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Bảng chữ cái cho cuộc sống

Hãy cùng khám phá cuộc sống qua bảng chữ cái kỳ diệu, để tự t ìm lại
cho mình những bài học quý giá mà cuộc sống muốn gửi gắm đến bạn.

Cuộc sống không phải là một mẻ lưới của số phận. Cuộc sống chính l à

một mối giao hoà bất tận giữa mỗi cá thể đang tồn tại. V à trong mối giao hoà

đó, những gì bạn thể hiện sẽ nói lên bạn là ai...

Hãy cùng khám phá cuộc sống qua bảng chữ cái kỳ diệu, để tự t ìm lại
cho mình những bài học quý giá mà cuộc sống muốn gửi gắm đến bạn.

A - (Adult) - Trưởng thành

Khi bạn trưởng thành, bạn có thể giải quyết được những vấn đề phát sinh
từ cuộc sống. Và lúc này, mọi người sẽ trông đợi rất nhiều ở cách bạn ứng xử,
nhìn nhận và hành động.

Hãy giữ cho mình một nét cá tính riêng, đừng bị "ngả nghiêng" bởi những
lời nhận xét của người khác. Nhưng chắc chắn bạn phải biết thế nào là phù hợp,
phải chín chắn trong phong thái cũng nh ư cách cư xử với người khác. Suy nghĩ
và hành động chín chắn là đức tính cần có của một người trưởng thành.

B - (Better) - Cầu tiến

Hãy hướng tới những gì tốt đẹp hơn hiện tại. Đối với một vài người thì

những gì tốt nhất vẫn chưa hẳn là đủ. Nếu bạn muốn trở thành một sinh viên,

một sinh viên xuất sắc? Hãy cố gắng hết sức để đạt được mục đích của mình.

Thay đổi cách nghĩ và hành động. Nếu bạn sợ thay đổi, bạn sẽ mãi dẫm
chân tại chỗ. Cầu tiến sẽ là "chất xúc tác" giúp bạn đạt được những mục tiêu cao

hơn. Chỉ cần bạn không đánh mất chính m ình thì sự thay đổi sẽ không bao giờ là
xấu.

C - (Control) - Điều khiển

Bạn phải biết điều khiển cuộc sống của m ình, đừng để cuộc sống điều
khiển bạn. Tự quyết định, tự hành động, tự chịu trách nhiệm tất cả mọi vấn đề.
Đừng sống một cách tẻ nhạt, cuộc sống chứ khôn g phải là một vở kịch được
diễn đi diễn lại nhiều lần.
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Mọi quyết định của bạn, một là sẽ đưa bạn đến gần hơn với mục tiêu, hai

là đẩy bạn rời xa nó. Do đó, hãy có một quyết định đúng đắn nhất. Giống nh ư
diễn viên hài Tim Allen đã nói rằng "Nếu bạn không tự quyết định được cuộc
sống của mình, cuộc sống sẽ quyết định thay bạn".

D - (Dream) - Ước mơ

Dám ước mơ, kể cả những ước mơ mà bạn chắc rằng chẳng bao giờ đạt
được nó. Nếu bạn khát khao, tin tưởng thì chắc chắn bạn sẽ biết cách để đạt
được. Tất cả tuỳ thuộc ở việc bạn có sẵn sàng để thực hiện hay không.

Đừng để ý đến những lời dèm pha của người khác. Nếu bạn không tin
rằng những dự định tốt đẹp của m ình sẽ thành hiện thực, bạn đã mất đi một nửa
sức mạnh.

E - (Enthusiasm) - Nhiệt tình

Nhiệt tình, say mê - nếu bạn có được những cái đó, cuộc sống của bạn sẽ
thú vị hơn rất nhiều. Sự nhiệt tình có sức "lây lan" rất nhanh, do đó, nếu đ ược
sống và làm việc trong một môi trường năng động, "sức ì" của bạn sẽ nhanh
chóng bị đánh bật.

Nếu bạn không cảm thấy say mê với những gì bạn đang làm, hãy cân nhắc
và làm những điều mà bạn thích hơn. Cuộc đời quá ngắn, và bạn sẽ không đủ
thời gian để kiềm chế lòng nhiệt tình, say mê của mình với cuộc sống.

F- (Failure) - Thất bại

Thất bại trong học hành, trong cuộc sống sẽ khiến bạn buồn phiền, chán
nản, thậm chí buông xuôi. Nhưng hãy nhớ rằng thất bại là tạm thời, và bạn
không việc gì phải lúng túng hay lo lắng g ì về điều này cả.

Có những chiến thắng oanh liệt nhất lại l à kết quả của sự thất bại nặng nề
nhất. Tất cả chúng ta đều có lúc phải tự đấu tranh giữa việc buông xuôi hay cố
gắng. Nếu bạn là một sinh viên học hành sa sút, nợ nần ngập đầu... Điều xấu hổ
không phải là sự thất bại của bạn mà chính là việc bạn không muốn làm gì để
thoát ra khỏi tình trạng đó.

G - (Giver) - Cho

Cho đi hạnh phúc hơn nhận về. Một lời khen tặng, t ình nguyện làm một
vài việc tốt... tất cả điều đó đều mang đến cho bạn v à người khác một cảm giác
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dễ chịu và thực sự là rất có ý nghĩa. Khi bạn cho chỉ đ ơn giản là cho chứ không
mong đền đáp, bạn sẽ nhận được nhiều hơn thế.

H - (Happy) - Hạnh phúc

Nên tự tìm lấy hạnh phúc cho mình từ những điều đơn giản trong cuộc
sống. Công việc, sở thích riêng, bạn bè, đồng nghiệp... Tất cả những điều n ày

đều ẩn chứa những giá trị mà bạn chưa khám phá hết được.

Cuộc sống là một chuỗi phức hợp, bạn không thể tránh đ ược những lúc
chán nản, mệt mỏi, kêu ca, phàn nàn, nhưng quan trọng vẫn là cảm giác riêng

của bạn. Khi bạn cảm thấy hạnh phúc, th ì đấy chính là hạnh phúc thực sự.

Đừng kêu ca, phàn nàn mãi về những gì chưa hoàn thiện trong cuộc sống,
nên nhớ rằng bản thân bạn cũng chính là một vấn đề. Hãy tự hoàn thiện mình và

cảm nhận hạnh phúc từ những g ì mình đang có.

I - (Invest) - Đầu tư

Nên đầu tư cho tương lai của bạn ngay từ bây giờ. Bạn kiếm đ ược nhiều
tiền? Nhưng không có nghĩa là bạn "phải" tiêu cho bằng hết số tiền đó. Hãy học
các tỷ phú, họ có rất nhiều tiền, nhưng luôn muốn đầu tư vào một lĩnh vực nào

đó để làm tăng số tiền ấy lên hơn là chịu "ném tiền qua cửa sổ".

Đừng có tiêu pha quá đáng, và cũng tránh lâm vào cảnh nợ nần chồng
chất. Bạn có thể đầu tư cho tương lai bằng nhiều cách: học hành chăm chỉ, cố
gắng thăng tiến trong nghề nghiệp, v.v... L àm thế nào đó để khi bạn bước vào

tương lai, bạn không cảm thấy mình quá "nghèo nàn".

J - (Joyfulness) - Niềm vui

Tự tìm lấy niềm vui và ý nghĩa trong tất cả các công việc bạn l àm, như thế
bạn sẽ cảm thấy hứng thú hơn. Tự tìm lấy niềm vui cho mình và cho cả người
khác nữa. Bạn có thể gọi người lái xe, thư ký, lễ tân bằng tên thân mật, và hỏi
thăm sức khỏe của họ. Sau đó hãy xem câu trả lời bạn nhận được là gì.

Quan tâm đến người khác và tự tạo cho mình các mối quan hệ cá nhân, và

bạn sẽ cảm nhận thấy niềm vui lớn nhất của m ình.

K - (Knowlegde) - Tri thức



HẠT GIỐNG TÂM HỒN Nguyễn Lê Quang Duy

Tổng hợp từ Internet Trang 5

Có những điều bạn học được ở trường, nhưng cũng có những điều chỉ có
cuộc sống mới dạy được cho bạn. Sự học là suốt đời và hãy làm một người học
trò chăm chỉ. Bởi vì khi bạn càng biết nhiều, bạn sẽ ngẫm ra một điều rằng m ình

vẫn chưa biết gì cả.

Những cái cũ bạn đã học được, những cái mới bạn chưa hiểu? Tất cả vẫn
còn tiềm ẩn trong cuộc sống. Sự "học" và sự "biết" là mênh mông vô cùng trong

cuộc đời này. Hãy tích lũy kiến thức cho mình, và hãy học thêm những điều mới
trong tất cả các cơ hội bạn có được.

L - (Listen) - Lắng nghe

Nói một và lắng nghe gấp đôi. Bạn phải tự biết cân đối điều này. Lắng
nghe theo đúng nghĩa của nó chứ không phải lắng nghe một cách hời hợt. Bạn sẽ
hiểu thêm nhiều điều và ngẫm nghĩ được nhiều điều từ việc biết lắng nghe một
cách hiệu quả.

M - (Mistake) - Lỗi lầm

Đừng sợ hãi nếu bạn lỡ gây ra một lỗi lầm nào đó. Hãy tự động viên mình

rằng đó chính là cách để bạn học hỏi và rút kinh nghiệm. Đừng để những lỗi lầm
đó đánh gục bạn.

Có thể bạn sẽ rất buồn và day dứt, vậy thì đừng cố giấu diếm, hãy tìm

cách giải toả và cố học thêm những điều mới từ cái đã cũ. Và cố gắng đừng bao
giờ lặp lại những sai lầm tương tự.

N - (No) - "Không"

Hãy biết nói "không" đúng lúc. Nói "không" với cuộc sống quá buông thả,
nói "không" với những cách cư xử khiếm nhã, nói "không" với những thói quen
xấu, với những người xấu mà bạn gặp. Nói "không" đúng lúc và đúng cách sẽ là
cái rào chắn tốt nhất bảo vệ bạn không bị sa ngã và cám dỗ.

O - (Opportunity) - Cơ hội

Cơ hội nhiều khi gõ cửa rất nhanh và rất khẽ. Nếu bạn chú ý lắng nghe,
bạn sẽ biết được khi nào thì nó đến. Để tâm đến những thứ diễn ra xung quanh
bạn, và hãy biết chấp nhận rủi ro, mạo hiểm để nắm bắt lấy những c ơ hội. Số
phận của bạn nằm trong tay bạn.

P - (Patience) - Kiên trì
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Thành Rome không thể xây trong một ngày, và sự nghiệp của bạn cũng
vậy. Tất cả mọi người đều bắt đầu bằng một cách n ào đó và tất cả mọi thứ đều
cần có thời gian.

Mặc dù có thể sẽ rất khó khăn để hiểu một vấn đề ngay lập tức, nh ưng nếu
bạn đủ say mê, kiên nhẫn để học hỏi và quyết tâm làm điều đó, bạn sẽ làm được.
Chữ "Nhẫn" đúng là rất khó học, nhưng mọi thành công đều cần có nó.

Q - (Quality) - Phẩm chất bên trong

Hãy tỏ rõ năng lực của mình trong tất cả những việc mà bạn làm. Thiết
lập những mối quan hệ nghiêm túc, làm việc hiệu quả, suy nghĩ chín chắn, giữ
gìn sức khỏe... Nên nhớ rằng, bao giờ giá trị bên trong cũng bền vững hơn dáng
vẻ bên ngoài.

Giá trị cuộc sống là ở những phẩm chất bên trong, là được đánh giá ở tính
hiệu quả chứ không phải ở việc tính từ lúc sinh ra đến giờ bạn đ ã làm được bao
nhiêu việc.

R - (Reputation) - Thanh danh

Dù là tiếng tốt hay tiếng xấu cũng sẽ được "lưu giữ". Bạn bè, người
quen... sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến sự h ình thành tính cách của bạn. Vậy nên,

bạn phải biết chọn bạn mà chơi, chọn mặt gửi vàng.

Tiếng lành đồn xa, tiếng dữ càng đồn xa hơn. Thanh danh là cái sẽ theo
bạn đến suốt đời, do đó hãy biết cách"chăm sóc" và "nuôi dưỡng" nó.

S - (Success) - Thành công

Thành công không phải là cân đo đong đếm số tiền bạn kiếm được hay số
lượng tài sản mà bạn có. Thành công chính là khi bạn biết vượt qua chính mình,

là khi bạn biết tự điều khiển cuộc sống theo h ướng tích cực hơn.

Nếu bạn so sánh mình với người khác, bạn sẽ rơi vào tình trạng bế tắc.
Thay vào đó hãy tìm cách "chạy đua" với những mục tiêu cụ thể mà bạn đã đặt
ra. Hãy tin rằng bạn có đủ khao khát và bạn có đủ những tố chất để có thể trở
thành một người thành công.

T - (Thankful) - Biết ơn
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Hãy biết ơn những gì cuộc sống mang lại cho bạn và trân trọng những gì

mình đang có. Nếu bạn chưa có một công việc và địa vị cao? Đừng lấy điều đó
làm xấu hổ, hãy tự nhủ rằng so với những người thất nghiệp mình còn may mắn
hơn nhiều, rằng không có công việc nào là thấp kém nếu đó là công việc hợp
pháp.

Biết đánh giá đúng những cơ hội trong công việc cũng như những thứ
giúp bạn sống tốt hơn. Hãy cám ơn sức khoẻ của bạn, gia đ ình bạn và tất cả
những người tốt mà bạn may mắn được gặp.

U - (Understanding people) - Thấu hiểu

Cố gắng hiểu người khác nhiều hơn. Luôn nhớ ơn những người đã giúp

đỡ bạn và cố gắng để giúp đỡ người khác. Đối xử với những người xung quanh
bằng sự kính trọng bất chấp địa vị v à thân thế của họ. Khi bạn chín chắn, bạn sẽ
nhận thức được rằng, hiểu người khác tức là hiểu thêm nhiều điều về bản thân
mình.

V - (Values) - Giá trị

Nhận ra giá trị của bản thân và phải xác định được cái gì là quan trọng
nhất đối với mình. Đừng bao giờ buông xuôi với những thứ m à bạn biết rằng nó
có ý nghĩa quan trọng đối với bản thân bạn.

Hãy giữ vững lập trường và quan điểm của mình, tin tưởng vào sự lựa
chọn của mình. Nếu bạn không có lập trường của riêng mình, bạn sẽ bị rơi vào
một mớ hỗn độn và không tìm được lối ra.

W - (Willing) - Sẵn sàng

Nếu bạn mới đi làm, hãy sẵn sàng đến sớm và về muộn, bỏ thói quen đi ra
ngoài ăn trưa hoặc mua sắm để không phí phạm thời gian v à làm việc tốt hơn.
Hãy sẵn sàng làm từ những cái cơ bản nhất, đừng ngại khổ, công lao của bạn sẽ
được đền đáp xứng đáng.

X - ("X" traordinary) - Bất ngờ

Có một vài điều xảy ra mà không cần có lý do cũng như không thể nào

giải thích được. Nhiều lúc bạn nghĩ mình đã nắm chắc trong tay chiến thắng,
nhưng khi có một vài điều bất ngờ xảy ra bạn sẽ hiểu rằng không có g ì là chắc
chắn cả.
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Đừng có trở thành một người tự mãn, rằng bạn không bao giờ sai. Bạn
không thể đạt được điều đó, tất cả mọi thứ đều chỉ l à tương đối. Hãy sống cuộc
sống của mình, mơ giấc mơ của riêng mình, nhưng đừng bao giờ nghĩ rằng sức
khoẻ, gia đình, công việc... sẽ luôn luôn giống như bạn hình dung, không có gì

thay đổi.

Y - (You) - Bản thân bạn

Bạn hãy biết tự hài lòng với mình ở một mức độ có thể. Đừng chú ý đến
những người hơn mình để so sánh và dằn vặt. Đó không phải là cầu tiến, đó là
so sánh và ghen tỵ.

Hãy giúp đỡ những người kém may mắn hơn. Vui mừng vì những gì bạn
đã làm được, và cố gắng với những gì bạn chưa làm được. Hối hận và dằn vặt
chẳng được ích lợi gì. Nên nghĩ rằng, một tương lai tốt đẹp đang chờ đón bạn ở
phía trước.

Z - (Zoom) - Biến ước mơ thành hiện thực

Bạn đã sẵn sàng, bạn đã kiên quyết, bạn đã biết cách mở rộng con đường
mà bạn đã chọn từ trước, bạn đã cảm thấy hài lòng về sự lựa chọn của mình?

Vậy thì đấy là lúc bạn đủ năng lượng và điều kiện để "cất cánh", để hoàn thành

những dự định và ước mơ của mình.
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Những câu chuyện về lời cám ơn và xin lỗi chẳng bao giờ là thừa để
nhắc đến trong một cuộc sống xô bồ nh ư thế này, dù không phải ai cũng
hiểu hoặc hiểu nhưng cho qua, có những điều tưởng như nhỏ nhặt nhất,
nhưng lại có ý nghĩa quan trọng thế nào trong cuộc sống này.

Càng ngày tôi càng ít nghe thấy người ta, nhất là những người trẻ tuổi, nói
"cám ơn" và "xin lỗi" với nhau, và hình như bây giờ người ta quên mất sự tồn tại
của nó trên đời. Những lời xin lỗi càng ngày càng thiếu đi trong cuộc sống xã

hội (bạn có nhớ bài "Hard to say I’m sorry" của ban nhạc Chicago, hay "Sorry
seems to be the hardest word" của Elton John không), th ì những lời cảm ơn hầu
như không tồn tại, trong khi sự lịch thiệp, khi êm tốn, biết ơn và biết lỗi phải là
một phần quan trọng trong cuộc sống th ường nhật của chúng ta .

Đã bao giờ bạn tự hỏi mình thật sự nói những câu đó bao nhiêu lần trong
một ngày, và nếu có nói, thì đã bao giờ chúng ta nói những điều đó một cách
thực lòng? Và từ những lời nói đó, đi xa hơn, là những hành động để xin lỗi và

cám ơn? Thế đấy, chúng ta đã mất đi thói quen nói 2 từ đó. Nhưng những ai có
thể nói được 2 từ đó lại có những người chỉ biết nói đúng những từ ấy, v à không

biết làm gì để thể hiện những điều mà họ mới nói từ trong tâm của m ình.

Những người phương Tây hoặc một nền giáo dục phương Tây đã luôn

sống với hai câu ấy trong suốt cuộc đời họ, v à nó luôn xuất hiện trên môi họ bất
cứ lúc nào. Đã tồn tại từ hàng trăm năm nay một thứ văn hóa cảm ơn và xin lỗi
như thế, và tiếp xúc với họ luôn dễ chịu. Trong x ã hội này, thứ văn hóa cảm ơn
và xin lỗi đã không tồn tại, hoặc thực tế tồn tại một cách giả dối v à bị lợi dụng.
Người ta cảm ơn không bằng lời nói mà bằng phong bì, và những kẻ mắc sai
lầm nghiêm trọng chỉ nói xin lỗi một cách ráo hoảnh cho xong chuyện v à rồi vẫn
giữ cái ghế của mình.
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Nhiều người nói với tôi, rằng nói những điều đó ra l à một sự khách khí và

đôi khi, giả tạo và ai cũng "ngài ngại". Cái chính là thực lòng. Ừ, thì một phần
sự thừa nhận ấy là đúng, nhưng tại sao con người ta không thể sống xã giao với
nhau trong khi điều đó chẳng có gì là giả dối, tại sao chúng ta không thể biết nói
lời cảm ơn một ai đó và nhận lỗi một ai đó chỉ vì điều đó là nhỏ nhặt nhất, trong
khi một cái thùng rác vô tri vô giác vẫn có dòng chữ "Cảm ơn đã bỏ rác vào

tôi"? Tôi vẫn tin là những ai đã không biết cảm ơn và xin lỗi vì những điều nhỏ
nhặt nhất sẽ không thể làm được những điều vĩ đại nhất.

Cuộc sống công nghiệp hiện tại đã làm con người ta thay đổi quá nhiều,
và trong bản tính của mỗi người, không phải lúc nào cũng biết đến hai từ cám ơn
và xin lỗi. Nhưng có bao giờ ai đặt ra câu hỏi: cuộc sống Phương Tây còn nhanh

gấp bội chúng ta, tại sao họ vẫn có thể nói đ ược những điều ấy và chả lẽ họ luôn
ngượng và coi chuyện nói điều đó ra là giải dối như chúng ta vẫn nghĩ? Vấn đề
là lối sống và giáo dục, mà hình như từ lâu, người ta đã dạy con trẻ những điều
này một cách máy móc và giáo điều trong những cuốn "Giáo dục công dân", m à

những tiết học "Giáo dục công dân" lại l à được những người có trách nhiệm biến
thành những giờ học buồn tẻ nhất trên đời.

Thêm những chi tiết nữa: bây giờ người ta cũng không biết xếp hàng,

không có ý thức xếp hàng, và lúc nào trong đầu hầu như tất cả cũng có một suy
nghĩ ích kỷ cho riêng mình và không cần biết đến bất cứ ai khác. Xã hội có
những quy định bất thành văn ("First come, first serve" - ai đến trước dùng

trước), và thành văn ("Queue by law" - Xếp hàng), nhưng đó không phải là xã

hội mà chúng ta đang sống. Người ta chen ngang và húych nhau ở khắp mọi nơi,
trong những chỗ đổ xăng, trên đường xá, trong trường học, trên cầu thang, ở các
thang máy. Và người ta vượt đèn đỏ ở mọi ngã tư, vượt đường sắt lúc chắn tàu

đang đóng với một sự vội vã thật đáng trách, trong khi sự vội v ã, hối hả và đầy
hăng say như khi vượt đèn đỏ ấy đáng lẽ cần phải được thể hiện trong công việc
và trong cuộc sống.

Thế nên, bây giờ, tôi hay cảm thấy vừa ngạc nhiên vừa xúc động, khi có
một ai đó đi cùng chiều với mình nói với sang "Anh quên gạt chân chống xe
máy kìa". Ít ra, vẫn còn có những người biết quan tâm đến những người khác.
Và những câu nói tưởng như rất đơn giản ấy đôi khi lại là những món quà nhỏ,
nhưng rất có ý nghĩa trong cuộc sống này.
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Bài này Jas đọc báo lâu rồi thấy vui nên giữ đến bây giờ. Post lên cho

mọi người xem cho vui nhưng ở một góc độ nào đó, Jas thấy nó đúng đó
chứ! Các bạn gái suy nghĩ cẩn thận trước khi "lỡ bước đưa chân" nhé!

Jasmine

Một câu nói có thể thay đổi đến đâu qua năm tháng.

Sau khi cưới, chàng nói với nàng...

6 tuần: Chào em tình yêu của anh!

6 tháng: Thế nào, ngày hôm nay tốt đẹp chứ?

6 năm: Có thư từ gì không hả?

6 tuần: Kìa, thôi khỏi phiền, để anh tới đó cho, em yêu.

6 tháng: Em muốn anh tới đó chứ gì?

6 năm: Em mau mau tới đó đi chứ.

6 tuần: Em yêu, mẹ em gọi điện đấy.

6 tháng: Điện của em.

6 năm: Có điện tho-OO-ại này!

6 tuần: Anh sẽ đưa em đi du lịch Nepal, em yêu.

6 tháng: Em muốn đi Nepal thật à?

6 năm: Ở nhà không tốt hay sao?

6 tuần: Em yêu, anh nghĩ một chiếc nhẫn sẽ làm em vui thích.
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6 tháng : Một cái lọ bao giờ cũng có ích.

