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Thường chiều chủ nhật mười ba giờ đến mười bảy giờ, tôi đưa con gái đến 

lớp ngoại ngữ Ila, lầu bảy trong tòa nhà Parkson trên đường Hùng Vương quận 5 

Saigon.  Con gái tôi đã học tiếng Anh từ lớp một đến lớp mười một. Tôi đã đưa 

đón nó từ khi nó bập bẹ gọi ba má đến hôm nay nó đã biết hót líu lo, biết mặc áo 

dài, biết làm dáng, biết biểu lộ tình cảm yêu, ghét như thỉnh thoảng ôm cổ tôi hôn 

khi đi học về. Rất ngoan hiền (nhưng hơi bướng), nó luôn mang đến cho tôi và 

“nhà tôi” niềm vui. Nó đã trưởng thành và lớn khôn theo năm tháng. Nó là kỳ 

vọng, niềm hạnh phúc của gia đình chúng tôi. Năm nay tôi gần bảy mươi, nó 

mươi bảy “Cha già con muộn”, không biết tôi còn bên nó và chăm sóc nó đến bao 

lâu ?  

          Sau khi đưa nó đi học, tôi thường ngã người trên trường kỹ nghĩ nhiều về 

nó. Tôi thường nghĩ trong đầu, sau khi đỗ Đại học, sẽ cho nó vào Đại học Ngoại 

thương ngành du lịch, nhà hàng khách sạn, bởi tình khí nó hoạt bát, năng động, 

có năng khiếu ngoại ngữ. Tôi đang mơ màng về tương lai của nó thì điện thoại 

reo. Đầu dây bên kia là một giọng nữ: 

        - Xin lỗi, có phải phụ huynh của Đ.N không ạ ? 

        - Dạ phải, tôi là ba của Đ. N. 

        - Thưa ông, chiều nay giáo viên bản ngữ đột xuất bận viêc xin nghĩ, tất cả 

học sinh ở lại trong lớp ôn bài, nhưng Đ.N vắng mặt. 

Tôi gấp gáp hỏi lại: 

        - Nó không có trong lớp sao? 

        - Dạ không. 

        - Cám ơn cô, tôi sẽ xem lại. 

         Vội vã ra khỏi phòng nói  lớn cho mọi ngưởi cùng nghe: 

         - Trường báo Đ. N không có ở trường. 

         Mọi người hớt hải tập trung trại phòng khách nghe tôi phân công: Nhà tôi 

đến công an phường, người giúp việc vào bệnh viện, tôi đứng trước cổng trường 

thấp thỏm đảo mắt kiếm tím, chờ đợi.trong tâm trạng bất an. Tôi thấy mọi bất 

trắc có thể xảy cho mọi người bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào: Tai nạn, cướp giật, 

trấn lột, bạo lực học đường,.v.v…Quanh tôi là những nguy hiểm chực chờ. Nếu 

những chuyện không may đó xảy ra cho con gái tôi thì biết làm sao?  Bỗng trong 



hẻm nhỏ con bé hí hửng nắm tay bạn nó đi ra cười nói vô tư.  Tôi thở phào như 

vừa thoát nạn. Móc điện thoại thông báo cho mọi người… 

         Đây là lần đầu tiên con bé táo bạo bỏ lớp đi chơi… Tôi định bụng sẽ bộp tai 

ngay, nhưng khi nó lại gần nhoẻn miệng cười. Nụ cười dễ thương hồn nhiên, thân 

thiện, làm tôi quên hết bực tức. Tôi chợt nhớ câu “Khi tức giận không nên đánh 

kẻ khác dù kẻ đó là ai”. Tôi thấy ân hận vì nóng nảy đã không ít lần làm tổn 

thương “nhà tôi” và con gái tôi. Tôi sợ cái không khí “ chiến tranh lạnh” trong 

gia đình khi mọi người ra vào gặp nhau mà lầm lì, im lặng không nói.  

