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Đó là kì thi cuối học kỳ đầu tiên của năm thứ tư, giảng đường 

trường đại học y dược. Trong những ngày tiết trời ảm đạm bởi gió mùa 

đông bắc mang theo hơi ẩm, cái rét phương xa lùa về. Tôi được báo tin 

sẽ được nhận học bỗng và một buổi đi thăm phát quà cho các em bệnh 

nhi thuộc các khoa ung bướu, nội tiết thần kinh tại tầng tư tòa nhà khoa 

nhi ở bệnh viện trung ương huế. May mắn, đó là một ngày trời tạnh ráo, 

một lần nữa tôi lại được trải nghiệm bản thân theo một cách bình thường 

đến nỗi vô thường. 

 Theo chân các cô bác trong tubifoundation, tôi được phân cho phát 

một số phần quà theo danh sách những em nhỏ bị bệnh nan y có hoàn 

cảnh khó khăn. Hình như năm nay phần quà cho bệnh nhi có nhiều hơn 

những lần trước. Trao tận tay những phần quà cho từng em, từng em 

nhỏ. Điều đầu tiên đập vào mắt tôi là nụ cười thơ ngây của các em, hân 

hoan vui vẻ, dường như các em không biết điều gì đang diễn ra.  

Có em đầy vết bầm tím do mắc phải bệnh hemophilia một bệnh 

thiếu yếu tố đông máu di truyền gây chảy máu tự phát, có em gầy còm 

ốm yếu, chỉ thấy da bọc xương, nằm miên man trên giường bệnh, khuôn 

mặt xơ xác gầy gộc, hốc hác... có cả em nhỏ một tuổi hai tuổi, có nhiều 

em lớn hơn. Hầu hết các em điều mang bệnh nặng,bẩm sinh, trong đó rất 

nhiều em bị ung thư máu.  

Còn nhỏ tuổi, chưa hiểu hết được chuyện gì đang và sẽ sảy ra với 

mình, vẫn cười đùa hồn nhiên như bao đứa trẻ khác. Nhìn thấy thương! 

Sẽ như thế nào khi các em lớn hơn tí nữa, và hiểu ra mọi chuyện, mới 

nghĩ thôi nhưng đó là một điều khủng khiếp. 



 

Chuyến đi thăm và phát quà đã làm cho bầu không khí tại khoa rôn 

rã tiếng cười nói hơn. Thời khắc của nhiều nụ cười , một chút tình cảm, 

một chút ấm áp được thắp lên. Tôi sẽ không quên những nụ cười ánh 

mắt ấy. Cầu mong cho các em luôn được vui vẻ, mạnh mẽ để chống chọi 

với cuộc sống vốn khắc nghiệt này.  

Nhìn các em, tôi như có thêm động lực để dấn thân vào con đường 

y học, học cẩn thận hơn,  chính xác hơn. Để một phần nào đó, dù chỉ 

một phần nào đó thôi, xoa dịu bớt đi những nỗi đau còn quá nhiều nơi 

trong cuộc sống này. 

 

 


