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 Cửa phòng con bé khóa trái, gỏ cửa nhiều lần không được, đứng bên 

ngoài cánh cửa, ông vội vã bấm điện thoại. Chuông reo hồi lâu, đầu dây bên 

kia với giọng mệt mỏi “Alo”. 

          Ông điềm đạm hỏi: 

- Con không sao chứ?   

- Con vẫn bình thường. 

- Sao trưa nay con không ăn cơm.  

- Con không đói, xin ba cho con yên đi. 

- Ba linh cảm một điều không vui đã xảy ra với con. 

- Không có gì, ba yên tâm. 

 - Có gì không ổn con cứ nghỉ ngơi cho khỏe.  

 Ông trở lại phòng, lòng trĩu buồn… 

       Chiều cuối thu cơn mưa chợt đến, bên khung cửa lặng người nhìn mưa rơi 

nghĩ về con gái. Ông, đã dõi theo từng bước lớn khôn của nó. Mới đó thấm 

thoát mà đã mười tám năm. Mười tám năm nuôi dạy một đứa bé nên vóc, nên 

hình khộng hề đơn giản. Mỗi người có một tâm tính, có một cách dạy con 

khác nhau. Má thì nóng nảy, bộc trực nghiêm khắc. Ba thì ngược lại. Khi con 

còn nhỏ đến hết bậc tiểu học má cùng chị H ngày hai buổi đưa con gái đến 

trường. Đến đệ nhất cấp và đệ nhị cấp thì ba thay mẹ. Lòng ba, má quặn thắt, 

hoảng hốt khi con làm kinh nóng sốt. Ba má bối rối khi con „ngứa niếu”, thay 

răng, lèn èn khóc thâu đêm. Khi chập chửng vào mẫu giáo, lòng ba, má tràn  

ngập vui mừng khi thấy con hồn nhiên ca múa, nhảy nhót vui đùa trên sân 

trường với cô giáo và bạn bè trong lớp học. Ba, má vui biết dường nào khi con 

khoe tấm bằng khen “bé ngoan” từ trường mang về. Rồi cấp hai, rồi cấp ba… 

            “Vậy đó bỗng nhiên mà họ lớn 

              Tuổi hai mươi đến, có ai ngờ 

               Một hôm trận gió tình yêu lại. 

              Đứng ngẩn trông vời áo tiểu thư‟                 (Nguyễn Bính) 



 Con gái đã lớn, đã đến tuổi cập kê. Buồn vui lẫn lộn. Và ông đã âm 

thầm nuốt những giọt đắng vào lòng, ông đã ngậm ngùi từng đêm chờ đợi con 

gái đi chơi về khuya. Ông đã kỳ vọng về con gái, ông đã xếp đặt tương lai cho 

nó, nhưng nó đã làm cho ông bẻ bàng thất vọng… 

  Một bàn tay mềm mại, hương của tóc, mùi kem quen thuộc thoáng qua. 

Choàng lên cổ và hôn lên mái tóc điểm sương của ông. Ông biết đó là con gái. 

Ông quay lại nhìn. Ôi! Đôi mắt nó đỏ hoe, giọng ấm ức, nghẹn ngào ướt sủng 

nước mắt: 

          - Ba đừng bao giờ nhắc đến tên “Cầu thủ” nữa nghe. 

  “Cầu thủ”? Ông chớt nhớ anh chàng dong dỏng cao mà con gái giới 

thiệu hôm sinh nhật là “Cầu thủ” đá banh hạng A1, con gái không nói tên 

nhưng khi nghe hai tiếng “Cầu thủ” thì trong nhà ai cũng biết đó là bạn con 

gái. Hôm nay ông bất ngờ, vì thái độ cư xử không thân thiện của con gái với 

“Cầu thủ”. Ông hỏi: 

 -“Cầu thủ làm cho con bực mình ? 

- Nó không xứng đáng là bạn con nữa. 

 - Nghiêm trọng vậy sao?  Cậu ta làm tổn thương con?... Ngưng một lúc 

ông tiếp:         

 - Dù gì đi nữa con cũng không nên có thái độ như vậy. Đó là thái độ 

kém cỏi, thô lỗ, của kẻ hồ đồ. 

  Con gái không nói mà bật khóc thành tiếng. Không biết mối quan hệ 

của con gái và chàng trai tới đâu mà con gái có vẻ “sooc” và suy sụp. Những 

giọt nước mắt tủi hờn của kẻ bị bỏ rơi, phản bội…  Ông cố gắng chia sẻ:     

 - Chuyện gì đã xảy ra? 

 - Con đang căm ghét nó.  

 - Nói cho ba nghe được không? 

 Con bé sụt sùi: 

 - Nó nói với con là nó chưa có bạn gái. 

 - Sự thật thì sao? 

 Trên facebook con thấy bọn họ đang cười đùa với nhau. Thậm chí đứa 

con gái ấy còn nói xấu con… 

 - Nói xấu con thế nào? 

 - Nó bảo con là kẻ đến sau. 

 - Con gặp mặt đứa con gái ấy chưa? 

 - Chỉ biết nhau trên facebook.  

  Con bé bật máy, lướt nhẹ trên màn hình Iphone cho ông xem hình cô 

gái kia và giải thích thêm: 



- Con này 24 tuổi, hơn “Cầu thủ” hai tuổi. Nghe nói nó đi, về Việt Nam 

- Nhật Bản thường xuyên, còn mang hàng xách tay như Iphone… về bán. 