         Tôi vờ như không có gì xảy ra, miễn cưỡng cười với nó, nhưng  con bé lại 

lúng túng làm rơi cái cặp xuống đất.. 

         Hôm nay, bữa cơm tối hơi muộn. Tôi cố tạo không khí ấm áp bình thường 

như mọi ngày, khen ngon đủ thứ như mắm quẹt dưa leo, rau luộc, cá 

kho.v.v…nhưng mọi người có vẻ không vui. Thỉnh thoảng con gái liếc mắt nhìn, 

hình như nó cũng nhạy bén nên không nói gì. Bữa cơm tối nặng nề cũng qua đi.  

        

      - Con gái! Ba muốn kể lại chuyện tình của ba má ngày xưa:  

        + “Một đêm khó ngủ, ba nhớ lại chuyện ngày xưa của ba má. Ngày đó tại 

một tỉnh nhỏ, ba học đệ nhất, má con dưới ba năm lớp. Hồi đó ba má yêu nhau 

chân tình và có hậu lắm.  

Đã chấm tọa độ là phải chiếm mục tiêu, dù đôi khi gặp những chuyện 

không vui… Hồi đó không có điên thoại di động, không có email. Tình yêu là 

những trang thư viết tay, thức sáng đêm, nhưng lại dấu hoài trong vở, khi gặp mặt 

vội vàng nhìn trộm nhau rồi bẽn lẽn quay đi, nhưng mà sâu đậm đến răng long 

đầu bạc con ạ. Ba nhớ ngày đó, hiếm hoi lắm một năm vài lần có đoàn cái lương 

ở thủ đô về, mọi người ở tỉnh nhỏ nô nức đón chào. Trên các Pano người ta viết 

tên nhũng nghệ sĩ tài danh và những tuồng tích gây cho ba nhiều ấn tượng như Út 

Trà Ôn - Út Bạch Lan - Thành Được - Minh Cảnh - Hề Minh - Hề Văn Hường - 

Ngọc Giàu - Bạch tuyết.v.v… Và các tuồng tích như Anh hùng Lương Sơn Bạc, 

tướng cướp Bạch hải Đường, chuyện tình Lan và Điệp, Lục Vân Tiên.v.v… Đây 

là thời thịnh hành cùa cải lương. Nhiều lắm không kể hết, ba không còn nhớ nghệ 

sĩ nào trong đoàn nào và thủ vai chính trong tuồng tích nào. 

         Mỗi lần như vậy là cơ hội cho người lớn thưởng thức và những người đang 

yêu được bên nhau tâm sự.   

         Ba má cũng vậy. Hân hoan, nô nức.  Chuẩn bị bộ đồ, đôi giày, đôi guốc 

mới, trong lòng như ngày Tết. Thế nhưng, yêu nhau ngày đó sao mà khó quá, ba 

má bị ràng buộc đủ điều, bạn bè châm chọc, cha mẹ la mắng. Khi còn ngồi ghế  

nhà trường yêu nhau là một cái tội. Ông bà nội, ngoại chưa biết ba má là ai, yêu 

nhau từ khi nào mà bây giờ lại xin đi xem cải lương với nhau. Tất nhiên má con 

không bao giờ dám. Ba đứng trước rạp hát chờ má con rất lâu, rồi đạp xe ngang 

qua nhà má, qua lại nhiều lần mà má con vẫn lặng lẽ đứng trước hiên nhà sụt sùi 



lau nước mắt, cho đến khi tiếng xe cộ, tiếng người ồn ào qua lại mới biết rằng 

đêm cải lương đã hết. Con biết không! Buổi tối hôm ấy là một buối tối khốn khổ, 

tuyệt vọng của ba má, về nhà ba thao thức không ngủ được, vừa thương, vừa 

trách má thiếu can đảm “xin”. Nhưng càng ngày ba má càng thương nhau nhiều 

hơn.” 

