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Tháng chạp âm lịch, Hà Nội trở rét. Rét đậm, rét ngọt, rét thấm qua áo 
mỏng, áo dầy, áo len khoác ngoài, “rét đến tận xương” như người Hà 
Nội thường kêu lên thảng thốt. Năm giờ sáng vợ chồng tôi thức dậy ở 
khách sạn Hồng Ngọc phố Hàng Mành, sửa soạn thật nhanh, cho kịp 
cái hẹn sáu giờ với anh Sơn tôi ở khách sạn Hà Nội Tower, phố Hai 
Bà Trưng. Chúng tôi cùng nhau đi Nam Định trước khi mặt trời lên. 
Từ Hà Nội đến Nam Định gần một trăm cây số, chúng tôi sẽ mất 
khoảng hai tiếng xe để đến tu viện Đa Minh thuộc Trung Lao, huyện 
Trực Ninh, Nam Định. Anh Sơn tôi, thời gian gần đây đã đi đi, về về 
giữa thành phố Vienna, tiểu bang Virginia đến Trung Lao, Nam Định, 
phụ giúp các Sơ dòng Đa Minh giúp nuôi các cụ già mồ côi con, và 

các trẻ em mồ côi cha mẹ. 
 
Xe đến Trung Lao, gặp lúc đường đang sửa, các lối đi bị cản ngang, mặc dù anh tài xế  taxi quen, đã nhiều lần 
chở anh Sơn tôi đến đây, vẫn phải gọi điện thoại cho một Sơ trẻ đi xe gắn máy ra dẫn đường vào tu viện. 
Đã có năm, sáu Sơ đứng đợi chúng tôi trước cửa chính, có một vài người già đang sống ở đó cũng áo bông, 
áo len, co ro ra đón chúng tôi. Khuôn viên tu viện khá rộng, nhưng cũ kỹ và không đủ tiện nghi theo tiêu chuẩn 
cần thiết. Các Sơ dòng Đa Minh tự chăn nuôi (cá, heo, gà) và trồng trọt (rau, lúa, ngô, khoai) nhưng những gặt 
hái này ngay cả chỉ dùng cho các Sơ cũng đã thiếu hụt, nói chi đến việc phải nuôi thêm người ngoài. 
 
Một Sơ giới thiệu cho chúng tôi gia đình của ba anh em ruột, họ vừa mù, câm và điếc đang được các Sơ nuôi. 
Họ chưa từng lập gia đình, họ cũng chẳng hề có một thân nhân nào khác, ngoài một người anh cũng vừa mù, 
vừa câm, vừa điếc nữa, ông này có vợ, có con. Nhưng Sơ nói thêm, ông đó gầy ốm lắm, vì suy dinh dưỡng. 
Frank, chồng tôi, đến khoác tay cả hai ông; ông anh gần bảy mươi tuổi, ông em hơn sáu mươi. Frank đứng 
giữa cầm tay hai ông cho hai ông xoa vuốt lên mặt mình, xong anh lại lấy hai bàn tay ôm từng mặt hai người 
xoa đầu xoa cổ họ, như biểu hiệu của những lời chào. Anh ôm tay quàng sang vai hai người; ba người đàn 
ông thân mật như ba người anh em ruột, họ bước đi vòng quanh khuôn viên tu viện. Tôi nhìn thấy giọt lệ ứa ra 
ở hai con mắt nhắm của người em, và nét mặt đầy xúc động của người anh. Trong cái gió lạnh của mùa đông 
đất Bắc, mặt trời vừa lên, ánh nắng vừa đủ dịu dàng trên đầu trên tóc của ba người đàn ông, tôi cũng thấy mắt 
mình ứa lệ. “Tất cả chúng ta đều là anh em trong Chúa.” Câu nói này, đang được nói lên không thành lời trong 
buổi sáng hôm nay. Tôi biết họ ít khi (có thể nói là chưa bao giờ) được ai chạm tay, vuốt ve như vậy. Các Sơ 
chỉ có thể cho họ những lời dịu dàng thôi. 
 
