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       Từ ngày rời quê vào thành phố mướn nhà sâu trong một con hẻm, 

mới đó đã mười hai năm. Dù ở quê hay ở thành phố, sinh nhật của nó cũng 

tổ chức rất đơn giản. Không có bà con bè bạn, chỉ cha mẹ nó, em trai và nó. 

Không bánh sinh nhật, chỉ có chè xôi đặt trên bàn thờ tạm bợ. Nó đứng cùng 

cha mẹ nó, nhang đèn khấn vái cho nó mạnh khỏe, học giỏi, đồng thời biết 

nó đã thêm một tuổi. Mọi việc diễn ra rất ngắn, bởi họ phải trở lại công việc 

mưu sinh.  

       Ngay từ đầu năm cấp một, con gái tôi và nó cùng một lớp, ngồi cùng 

bàn. Chỉ vừa nửa tháng học tập chúng nó đã thân nhau, con gái đề nghị với 

tôi: “Cúc bạn con ở cuối hẻm, nhà không có xe khi đi học ba chở con và bạn 

con cùng đi nghe”. Tôi thấy con tôi biết quan tâm đến bạn nó nên tôi bằng 

lòng. Tối hôm đó, ba mẹ nó đến nhà tôi trò chuyện và nói cám ơn việc tôi 

chở con họ đi học… Ba  mẹ nó biết điều, lúc nào cũng nhã nhặn, hiền lành, 

thân thiện với bà con lối xóm và chủ nhà nên đã ở đó trên mười hai năm mà 

không có vấn đề gì              

            Gia đình nó là dân nhập cư rất nghèo. Mưu sinh bằng nghề bán hủ tíu 

gõ. Buổi sáng nó đi học, mẹ nó đi chợ, ba nó ở nhà dọn dẹp lo than củi và 

nồi nước lèo. Đi học về nó cùng cha mẹ rong ruổi trong các con hẻm, nó phụ 

cha mẹ nó chạy bàn, rửa chén bát, đêm nào cũng vậy đến  khuya mới về nhà, 

sau khi dọn dẹp xong nhà cửa, nó tranh thủ học bài. Nó đã quen với lối sống 

cơ cực đó.               

       Sinh nhật năm nay với nó rất đặc biệt, vì rằng đây là năm cuối của bậc 

Trung học phổ thông, trước ngưỡng cửa Đại học dù qua được hay không, 

bạn bè mỗi đứa sẽ một nơi, nhân đây nó muốn làm bữa tiệc chia tay với bạn 

bè thân thiết. Thấy Cúc không có bộ quần áo nào ra hồn, con gái tôi lấy ra 

một bộ đồ đẹp cho Cúc mượn, trước khi đón tiếp bạn bè, con gái tôi tỏ ra 

sành điệu, sửa soạn cho nó từ mái tóc, kẻ lại mắt, môi, thoa chút phấn hồng, 

đôi giày cao gót, trông đẹp hẳn ra. 

        So sánh cuộc sống giữa con gái tôi và nó, thấy rõ sự cách biệt. Những 

đức tính cần cù nhẫn nại, chịu khó và xoay sở công việc, con tôi hoàn toàn 

không có. Mọi thứ con tôi đều ỷ lại. Con tôi đã đươc che chở, bao bọc, chiều 



chuộng quá mức… Bù lại, con gái tôi đã biết chia sẻ, đồng cảm với  những 

khó khăn thiếu thốn của người khác. Niềm vui tôi nhận được từ con gái là 

lòng nhân ái. Lòng nhân ái ấy sẽ làm cho tâm hồn con tôi rộng mở khi bước 

vào đời sau này. Tôi nghĩ thế. 

