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Câu chuyện truyền thanh :
                                  GIẤC MƠ CỦA MẸ…

Nhân vật : 1. Thùy ( nữ - ngoài 40 tuổi ) : Người đàn bà đi tìm con

2. Phú ( nam – hơn 20 tuổi ) : Đứa con bị thất lạc

3. Thư ( nữ ) : Mẹ nuôi của Phú

Thùy

        ( Tiếng mưa gió, tiếng khóc của trẻ con - nhạc buồn da
diết )
      Thương yêu của mẹ ! Con có lạnh lắm không ? Đêm nay,
trời nổi cơn giông, và lòng mẹ cũng đang có bão. Mẹ biết,
mình đang phạm phải một tội lỗi lớn nhất cuộc đời. Nhưng
mẹ không còn cách nào khác. Mẹ phải để lại con ở đây, bên
thềm ngôi chùa cổ này, khi con vừa cất tiếng khóc chào đời có
hai ngày tuổi. Mẹ gửi lại con , chấp nhận chờ đợi sự may rủi ở
lòng từ bi của người đời. Bởi mẹ không còn cách nào khác.
Mẹ chỉ đang là một đứa sinh viên năm cuối, đang ăn bám vào
ông bà và đã mắc phải sai lầm không thể sửa chữa. Mẹ đã quá
tin vào lời hứa ngon ngọt của một gã Sở Khanh và kết quả là
sự có mặt của con trong cõi đời này. Con không có lỗi, không
hề. Nhưng con sẽ phải gánh toàn bộ mọi lỗi lầm của kẻ đã
sinh thành ra con. Mẹ không mong con sẽ tha thứ cho mẹ.
Một người mẹ dám bỏ đi khúc ruột đời mình thì không ai
chấp nhận nổi và không ai có thể tha thứ được. Nhưng mẹ biết
làm gì đây ? Khi mà mẹ không thể nuôi nổi mình thì làm sao
có thế nuôi con được ? Đêm nay, con chịu khó nằm đây, ngủ
ngoan, rồi ngày mai và cả mãi sau này, sẽ có người thay mẹ
chăm sóc, yêu thương con, nuôi nấng con. Vĩnh biệt, vĩnh biệt
bé bỏng yêu thương của mẹ…

     ( Tiếng mưa rơi, gió quất – nhạc buồn da diết )
Phú  ( Gằn giọng – cương quyết ) Bà không phải là mẹ tôi…bà

không phải là mẹ tôi…bà cút đi…Bà không xứng là mẹ…bà
hiểu không ?

Thùy ( Van xin ) Con ơi…mẹ xin con..mẹ là mẹ con đây mà…Mẹ là
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mẹ của con đây…
Phú (  Lạnh lùng )  Không…tôi không có người mẹ nào như bà

cả…bà là quỷ dữ…xin bà hãy tránh xa tôi ra…Tránh ra…
Thùy (  Đau đớn )  Con ơi…mẹ đây…mẹ địch thị  là  mẹ của con

đây…Con ơi..
                                      Nhạc ngắn – gấp gáp

Thư (  Gọi – trách móc ) Kìa…chị kia…tỉnh dậy đi. Giờ này mà
còn mơ mộng được sao ?

Thùy ( Tỉnh dậy ) Ơ…tôi…tôi đang ngủ mê hả ?
Thư Đúng rồi…Đang mơ, và gọi con…( Mỉa mai ) Chị cũng biết

nghĩ đến con chị cơ đấy. ( Dằn vặt – đau khổ ) Thế tôi hỏi chị,
chị có nghĩ đến con tôi không ? Đến cái đứa mà chị đã gây ra
tai nạn dẫn đến cảnh thập tử nhất sinh, khiến nó đang nằm
trong kia không ? hả ?