6 năm: Này, thích gì thì em tự đi mà mua.

6 tuần: Em yêu, em muốn đi xem phim không?

6 tháng: Giá mà chúng ta đi xem phim Evita.

6 năm: Anh xem phim Evita rồi, em đi mà xem đi.

6 tuần: Em yêu, không có gì nghiêm trọng cả, không dây bẩn g ì đâu.

6 tháng: Cẩn thận đấy, kẻo bẩn hết bây giờ.

6 năm: Đồ hậu đậu vụng về!

6 tuần: Em yêu, em lại còn nấu nướng ngon nữa mới tuyệt chứ.

6 tháng: Bữa tối nay có món gì thế em?

6 năm: Trời, lại thịt kho à?

6 tuần: Em yêu, em muốn uống gì?

6 tháng: Anh sẽ uống một ly Martin.

6 năm: Em lại quên bỏ đá vào ly rồi.

6 tuần: Chúng ta về thăm bố mẹ em nhé, em yêu.

6 tháng: Tuần này thì không được, anh bận.

6 năm: Ông bà già em hồi này vẫn khoẻ chứ?

6 tuần: Ồ! Em yêu, em đặt sẵn chiếc đĩa ưa thích của anh vào máy rồi đấy

à?

6 tháng: Coi chừng em làm xước chiếc đĩa của anh đấy.

6 năm: Em đừng có bao giờ động vào máy của anh nữa.

6 tuần: Anh đã xén cỏ ngoài vườn rồi, em yêu. Đẹp đấy chứ em nhỉ?

6 tháng: Hết xăng cho máy xén cỏ mất rồi.

6 năm: Thứ bảy này đến lượt em xén cỏ đấy.

6 tuần: Em nói đúng em yêu, nên thêm một chút muối nữa!

6 tháng: Hơi bị nhạt, chẳng phải thế sao?
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6 năm: Em nấu nướng tồi y hệt mẹ em vậy!

6 tuần: Anh đã đặt chỗ cho hai chúng mình rồi đó, em yêu, ở một nhà

hàng tuyệt lắm.

6 tháng: Anh cam đoan với em rằng tối nay anh không thấy đói.

6 năm: Em ăn trước đi, tối nay chưa chắc anh đã về.

6 tuần: Anh đã thuê film cho em rồi đó, em yêu.

6 tháng: Em tin chắc em muốn xem film ấy chứ?

6 năm: Hôm nay có truyền hình trực tiếp trận đấu bóng đá, em phải để
anh sử dụng TV.

6 tuần: À không, em yêu, tối nay chỉ có hai chúng mình với nhau thôi nhé.

6 tháng: Em không lấy làm phiền nếu bạn anh ở lại ăn tối chứ?

6 năm: Có 10 người. Em chuẩn bị bữa tối được chứ. Toàn là bạn bè thân

của anh cả.

6 tuần: Tuổi thơ của em thật không vui.

6 tháng: Bố mẹ em hơi quá quắt đấy.

6 năm: Bố mẹ em thế chả trách em thế.

6 tuần: Chà, thứ nước hoa em dùng tuyệt quá, làm anh phát điên.

6 tháng: Em không thấy nước hoa em dùng có mùi hơi hắc sao?

6 năm: Em dùng nước hoa gì mùi kinh thế?

6 tuần: Em mặc chiếc váy này hợp quá.

6 tháng: Lại thêm một chiếc váy mới nữa?

6 năm: Cái váy này giá bao nhiêu ti ền đấy?
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Tôi học được rằng:

Có những điều dù ta chỉ làm trong khoảnh khắc nhưng lại làm ta đau
lòng cả đời.

Tôi học được rằng:

Mỗi khi xa rời người thân yêu, hãy luôn nói lời thương yêu nhất, bởi có
thể đó là lần cuối ta gặp họ.

Tôi học được rằng:

Đã là bạn thân, dù không làm gì cả, ta vẫn có những phút giây tuyệt vời
khi bên nhau.

Tôi học được rằng:

Tình bạn chân thành sẽ mãi lớn lên dù cho có cách xa ngàn dặm, và tình

yêu đích thực cũng thế đấy.

Tôi học được rằng:

Chỉ vì ai đó không yêu ta theo cái cách mà ta mong mu ốn, điều đó không
có nghĩa là họ không yêu ta hết lòng. Đối với một người bạn tốt, sẽ chẳng có vấn
đề gì nếu chẳng may họ làm tổn thương ta, và hãy biết tha thứ cho họ vì điều đó.

Tôi học được rằng:

Sẽ không đủ nếu ta chỉ biết tha thứ cho ng ười khác. Đôi khi cũng phải học
cách tha thứ cho chính mình.

Tôi học được rằng:
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Bất kể con tim ta có tan vỡ, cuộc sống cũng sẽ chẳng dừng lại, v à vẫn vô
tình như không biết đến tổn thương của ta.

Tôi học được rằng:

Cuộc đời ta có thể bị đổi thay tại một khoảnh khắc n ào đó bởi một người
thậm chí ta không quen biết.

Tôi học được rằng:

Ngay cả khi trắng tay, ta vẫn có thể thấy đ ược mình thật giàu có để giúp
đỡ mỗi khi bạn bè cần đến.

Tôi học được rằng:

Người mà ta rất quan tâm, thậm chí cả cuộc đời th ì lại có thể rời xa ta rất
sớm.

Người mà ta nghĩ sẽ vùi ta xuống đất đen khi hoạn nạn, nhưng chính họ
lại là người nâng ta dậy khi ta vấp ngã.

Tôi học được rằng:

Khi không vui, ta được quyền giận dỗi, nhưng lại chẳng được phép tàn

bạo và hung ác.

Tôi học được rằng:

Trên đời này, không phải ai cũng tốt và tử tế với ta, cho dù ta không động
chạm đến họ. Cách tốt nhất là đừng nên để ý đến những kẻ muốn chứng kiến ta
gục ngã . Hãy sõng vì những người yêu quý ta.

Tôi học được rằng:

Để "thành nhân", thành người mà ta mong muốn, phải mất thời gian rất
dài.

Tôi học được rằng:

Hãy chịu trách nhiệm về những g ì ta làm dù điều đó có làm lòng ta nát

tan.

Tôi học được rằng:

Nếu ta không làm chủ được hành vi của mình, nó sẽ điều khiển lại ta.
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Tôi học được rằng:

Người trưởng thành có nhiều điều phải suy nghĩ với những kin h nghiệm
đã qua, và có được những bài học rút ra từ đó, và không bao giờ quan tâm nhiều
đến việc mình đã tổ chức bao nhiêu lần sinh nhật.

Tôi học được rằng:

Hoàn cảnh sống có ảnh hưởng đến việc hình thành nhân cách của chúng
ta, nên hãy ý thức về điều đó.

Tôi cũng học được rằng:

Chiếc áo không bao giờ có thể làm nên thầy tu.

Ta không nên quá háo hức để khám phá bí mật v ì nó có thể làm thay đổi
cuộc đời ta mãi mãi. Dù hai người cùng nhìn vào một vật nhưng họ lại có thể
thấy những điểm khác biệt rất lớn...



HẠT GIỐNG TÂM HỒN Nguyễn Lê Quang Duy

Tổng hợp từ Internet Trang 17

Ban đầu nó chỉ là những tờ giấy trắng tinh nằm y ên trong quyển vở
của cậu bé học lớp 3. Một ngày nọ, cậu bé quyết định dùng nó. Và nó đã

không còn là những tờ giấy tầm thường ngày nào.

Người ta giờ đây gọi nó là diều, một cái tên mà nó luôn cảm thấy tự hào

khi được nhắc đến.

Diều rất chờ đợi cái ngày đầu tiên mà nó sẽ cất cánh tung mình trên bầu
trời cao, nơi chỉ có mây trắng cao vời vợi cùng nó thoả thích chuyện trò, tâm sự.
Nó cảm mến cậu chủ vì cách cậu ta nâng niu, trân trọng nó đến nh ường nào...

Ngày mai, mọi chuyện sẽ khác...

Ngày mong chờ nhất trong cuộc đời của diều đ ã đến, đó là một ngày nắng
đẹp và không còn gì tuyệt hơn nếu được bay lượn trong thời tiết đẹp thế này.

Cậu bé căng dây diều và chuẩn bị thả nó lên bầu trời xanh. Chẳng rõ vì lý do

nào diều cậu thả làm cách nào cũng không thể bay cao được...

Không có gió, cậu bé thì thầm với cánh diều.

Phải rồi, diều muốn bay lên bầu trời cao phải nhờ đến  gió. Lòng diều phập
phù ý nghĩ mình phải nhờ cậy ai đó, nó thủ thỉ vào không gian:

"Gió ơi, hãy giúp tôi bay lên với bầu trời xanh".

Lời cầu khẩn của diều đã đến tai với nàng gió. Cô ấy mượt mà khẽ lắc
mái tóc lãng du của mình thổi bay diều lên không trung trong sự ngạc nhiên pha

lẫn thích thú của cậu chủ nhỏ. "Thích quá, tôi muốn bay cao h ơn nữa hỡi gió"-

Diều thích thú nói.
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Và gió đồng ý. Diều bay cao hơn trước, giờ nó đã ở rất xa xo với cậu chủ
của mình...

Diều đã gặp mây, ôi, cô nàng thật quyến rũ... Nhìn xem, cô ấy dường như
đang gọi mình đến bên cô ấy. Diều nghĩ như vậy khi thấy làn mây đang nhẹ
nhàng trôi đi...

- Gió ơi, hãy đưa tôi lên cao, cao hơn nữa...

- Nhưng rồi anh sẽ không thể nào gặp lại cậu chủ, gió nhẹ nhàng khuyên

nhủ.
- Ai cần đến cậu ấy, tôi cần gió giúp tôi, cánh diều từ chối lắng nghe.

Gió lại một lần nữa chiều lòng diều và lần này, cậu chủ nhỏ đã không thể
níu kéo sợi dây dù nắm giữ diều. Diều đã bay, bay rất cao... Ở trên không trung,

khi đã gần chạm đến các tầng mây, đột nhi ên sự ngạo mạn của một kẻ chiến
thắng lấn lát lý trí của diều:

- Tôi không cần gió, tôi... yêu mây. Không có cô tôi vẫn có thể bay, bay
cao hơn nữa.

Và gió đã bị tổn thương, lời nói của diều hơn cả một sự xúc phạm... Gió
đã nhẹ dần đến khi không trung không c òn nghe tiếng cô ấy hát, gió đã đi như
thế...

Mất gió, diều tự nhiên chới với. Gã ta không thể điều khiển mình được
nữa.
- Cậu chủ... cậu chủ...

Diều hét lên nhưng gã đã quên mình từng từ bỏ cậu chủ của mình thế
nào... Hắn đang rơi, rơi đến một xó nào đó mà sẽ không ai còn nhận ra hắn...
Mây, hắn nhìn thấy thấy cô nàng đỏm dáng đang cười nhạo sự ngu ngốc của
hắn...

- Gió... gió ơi...

Diều thốt lên lời gọi gió trong sự tuyệt vọng nhưng gió đã không thể
nghe...

Hạnh phúc thật sự là gì khi bạn là một kẻ không biết nắm giữ nó? Giống
như diều, hạnh phúc cuối đời của nó xem ra chỉ l à cái vũng lầy và người ta sẽ
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mãi cười nhạo nó, một kẻ bất nghĩa và không bao giờ biết trân trọng những g ì

đang có...
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Cuối năm lớp 12 cũng là sinh nhật 18 tuổi, tôi được tặng một cuốn sổ
tay rất đặc biệt. Không trang trí cầu k ì, không họa tiết sặc sỡ, nó giản dị với
tông màu nâu nhạt, chỉ có đúng một chi tiết nổi bật l à từ "Lose" được in rất
to phía ngoài bìa.

Băn khoăn mãi về ý nghĩa của từ này, cuối cùng tôi cũng quyết định sẽ
viết vào cuốn sổ xung quanh cái chủ đề "Đánh mất" ấy. Có lẽ ng ười tặng tôi
cuốn sổ muốn tôi nhìn lại, nghĩ và nhìn xa hơn một chút, tôi đoán vậy...

ElizCua

Mất đi và lấy lại được

Dạo còn nhỏ, tôi rất hay làm mất đồ dùng của mình mỗi khi đi chơi hoặc
đi học, những vật dụng trẻ con và cũng ít quan trọng. Có thể là chiếc bút máy, là
cục tẩy chì hay đôi dép vì tôi hay bỏ dép ra chơi nhảy dây...

Tôi nhớ những lần trót làm mất cái gì lại chạy về "báo cáo" ngay với mẹ.
Mẹ chẳng bao giờ mắng tôi mà chỉ căn dặn lại về sự cẩn thận, ngăn nắp. Hôm
sau, tôi lại được mua món đồ mới thay thế, lại vui, lại tung tăng đi ch ơi và (lại)
có thể sẽ đánh mất đồ, lại cẩu thả thêm một hay nhiều lần nữa.

Trong tôi ngày đó hình thành nên cái suy ngh ĩ về những điều "Mất đi và

lấy lại đuợc" vì rõ ràng, tôi chưa bao giờ có cảm giác "mất hoàn toàn" cả, tôi đã

có mẹ, người lấy lại tất cả.

Mẹ như bà tiên trong giấc mơ, là người biến phép màu xung quanh những
tháng năm lớn lên của tôi. Chợt nhận ra, tuổi thơ của mỗi con người như những
hạt màu óng ánh nằm trong chiếc đồng hồ cát, dù có dốc ngược dốc xuôi tới
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mấy thì chúng vẫn ở yên trong khối thủy tinh, để được bảo vệ và nâng niu - Tuổi
thơ hay còn là quãng thời gian của những điều không mất đi...

Mất đi và không lấy lại được

Thành "người lớn", "phép màu", "cổ tích" cũng dần lùi vào góc kỉ niệm.
Mới đầu là sự ngỡ ngàng - sững sờ, nhưng rồi tôi cũng phải quen và học cách
chấp nhận thực tế: có những cái Mất đi và không lấy lại được, những điều quí
giá rời xa, khiến trái tim bạn mệt mỏi...

Đó là lần đầu tiên tôi gánh chịu nỗi đau mất người thân, khi bà ngoại qua
đời. Buổi chiều ấy, tôi đang ở công ty, chiều đó c òn chuẩn bị đi chơi nữa chứ,
rồi tôi nhận được điện thoại: "Bà ngoại mới mất, con về nhà đi!". Tôi òa khóc và

chạy về nhà. Chắc chỉ là đùa thôi phải không? Vì tôi vẫn hi vọng, sẽ có điều k ì

diệu.

Mỗi khi nghĩ về ngoại, chút nuối tiếc lại khẽ lay động nh ư một vết thương
còn chưa lành hẳn. Thế mới hay, những người thân thật quan trọng với mỗi
người. Bởi vậy, dù có bận rộn thế nào, cũng cần dành thời gian để ở bên họ, để
chia sẻ và được chia sẻ. Từng giây phút trôi qua của cuộc sống quý giá h ơn gấp
vạn lần, khi bạn biết được rằng, có nhiều lắm, những  điều "Mất đi và không lấy
lại được".

Mất đi và không muốn lấy lại

Mọi thứ trong cuộc sống của bạn đều thật đáng trân trọng. Nh ưng có nhất
thiết phải cố gắng giữ lại tất cả ở b ên mình? Câu trả lời là: Không, không thể và

không nên.

"Không thể" là bởi bạn chẳng bao giờ lường trước được điều gì sắp xảy
đến với mình: niềm vui hay nỗi buồn? Thành công hay thất bại? Tôi từng rất hụt
hẫng khi nhận ra, có người mình rất tin tưởng, yêu mến và trân trọng, đã quay

lưng đi trong những lúc tôi cần nhất. Lúc ấy, tôi buồ n và chới với biết mấy. Rối
bời tới mức còn hy vọng, họ sẽ thương hại tôi và quay lại. Nhưng rồi chẳng có
bàn tay nào ở đó, tôi ngã. Ngã đau... Một thời gian dài trôi qua, tôi vùi đầu vào

công việc để lãng quên. Vết thương lành hẳn, tôi tự đứng dậy, tự bước tiếp,
vững vàng và cẩn trọng hơn. Chính sự vô tình của người khác, chính các cú ngã

đau đã nói lên rằng, có những điều mất đi mà bạn chẳng bao giờ muốn lấy lại.
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Chúng làm bạn đau, tổn thương ít hay nhiều nhưng không mảy may để lại chút tì
vết nào. Chỉ là sau mỗi lần ngã đau, bạn lại trưởng thành hơn một chút mà thôi...

Có nên chăng, "đánh mất" những thứ không thuộc về m ình?

Cuốn sổ đến giờ đã ghi lại khá nhiều "Những điều mất đi". Đó l à một việc
làm thú vị mà ai cũng có thể làm. Bạn viết ra không cần với một cảm xúc đặc
biệt hay triết lý cao siêu gì. Đơn giản, nó như một cái timeline đặc biệt của
người trẻ tuổi. Vì càng lúc, cuốn sổ ấy của bạn sẽ càng ít hơn những điều mất đi,
càng ít những tiếc nuối.

Bạn đang lớn...
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Vị anh hùng trong tim con

Đã có lần con đánh nhau với lũ bạn đến sưng hết cả mặt mũi vì chúng nói

xấu cha, mẹ và không cho con chơi cùng...

Tôi viết bài này để gửi đến những người con đã âm thầm hy sinh cho Tổ
quốc.

Đã có lần con đánh nhau với lũ bạn đến sưng hết cả mặt mũi vì chúng nói

xấu cha, mẹ và không cho con chơi cùng...

Tôi viết bài này để gửi đến những người con đã âm thầm hy sinh cho Tổ
quốc.

Gửi tặng những người bạn của tôi đã không còn cha bên cạnh.

Gửi tặng những người chưa một lần được gọi tên cha...

Và để cảm ơn. Lời cảm ơn của con tim biết yêu thương và muốn được yêu

thương. Biết chia sẻ và muốn được chia sẻ...

Giờ con đã lớn. Đúng thế, con lớn lên trong vòng tay yêu thương của mẹ,
con lớn lên trong nỗi nhọc nhằn đối diện với sự thật mà đám bạn hàng ngày vẫn
gọi con, rằng con là con của “ Kẻ phản bội”.

“Cha ơi”, cho con được gọi như thế cha nhé, mặc dù trong cuộc đời này

con sẽ không bao giờ được gọi tên cha và lắng nghe tiếng cha gọi con một lần.
Đã có những đêm con khóc một mình và ngồi lặng lẽ nhìn những vì sao trên trời
để tìm hình bóng của cha, để ước được một lần gọi tên cha… Giá như những lúc
đó có cha ở bên thì con ấm áp biết chừng nào. Con sẽ không hỏi tại sao cha lại
rời xa mẹ và con ? Cha ơi, con không trách cha đâu, con ch ỉ mong có cha ở bên

để được cha ôm con một lần, một lần thôi con được gọi tên cha.

Lúc con bước vào thế giới này lại là lúc cha bước sang thế giới bên kia.

Cha đi mà chưa nhìn con một lần, chưa ôm con vào lòng, chưa hôn lên trán của
con và cha cũng chưa kịp nhìn sự âu yếm của mẹ dành cho con khi con cất tiếng
khóc chào đời.

Ngày con sinh ra là ngày hạnh phúc nhất của mẹ, nhưng cũng là ngày đau
khổ nhất bởi cha đã ra đi mãi không về. Lúc nhận được tin của cha, mẹ đã ngất
lên ngất xuống, còn con chưa biết gì cả mà chỉ ngơ ngác nhìn thế giới xung
quanh mình rồi oe oe khóc.
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Nỗi nhọc nhằn của mẹ khi phải nuôi con một m ình, khi phải đối diện với
sự khinh bỉ của xóm làng, bởi trong mắt của họ mẹ là vợ của một kẻ phản bội,
vợ của một kẻ đã “quay lưng lại với quê hương để theo giặc”.

Giá như những ngày tháng nhọc nhằn đó có cha ở bên thì mẹ đỡ vất vả và

đỡ cơ cực đi nhiều. Còn con bao giờ cũng bị lũ bạn tách con ra khỏi những
những trò chơi hàng ngày, trong học tập và cả trong cuộc sống đời thường nữa.

Cha ơi, con là đứa con ngoan của mẹ, và là con ngoan của cha nữa mặc dù

mọi người vẫn nói về cha như vậy. Nhưng con biết và luôn tin rằng cha là người
cha tốt nhất của con và tốt nhất trên đời này.

Cha ơi, đã có lần con đánh nhau với lũ bạn sưng hết cả mặt mũi vì chúng

nói xấu cha, mẹ và không cho con chơi cùng, chúng nói con là con của kẻ phản
bội, cha mày chết rồi. Rồi con chạy về nhà, lao vào lòng mẹ và thét lên hỏi mẹ :
Cha con đâu? Con có cha không mẹ? Sao cha không về với mẹ và con? Nhưng
mẹ không nói gì mà vội vàng lấy dầu xoa cho con rồi siết chặt con v ào lòng rồi
hai mẹ con rưng rưng khóc…!

Những trò đùa, câu nói ác ý của lũ bạn trong làng đã giết chết tuổi thơ của
con, con chỉ có mẹ là bạn và đống sách vở mà mẹ tích góp tiền hằng ngày để
mua cho con học. Rồi khi nào buồn con và mẹ lại ra bờ sông và hét thật to, hai
mẹ con thi nhau quăng những hòn đá xuống sông. Rồi đêm đêm nhìn lên trời mẹ
lại chỉ cho con ông sao sáng nhất. Mẹ nói ông sao đó l à cha đấy, cha đang dõi

theo mẹ và con mọi nẻo đường, lúc nào cha cũng ở bên hai mẹ con mình. Cha

ơi, cha có nghe tiếng con nói không? Cha có nghe tiếng khóc âm thầm của mẹ
từng đêm vì nhớ cha và nỗi nhọc nhằn mà mẹ phải gánh chịu hàng ngày không?

Cha ơi, con đã học rất tốt, năm nào cũng được giấy khen là học sinh xuất sắc,
bởi con có một người mẹ thật tuyệt vời, một người chị gương mẫu và cũng là
một người bạn không thể nào tốt hơn. Hàng ngày mẹ động viên và chia sẻ cùng

con, mẹ làm cả những công việc của một người cha, kể cho con nghe về cha, về
những ngày lãng mạn và hạnh phúc nhất của mẹ bên cha, kể cả ngày đầu tiên

cha ngỏ lời với mẹ nữa…rồi hai mẹ con c ười thật to. Mẹ nói cha hát hay lắm v à

cả đánh đàn nữa … Nhưng chưa bao giờ mẹ kể cho con nghe tại sao cha lại bị
mọi người gọi là “ Kẻ phản bội”, con biết mẹ không muốn nhắc đến chuyện
buồn đó nên con không dám hỏi nữa.
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Con lớn dần theo năm tháng, con đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập
và giờ đã đi làm. Những ngày xa mẹ con thương mẹ nhiều lắm, tuần nào cũng
viết thư về thăm mẹ. Con biết để có tiền cho con đi học mẹ đ ã vất vả biết
nhường nào. Đôi tay mẹ gày gò và khô rát, những ngày trời khô hanh là bàn tay

mẹ lại nứt ra từng mảng, cứ chạm v ào nước là rất sót, nhưng mẹ vẫn cố làm việc
để kiếm tiền nuôi con. Con thương mẹ rất nhiều nên chỉ biết học thật tốt thôi.
Mẹ ơi, giờ con đã lớn rồi, đã kiếm được tiền để mẹ không phải làm những công
việc vất vả và nặng nhọc nữa.

