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Con gái yêu dấu! Ngày cưới của con đã đến và cuộc vui nào cũng tàn. Hôm 

ấy ba l à  n g ư ờ i  s a u  c ù n g  r ờ i  nhà hàng. Ba lặng đứng nhìn chiếc xe hoa lướt 

qua đưa con về nhà chồng. Nhà chồng con cách nhà  ba có vài cây số mà tưởng 

chừng như  xa ngàn  dặm. Thời gian đi rất chậm, chưa đầy một tháng mà tưởng 

như lâu lắm. Ba nhớ con rất nhiều. Khi tiễn con về bên  ấy, không phải ba hết trách 

nhiệm và bổn phận, mà là bắt đầu những nỗi lo mới về con… 

Nhớ lại, ngày đó sau lễ trầu cau, trên đường về, một cảm giác nhẹ nhàng vui 

sướng trong lòng. Ba rất thoải mái và an tâm khi con gái về làm dâu nhà ấy. Nếu 

ngày xưa ba và “người  ấy” không nên duyên chồng vợ, thì ngày nay làm sui gia 

cũng tốt… Cuộc đời có nhiều cái bất ngờ! Ba không ngờ con gái ba lại kết hôn với 

con trai của “người ấy”. 

Hôm cùng các con đứng trên sân khấu ra mắt họ hàng, bè bạn, ba và “người 

ấy” chỉ đơn lẻ một mình. Tất nhiên sau một thời gian dài gặp lại, “người ấy” vừa bỡ 

ngỡ vừa ngập ngừng bẽn lẽn… Nhưng cũng qua  đi. 

Ba mừng thầm, tưởng đâu hôn nhân của con gái ba sẽ bền vững. Ai ngờ, một 

hôm ba giật mình, khi nghe giọng nói tức tưởi nghẹn ngào của con trong điện thoại: 

- “Ba qua đây với con đi, ba qua  xin phép má anh ấy rồi đưa con về, con 

không thể sống ở đây lâu hơn được”. 

Ba bối rối, choáng váng, không biết chuyện gì đã xảy ra với con gái, tại sao 

sự việc tồi tệ như thế. Không lẽ chuyện trên ba mươi năm trước của ba v à  

“ n g ư ờ i  ấ y”  l ặ p  l ạ i . Ba luống cuống, vội vã lấy chiếc xe gắn máy chạy thật 

nhanh đến nhà chồng con. Má chồng của con, ngồi tựa cửa chờ ba, với vẻ mặt 

buồn bã nói: “Sở dĩ em mời anh qua là vì chuyện chúng nó. (xin lỗi, cho em gọi 

“anh và em” như thuở nào, tự nhiên hơn). 

Khi đi ngang qua cửa phòng chúng nó, em nghe hai đứa cãi nhau: 

- “Tôi không thể ở lại đây được nữa, chúng  ta phải ly dị thôi. 

- “Cái gì mà ly dị! Em đừng quan trọng hóa vấn đề, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. 

Anh năn  nỉ. (Cái cách  nói chuyện nhã  nhặn, ôn tồn, điềm đạm của con trai làm em 

se lòng nhớ lại ngày xưa) 

- “Tôi về nhà anh chưa đầy một tháng, làm sao biết hết mọi thứ và chìu hết 

mọi người được. Cái gì cũng phải từ từ. Tôi đã nói với anh là tôi chưa biết nấu cơm. 

Nhưng tôi vẫn tập tành vào bếp. Bước đầu làm sao tránh khỏi khi khô, khi nhão, 

thậm chí bị cháy.v.v… Má anh thích ăn nhão, em gái anh thích ăn khô, làm sao một 

nồi cơm hội đủ những yêu cầu đó. Thế mà tôi đã nhận được những cái bĩu môi 

những cái cười nhếch mép, cái lườm nguýt, khi dễ của em gái anh.  Làm vợ anh 

đâu phải một hai ngày, mà cả đời này làm sao chịu thấu.” 

Ngưng một lúc, nhìn tôi mím môi tỏ vẻ ân hận, người ấy tiếp: 

- Con gái lúc nào cũng tự ái, cũng xem cái tôi quá lớn, không chịu tha thứ, 



xem mình là một vũ trụ, cứ tưởng rằng có một chiếc áo mới chờ sẵn đâu đó thay 

vào sẽ tốt đẹp hơn, mà không chịu nghĩ là mình sẽ dang dở, sẽ bị tổn thương thiệt 

thòi. Thật là ngu xuẩn, viễn vông… Bây giờ, hiểu ra một điều là chồng em có thể 

hiểu em, chìu em, nhưng người khác thì không thể. Giá như ngày đó em bớt đi tính 

kiêu căng tự phụ và biết thế nào là người vợ, người mẹ dễ thương. 

