
Happy Father's Day 

 

Ngày của Cha sắp tới, 

bạn đọc nhé truyện này: 
(trên facebook ViVi, 
xin phép cho tôi trích!) 
 
CÓ NHỮNG THỨ QUÝ HƠN 100 ĐÔ 
 
 

Trong căn phòng khách ấm cúng, hai cha con ngồi xem tivi. Cô bé mồ côi mẹ nhìn người 

cha và thỏ thẻ hỏi: 
- Cha ơi, cho con xin phép hỏi cha một câu nhé 
- Vậy con muốn hỏi cha điều gì? 
- Cha đi làm được lãnh bao nhiêu tiền một giờ vậy? 
- Là chuyện của người lớn, con không được phép hỏi cha về điều này. Tại sao con lại hỏi 
cha như vậy? 
- Con chỉ muốn biết thôi. Cha nói cho con biết đi cha. 
- Nếu như con muốn biết, cha làm 100 đô một giờ. 
- Ồ vậy hả cha. 
Cô bé nhìn cha trong giây lát và hỏi tiếp: 
- Cha có thể cho con mượn 50 đô được không cha? 
Người cha nghiêm nét mặt trả lời: 
- Nếu như con hỏi cha mượn tiền với lý do để mua những thứ đồ chơi phí phạm mà con 
thích, thì con hãy đứng lên ngay đi về phòng của mình và lên giường ngủ cho cha. Con hãy 
tự suy nghĩ lại, cha có để con có thiếu chi đâu, trong khi cha làm việc vất vả hằng ngày lo 
cho con ăn học để cho con có những suy nghĩ quá ích kỷ vậy được sao? 
Cô bé không biết nói gì hơn, lặng lẽ đứng dậy đi về phòng của mình và đóng nhẹ cửa lại. 
Người cha vẫn ngồi trên chiếc ghế với nét mặt tức giận về câu hỏi của con gái. 
- Con bé sao lại dám cả gan hỏi thế lại còn mượn tiền? 
Một lúc sau, người cha nguôi giận và suy nghĩ lại. 
- Có thể vì cái gì đó mà con gái mình cần số tiền 50 đô để mua?... Thật ra từ trước đến giờ 
không khi nào con bé hỏi và xin tiền như vậy? 
Người cha đứng dậy đi lại phòng của con gái gõ cửa và lên tiếng lên tiếng hỏI: 
- Con đã ngủ chưa? 
- Dạ con chưa ngủ. 
Người cha mở cửa bước vào và nhẹ nhàng nói: 
- Cha xin lỗi con. Lúc nãy cha hơi nóng và không phải với con. Hôm nay cha làm việc mệt 
mỏi nên cha đã trút hết mọi bực bội lên con. Đây là 50 đô lúc nãy con đã hỏi cha. 
Con bé nhanh nhẹn ngồi chồm dậy đón nhận 50 đô rồI nhìn cha mỉm cười rơm rớm nước 
mắt thưa: 
- Con cám ơn cha rất nhiều. 
Sau đó cô bé với tới chiếc gối của mình và lấy ra cái túi nhỏ chứa một ít tiền được xếp 
ngay ngắn. 
Cô bé nhìn cha và bắt đầu đếm tiền. Người cha nghiêm nét mặt lại và hỏi khi nhìn thấy con 
gái mình đã có tiền: 



- Tại sao con muốn thêm tiền trong khi con đã có sẵn tiền vậy? 
-Thưa cha, tại vì con không có đủ, nhưng bây giờ cha cho con 50 đô thì Con đã có đủ số 
tiền rồi cha à. 
Cô bé nói tiếp: 
- Cha ơi. Bây giờ con đã có đủ 100 đô. Con có thể mua một tiếng đồng hồ của cha được 
không? Ngày mai cha hãy về sớm nhé cha. Con rất mong muốn được đi ăn tối cùng cha. 
Người cha xúc động ôm con gái vào lòng và... 
 
 
* 

Tôi chỉ trích chừng đó, 

Trích thêm biết không thừa, 
nhưng chắc đủ để đưa  
một chuyện hay tới bạn... 
 
 
Bây giờ bạn đang sáng, 
còn một ngày nữa thôi, 
tôi chúc bạn nhiều vui 
trong Ngày Cha, bạn nhé! 
 
 

Trần Vấn Lệ  

 