Thùy ( Lúng túng ) Tôi… …tôi xin lỗi … tôi…
Thư ( Đau đớn ) Không gì có thể chuộc được lỗi cả, với những gì

chị đã gây ra cho con tôi, chị hiểu chưa ?
Thùy Kìa chị… tôi biết lỗi rồi…tôi sẽ cố gắng khắc phục…đây là

bệnh viện, mong chị nói nhỏ…Tôi cũng đau lắm…xót lắm chị
ạ…

                                  Nhạc buồn 

Thùy      ( Tự sự trên nền nhạc ) Hơn 20 mươi năm qua, kể từ cái
buổi chia ly đầy đau đớn bên thềm ngôi chùa cổ ấy, không
giấc ngủ nào, mẹ không mơ thấy con. Khi thì con là đứa trẻ
còn đỏ hỏn trong nôi, khi là cậu bé lên 5, lên 6 chạy dọc con
ngõ lung linh hoa nắng, khi lại là chàng thanh niên lịch lãm
đứng bình thản bên khung cửa ngôi nhà xưa…Giấc mơ nào
cũng vậy, mẹ khóc rất nhiều, những giọt nước mắt có thật,
những nỗi đau giằng xé tâm can cũng là có thật. Mẹ đau xót,
ân hận. Cuộc sống của mẹ không có mục đích nào khác là đi
tìm lại con. Dù sau hơn hai thập kỷ, từ một cô sinh viên ngơ
ngác vào đời, đã trở thành doanh nhân thành đạt, thì mục đích
sống duy nhất của mẹ là tìm con, tìm lại quãng đời đã đánh
mất trong sai lầm…Nhưng đau đớn biết bao, mẹ càng tìm thì
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càng vô vọng. Cứ như ông Trời đang trừng phạt mẹ vậy…

Nhạc buồn – tiếng phanh gấp – tiếng va chạm mạnh – tiếng
xe cấp cứu – tiếng xôn xao ở bệnh viện

Thư ( Đau đớn, phẫn nộ - gào to ) Trời ơi…chị giết con tôi rồi, chị
giết con tôi rồi, chị biết không ?

Thùy ( Van xin ) Kìa, chị ơi…xin chị hãy bình tĩnh…
Thư Bình tĩnh ư ? Lúc này đây mà chị còn bảo tôi bình tĩnh được ư

? Chị có con không, tôi hỏi chị…chị có con không, hả ?
Thùy ( Xót xa ) Thưa…tôi…tôi không…tôi không có. Tôi không

được làm mẹ…
Thư Hừ…thảo nào…thảo nào chị vô cảm trước nỗi đau của mẹ

con tôi như thế. Cho chị hay, cả đời tôi chỉ có mỗi nó. Nó là
cuộc sống của tôi, nếu nó có mệnh hệ gì thì chị không xong
với tôi đâu…

Thùy Tôi biết…tôi biết chị rất yêu thương cháu…
Thư Biết ư ? Chị làm sao mà biết được. Chị có làm mẹ ngày nào

đâu mà có thể cảm nhận thấu nỗi đau của một người mẹ khi
đứa con mình lâm vào cảnh này… ( Hét lên ) Vì vậy chị hay
im miệng lại, rõ chưa ?

Thùy Vâng, tôi hiểu…tôi hiểu…
Thư Tại sao, tại sao chị lại lái  ẩu như thế…để gây nên tai nạn

thảm khốc cho con tôi…chị là kẻ giết người…( thét lên ) là kẻ
giết người…chị rõ chưa ?

                              Nhạc buồn

Thùy ( Tự sự trên nền nhạc ) Yêu thương của mẹ ! Hơn 20 năm qua,
là gần 10 ngàn ngày…không ngày nào mẹ không nghĩ đến
con, không ngày nào lương tâm mẹ không bị dày vò, xót xa,
ân hận. Ngày lại  ngày, nỗi đau trong mẹ như vết dao cứa,
càng sâu thêm, nhiều lúc nó khiến mẹ phát điên, thậm chí thúc
đẩy mẹ tìm đến cái chết để chạy trốn sự cắn rứt. Nhưng rồi
mẹ nghĩ, mẹ phải sống, bằng mọi giá phải sống để tìm con…
Mẹ hy vọng, chàng trai trong vụ tai nạn giao thông mà mẹ bất
ngờ có mặt này, sẽ nhanh chóng bình phục, để mẹ lại có thể
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dành thời gian để đi tìm con…
                                  Nhạc buồn da diết

