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60 tuổi đời, có chuyện gì vui bằng kể chuyện con cháu. Cháu nội 
chưa có thì xin hầu  anh em chuyện cháu ngoại vậy. 

Ba mạ tôi thường nói: “Cháu ngoại ẻ vại cả mồ”. Theo người xưa, 
dầu được ông bà ngoại thương yêu bao nhiêu và kể cả thời thơ ấu sống 
cùng bên ngoại, nhưng khi lớn cháu đều “Lá rụng về cội”, tức là cũng 
hướng về bên nội. 

Thông thường, chúng ta là ông bà ngoại, vì thương con gái nên 
thương và chăm sóc nhiều cho cháu ngoại, nhất là sau khi vừa sinh. Cháu 
ngoại thường  được ông bà ngoại chăm sóc nhiều hơn. Thật là dễ hiểu, khi 
sinh con đầu lòng, con gái nào cũng muốn về nhà để được cha mẹ mình 
chăm sóc. Ở nhà chồng, dầu không phải làm dâu đi nữa, con dâu bao giờ 
cũng e ngại nhờ cha mẹ chồng hay chị em chồng giúp đỡ lặt vặt. Chỉ có 
cha mẹ ruột và chị em ruột mới có thể nhờ vả trong lúc này. Vì vậy, nhờ 
sự gần gũi ẵm bồng hàng ngày lúc mới sinh, nên tình cảm dành cho các 
cháu cũng rất đậm đà. Trong văn, thơ và nhạc, các tác giả thường ca ngợi 
bên ngoại, với những kỷ niệm êm đềm nơi quê ngoại. 

Bây giờ tôi đã có hai cháu ngoại. Cả hai cháu trai đều được gần 3 
tuổi, con của hai cô con gái đầu lòng nhà mình. Sau khi về sinh ở Đồng 
Tháp, hết thời gian nghỉ hộ sản, các con đều trở về thành phố đề tiếp tục 
công việc. Thế là ông bà ngoại đành xa cháu. Ở thành phố, các cháu ở 
chung với ông bà nội, thỉnh thoảng tranh thủ cuối tuần hoặc ngày nghỉ, 
các con bồng cháu về thăm ông bà ngoại. Đó là những lúc gia đình có 
tiếng trẻ con bi bô, vui như những ngày Tết, vui lây sang các nhà hàng 
xóm.  

Những khi xa cháu, phương tiện 
liên lạc là điện thọai được tận dụng tối 
đa. Sáng thì gọi hỏi thăm đêm qua có 
ngủ được không? Trưa thì gọi hỏi ăn 
cơm chưa? Tối thì Bye bye good night 
đi ngủ... Nghe mẹ các cháu kể những 
chuyện vui buồn của các cháu thì ông 
bà ngoại nhìn nhau cười hạnh phúc. 
Bà ngoại thì không quản ngại mưa 



nắng, lội từ đầu đến cuối chợ, kiếm mua cho được khi thì vài ba con tôm, 
nửa ký lươn hoặc mấy cái trứng gà ta tranh thủ gởi lên thành phố cho các 
cháu tẩm bổ. Những ngày mưa dầm, nắng gắt, chợ khô hạn không mua 
được gì thì thấy bà cứ ngồi than vắn thở dài "hôm nay không biết mấy đứa 
nhỏ ăn gì?". Đúng là "Lòng ngoại bao la hơn biển Thái Bình dạt dào". Lâu 
lâu không thấy các cháu về chơi thì thứ bảy và Chúa nhật, ông bà ngoại lại 
đèo nhau trên chiếc Air Black vượt dặm đường hơn trăm cây số về thành 
phố thăm cháu. Ôi thôi khi ấy trên chiếc xe hai bánh mà lỉnh kỉnh đủ thứ 
đồ bà ngoại chất lên như là xe bốn bánh vậy. Nào là thịt heo quay với dưa 
cải chua mà đứa con gái thứ ba thích ăn, nào là giò heo hầm với măng khô 
cho đứa con gái thứ hai. Còn nồi thịt kho với hột vịt dành cho 2 thằng 
cháu ngoại. Thêm một nải chuối treo tòng teng nữa. Bao nhiều đồ dự trữ 
trong tủ lạnh là bà mang đi hết, kể cả mấy gói yaourt còn sót lại. Vậy mà 
đi dọc đường bà còn biểu ghé mua dưa ruột vàng biếu ông bà xui, mua 
dưa ruột đỏ cho thằng rể lớn... Chở mệt xỉu. Mấy ông cảnh sát giao thông 
nhìn là biết ông bà ngoại từ quê lên thăm cháu nên không nở tuýt còi vì xe 
chở quá khổ. 

Tôi hoàn toàn cảm thông với nỗi lòng của bà xã vì tôi cũng rất 
thương các cháu. Mỗi dịp hội ngộ, nhìn thấy ông cháu Thế Hộ quấn quýt 
bên nhau mình thấy ấm lòng. Đầu năm 2011, có dịp đi công tác Huế, bên 
bàn nhậu ờ nhà Phạm Thanh Cương có sự góp vui bằng một màn múa hát 
đặc sắc và rất dễ thương của đứa cháu gái, một hình ảnh không bao giờ 
quên được. Ở tuổi xế chiều U60 như chúng ta, không có gì quí hơn con và 
cháu, phải không các bạn HT 67. 
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