
7. Mệ Nguyễn Thị Đầu, 77 tuổi 

Mệ năm ni được 77 tuổi, làm nghề bán ve chai. Mệ có 3 người con, một người con sinh sống và 

lập nghiệp ở Nha Trang, kinh tế đủ lo cho gia đình, mỗi dịp lễ Tết có gửi về cho mệ vài thứ bánh 

trái, hoa quả ( con khai thác thàng xóm) không có gửi tiền về lo cho mẹ. Một người con thì đang 

làm nông ở dưới quê, cũng nghèo và không lo cho mệ được gì. Mệ đang trước ở với một anh làm 

thợ nề, vợ bán bánh canh có hai con nhỏ hiện tại được đứa lớn được 10 tuổi, đứa nhỏ được tầm 8 

tuổi. Trước cả gia đình sống trong căn nhà lụp xụp, mưa thì dột, nắng không che nổi. Mệ với con 

dâu hay bất hoà, la mắng nhau. Về sau anh làm thợ nề xây được căn nhà hiện tại thì chị vợ đuổi 

mệ ra khỏi nhà, không cho mệ ăn chung cơm. Hàng xóm thấy vậy thì sang khuyên giải, cuối 

cùng anh chị làm tấm tôn ngăn vách căn nhà lại, cho mệ sống bên một khu ngăn rồi đó, ăn cơm 

riêng. Mệ đi lượm ve chai, được thì mua đồ về làm rồi xin hàng xóm nấu ăn nhờ( mệ không có 

bếp) ngày nào không được thì đi xin ăn, ai cho chi ăn nấy. Mệ kể với tụi con từng mô là nước 

mắt rơi đến đó Cô, thấy mà thương. Hiện tại thì gia đình anh chị đó đã dọn ra ở riêng được 3 

tháng rồi, thuê nhà nghe mô gần trung tâm văn hoá. Cũng không ghé về thăm mệ lần mô, những 

chuyện ni con khai thác chủ yếu từ hàng xóm do mệ bị lãng tai không nghe con nói rõ lắm. Con 

cũng gửi trường hợp ni 500.000 vnđ 

 