Thùy Chị Thư này…tôi có việc này muốn bàn với chị.
Thư Chị cứ nói.
Thùy ( Đắn đo ) Sáng nay, tôi có nói chuyện với bác sĩ, tình trạng

của Phú hiện nay, chưa đến mức bi đát. Nhưng với điều kiện y
tế trong nước, để giúp con hồi phục được sẽ lâu và chưa chắc
kết quả đã như mong muốn.

Thư ( Mếu máo ) Trời đất ơi…như thế nghĩa là…
Thùy Nếu…chị cho phép…tôi sẽ đưa cháu ra nước ngoài…có thể

Nhật hoặc Pháp. Tôi có bạn ở bên đó…Mọi chi phí tôi  sẽ
chịu.

Thư ( Chối từ ) Không… không được…
Thùy Kìa…chị Thư…cứ để tôi chịu trách nhiệm điều trị cho cháu. 
Thư (  Òa khóc ) Chị Thùy…tôi xin quỳ xuống lạy chị…xin chị

hãy tha lỗi cho tôi…lâu nay…lâu nay tôi đã oán nhầm chị…
Chị chính là bồ tát…là bồ tát đối với mẹ con tôi…

Thùy (Kìa…chị Thư…chị đứng dậy đi. Chị đừng làm thế…
Thư Chị Thùy, hôm qua, người đàn ông gây ra tai nạn đã tìm đến

nhà tôi. Anh ấy đã nhận lỗi.
Thùy Thế ư ?
Thư Ban đầu, tôi không tin. Thậm chí tôi nghĩ chị thuê anh ta diễn

kịch…nhưng khi anh ta cho tôi xem lại hình ảnh thu được từ
camera hành trình gắn trên xe của anh ta ghi lại thì tôi tin anh
ta đã nói lên sự thật.

Thùy Hóa ra anh ấy đã đến gặp chị. Tôi đã nói với anh ấy là…cứ để
yên mọi chuyện, để tôi lo.

Thư Sao ? Chị cũng biết anh ta sao ?
Thùy Tôi biết…
Thư Chị biết…như thế nghĩa là…
Thùy ( Kể ) Tối hôm xảy ra tai nạn, trước đấy trời có mưa …chắc

chị cũng biết rồi, đó là con đường dốc, nhỏ dẫn lên núi nên ít
người đi, lại là đường đất nên rất trơn…Tôi có việc chạy xe
qua đó, khi ra đường lớn, dừng xe để đổ xăng thì tôi phát hiện
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ở bánh xe có vết máu…nhiều máu…Nghĩ mình có thể đã gây
tai nạn đâu đó mà không phát hiện ra,  nên tôi quay lại dò
tìm…Và may mắn, tôi tìm thấy Phú đã ngất đi trong bụi cây
ven đường…vết máu dính vào bánh xe tôi là do máu cháu
chảy ra khi bị tai nạn…

Thư  ( Ân hận ) Ra thế…vậy mà lâu này tôi đã trách nhầm chị…đã
gọi chị là kẻ giết người…trong khi đó, theo bác sĩ nếu không
có chị đưa con tôi đến kịp thời, chỉ cần chậm độ vài chục phút
nữa thôi…nó có thể đã không giữ được tính mạng…

Thùy Ngay ngày hôm sau, người đàn ông kia đã tìm gặp tôi trong
bệnh viện và thú nhận việc anh ấy đã gây ra tại nạn cho Phú…
Tôi muốn anh ấy im lặng. Trước hết vì dù sao mọi chuyện
cũng đã qua rồi. Thứ nữa, hoàn cảnh nhà anh ấy rất éo le. Vợ
mất sớm, một mình anh ấy phải nuôi mẹ già đau ốm với ba
đứa con. Chiếc ô tô anh ấy lái cũng là cắm đất đai, nhà cửa
vay ngân hàng, mua để chở khách…