        

Hơn bốn mươi năm qua đi, mọi chuyện đã thay đổi từ nếp sống đến tình 

yêu, chỉ có chân lý là tồn tại mãi mãi: “Tìm sẽ thấy, xin sẽ được cho, gõ cửa sẽ có 

người mở”. Thế mà con cũng không “xin”. Không biết hôm ấy, con bướng bĩnh 

hay thấy điều đó không quan trọng?. Không con ạ! “Đi thưa về trình”. Dù bất cứ 

điều gì, quan trọng hay không cũng cho cha mẹ hoặc người có trách nhiệm biết, 

để tránh ngộ nhận và lo lắng. Con là người hưởng lợi. Sẽ được cho mà!. May mà 

không có điều đáng tiếc xảy ra.  

        Ngày nay, khi còn cắp sách con có thể có nhiều bạn: bạn trai, bạn gái hãy 

cùng nhau đi xem phim, đi picnic, mời bạn về nhà chơi, karaoke, trao đổi học tập 

với nhau trên mạng .v.v… Ba má rất vui khi thấy con làm những việc đó một 

cách lành mạnh. 

        Con bé dường như hiểu tôi đã nói điều gì, nó nắm chặt tay tôi thỏ thẻ: 

- Con xin lỗi  

- Biết lỗi là không còn lỗi nữa. 

- Với con, ba không cần rào đón! 

- Ba muốn nói với con điều gì  phải không? Không phải tự nhiên ba cùng 

con đi ăn kem! 

- Con thông minh. 

- Vậy ba cứ hỏi đi. 

- Hôm qua tại sao con không có trong lớp? 

- Lớp không có thầy, hơn nữa bài con đã thuộc. 

- Nhưng nhà trường không cho học sinh ra ngoài 

- Con hơi ham vui với bạn. 

- Bạn trai hay bạn gái? 

- Cả hai. 

- Sao thế? 

- Vì cả hai đều là bạn. 

Qua cách nói chuyện của nó tôi thấy con gái và tôi như là bạn . Chuyện 

hôm qua chẳng có gì nghiêm trọng. Tôi hỏi tiếp: 

- Ba muốn hỏi người bạn trai của con. 

- Cái thằng đi ăn kem với con hôm qua chứ gì? 

- Tại sao con gọi bạn trai của con là thằng. 

- Nó bằng tuổi con. Bọn con quen gọi nhau như thế. 

- Quen nhau lâu chưa? 



- Cùng lớp ở Ila 

- Đi chơi với nhau nhiều chưa 

- Thưa ba, lần đầu tiên. 

- Thôi đủ rồi, con ăn kem đi kẻo chảy nước. 

Hai cha con ra khỏi quán trời nhá nhem tối, đường phố lung linh ánh đèn. 

Tôi cho xe chạy chậm cùng dòng người qua lại đông vui, trong lòng thấy nhẹ 

nhỏm. 

Về đến cổng đã thấy “nhà tôi” ngồi chờ: 

- Cha con đi đâu về muộn? 

Con bé cúi đầu chào rồi bước thẳng vào trong. Tôi nhìn sang “ nhà tôi”nói: 

- Mọi chuyện không có gì nghiêm trọng. Đừng làm tổn thương nó. May mà 

không ầm ỉ. “Nhà tôi” biết ý đi về nhà sau.  

Bữa cơm tối được dọn lên trong không khí vui vẻ ấm áp. Con gái so đũa 

rồi gắp thức ăn ngon nhất bỏ vào chén cho mọi người. Tôi vò đầu con gái và hôn 

lên trán nó thì thầm: “Ba không nói chuyện ấy nữa”. Nhưng sẽ tốt cho con nhiều 

nếu con biết vận dụng chân lý: “Tim sẽ thấy, xin sẽ được cho, gõ cửa sẽ có người 

mở”. Tất cả là do sự nổ lực của bản thân, con ạ. 

 

            

                                                                                          Đỗ Văn Ngọc 

                                                                                       Saigon - 9/2012 

* Kinh Thánh. 


