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Một lần ông xã ngồi mân mê bàn tay tôi rồi hỏi:  

- Nói anh nghe, bàn tay này đã nắm bao nhiêu bàn tay rồi?  
Một câu hỏi không hề dễ trả lời, thậm chí là không thể trả lời cho chính xác. 
Có những bàn tay ta nắm rồi buông, và chẳng bao giờ còn nhớ lại. Có những 
bàn tay, nắm rồi nhớ mãi dù năm tháng đi qua. 

 
Bàn tay tôi nắm đầu tiên là của ai, là bố hay là mẹ? Tôi chắc chắn không biết. Nhưng tôi biết đó là hai bàn tay 
tôi đã nắm nhiều nhất thuở ấu thơ. Những bàn tay to, thô ráp bởi cày cuốc ruộng đồng, những bàn tay như 
thần thánh có thể làm hết thảy mọi việc. Bàn tay bố dắt tôi chập chững bước đi. Bàn tay mẹ cầm tay tôi uốn 
từng nét chữ. Bất cứ khi nào tôi ngã, hay khi tôi buồn khóc, ốm đau, sẽ có bàn tay rộng lượng chìa ra cho tôi 
nắm vào để biết rằng mình đang được vỗ về an ủi.  
 
Sau này lớn lên, tôi lấy chồng xa, thỉnh thoảng đưa con về thăm nhà, ngủ chung với mẹ. Những đêm chờ mẹ 
ngủ say, tôi cầm bàn tay mẹ áp vào ngực mình. Bàn tay vẫn to, đầy những nốt chai sần và nay đã nhăn nheo 
gầy guộc. Và tôi khóc, cảm giác nhớ tiếc một cái gì đó. 
 
Tôi nhớ bàn tay người con trai đầu tiên mà tôi gọi đó là mối tình đầu. Đôi bàn tay đẹp, dài với những chiếc 
móng được cắt gọt cẩn thận. Người ấy thường nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, dùng ngón tay mình vẽ vẽ vào lòng 
bàn tay tôi rồi hỏi:  

- Đố em biết anh vừa viết gì?.  
Tôi lắc đầu. Anh cười nói anh viết rằng:  

- Anh muốn nắm tay em đi hết con đường đời dài rộng.  
Nhưng rồi mọi lời hứa hẹn đều như gió thoảng mây bay. Bàn tay ấy đã buông lơi, thôi không còn nắm tay tôi 
mà tìm đến một bàn tay khác.  
 
Những lúc buồn, tôi vẫn vô thức tự vẽ vẽ lên lòng bàn tay mình. Rồi lại tự cười một mình khi nhận ra mình 
giống hệt một kẻ ngốc. 
 
Ngày có người con trai cầm tay tôi nói lời cầu hôn, tôi cảm nhận rõ sự gai góc xù xì trong bàn tay ấy. Cảm 
giác ấy khiến tôi liên tưởng đến bàn tay mềm mại của mối tình đầu, rồi chợt thốt lên:  

- Sao bàn tay anh xấu thế?  
Anh nhìn tôi, bật cười giải thích: 

- Vì nó không được lớn lên trong mượt mà nhung lụa mà lớn lên bởi những gánh nặng mưu sinh, vì nó 
không được nâng niu mà đã bao phen trầy da chảy máu.  

Rồi anh nhìn vào mắt tôi, bàn tay siết chặt bàn tay:  
- Em cứ tin, nó không đẹp nhưng chẳng ngại khó khăn nào cả, hãy cứ vững tâm mà nắm lấy, được 

không?. 
Cuối cùng thì tôi đã nhận lời nắm lấy bàn tay ấy, để anh dắt lên xe hoa, để anh lồng vào ngón tay chiếc nhẫn 
cưới, để anh lau những giọt nước mắt ngày tôi về nhà chồng. Bàn tay ấy đã tự vào bếp nấu cho tôi bát cháo 
ngày tôi ốm, tự cắm hoa vào lọ những ngày kỷ niệm yêu đương. Bàn tay ấy đã dắt tôi đi qua bao nhiêu ngày 
tháng chông chênh đan xen những lo toan và niềm hạnh phúc. Đôi bàn tay xù xì nhưng cứng cáp và ấm áp vô 
ngần. 
 