Tôi đi theo một Sơ khác thăm các cụ già nằm ở trong buồng. 
Có cụ gần trăm tuổi, sống hoàn toàn vào sự chăm sóc của các 
Sơ. Cụ có con không? Có cháu không? Có nhà không? Trả lời 
cho cả ba câu đó là: “Không.” Ai đó đến báo cho các Sơ, ở một 
nơi nào đó, có một người thật già, thật bệnh, thật đói, không 
con cháu, thân nhân, là các Sơ đón về. Cơm đâu, thuốc đâu, 
quần áo đâu? Những điều đó tính sau. Các Sơ biết chắc chắn 
các Sơ có một cái quỹ rất đầy và các Sơ có thể mang ra phân 
phát cho các cụ “mồ côi con,” đó là quỹ “tình thương” của các 
Sơ.  
 
Ba người đàn ông vẫn tay khoác tay đi dưới vầng nắng dịu dàng. Tôi đi tìm người em gái út, chị năm nay 
ngoài năm mươi tuổi, trông chị tươi tắn, khỏe mạnh, các Sơ cho chị mặc ấm áp, tươm tất, chị tên Hồng. Tôi 
cầm tay chị Hồng hỏi han, chị cười, nhưng chỉ u ơ, gật lắc. Chị cứ nắm chặt tay tôi cho đến khi tôi từ giã về, 
nhất định chị không buông ra, thậm chí chị còn lôi tôi về phía cổng như muốn cùng đi với tôi. Sơ Liên cho tôi 
biết, chị mù 90%, nên ban ngày, có nắng, chị có thể nhìn được lờ mờ. Có ngày chị dắt hai anh đi chơi, buổi 
chiều ập xuống, bóng tối phủ nốt 10% còn lại, chị không biết đường về. Tu viện phải phái người đi tìm.  



Tôi cầm cả hai tay chị dỗ dành mãi, hẹn chị tôi sẽ trở lại, sẽ thế này, sẽ thế kia (toàn là hứa mơ hồ, ngay cả 
cho chính mình,) chị mới chịu buông tay tôi ra. Tôi ôm chị rất khẽ, như sợ phải ôm một sự thật không vui. 
Frank đang chia tay hai người anh em mới của mình, Frank giỏi lắm, anh buông họ ra và nói: “Đã đến lúc tôi 
phải đi” và anh không tỏ dấu bịn rịn. Lúc lên xe anh nói với tôi, mình phải làm cho nhanh, càng chần chừ họ 
càng buồn. Mình làm nhanh, họ biết là mình bắt buộc phải hành động như vậy.  
 
Chúng tôi lên xe sang một địa điểm thứ hai của các Sơ cũng thuộc dòng Đa Minh. Ở đây có hai khu nhà. Khu 
thứ nhất nuôi người già, cũng tương tự như khu chúng tôi vừa thăm. Các cụ ở đây có cụ ngoài tám mươi, 
lưng cong như con tôm, nhưng vẫn đi lại trong sân, vẫn xâu tràng hạt để phụ giúp chi thu cho các Sơ được. 
Một cụ ngoài tám mươi, vừa thấm nước mắt vừa nói, chồng con cụ chết hết vì nạn đói Ất Dậu, không biết tại 
sao mà chỉ có mình cụ sống. Tôi chẳng biết trả lời cụ thế nào, đó là bất hạnh hay may mắn! Ở phòng khác có 
cụ cả trăm tuổi, nằm hắt hiu một góc buồng, chờ Sơ đổ sữa, chờ Sơ làm vệ sinh.  
 

 Khu thứ hai đi cách một cái sân rộng và sang hẳn một tầng nhà 
khác, nơi nuôi bốn mươi em mồ côi. Các em mồ côi này đặc biệt 
lắm, các em vẫn có cha có mẹ. Cha các em chưa hẳn đã chết, họ là 
nạn nhân của bệnh HIV hay là nạn nhân của ma túy. Cha các em 
biến mất trong đời sống các em, bay vèo như chiếc lá cuối thu. Mẹ 
các em buổi sáng thả các em vào tu viện, các Sơ cho ăn, cho ngủ, 
dạy học. Có bà mẹ trả cho nhà dòng năm, bảy ngàn một ngày 
(mười tám ngàn bằng một Mỹ kim,) có bà mẹ chẳng trả đồng nào. 
 