- Em lúc nào mà không dễ thương. 

- Anh mỉa mai em đấy à? 

- Không phải, anh  muốn nói đây có thể là cơ hội cho chúng  ta thực hiện bổn 

phận làm cha, làm mẹ. 

        Một làn gió thoảng qua, hương của tóc, mùi nước hoa quen thuộc phảng phất. 

Ký ức hiện về. Vẫn cách nói nhẹ nhàng ấm áp nhưng cương nghị, vẫn vầng trán cao 

thông minh, vẫn ánh nhìn sắt bén, vẫn cái nhếch môi kiêu hãnh, tự phụ. Một tính 

cách không chịu khuất phục của ngày xưa… 

Người ấy vòng hai tay trước ngực, nhún  vai nói: 

- Anh biết không! Em rất mừng khi biết rõ hai đứa chúng nó yêu nhau. Và 

hôm nay em thấy thỏa mãn, nhẹ nhõm trong lòng là có cơ hội được nói lời “xin lỗi” 

v ớ i  a n h  mà  em hằng mong muốn bấy lâu nay… 

Nhìn tôi, người ấy nói thêm: 

- Chúng ta đã có một phần đời riêng lẻ, nhưng em muốn tình bạn của chúng  

ta sẽ còn mãi. Bây giờ có thể làm gì giúp anh, em cùng sẵn sàng. Đây là cách tạ lỗi 

với anh. 

Em đừng nói thế, ngày xưa cha mẹ chúng ta dường như không để ý đến 

những bức xúc của con cái. Ngày nay, chúng ta được học hành, được hiểu biết hơn 

nên chúng ta có bổn phận phải giúp đỡ chúng  nó, không để chúng nó trượt trên 

đường cũ chúng ta đã qua. 

Tôi bâng quơ nhìn ra đường nói tiếp: 

- Chuyện tình yêu của anh cũng không như mong muốn. Hai mươi bảy năm,  

gà trống nuôi con, làm sao tránh được những khiếm khuyết. Làm cha mẹ dù là trai 

hay gái vẫn mong chúng nó được hạnh phúc. Hôm nay, may mà con gái anh gặp 

được một mẹ chồng, một người chồng hiểu biết, thương yêu. Và nhiều hơn thế là 

anh và em là cha mẹ chúng nó. Anh nghĩ nó là một con dâu, một người vợ may 

mắn nhất. 

- Anh yên tâm, không phải một người đàn bà hoàn hảo nhưng với kinh 

nghiệm bản thân, em sẽ làm hết mình cho chúng  nó được hạnh phúc. 

Đêm khuya, tôi cáo từ nàng ra về. 

- Ngủ ngon. 

- Ngủ ngon. 

Trên đường về mọi âu lo phiền muộn được trút bỏ, tôi nghe ấm áp trong lòng. 

Tôi tin rằng nàng sẽ làm được những điều tôi mong ước cho con gái. 

Sáng hôm sau tôi email cho con gái : 

“Con yêu dấu! Ba đã nghe má chồng của con nói về chuyện của hai con. Ba 

biết con đang đối mặt với hoàn cảnh mới, chưa được thích nghi với môi trường lạ, 

không tránh được những va chạm với những người thân bên chồng… Khi đến với 

một người, con yêu cái tốt của người đó đồng thời phải chấp nhận cái khiếm khuyết 

của họ. Ba nghe  má chồng bảo ngày hôm qua vợ chồng con cãi nhau. Bình tĩnh đi 

con, câu nhịn bằng chín câu  lành. Ba rất tiếc là má con mất sớm không chỉ bảo cho 



con tận tường. Ba thì quá thương con, quá ôm đồm cứ nghĩ rằng cái gì làm được 

cho con cứ làm. Đó là cách  thể hiện yêu thương… 

Con ạ! Ngày này có nhau  sao không vui vẻ với nhau, mai kia lỡ mất nhau sớt 

chia có được đâu. Con lười ăn, buồn nôn, mệt mỏi hay cáu  bẩn là dấu hiệu có thai. 

