
 

 Con gái thương yêu. 

     Ba nói “cám ơn” sinh nhật vì qua sinh nhật ba ngộ ra nhiều điều. 

Những điều này đã được thầy cô, cha mẹ, anh chị nói rất nhiều, nhưng ba 

nghĩ với con là không thừa. Ngay ba nữa, nếu được trao đổi với bạn bè sẽ là 
những bài học kinh nghiệm.  

 Năm nay, những ngày này với ba và con thật đặc biệt. Sinh nhật của 

hai cha con cùng tổ chức vào một thời điểm - Tháng năm. 
  Với con:        

Con đã lớn. Không phải chờ đến sinh nhật lần thứ 70 như ba mới làm, 

mà hôm nay 19/5. Ngày sinh của con. Năm nay sinh nhật của con rất đặc 

biệt. Đó là năm con tròn 18 tuổi, con đã trở thành công dân thứ tỷ, tỷ… của 
thế giới. Từ nay, về mặt pháp lý con có quyền 

lợi, nghĩa vụ của mình với tất cả mọi người. 

Con có quyền làm thẻ visa, master card, có 
quyền lái xe.v.v… mà không cần đến sự giám 

hộ của ba. Con có quyền có bạn trai (bạn gái), 

mà không cần đến sự can dự của ba. Đồng thời 

con cũng chịu trách nhiệm  hành vi của con, nếu 
con làm cho ai đó bị tổn thương. Chắc con cảm 

nhận được cái cảm giác mới mẻ đó. Dù con đã 

lớn, con đã trở thành công dân thứ tỷ, tỷ của thế 
giới nhưng con vẫn còn rất nhỏ. Con còn rất 

nhỏ vì bề dày kinh nghiệm sống chưa là bao. Khả năng chống lại phong ba 

bão táp cuộc đời gian trá, lừa lọc của thế gian chưa lường trước được.  

Con còn nhớ không? Mấy tháng trước đây, con đã bị “ngưới trên 
mạng” lừa mất mấy chục triệu. Không những con, mà còn kéo theo bạn con 

nữa. Con đã mất đi Apad, Iphone và một số tiền mặt và nhất là uy tín của 

con với bạn con. May mà bạn con hiểu và ba má tha thứ cho con. Con bị lừa 
mà không biết mình bị lừa. Theo như con kể mọi viêc thật “đơn giản”, 

nhưng chỉ đơn giản với những người “đơn giản”. Còn những chuyên gia lừa, 

thì họ đã cài sẵn, cố tạo ra bao điều rối rắm phức tạp trong cái “đơn giản” 



đó, không dễ gì ta thấy được dã tâm của họ. Có lẽ họ không có tiền hoặc vì 

lý do nào đó nên mới nghĩ ra cách lừa. Tiền không là gì cả, nhưng không có 
tiền thì khốn khổ biết dường nào. Con phải quí trọng đồng tiền, phải đề 

phòng, phải thận trọng khi giao tiếp. 

 Còn nữa. Mới đây thôi. Hôm qua con bị viêm họng ho cả đêm, không 

ngủ được, ba cũng không sao chợp mắt. Ba bảo đi khám. Con do dự một hồi 
rồi bảo ba đưa con đi. Trên băng ghế tại phòng khám, dù còn nhiều ghế 

trống nhưng con đến ngồi cạnh ba, vào phòng khám ba bảo có việc về trước, 

khám xong con tự về sau, con không chịu, nhìn ba với ánh mắt van lơn, nài 
nỉ bảo ba chờ con cùng về. 

 Con yêu! 

Viêm xoan là căn bệnh xã hội thông thường, mà người dân thành phố 

thường gặp khi phải tiếp xúc với cái bầu không khì ô nhiễm này. Xoàng thôi. 
Đâu có gì ghê gớm đâu mà con lo lắng.  

