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CHA VÀ CON  

 

Ba đã đọc bài con phản hồi. Qua nhiều ngày suy nghĩ có những điều con đã 

lệch lạc và những điều con không nói tới. Ba thoáng thấy trong bài viết dường như 

con chỉ trích và bao biện cho ai đó, nhưng ba tôn trọng quan điểm của con. Ba nghĩ 

cùng trang lứa viết được như con không phải ai cũng làm được. Đó là nguồn đam 

mê, là thiên phú. Biết đâu con sẽ trở thành nhà văn sau này.  

Ba đã đưa ra 4 vấn đề với mong muốn là con sửa đổi dần dần:  Ăn ngủ - học 

hành - sống tử tế - tình yêu. 

Con nói nhiều về “tử tế và tình yêu”. Hai phần ăn ngủ - học hành con bỏ qua. 

Bây giờ nói với con về “tình yêu” và phạm trù tỉnh từ “tử tế”. Tình yêu thì phức tạp 

và đầy thú vị phải không? 

Về tình yêu con viết: “Chúng ta đặt quá nhiều thứ, quá nhiều điều kiện tiêu 

chuẩn vào tình yêu… Không nên dựng lên những khung hình, dựng lên những kiểu 

mẫu, khiến tình yêu trở thành những giỏ hoa, làm qua quít theo yêu cầu của người 

khác  phải phù hợp với đẳng cấp người cho và người nhận, đôi khi là sự trao đổi, là 

sự thu hồi vốn. Con cũng có viết “Con muốn sống mà sau này không hối tiếc, ngay 

cả việc yêu ai” 

Con gái. Tại sao phải hối tiếc? có đáng cho con hối tiếc không?  Cái tỉnh từ 

này nặng nề quá. Ba không muốn con nói lời hối tiếc. Ba muốn đời sống tình cảm 

của con bình thường. Con còn nói  “sống là làm những gì mình muốn”. Muốn! 

muốn! muốn!.. Muốn nhiều tiền cướp của giết người và làm những việc tệ hại được 

không? Yêu ai đó là phải chọn lọc, trình độ tối thiểu bằng con hay hơn con một nửa 

cái đầu. Tất cả mọi việc phải được xã hội chấp nhận và hợp với đạo lý làm người. 

Muốn, theo con nói là quá cá biệt, lập dị. Cần xem lại… 

Con còn để ý đến tình yêu của ba má. Theo ba lãng mạn là có được một người 

tình vương vương, thỉnh thoảng cho ta nhớ về. Vững bền là có một người đàn bà 

bao dung, độ lượng, làm vợ răng long, đầu bạc đến trọn kiếp người… 

 Con hỏi ba: “Ba còn yêu má nhiều không? Còn yêu nhiều sao không ngủ 

chung?”. Quan tâm, dõi theo tình yêu cha mẹ là tốt, là tuyệt vời nhưng lệch lạc rồi 

đấy. Ba nói cho con nghe nhé: Tâm lý của người già có thay đổi theo thời gian 

nhưng tình yêu thì không. Càng già họ càng thương nhau nhiều hơn, chăm sóc, lo 

lắng nhiều hơn từng bữa cơm giấc ngủ, họ muốn chồng hay vợ mình đươc yên tỉnh, 

họ muốn một bữa cơm ngon miệng, một giấc ngủ dài sâu êm đềm, thậm chí muốn 



có một góc riêng để sinh hoạt. Với ba. Ba thường thức khuya, lục đục suốt đêm sợ 

gây tiếng ồn, má không ngon giấc .v.v…Nhiều bạn của ba cũng như ba. 

 Một điều quan trọng con phải thấy là ban đầu ba nghĩ con gái lớn cần có 

phòng riêng, ba làm phòng đó cho con nhưng vài hôm sau, nửa đêm thức giấc, 

nghiêng mình ôm vào lòng vỗ về nhưng không thấy con đâu, chỉ một khoảng trống 

mênh mông. Má thấy buồn và lo lắng cho con. Trong mắt má con vẫn là một đứa 

bé thơ dại cần che chở đùm bọc. Má muốn kề cận bên con suốt đời. Má nghiêm 

khắc nhưng thương con vô bờ. Đó cũng là sự khác biệt của tập quán và lòng mẹ 

của người phương đông và phương tây và đó cũng làm cho con mất tự tin, thiếu 

tinh thần tự lập. Đó là lý do tại sao ba không ngủ chung. Khi về già con sẽ hiểu, 

đừng suy nghĩ vu vơ. 

 Tỉnh từ “tử tế” là một phạm trù. Ăn học tử tế, quan hệ với người tử tế, tình 

yêu tử tế, gia đình tử tế.v.v… 

Con viết: “Có một chút tiền, có một chút ăn học đã vội cho mình là người “tử 

tế”. Ba nghĩ sống ngay thẳng, thật thà không gian xảo lừa lọc với mọi người là “tử 

tế”, dù đôi khi ta phải bị thiệt thòi trả giá. Hãy nhìn lại cuộc đời của ba má. Có một 

chút tiền như ba má ngày hôm nay là một quá trình gầy dựng đã trãi qua bao gian 

khổ, khó khăn nhọc nhằn và phải có thêm may mắn nữa. Có một chút ăn học như 

con là phải phấn đấu đèn sách miệt mài trên ghế nhà trường suốt mười hai năm dài. 

Không phải tiền bạc, của cải từ trên trời rơi xuống; Kiến thức là do học hành. Tất 

cả là do nổ lực của bản thân. Không lẽ muốn có nhiều tiền phải tham nhũng, hối lộ 

thậm chí giết người cướp của.  Ba thấy con xem nhẹ đồng tiền và sự hiểu biết quá. 

Con nói rất nhiều nhưng ba chỉ lưu ý mấy điều:  

Con có nói: “Tạo hoá cho mỗi người một cái một cái mồm để nói, chứ không 

phải nhai lại những điều người người khác nói”. Đồng ý, nhưng những ca dao, tục 

ngữ, danh ngôn danh ngôn đã trở thành chân lý ta phải nói theo, làm theo… Ba chỉ 

nhấn mạnh thêm. Phải có trách nhiệm với lời nói, nói đi đôi với hành. Đừng để lời 

nói làm tổn thương người khác rồi xin lỗi có nghĩa gì! Ba đã trên 70 tuổi, gần hết 

đời người đôi khi còn nói sai. Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói. Con cũng nói: “Sống 

tử tế là bao dung và tôn trọng những điều khác biệt trong xã hội”. Ba chỉ nhắc lại 

bao dung những gì lầm lỡ, bao dung với những ngươi biết điều, chứ không tha thứ 

bản năng vì chúng ta đã được giáo dục. 

Ba mừng vì cuối cùng con cũng nhận ra “Tất cả những gì con làm đều không 

chắc đúng hết, ngay cả việc yêu ai”.  

Nhân vô thập toàn. Đời người không chỉ sai một lần. Sửa sai là chuyện bình  

thường - Biết sai là không sai. 
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