Một ngày tháng 7 dọn nhà con đã vô tình đọc được lá thư của cha gửi cho
mẹ trước khi lên đường. Mẹ ơi, giờ con đã hiểu tại sao mẹ lúc nào cũng lạc quan
về cha và hết mực chăm cho con mặc dù bị xóm làng dèm pha. Mẹ đã âm thầm
chịu đựng những ngày tháng qua để giữ một bí mật về cha.

Cha không phải là “Kẻ phản bội” mà cha là một anh hùng, cha là người
xung phong sang bên kia chiến tuyến để hoạt động tình báo…

Và đến hôm nay nhận được giấy của Nhà nước truy tặng Danh hiệu liệt sĩ
dành cho cha, Cha đã được ghi tên vào cùng với đồng đội của cha trong nghĩa
trang liệt sĩ.

Thế đấy, nhưng hạnh phúc hơn nữa là đã giải thoát cho mẹ khỏi con mắt
của dân làng, rằng mẹ không phải là vợ của “kẻ phản bội”, mà mẹ là vợ của một
“anh hùng” đã hiến thân và hạnh phúc cho hòa bình của đất nước ngày hôm nay.

Mẹ ơi, con thương mẹ nhiều lắm …

Cha ơi, con biết phải nói sao đây? Biết làm gì để xứng đáng với sự hy
sinh của cha? Con hứa sẽ chăm sóc mẹ thật tốt, để b ù đắp lại những ngày tháng

mà mẹ đã vất vả chịu đựng để nuôi con lên người…

Con không thể nói được lời cảm ơn để cha có thể nghe được nhưng con sẽ
giữ mãi trong trái tim con suốt cuộc đời này!
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Sự tích chiếc nhẫn 7 ngôi sao

Chuyện kể rằng: ngày xửa ngày xưa, có 1 đôi nam nữ yêu nhau say đắm.
Cô gái Hath rất xinh đẹp, thông minh & giàu có. Chàng trai Gimi nghèo khó,

chẳng có gì ngoài tình yêu chân thành. Dù vậy, họ yêu nhau và sống hạnh phúc
bên nhau...

Để làm đẹp mình hơn trong mắt người yêu, một hôm cô gái quyết định
vào tiệm duỗi tóc. Khi trở về, Hath xinh đẹp v à lộng lẫy gấp ngàn lần hơn. Mọi
người đều trầm trồ khen ngợi nàng là người đẹp nhất thế gian. Lời đồn đến tai
thần Venus. Nữ thần sắc đẹp rất tức giận v ì Hath xinh đẹp hơn mình, nên bắt
Hath phải chết.

Và rồi nàng Hath chết, song sắc đẹp của nàng vẫn không tàn phai. Chàng

Gimi đặt nàng nằm trong 1 chiếc quan tài bằng pha lê, và chàng quyết tâm đi
đến cùng trơì cuối đất tìm cách cứu nàng.

Chàng đi ròng rã ngày này sang tháng khác, vượt qua bao nhiêu khó khăn,
đi qua bao miền đất, giúp đỡ biết bao người dọc đường đi. Đến nơi chân trời xa
kia, chàng gặp được vị thần Eros. Thần tình yêu cảm động trước chàng, thần chỉ
tay lên bầu trời và dặn rằng:"Ở trong dãy thiên hà xa xôi kia, có 1 chùm sao g ồm
7 ngôi sao băng. Con hãy đến đó, và hái cho được 1 ngôi sao băng sáng nhất.
Vào ngày cuối cùng của tháng 7, con hãy ném ngôi sao ấy xuống trái đất, người
con yêu sẽ tỉnh dậy. Nhưng sau đó, con sẽ phải biến thành 1 ngôi sao để thế chỗ
cho ngôi sao băng đó, rồi suốt đời con sẽ chỉ là 1 ngôi sao. Con có ch ịu không?"
Những ai được chết vì yêu là đang sống trong tình yêu, ta không quan tâm

chuyện gì xảy ra, chỉ cần nàng được sống, chàng nghĩ. Và chàng tiếp tục lên

đường.
Chàng đã hái ngôi sao băng sáng nhất, chàng đã chờ đợi ngày ngày để ném nó
xuống trái đất. Một ngày dài như một năm khi chờ đợi, chàng không thể chờ
thêm được nữa. Chàng đã ném nó xuống trái đất trước 1 ngày.

Đêm 30-7 năm đó, khi ngôi sao băng sáng nhất được ném xuống trái đất, gặp lực
ma sát cực lớn của bầu khí quyển, nó đã vỡ tung ra thành hàng trăm mảnh nhỏ,
làm sáng rực cả một vùng trời. Sau này, người ta gọi đó là mưa sao băng.
Ở nơi đó, trong chiếc quan tài pha lê tuyệt đẹp, nàng Hath vẫn nằm im, xinh đẹp.
Mái tóc nàng mượt mà như suối nước, những ngón tay nàng nhỏ nhắn, mềm mại
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đến diệu kỳ. Cơ thể nàng vẫn lạnh ngắt. Chỉ 2 dòng nước mắt nóng chảy trên gò

má nàng, chảy mãi, chảy mãi.

Chàng Gimi giờ trở thành 1 ngồi sao. Vì quá thương nhớ nàng Hath mà

chàng không thể thắp sáng nổi chính mình. Chàng dần mờ nhạt nhất trong cả
chùm sao, mà sau này người ta gọi là chòm sao tình yêu.

Ngày nay, mỗi khi gặp mưa sao băng, chúng ta thường mơ ước 1 điều gì

đó. Đặc biệt, nếu gặp được mưa sao băng trong đêm 30 -7, những người yêu

nhau luôn mơ ước mãi mãi không chia lìa.

Sau này, khi sắp xếp lại bảng chữ cái, chữ cái đầu ti ên của tên 2 người
được đặt kề cạnh nhau, theo thứ tự ch àng đi trước, nàng theo sau. Mong muốn 1
tình yêu bền lâu, những người yêu nhau cũng thường tặng nhau những chiếc
nhẫn in hình 6 ngôi sao băng & 1 ngôi sao cô đơn mờ nhạt
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Nhân cách

Paul là một trong những học sinh tôi quý nhất, nh ưng lại không phải là
một trong những học trò giỏi của tôi. Một ngày nọ, Paul bước vào phòng tôi và

hỏi: ...
"Thưa thầy, câu nói mà thầy ghi trên bảng tin có đúng hay không ạ? Hay thầy
viết ra chỉ vì nó nghe có vẻ bóng bẩy".

"Câu nói nào?", tôi hỏi lại mà không rời mắt khỏi chiếc bàn giấy của
mình.

"Thưa thầy, đó là câu: Nếu chúng ta nhận thức được và tin tưởng vào một
điều gì đó, chúng ta sẽ đạt được nó."

Tôi ngẩng mặt lên nhìn Paul rồi trả lời: "Tác giả của câu danh ngôn n ày,

ông Napoleon Hill, đã viết ra nó sau nhiều năm t ìm hiểu cuộc sống của những
bậc vĩ nhân và phát hiện ra rằng chính niềm tin vào câu châm ngôn trên là điểm
chung của tất cả họ".

"Ý của thầy là nếu như em có ý tưởng và tin vào nó thì em có thể thực
hiện được ý tưởng đó?", Paul hỏi tôi với một xúc cảm m ãnh liệt khiến tôi hoàn

toàn bị cuốn hút.

"Theo những gì mà thầy đã chứng kiến và đọc qua thì đó không phải là
câu nói suông mà là một qui luật đã được lịch sử kiểm nghiệm".

Paul đi chậm rãi quanh căn phòng. Đột nhiên em quay lại nhìn tôi với một
quyết tâm mà trước đây tôi chưa từng thấy ở em và nói: "Thưa thầy Schaltter,
trước đây em luôn là một học sinh kém và em biết là em sẽ phải trả giá cho điều
này. Tuy nhiên nếu như em nghĩ mình là một học sinh giỏi và tin vào điều đó thì

liệu em có thể trở thành một học sinh giỏi được không?"

"Tất nhiên là được rồi, Paul. Tuy nhiên em nên biết điều này: nếu như em
thật sự tin vào một điều gì đó, em phải nỗ lực hết mình để đạt được nó. Thầy tin
là sức mạnh của ý chí sẽ giúp em rất nhiều một khi em có quyết tâm."

Sau một lúc im lặng, Paul lên tiếng: "Vâng, thưa thầy, đến cuối học kỳ
này em sẽ trở thành một học sinh giỏi."

"Đó là một thử thách thật sự đấy Paul, nhưng thầy tin là em sẽ đạt được
điều mà em vừa mới nhận thức ra."
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Những tuần sau đó, Paul đã tự hình thành cho mình một sự ham hiểu biết
mãnh liệt khi luôn đưa ra những câu hỏi thông minh và thể hiện một ý thức kỷ
luật cao qua cách ăn mặc và tác phong chỉnh tỏ của mình. Điểm học của em bắt
đầu tăng dần lên và lần đầu tiên trong cuộc đời học sinh của mình, bạn bè em đã

bắt đầu nhờ em giúp đỡ. Và kèm theo đó Paul cũng dần dần trở thành một học
sinh thân thiện và hòa nhã với bạn bè.

Thế rồi cuối cùng thành công cũng đến với em. Vào một buổi chiều ngày

thứ sáu, tôi ngồi vào bàn và bắt đầu chấm điểm cho bài kiểm tra quan trọng về
Hiến pháp nước Mỹ của lớp Paul. Tới bài của Paul tôi đã phải đọc kỹ nhiều lần
bài làm của em trước khi quyết định cầm cây bút đỏ l ên và ghi điểm A cộng vào

bài. Đây là một bài làm xuất sắc và cũng là điểm A cộng đầu tiên của Paul. Sau
đó tôi tính điểm trung bình của Paul và vui mừng nhận ra rằng em đã đạt được
điểm giỏi như mong muốn. Sáng hôm sau, khi tôi vừa bước xuống xe, thì Kathy,

một trong những người bạn thân nhất của Paul, nước mắt giàn giụa chạy đến và

báo cho tôi biết về thảm kịch vừa mới xảy ra: trong khi đang tập kịch với các
bạn, một học sinh nghịch ngợm đã chĩa một khẩu súng "không có đạn" v ào đầu
Paul và bóp cò. Paul đã ngã xuống vì bị một viên đạn xuyên qua não.

Vài ngày sau, giám th ị đưa cho tôi một thông báo về Paul. Ngay kế bên ô

ghi điểm của Paul xuất hiện dòng chữ "không cần thiết". Dù vậy, tôi vẫn ghi
điểm A cộng của Paul vào ô đó- điểm số mà em đã nỗ lực không ngừng để đạt
được nó mà không sao cầm được nước mắtt. Đột nhiên tôi ngừng khóc và bắt
đầu mỉm cười khi hình dung ra ở đâu đó Paul vẫn không ngừng nhận thức, tin
tưởng và đạt được những gì em muốn, nhờ đó đã hình thành cho mình đức tính
ham học hỏi, ý thức kỷ luật, và lòng tự trọng- những đức tính mà những người
thầy phải vun trồng cho các học sinh của m ình. Đó chính là món quà vô giá mà
Paul đã mang đến cho cuộc đời làm giáo viên của tôi trước khi đi xa.
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Chân thiện mỹ

Tôi có thể nhìn con được không?". Người mẹ hạnh phúc hỏi. Đón bọc tả
lót gọn gàng trong cánh tay rồi nhẹ nhàng mở các nếp khăn để nhìn khuôn mặt
nhỏ bé, người mẹ kinh hoàng.

Bác sĩ vội quay nhìn ra cửa sổ. Đứa bé sinh ra không có tai.

Thời gian đã chứng minh thính giác của đứa bé ho àn hảo. Duy chỉ có hình

dáng bên ngoài của cậu bé không hoàn thiện.

Một ngày kia cậu bé từ trường chạy ào về nhà và lao vào trong đôi tay của
người mẹ, nàng thở dài và biết rằng cuộc đời của cậu sẽ là chuỗi ngày đau buồn.
Cậu bé nức nở : "Có đứa gọi con l à đồ quái thai"

Cậu bé lớn lên, đẹp trai, bất chấp sự khiếm khuyết. Một học sinh đ ược
bạn bèyêu thích, lẽ ra anh có thể làm lớp trưởng, thế nhưng chỉ vì đôi tai…

Tài năng thiên bẩm của anh lại phát triển, một tinh hoa về âm nhạc v à văn
chương.
"Con có thể hòa đồng với những thanh niên khác kia mà", Mẹ anh động viên,

nhưng đó chỉ là sự ân cần của trái tim người mẹ.

Cha anh đã liên hệ với một nhà phẫu thuật.

"Không thể làm gì được ư? Tôi tin chắc tôi có thể ghép đôi tai nếu mua
được" Bác sĩ khẳng định. Sau đó là cuộc tìm kiếm người có thể hy sinh đôi tai
cho một thanh niên trẻ.

Hai năm trôi qua.

"Con sắp vào bệnh viện đấy con trai ạ. Mẹ và cha đã tìm được người tặng
tai cho con. Nhưng đó là một điều bí mật". Người cha nói.

Cuộc giải phẫu thành công rực rỡ, và một nhân vật mới nổi lên. Tài năng
anh nở rộ xuất chúng, cuộc đời ở trường trung học và đại học là những chuỗi
ngày hân hoan. Anh lập gia đình và làm công việc ngoại giao.

"Nhưng con cần phải biết!" Anh van nài cha. "Ai đã tặng cho con quá
nhiều như thế? Con không bao giờ có thể đền đáp xứng đáng cho người ấy"

"Cha cũng tin là con không thể". Người cha trả lời , "nhưng giao kèo bắt
buộc con không được biết… đúng hơn là chưa được biết"
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Nhiều năm trôi qua với điều bí mật của họ, nh ưng ngày ấy vẫn đến… Một
trong những ngày tối tăm nhất chưa từng có trong đời đứa con. Anh c ùng cha

đứng nghiêng mình trước quan tài người mẹ. Dịu dàng và chậm rãi, người cha
đưa tay vén mái tóc dài màu nâu dày đ ể lộ ra … đôi tai không còn của người mẹ.

"Mẹ đã nói rằng mẹ hạnh phúc khi không bao giờ cắt t óc", ông thì thào

"Và không ai có thể nghĩ mẹ bớt đẹp đi phải không?"

… Vẻ đẹp thật sự không nằm trong dáng vẻ b ên ngoài, mà ở bên trong trái

tim. Chân giá trị không nằm trong những g ì hữu hình mà nó tồn tại trong những
cái vô hình. Tình thương yêu thật sự không nằm trong những việc đã làm, đã

được biết đến, nó hiện hữu nơi những gì đã thực hiện trong thầm lặng.
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Bệnh

Nhà tôi ở trong một khu phố nhỏ. Từ bé tôi sức đề kháng của tôi rất yếu,
bệnh tật liên miên, lại còn bị bệnh tim. Vì thế cho đến lúc 5 tuổi tôi chỉ có thể ở
trong nhà, chẳng có bạn bè. Ngày ngày tôi ngồi cạnh cửa sổ nhìn những cậu bé
hàng xóm chơi trước cổng nhà mà lòng buồn rười rượi.

Một buổi tối, sau khi ăn xong tôi lại ngồi n ơi cửa sổ nhìn mọi người
chuẩn bị đi dự tiệc ở khu phố. Bỗng nhiên...

từ dưới cửa sổ một đôi mắt to tròn nhìn tôi

"Sao bạn không đi chơi? Cứ ngồi đây thế hả?"

"A...h...Mình không được phép"

"Ngày mai mình sẽ lại kể cho ban nghe"

Cô bé cười thậ tươi rồi bỏ đi theo dòng người. Tôi vẫn ngồi đó nhìn theo

nhưng lúc này lòng tôi rất vui. Tôi cảm nận được rằng mình đã có bạn
Ngày tháng trôi qua. Chúng tôi lớn lên bên nhau. Bố mẹ không còn chăm sóc tôi
như xưa nữa. Họ để tôi tự quyết định và làm mọi chuyên.Tôi và bạn ấy học
chung trường từ cấp 1 lên tới cấp 3. Bạn ấy như một nữ thần luôn ở bên cạnh
che chở cho tôi. Đi học cùng tôi, chuẩn bị thức ăn, mua thuốc. Trơi mưa thì đem
áo mưa, còn chuẩn bị cả khăn và trà gừng vì "không muốn đằng ấy phải bệnh".

Trời nắng lại đem nón, đem ô, đem n ước mát cũng vì "khônng muốn đằng
ấy phải bệnh".

Sau khi tốt nghiệp phổ thông trung học, tôi đi du học b ên Úc. Tôi nói với
bạn, bạn ấy chỉ cười và chuẩn bị hành lý giúp tôi, nào là thuốc, là quần áo, và cả
một list dài những điều cần chú ý.

Đứng trứơc cổng sân bay, bạn ấy không khóc, chỉ mỉm c ười lặng lẽ, nắm
lấy tay tôi
"Đừng quên mình nhé, nhớ viết thư cho mình nhé"

Khi qua đến bên Úc, công việc tất bật, cuộc sống phồn hoa, v à cả những
người bạn ngoại quốc mới đã chiếm hết tâm trí tôi. Năm đầu tiên, tôi và bạn vẫ
trao dổi mail thường xuyên. Tôi nói với bạn những khó khăn tôi gặp, bạn cho lời
khuyên, lời khuyên của bạn lúc nào cũng đúng đắn. Bạn còn dặn tôi phải chăm
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lo sức khỏe. Lúc đó tôi nghĩ chắc không bao giờ tôi qu ên được bạn. Nhưng
những năm sau đó, tôi đã không còn viết thư cho bạn nửa. Tôi dường như quên
hẳn bạn. Nhiều lúc tôi chơt nhớ đến bạn và nghĩ rằng bạn cũng đã quên tôi.

5 năm trôi qua, hôm nay tôi chuẩn bị về nước. Tôi mở hộp mail của m ình ra.

Không như tôi nghĩ. Hộp mail của tôi đầy những th ư của bạn. Tôi dành cả một
ngày để đọc. Nước mắt tôi bắt đầu rơi. Tại sao tôi lại có thể quên bạn như thế.
Bạn luôn quan tâm đến tôi, luôn nhớ đến tôi.

Nhưng thư đã không tới nữa từ 6 tháng trước. Tôi thầm nghỉ chắc bạn
giận tôi. Tôi sẽ về xin lỗi và nói với bạn bây giờ tôi đã biết được bạn là người
dành cho tôi.

Về đến nhà tôi liền chạy sang nhà bạn. Mẹ bạn mời tôi vào nhà uống núoc, và bà

hỏi chuyện tô. Sau khi kể chuyên về tôi. Tôi hỏi

"Bạn ấy đâu rồi hả bác?"

Bác không nói mà lặng lẽ đi ra ngoài. Tôi không hiểu chuyên gì đạ xảy ra.
tôi nhìn quanh. Ah thì ra nhà ban làm lại tủ thờ rồi. Hình như to hơn. Tôi lại gần
nhìn cho lên tủ thờ và thật không tin vào mắt mình. Chỗ được đóng thêm trên tủ
thờ chính là để để hình của bạn. Tôi không còn biết gì. điều cuối cùng tôi nghe

là

"Nó mất 6 tháng trước vì bậnh ung thư phổi cháu ạ"
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Bài văn được viết bởi em Hà Minh Ngọc, lớp 10
chuyên Văn với đề bài sau: “Một bài học sâu sắc, ý nghĩa
mà cuộc sống đã tặng cho em.”.

*** Lời phê của giáo viên: Cảm ơn em đã tặng cô một bài

học, một lời động viên vào lúc cô cần nó nhất! Em đã thực
sự thành công đấy. Mong em tiếp tục thành công.

Điểm 9 (ghi chú thêm 9+)

BẢN CHẤT CỦA THÀNH CÔNG

(© Hà Minh Ngọc - Lớp Văn 06-09)

Đã bao giờ bạn tự hỏi thành công là gì mà bao kẻ bỏ cả cuộc đời mình

theo đuổi? Phải chăng đó là kết quả hoàn hảo trong công việc, sự chính xác đến
từng chi tiết? Hay đó là cách nói khác của sự thành đạt, nghĩa là có được một
cuộc sống giàu sang, được mọi người nể phục? Vậy thì bạn hãy dành chút thời
gian để lặng mình suy ngẫm, cuộc sống sẽ chỉ cho bạn  có những người đạt được
thành công theo một cách giản dị đến bất ngờ…

Thành công là khi bố và con trai có dũng khí bước vào bếp nấu những
món ăn mà mẹ thích nhân ngày 8 – 3. Món canh có thể hơi mặn, món cá sốt
đáng lẽ có màu đỏ sậm lại ngả sang màu… đen cháy. Nhưng nhìn mâm cơm, mẹ
vẫn cười. Bởi vì hai bố con có thể không thành công trên "chiến trường" bếp
núc, nhưng lại thành công khi tặng mẹ "đóa hồng" của t ình yêu. Một hạnh phúc
ý nghĩa hơn cả những món quà quý giá, hạnh phúc ấy long lanh in trong mắt mẹ.

Thành công còn là câu chuyện về một cậu bé dị tật ở chân, không bao giờ
đi lại bình thường được. Từ nhỏ cậu đã nuôi ước mơ trở thành cầu thủ bóng đá.
Sau bao nỗ lực khổ luyện, cậu bé trở thành cầu thủ dự bị trong một đội bóng
nhỏ, và chưa bao giờ được chính thức ra sân. Nhưng đó không phải là thất bại.
Trái lại, thành công đã nở hoa khi cậu bé năm xưa, với bao nghị lực và quyết
tâm, đã chiến thắng hoàn cảnh để theo đuổi một ước mơ từ ngày thơ bé. Thành
công ấy, liệu có mấy người đạt được?
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Sau mỗi mùa thi đại học, có bao sĩ tử buồn rầu khi biết m ình trở thành "tử
sĩ." Hai bảy điểm, cao thật đấy. Nh ưng cao mà làm gì khi nguyện vọng một lấy
tới hai bảy phẩy năm? Đó thực ra không phải l à thất bại, chỉ là thành-công-bị-trì-
hoãn mà thôi. Cuộc sống vẫn chào đón họ với nguyện vọng hai, nguyện vọng
ba. Quan trọng là họ đã nỗ lực hết sức để khẳng định m ình, đó là ý nghĩa vẹn
nguyên của các kỳ thi, và cũng là bản chất của thành công.

Ngày còn nhỏ, tôi đã được đọc một câu chuyện rất xúc động. Truyện kể
về một cậu bé nghèo với bài văn tả lại mẹ - người phụ nữ đã che chở cuộc đời
em. Cậu bé viết về một người mẹ với mái tóc pha sương, với đôi bàn tay ram ráp

nhăn nheo nhưng dịu hiền và ấm áp. Cậu kết luận rằng: bà ngoại là người mẹ -

người phụ nữ đã nâng đỡ em trong suốt hành trình của cuộc đời. Bài văn lạc đề,
phải về nhà viết lại. Nhưng đó mới chính là một tác phẩm thành công, bởi vì ở
đó chất chứa tình yêu thương của đứa cháu mồ côi dành cho bà ngoại. Liệu có
thành công nào, tình yêu nào thiêng liêng h ơn thế?

