm nay là ngày lễ “Hiền Mẫu” nhưng trời u ám cả ngày và gió lạnh. Mưa khi to khi nhỏ, ướt át buồn hiu
chẳng ai muốn ra khỏi nhà. Ngày mai nắng ráo và ấm áp, 68 độ F theo dự báo thời tiết. Các con cháu dự định
khao ngày “LÊ MẸ” ngày mai. Cũng tốt thôi. Vân ngồi nhà mở máy vi tính ra xem thư từ bạn bè và tin tức.
Hình ảnh tân Tổng Thống Pháp và phu nhân tươi cười, tay trong tay, hiện lên màn ảnh máy vi tính. Cả tuân
nay truyên thông báo chí phổ biến tin tức, hình ảnh Tân Tổng Thống Pháp và phu nhân. Có khi chỉ là bản tin
có khi kèm theo lời bình luận về sự tháo vát của phu nhân, giúp chồng rất nhiều trong sự nghiệp và lúc chồng
tranh cử Tổng Thống. Sự chênh lệch tuổi tác giữa hai nhân vật cũng được họ nhắc đến. Họ cho Tân Tổng
Thống là người thông minh, điển trai lại trân trọng và yêu thương người vợ đáng tuổi mẹ minh, thật là việc hy
hữu, hiếm có. Con lớn của phu nhân hơn Tân Tổng Thống 2 tuổi và phu nhân có người con học cùng lớp với
Tổng Thống khi ông còn là cậu học sinh 16 tuổi. Cô giáo lúc ấy đã 40 tuổi, có 3 con. Cuộc tình kéo dài hơn 20
năm và ông bà kết hôn 10 năm vào 2007 trước ngạc nhiên mọi người.
Vẫn tưởng tình yêu như khói sương,
Trò yêu cô giáo dạy trong trường.
Tuổi em chênh lệch nhiều xa cách,
Hôn nhân minh chứng tình yệu thương…
Cuộc tình hai người giống như huyền thoại, không có thật trên thế gian. Ở Việt Nam học trò yêu thầy giáo hay
cô giáo vẫn xảy ra. Họ kết hôn và sống đời hạnh phúc nếu cả hai còn độc thân và gia đình thân quyến chúc
phúc cho cả hai người. Trường hơp này thường vợ kém tuổi hơn chồng, khi nhiều khi ít. Không thấy cô giáo
kết hôn chính thức với học trò. Thật là Đông và Tây khác nhau…
Vân miên man nghĩ đến mẹ minh. Mẹ Vân là con một trong gia đinh khá giả, nếu không nói là giàu có. Mẹ lấy
chồng khi 18 tuổi, đến 25 tuổi chồng yêu quý qua đời. Mẹ Vân có 3 con, đứa nhỏ nhất 6 tháng. Mẹ Vân xinh
đẹp, theo Vân. Bà trắng hồng, da mịn màng, mũi cao, mắt to…Vân không giống Mẹ và như là… con nuôi, Vân
ngăm ngăm đen đến nỗi khi Vân lớn lên có cậu học trò người Ấn Độ, con chủ tiêm bán tơ lụa đường Nguyễn
Huệ đi theo. Anh cả Vân bảo “em biết tại sao Bi theo em không, vì nó tưởng em là đồng hương với nó ”. Nghe
thật chán. Tuy là người Ấn nhưng màu da Bi có lẽ còn sáng sủa hơn Vân. Ngoài ra Vân có chị bạn, bác gái
cao ráo trắng trẻo quý phái, người hoang tộc, nhưng chị đen và cứng cáp giông như …con trai. Tuy thế chị
được nhiều quý mến vì chị học giói và tính tốt, hay giúp người khác.
Riêng Mẹ Vân dù đã 3 con, vẩn có người cầu hôn, xin cưới, toàn là nhửng người tử tế, có nghề nghiệp vững
vàng. Mẹ Vân từ chối thì thôi, họ không theo đuổi nữa trừ môt người. Đó là vị công chức tòa tỉnh cùng sở với
bác họ Vân, còn độc thân. Khí găp Mẹ Vân nơi nhà bác một lần là nghĩ đế chuyện lập gia đình. Ba Mẹ Ông lúc
đầu phản đối nhưng sau cũng bằng lòng. Ông khéo lấy lòng những người bà con Mẹ Vân, từ người lớn trong
nhà cho đến người giúp việc, mọi người đều thương mến ông. Ong bà Ngoại Vân thì chịu lắm vì thương Mẹ
Vân tuổi trẻ gặp cảnh ngang trai, chăn đơn, gối chiếc…
Mỗi lần ông đến thăm ong bà Ngoại Vân là ông mang quà cáp hậu hỉ cho cả gia đình. Biết Mẹ hay giúp người
khó khăn Ông thường cho trè con nghèo tâp, sách, bút đi học, cho người bệnh chút tiền đi nhà thương khám
bệnh… Vân không hiểu nổi vì ông chuyện trò với ong bà ngoại nhiều hơn, it khi nói chuyện riêng với Mẹ mà
sao lại thương yêu Mẹ? Anh Cả không thích ông, có thể nói là ghét dù bà Ngọai dỗ dành. Anh Cả muốn Mẹ là
của riêng mấy anh em thôi. Trong bà con ai cũng muốn mẹ ưng ông nhất là gia đinh bác họ Vân.