Con sắp làm mẹ rồi đó. Nên nhớ rằng đây là “thiên chức” nghe con. Những chuyện 

đang vướng phải, con đã được đọc trên sách báo, đã được ba nhắc nhở nhiều lần, 

thế mà con không để ý. Rồi đây con phải tính toán, phải lo “cơm - áo - gạo - tiền”. 

Nấu cơm giặt đồ quán xuyến mọi việc trong nhà mà người ta thường gọi là “nội 

tướng”, cũng là một thiên chức nghe con. Không phải con nấu cơm cho chồng con 

hay những người trong gia đình chồng hôm nay, mà là suốt cả đời con phải làm như 

thế cho chồng và con của con nữa. Một bữa cơm đạm bạc nhưng ngon miệng cũng 

là nguồn hạnh phúc đó con. Đây là những chuyện nhỏ mà hạnh phúc lớn. Con phải 

tạo ra một bữa cơm gia đình, nó trở thành một thói quen trong nhà. Nếu mỗi sáng 

con thay quần áo, chuẩn bị sách vở cho con của con đi học, mua  cho nó một gói xôi, 

pha  cho chồng một ly café .v.v… Trưa, chiều quây quần bên  mâm cơm, con sẽ 

thấy tràn ngập  niềm vui. 

Một điều ba nhắc nhở cho con lưu ý là “Cơm trưa văn phòng”. Nó có hai mặt. 

Mặt tích cực là biết tìm hiểu khách hàng. Đó là một nghệ thuật, là mấu chốt thành 

công của các  thương vụ cho công ty. Nhưng người ta rất dễ lạm dụng. Ba thấy đàn  

ông, đàn  bà. Có gia đình hoặc chưa có gia đình họ rủ nhau buổi trưa đi đâu đó ăn 

cơm. Con cứ tưởng tượng những lời nói ngọt ngào, những cử chỉ thân thiện thay vì 

biểu lộ với vợ con lại đem ban phát cho ai đó không đúng nơi, không đúng lúc. Lâu 

ngày, lâu ngày… sẽ dẫn đến cái gì? Đó là hiểm họa, là nguy cơ làm cho gia đình 

buồn tẻ, dẫn đến sự chia lìa. 

Bây giờ fast food, cơm trưa văn phòng sẵn sàng phục vụ, mà ba lại bảo con 

trưa về nhà. Đây chỉ là đề nghị thôi, đề nghị của một ông già bảo thủ theo “kiểu 

truyền thống”. Đành rằng thời gian rất eo hẹp nhưng con nên cố gắng sắp xếp. 

Không chỉ con ăn cơm, ăn cá, ăn thịt mà ăn cả cái không khí đầm ấm vui tươi ấy. 

         Thêm một điều quan trọng nữa là “nhan sắc đàn  bà”. Một câu nói ba đã đọc 

đâu  đó “Đàn ông yêu bằng mắt, đàn  bà yêu bằng tai”. Hồi con chưa có chồng, con 

chăm chút nhan  sắc cho mọi người. Khi đã có chồng, con chăm chút nhan sắc cho 

chồng con. Con đừng nghĩ rằng, có chồng là hết, con không nên xuề xòa quá. Lúc 

nào con cũng sạch đẹp, con phải thơm lừng như “múi mít”, nhìn là muốn cắn, 

muốn nuốt hết hương vị ngọt ngào. Con phải biết chìu chuộng, sẵn sàng mọi lúc 

mọi nơi như cái “Iphone”, hễ chạm vào là cảm thấy sung  sướng, ngất ngây. 

Đây là vấn đề tế nhị.  Con cần một mái ấm để đi về, một bờ vai để nương tựa. 

Hạnh phúc không ai cho đâu, con phải biết tận dụng, tạo ra và giữ lấy. 

Con gái yêu dấu! Trên đây là những điều của đàn ông ba cảm nhận được. Còn 

những điều con cần biết, cần lắng nghe nơi má chồng của con nữa. 

Thôi nhé con, ba tin rằng bên cạnh chồng con, bên mẹ chồng, con sẽ dần quen 

với thiên chức làm dâu, làm vợ, làm mẹ. Con sẽ trưởng thành. Ba khuyên con hãy 

tỏ ra ngoan ngoãn với mẹ chồng con. Hãy thương yêu mẹ chồng con như mẹ ruột 

của con, con sẽ thấy dễ chịu và hạnh phúc. Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện ly dị 

nghe con." 
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