Thư Tôi hiểu…tôi hiểu tấm lòng của chị…Chị Thùy…tôi xin được
tạ lỗi … tôi đã xúc phạm chị, chạm đến nỗi đau không được
làm mẹ của chị…

Thùy ( Thở dài, buồn bã ) Đấy lại là một câu chuyện khác, rất dài…
và rất đau buồn nữa…nhưng tôi không trách chị đã làm tôi
đau đâu. (  Tự dằn vặt ) Xét cho cùng, tôi xứng đáng bị như
thế, chị ạ…

                               Nhạc buồn

Thư ( Đắn đo ) Phú…mẹ có chuyện này muốn nói với con…
Phú ( Thắc mắc ) Chuyện gì mà trông mẹ có vẻ đắn đó thế ạ ?
Thư Chuyện này…mẹ nghĩ là con cần biết…Nó liên quan đến cô

Thùy, ân nhân của mẹ con mình.
Phú Nếu là liên quan đến cô Thùy thì mẹ kể đi ạ…

- Nhạc nền  hoài niệm – 

Thư (  Hồi tưởng)  Đây là câu chuyện về một cuộc đời  đầy cay
đắng, tủi hổ của một người đàn bà. Người đàn bà mà lâu nay,
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đã hiện hữu bên cạnh con như một thiên thần, để cứu vớt cuộc
đời con…

Thùy ( Hoài niệm – buồn ) Thư ạ…Tôi đã từng có một đứa con…
nhưng tôi đã để mất nó…để mất nó vĩnh viễn Thư ạ.

Thư Mất vĩnh viễn…nghĩa là cháu đã…
Thùy Không, không phải cháu chết.  Tôi đã phải đã để cháu bên

thềm một ngôi chùa cổ…
Thư ( Thảng thốt ) Bên thềm một ngôi chùa…
Thùy Đúng thế…hơn 20 năm rồi…
Thư ( Như giật mình ) 20 năm…một ngôi chùa…
Thùy Phải…hơn 20 năm trước, tôi đã để lại đứa con đỏ hỏn mới 2

ngày tuổi của mình…Đó là một sai lầm của tuổi trẻ, khi đó tôi
chỉ là một cô sinh viên.

Thư Tôi hiểu, tôi hiểu rồi….đôi khi người ta phải trả giá đắt, rất
đắt vì những nông nổi, sai lầm…

Thùy Tôi đã giấu gia đình…người thân…âm thầm vượt cạn và rồi
để lại đứa con nơi cửa Phật…hy vọng lòng từ bi của người
đời sẽ bao bọc nó. ( Chực khóc )  Vì sai lầm đó, tôi đã giành
cả cuộc đời chỉ để đi tìm con…Nhưng vô vọng…

Thư Ở một ngôi chùa…20 năm trước…chị có để lại dấu hiệu gì để
nhận biết không ?

Thùy Có chị ạ… một chiếc khăn tay tôi thêu hình những cánh chim
đang bay trên biển, phía xa là mặt trời đang lên, rực rỡ.

Thư ( Thảng thốt) Hình mặt trời và những cánh chim…
Thùy Đúng thế…tôi đã tìm cháu khắp nơi…cuộc sống của tôi sau

khi ra trường là kiếm tiền và dành tiền để đi tìm con. Chắc
Thư cũng biết…tôi  khá  thành  đạt  về  đường kinh  doanh…
nhưng tiền…tiền thì có nghĩa gì đâu cơ chứ…

Thư Chị Thùy…
Thùy ( Kể tiếp ) Hôm tôi gặp Phú bị tai nạn, cũng chính là tôi đang

