
Cha Con Nghĩa Nặng 

 

Đó là nhan đề một cuốn tiểu thuyết của Hồ Biểu Chánh. 

 
Hồi nhỏ tôi đọc.  Lâu quá rồi tôi quên nội dung, tôi chỉ nhớ một điều "Con hết lòng bênh vực 
Cha dù người cha nhận lỗi với "cơ quan chức năng" là đã "làm chết" người vợ... 
 
Người cha đó là người chồng của một người đàn bà trắc nết. 
Người con đó là đứa con lớn trong hai đứa con của cha và mẹ. 
Người con đó chưa trưởng thành nhưng là người con lớn đối với em của nó. 
Nó quyết tâm bênh vực Cha.  Nó đau đớn vì Mẹ chết, đã chết và Phải Chết. 
 
"Cơ quan chức năng" thấu tình đạt lý, tha tội cho người chồng giết vợ. 
 
Cha và các con sống đậm đà tình nghĩa.  Chồng mồ côi vợ.  Các con mồ côi mẹ. 
Không ai nhắc chi về một người đàn bà chỉ còn là cái bóng, không nhạt, không đậm; chỉ là một 
cái bóng! 
 
Và bạn ơi, còn thêm câu chuyện nhỏ sau đây có là câu chuyện nhỏ không: 
 
Một cô bé cùng cha bước qua một chiếc cầu. Người cha bảo: “Con nắm tay cha kẻo ngả xuống 

sông”. Cô bé trả lời: “Không! Cha hãy nắm tay con!”. Người cha cười: “Thì cũng thế!”. Cô bé 

lắc đầu: “Nếu con nắm tay cha, khi ngả con sẽ hốt hoảng và buông tay, còn khi cha nắm tay con 

thì dù có thế nào đi nữa, con biết, cha sẽ không bao giờ buông bỏ con”. Người cha chợt thấy 

khóe mắt mình cay cay. 
 
Chúng ta chắc còn có nhiều chuyện nữa để kể cho nhau nghe trong ngày này, Father's Day! 
 
Tôi nợ bạn một dấu chấm hỏi.  Nhưng tôi biết bạn sẵn lòng cho tôi một dấu chấm than. 
 
Tôi cảm ơn bạn đã đọc bài này như đọc một bài thơ. 
 

Trần Vấn Lệ 

 

 


