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Ch "NO" Không Có Trong T
T ði
ðin
ca Ba L
L!
Hồ ðăng Hoàng Phượng
Phải nói rằng Ba của con là người rất ham học. Ở bất cứ tuổi nào
Ba cũng học. Ngoài học ngành chuyên môn Công Chánh, Ba còn học
2 sinh ngữ Anh và Pháp từ lúc 11 tuổi; Ba học ñàn Vỹ Cầm lúc 20
tuổi; học thi EIT lúc 60 tuổi, và tiếp tục học Anh ngữ cho ñến cuối
cùng của cuộc ñời. Ba học gì cũng thành ñạt. Ba ñậu EIT và vào làm
cho Caltrans. Ba ñánh ñàn Vỹ Cầm cũng rất hay. Ba nói tiếng Pháp rất
lưu loát. Chỉ có tiếng Anh là Ba vẫn chưa học ñược hết vì học bao
nhiêu Ba vẫn không học ñược chữ "NO"!
"NO" ñối với Ba thật khó. Ai nhờ Ba làm gì, Ba cũng YES. Ai xin
Ba cái gì, Ba cũng YES. Thậm chí có người mượn tiền, dù Ba không
có, Ba cũng chỉ có YES mà thôi. Ba Lễ là vậy ñó! Mỗi khi Ba không
YES ñược thì Ba "băn khoăn, bó hó" lắm. Ví dụ như chuyện ñón cháu
ngoại ñi học về. Con vẫn thường nhờ Ba con ñi ñón con của con từ
trường về mỗi ngày. Ba con vui lắm và luôn nghĩ ñó là nhiệm vụ của
mình. Có những hôm các Bác rủ Ba Mẹ ñi chơi, lúc nào Ba cũng gọi
hỏi con trước xem Ba ñi có ñược không (Dĩ nhiên là ñược rồi). Ngày
trước khi ñi Ba lại gọi con ñể hỏi lại lần nữa, nếu không ñược thì Ba
hủy chuyến ñi. ðến ngày ñi rồi Ba lại gọi con ít nhất là 3 lần ñể chắc
chắn là con sẽ ñón thằng bé ñược. Ba áy náy ñến vậy ñó! Nhiều khi
con nghĩ, trong lúc Ba nằm trong bịnh viện, Tử Thần muốn ñón Ba ñi
và vì Ba không thể nói NO, nên Ba ñã YES với Tử Thần và ñã lặng lẽ
ra ñi...
ðã gần 6 tháng rồi, mỗi lần ñứng trước bàn thờ của Ba, con vẫn
khấn với Ba rằng con sẽ noi gương của Ba, sẽ sống tốt như Ba và sẽ
học như Ba. Không, chắc là con học khác Ba mới ñúng (không biết
ñiều này tốt hay xấu) vì con ñã học luôn chữ NO mất rồi!
Con,
Hồ ðăng Hoàng Phượng

