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Huế, ngày lạnh lẽo tháng ẩm ướt ….
Gửi cậu bé "hồn nhiên"
Gặp em vào 1 buổi sáng nắng ấm ở Trường Tiểu học Phú Hải, Phú Vang, Thừa
Thiên Huế qua việc đi khảo sát học sinh nghèo không có khả năng sắm xe đạp đến
Trường. Biết được em qua sự giới thiệu nhiệt tình từ một cô giáo yêu trò yêu nghề.
Em là một trong 8 bạn có hoàn cảnh khó khăn nhất ở Trường. Em khó khăn vì từ nhỏ
đã phải sống với mệ già, chịu nhiều đợt bão táp của thiên nhiên cũng như cuộc sống,
lấy mệ là chỗ ẩn nấu nương thân. Em khó khăn cũng vì em mắc chứng bệnh tự kỉ bởi
không thể nào vượt qua nỗi đau bị ba mẹ bỏ rơi khi còn chưa đủ lông đủ cánh. Em
khó khăn còn vì sức học quá kém, không đuổi kịp các bạn trong lớp và nhà ở xa
Trường. Qua lời của cô giáo kể, vì quá thích đi xe đạp, em từng trốn học, ra nhà xe
Trường để dắt xe của bạn ra xếp giữa sân bóng vào trưa nắng. Cảm thông vì hoàn
cảnh cũng như chứng bệnh của em, chị lân la đến ngồi gần em và bắt đầu trò
chuyện. Em sợ sệt, im lặng cúi gầm mặt xuống đất, không nói 1 lời, thu mình lại.
Phản xạ này của em khiến cho sực nghĩ về đứa em gái nhỏ của mình, bản năng của 1
người chị muốn gần gũi em hơn để có thể đồng cảm hơn lại trỗi dậy trong chị, "À!".
Em còn nhớ chứ, chị đã xích tới gần em hơn nữa, nói chậm rãi hơn nữa, bắt đầu hỏi
về những sở thích, thói quen hằng ngày của em. Lần này có hiệu quả hơn, em đã chịu
mở lời với chị, dù là 1 2 câu lấp lửng ngắn ngủn. Chị vẫn nhớ như in ánh mắt bẻn
lẻn ái ngại cùng giọng nói thủ thỉ nhưng dứt khoát lúc em quay mặt nhìn chị trả lời
khi được hỏi về màu xe đạp yêu thích của mình: "Đỏ".
Hôm nay, trong cái giá rét vì đang chịu ảnh hưởng áp thấp bão, sau bao ngày nổ lực
cùng những người bạn đáng quý, chiếc xe đạp đỏ chói như ánh nắng mặt trời những
ngày chị cùng những người bạn đáng quý của mình còn mò mẫm tìm đường về
Trường, về nhà Hiếu đã được trao tận tay em trong sự vui mừng háo hức của em và
7 bạn nhỏ khác cũng như sự cảm thông, hoan hỷ của quý thầy cô và các em học sinh
ở ngôi trường làng biển Phú Vang. Không từ ngữ nào có thể lột tả được niềm vui của

em, qua sáng nay, Hiếu dường như đã tự mình dỡ bỏ vài rào cảng, thứ đang từng
ngày khóa chặt em vào trong những dòng suy nghĩ lo toan của mình để tự tin mỉm
cười khoái chí và không còn nhìn chầm chầm xuống nền đất u ám, thay vào đó, em
đổ dồn ánh nhìn của mình vào chiếc xe đỏ em hằng mơ ước lâu nay. Chị đã chỉ có
thể nói chuyện với Hiếu 1 lúc, dặn dò em học hành tử tế, giữ gìn xe cẩn thận rồi đưa
em vào lớp học. Trước lúc chào tạm biệt, cũng không quên cùng em chụp 1 bức ảnh
selfie để lưu giữ lại khoảnh khắc em ngại ngùng nhìn vào màn hình điện thoại nở nụ
cười e thẹn. ( Tuy hơi ích kỉ nhưng chị chẳng muốn khoe bức ảnh này ở đây đâu)
Chụp ảnh xong, em ngại quá nên chạy xộc vào lớp học, chị chỉ kịp nói dõi theo "Nhớ
giữ gìn xe cẫn thận nghe!".
Rời Trường trong hình ảnh em cười ngại ngùng, chị sung sướng lắm, nghĩ đến quãng
đường từ Trường em về nhà, qua 1 đoạn đường dài rồi lại trèo lên dốc cao mới đến
nơi, nay đã có chú ngựa sắt đỏ cùng đồng hành. Mong sao em sẽ đỡ vất vả lúc đến
Trường, mệ của em cũng đỡ lo cho cháu phải đi bộ xa xôi đi học, đi đi về về mỗi
ngày hai vòng. Mong cho sự hỗ trợ nhỏ bé nhưng chân thành của tụi chị có thể góp
phần giúp em và còn cả những bạn nhỏ khác nữa có thể có thêm động lực để vượt
qua những bất hạnh khó khăn của bản thân và gia đình đến Trường để tự thay đổi
tương lai của chính mình.
Duyên số giúp chị quen được những người bạn tốt bụng, rồi còn cho tụi chị cơ hội
được gặp và hỗ trợ cho các em và mà hơn hết đó là gặp được Hiếu, chị cảm thấy
mình thật may mắn và hạnh phúc. Cảm ơn cuộc đời, cảm ơn các tình yêu trong team
"Cháo" và cảm ơn "Mắt thương nhìn cuộc đời" và cảm ơn em nhé Hiếu!
Thương!''
Chia sẻ từ bạn Trần Thúy Hân:

