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[Nội dung phim]   

Căn bênh ung thư đã cướp đi thân thể của cha Shiro, khiến ông không còn giữ được vẻ mạnh mẽ 

và kiêu hãnh một thời. Dù bị liệt toàn thân, đầu óc ông vẫn tỉnh táo, minh mẫn, và chính điều này 

đã đem lại niềm hy vọng nhỏ nhoi đến cho cả gia đình Shiro. Đối diện với sự thật về cái chết như 
một điều chắc chắn sẽ xảy ra với cha mình, một người đàn ông đáng kính, dù có phần nghiêm 

khắc, Shiro dần nhận ra ông có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc đời anh. Cũng từ đây, họ dành 

thời gian ở bên cạnh nhau nhiều hơn. 
Một ngày, Shiro phát hiện ra anh cũng mắc phải căn bệnh ung thư quái ác ấy, thậm chí còn 

nghiêm trọng hơn cha mình rất nhiều... "Tôi có thể ra đi trước bố..." Vì không muốn để ông phải 

chịu đựng thêm bất kì sự đau đớn nào, anh quyết định giấu tình trạng bệnh với cả gia đình và vợ 

chưa cưới. Giữ bí mật và âm thầm chịu đựng, nhưng lạ thay, anh lại cầu nguyện cho cha mình ra đi 
trước mình.  

Đứng trước bi kịch trái ngang của cuộc đời bỗng ập đến: cái chết , liệu Shiro sẽ sống quãng đời 

còn lại bên những người thân yêu ra sao…?  
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