
14. Mệ Lê Thị Vui, 82 tuổi, Thị Trấn Ái Tử, Triệu Phong, Quảng Trị. 

 

Mệ ni ở gần nhà con, nhưng con đi học lâu xa nhà nên con không biết. Mệ bị hoại tử chỏm khớp 

háng, không đi lại được, chỉ ngồi một chỗ 14 năm nay,  Mệ có ba người con, chồng cũng mất 

sớm.  

 

Người con đầu là công nhân xưởng gỗ, chú cũng lập gia đình và có 2 người con cũng đã lớn ( có 

một em đã có gia đình). Chị vợ chú buôn bán ve chai, cuộc sống cực khổ quá thêm chú suốt ngày 

rượu chè, không lo làm ăn chị đem con về nhà ngoại một mình nuôi con đến giờ. Chú từ đó đến 

nay lại càng sa đoạ hơn, ai kêu chi chú làm đó, lúc thì bốc vác, lúc thì bưng gỗ, chỉ để kiếm 

miếng cơm qua ngày.  

 

Người con thứ 2, chú cũng được 47 tuôi, cũng là công nhân xưởng gỗ, kiếm ăn qua ngày. Chú 

không được lanh lẹ như những người khác nên vận may cũng không đến với chú (nhiều lần chú 

đi hỏi vợ nhưng không được) chú ở với mệ từ đó đến giờ. Năm ngoái chú đau triền miên đi khám 

mấy tháng trời mới phát hiện chú bị ung thư vòm họng. Bệnh ngày càng nặng đến lúc chú phải 

thông khí quản ra ngoài để thở do khối u chèn ép to quá. Ăn cũng khó khăn dần, chú chỉ ăn được 

cháo lỏng cực lỏng và phải rất lâu mới ăn hết được.  

 

Còn người chị thứ 3 năm nay cũng được 42 tuổi, chị đi lấy chồng kinh tế khó khăn, không có 

hạnh phúc gia đình, 2 lần đều đỗ vỡ, chị mang theo đứa con nhỏ khăn gói về chăm mẹ, chăm 

anh. Chú đầu đi làm và tự kiếm cho mình bữa cơm được, mệ với chú thì phụ thuộc vô chị. Chị 

vừa lo cơm nước cho cả nhà, vừa lo cho chăm sóc chú, vệ sinh hằng ngày. Lúc trước thấy hoàn 

cảnh khó khăn quá nên người xung quanh có quyên góp hỗ trợ được gần 15 triệu, số tiền đó lo 

cho chú điều trị hết. Lúc con tới thì chỉ có mệ với chị ở nhà, chú đang nằm viện để kiểm tra. 
 