Nhiều năm trước, báo chí từng vinh danh một cậu học tr ò nghèo đậu đại
học với vị trí thủ khoa. Đối với cậu, đó l à một thành công lớn. Nhưng có một
thành công khác, lặng thầm mà lớn lao, đó là chiến công của một người cha gần
hai mươi năm trời đạp xích lô nuôi con ăn học. Bao niềm tin và hi vọng hiện
trên gương mặt vốn đã chịu nhiều khắc khổ. Và ngày con trai đậu đại học cũng
là ngày ông tốt nghiệp khóa-học-của-một-người-cha.

Tôi biết có một nữ sinh tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại ưu gần hai
mươi năm trước. Với tài năng của mình, cô có thể gặt hái nhiều thành công trên

con đường sự nghiệp và danh vọng. Nhưng cô sinh viên năm ấy đã chấp nhận hi
sinh những cơ hội của đời mình để trở thành một người vợ đảm đang, một người
mẹ dịu hiền của hai cô công chúa nhỏ. C ho tới bây giờ, khi đã là một phụ nữ
trung niên, Người vẫn nói với tôi rằng: "Chăm sóc bố v à hai con chu đáo, đối
với mẹ đã là một thành công lớn." Mỗi khi nghe câu nói ấy, tôi lại r ơi nước mắt.
Gia đình là hạnh phúc, là thành quả đẹp đẽ của đời mẹ, và chúng tôi phải cảm ơn
mẹ vì điều đó.

Con người luôn khát khao thành công, nhưng mù quáng theo đu ổi thành

công thì thật là vô nghĩa. Bạn muốn mình giàu có, muốn trở thành một tỉ phú
như Bill Gates? Vậy thì hãy gấp đồng tiền một cách cẩn thận rồi trao nó cho b à

cụ ăn xin bên đường. Với việc làm đẹp đẽ ấy, bạn sẽ cho mọi người hiểu được
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bạn không chỉ giàu có về vật chất mà còn giàu cả tâm hồn. Khi đó, bạn thực sự
thành công.

Cũng có khi bạn mơ ước thành công sẽ đến với mình như đến với Abramovic –
ông chủ của một đội bóng toàn những ngôi sao? Thành công chẳng ở đâu xa, chỉ
cần bạn dành thời gian chăm sóc cho "đội bóng" của gia đ ình bạn. Ở đó, bạn
nhận được tình yêu thương vô bờ bến, thứ mà Abramovic không nhận lại được
từ những cầu thủ của ông ta. Thành công đến với mỗi người một cách giản dị và

ngọt ngào như thế.

Bạn được sinh ra, đó là một thành công vĩ đại của cha và mẹ. Trách nhiệm
của bạn là phải gìn giữ cho vẻ đẹp hoàn thiện của thành công ấy. Đừng bao giờ
ủ ê nghĩ rằng cuộc sống là một chuỗi thất bại, bởi như một giáo sư người Anh
từng nói: "Cuộc sống này không có thất bại, có chăng chỉ là cách chúng ta nhìn

nhận mọi việc mà thôi." Còn đối với tôi, thành công là khi có ai đó đọc được bài

viết nhỏ này. Có thể sẽ chẳng được điểm cao, nhưng gửi gắm được những suy

ngẫm của mình vào trang viết, với tôi, đó là một thành công!

Ngày 06 tháng 09 năm 2006
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Sắc màu tình bạn

Có một ngày sắc màu của thế giới này bắt đầu tranh luận với nhau xem ai
có gam màu đẹp nhất, quan trọng nhất, hữu dụng nhất v à được yêu thích nhất.

Xanh lá cây nói:" Tôi quan trọng nhất. Tôi là dấu hiệu của sự sống và hy

vọng. Tôi được chọn màu cho cỏ cây, hoa lá. Không có tôi, tất cả mọi lo ài trên

thế gian này sẽ không thể tồn tại. Cứ hãy nhìn về cánh đồng kia, bạn sẽ thấy một
màu xanh bạt ngàn của tôi ".

Xanh dương chen vào:" Bạn có nghĩ về trái đất. Vậy bạn h ãy nghĩ về bầu
trời và đại dương xem sao. Nước chính là nguồn sống cơ bản nhất, được tạo ra
bởi những đám mây hình thành bởi những vùng biển rộng lớn này. Hơn nữa, bầu
trời sẽ cho khoảng không rộng lớn, hòa bình và sự êm ả ".

Màu vàng cười lớn:" Ôi các bạn cứ quan trọng hóa. Tôi th ì thực tế hơn,
tôi đem lạ tiếng cười, hạnh phúc và sự ấm áp cho thế giới này. Này nhé, mặt trời
màu vàng, mặt trăng màu vàng và các vì sao cũng màu vàng. Mỗi khi bạn nhìn

vào một đóa hướng dương, bạn sẽ cảm thấy cả thế giới này đang mỉm cười.
Không có tôi cả thế giới này sẽ không có niềm vui ".

Màu cam lên tiếng:" Tôi là gam màu của sự mạnh khoẻ và sức mạnh. Mặc
dù lượng màu của tôi không nhiều bằng các bạn, nh ưng tôi mới đáng giá nhất vì

tôi là nhu cầu của sự sồng. Tôi mang đến hầu hết các vitamin tối quan trọng nh ư
cà rốt, cam, xoài, bí ngô, đu đủ...Tôi không ở bên ngoài nhiều nhưng khi bình

minh hay hoàng hôn xuất hiện là màu sắc của tôi. Ở đây có bạn nào sánh kịp
được với vẻ đẹp ấy không?".

Màu đỏ không thể nhịn được cũng nhảy vào cuộc:" Tôi là máu, cuộc sống
này là máu. Tôi là màu sắc của sự đe dọa nhưng cũng là biểu tượng của lòng

dũng cảm. Tôi mang lửa đến cho con ng ười. Tôi sẵn sàng chiến đấu vì mục đích
cao cả. Không có tôi, trái đất này sẽ trống rỗng như mặt trăng. Tôi là sắc màu

của tình yêu và đam mê, của hoa hồng đỏ, của hoa anh túc ".

Màu tím bắt đầu vươn lên góp tiếng:" Tôi tượng trưng cho quyền lực và

lòng trung thành. Vua chúa thường chọn tôi vì tôi là dấu hiệu của quyền lực và

sự xuất chúng. Không ai dám chất vấn tôi. Họ chỉ nghe lệnh v à thi hành!".

Cuối cùng, màu chàm lên tiếng, không ồn ào nhưng đầy quyết đoán:" Hãy

nghĩ đến tôi. Tôi là sắc màu im lặng và hầu như không ai chú ý đến tôi. Nhưng
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nếu không có tôi thì các bạn cũng chỉ là vẻ đẹp bên ngoài. Tôi tượng trưng cho
suy nghĩ và sự tương phản, bình minh và đáy sâu cả biển cả. Các bạn phải cần
đến tôi để cân bằng cho bề ngoài của các bạn. Tôi chính là vẻ đẹp bên trong ".

Và cứ thế các sắc màu cứ tiếp tục tranh luận, thuyết phục màu khác về sự
trội hơn của mình. Bỗng một ánh chớp sáng lóe trên nền trời, âm thanh dữ dội
của sấm sét và mưa bắt đầu nặng hạt. Các sắc màu sợ hãy đứng nép sát vào nhau

để tìm sự ấm áp.

Mưa nghiêm nghị nói:" Các bạn thật là ngớ ngẩn khi chỉ cố gắng vật lộn
với chính các bạn. Các bạn không biết các bạn đ ược tạo ra từ một mục đính thật
đặc biệt, đồng nhất nhưng cũng khác nhau? các bạn là những màu sắc thật tuyệt
vời. Thế giới này sẽ trở nên nhàm chán nếu thiếu một trong các bạn. Nào, bây

giờ hãy nắm lấy tay nhau và bước nhanh đến tôi ".

Các màu sắc cùng nắm lấy tay nhau và tạo thành những màu sắc đa dạng.

Mưa tiếp tục:" Và từ bây giờ, mỗi khi trời mưa tất cả các bạn sẽ vươn ra
bầu trời bằng chính màu sắc của mình và phải hợp lại thành vòng để nhắc nhở
rằng các bạn phải luôn sống trong h òa thuận, và ta gọi đó là cầu vồng. Cầu vồng
tượng trưng cho niềm hy vọng của ngày mai ".

Và cứ như thế mỗi khi trời mưa, để gội rửa thế giới này, trên nền trời sẽ
ánh lên những sắc cầu vồng làm đẹp thêm cho cuộc sống, để nhắc nhở chúng ta
phải luôn luôn tôn trọng lẫn nhau.
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Những điều cuối cùng

Một con mèo đã quá no nhưng trong đĩa vẫn còn đầy cá chăng? – Tôi hỏi
kháy cậu ta khi thấy trên tay ông bạn thân nhất là chiếc kẹo cuối cùng trong hộp.
Sự thật là cậu ta đã xơi một lèo hết sạch nguồn thức ăn cuối cùng của tôi. Trong
cái buổi chiều ngập lụt những bài tập toán khó xơi này thì lọ kẹo ấy là niềm an
ủi duy nhất.

- Đừng nói là cậu no quá không ăn nổi nữa đấy nhé!

- Không đơn giản thế đâu – Cậu ta nháy mắt – Đã bao giờ cậu nghe nói
đến "quy luật cuối cùng" chưa?

Tôi biết thừa là cậu ta đang cố phong tặng danh hiệu cho h ành động của
mình.

- Cái kẹo cuối cùng này rất đặc biệt nên tớ không ăn nó vội. Tớ muốn giữ
nó.

Cậu hãy làm thử như thế và sẽ cảm thấy nó rất quan trọng.

- Vậy cả ngàn lẻ một cái kẹo khác mà cậu sẽ ăn rồi cũng trở nên quan

trọng hay sao?
- Này, hãy suy nghĩ một cách nghiêm túc. Tớ muốn được nói về những lần được
coi là "cuối cùng". Khi đi mua ti vi, người bán hàng bảo rằng: "Đây là chiếc ti vi
cuối cùng loại này được sản xuất", thế nào cậu cũng thấy nó quý hơn hẳn vì cậu
sẽ không có được cái TV như thế nữa nên sẵn sàng mua nó dù đắt hơn một hai
giá. Hay lần cuối cùng một người bạn nấu ăn cho cậu trước khi người đó chuyển
nhà đi xa, cậu biết sẽ không có hoặc lâu lắm nữa mới có một bữa ăn nh ư vậy thì

cậu có thấy nó quan trọng và ngon hơn hẳn...

Lần này thì có vẻ như cậu bạn tôi đã nói đúng. Tôi nhớ đến ngày Chủ
Nhật cuối cùng mà cả gia đình đã ăn cơm cùng nhau trước khi bố đi công tác xa

và không bao giờ trở về nữa. Tôi nhớ đến trận c ãi lộn cuối cùng với một người
bạn thân đã không kịp làm lành trước khi bạn ấy chuyển trường, tôi nhớ lần cuối
cùng nhìn thấy con chó nhỏ bị ốm sau bức tường rạp chiếu phim, tôi đã mấy lần
định đưa nó về nhưng lần cuối cùng là lần quyết tâm thì nó đã không còn ở đó
nữa...
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Tôi nhớ những lời cuối cùng một cô bạn cùng khối – người đã nổi tiếng
khắp trường bởi sự can đảm đối mặt với bệnh máu trắng: "Xin các bạn cứ tiếp
tục mong ước những điều tốt lành cho tất cả mọi người, chừng nào cuộc sống
này vẫn còn trên Trái Đất...".

Cậu bạn tôi nói đúng, khi ta thấy một thứ g ì đó là "cuối cùng", ta luôn trân

trọng nó hơn. Hẳn bạn muốn nghe mọi người nói với nhau về bạn: "Lần cuối
cùng tôi gặp cậu ấy, cậu ấy rất dễ chịu." thay vì "Lần cuối cùng tôi gặp nó, nó
cáu bẳn lắm." và nếu bạn nghĩ như vậy, ngày hôm nay của bạn sẽ tuyệt vời hơn
biết bao nhiêu, nếu bạn trân trọng, sẽ yêu quý nó hơn để làm những việc có ý
nghĩa h ơn.
Hãy nhớ rằng, điều cuối cùng bạn làm và câu cuối cùng bạn nói là những thứ ở
lại trong lòng người khác lâu nhất.
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Những giọt nước mắt từ trên trời

Vào một buổi tối mùa đông lạnh lẽo, ngồi cùng chồng bên cạnh lò sưởi,
Fiammetta chợt hỏi:

- Mưa là gì vậy hở anh?

Bên ngoài thời tiết thật là tồi tệ, những giọt nước mưa đập vào ô cử sổ
tách, tách, tách.

- Anh ơi, mưa là gì vậy hở? - Fiammetta vừa lặp lại câu hỏi vừa lay bàn

tay ch ồng.
- Mưa hả em, đó có nghĩa là trời đang khóc đấy.

- Nhưng tại sao trời lại khóc?

- Ừ, cũng không hẳn là trời khóc đâu.

Đúng hơn đó là những giọt nước mắt của tất cả những người buồn sầu
trên thế giới đã kết lại thành mây.

- Tất cả những giọt nước mắt ư, thật thế hả anh?

- Không phải tất cả nhưng là hầu hết. Những giọt nước rơi từ trời là của
những người buồn sầu mà không được ai an ủi. Còn nếu như họ được an ủi thì

những giọt nước ấy sẽ đọng lại và cất giữ trong tim giống như một kho tàng quý

giá.

- Nhưng tại sao mưa nhiều quá vậy?

- Điều đó có nghĩa là ngày nay nhiều người than khóc nhưng lại có quá ít
người an ủi.

- Vậy làm sao để cho mưa tạnh? Em phải an ủi tất cả mọi ng ười trên thế
giớ này ư? Em muốn ngày mai trời lại nắng.

- Chỉ cần em an ủi một người là đủ, ngay khi họ đang khóc, khi mà em

gặp họ. Nhưng anh không chắc là em làm được điều đó.

- Vậy tối nay em sẽ đặt  thật nhiều ly ở bậu cửa sổ để hứng n ước mưa, và
em sẽ mang trả lại cho những người chủ thật sự của chúng, những ng ười đã

buồn sầu than khóc.
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- Nhưng làm sao em có thể trả lại đúng giọt nước mắt cho từng người
được? Họ đâu có ghi tên lên trên đó.

Fiammetta đã không trả lời được câu hỏi của chồng nhưng nàng biết rằng
có một cách. Sáng hôm sau, nàng kiên nhẫn đặt từng giọt nước lên lòng bàn tay

và nhìn vào bên trong. Những giọt pha lê nhỏ bé ấy luôn còn đọng lại một khuôn
mặt
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Tình yêu có nghĩa là gì

Một nhóm trẻ con, khoảng từ 4 đến 8 tuổi đang b àn luận sôi nổi để tự trả
lời câu hỏi: “Tình yêu có nghĩa là gì?” Một vài câu trả lời rất buồn cười. Nhiều
câu hơi phàm tục. Một số câu cho thấy sự gi à trước tuổi của các cô bé, cậu bé.
Và theo chúng thì tình yêu có nghĩa là…

Tình yêu là cảm giác đầu tiên cậu cảm nhận được trước khi các ngón nghề
được dịp trổ tài.

Khi bà ngoại của tớ bị thấp khớp, bà không thể cúi xuống sơn những
móng chân của mình được nữa và ông tớ tình nguyện sơn móng chân cho bà tớ
bất cứ lúc nào, ngay cả khi những ngón tay của bà bị thấp khớp. Đó có phải là

tình yêu?

Khi một người nào đó yêu cậu, cái cách mà họ gọi tên cậu rất khác. Và cậu biết
tên cậu sẽ an toàn khi được phát ra từ miệng của họ.

Tình yêu là khi một cô gái xịt nước hoa thơm phức, chàng trai cạo râu
bằng xà bông thơm sau đó họ cùng nhau đi dạo và... ngửi lấy mùi thơm của
nhau.

Tình yêu là khi cậu đi ăn nhà hàng và cậu nhường hết phần cá hồi kiểu
Pháp của mình cho người đó mà không đòi hỏi được chia phần ăn của họ.

Tình yêu là khi có một ai đó làm cậu tổn thương nhưng cậu không muốn
"nguyền rủa" người ấy bởi vì cậu biết làm thế người ấy sẽ đau lòng.

Tình yêu là điều có thể làm cậu mỉm cười khi mệt mỏi.

Tình yêu là khi mẹ tớ pha cà phê cho bố tớ và mẹ đã nhấp thử một ngụm
trước khi đưa cho bố tớ để biết rằng vị của nó thật tuyệt.

Tình yêu là lúc cậu đang tận hưởng những nụ hôn, rồi khi cảm thấy mệt lả
vì chúng, cậu vẫn muốn ở bên cạnh người đó và nói chuyện mãi. Bố mẹ tớ cũng
giống như vậy. Họ trông rất khủng khiếp khi hôn nhau.

Tình yêu là những gì ở bên cạnh cậu trong đêm Giáng Sinh nếu cậu chịu
ngưng mở quà và lắng nghe.

Nếu cậu muốn học cách yêu thương, hãy bắt đầu với người mà cậu ghét
nhất.
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Tình yêu là những cái ôm thật chặt. T ình yêu là những nụ hôn ngọt ngào. Tình

yêu có nghĩa ngay cả khi cậu trả lời “không”.

Tình yêu là khi cậu nói cho ai đó biết những điều tồi tệ về m ình và cậu lo
sợ người đó sẽ không yêu cậu nữa nhưng rồi cậu ngạc nhiên khi nhận ra rằng họ
không chỉ vẫn yêu cậu mà còn yêu nhiều hơn trước.

Có 2 loại tình yêu: tình yêu của chúng ta và tình yêu của Thượng đế,
nhưng Ngài là người đã tạo ra cả 2 loại tình yêu đó.

Tình yêu là khi cậu nói với cậu bạn trai rằng cậu thích chiếc áo s ơ mi của
cậu ta và cậu ta đã mặc nó mỗi ngày.

Tình yêu giống như tình bạn của một cụ ông và một cụ bà, họ vẫn mãi là

bạn của nhau ngay cả khi họ đã biết quá rõ về nhau.

Trong buổi biểu diễn piano của tớ, khi một m ình trên sân khấu trước hằng
trăm cặp mắt, tớ thật sự hoảng sợ. Tớ nh ìn xuống phía dưới và tớ thấy bố tớ
đang vẫy tay và mỉm cười. Ông ấy là người duy nhất làm thế. Và tớ không cảm
thấy sợ nữa.
Mẹ của tớ yêu tớ hơn bất cứ ai. Cậu có bao giờ thấy ai hôn tớ tr ước khi đi ngủ
ngoài mẹ tớ chưa?

Tình yêu là khi mẹ tớ gắp cho bố tớ miếng ngon nhất của món g à mẹ nấu.
Tình yêu là khi mẹ tớ thấy người bố tớ vã đầy mồ hôi và còn nặng mùi nữa
nhưng mẹ tớ vẫn nói rằng bố tớ đẹp trai h ơn cả Robert Redford.
Tình yêu là khi chú cún con mừng rỡ nhảy lên liếm mặt cậu ngay cả khi cậu bỏ
mặc nó ở nhà một mình cả ngày.

Tớ biết chị cả của tớ yêu tớ bởi vì chị ấy đã cho tớ tất cả số áo quần cũ
của chị ấy và chị ấy phải đi ra ngoài để mua quần áo mới.

Tớ để cho chị thứ của tớ chọn trước những cái tốt nhất bởi v ì mẹ tớ nói
khi chị ấy đá vào mông tớ là vì chị ấy yêu tớ. Vậy khi tớ đá vào mông thằng em

tớ đó là vì… tớ yêu nó đấy nhé!

Khi cậu phải lòng một ai đó, mắt cậu sẽ nhấp nháy li ên hồi và từ đó
những ngôi sao nhỏ sẽ sáng rực lên.

Tình yêu là khi mẹ tớ thấy bố tớ trong “toilet” và không cho rằng đó là
điều kinh khủng.
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Cậu không nên nói “Tôi yêu thương bạn” trừ khi cậu yêu họ. Nhưng nếu cậu
thật sự
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Phải chăng cuộc sống có quá nhiều thử thách?

“Hầu hết mọi người đều nghĩ bản thân họ có thể gặp nhiều chuyện bất
hạnh, chứ ít có ai chịu nghĩ m ình có thể gặp nhiều điều may mắn, hạnh phúc.”

Robert Anthony

Sam có một tuổi thơ đầy bất hạnh. Cậu bé sống xa mẹ từ nhỏ n ên thiếu
vắng tình thương yêu của mẹ. Người cha thì luôn hành hạ cậu. Những năm tuổi
trẻ của cậu, đất nước chìm trong chiến tranh. Mười tám tuổi, cậu phải lên đường
nhập ngũ. Bây giờ, Sam đã bốn mươi tuổi, đã lập gia đình, và không liên lạc gì

với cha mẹ của mình từ nhiều năm qua. Thế nhưng, ở Sam có một điểm khác
thường, anh luôn nhìn thấy những mối nguy hiểm, những kẻ xấu r ình rập khắp
mọi nơi: trong nhà, nơi công sở, trong rạp chiếu bóng,  ngoài đường phố… Cuộc
sống của anh luôn bị bao bọc bởi các mối lo sợ th ường trực như vậy.

Gần đây, khoa học nghiên cứu về não bộ đã có những tiến bộ vượt bậc và

có thể lý giải được trường hợp của những người như Sam. Ngành Tâm lý học có
thể giải thích một cách khoa học những tổn thương tâm lý đó và có phương pháp
trị liệu thích hợp, giúp người bệnh có một cuộc sống tốt đẹp h ơn. Nếu từ tuổi ấu
thơ, vùng xúc cảm trên vỏ não chúng ta - một hệ thống bao gồm những hạch v à

cuống não - bị những tác động tâm lý, t ình cảm làm cho tổn thương thì sau đó,
vùng xúc cảm này sẽ tạo nên một “môi trường” thuận lợi cho những suy nghĩ
thiếu tích cực, cảm giác chán ch ường, và dễ dàng đẩy chúng ta rơi vào thất
vọng. Từ đó, mỗi khi có nguy cơ bị tổn thương, cơ thể sẽ tiết ra các nội tiết tố có
khả năng chống lại - hoặc né tránh, hoặc thúc đẩy chúng ta sẵn s àng có những
phản ứng thích hợp để bảo đảm sự an to àn cho bản thân mình. Trong những
hoàn cảnh phức tạp của cuộc sống, vùng xúc cảm này cứ như một cái “công tắc”
hoạt động liên tục. Càng nhận thấy nhiều hiểm nguy, cái “công tắc” c àng phải
liên tục mở, cơ thể càng tiết ra nhiều nội tiết tố gây căng thẳng v à kiệt sức.

Đó cũng là những gì đang xảy ra với Sam. Vùng xúc cảm trên vỏ não anh

ấy luôn nhận thấy những mối nguy hiểm ở khắp  nơi dẫn đến cả cơ thể anh cũng
bị ảnh hưởng, khiến anh luôn phải sống trong trạng thái căng thẳng. Bản thân
Sam có muốn mình phải sống khổ sở như thế không? Hoàn toàn không. Anh đã

đến tìm tôi với mong muốn thoát khỏi t ình trạng này để có thể tìm được một
cuộc sống hạnh phúc. Thế nhưng, trong suốt cuộc trò chuyện, tôi vẫn nhận thấy
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ở anh một vẻ lo lắng. Anh ta cứ lo rằng một điều khủng khiếp n ào đấy sẽ bất
chợt ập đến trong khi anh đang trải nghiệm sự an to àn và hạnh phúc.