       Chỉ còn ba tháng nữa là thi Đại học. Đây là cao điểm của mùa 

thi.Thấy hai đứa chăm chỉ, nổ lực học tập tôi mừng trong bụng. Tôi thường 

thức khuya với chúng, có khi nghe nhạc, có khi đọc sách, có lúc nửa khuya 

chạy xe mua bánh mì, bánh bao cho chúng nó ăn thêm khi đói. Nhà tôi, có 

khi ngồi trò chuyện với tôi, thỉnh thoảng lại nấu nồi bánh canh giò heo hoặc 

nồi cháo gà bồi dưỡng. Chúng tôi đã thức khuya, dậy sớm cùng ôn thi với 

chúng nó. Tôi và nhà tôi muốn làm nhiều hơn thế. Cha mẹ là vậy. 

       Nhưng cuốc đời lại có những chuyện éo le. Con tôi đã thi rớt. Tôi đau 

đớn thổn thức. Ông bà ta đã nói “Một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ”. 

Con không ăn uống đã đành, ba má cũng nuốt không trôi, mấy hôm nay cơm 

nhà thừa mứa. Không khí gia đình bỗng tối sầm lại. Má con thì buồn phiền ủ 

rũ, cứ nhìn ba dường như muốn than trách: “Tại sao hai đứa không cùng 

đậu? Tại sao con lại rớt?”… Rồi những giọt nước mắt buồn tủi ứa ra. Còn 

ba, sáng nay uống café với mấy người bạn, nhìn ba họ bảo hôm nay trông 

anh không vui. Ba nén lòng bảo  “Ba  đang nghĩ về tuổi già, nghĩ về con gái 

của ba…” 

        Thời gian qua đi, nỗi buồn nguôi ngoai dần. Tôi vào phòng con gái và 

bảo: 

   - “Đi với ba ra đầu ngỏ ăn hủ tíu gõ. Hình như xe hủ tíu của bạn con 

đang đậu ở đó”. Nhìn khuôn mặt buồn, mái tóc rũ rượi của con bé lòng tôi 

quặn thắt. Mấy ngày qua  không gặp, nhớ bạn nên nó theo tôi ra đầu ngõ. 

Tôi và con gái ngồi xuống chiếc bàn nhỏ. Ba của bạn nó gật đầu chào tôi ái 

ngại. Ba má Cúc nói chuyện vu vơ với tôi, họ tránh nói đến kết quả của con 

họ. Còn Cúc bước nhanh tới ôm con gái tôi như bao ngày cách xa gặp lại. 

Hai đứa ôm nhau ràng rụa nước mắt. Tôi nghe Cúc thì thầm “ Tôi nhớ bạn 

lắm, còn nhiều cơ hội, đừng buồn nữa, tôi chờ bạn ở đó… 

       Sau khi chúc mừng với gia đình Cúc. Tôi và con gái tôi nắm tay nhau 

lửng thửng ra về. Con đường ngắn như dài thêm ra, tôi an ủi con gái: “Con 

yêu ! Đời người sẽ té ngã nhiều lần, nhưng phải biết đứng dậy dũng cảm mà 

đi. Con còn nhiều cơ hội. Đây là dịp cho con nhìn lại mình để sửa sai, để con 

cẩn thận hơn. Lâu nay con vẫn nghĩ là đồng tiền có thể giải quyết mọi vấn 

đề! Không có đâu con ạ, nếu có, ba cũng không làm việc ấy. Ba muốn con 

lớn lên và đi bằng đôi chân của mình, không trông chờ, không ỷ lại vào 

những điều trái khuấy. Ba muốn con phải được mọi người kính trọng bằng 

tài năng và thực lực của con. Đừng bao giờ mãi mê sống trong danh vọng và 

tài giỏi “ảo” nghe con. Cái gì thực là thực, giả là giả ở mọi lúc mọi nơi. Bây 



giờ ba đang sống rất thực với nỗi lòng của ba... Ba không thể gượng cười 

được, ba không thể vui vẻ khi con thi rớt... 

      Số tiền mà ba tiết kiệm từ khi con vào lớp mười đến nay là ba năm. 

Với số tiến ấy ba dự định sẽ mua cho con những gì con thích nhất, tổ chức 

một party cho con chung vui với bạn bè, nhưng mong đợi của ba đã không 

có, dự định ba đành giữ. Ba buồn lắm. Thôi đành chờ… “lần khác nghe 

con”. 
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