Ngày tôi đau tưởng chừng xé ruột để cho chào đời một sinh linh, đứa con gái bé bỏng của tôi sau khi được y 
tá tắm rửa sạch sẽ được đặt nằm cạnh mẹ. Hai bàn tay nhỏ xíu yếu ớt. Tôi nhẹ nhàng chạm vào bàn tay con, 
hạnh phúc đến ứa nước mắt. Đó là khi tôi biết rằng mình đã thực sự trưởng thành, và tin rằng mình sẽ mạnh 
mẽ hơn để có thể che chở cho con, để dắt con đi suốt những tháng năm thênh thang phía trước. 
 
Những đêm nằm bên con, cầm lấy tay con đặt nhẹ lên môi hôn, chợt nghĩ rằng có lẽ ngày xưa mẹ mình cũng 
nâng niu và yêu thương mình nhiều đến thế. Rồi một ngày con gái mình sẽ lớn, sẽ lại đặt bàn tay vào một bàn 
tay khác mà con thương yêu. Chỉ mong con gặp đúng người để tin, và bàn tay không bị buông lơi trong nỗi 
đớn đau thất vọng. 



 
Ngày ông nội mất, tôi nghẹn lòng nhìn bà nội cầm tay ông kể lể về những tháng ngày xưa cũ khi ông bà còn 
trẻ. Hai người đã cùng nhau sống chung hơn nửa thế kỉ với bao nhiêu yêu thương, giận hờn, khổ đau, hạnh 
phúc. Vậy mà nay tay bà còn ấm, tay ông đã lạnh ngắt rồi. Chẳng ai cưỡng được số mệnh, chẳng ai đâu. Ai 
rồi cũng sẽ một ngày về nằm trong lòng đất. Có người ra đi trong ồn ào khóc lóc, có người lìa khỏi thế gian 
trong lạnh lẽo cô đơn. Người ra đi bởi đã trả xong nợ cõi trần. Chỉ là người ở lại sẽ mang nhiều nuối tiếc xót 
xa khi biết rằng bao nhiêu yêu thương lúc này cũng không thể sưởi ấm cho người được nữa. 

 
Thỉnh thoảng tôi vẫn đưa tay mình lên trước mặt rồi tự hỏi lại câu chồng mình 
đã hỏi:  

- Bàn tay này đã nắm bao nhiêu bàn tay? 
Nhiều, nhiều lắm. Có những cái nắm tay khiến mình nhớ mãi, có những cái 
nắm tay buông rồi là quên ngay. Có những cái nắm tay thật chặt, cũng có cái 
nắm tay buông lơi hờ hững. Chợt nhận ra một bàn tay đẹp không phải là bàn 
tay thon dài mềm mại với những chiếc móng được tỉa tót sơn màu. Một bàn 
tay đẹp là chìa ra đúng lúc mình cần, nắm tay mình qua những đoạn đường 

đời chông chênh sỏi đá, dẫu mệt mỏi cũng không buông, dẫu xa xôi cũng không nản. 
 
Nếu chúng ta đang có những bàn tay để nắm, xin hãy trân trọng từng phút giây. Đừng mơ mộng những bàn 
tay xinh đẹp của ai kia mà buông lơi bàn tay gần gũi ấm áp ở bên mình. Nắm lấy tay nhau, cử chỉ ấy ấm áp 
hơn mọi lời nói yêu thương đầu môi chót lưỡi. 
 
Bởi cuộc đời nhiều bất trắc, ai biết được khi nào ai nhắm mắt xuôi tay. Ai biết được khi nào tay mình vẫn ấm 
áp đây mà bàn tay ai kia đã vô chừng lạnh lẽo. Vậy nên khi sống không đem đến cho nhau sự ấm áp, thì khi 
lìa khỏi nhân gian có bịn rịn tiếc thương cũng còn ý nghĩa gì? 
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