Và không chỉ có một mình Sam như vậy. Nhiều người trong chúng ta
cũng có những cảm nhận giống hệt nh ư Sam. Lúc nào chúng ta cũng nghĩ “biết
đâu có chuyện nguy hiểm nào đó sẽ xảy đến với mình”. Điều này không phải do
chủ quan của chúng ta -  chúng ta không hề muốn sống bất hạnh hay phập phồng
lo sợ hiểm nguy - mà là do cấu trúc não của chúng ta vốn đã như thế rồi! Vậy có
cách gì cứu vãn hay không?

Những nghiên cứu khoa học gần đây đã mang đến một tin vui: Chúng ta
có thể tác động lên vùng xúc cảm của vỏ não bằng thói quen suy nghĩ tích cực.
Bất cứ khi nào cảm thấy sợ hãi hay lo lắng về một điều gì đấy, chúng ta hãy tự
hỏi mình: “Mình có thật sự đang gặp nguy hiểm không?”, “Cách tốt nhất để đối
phó với tình huống này là gì?”. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng vẫn tùy thuộc vào

chính thái độ của chúng ta. Đây cũng là cách mà Sam đã cố gắng vận dụng. Mỗi
ngày, chúng ta có thể dành ra một khoảng thời gian chừng nửa giờ, để ngồi tĩnh
lặng suy nghĩ về những may mắn mà mình có được trong cuộc sống. Đây cũng
là cách xua tan những mối lo sợ hoặc tưởng tượng quá nhiều về những hiểm
nguy không có thực. Cứ như vậy, về lâu dài, chúng ta tạo được thói quen nghĩ
về những hạnh phúc và may mắn mà mình có được trong cuộc sống. Điều đó
góp phần tạo nên thái độ sống tích cực ở mỗi người. Những nỗi lo sợ mơ hồ sẽ
mờ nhạt dần và cuối cùng bị xua tan đi, và bạn sẽ thật sự cảm nhận được niềm
vui, cảm giác bình yên, hạnh phúc mỗi ngày!
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Chiếc ví của tình yêu

TTO - Một chiều đông lạnh buốt. Trên đường về nhà, tình cờ tôi nhặt
được một chiếc ví bằng da màu nâu đã cũ sờn, có sợi dây nơ màu đỏ. Bên trong

ví không có bất cứ giấy tờ tùy thân nào mà chỉ có vỏn vẹn 3 đô la và một phong
thư nhàu nát. Những chữ duy nhất có thể đọc được trên bì thư là địa chỉ của
người gửi.

Tôi liền mở lá thư ra, hy vọng sẽ tìm được chút ít manh mối về chủ nhân
của chiếc ví. Hàng chữ ghi ngày tháng đập vào mắt tôi đầu tiên. Bức thư này
được viết cách đây đã hơn năm mươi năm!

Lá thư được viết với nét chữ con gái mềm mại, tr ên nền giấy xanh điểm
xuyết vài bông hoa nhỏ phía góc trái. Đó là thư chia tay gửi cho một người tên

Michael. Cô gái nói rằng cô không thể gặp anh ta nữa v ì gia đình ngăn cản,
nhưng dù vậy, cô vẫn sẽ luôn yêu anh. Cuối thư ký tên là Hannah.

Nội dung thư khá xúc động, nhưng chẳng có chi tiết gì rõ ràng, ngoại trừ
cái tên Michael, để xác định chủ nhân của chiếc ví. Tôi gọi điện cho tổng đ ài để
xin số điện thoại dựa vào địa chỉ ghi trên bao thư.

Sau khi nghe tôi trình bày, người trực tổng đài ngần ngừ một lát rồi nói:
“Chủ nhà ở địa chỉ trên có đăng ký số điện thoại, nhưng rất tiếc tôi không thể
cho anh số điện thoại được”. Cô lịch sự đề nghị rằng chính cô sẽ gọi điện cho
người ở địa chỉ đó, giải thích câu chuyện v à hỏi xem họ có muốn tiếp chuyện
với tôi hay không. Vài phút sau, cô quay lại và chuyển máy cho tôi.

Tôi hỏi người phụ nữ ở đầu dây bên kia về người phụ nữ tên Hannah. Bà

ta vội đáp, “Ồ, chúng tôi mua căn nh à này cách đây đã 30 năm. Hình như gia
đình ấy có cô con gái tên là Hannah, nhưng cách nay vài năm Hannah đ ã đưa mẹ
vào viện dưỡng lão.”

Tôi gọi điện đến viện dưỡng lão và được biết bà cụ đã qua đời, nhưng họ
có biết số điện thoại của người con gái.

Tôi lại tiếp tục gọi đến số điện thoại đ ược cho và biết rằng Hannah hiện
cũng đang ở trong một viện dưỡng lão.
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“Thật là ngốc!” - Tôi tự nghĩ. “Sao mình lại cất công đi tìm chủ nhân của
một chiếc ví chỉ có 3 đô la và một bức thư cũ mèm những năm mươi năm trước
kia chứ?”

Tuy nhiên, tôi vẫn gọi đến nhà dưỡng lão nơi có lẽ cô Hannah, giờ đây đã

là bà Hannah, đang ở. “Vâng, bà Hannah đang ở với chúng tôi,” đó là câu trả lời
tôi nhận được.

Mặc dù đã 10 giờ đêm, nhưng tôi vẫn lái xe đến viện dưỡng lão. Sau khi

giải thích với cô y tá trực đêm, tôi được cô đưa lên tầng ba của tòa nhà, giới
thiệu tôi với bà Hannah. Bà cụ trông thật phúc hậu với mái tóc bạch kim, g ương
mặt tươi tắn và đôi mắt sáng tinh anh.

Tôi kể cho bà nghe chuyện mình nhặt được chiếc ví và cho bà xem bức
thư. Vừa trông thấy phong thư màu xanh điểm vài cánh hoa nhỏ nơi góc trái, bà
Hannah hít một hơi dài và nói, “Đây là lần liên lạc cuối cùng của bà với
Michael!”.

Bà quay đi một lúc như chìm trong suy tưởng, rồi nhẹ nhàng nói, “Bà yêu
anh ấy biết bao. Nhưng khi ấy, bà chỉ mới mười sáu tuổi và gia đình bà cho rằng
bà còn quá trẻ để yêu. Chao ôi, anh ấy mới tuyệt vời làm sao!”.

Rồi bà tiếp tục, “Michael Goldstein là một người tuyệt vời. Nếu cháu tìm
thấy anh ấy, hãy nói rằng bà luôn nghĩ đến anh. Và…,” ngập ngừng một lúc lâu,
gần như cắn chặt môi, bà nói tiếp, “nói rằng bà vẫn yêu anh ấy. Cháu biết
không,” bà khẽ mỉm cười, đôi mắt ngân ngấn nước, “bà chưa từng kết hôn. Bà

nghĩ rằng không ai có thể sánh bằng Michael cả…”

Tôi xúc động nhưng phải chào tạm biệt bà Hannah vì đêm đã khuya.

Xuống tới tầng một, tôi gặp người bảo vệ ở ngay trước cửa thang máy. Anh ta
hỏi, “Bà cụ có giúp gì được cho anh không?”

Tôi trả lời rằng bà đã cho tôi thêm được một manh mối, “Ít nhất tôi biết
được họ của ông ấy. Nhưng tôi nghĩ chắc phải gác chuyện này sang một bên ít

lâu. Cả ngày nay tôi đã cố tìm cho được chủ nhân của chiếc ví này.”

Tôi lấy chiếc ví ra cho anh ta xem. Vừa trông thấy chiếc ví, anh bảo vệ  la

lên, “Khoan đã! Đây là chiếc ví của ông Goldstein. Tôi có thể nhận ra nó bất cứ
đâu nhờ vào sợi dây nơ này. Ông cụ thường hay làm mất ví. Ít nhất ba lần tôi
tìm thấy chiếc ví trong hội trường này.”
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- Ông Goldstein là ai vậy? - Tôi hỏi mà có cảm giác tay mình run lên.

- Ông sống ở tầng tám. Chắc chắn đây l à ví của Michael Goldstein. Chắc
ông cụ đã làm rơi nó trên đường đi dạo.

Tôi cám ơn anh bảo vệ rồi chạy vội đến phòng y tá để kể cho cô y tá trực
ban những gì anh bảo vệ vừa bảo. Chúng tôi trở lại thang  máy lên tầng tám. Tôi
thầm cầu nguyện ông Goldstein vẫn c òn thức.

Chúng tôi bước vào căn phòng duy nhất còn sáng đèn. Một người đàn ông

đang ngồi đọc sách. Cô y tá đến hỏi ông có l àm mất chiếc ví hay không. Ông
Goldstein ngước lên với vẻ ngạc nhiên, rồi lần tìm túi sau của mình và nói, “Ồ,
nó lại bị mất rồi!”

- Chàng trai này đã tìm thấy chiếc ví và chúng cháu nghĩ có lẽ là của ông.

Tôi trao cho ông Goldstein chiếc ví, vừa trông thấy nó, ông cụ mỉm c ười
nhẹ nhõm rồi nói: “Đúng nó rồi! Chắc ông đánh r ơi nó chiều nay. Này chàng trai

trẻ, ông muốn thưởng cho cháu một món g ì đó.”

- Không cần đâu thưa ông. - Tôi đáp và nắm lấy tay ông cụ - Nhưng cháu
muốn kể với ông một việc. Cháu đã đọc bức thư bên trong với hy vọng tìm thấy
chủ nhân của chiếc ví.

Đột nhiên nụ cười trên gương mặt ông cụ tắt ngấm.

- Cháu đã đọc lá thư đó à?

- Không chỉ đọc lá thư, cháu còn biết được bà Hannah hiện đang ở đâu
nữa.

Ông xúc động nắm chặt tay tôi:

- Hannah? Cháu biết Hannah ở đâu à? Cô ấy khỏe không? Còn xinh đẹp
như trước không? Làm ơn, làm ơn cho ông biết đi!

- Bà ấy khỏe… vẫn xinh đẹp như khi ông biết bà. - Tôi đáp khẽ.

- Cháu cho ông biết nơi ở của cô ấy được không? Sáng mai ông muốn gọi
điện cho cô ấy. - Giọng ông run run, gần như thầm thì. - Cháu biết không, ông
yêu Hannah đến nỗi khi nhận được lá thư này, ông có cảm giác cuộc đời mình

cũng chấm dứt từ đó. Ông chưa từng kết hôn. Ông chỉ yêu một mình cô ấy
thôi…
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- Ông đi với cháu nhé. - Tôi nói.

Chúng tôi đi thang máy xuống tầng ba. Sảnh đã tắt đèn, chỉ còn một hai
ngọn đèn thắp sáng dẫn lối chúng tôi đến phòng sinh hoạt chung. Nơi đó,
Hannah vẫn ngồi một mình xem tivi.

Cô y tá bước lại gần chỗ của bà.

- Bà Hannah. - Cô nói nhỏ, chỉ tay về phía Michael đang đứng đợi ở cửa. -

Bà có biết người này không?

Chỉnh lại gọng kính, bà nhìn một chút nhưng không nói lời nào. Michael

khẽ lên tiếng, dường như chỉ là thì thầm:

- Hannah, anh là Michael đây. Em c òn nhớ anh không?

Bà thở mạnh:

- Michael ư? Em không tin nổi! Michael! Đúng là anh rồi! Michael của
em!

Ông bước chầm chậm tới chỗ của bà, và họ ôm chầm lấy nhau.

Ba tuần sau, tôi nhận được một cuộc điện thoại từ viện d ưỡng lão. “Chủ
nhật này anh có thể sắp xếp để đến đây dự lễ cưới không? Ông Michael và bà

Hannah sẽ trao nhẫn cưới cho nhau!”

Một đám cưới tuyệt vời! Tất cả mọi người ở viện dưỡng lão đều tham dự.
Bà Hannah mặc một chiếc áo đầm dài màu be nhạt, gương mặt ngập tràn hạnh
phúc. Cụ Michael mặc một bộ vét màu xanh đậm, hãnh diện sánh bước bên cô

dâu của mình.

Một kết thúc thật đẹp cho câu chuyện t ình kéo dài gần sáu mươi năm!
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Bí mật của hạnh phúc

Khi còn ở tuổi niên thiếu, dường như mọi người chúng ta thường nhìn

nhận khái niệm hạnh phúc rất đơn giản - đó là đạt được những điều mình muốn.
Khi bước vào cuộc sống, chúng ta thực sự đặt chân l ên cuộc hành trình tự khẳng
định mình, trải nghiệm, khám phá và đi tìm hạnh phúc cuộc sống.

Trong cuộc hành trình đó, biết bao điều bất ngờ, biến cố buồn vui đón
chờ. Và biết bao lần chúng ta phải đối diện với thất vọng, mất mát niềm tin, khổ
đau và cả bất hạnh. Chúng ta nhận ra hạnh phúc không hề đ ơn giản. Và chúng ta

đã từng trăn trở tìm cách để cảm nhận cuộc sống mình được hạnh phúc hơn.

Và hạnh phúc mà chúng ta từng cảm nhận không chỉ là khái niệm ước
muốn đơn thuần hay là sự thành đạt mà là một tổng thể hài hòa của tình cảm con
người, tình yêu, các mối quan hệ, nội tâm và cách nhìn. Trong đó yếu tố tinh
thần là quan trọng nhất. Trong những phút giây đối mặt với thất bại, sai lầm,
nghịch cảnh và đắng cay cuộc đời, ngay với những ng ười bản lĩnh, nhiều vốn
sống nhất cũng đôi lúc mất phương hướng và tự hỏi: Thế nào là hạnh phúc thực
sự? Ý nghĩa và giá trị cuộc sống của mình là gì? Vì sao cảm giác hạnh phúc thực
sự lại khó tìm đến thế? Hạnh phúc sao đến rồi lại đi? Có thực sự tồn tại v à phải
đi tìm sự hạnh phúc vĩnh hằng ở đâu? Làm thế nào để hạnh phúc thật sự?…

Đó không chỉ là trăn trở của mọi người chúng ta hiện nay mà còn từng là
những suy tư, câu hỏi của nhiều thế hệ. Có phải là hạnh phúc luôn ở phía trước
và khó nắm bắt - chúng ta chỉ có thể hướng đến mà thôi. Hay hạnh phúc thật gần
gũi, ở ngay trong tâm chúng ta. Rằng chỉ có những người từng trải qua khổ đau
mới có thể hiểu giá trị và cảm nhận trọn vẹn giá trị của niềm vui hạnh phúc. V à

ai đó đã chiêm nghiệm sâu sắc rằng hạnh phúc không phải l à cảm giác tới đích,
mà chính trên từng chặng đường đi, hạnh phúc không chỉ là nụ cười, mà còn là

giọt nước mắt chia sẻ trên bờ vai tin cậy.

Sẽ đến một lúc chúng ta chợt nhận ra giá trị sâu sắc của hạnh phúc, t ình

yêu - thật giản dị, thật mới mẻ, lắng đọng trong tâm hồn, bừng sáng nh ư ngôi
sao chỉ đường, khiến ta thao thức, cảm nhận đến nỗi chúng ta muốn đ ược chia sẻ
cảm xúc với ai đó. Đó chính là nguồn động viên lớn nhất của con người.

Bí mật của hạnh phúc là một cuốn sách thực sự mới mẻ v à sâu sắc dựa
theo những ý tưởng của cuốn sách nổi tiếng 100 bí mật đ ơn giản của những
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người hạnh phúc của Tiến sĩ David Niven. Cuốn sách sẽ c ùng bạn chia sẻ những
trải nghiệm chân thành, thực tế và hữu ích nhất cùng những câu chuyện sinh
động để khám phá ra những khía cạnh của hạnh phúc. T ìm ra được sự khác biệt
giữa người hạnh phúc và không hạnh phúc để tìm ra đường đến hạnh phúc của
mình.
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Chiếc dù màu đỏ

Với niềm tin bạn có thể thấy được những điều vô hình

Bên sườn đồi, một ngôi làng nhỏ đang phải ghánh chịu nạn hạn hán kéo
dài nhất từ trước đến nay. Đã qua mùa khô từ lâu mà không có lấy một giọt
mưa. Mặt trời tỏa sức nóng như thiêu đốt vạn vật, đến những làn do cũng phả
vào người hơi nóng hừng hực. Mặt đất đã bắt đầu nức nẻ, khiến bao cánh đồng
lương thực và hoa màu héo khô.

Người dân trong làng buồn bã, lo âu trước dấu hiệu của một mùa thu

họach thất bại. Họ lo sợ cuộc sống của m ình rồi đây cũng sẽ bị đe dọa một khi
không còn nước để dùng. Không còn cách nào hơn, mọi người thống nhất sẽ
cùng nhau cầu nguyện với hy vọng Chúa Trời nghe thấu những lời cầu khẩn m à

thương tình đổ mưa xuống.

Tối hôm đó, tất cả dân làng đến nhà thờ như đã hẹn. Vì ít khi được gặp
mặt đông đủ nên mọi người tay bắt mặt mừng hỏi thăm nhau. Họ say s ưa, mãi

mê trò chuyện đến mức dường như quên mất mục đích đến nhà thờ.

Vị cha xứ già lặng lẽ nhìn quanh. Sư hiện diện của ông không được mấy
ai để ý. Bỗng ông chú ý đến một bé gái quỳ ngay h àng ghế đầu tiên. Cô bé đang
cầu nguyện - bình thãn, thánh thiện giữa đám đông ồn ào. Ngay cạnh cô bé lả
một chiếc dù màu đỏ - chiếc dù duy nhất xuất hiện trong nhà thờ. Ông trìu mến
ngắm nhìn khuôn mặt ngây thơ, đáng yêu nhưng tràn đầy niềm tin của cô bé,
lòng xúc động vô cùng. Thiên thần không ở đâu xa, mà chính là đây.

Buổi cầu nguyện cuối cùng cũng diễn ra và kết thúc trong sự nôn nóng
của phần đông những người tham dự. Khi họ đang vội vàng chuẩn bị trở về nhà

thì lạ thay, một cơn mưa ào tới. Tất cả đều hò reo, vui mừng vì bao trông ngóng

suốt thời gian qua cuối cùng đã trở thành hiện thực. Chợt mọi người lặng yên,

bối rối nhường đường cho cô bé với khuôn mặt rạng ngời, cầ m trên tay chiếc dù

màu đỏ nhẹ nhàng buớc ra làn mưa.

Tất cả đều đến nhà thờ để cầu nguyện, nhưng chỉ có mỗi cô bé là tin vào

những lời cầu nguyện của mình.
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Âm thanh của sự kiên trì

Lòng kiên trì và tình thương yêu có thể giúp con người vượt qua bất kỳ
thử thách nào

Khi mới lên bốn, tôi đã bị bệnh bại liệt. sau nhiều tuần nằm viện, tôi đ ược
trở về nhà, nhưng phải nằm trên chiếc giường có chấn song được mẹ thuê từ
bệnh viện. Bố đi làm, mẹ ở nhà nấu ăn, giặt giũ và chăm sóc cho tôi.

Mỗi ngày hai lần, mẹ bế tôi đi tắm rửa và tập những bài tập mà bác sĩ chỉ
định. Với tôi, những ngày tháng đó thật kinh khủng. Tôi không thể ra sân ch ơi
đùa cũng lũ bạn hay làm bất cứ điều gì tôi muốn. Thứ duy nhất tôi có là một quả
bóng dùng để luyện tập cử động cho các ngón tay. Chán nản vì đôi tay nhỏ bé,
yếu ớt của mình không thể nắm chặt quả bóng, nhiều lần tôi đẩy nó r ơi xuống
đất. Những lúc như thế, mẹ nhặt quả bóng lên và dịu dàng bảo : “Cố gắng bóp
quả bóng con nhé ! Rồi con sẽ được đi chơi như các bạn!”

Trong bài tập hàng ngày, mẹ thường đặt hai ngón tay trong lòng bàn tay

tôi, và bảo tôi cố nắm chặt khỏang mười lần. Mẹ hy vọng mỗi ngày có thể cảm
nhận tay tôi nắm chặt hơn một tí, nhưng thường cảm giác đó chỉ có trong những
lần nổ lực đầu tiên.

Một hôm, sau giờ làm, bố mang về một chú khỉ đồ chơi nhỏ. Chú khỉ mặc
bộ quần áo len đỏ xinh xắn, trước ngực mang một cái trống nhỏ xíu. Hai b àn tay

chú đang trong tư thế sắp gõ xuống trống. sau lưng chú khỉ có ống cao su nối
với một quả bóng nhỏ. Bố hướng tôi cách điều khiển nó. Nếu bóp mạnh quả
bóng, hai tay chú khỉ sẽ vỗ vào mặt trống, tạo ra tiếng bùm bùm, chách chách rất
vui tai.

- Nào ! con hãy thử nó xem, con ! - Bố ân cần đặt quả bóng vào bàn tay

thẳng đờ của tôi.

Tôi cố bóp nhưng chú khỉ không hề cử động. Tôi dồn hết sức v ào bàn tay

và cố bóp thêm lần nữa. Một tay chú khỉ hạ xuống dần, nh ưng không đủ mạnh
để trái bóng phát ra âm thanh n ào rõ cả. mặc dù vậy, mẹ cũng reo lên sung

sướng :

- Tốt rồi con, cố hơn một chút nữa đi !

Mẹ đặt bàn tay ôm trọn lấy tay tôi, bóp mạnh. bùm bùm.
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- lần nữa đi mẹ ! - Tôi dịu dàng nhìn mẹ.

Mẹ dịu dàng bóp bàn tay tôi. Bùm bùm. Thêm một lần nữa. Chách chách.

- Nào, con hãy làm như mẹ xem !

Tôi cố sức một lần. bùm bùm. Trống đã vang lên.

- Con đã làm được rồi, mẹ ơi! - Tôi lại bóp tiếp. Bùm bùm. Chách chách.

- Con có thể làm được rồi ! - Tôi phấn khích la to.

Từ đó, tôi say xưa tập luyện. TIếng trống dần dần vang đều, nhịp nh àng

như một bản nhạc. Hết tay phải rồi chuyển sang tay trái. Đôi lúc tôi cũng thấy
chán nhưng nhìn gương mặt rạng rỡ, tràn đầy hy vọng của bố và mẹ mỗi khi
tiếng trống vang lên là tôi lại cố gắng.

Một buổi tối, khi bố vừa chợp mắt sau một ng ày làm việc vất vả, tiếng
trống vang lên làm bố thức giấc. Bố ngồi dậy nh ìn tôi mĩm cười. Tôi hối hận :

- Con đã làm bố thức giấc phải không ? Con xin lỗi bố ! Con sẽ không
bóp quả bóng vào những lúc bố ngủ nữa đâu ạ !

- Bố xoa đầu tôi, giọng bố bỗng ấm áp h ơn bao giờ hết :

- Không đâu, con ạ ! Con hãy tập bất cứ khi nào con muốn. Tiếng trống
đó chính là kết quả của lòng kiên trì. Đừng vì bất cứ điều gì mà từ bỏ lòng kiên

trì con nhé !

Sau đó tôi được phục hồi từ từ. Tôi đã từng bước chiến thắng được bệnh
bại liệt - một việc tưởng chừng như không thể. Bố mẹ tôi vui mừng khôn xiết.
âm thanh của những ngày đó cứ vang mãi trong tôi, sau này và trong mọi lúc,
như một sự khuyến khích mỗi khi tôi gặp bất cứ khó khăn, trở ngại n ào.
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Điều kỳ diệu của niềm tin

Không bao giờ, không bao giờ,

Không bao giờ được đầu hàng

Nhiều năm về trước ở Elkhart, có hai anh em nọ được một trường học
thuê làm công việc nhóm lửa lò sưởi trong các phòng học vào mỗi buổi sáng.

