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THÀNH BẠI LÀ DO CON !!! 
 

 Nhà có ba người. Ông bà và đứa con gái duy nhất. Năm nay nó sẽ tốt 

nghiệp lớp 12 (trước đây là tú tài 2). Ông định cho nó du học nước ngoài. 

Đem ý nguyện của mình nói với bạn bè nhưng có nhiều ý trái ngược nhau. 

Có người bảo nên cho nó đi để học tập, để trui rèn, để lĩnh hội tác phong làm 

việc và cách sống tự lập, sẽ có lợi nhiều cho nó. Có người quả quyết cho đi 

là “mất con”. Con gái xa cha mẹ, không được sự che chở, chăm sóc, quản lý 

của gia đình sẽ nẫy sinh nhiều vấn đề nghiêm trọng không lường trước được, 

chẳng hạn học xong nó sẽ làm việc, lấy chồng rồi ở luôn bên đó .v.v…. 

 Nghe nói ông hoang mang, bối rối. Nhiều ngày đêm cùng vợ trằn trọc, 

suy nghĩ và quyết định không cho con gái du học nữa. Con gái bảo, ba má 

không cho con du học con sẽ nghỉ học đi làm, con không thích học ở đây 

nữa. Tưởng đâu nó dỗi nói vậy rồi thôi nhưng nó nghỉ học thật. Hằng ngày 

cứ rũ rượi trên giừơng, không nói chuyện với ai, như trầm cảm trong thời 

gian dài. Không khí trong nhà buồn bã nặng nề. Ông giải bày: Với kiền thức 

đang có, ai sẽ nhận con và làm được những gì. Con hãy học Đại học ở đây. 

Sau khi tốt nghiệp Đại học hãy đi làm. Lúc đó làm cho ba má hay cho người 

ngoài cũng được, thế nhưng con gái cứ ù lì… Cuối cùng phải chìu. 

        Ông tạo điều kiện và động viên cho con gái giúp ông bà trông nom 

khách sạn. Sau một thời gian làm việc… Một buổi chiều đi làm về, từ ngoài 

sân con gái đã ràn rụa nước mắt. Tôi không ngạc nhiên, biết chuyện đó sẽ 

xảy ra không sớm thì muộn vì con gái ngang bướng, có cá tính nhưng dễ bị 

tổn thương. Tôi hỏi con gái: 

 - Sao thế? 

  Con gái không nói chạy thẳng vào phòng riêng vùi đầu tấm tức… Tôi 

vào phòng đến cạnh lay nhẹ bờ vai con gái: 

- Nói cho ba nghe chuyện gì đã xảy ra? 

- Con bảo mà cô ấy không nghe. 

- Ai không nghe, và không nghe chuyện gì? 

- Khách phàn nàn vòi tắm gãy và lavobo nghẹt. 

- Còn phòng khác không? 

- Còn nhiều phòng trống, mà lại cho khách vào phòng đó. 

- Sao lại thế! Xem lại con có sai sót gì không. 

Con gái như nhớ ra điều gì, nhìn tôi với ánh mắt ân hân: 

- Tại con đưa remote TV, máy lạnh và chìa khóa phòng cho khách. 

 - Con có nặng lời với cô ấy không? 

- Cô ấy lầm lì, tỏ thái độ không bằng lòng. 

- May mà cô ấy không cải lại. 



Trong chuyện này, phần lớn trách nhiệm thuộc về con. Khi làm việc, 

bất cứ việc gì, phải tập trung, không nên chủ quan. Đành rằng thỉnh thoảng 

người ta vẫn quên, nhưng suốt ngày con cứ sử dụng điện thoại chơi game và 

chat thì làm sao không phân tâm được. Con gái áy náy nhìn tôi như nhận lỗi. 

Tội nghiệp con gái quá… 

Lần khác cô tạp vụ báo cho con gái: 

- Phòng 202 mất điện. 

Con gái ngớ ra và gọi thợ điện. .Gần tối thợ điện mới đến sửa. Mất 

gần một ngày phòng đó không cho thuê được. 

Một hôm tôi đang ở nhà đang đọc sách thì nhận được điện thoại. Con 

gái bảo: Có đôi trai gái vào thuê phòng. Sau 30 phút họ trả phòng bảo máy 

lạnh không hoạt động và không trả tiền phòng, đi mất tiêu rồi. 

- Con kiểm tra lại xem có vấn đề gì ở phòng 202 không? 

       Sau khi xem, cô tạp vụ bảo “Tất cả máy lạnh, TV, điện nước vẫn tốt”. 

       Vậy là người ta đã xù mà con không biết. Đúng ra con từ từ trả lại 

chứng  minh nhân dân, kiểm  tra phòng của khách sạn có sự cố gì không, 

trước khi cho họ đi. Ở đây con cần phải bình tĩnh. 

Con thấy đó mọi việc đều có kiền thức, bề dày kinh nghiệm và bản 

lĩnh để xử lý, tránh những đáng tiếc xảy ra. Mình không để người ta làm 

quá, và cũng không để phần thiệt thòi về mình. Làm ăn là phải chân thật, 

không lọc lừa gian dối. Phải có uy tín mới lâu dài được. 

Con gái yêu dấu, ba đã thất thập rồi. Con có biết ba còn bên con bao 

lâu nữa không? Chắc là không nhiều, nhưng ngày nào còn khỏe mạnh, làm 

được những điều tốt đẹp cho con ba sẽ cố gắng… Ba muốn tạo ra  nhiều nhà 

hàng, khách sạn cho con trông nom, quản lý. Ba muốn con trở thành một 

hướng  dẫn viên du lịch được đi đây, đi đó để mở tầm nhìn. Nhưng trước hết 

con phải đoan trang thùy mị, phải nên bề gia thất, muốn con có được một 

người chồng hết mực thương yêu con, có được những đứa con kháu khỉnh, 

thông minh. Ba muốn con là “cô chủ nhỏ”. Một “ cô chủ nhỏ” trưởng thành, 

chững chạc, có tác phong, đạo đức, có tài năng và được mọi người  tôn 

trọng. Ước mơ thật đơn giản, trong tầm tay của con nhưng thành bại là do 

con. Ba kỳ vọng ở con nhiều lắm. Đừng làm ba thất vọng nghe con. 
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