
09. Mệ Trần Thị Xuyên, 80 tuổi, Triệu Phong, Quảng Trị. 

Mệ có 3 người con: chồng mất sớm, một mình mệ nuôi 3 đứa con. Lúc nhỏ kinh tế khó khăn, 

người con út vô nam ở với nhà người quen, sau lớn về ở với mệ nhưng thấy kinh tế khó khăn, 

anh cũng bỏ đi kinh tế mới làm ăn. Rồi anh cũng lập gia đình, có 2 cháu nhỏ, một cháu bị bại 

não, nên kinh tế càng khó khăn hơn, cũng không đỡ đần chi thêm cho mệ. Người con thứ là công 

nhân, nhà cách nhà mệ độ hai chục cây số, thình thoảng có ghé qua gửi mệ ít đồ ăn tạm qua 

ngày. Mệ sống với người con đầu, chú năm ni cũng được 56 tuổi, chú bị tâm thần từ hồi chú còn 

20 tuổi, ở vậy với mệ đến giờ. Chú hay lên cơn đánh đập mệ, nhiều lúc mệ chạy qua nhà hàng 

xóm để trốn, ngày sau mới về. Mỗi tháng mệ và chú được hỗ trợ tổng cộng là 800.000đ. Tiền 

thuốc men cho chú, tiền ăn uống cho cả hai mẹ con cũng không đủ. Mệ hằng ngày đi bưng phụ 

tô chén cho quán bún trong chợ, được họ cho mỗi ngày 10.000đ có khi cho ăn thêm tô bún nữa. 

Căn nhà mệ ở lụp xụp, không có tài sản chi quý giá hết ( mẹ con hồi đi bán ở chợ có qua nhà kể 

lại vậy), đoàn thanh niên họ về thấy hoàn cảnh mệ khó khăn quá liền vận động được 38 triệu về 

xây cho mệ được căn nhà ở hiện tại. Hiện tại căn nhà khang trang hơn, có quạt, có nồi cơm điện 

mệ nói nhờ Cô chú mệ mới có những thứ ni làm mệ đỡ vất vả hơn. Cách 3 tháng trước chú lên 

cơn đánh đập mệ, mệ phải chạy sang hàng xóm để trốn 3 ngày. Mệ mới lên xã xin làm đơn gửi 

chú vô trại'' Tui sợ hắn đập tui, rồi tui đau nằm đó ai nấu cho hắn ăn, với cả cho tui ăn nữa, mà 

tui già ni mà nằm một chỗ thì khổ lắm'', rồi chú vô trại tâm thần ở đến giờ cũng được 3 tháng. 

Mệ nói nhiều lúc mệ nhớ chú lắm, rứa là mệ đi bộ, xin xe ai được thì đi, lên thăm con, từ ngày 

chú vô trong đó ở thì mệ lên thăm được 7 lần, mỗi lần đi cố gắng tích cóp đem thức ăn lên cho 

chú. Từ ngày chú lên trên trại, mệ chỉ được hỗ trợ mỗi tháng 270.000đ. Đoàn thanh niên từ đó 

đến nay cũng không hỗ trợ được chi thêm cho mệ. Mệ cũng thường xuyên đau yếu, bị gai cột 

sống nên đau lưng thường xuyên. Con thấy mệ khó khăn nên cũng trao phần quà nhỏ (500.000đ) 

cho mệ. 
 


