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CÁI THẺ ATM 

 
 

Buổi sáng hôm ấy trời mát trong, con bé đến thăm ông. Con bé mặc quần 

jean, áo thun, mái tóc dài chấm ngang vai, thanh mãnh, trẻ trung. Thoáng qua ngỡ 

là bạn gái của con trai ông. Con bé liếc quanh căn phòng thấy ngay sự bề bộn. Phụ 

nữ không chịu được sự bê bối đó, con bé nhanh tay xếp lại các thứ gọn gàng. Ông 

và con bé nói rất nhiều chuyện. Từ ngày quen con bé tại quán đến nay đã bảy tám 

năm, con bé chưa bao giờ gần gũi như hôm nay. Dường như con bé muốn thố lộ 

điều chi nhưng ngại, lại thôi. Ông băn khoăn tự hỏi không biết tại sao?…  

Hôm nay trên 40 năm không gặp, bạn từ xa về, đưa đến quán uống vài chai 

và trò chuyện. Ở đây giá cả mềm, có con bé phục vụ quen, thoải mái vui vẻ. Ngồi 

trên lầu có thể nhìn xuống đường, xe cộ người người dập dìu qua lại. Trong quán 

rất đông nữ phục vụ, áo hai dây quần short chưa đầy một gan, da trắng phau, đáy 

thắt, lưng ong, thái độ chăm sóc khách nhậu rất chu đáo. Ông cùng bạn ngồi vào 

bàn, đứa con gái “quen” tay cầm chai bia thân thiện hỏi ông: 

- Ken hả bố. 

- Ừ 

- Lon bia bật nắp rót vào ly. Gói đậu phộng xé ra cho vào đĩa. Ông đưa ly 

lên nói: 

- Mừng tao ngộ, mời bạn. 

- Xíu quách hả bố? 

- U Như Kỷ - (con bé hiểu là y như cũ) 

- Con bé ghi vào quyển sổ nhỏ rồi xé ra, đưa cho đứa con trai tạp vụ rồi quay 

lại đứng sau lưng vừa nấng bóp vai cổ ông vừa nói: 

- Lâu nay bố ít tới quán nhậu. 

- Nhậu mà không có bạn thì buồn lắm . 

- Con sợ có làm gì bố buồn chứ? 

- Không đâu. Con là con gái ngoan mà. 

Ông hỏi:  

- Con vẫn ở chổ cũ? 

- Dạ 

Con bé cúi xuống lấy tiếp lon beer. Người bạn nhìn ông nói: 

- Vừa rồi tôi thấy con bé nấng, bóp vai ông và gọi ông là bố… 

- Có sao đâu! 



- Tôi thấy gần gũi, thân thiện quá. Ông với con gái có gì không? 

- Nghĩ tầm bậy. Nó là con, gọi tôi là bố, bạn nghe thấy mà. 

- Ông thường vậy lắm hả? Cảm giác thế nào? 

- Không phải là gái Massage, không phải con gái ruột ở nhà. 

- Thế là gì? 

- Kệ nó, đừng để ý, đến đây là nhậu. Muốn gì… đi chỗ khác. Nhưng đây là 

nghệ thuật moi tiền.  

- Có nhiều không? 

- Tùy thái độ phục vụ, tùy hứng của khách nhậu, chúng nó không đòi hỏi. 

Khi beer vào năm ba lon ngà ngà thì không biết được. Bạn có biết lương của nó 

hằng tháng bao nhiêu không? Ngưng một lúc ông nói: 

- Một triệu rưỡi. 

- It thế làm sao sống? 

- Vui vẻ thoải mái sống. Có đứa dành dụm gởi về cho cha mẹ ở quê cả chục 

triệu hằng tháng. Nhờ tiền “boa” đó. Bạn nên nhớ một điều con gái miền tây không 

như người ta nghĩ, chỉ biết son phấn lụa là, mà rất thương cha mẹ. Nhưng chúng nó 

khôn lắm, chỉ chăm sóc những ông già như tôi thôi. 

- Sao vậy? 

- Ông già, xem nó như con, không nghĩ gì, còn thanh niên trai trẻ, bọn nó 

mắc cở. Mình chỉ thư giản thôi mà, có chết ai đâu… 

Tuổi già rảnh, nên một tuần hai ba lần rủ nhau đến quán nhậu nói chuyện 

tầm phào cho vui. 