“Cầu thủ” thì nhắn tin cho con: “Cô này có tiền anh chỉ đi chơi cho vui thôi”.-  

  Ông trầm ngâm thoáng chốc. “Xảo biện” 

 Facebook là mạng xã hôi, giới trẻ bây giờ thường dùng facebook để 

giao lưu và giải trí. Ông nói thêm: “Chiếc huy chương vẫn có mặt trái của nó. 

Facebook cũng vậy, không những tuổi teen mà người lớn cũng dùng facebook 

để ca thán, chửi bới, bươi móc, vu khống đời tư, làm ô danh khi họ không 

thích nhau. Cậu ta là cầu thủ. Chỉ cần bước vào đời một vài năm cậu ta sẽ thay 

đổi hoàn toàn. Cuộc đời, xã hội dạy cho cậu ta rất nhiều thứ, dạy dối trá, dạy 

lừa lọc, ngay cả cách kiếm tiền và xài tiền nữa v.v…Ông hỏi con gái: 

- Thế con nghĩ sao về những lời cậu ta nói? 

 - Thằng khốn, thằng ham tiền, thằng “đào mỏ”  

 - Bình tỉnh con! Con không nên thóa mạ, nặng lời người ta như thế. 

 - Tức quá, không chịu nỗi. Xin lỗi ba. 

 Ông nhìn con gái hỏi:  

 - Tại sao con gọi người ta là  “đào mỏ” 

 - Qua cái tin nhắn. Không “đào mỏ” là gì. 

 - Nếu con nghĩ như thế thì cậu ta là người chẳng ra gì. Một dạng người 

như vây có đáng cho con tin tưởng kết thân hay không? 

     - Có thể con chưa nghĩ tới. Con không giận con này mà tức thằng “đào 

mỏ”. Con sẽ cho nó biết tay. 

  - Con định làm gĩ? 

           - Đây là cách trả thù của con gái! 

  - Bằng cách nào? 

  - Cách mà con gái thường dùng khi bị tổn thương. Con sẽ  chứng tỏ 

rằng con không phái đồ bỏ… Và nó làm thật… 

 Bi kịch đã xảy ra. Con gái như con thiêu thân lao vào ánh sáng. Đêm 

nay nữa là đêm thứ bảy, ông thao thức không ngủ được, đêm nào ông cũng 

thấp thỏm chờ đợi, con gái đến khuya lắt mới về. Ông hỏi, nó trả lời qua loa: 

“Đi chơi với bạn”, rồi vào phòng đóng sầm cửa, ngủ đến chiều hôm sau… Uể 

ỏi, bơ phờ, kiệm lời. Buổi tối quần áo, nước hoa son phấn tươm tất. Khi ra mở 

cửa ông dặn hờ “Con về sớm”. Nó nhìn ông với ánh mắt khó chịu rồi rồ ga, 

phóng đi vun vút. Có lẽ từ nhỏ ông đã nuông chìu con gái quá mức. 

  Ông thấy xuất hiện những clip, trên facebook, con gái tỉnh queo cười 

đùa thân thiện với nhóm con trai khác. 



  Thế là hết! Nhiều đêm với căn phòng trống trải, với bóng đêm chập 

chùng, dưới ánh đèn leo lắt, với thân xác gầy còm liêu xiêu, với bao trằn trọc, 

u uất. Ông thì thầm như nhắc nhở con gái: “Con phải từng bước, từng bước va 

chạm với thực tế để biết giá trị cuộc sống. Con phải soi lại bản thân mình, tình 

cảm mình. Con  có yêu người ấy hay không. Nhất là vị trí của con trong trái 

tim người ấy. Một tình yêu đúng nghĩa cần nhiều yếu tố, không phải ngẩu 

nhiên mà có. Sau lần vấp ngã, rút kinh nghiệm, con phải điềm tỉnh, chửng 

chạt, thận trọng, bản lỉnh. 

  Chẳng ích lợi gì đâu con. Việc gì con phải làm thế, con được những gì, 

nếu tiếp tục con sẽ trượt dài trong ánh đèn màu lấp lánh, trong tiếng nhạc ồn 

ào  ma quái. Thật  nông nổi và trẻ con! Thôi bỏ đi con, về đi, ba má lúc nào 

cũng mở rộng vòng tay đầy ắp yêu thương đón chờ. Bờ vai của ba đây con hãy 

về tựa vào cho lòng ấm áp” để xua đi ưu phiền đang vây bủa đời con. Con biết 

không: “Nếu như ba có thể, ba sẽ tìm cho con tình yêu đích thực của đời con. 

Nhưng rồi con sẽ không bao giờ biết rằng, hạnh phúc thật sự chỉ được tìm 

thấy trong hành trình tìm kiếm tình yêu.” 

 Thất bại! Thất bại không phải người lính ngoài mặt trận. Không phải võ 

sĩ trên võ đài. Không phải tình trường của thời trai trẻ, mà thất bại một người 

cha dạy bảo con gái không biết nghe lời. Lực bất tòng tâm. Ông bó tay, ngao 

ngán thở dài. Nước mắt ông lại ứa ra. Không biết nỗi buồn này còn kéo dài 

đến bao lâu. 

  

 Thoáng đời tuổi đã hai mươi 

          Con Ba tươi trẻ nụ cười thêm duyên 

          Trái tim nồng ấm quyên thuyên 

 Yêu thương dệt mộng, ước nguyền tương lai 

  

 Ngờ đâu tình lại u hoài 

 Phong ba chợt đến, đêm dài ngẩn ngơ 

 Thương con, vóc dáng tiểu thơ 

 Giọt sầu thấm mặn thẩn thờ tim Ba.           (HĐào) 

 

            

                                                                                                Đỗ Văn Ngọc 

                   Saigon - 10/2013 

 

 