đi tìm con…vì tôi nghe một người cho biết, có thể con tôi
được một gia  đình nào đó trong vùng nhận nuôi…Mặc dù
cảm giác vô vọng, nhưng tôi vẫn đi…

Thư Ra vậy…
Thùy Bây giờ thì hẳn chị đã hiểu thêm phần nào việc tôi bỏ cả công
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việc, lẫn tiền bạc để giành thời gian đưa cháu đi chữa trị ở
nước ngoài. Ngoài lòng trắc ẩn, tình thương ra, thì có lúc tôi
coi Phú như chính đứa con thất lạc của mình. Cháu cũng trạc
tuổi con tôi…

Thư Vâng…vâng…tôi  hiểu  rồi…tôi  hiểu  rồi…(  khó  chị  trong
người – không được khỏe ) ơ…tôi…

Thùy (  Hoảng  hốt)  Ơ  kìa…Thư…chị  làm  sao  vậy  ?  Trông  chị
không được khỏe.

Thư Không…tôi  bị  choáng một  tí  thôi…chắc do tiền  đình…tôi
không sao đâu…tôi lại bình thường ngay ấy mà…

                                      Nhạc buồn – hết hồi tường

Phú Thảo nào, lúc nào con cũng thấy cô ấy buồn buồn…có lúc cô
ấy đang nói chuyện với con thì quay mặt đi, rồi quay lại mắt
đỏ hoe…con đoán là cô ấy khóc…nhưng không dám hỏi…
Thật tôi nghiệp…

Thư Phú…mẹ có cái này…mẹ muốn con xem…
Phú Gì thế ạ ?
Thư ( Xúc động ) Đây…nó đây…
Phú (  Bàng hoàng ) Trời ơi…chiếc khăn…chiếc khăn tay…thêu

hình những cánh chim bay trên biển, mặt trời đang lên …như
chiếc khăn cô Thùy kể. Sao mẹ lại có nó ? Sao lại có sự trùng
hợp kỳ lạ như vậy ?

Thư Không phải trùng hợp đâu con trai ạ. 
Phú ( Thảng thốt ) Mẹ nói thế nghĩa là… 
Thư (Bật khóc ) Phú…mẹ xin lỗi…nhưng như thế nghĩa là…con…

con là đứa bé năm xưa bên thềm ngôi chùa…
Phú ( Bàng hoàng ) Trời ơi…mẹ…không…không phải…mẹ đang

nói dối con…mẹ đang nói dối con…đúng không ? Mẹ đang
đùa…

Thư Mẹ rất tiếc…nhưng đây là sự thật…
Phú (  Đau đớn )  Trời  đất  ơi…nhưng thế…như thế có nghĩa  là

con…con chỉ là một đứa trẻ bị bỏ rơi…con không phải là con
đẻ của mẹ như từ bé đến giờ con nghĩ…
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Thư Mẹ xin lỗi … nhẽ ra…mẹ đã định không nói với con..hoặc
nếu nói…cũng không phải vào lúc này…mẹ không hề muốn
gây sốc cho con …nhưng mẹ có lý do…

Phú Không…con không muốn nghe gì hết…không muốn nghe bất
kỳ điều gì cả…trời ơi…sao lại có chuyện này cơ chứ ? Có ai
nói cho tôi biết với không ? Trời ơi…( bỏ chạy ra ngoài )

Thư ( Gọi theo ) Kìa…Phú…

                                   Nhạc buồn

Thư ( Buồn bã ) Phú…con đã đủ bình tĩnh rồi phải không ? Mẹ là
người đàn bà không thể có con. Sư trụ trì của chùa đã cho mẹ
cơ duyên được gặp con. Hai mươi mấy năm trời có con trong
cuộc đời  của mẹ là  những tháng ngày đầy lo  toan,  vất  vả
nhưng ăm ắp hạnh phúc. Tự tận đáy lòng mình, mẹ luôn nghĩ
con chính là  đứa con mẹ rứt  ruột  đẻ  ra.  Mẹ không muốn
nhường nó cho bất kỳ ai cả. Kể cả bây giờ là người đã sinh ra
con xuất hiện. Đấy là điều bình thường. Ai chả có lòng ích
kỷ…

Phú Thế thì mẹ nói sự thật ra với con làm gì ? Mẹ cứ im lặng, và
chúng ta vẫn sống một cuộc sống bình thường. 