Sau mấy ngày không đến, “nhớ” ông lại rủ bạn đến quán nhậu. Lần này vẫn 

cái bàn, cái ghế chổ ngồi quen thuộc, vẫn quần short ngắn, áo hai dây  v.v… nhưng 

ông thấy lạ lẫm và buồn vì con bé ông quen biến đâu mất sau lần tới thăm ông. 

Đến quán mà không có người “hầu” thì không còn lý thú. 

 Con bé phục vụ lạ gật đầu chào bàn và hỏi ông: 

- Bố uống gì ạ. 

 - Bốn Ken. 

Nhìn quanh ông hỏi: 

- Sao không thấy Hồng 

- Con không biết, không thấy nó đi làm khá lâu. Hôm qua, gia đình có gởi 

cho nó một lá thư mà không biết làm sao trao cho nó. May quá nhờ bố được 

không? 

Ông tự vấn, nếu như hồi đó ông quan tâm một chút, gợi ý cho con bé nói thì 

đã hiểu được ngọn ngành, lúc này đâu phải mất công đi tìm. Ông có hỏi bạn của 

con bé nhưng mỗi đứa nói một địa chỉ khác nhau. Ông đã về quê dò la. Ông đã 

kiên trì tìm kiếm cuối cùng cũng tìm ra chỗ con bé ở. Căn nhà nằm sâu trong xóm 

lao động. Cánh cửa khép hờ, một đứa con gái thò đầu ra. Ông hỏi: 

- Hồng ở đây phải không?  

- Nó đi khám bệnh. 



- Có biết bệnh gì không?  

- Con không biết. Hình như  nó không muốn cho ai biết. 

- Con vui lòng trao cho Hồng lá thư này và bảo ngày mai bác trở lại 

Hôm sau ông đến. Vừa bước vào nhà thấy ông con bé, ôm ông khóc nức nở. 

Ông đưa tay vuốt nhẹ mái tóc. Mái tóc dày óng ả chỉ còn lưa thưa, nhìn lại khuôn 

mặt hốc hác, gầy đi nhiều, đôi mắt long lanh ngày xưa nay đã trĩu buồn. Bây giờ 

ông hiểu tại sao, con bé đột nhiên nghĩ làm và không cho bạn bè biết, thậm chí là 

chỗ ở. Con bé từ quê lên thành phố làm việc kiếm tiền giúp cha trị bệnh, không có 

thân nhân bà con nhờ cậy. Con bé đang bế tắc, đang cần sứ giúp đỡ. Ông nghĩ con 

bé đang mắc phải, một bệnh khó trị. Nhìn con bé ông hỏi: 

- Hôm qua bố nhờ bạn con trao cho con có lá thư gia đình gửi con có nhận 

được chưa?  

- Nhận rồi ạ. Ba con xin tiền. Hai tháng nay con không gởi tiền cho ba trị 

bệnh. Con đi làm là muốn kiếm tiền chữa bệnh cho ba con, nhưng lúc này con lại 

bị bệnh không biết làm sao… 

- Con bệnh gì? Bố biết được không? 

- Bố chưa cần biết lúc này. 

Con  bé xúc động nói trong nước mắt: 

- Nhờ bố gởi số tiền này cho cha con.  

- Đây là nửa số tiền mua thuốc hằng tháng của con. Con chỉ mua một nửa 

thôi… Phải lo cho ba trước. Con xoay xở sau.  

Ông lấy ví nhìn lại cái thẻ ATM  của ông “Gia tài của ông chẳng có gì đáng 

giá, ngoài số tiền ít ỏi trong thẻ ATM mà ông dành dụm lâu nay, phòng khi tuổi già 

bệnh tật, đau yếu và khi qua đời ma chay. Giúp ngặt chứ không giúp nghèo. Dù 

ngày mai, ngày kia, năm này hay năm tới ông sẽ chết đi nhưng bây giờ còn khỏe 

mạnh, chưa sao. Hạnh phúc không phải kẻ cho mà là người nhận. Cả đời người, 

ông có làm được việc gì khả dĩ chưa? Đây là cơ hội tế nhị và xứng đáng nhất. Ông 

cảm thấy hạnh phúc. Ông bùi ngùi nói:  

- Ngày mai bố sẽ rút hết số tiền này cho con. Gìa đã đành. Con còn quá trẻ, 

trong tuổi đôi mươi xuân thì, không qua được thì bất hạnh vô cùng, và sẽ rất buồn 

khi đến quán vắng bóng con… 
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