Bệnh viện, trường học, chợ búa tuy là nơi đông đúc, nhưng mọi người 

vẫn thường lui tới, khi cần. Bình thường thôi. Có gì mà con choáng ngợp.  
Tại sao vậy? Ba hiểu, vì con thấy lẻ loi khi đến chốn đông người. Con 

sợ vì con chưa tự tin. Nếu mai này khi bước vào đời có nhiều hiểm họa chực 

chờ như mất việc làm, tình yêu 

trục trặc, sanh đẻ khó, mắc phải 
căn bệnh hiểm nghèo phải cần 

đến sự can thiệp của y học, 

dùng dao kéo cắt, mỗ từng thớ 

thịt đau đớn tinh thần lẫn thể 
xác. Liệu con có chịu đựng 

được không ? Ba lo những điều 

đó đến với con. Con người 
cũng như vạn vật, không thể lẻ 

loi một mình. Gia đình chúng 

ta chỉ có bốn người kể cả chị H, 

người giúp việc trung thành đã gắn bó với gia đình mình trên hai mươi năm 
qua. Chúng ta đã tin tưởng, xem chị H như máu mủ ruột thịt, chị H là chỗ 

dựa của con, con và chị H sẽ nương tưa vào nhau mà sống. Dù ba má có mất 

đi. Hãy cư xử tốt với chị H. Ba mong như thế. 
Với ba: 

Ba biết ba đã già nhưng tình cảm mọi người dành cho ba thật nồng ấm 

thiết tha như thuở nào. 

 Ba đã từng nói nhiều lần với nhiều người rằng: Năm nay ba đã vượt 
qua cái ngưỡng bảy mươi. Cái ngưỡng mà xưa nay người ta cho là rất khó 



“Thất thập cổ lai hy”. Biết đâu vài ba năm nữa ba không còn cơ hội gặp lại 

mọi người… 
 Không phải đây là lời “trăn trối”, hay là lời nói “dại miệng” mà là 

thực tế, vì hơi thở của những người ngoài bảy mươi chỉ được tính bằng 

tháng, bằng năm. Cổ nhân đã nói như thế. 

Đành rằng “đời là bể khổ” nhưng ai cũng sợ 
chết. Ba cũng vậy, ba rất sợ chết vì quanh ba 

còn rất nhiều người thân, như thầy trò bè bạn, 

bà con, anh chị em trong gia đình mà gần gũi 
nhất là má con và con. Má con không còn trẻ, 

con còn nhỏ dại. Xem lai video, ba thấy tràn 

đầy không khí lễ hội, trang nghiêm mà đầm 

ấm. Ba bùi ngùi cảm động khi thấy trên màn 
hình, con, má và ba cùng bước lên sân khấu 

rồi con cầm micro ca bài “Khúc hát cha yêu”. 

Dù bài ca mới, con chưa thuộc hết, dù con 
không phải là ca sĩ chuyên nghiệp, nhưng âm 

thanh từ lòng con phát ra, ba nghe xao xuyến. 

Con biết sao không? Vì con là con của ba. Vì con biết chia sẻ niềm vui với 

ba trong ngày sinh nhật. Đời này thật vui, thật đáng sống khi được mọi 
người thương yêu. 

      Rồi đây ba má sẽ mất đi vì tuổi già, căn nhà 

này sẽ rất hiu quạnh. Con sẽ không còn thấy ba 

tựa cửa trông chờ khi con đi, về khuya sớm. Sẽ 
không còn ai thấp thoáng trong phòng riêng của 

con để chuyện trò, tâm sự, sẻ chia lúc con vui 

buồn. Sẽ không còn ai dõi theo những bước con 
đi trên đường đời gập ghềnh, chông gai … 

Tất cả các thứ ấy không ai cho con hết mà là 

bề dày và kinh nghiệm sống, con tự tích lũy dần 

dẩn và phải biết chịu đựng.  
 Cám ơn sinh nhật, nhờ sinh nhật ba đã ngộ 

ra nhiều điều. 
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