Chúng tôi bước vào một căn buồng khá rộng. Lúc đó, ở một góc 
phòng, có hơn hai mươi em đang ngủ trưa, (hôm nay trưa thứ bẩy, 

có em được về nhà) chúng nằm cạnh nhau, xếp thành hai hàng, bên dưới chúng là một cái vỉ tre, trên trải 
chiếu, chúng co ro, không có chăn. Hôm nay anh Sơn tôi đưa chúng tôi đến thăm và trả tiền cho bốn mươi 
tấm nệm, bốn mươi cái chăn anh đã đặt. Sơ chăm sóc các em còn rất trẻ, chắc mới trên hai mươi, Sơ xưng 
con với chúng tôi. Sơ chỉ những bức tranh vẽ trên tường, tranh vẽ con thỏ, con sóc, Bạch Tuyết và bẩy chú 
lùn rất đẹp. Sơ nói, con vẽ đó, các em không có đồ chơi, con vẽ cho các em xem. Tôi đưa mắt nhìn chung 
quanh bốn bức tường, không thấy một ảnh nào về tôn giáo, duy nhất  bức hình ông Hồ ôm một em bé lộng 
kính treo trên cao. Không biết ông Hồ có nhìn xuống, có trông thấy mấy em này không? Trong mấy năm liền, 
tôi đã đi thăm nhiều tu viện, có nhà trẻ, tôi thấy gần như mỗi buồng đều có treo tấm hình này. 
 
Sơ dắt chúng tôi ra sân, chỉ cho tôi các phòng trống, cũ kỹ, gần như bỏ không, vì không có phương tiện tu 
sửa, nước không có, điện không có thì không dùng phòng được nữa. Ở một góc sân, sát buồng của các em, 
có năm sáu cái “bô” cho các em làm vệ sinh; buổi sáng Sơ xếp ra, buổi chiều Sơ đem đi rửa. Tôi vừa nghe Sơ 
nói chuyện, vừa nhìn khuôn mặt còn rất trẻ của Sơ, mấy cái mụn trứng cá lấm tấm, nụ cười tươi và dung dị 
như hoa cúc trắng, tôi thấy thật xúc động. Phải có lý tưởng lắm, yêu Thiên Chúa và yêu tha nhân lắm, mới 
hiến cả tuổi trẻ của mình ở một chốn xa xôi như thế này, làm một công việc bác ái, cao cả như thế này. Trông 
bên ngoài chẳng có gì là vĩ đại cả, nhưng không phải ai cũng làm được, nhất là người tuổi trẻ. Tuổi trẻ phòng 
trà, tuổi trẻ phóng xe, tuổi trẻ thuốc lắc, tuổi trẻ rượu mạnh, tuổi trẻ kiếm tiền bằng đủ mọi cách, tuổi trẻ phung 
phí đời mình, như sáng mai sẽ chết! Tôi nhìn tuổi trẻ của Sơ không biết nói lời gì, cho xứng.  
 

Ngày còn nhỏ, đi học, thỉnh thoảng trường công giáo hay tổ chức cho đi thăm viện mồ 
côi. Tôi hiểu, mồ côi có nghĩa là cha mẹ mình mất từ khi mình còn rất bé, không có họ 
hàng giơ tay ra vớt nên mình phải vào viện mồ côi. Bây giờ tôi được biết thêm, người 
ta bất cứ tuổi nào, nếu không có ai thân thích cũng có thể gọi là mồ côi. Như các cụ 
đang sống ở trong bàn tay săn sóc của các Sơ Đa Minh, các cụ “Mồ côi con”. Cũng 
thật may, trên trái đất này, vẫn còn những con người tốt đẹp, còn có những tấm lòng 
thơm hơn cả hương hoa của các Sơ, các Ni cô. Thánh đường có bị đạp đổ, thánh giá 
có bị kéo xuống, tăng ni có bị đuổi ra khỏi chùa, thì những trẻ em mồ côi cha mẹ, 
những người già mồ côi con cái, vẫn còn một chỗ dung thân.  
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