Ong còn đến thăm Nội để xin cưới Mẹ và hứa nuôi các con của Mẹ như con ruột. Chăng biêt ông nói thế nào
mà Nôi cũng khuyên Mẹ nên ưng ong ấy. Có lẻ Ong Nội thây ông bạn nhà giàu của Nội cưới một bà có 3 con
và cho hai con trai bà du học Pháp tốt nghiệp Bác sỉ, người con gái học thành cô giáo và cũng gã cho một bác
sĩ tiếng tăm trong thành phố. Quý ông thương yêu vơ đâu nề hà việc nuôi con riêng của vợ, ong Nội bảo thế,
Cũng có thể Nôi thương Mẹ Vân còn trẻ, lâu dài về sau biết có sống cu ky mãi được không, tốt hơn là ưng
ông này gia đinh tử tế, có nghề nghiệp tốt, có thể bảo đảm đời sống con dâu và các cháu của Nội chăng. Mẹ
Vân dù bà con, hai bên Nôi Ngoại khuyên nhủ Mẹ vẫn từ chối. Sau mấy năm theo đuổi không kết quả, ông
buồn tình xin đổi đi nơi khác sau khi nói bác Vân là không cưới được Mẹ Vân, ông không cưới ai hết ?

Anh Cả khi lớn lên, biết nghĩ ân hận mãi vì trong những người cầu hôn với Mẹ có lẻ ông là người Mẹ có cảm
tình nhất nhưng vì các con Mẹ để tuổi xuân qua đi. Mẹ sống đơn độc, không có bờ vai nương tựa, không ai
chia sẻ vui, buồn, không người để tâm tinh trong suốt bao năm dài. Con đau ốm, con đi học gần xa một minh
Mẹ lo. Dĩ nhiên ông bà chỉ giúp tài chánh,nhưng cac việc khác Mẹ lo liệu môt minh. Thương Mẹ vô cùng:
Mẹ đưa anh Cả đên trường công,
Mẹ dạy các con học vỡ lòng,
Mẹ đã vi con còn nhỏ dại,
Quên đi tất cả mối tình nồng
Mẹ vừa làm Mẹ lại làm Cha.
Thương con Mẹ để tuổi Xuân qua.
Cô đơn, lạnh lẽo bao đêm vắng
Lòng Mẹ yêu con thật bao la.
Càng nhớ chuyện xưa Vân càng thương Mẹ thiết tha. Khi biết nghĩ thì Mẹ không còn nữa, bà đã mãi mãi xa
rời con cháu về cỏi vĩnh hằng. Vân xin cám ơn ông công chức đã kiên nhẫn và thương yêu đeo đuổi Mẹ mấy
năm liền. Vân xin lỗi Ông về những trái tính anh em Vân đối với ông lúc còn nhỏ, dù ông còn tồn tại trên đời
hay an nghỉ nơi chôn bình an nơi đất Phật hay nước Chúa trên Thiên đàng …
Nghĩ lại tinh yêu thật nhiêm mầu. Yêu con Cha Mẹ quên cả nhọc nhằn, thưc khuya dậy sớm, chăm chút từ lúc
con mới ra đời đến khi khôn lớn,dù Mẹ là người nghèo khó hay giàu sang. Nếu may mắn gặp dâu hiền rể
thảo, xứng đôi vừa lứa thì có phước, còn trái lại cũng làm ngơ cho con được hạnh phúc. Lúc mặn nồng tình
yêu lứa đôi có thể làm người ta quên đi ngăn cách tuổi tác, sang hèn nhưng theo thời gian có khi thay đổi
nhưng tinh mẫu tử luôn ngọt ngao, đằm thắm, bền bỉ …cho đến chết.
Vân xin chúc tất cả các bà Mẹ có ngày Lễ Mẹ được vui tươi ấm áp và
câu hát
“Lòng Mẹ bao la như biển Thái Bình rạt rào,
Tình Mẹ tha thiết như giòng suối biển ngọt ngào…”
cuả Nhạc Sĩ Y vân thật đúng vô cùng, như là chân lý và sẽ không bao
giờ thay đổi dù năm dài tháng rộng, nơi xứ văn minh Âu Mỹ hay đất
nước Ai Cập huyền bí xa xôi…
Ngọc Hanh
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