Một buổi sáng lạnh kẽo, sau khi đã chất củi vào lò, hai cậu bé lấy dầu hỏa
rưới lên củi và bật lửa. Bỗng nhiên một tiếng nổ lớn làm rung chuyển cả tòa nhà

cũ kỹ. Vụ hỏa họan đã cướp đi sinh mạng của người anh và làm bõng nghiêm

trọng đôi chân của người em trai. Nguyên nhân của vụ hỏa họan là do hai cậu bé
đã lấy nhầm thùng đựng xăng gần đấy.

Bác sĩ khuyên nên phẫu thuật căt bỏ đôi chân của cậu bé. Cha mẹ em
chóang váng. Họ đã mất một đức con trai, giờ đây, đứa còn lại cũng có khả năng
bị tàn phế. Nhưng họ không mất niềm tin. Họ xin bác sĩ h õan lại cuộc phẩu
thuật. Suốt hai tháng liền, họ cùng các bác sĩ cố làm hết sức để cứu chữa đôi
chân của cậu bé. Trong suốt thời gian đó, họ truyền cho cậu bé niềm rằng sẽ  có

ngày em đi lại được.

Các bác sĩ đã không cắt bỏ đôi chân của em. Tuy nhiên chân phải của em
teo lại, co rút lên cao, còn các ngón chân trái gần như bị cháy mất hết cả. Dẫu
đau nhức, cậu bé vẫn quyết tâm phải tập luyện mỗi ng ày. Cuối cùng em cũng
chập chững được vài bước đi đau đớn. Nhiều năm sau, dù hồi phục chậm, nhưng
cậu trai trẻ ấy cũng bắt đầu tự đi bằng đôi chân của m ình mà không cần chống
nạng. Một vài năm sau nữa, cậu lại có thể chạy bộ trong sự khâm phục của nhiều
người.

Chàng trai có quyết tâm mãnh liệt ấy vẫn cứ chạy,chạy mãi, và đôi chân
tưởng chừng phải cắt bỏ nàgy trứơc đã giúp anh lập kỷ lục điền kinh thế giới.
Anh được biết đến như là ” nguời nhanh nhất thế giới ” và được tôn vinh vận
động viên điền kinh của thế kỷ tại quãng trường Madison.

Tên anh là Glenn Cunningham.
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Nỗ lực có giá trị nhất

Sự nổ lực có giá trị nhất không phải là khi mọi thứ đến với bạn dễ dàng

mà chính là lúc bạn gặp phải hòan cảnh khó khăn nhất

Trey và tôi đã trở thành những người bạn thân thiết ngay từ lần đầu ti ên

gặp nhau, khi anh ấy tự nguyện bẽ đôi phần bánh m ì của mình và chia cho tôi

một nữa.

Trey có trí tuệ không phát triển như người bình thường. Vào những ngày

đầu của tôi ở bậc đại học, mẹ Trey hay nhờ tôi c ùng đi chơi với Trey vào mỗi
thứ Bảy và bà trả lương cho tôi như một công việc làm thêm. Tôi đồng ý, nhưng
không phải vì tiền lương mà là vì với tôi, Trey là một người bạn thật đặc biệt,
Chúng tôi thường đến thư viện, ghé qua những cửa hiệu thú nhồi bông hoặc đ ơn
giản chỉ là đi dạo quanh công viên vì thực ra “công việc” chủ yếu của tôi là giúp

Trey hòa nhập với xã hội và bợt đi cảm giác đơn độc.

Mỗi khi đi dạo, Trey thường vui cười một cách hồ hởi, nếu bất chợt thấy
một người nào đó đang nhìn cậu. khi tập chạy xe đạp, Trey chật vật giữ thăng
bằng và cứ bị ngã liên tục. Mỗi lần như vậy tôi lại bảo Trey :

- Đừng bỏ cuộc, thử lại lần nữa nào !

Mọi việc cứ thế tiếp diễn cho đến ng ày hè năm đó, tôi bị gãy chân trong

một trận thi đấu bóng rổ. Sáng hôm sau, tôi thức dậy trong bệnh viện với cái
chân bó bột nhức buốt, tòan thân mệt mõi rã rời. Trey đã ở bên giường tôi tự lúc
nào.

- Chào cậu !

- Chào Trey ! - Tôi nói một cách yếu ớt

- Đứng bỏ cuộc, thử lại lần nữa nào ! - Trey lặp lại những lời quen thuộc
tôi thường động viên cậu.

Với Trey, cuộc sống mới đơn giản làm sao ! Còn với tôi chỉ cần nghĩ đến
mình sẽ không được tham gia những cuộc thi thể thao, tôi đ ã như muốn khóc.

Hai tháng sau, tôi vứt bỏ cặp nạng và bắt đầu tập đi lại. Chúng tôi cùng

nhau đi trên con đường quen thuộc. Trey đi bên tôi, thỉnh thỏang cậu nhảy tung

tăng một cách hứng khởi. Có lúc Trey bị vấp v ào chân mình và ngã xuống
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đường.
Đừng bỏ cuộc, thử lại lần nữa nào ! - Trey tự nói với mình một cách tự tin và

đứng dậy phủi đất bám vào đầu gối. Trey không bao giờ bỏ cuộc cả.

Cuối cùng, sau nhiều tháng nổ lực tập luyện, tôi được chọn tham gia cuộc
thi chạy 300 mét vượt rào ở trường. Bố mẹ tôi và Trey đến khán đài cổ vũ cho
tôi. Tôi tự nhủ mình nhất định phải thật nổ lực giành chiến thắng. Khi tiếng súng
lệnh xuất phát vang lên, tôi lao về phía trước và cảm thấy chân mình như căng ra
theo mỗi bước chạy. Mặc kệ cơn đau tăng dần ở mắc cá chân, tôi cố gắng chạy
nhanh hơn. Nhưng càng lúc tôi càng b ị rớt lại đằng sau; từng người, từng người
một vượt qua tôi thật dễ dàng.

Cả khán đài reo hò và cổ vũ cho người dẫn đầu. Năm ngóai khi tham gia
cuộc thi này, tôi cũng đã từng được cổ động như vậy. Còn giờ đây, tôi lại là
người chạy cuối cùng trong cuộc đua. Tôi chán nản định bỏ cuộc. Chợt tôi nghĩ
đến Trey, cậu ấy không may mắn nh ư tôi, thậm chí không giống một người bình

thường nhưng chưa bao giờ cậu ấy bỏ cuộc. Và bỗng nhiên tôi thấy khó khăn
của mình trở nên nhỏ bé. Với tất cả quyết tâm và nổ lực, tôi lao về phía trứơc.
Tôi ước mình có một sức mạnh thần kỳ để vượt qua những người đang dẫn đầu
và chạm đích đầu tiên, nhưng tôi đã không thể làm được điều đó. Tôi về chót
một cách rất khó khăn, về chót trong cuộc thi m à năm ngoái tôi đã lập kỷ lục.
Nhìn lên khán đài, tôi thấy bố mẹ và Trey đang đứng cổ vủ cho tôi nhiệt t ình

hơn cả những lần tôi dành chiến thắng.

Sự cổ vũ ấy cho tôi hiểu, sự nổ lực của mình còn đáng giá hơn cả những
chiếc huy chương. Tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Bởi nổ lực có giá trị nhất
không phải là khi mọi thứ đến với tôi thật dễ dàng, mà chính là lúc tôi gặp phải
hoàn cảnh khó khăn nhất.
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Đôi mắt của tâm hồn

Hãy tin tưởng vào chính mình, hãy mở rộng trái tim và để tâm hồn thể
hiện tất cả

Từ khi sinh ra, tôi đã có đôi mắt không bình thường như những người
khác. Chúng lệch nhau và không cùng nhìn về một hướng. Tôi không thể nhìn

thấy xung quanh một cách b ình thường.

Khi biết bò, tôi luôn va đầu vào tường hoặc chân bàn, cạnh ghế. Đến khi
biết đi lẫm chẫm, mọi việc còn tồi tệ hơn khi tôi cứ lọang chọang như kẻ say.
Ngày nào người tôi cũng có những vết tím bầm do va vấp.

Một ngày kia, mẹ dẫn tôi đến cửa hàng nhạc cụ trên phố, tình cờ tôi chạm
tay vào một cây đàn dương cầm, vài phím đàn dưới tay tôi vang lên. Một cảm
xúc rất lạ dâng lên trong tôi. Từ đó, tôi bắt đầu say mê học đàn dương cầm. Các
nốt đen, nốt trắng trên những bản nhạc làm tôi thích thú, say mê. Chẳng bao lâu,

tôi đã có thể chơi được những bản nhạc cổ điển mà mẹ yêu thích. Đối với tôi lúc
ấy, hạnh phúc là được đắm chìm trong những âm thanh tuyệt diệu của tiếng đ àn

dương cầm. Và trong tim của cậu bé mười tuổi như tôi, cây đàn dương cầm trở
thành một vật không thể xa rời.

Rồi một tai nạn đột nhiên xãy đến. Hôm ấy, tôi ra vườn chơi và mãi mê

nhặt xác những chú ve ở đó, không để ý đám mây đen kịt giăng ngang bầu trời.
Khi cơn mưa bắt đầu ập xuống, tôi mới luống cuống chạy v ào nhà. Đôi chân
loạng choạng của tôi đã vấp phải gốc cây gần đó. Ầm ! Tôi chẳng nhớ g ì ngỏai
một cơn đau không thể tả ở mắt, chạy lan đến đầu làm tôi ngất lịm. Một màu tối
đen bao trùm.

Tôi được chuyển tới bện viện và ra về với hai miếng băng trên mắt. Nghĩ
đến buổi biểu diễn âm nhạc đầu  tiên tôi được mời tham gia ở trường, tôi òa

khóc.

Thấy tôi chán nản, mẹ quyết tâm bắt tôi phải biểu diễn trogn ch ương trình

đó. Tôi tuyệt vọng la lên :

- Mẹ khôgn hiểu à, con không thể làm được vì không thể nhìn bản nhạc và

phím đàn. Con phải làm sao đây ?
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- Con chỉ việc đàn như trước giờ con đã từng làm. - Mẹ trả lời đơn giản.
- Mẹ không thể hiểu được đâu. Con không làm được ! - Tôi cay đắng nói trong
nước mắt - Con không nhìn được mà !

Mẹ ngồi xuống cương quyết :

- Con không cần nhìn. Con đã chơi bản nhạc ấy cả ngàn lần rồi ! - Và mẹ
đặt tay lên ngực tôi - Con hãy tin vào bản thân mình. âm nhạc ở ngay trong tim
con. hãy để mọi người biết điều đó !

Tôi lặng thinh không nói gì, hai tay mò mẫm cây đàn thân quen.Chợt có
một điều gì đó dâng lên trong lòng tôi - một cảm giác vừa sợ hãi vừa quyết tâm.

Tối hôm đó, cô giáo dắt tay tôi b ước lên sân khấu, tay tôi run lên vì hồi
hộp. nhưng khi tôi chạm vào những phím đàn thì kỳ diệu thay, mọi lo âu biến
mất. Âm nhạc như tuôn trào từ trong tim tôi. Chưa bao giờ tôi chơi hay như đêm
đó.

Sau buổi biểu diễn. mọi người vây quanh tôi chúc mừng. Mẹ ôm chặt tôi
trong nổi vui sứơng, hạnh phúc. Bàn tay ấm áp của cô giáo nắm lấy tay tôi. Một
người bạn đến bên tai tôi thì thầm :

- Làm sao cậu có thể chơi hay đến thế khi cậu không thể nhìn thấy gì chứ
?

Tôi mỉm cười :

- Cậu có tin là tớ còn có một đôi mắt khác nữa không ?
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Mọi vật đều có mục đích

Có một bà lão gánh hai thùng nước bằng hai vai, một thùng nguyên vẹn
còn thùng kia có vết nức dài. Vềt nức làm nước từ trong thùng chảy ra ngoài và

khi tới nhà chỉ còn lại một nữa trong khi thùng kia nước vẫn còn nguyên vẹn.Hai
năm trôi qua ngày nào bà lão cũng gánh một thùng rưỡi nước khi tới nhà. Thùng

nguyên vẹn luôn tự hào , trong khi thùng kia thì tủi thân vì sự khiếm khuyết của
mình. Cuối cùng nó lấy hết can đảm để nói với bà lão rằng bởi vì vết nức này

mà nước chảy ra ngoài và nó cảm thấy hổ thẹn. Bà lão cười và chỉ nó thấy
những cánh hoa mọc bên lề đường nơi bên dưới của nó , điều này không có ở
thùng bên kia. Sau đo’ bà nói : bởi vì thấy được sự khiếm khuyết này , nên bà đã

gieo hạt giống hoa bên này mà không gieo bên kia và hàng ngày nó đ ã tưới làm

xanh tốt những đóa hoa đó. Hai năm nay , nhờ sự r ò rỉ này mà bà có những đóa
hoa trên bàn ăn lúc nào cũng xinh đẹp và ngôi nhà lúc nào cũng đượm mùi

hương.Khuyết điểm có trong chúng ta, nhưng những cái ấy làm cuộc sống chúng
ta đẹp đẻ và cao thượng hơn và hãy nhìn thấy sự tốt đẹp từ những khiếm khuyết
đó, cũng như bài học của cái thùng này.
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Nhà văn tí hon

Sau một tai nạn xe hơi, các các sĩ nói cậu bé Alex sẽ bị liệt vĩnh viễn từ cổ
trở xuống. Và để duy trì cuộc sống, cậu cần phải được chăm sóc hòan tòan, phải
di chuyển bằng xe lăn và sử dụng ống thở.

Alex được chuyển sang bệnh viện chúng tôi để hổ trợ phục hồi các chức
năng bằng phương pháp tâm lý. Trứơc kia, Alex là một cậu bé hiếu động ham
chơi,, thích chạy nhảy như bao đứa trẻ cùng trang lứa. Còn giờ đây, cậu bé nằm
bất động trên giường, trông như một thiên thần nhỏ với vầng tráng cao, mái tóc
đen nhánh và đôi mắt xanh thăm thẳm.

- Alex, - Một hôm, tôi nhẹ nhàng mở lời - Cháu có muốn nghe chú kể
chuyện không ?

Không nói được gì, Alex khẽ gật đầu.

Ngày xửa ngày xưa, có một người chuyên bán nón. Một ngày kia, ông

ngủ quên dưới gốc cây ven rừng.

Tôi bắt đầu kể cho cậu bé nghe câu chuyện dân gian quen thuộc này, vừa
minh họa bằng tay, tôi nằm vắt chân, giả vờ ngủ kh ò như ông lảo.
- … Khi tỉnh giấc, những cái nón của ông đ ã biến đâu mất. Thì ra lũ khỉ trên cây

đã lấy cắp những cái nón khi ông ngủ, rồi mỗi con đội một cái nón tr ên đầu…

Tôi giả bộ như thật, giậm chân thình thịch, giận dữ vung nắm đấm vào lũ
khỉ tưởng tượng :

- lũ khỉ kia, trả nón lại cho tao mau l ên !

Trong khi kể chuyện, tôi để ý nhìn Alex. Cậu bé thích thú theo dõi từng
cử chỉ và nét mặt của tôi. Hai lần, tôi thấy cậu mấp máy nh ư muốn nói điều gì.

Khi tôi đề nghị kể một cau chuyện khác , Alex gật đầu nh è nhẹ.

- Alex, câu chuyện này tên là Gia Đình Nhà Gấu, cháu đã nghe bao giờ
chưa ?

Alex gật đầu. Tôi bắt đầu kể :

- Một ngày kia, gấu mẹ đang ở trong bếp nấu món… - Tôi dừng lại, nhìn

Alex.

Cậu bé mấp máy môi :
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- …Súp đậu…

Tôi nhìn Alex khích lệ :

- Đúng rồi, Gấu Mẹ đang nấu món súp đậu mà lũ Gấu Con thích nhất.
Nhưng món súp mà mới nấu xong thì rất …. - Tôi lại dừng, nhìn Alex chờ đợi.
Ngay lậo tức, Alex tiếp lời :

- ….nóng.

Cứ như thế, cả hai chúng tôi cùng nhau kể tiếp câu chuyện. Tôi biết rằng
điều đó rất tốt cho Alex, v ì khi cậu dùng khí quản của mình để phát âm, thì phổi
cũng họat động để lấy oxy. Đôi môi xinh xắn cong tr òn nói từng tiếng :

- Gấu Bố (Alex hít hơi) và Gấu Mẹ … dẫn Gấu Con … đi chơi trong
rừng.

Đây là một kỳ công mà Alex thực hiện được kể từ khi vào bệnh viện : nói
trọn một câu. Mẹ cậu bé cười rơi nước mắt vì sung sướng,. Lần đầu tiên bà nghe

được giọng nói của Alex kể từ khi cậu gặp tai nạn.

Mỗi ngày, tôi đều đến và cùng Alex kể bao nhiêu là chuyện, từ chuyện cổ
tích đến chuyện thần thọai hay phiêu lưu mạo hiểm. Khả năng phát âm của cậu
bé tăng giần một cách đáng kinh ngạc theo thời gian. Cậu đ ã có thể kể trọn một
câu chuyện bằng một giọng rỏ ràng. vài bác sĩ và y tá cũng dành thời gian lắng
nghe thật thích thú và cho ý kiến về từng câu chuyện của Alex.

Một ngày nọ, khi tôi chuẩn bị rời phòng bệnh của Alex, cậu bé hào hứng
nói :

- Chú Michael, chú có muốn nghe cháu kể một câu chuyện không ?

Tôi dừng lại, đến bên giường cậu :

- Đương nhiên rồi, cháu kể cho chú nghe nào !

Alex thì thầm vẻ bí mật :

- Câu chuyện này chú chưa nghe bao giờ, vì nó mới xuất hiện trong đầu
cháu đấy ! - Rồi cậu bé bắt đầu :

- Ngày xửa ngày xưa ….
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Đột nhiên tôi nảy ra ý định sẽ ghi lại câu chuyện này của Alex, nên vội
vàng lấy giấy bút. và cứ thế mỗi ngày, Alex tưởng tượng ra một câu chuyện và

kể cho chúng tôi nghe. Tôi khám phá ra trí t ưởng tượng của cậu bé thật phong
phú, như một nhà văn bẩm sinh vậy.

Hai tháng sau, Alex xuất viện. Mọi người trong bệnh viện đều đến chào

tạm biệt cậu bé thông minh và đáng yêu này. Tôi đặt vào tay Alex cuốn sổ nhỏ
chứa tất cả những câu chuyện cậu kể mà tôi đã ghi lại :

- Alex, cháu đã trở thành một nhà văn, một nhà văn thật sự đấy ! Đây là
tác phẩm của cháu !

Thật hả chú ? - Alex cười thật tươi, đôi mắt ánh lên những tia sáng lấp
lánh.

Alex vẫn nằm yên bất động trên xe lăn, nhưng cậu đã thật sự làm nên

phép lạ khi cậu không chịu giam cầm bản thân v ào cơ thể bất động ấy. Alex đã

có thể bay thật xa, đưa trí tưởng tượng của mình đến một thế giới đẹp đẽ, an
lành và hồn nhiên của những câu chuyện cổ tích.
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Thắng và thua

Mặc dù phải chống chọi với căn bệnh ung th ư xương đang bước vào giai

đọan cuối nhưng Jim Valvano - 47 tuổi - cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển
bóng rổ bang Califolina vẫn cố gắng để tr ò chuyện cùng một số phóng viên. Ông

đã kể lại một câu chuyện xảy ra khi còn là một huấn luyện viên trẻ cho đội tuyển
của một trường trung học - khi ông mới hai mươi ba tuổi. Lúc ấy, trước một trận
đấu quan trọng, ông đã nói với các cầu thủ của mình lúc sắp ra sân :

- Các em có biết tại sao chuyện thắng thua trong trận đấu lại luôn
quantrọng không ? Bởi vì, tỉ số cuối cùng của trận đấu sẽ chỉ rõ chúng ta là ai.

Nếu thua, chúng ta là kẻ bại trận; còn nếu thắng, chúng ta sẽ khẳng định được
thành công của mình.

- Chưa hẳn thế đâu ! - Người thầy già của Valvano, lúc đó cũng được mời
huấn thị, điềm đạm lên tiếng - ”Việc dấn thân và quyết tâm hết mình trong thi

đấu mới là điều quan trọng. Phải thể hiện hết năng lực của m ình, đừng quan

tâm đến việc chúng ta thắng hay thua - chính điều đó mới thể hiện rõ chúng ta

là ai“

Hai mươi bốn năm qua, chính những lời nói ấy đ ã giúp Valvano có thêm

nghị lực. Đã từ lâu, mỗi đêm ông phải bật dậy ba bốn lần trên giường bệnh với
chiếc áo thấm đẫm mồ hôi, hai hàm răng nghiến chặt chịu đựng cơn đau đớn,
những cơn sốt do ảnh hưởng của những lần hóa trị. Thêm vào đó là nỗi kinh
hòang khi nhìn thấy mình đang chết dần chết mòn trong những cơn ác mộng.
Thế nhưng, Valvano đã không bỏ cuộc. Ông vẫn tiếp tục chiến đấu đến những
giấy phút cuối cùng của cuộc đời. Tất cả những g ì ông muốn nói là : ” Nỗ lực
bền bỉ của bạn mới là điều quan trọng, chứ không phải kết quả đạt đ ược. Hãy

luôn biết cố gắng vươn lên, hướng về phía trứơc - cho dù bất cứ điều gì xãy ra

“.
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Đừng bao giờ

Đừng bao giờ che giấu cảm xúc thực của bạn. H ãy cười lên khi bạn cảm
thấy hạnh phúc. Và đôi lúc bạn có thể khóc khi cảm thấy yếu l òng.

Đừng bao giờ ngừng nỗ lực. Nỗ lực sẽ giúp bạn v ượt qua mọi khó khăn
và đạt được những kết quả tưởng chừng không thể.

Đừng bao giờ đặt tất cả ghánh nặng của thế giới tr ên đôi vai nhỏ bé của
bạn, hãy biết chia sẽ khi cần thiết.

Đừng bao giờ lo sợ trứơc tương lai. Nếu sống trọn vẹn cho ngày hôm nay

thì một ngày mai tốt đẹp chắc chắn sẽ đến với bạn.

Đừng bao giờ để mình bị tuột dốc vì mặc cảm lỗi lầm. Phải biết chấp
nhận, đứng lên và học từ những thất bại đó!

Đừng bao giờ cảm thấy đơn độc, vì đâu đó vẫn có những người sẳn sàng

chia sẽ cùng bạn - đó chính là bản thân bạn.

Đừng bao giờ nghĩ rằng số phận không bao gi ờ mĩm cười đối với bạn, hay
bạn không thể thành công. Cánh cửa không bao giờ đóng mãi, mọi khó khăn đều
có thể vượt qua, mọi thử thách đều có thể chinh phục.

Đừng bao giờ đánh mất niềm tin v à từ bỏ những ước mơ, khát vọng của
chính mình
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Những giá trị trong cuộc sống

Cơ hội thành công luôn đến với tất cả mọi người

Không phải tất cả mọi người đều yêu thương hay hiểu bạn như bạn mong
đợi. Nhưng hãy trân trọng những giây phút bên cạnh họ, bày tỏ tình cảm của
mình với họ, vì có thề bạn sẽ không còn cơ hội để làm điều đó.

