
 
 

 

 

Hôm qua, 

chiều tối của 

một ngày thứ 

sáu cho một 

cuối tuần làm 

việc, thật sự là 

tôi và cả gia 

đình đã mệt và 

chỉ muốn nghỉ 

ngơi vì ngày 

mai vẫn còn 

phải tiếp tục 

làm việc. Một 

người bạn 

quen cho 12 phần bánh mì thịt lớn từ catering cho 

homeless.  Ổ bánh thật lớn và thật nhiều thịt, rau và cà 

chua.  Một ổ bánh sẽ làm ấm lòng những người 

homeless đang ngủ ngoài đường dưới cái se lạnh của 

trời sang thu.  Mở ổ bánh và nhìn thịt, rau sà lách và cà 

chua đã hơi hơi úa...nhiều đột biến trong đầu...nếu gói 

lại, cho vào tủ lạnh, ngày mai cho thì dễ dàng hơn 

nhiều...nhưng bánh mì có còn ăn được không hay sẽ 

làm cho họ đau bụng...thế rồi cuối cùng tôi quyết định 

cùng người bạn đời mình...gói ghém nào là bánh mì 

thịt, chip, nước...vào bịch và lái xe đi cho homeless.  

Trên đường đi, lại thêm một điều khá tế nhị nữa...có 12 

bịch thức ăn...khiến chúng tôi không thể đến những chỗ 

đông người vì chúng tôi rất sợ sự thất vọng trên khuôn 

mặt họ khi những người đến sau, đã sắp hàng nhưng 

không được gì... Kinh nghiệm sau hơn 3 năm đã đều 

đặn đi giúp tiếp tế cho homeless... Chúng tôi đã có 

những kinh nghiệm nho nhỏ như chỗ nào ít 

người...nhiều người...vv...thế rồi cuối cùng chúng tôi 

đều đồng nói ra chỗ mà 2 đứa đều nghĩ trong đầu...dưới 

cầu đường A st.. 

 

Tới nơi, chỉ cần rao..."we have some foods..." những 

người homeless này...thật sự homeless...đang co ro 

trong tấm mền mỏng...ngủ bên dọc đường, không một 

mái che và không đèn đóm...nên dĩ nhiên...tối 

xuống...bất cứ giờ nào...bất cứ  thời tiết nào...họ sẽ phải 

cuộn mình đi ngủ...lồm cồm bò dậy, đến xếp hàng và 

chúng tôi luôn miệng xin lỗi...vì có thể không đủ thức 

ăn cho mọi người...có người nhận được phần ăn... đã 

nói với chúng tôi..."Cảm ơn, tôi đã không có gì ăn từ 

sáng tới giờ..."  Xin lỗi vào khoảng 5 người và rất 

nhiều áy náy nhưng không làm sao hơn được...đã hơn 9 

giờ tối rồi... 

 

 

 

 

Trở về với một tâm trạng buồn vui lẫn lộn.  Vui vì đã 

làm cho khoảng 12 người ấm lòng và hy vọng có một 

giấc ngủ không phải vì đói mà run lên. Cái lạnh chắc 

cũng đỡ hơn một chút vì đã no rồi. Vui vì không phí 

thức ăn và hoàn thành tâm nguyện của người bạn Mỹ 

đã cất công...vì mission của mình mà muốn góp tay 

vào, nên đã mặt dày hơn...nói với những người đồng 

nghiệp...sau một bữa tiệc chiều...hãy cho tôi phần còn 

lại...tôi sẽ nhờ người bạn đem cho các bạn homeless...  

 

Buồn vì sức mình thì có hạn, nhu cầu thì thật lớn. Buồn 

vì sự vô thường của cuộc sống, giàu có đó, nghèo khổ 

đó, không biết đâu mà lường. Tôi thật sự không quan 

tâm mấy vì những lý luận này nọ, có thể họ lười, có thể 

họ hút xách, có thể và có thể...tất cả cũng chỉ là một sự 

tự biện hộ để mình không bao giờ chịu mở lòng vì 

người chung quanh. 

 

Bạn cứ mở lòng đi, giúp đỡ người để đời mình thêm 

hạnh phúc.  Để cuộc sống này không phải là địa ngục 

trần gian. Để hành trình về quê trời của mình sẽ có một 

dấu ấn đẹp. Để những thỏi vàng mà người chủ đã giao 

cho không phải nghe câu trả lời...Tôi đã chôn giấu nó 

rồi vì tôi biết ông là người keo kiệt, bủn xỉn...Mong 

lắm thay./. 
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