Thư Phú…( đau buồn ) Mẹ nói ra…bởi vì…nếu mẹ không nói…
mẹ sợ sẽ không còn cơ hội…

Phú ( Khó hiểu ) Không còn cơ hội….là sao ạ ?
Thư Mấy hôm nay, cô Thùy nhập viện…ung thư  giai đoạn cuối…

gần một năm nay, cô ấy bỏ hết mọi phác đồ điều trị để đi theo
con khắp các bệnh viện…sự sống bây giờ của Thùy chỉ tính
bằng ngày…

Phú Trời ơi… ( Nổi nhạc buồn – tâm trạng ) 
Thư Tha thứ hay không là tùy ở con. Con trưởng thành rồi. Mẹ có

nghĩa vụ phải nói cho con biết sự thật.
Phú Mẹ…Trời ơi…con phải làm gì bây giờ…làm gì bây giờ đây

hả mẹ ?

                                  Nhạc buồn
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Thùy ( Đọc thư ) Thương yêu của mẹ… Khi con cầm lá thứ này
trên tay, là khi mẹ đã ở rất một nơi rất xa rồi. Cho đến cách
đây mấy ngày, khi sức khỏe bình phục được một chút, mẹ đến
thăm con. Và vô tình đứng ngoài cửa nghe được cuộc nói
chuyện của mẹ Thư và con…Với mẹ, được gặp con, được
chăm sóc con, được thấy con trưởng thành, thế là giấc mơ đã
trở thanh hiện thực rồi. Mẹ sẽ sống nốt những ngày ngắn ngủi
còn lại ở một nơi nào đó, có thể là nương nhờ cửa phật. Rồi sẽ
đi tiếp cuộc hành trình ở cõi khác. Hy vọng sẽ tươi sáng hơn,
tốt đẹp hơn…Và dù ở nơi nào, hãy tin rằng mẹ vẫn yêu con,
cầu cho con bình yên, chân cứng đá mềm trong đường đời.
Hãy như những cánh chim bay trên biển, mặt trời ở đó…Yêu
con, rất nhiều !
                                  Nhạc buồn da diết 

Phú (  Tự sự - buồn – trên nền nhạc tâm trạng) Mẹ ơi…Con xin
lỗi…mọi thứ ập đến với con, quá bất ngờ. Nó như những cơn
sóng đổ dồn liên tục khiến con bối rối. Cuộc sống của con đảo
lộn. Có lúc, con tưởng mình phát điên. Nhưng rồi khi bình
tâm lại, khi con biết mình phải làm gì thì mẹ không còn ở đây
nữa. Mẹ xứng đáng được tha thứ, vì tất cả những gì mẹ đã
làm trong mấy chục năm qua. Ai rồi cũng sẽ có lúc mắc sai
lầm, cho dù sai lầm đó lớn đến mức nào thì điều quan trọng
nhất là biết hối lỗi, sửa sai. Mẹ cũng vậy. Con không trách
mẹ. Không hề. Kể cả việc mẹ bỏ đi. Con cũng phần nào hiểu
được. Cho dù nó làm con vô cùng đau đớn. Con ước, giá như
mẹ vẫn ở đây. Để con có thể sà vào lòng mẹ. Và để cuộc hành
trình cả cuộc hành trình trong cả phần đời còn lại của mẹ, sẽ
có con ở bên…Mẹ ơi ! Con hứa, sẽ như cánh chim bay trên
biển, bấp chấp bão giông. Vì mặt trời ở đó…Con yêu mẹ !

- Bài hát : Gánh mẹ - 
                                             Hết
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