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Chúng tôi đến Thôn 1, xã Nghĩa Ninh, Thành Phố Đồng Hới vào một buổi sáng mùa đông, trời
bỗng dưng hửng nắng. Mấy ngày trước, mưa rét cứ kéo dài hết ngày này qua ngày khác, nước
trong những thửa ruộng đã ngập gần đến hai bên bờ. Nghĩa Ninh là một vùng đất thấp, trũng,
cách trung tâm thành phố vài ba cây số nhưng điều kiện kinh tế, xã hội nơi này có phần khác
biệt khá lớn; dường như dễ dàng bắt gặp hình ảnh làng quê Việt Nam trong nhiều trang thơ của
cụ Nguyễn Khuyến ngay chính mảnh đất này.
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Trên con đường đất nhỏ, đi hết lối rẻ vào xóm, chúng tôi dừng chân trước khoảng đất khá rộng,
gặp một người phụ nữ chừng 35 tuổi, vừa đi vừa hớn hở cười. Qua câu chuyện loáng thoáng của
mấy chị đứng nép bên đường, tôi nhận ra, chị chính là chủ nhân của ngôi nhà tình nghĩa mà
hôm nay Khối thi đua Kinh tế - Tài chính đến tổ chức lễ khánh thành và trao tặng.

Chị sinh ra trong một gia đình bố mẹ đều là người có công với cách mạng. Hai cụ tham gia
kháng chiến chống Mỹ, gia đình có 6 người con, nỗi đau chiến tranh để cả vào chị. Bị ảnh
hưởng của chất độc da cam, chị Lanh có phần thiểu năng về trí tuệ, nụ cười luôn nở trên môi
chị cũng chính là di chứng của chiến tranh. Cuộc sống vất vả, tất cả nguồn thu nhập đều nhờ
vào mấy sào ruộng mùa được, mùa mất, một mình chị chăm lo cho đứa con gái đang tuổi ăn
tuổi học.

Giây phút chị và con gái đón nhận món quà đầy ý nghĩa từ Khối thi đua Kinh tế -Tài chính phát
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động từ nguồn quỹ của Khối và một ngày lương của cán bộ, công chức ủng hộ, trong đó có đơn
vị Hải quan chúng tôi, đồng chí Phó Cục trưởng nói với tôi rằng: “xã Nghĩa Ninh cách trụ sở cơ
quan mình không là mấy, phải có buổi lễ như hôm nay chúng ta mới thấy xung quanh mình còn
biết bao mảnh đời, số phận cần chúng ta chung tay giúp đỡ”.

Nắng vàng trải đều trên cánh đồng ruộng chỗ thì nước gập sâu, chỗ thì trơ gốc rạ, trên con
đường trở về, nụ cười của chị Lanh, hình ảnh cô bé chuẩn bị bước vào lớp một vừa nhún nhảy
vừa reo vui vì có nhà mới khiến tôi và mọi người cảm thấy ấm lòng. Tôi lại nghĩ suy về những lời
của đồng chí Phó Cục trưởng và tin tưởng về một mùa xuân hạnh phúc sẽ đến với mẹ con chị.

Minh Hồng
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