Sai lầm không biểu hiện cho giá trị v à phẩm cách của bạn. hãy can đảm
nhìn vào những sai lầm của mình và chấp nhận khiếm khuyết của người khác vì

không ai là hòan thiện cả. Điều quan trọng là đừng bao giờ cho phép mình lập
lại những sai lầm củ trong một tình huống tương tự.

Hãy chấp nhận mọi việc như bản chất vốn có của nó. Không có lý do g ì

để nỗi giận khi bạn không thể thay đổi sự việc sao cho ph ù hợp với suy nghĩ của
mình. Và cũng không có lý do gì khiến bạn phải yêu thích tất cả mọi thứ. Nhưng

bạn vẫn có thể chung sống với những điều đó.

Hãy làm chủ tình cảm và hành động của mình. Không ai có thể quyết định
cảm xúc của bạn, ngọai trừ bản thân bạn. Nếu bạn trải qua một ng ày tệ hại thì đó
là do bạn đã tự tạo ra một nàgy như vậy. Còn nếu bạn tin rằng một ngày của
mình sẽ sáng sủa hơn thì bạn sẽ có một ngày tuyệt vời như thế.

Hãy luôn cố gắng, nhất là khi đối diện với những khó khăn, thử thách
tưởng chừng không thể vượt qua.

Bạn không thể giải quyết vấn đề của ng ười khác thay cho họ. Nhưng sự
quan tâm, động viên và chia sẽ của bạn là rất thiết để giúp họ vượt qua.

Không bao giờ là quá muộn, không bao giờ là tuyệt vọng, không bao giờ
là bế tắc hòan tòan một khi bạn cố gắng và có niềm tin.
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Những lá thư

Andy mới tám tuổi nhưng đã mắc phải một căn bện nan y . Khi đang điều
trị ở một bệnh viện, Andy nhận được rất nhiều thư chia sẻ, an ủi động viên của
bạn bè, người thân. Cậu trân trọng và cẩn thận giữ gìn chúng như một phần cuộc
sống của mình. nhưng khi Andy ra viện thì những lá thư đến với cậu thưa dần.
Có lẽ mọi người nghĩ căn bệnh của cậu bé đã thuyên giảm, không còn nguy kịch
nữa.

Thế nhưng Andy vẫn luôn hy vọng được đón nhận những lá thư như trước
đây. Ngày nào cũng lần giở những bức thư, tấm thiệp cũ ra xem và ngước nhìn

ra cửa như mong chờ đều gì. Mẹ andy nhìn con thấp thỏm mà đau lòng. Bà biết
mình không đủ khả năng ngăn chặn những cơn đau hành hạ con mình trong

những lần xạ trị. Không thể giúp g ì cho con khi cơn đau ập đến. Tình thương
của một người mẹ thôi thúc bà phải làm điều gì đó cho Andy…..Thế là ngày

hôm sau Andy nhận được lá thư ký tên Người bạn Bí Mật. Andy vô cùng mừng
rỡ, cầm bức thư khoe với tất cả mọi người. ” Con có thư nè mẹ !” Cậu chạy đến
bên mẹ la to, mắt bừng sáng. Từ đó Andy rất thích thú với ng ười bạn mới này.

Ngày nào cậu cũng xem thư và trả lời thư rất đều đặn. Bí mật này kéo dài được
sáu tháng, khi Andy qua đời. bà mẹ đã tìm thấy bức chân dung do chính cậu vẽ,
gác trên giá sách của mình. Dưới bức tranh, Andy đề : ” Thân tặng ng ười bạn bí
mật của con. Con yêu mẹ nhiều lắm. Andy “

Bà còn tìm thấy một danh sách các địa chỉ bạn b è mà Andy làm quen

trong dịp hội trại những trẻ em mắc bệnh hiểm ngh èo. Thế là bà quyết định viết
thư cho tất cả những người bạn của Andy. Bà phải chờ đợi rất lâu sau mới có hồi
âm từ một cậu bé :

” Xin cảm ơn lá thư của cô. Con không hề nghĩ có người vẫn tin rằng con
vẫn còn sống. Lá thư đã cho con thêm niềm vui sống trong những ngày cuối
cùng này.”

Hãy dành một chút thời gian để quan tâm, yêu thương, chia sẻ hay an ủi
một ai đó. Đôi khi, đó chính là nguồn động lực vô cùng quí giá để giúp họ tìm
lại được chính mình, giữ vững được niềm tin và mạnh mẽ hơn.



HẠT GIỐNG TÂM HỒN Nguyễn Lê Quang Duy

Tổng hợp từ Internet Trang 70

Con yêu mẹ

Người mẹ mệt mỏi trở về từ cửa h àng sau một ngày làm việc dài đăng
đẵng, kéo lê túi hàng trên sàn bếp. Đang chờ bà là đứa con trai tên David lên 8

tuổi, đang lo lắng kể lại những g ì mà em nó đã làm ở nhà: “… lúc con đang chơi
ngoài sân còn bố đang gọi điện thoại th ì Tom lấy bút chì màu viết lên tường, lên

chính tờ giấy dán tường mới mà mẹ dán trong phòng làm việc ấy! Con đã nói

với nó là mẹ sẽ bực mình mà!”.

Người mẹ than thở rồi nhướng lông mày: “Bây giờ nó đâu?”. Thế rồi bà

bỏ hết hàng ở đó, sải bước vào phòng của đứa con trai nhỏ, nơi nó đang trốn. Bà

gọi cả tên họ của đứa bé, mà ở các nước phương Tây, khi gọi cả tên lẫn họ như
thế này là thường thể hiện sự tức giận. Khi bà bước vào phòng, đứa bé run lên vì

sợ, nó biết sắp có chuyện g ì ghê gớm lắm. Trong 10 phút, người mẹ nguyền rủa
con, là bà đã phải tiết kiệm thế nào và tờ giấy dán tường đắt ra sao! Sau khi rên

rỉ về những việc phải làm để sửa lại tờ giấy, người mẹ kết tội đứa con là thiếu
quan tâm đến người khác. Càng mắng mỏ con, bà càng thấy bực mình, cuối
cùng bà ra khỏi phòng con, cảm thấy cáu đến phát điên!

Người mẹ chạy vào phòng làm việc để xác minh nỗi lo lắng của m ình.

Nhưng khi nhìn bức tường, đôi mắt bà tràn ngập nước mắt. Những gì bà đọc
được như một mũi tên xuyên qua tâm hồn người mẹ. Dòng chữ viết: “Con yêu

mẹ” được viền bằng một trái tim!
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Và giờ đây bao thời gian trôi qua, tờ giấy dán t ường vẫn ở đó, y như lúc
người mẹ nhìn thấy, với một cái khung ảnh rỗng treo để bao bọc lấy nó. Đó l à

một sự nhắc nhở đối với người mẹ, và với tất cả mọi người: Hãy bỏ một chút
thời gian để đọc những dòng chữ viết trên tường!
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Tình yêu của con trẻ

Chúng tôi là gia đình duy nhất đem trẻ con vào nhà hàng. Tôi đặt
Erik ngồi lên chiếc ghế tựa và quan sát mọi người đang ăn uống và trò

chuyện nhẹ nhàng xung quanh. Chợt Erik hét lên vui sướng và nói, “Chào
đằng ấy”.

Thằng bé đập hai bàn tay bụ bẫm lên chiếc khay trên ghế, mắt nó nhắm tít

lại, cái miệng sún lộ ra trong nụ cười toét rộng đến cả mang tai khi nó uốn éo v à

rúc rích cười đầy vẻ hân hoan.

Tôi ngó quanh và hiểu ngay tại sao. Đó là một người đàn ông mặc chiếc
quần thùng thình có khoá, các ngón chân ông ta thò ra bên ngoài cái có thể gọi
là giầy. Chiếc áo sơ mi bẩn thỉu, mái tóc không chải và cũng không được gội.
Râu ông ta ngắn tới mức không thể gọi là râu được và chiếc mũi thì bị chứng
giãn tĩnh mạch, nom như một cái bản đồ vậy. Chúng tôi ở quá xa n ên không

ngửi thấy mùi gì nhưng tôi chắc người ông ta hẳn cũng phải bốc mùi. Ông ta vẫy
vẫy và đập tay vào phần cổ tay buông lỏng, “Chào nhé, cậu bé. Chào nhé, anh

bạn thân. Ta nhìn thấy cậu rồi”, người đàn ông nói với Erik.

Hai vợ chồng tôi nhìn nhau, “Làm thế nào đây?”.

Erik tiếp tục cười to và trả lời, “Chào nhé, chào đằng ấy”. Tất cả mọi
người trong nhà hàng đều hướng mắt về phía chúng tôi và sau đó là người đàn
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ông. Những người lớn tuổi bắt đầu cảm thấy phiền phức với đứa con xinh xắn
của tôi.

Đồ ăn của chúng tôi được dọn ra và người đàn ông bắt đầu hét to từ bên

kia phòng ăn. Không ai nghĩ người đàn ông đứng tuổi đó tỉnh táo. Rõ ràng ông

ấy đã say rồi. Tôi và chồng cảm thấy thật khó xử. Chúng tôi lặng lẽ ăn, ngoại trừ
Erik, nó vẫn tiếp tục màn trình diễn của mình với gã vô công rồi nghề khu ổ
chuột và rồi gã đó, cũng đối đáp lại cùng nó những lời bình luận vui vẻ.

Cuối cùng thì chúng tôi cũng đã ăn xong và bước ra phía cửa. Chồng tôi
bước tới quầy thanh toán và bảo tôi đợi anh ở bãi để xe. Người đàn ông lớn tuổi
đó ngồi điềm tĩnh giữa chỗ tôi đứng và cửa ra vào. “Lạy Chúa, hãy để con ra
khỏi đây trước khi ông ta nói gì với con hoặc Erik”, tôi thầm cầu nguyện.

Khi tôi bước tới gần ông ta, tôi xoay lưng cố đi thật nhanh và tránh không

hít phải chút khí nào ông ta thở ra. Lúc đó, Erik nhoài người khỏi tay tôi, vươn
hai cánh tay về phía người đàn ông lớn tuổi. Tôi chưa kịp ngăn lại thì Erik đã

vươn tới được đôi tay của ông ta. Thốt nhiên, một người đàn ông lớn tuổi, người
đầy mùi mẽ với một đứa trẻ non nớt đã kết thành bạn bè. Với vẻ hoàn toàn tin

tưởng, yêu thương và giao phó, Erik ngả chiếc đầu bé nhỏ của nó lên đôi vai tả
tơi của ông.

Đôi mắt người đàn ông nhắm lại và tôi nhìn thấy những giọt nước mắt
đang vướng dưới hàng mi. Đôi tay tuổi tác đầy bụi bặm, vết đau và lao động vất
vả của ông đang nâng niu thằng bé và xoa lưng nó. Trong một khoảnh khắc ngắn
ngủi như vậy, không có hai người nào có thể yêu thương nhau sâu sắc đến vậy.
Tôi đứng yên kinh ngạc. Người đàn ông nựng nịu, đu đưa Erik trong tay, ông
mở mắt và nhìn thẳng vào tôi. Ông nói bằng một giọng chắc nịch, uy nghi, “Chị
hãy chăm sóc đứa trẻ này”. Không hiểu vì một lý do nào đó tôi buột miệng thốt
lên tiếng “vâng” từ cổ họng gần như nghẹn ứ của mình.

Ông tỏ ra đầy miễn cưỡng và tha thiết khi phải gỡ Erik khỏi ngực, có  cảm
giác như thể ông đang đau. Tôi đón thằng bé v à người đàn ông nói: “Cầu Chúa
phù hộ cho chị, chị đã tặng tôi món quà của Chúa. Chị biết không, tôi chưa bao
giờ được nhìn thấy con tôi lớn lên. Vợ và con trai tôi đã rời bỏ tôi trong một tai
nạn ô tô khi cả hai đều còn rất trẻ. Tôi vẫn chưa thể vượt qua chuyện đó”.
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Tôi không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn ngập ngừng và rằng: “Thật
đau buồn khi biết được câu chuyện của ông”. Ôm Erik, tôi chạy ra xe ô tô.
Chồng tôi lo lắng tại sao tôi lại khóc v à ôm Erik quá chặt như vậy, và tại sao tôi
lại nói: “Lạy Chúa, lạy Chúa, xin h ãy tha thứ cho con”. Tôi đã vừa chứng kiến
tình yêu của Chúa được biểu hiện qua sự hồn nhiên của đứa con trai bé nhỏ, một
đứa trẻ không biết phán xét, nó chỉ nh ìn thấy tâm hồn còn người mẹ lại chỉ nhìn

thấy bộ quần áo.
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Chuyện 2 người ăn cắp cừu

Tại một vùng nông thôn nước Mỹ, có hai anh em nhà kia vì quá đói kém,
bần cùng đã rủ nhau đi ăn cắp cừu của nông dân trong v ùng. Không may hai anh

em bị bắt. Dân trong làng đưa ra một hình phạt là khắc lên trán tội nhân hai mẫu
tự “ST”, có nghĩa là quân trộm cắp (viết tắt từ chữ stealer).

Không chịu nổi sự nhục nhã này, người anh đã trốn sang một vùng khác

sinh sống hòng chôn chặt dĩ vãng. Thế nhưng anh chẳng bao giờ quên được nỗi
nhục nhã mỗi khi ai đó hỏi anh về ý nghĩa hai chữ “ST” đáng nguyền rủa n ày.

Còn người em, anh tự nói với bản thân mình: “Tôi không thể từ bỏ sự tin
cẩn của những người xung quanh và của chính tôi”. Thế là anh tiếp tục ở lại xứ
sở của mình. Chẳng mấy chốc anh đã xây dựng cho mình một sự nghiệp cũng
như tiếng thơm là một người nhân hậu. Anh sẵn sàng giúp đỡ người khác với tất
cả những gì mình có thể. Tuy nhiên, cho dẫu thời gian có qua đi, hai mẫu tự
“ST” vẫn còn in dấu trên vầng trán anh.

Ngày kia, có một người lạ mặt hỏi một cụ già trong làng về ý nghĩa hai
mẫu tự này. Cụ già suy nghĩ một hồi rồi trả lời: “Tôi không biết r õ lai lịch của
hai chữ viết tắt ấy, nhưng cứ nhìn vào cuộc sống của anh ta, tôi đoán hai chữ đó
có nghĩa là người thánh thiện (saint)”.
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Hai người bạn thân nhất

Khi ấy tôi khoảng chừng năm tuổi đang huyên

thuyên kể với mẹ, lúc đó đang quỳ gối lau s àn nhà,

về cô bạn mới ở trường. Bỗng, mẹ ngước nhìn tôi và

hỏi: "Hai người bạn thân nhất của con là những ai?".
Tôi không chắc lắm. Tôi chơi với thằng cu Tí từ lúc 3 tuổi, và tôi thật sự thích
bé Na. "Cu Tí và bé Na".

Mẹ tôi ngừng tay, "Vậy Bim và Bím thì sao?".

Hai người chị của tôi? "Con không biết ai l à những người bạn tốt nhất của
họ",

tôi nói.

"Không", mẹ tôi nói. "Ý của mẹ là tại sao hai chị không phải là những
người bạn tốt nhất của con?".

Lúc đó, ý nghĩ hai người chị sẽ trở thành những người bạn thân nhất
dường như xa lạ đối với tôi. Chúng tôi đánh nhau suốt ng ày vì tranh nhau đồ
chơi, thức ăn; hay cãi nhau chí chóe chỉ vì những chương trình truyền hình yêu

thích. Làm thế nào mà họ lại là bạn tốt của tôi được? Họ không cùng độ tuổi với
tôi. Và chúng tôi đều có bạn bè riêng ở trường.

Nhưng mẹ không để ba đứa chúng tôi quên điều này: Chị em là những
người bạn suốt đời. Bà thường xuyên nói với chúng tôi rằng chúng tôi đã may

mắn như thế nào. Bằng nhiều cách tinh tế và khác nhau, bà khuyến khích chúng
tôi gần gũi nhau hơn. Bà không bao giờ tỏ ra yêu thương đứa nào hơn đứa nào,

cũng như không tạo ra sự ghen tị hay buồn lòng giữa chị em chúng tôi. Bà luôn

dẫn chúng tôi cùng nhau đi xem phim, tắm biển, mua sắm, v ì thế chúng tôi có
những sở thích giống nhau. Và khi chúng tôi đến tuổi thiếu niên, bà luôn công

bằng khi xử phạt chúng tôi.

Cũng như những anh chị em khác, chúng tôi không phải lúc n ào cũng hòa

thuận. Nhưng đâu đó trong những lời dạy của mẹ, những chuyến du ngoạn gia
đình và những ký ức gắn bó, chúng tôi nhận ra rằng mẹ đ ã đúng. Giờ đây, tôi
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chia sẻ mọi thứ với những người chị của mình chứ không ai khác. Chị cả và tôi

cùng tham gia cuộc thi chạy việt dã của thành phố, thậm chí hai chị em chúng
tôi còn nắm tay nhau khi băng đến đích. Khi chị hai lấy chồng, tôi l à phù dâu

chính. Ba chị em chúng tôi tin tưởng lẫn nhau cùng với những bí mật lớn nhất.

Vậy là đã 23 năm kể từ lần đầu tiên mẹ hỏi tôi: "Ai là hai người bạn thân
nhất của con?". Giờ đây, bà không cần phải hỏi điều đó, bởi bà đã biết câu trả
lời.
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Tình mẫu tử

Đón lấy đứa trẻ từ tay cô y tá, người cha âu yếm ngắm nh ìn cậu con trai
đầu lòng của mình với vẻ mặt đầy tự hào. Nhìn chằm chằm vào đôi tai lớn quá
khổ của cậu bé, anh sững người một lúc.

"Ôi, thật tội nghiệp cho "cục cưng" bé bỏng của mình. Rồi đây, nó sẽ bị
đám bạn trêu chọc cho đến chết mất", người cha thầm nghĩ. "Đôi tai của cậu bé
không có vấn đề gì cả. Sức khỏe của cậu bé vẫn tốt. Sau này, có thể cậu bé sẽ
cần một cuộc giải phẫu nho nhỏ".

Lời giải thích của vị bác sĩ làm người cha an lòng. Thế nhưng, anh vẫn
cảm thấy lo lắng cho phản ứng của vợ anh khi cô trông thấy đôi tai "kỳ dị" của
con trai. "Cô ấy không dễ dàng chấp nhận chuyện này như tôi đâu". Cùng lúc
đó, người mẹ đã được đưa qua phòng hồi sức và đang chờ để gặp đứa con đầu
lòng của mình. Cô y tá đi cùng người cha để giúp đỡ trong trường hợp người mẹ
bị choáng. Người mẹ ngắm nhìn khuôn mặt cậu con trai rồi quay sang chồng
mình và khẽ kêu lên: "Anh nhìn này, con có đôi tai của anh"
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Họ đã nghèo đến như thế nào…

Tất cả tuỳ thuộc vào cách nhìn của mỗi người

Ngày nọ, một người đàn ông - chủ của một nông
trại giàu có - quyết định dẫn đứa con trai của mình đi
du ngoạn, với mục đích duy nhất là chỉ cho nó biết
"như thế nào là cuộc sống nghèo khổ của những người

nông dân".

Sau khi kết thúc chuyến đi, trên đường trở về người cha đã hỏi đứa con trai của
mình: "Chuyến đi như thế nào hả con?"

Cậu bé trả lời: "Tuyệt vời  lắm cha ạ!"

"Thế, con có thấy những người nông dân đó, người ta đã nghèo đến như
thế nào không?" - người cha hỏi tiếp.

"Ồ, con đã nhận thấy rất rõ cha ạ!" - cậu bé trả lời.

Con đã thấy chúng ta chỉ có một con chó duy nhất, nh ưng họ đã có đến
những bốn con.

Chúng ta chỉ có một hồ bơi thật rộng ở giữa vườn nhà, nhưng họ có một
con sông dài thật dài không thấy đâu là bến bờ.

Chúng ta có một cái đèn lồng ngoài vườn, được nhập khẩu từ nước ngoài,

đẹp thật đấy, nhưng những người nông dân kia có cả bầu trời với những vì tinh

tú chiếu sáng.

Sân vườn nhà ta rộng thật đấy, nhưng họ lại có cả đường chân trời

Chúng ta chỉ có một mảnh đất nhỏ để sống, nh ưng họ lại có cả những
cánh đồng rộng bát ngát và ngút ngàn.

Chúng ta có kẻ hầu người hạ, nhưng họ lại phục vụ được cho những
người khác.

Chúng ta phải mua thực phẩm để nuôi sống chúng ta, nh ưng họ lại có thể
tự làm ra để nuôi lấy chính bản thân mình.

Chúng ta có những bức tường kiên cố để bảo vệ tài sản của chúng ta,
nhưng họ lại có những người bạn chân chính bảo vệ họ.
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Nói đến đây, cậu bé quay sang và nói với Cha cậu rằng: "Con cám ơn Cha
vì đã cho con biết chúng ta đã nghèo đến như thế nào". Người Cha lặng người
khi nghe đứa con của mình nói như vậy.

Có quá nhiều lần trong cuộc sống chúng ta qu ên mất những gì chúng ta

đang có, mà chỉ mải mê lo lắng về những gì mà chúng ta chưa có được.

Những gì không có giá trị với người này lại là tài sản vô giá đối với người
kia.

Tất cả những điều đó chỉ tuỳ thuộc v ào "cách nhìn" của mỗi người trong
chúng ta mà thôi.
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Tại sao tôi lại cảm ơn...

Cám ơn đời một sớm mai thức dậy, ta có th êm ngày nữa để yêu thương.

Chồng bát đĩa sạch sẽ sau buổi party, v ì điều đó có nghĩa tôi có nhiều bạn
bè.

Những bộ đồ chật ních, ôm cứng người, vì điều đó có nghĩa tôi được ăn
uống đầy đủ.

Cái bóng xiêu vẹo, những giọt mồ hôi mỗi khi tôi phải làm việc dưới cái
nắng gay gắt, vì điều đó có nghĩa tôi vẫn đang tồn tại dưới ánh mặt trời.

Bãi cỏ trước sân đang chờ ngày cắt, những cái cửa sổ cần phải lau ch ùi,

và cái máng nước cần được sửa sang, vì điều đó có nghĩa tôi có một mái nhà.

Chuyến xe buýt bị lỡ sáng nay khiến tôi phải cuốc bộ một quãng khá xa,

vì điều đó có nghĩa tôi vẫn có thể đi bằng đôi chân của m ình.

Những hoá đơn khổng lồ khiến tôi "xanh như tàu lá", vì điều đó có
nghĩa tôi vẫn còn cảm xúc.

Những tiếng thì thầm của các cô gái bên cạnh tôi trong rạp phim, v ì điều
đó có nghĩa tôi vẫn còn có thể nghe.

Những khoản thuế "kếch xù" mà tôi phải trả, vì điều đó có nghĩa tôi đang
có việc làm.

Đống đồ dơ cần mang đến tiệm giặt ủi,  vì điều đó có nghĩa tôi có quần áo
để mặc.
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Cảm giác mệt mỏi, rã rời của các cơ bắp sau một ngày làm việc mệt nhọc,
vì điều đó có nghĩa tôi có khả năng làm việc với áp lực cao.

Tiếng kêu inh ỏi của chiếc đồng hồ báo thức mỗi sáng v ì điều đó có
nghĩa... tôi "có thêm ngày nữa để yêu thương!".
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Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ

Ngày đầu tiên của năm học, vị giáo sư môn hóa lớp của lớp tôi tự giới
thiệu mình với sinh viên trong lớp. Rồi dành thì giờ cho chúng tôi làm quen với
nhau. Đương lúc tôi đứng dậy nhìn xung quanh thì nhận thấy một bàn tay dịu
dàng đặt lên vai mình. Tôi xoay người lại và nhận ra đó là bà cụ có vóc dáng
nhỏ bé, làn da nhăn nheo, tươi cười nhìn tôi với nụ cười làm sáng cả gương mặt
bà.

 Bà nói:

- Xin chào, anh bạn tuấn tú. Tôi tên là Rose. Tôi 87 tuổi. Tôi có thể ôm
anh bạn được chứ?

Tôi cười và vui vẻ trả lời:

- Dĩ nhiên là được, thưa bà! - và bà đã ôm tôi thật chặt.

- Tại sao bà lại vào đại học ở độ tuổi hồn nhiên và trẻ trung như thế này? -

Tôi hỏi đùa.

Bà mỉm cười:

- Tôi đến đây để tìm một người đàn ông nổi tiếng, có tâm hồn để yêu và

sẽ bên nhau, có một vài đứa con, và sau đó về hưu rồi đi du lịch vòng quanh thế
giới.
- Bà nói nghiêm túc chứ? - tôi hỏi. Tôi tò mò muốn biết điều gì đã thúc đẩy bà

muốn thử thách như thế ở độ tuổi như bà.

- Tôi luôn mơ ước được vào một trường đại học và bây giờ tôi đang thực
hiện giấc mơ đó! - bà nói với tôi.

Sau khi giờ học kết thúc chúng tôi đi đến t òa nhà hội sinh viên cùng uống
với nhau một ly sữa sô cô la. Chúng tôi trở th ành bạn của nhau ngay. Hằng ngày

trong suốt 3 tháng tiếp theo chúng tôi luôn c ùng nhau rời khỏi lớp và trao đổi
với nhau không dứt. Tôi luôn bị cuốn hút bởi "cỗ máy thời gian" n ày khi nghe

bà chia sẻ sự từng trải và kinh nghiệm cuộc đời của bà với tôi.

Qua năm học, Rose trở thành một nhân vật biểu tượng trong trường đại
học và dễ dàng kết bạn với tất cả mọi người. Bà thích ăn mặc lịch sự, có tính
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cách và hạnh phúc với sự chú ý mà các sinh viên khác tập trung vào mình. Bà

luôn sống trong niềm say sưa đó.

Vào cuối khóa học chúng tôi mời Rose đ ến nói chuyện trong một buổi
tiệc chiêu đãi và tôi sẽ không bao giờ quên được những gì bà đã truyền cho
chúng tôi. Bà được giới thiệu và bước lên bục giảng đường. Khi bắt đầu phát
biểu, bà đánh rơi mảnh giấy ghi chú xuống sàn. Hơi ngại ngùng và thoáng bối
rối bà nghiêng người xuống micro và nói:

- Xin lỗi quý vị, tôi hơi hồi hộp. Tôi đã bỏ bia và chuyển sang rượu Lent
và thứ rượu này đang giết chết tôi mất! Tôi không bao giờ sắp xếp những g ì

mình sẽ nói, hãy để cho tôi nói với các bạn một cách giản dị những  gì tôi thực sự
hiểu.

Khi chúng tôi cười, bà lấy giọng và bắt đầu:

- Chúng ta ngừng vui chơi bởi vì chúng ta đã già, nhưng thật ra chúng ta
già bởi vì chúng ta không vui chơi nữa. Chỉ có năm bí quyết để giữ m ình trẻ
mãi, hạnh phúc và đạt được thành công.

Thứ nhất, các bạn hãy vui cười lên và tìm kiếm sự hài hước trong cuộc
sống hằng ngày.

Thứ hai, các bạn hãy xem mỗi ngày là một ngày mới với những điều mới
mẻ. Ai sống bằng quá khứ, định kiến của ng ày hôm qua sẽ không có cơ hội tin
và hiểu con người. Các bạn hãy trải lòng với những người có thể chia sẻ được.
Hãy kiên trì, tin vào tâm hồn con người và đừng nhìn vào một lỗi lầm nào đó để
phá bỏ tất cả những gì tốt đẹp sẽ đến trong tương lai. Các bạn đừng ngại mạo
hiểm để thay đổi cuộc sống.

Thứ ba, các bạn phải có một mơ ước, một khát vọng. Khi các bạn đánh
mất những mơ ước đó, các bạn sẽ chết. Đã có quá nhiều người trong chúng ta
chết theo kiểu ấy và họ thậm chí cũng không biết đến điều đó!

Thứ tư, có sự khác biệt lớn giữa việc trở nên già hơn và trưởng thành. Nếu
bạn 19 tuổi và nằm trên giường suốt một năm trời mà không làm được điều gì

hữu ích, bạn sẽ thành 20 tuổi. Nếu tôi 87 tuổi và cứ nằm trên giường suốt một
năm và không làm bất cứ điều gì, tôi vẫn sẽ trở thành một bà cụ 88 tuổi. Bất cứ
người nào cũng phải lớn lên và già đi. Nhưng điều đó không làm mất đi tài năng
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và khả năng của các bạn. Vấn đề l à trưởng thành bằng cách luôn luôn tìm được
cơ hội để thay đổi.

Thứ năm, đừng bao giờ nuối tiếc. Người trưởng thành thường không nuối
tiếc về những gì mình đã làm mà sẽ nuối tiếc về những g ì mình đã không làm.

Chỉ những người sợ chết mới hay nuối tiếc.

Bà kết thúc bài thuyết trình của mình bằng cách mạnh dạn hát bài "Cánh

hoa hồng". Bà đã cùng chúng tôi hát bài hát đó và lời bài hát ấy hiện giờ trở nên

quen thuộc với cuộc sống hằng ngày của chúng tôi.

Vào cuối năm, Rose đã hoàn tất văn bằng đại học mà bà bắt đầu nhiều
năm trước đây. Một tuần sau tốt nghiệp Rose đ ã ra đi một cách thật thanh thản
trong giấc ngủ. Hơn hai ngàn sinh viên của trường đã đến dự đám tang của bà

bằng tất cả lòng kính trọng, mến thương đối với người phụ nữ tuyệt vời đã dùng

cuộc đời mình làm tấm gương minh chứng rằng: "Không bao giờ quá trễ để thực
hiện tất cả những gì mà bạn có thể làm được trong đời."
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Các bước tha thứ

• Đừng đợi nhận được lời xin lỗi. "Thông thường
chúng ta rất biết cách bảo vệ lẽ phải của mình: ‘Không lý
gì tôi phải tha thứ cho hắn trước trừ phi hắn thừa nhận
sai phạm và xin lỗi tôi,' Mariah Burtom Nelson, tác giả
quyển The unburdened heart: Five keys to forgiveness
and freedom (tạm dịch: Trái tim thảnh thơi: 5 chìa khóa

giúp bạn vị tha và thư thái), nhận xét.

"Nhưng nếu chúng ta làm điều đó (chấp nhận tha thứ trước khi nhận
được lời xin lỗi) thì chúng ta sẽ tránh được tình trạng tâm trí bị đeo đẳng bởi
cơn giận dữ trong khoảng thời gian không lấy g ì làm ít ỏi, và thường thì chính

chúng ta mới là người gánh chịu các thiệt hại do sự tức giận ấy gây ra. Điều
này có khác gì bạn tự mình đặt niềm vui, sự thanh thản dễ chịu của bản thân v ào

tay người khác?

• Đừng đợi nhận được lời xin lỗi. "Thông thường chúng ta rất biết cách
bảo vệ lẽ phải của mình: ‘Không lý gì tôi phải tha thứ cho hắn trước trừ phi hắn
thừa nhận sai phạm và xin lỗi tôi,' Mariah Burtom Nelson, tác giả quyển The
unburdened heart: Five keys to forgiveness and free dom (tạm dịch: Trái tim
thảnh thơi: 5 chìa khóa giúp bạn vị tha và thư thái), nhận xét.

"Nhưng nếu chúng ta làm điều đó (chấp nhận tha thứ trước khi nhận được
lời xin lỗi) thì chúng ta sẽ tránh được tình trạng tâm trí bị đeo đẳng bởi cơn giận
dữ trong khoảng thời gian không lấy g ì làm ít ỏi, và thường thì chính chúng ta

mới là người gánh chịu các thiệt hại do sự tức giận ấy gây ra. Điều n ày có khác

gì bạn tự mình đặt niềm vui, sự thanh thản dễ chịu của bản thân v ào tay người
khác?

• Tìm cách thông cảm với sự xúc phạm. Hành động xúc phạm bạn của
anh ta hay cô ta có lẽ xuất phát bởi một nỗi đau chôn kín n ào đó, và họ phải
dùng nó như một trong những phương cách tự vệ. "Có một câu tôi vẫn thường
nhắc nhở mình: đằng sau bất kỳ hành động thô lỗ nào, thường là một chuyện đau
lòng," Nelson nói tiếp.

Hãy thử hoán đổi vị trí giữa bạn và người xúc phạm. Bằng việc làm này

bạn đã tự mình từng bước tháo bỏ những bực bội chất chứa trong l òng ít nhiều



HẠT GIỐNG TÂM HỒN Nguyễn Lê Quang Duy

Tổng hợp từ Internet Trang 87

rồi đấy. Một sự việc chỉ gây khó chịu khi ch ưa được các bên liên quan hiểu thấu
đáo mà thôi. Và Tiến sĩ Robert Karen thêm vào: "Chúng ta cũng hay quên một
điều rằng ngay với những người yêu thương chúng ta (hoặc những người chúng
ta yêu thương) rất mực đôi khi vẫn không tránh khỏi việc l àm tổn thương, và có
thể cả phản bội chúng ta. Nhưng trên hết, điều này không bắt buộc phải là dấu
hiệu đi đến việc chấm dứt mối quan hệ với họ."

• Hãy đừng quên rằng bản thân bạn cũng từng gây ra không ít lỗi
lầm. Nhìn vào sự thật này để thấy rằng người khác có thể tha thứ cho m ình thì

tại sao mình không thể làm điều này nhỉ?

• Hãy "kịch" một chút. "Nếu bạn không thể hiện điều này qua hành

động bất kỳ thì bạn khó mà chắc chắn rằng đã thực lòng tha thứ", Worthington
nói. Ví dụ: bạn có thể cầm một cục đá kha khá trong tay v à thả rơi nó xuống khi

bạn nói lời tha thứ, hay bạn cũng có thể thắp l ên một ngọn nến và liên tưởng
những gì chất chứa trong lòng sẽ dần biến mất như sáp nến kia đang từ từ tan
chảy.

 Nhớ rằng tha thứ không phải là quên mất. Đôi khi dù chuyện
buồn đã xảy ra từ lâu và bạn cũng đã tha thứ nhưng vẫn không tránh khỏi những
phút nhói lòng bất chợt khi một sự việc tương tự vô tình xuất hiện. Vì vậy, bạn
được khuyên rằng nên thường xuyên làm mới lại sự khoan thứ của mình trên

một vài khía cạnh.

Sau cùng, tha thứ cho người cũng chính là tha thứ cho bản thân.
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Nắm tay yêu thương

Nắm chặt tay nhau có thể chỉ là một hành động quá ư đơn giản nhưng
lại là cách biểu thị sự sẻ chia, gắn bó với những ng ười ta yêu thương.

Bạn có nhớ lần nắm tay gần đây nhất của m ình với người yêu là khi

nào không?

Một cử chỉ đơn giản đầy yêu thương

Cách đây không lâu, tôi có tới trung tâm mua sắm để kiếm v ài món đồ
dùng. Dạo hết cửa hàng nọ tới cửa hàng kia, tôi phát hiện có chiếc ghế băng dài

nằm ở một chỗ râm mát dọc vỉa h è, thế là tôi quyết định xả hơi một lúc để tận
hưởng những giờ phút thư giãn, ngắm nhìn mọi người.

Cách đây không lâu, tôi có tới trung tâm mua sắm để kiếm v ài món đồ
dùng. Dạo hết cửa hàng nọ tới cửa hàng kia, tôi phát hiện có chiếc ghế băng dài

nằm ở một chỗ râm mát dọc vỉa h è, thế là tôi quyết định xả hơi một lúc để tận
hưởng những giờ phút thư giãn, ngắm nhìn mọi người.

Giữa phố phường ồn ào, đông đúc, có hai người buộc tôi phải chú ý. Đó là

một cặp vợ chồng đã lớn tuổi, chừng gần bảy mươi hoặc già hơn thế, họ đang đi
chầm chậm dọc vỉa hè. Điều làm tôi chú ý hơn cả là hai người đang nắm chặt tay
nhau. Tôi ngạc nhiên tới mức gần như dán mắt vào đó.

Khi hai người dần xa khuất tầm mắt, tôi cố t ưởng tượng xem cặp vợ
chồng già đó đã chung sống với nhau như thế nào và tự hỏi họ đã chia sẻ những
gì trong chừng ấy năm cùng ở dưới một mái nhà. Thật tuyệt vời là sau vài chục
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năm như thế, họ lại vẫn có thể nắm chặt tay nhau - một biểu hiện đơn giản của
tình yêu và sự tận tụy với nhau.

Những biểu hiện đơn giản của tình yêu thương

Khi ông bà lão đó khuất sau một góc đường, ánh mắt tôi lại trở về với
đám đông ồn ã. Rồi lại có những cặp vợ chồng khác ngang qua, cả gi à lẫn trẻ,
dường như tất thảy đều tỏ ra không quá quan tâm tới ng ười bạn đời đi bên cạnh
mình. Tôi bắt đầu hiểu ra, ngay cả một điều tưởng quá đơn giản như một cái
nắm tay dường như cũng quá hiếm hoi trong thời buổi n ày.

Rời chiếc ghế băng để tiếp tục hành trình mua sắm, nhưng lòng tôi không

nguôi nghĩ về cặp vợ chồng già tay trong tay sánh bước. Nó khiến tôi hiểu rằng
những biểu hiện yêu thương trước mắt mọi người mới quan trọng làm sao, và đó
cũng là cách đơn giản tuyệt vời để thể hiện t ình yêu với nhau.

Tôi không muốn nói là tất cả chúng ta nên biểu hiện những tình cảm một
cách "quá nồng nhiệt" trên đường phố, mà tôi nghĩ những cử chỉ như nắm tay
hoặc khoác tay người yêu hay người bạn đời của mình trên phố cũng là một cách
để chúng ta nói với họ rằng: chúng ta tự h ào vì có họ trong cuộc đời mình và ta

không ngần ngại nói với tất cả mọi người điều đó. Một cái hôn lên má ngay

trước mặt bạn bè, một cái ôm nhẹ trong khi xếp hàng chờ mua vé xem phim,
một chút nghiêng người thầm thì "Anh yêu em" giữa đám đông thực khách trong
nhà hàng, tất cả biểu hiện yêu thương giản dị ấy đều có thể gửi những thông
điệp đầy sức mạnh tới những người thân thương của ta.

Nói với cả thế giới là ta yêu thương người ấy

Tất cả những biểu hiện ấy dành cho nhau khi chỉ có hai người tất nhiên

cũng rất tuyệt vời, nhưng sẽ trở nên đặc biệt hơn nhiều nếu ta biết thể hiện ngay
trước mắt mọi người. Nó cũng giống như cách ta khẳng định tình yêu và lòng

tận tụy của bản thân với nhau. B ày tỏ tình yêu thương của mình một cách cởi
mở cũng là cách ta nói với người yêu cũng như người bạn đời của mình rằng ta
yêu họ, cần họ và khao khát họ như thế nào, rằng ta muốn cả thế giới biết và

chia sẻ với hạnh phúc của đôi ta.

Rất nhiều năm sau lần đi mua sắm đó, mỗi khi c ùng vợ hòa vào đám đông
đi trên vỉa hè ở bất cứ đâu, tôi luôn hi vọng chúng tôi sẽ l à cặp vợ chồng được ai
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đó nhìn thấy và nghĩ rằng: "Thật tuyệt vời là sau bao năm chung sống họ lại vẫn
có thể tay trong tay đi bên nhau như thế".
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Cuộc sống và tôi

Tôi nói với cuộc sống rằng hãy lấy đi lòng tự trọng của tôi, nhưng cuộc
sống từ chối. Cuộc sống nói với tôi rằng cuộc sống không thể lấy đi l òng tự
trọng của tôi, nhưng tôi có thể từ bỏ tự trọng của m ình khi tôi muốn.
Tôi nói với cuộc sống rằng hãy làm cho đứa con tật nguyền của tôi được lành

lặn, nhưng cuộc sống từ chối. Cuộc sống nói với tôi rằng tâm hồn đứa con của
tôi thật hoàn hảo, và thân thể chỉ là tạm thời mà thôi.

Tôi nói với cuộc sống hãy ban cho tôi sức chịu đựng, nhưng cuộc sống từ
chối. Cuộc sống nói với tôi rằng sự chịu đựng có đ ược một phần do những đau
khổ gây nên - và sự chịu đựng không phải là một đặc ân ban tặng - chịu đựng là
một bản năng sống.

Tôi nói với cuộc sống hãy mang đến cho tôi niềm hạnh phúc, nhưng cuộc
sống từ chối. Cuộc sống nói sẽ mang đến những điều may mắn cho tôi v à hạnh
phúc sẽ khởi nguồn từ chính bản thân tôi.

Tôi nói với cuộc sống hãy làm giảm đi những nỗi đau trong tôi, nh ưng
cuộc sống từ chối. Cuộc sống nói rằng sự chịu đựng giúp tôi thoát khỏi những lo
lắng vật chất và mang tôi đến gần cuộc sống hơn.

Tôi nói với cuộc sống hãy giúp tôi luôn chín chắn, nhưng cuộc sống từ
chối. Cuộc sống nói với tôi rằng tôi phải biết tự tr ưởng thành, nhưng cuộc sống
sẽ tô điểm thêm vào những năm tháng trong đời tôi với những lần vấp ng ã giúp

tôi có thêm những kinh nghiệm sống.

Và khi tôi nói với cuộc sống rằng hãy giúp tôi có thể yêu một người nào

đó nhiều như người đó đã yêu tôi, cuộc sống nói với tôi rằng cuối cùng tôi cũng
hiểu ra vấn đề rằng cuộc sống không l à một phép màu để cầu xin, cuộc sống là
cơ hội để tôi được yêu thương và biết yêu thương.

Cuộc sống không cố ý muốn làm chúng ta e dè sợ hãi, mà chỉ muốn
chúng ta hiểu và sống mà thôi.
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Câu hỏi cho tình yêu

Có một chàng trai yêu cùng lúc hai người bạn gái nhưng lại không
biết mình thật sự yêu ai hơn. Và chàng đi t ìm câu trả lời. Chàng gặp một
nhà hiền triết, kể cho ông tâm sự của m ình. Sau khi nghe xong, nhà hiền
triết bảo:

- Hãy hỏi lòng con câu hỏi này và trả lời thật lòng: "Khi con vui và hạnh
phúc, con muốn chia sẻ cảm giác ấy với cô gái n ào?". Người nào con nghĩ đến
sẽ là người con yêu. Tiếp đó con lại hỏi mình câu này và cũng trả lời thật lòng:

"Khi gặp chuyện không vui hay phiền toái,  ai sẽ là người con tìm đến để tâm sự
hầu có thể vơi bớt phần nào gánh nặng trong lòng?". Cô gái nào con ngh ĩ đến
cũng là người con yêu.

Nếu với cả hai câu hỏi trên con đều chỉ chọn được cho mình một người,
điều ấy là tuyệt vời nhất. Nhưng nếu mỗi câu hỏi đem lại cho con một lựa chọn
khác, ta khuyên con nên chọn người mà con sẽ tâm sự những lúc buồn phiền.

Trong cuộc sống thường nhiều buồn phiền hơn là hạnh phúc. Có quá
nhiều người để con gặp gỡ, để con cười vui hớn hở với họ nhưng không nhất
thiết họ phải là người yêu của con. Đôi khi con vẫn có thể hưởng thụ niềm vui
của mình mà không cần chia sẻ với ai. Song với phiền muộn, không có nhiều
người sẵn lòng ngồi nghe con trải lòng và chia sẻ cùng con gánh nặng ấy.

Nếu một người nào đó chỉ nghĩ đến con khi cảm thấy vui vẻ hoặc chỉ có
thể cùng con đùa vui, nhưng lại không sẵn lòng bên con khi con gặp những
chuyện không may hoặc lại đi tâm sự những buồn phiền của họ với ai khác thay
vì với con, người ấy không dành cho con tình yêu đủ lớn để vượt qua bão dông

trong cuộc đời.

Người luôn bên con, làm dịu đi những đau khổ trong lòng con mới là
người giữ vị trí quan trọng nhất trong tim con. Những khi gặp chuyện buồn, đó
là lúc tất cả hiện ra chân thật nhất. Vậy, h ãy nói cho ta biết ai là người đầu tiên

hiện ra trong tâm trí con khi gặp buồn phiền?
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Bài tiểu luận hạnh phúc

Trong giờ học tiếng Anh, ông thầy trẻ yêu cầu học viên viết một bài tiểu
luận với đề tài Khoảnh khắc hạnh phúc bạn từng gặp trong đời. Chỉ l à một
bài viết nhỏ nhưng lại khiến tôi bần thần.

Tạm quên bài luận, ra khỏi lớp, tôi vội vã chạy vào bệnh viện thăm cô bạn
thân bị tai nạn giao thông. Chớm bước vào phòng chăm sóc đặc biệt, tôi chợt
dừng nơi ngưỡng cửa. Người yêu của bạn tôi ngồi bên giường, đang cầm tay cô
ấy áp lên má anh và thì thầm. Chàng trai nói về thời gian họ yêu nhau, về đôi
mắt trong veo của cô gái khi lần đầu ti ên anh soi vào, về niềm hy vọng không
bao giờ tắt. Những ngón tay bạn tôi bỗng cựa nhẹ. Đôi vai ch àng trai rung lên.

Quay lưng bước đi, tôi lau vội giọt nước ứa nơi khóe mắt. Tôi tin bạn mình sẽ
quay trở lại cuộc sống, thật sớm.

Về nhà, sau bữa cơm tối với mẹ, tôi lấy ra chiếc phong b ì dán kín. Khoản
lương tháng đầu tiên của tôi. Cầm chiếc phong b ì tôi đưa, ngón tay mẹ thoáng
run. Những ngón tay khỏe khoắn chưa bao giờ để móng dài. Những ngón tay lúc
nào cũng khô sần, hơi ram ráp vì hàng trăm hàng ngàn công việc. Mẹ mỉm cười
mà sao mắt ánh nước...

Tối khuya, khi tôi ngồi đọc sách, điện thoại rung nhẹ. "Em ngủ ch ưa? Nếu
chưa, thì mở radio lên nhé. Đang có bài hát Bức thư tình...". Tin nhắn của người
đồng nghiệp. Hay nhìn vào mắt tôi, anh ấy là người vẫn giúp tôi những việc khó
khăn, chừng như quá sức với một nhân viên mới. Phải chăng, tin nhắn là một lời
ngỏ...

Tôi trở dậy bật đèn và viết một mạch những khoảnh khắc tôi vừa trả i qua

trong ngày. Những phút giây ấm áp xúc động chẳng định tr ước. Những khoảnh
khắc hạnh phúc lóe lên ngày nối ngày trong cuộc sống bình dị của tôi.

Cả lớp tôi đều được điểm cao nhất cho bài tiểu luận. Trước sự ngạc nhiên

khổng lồ, ông thầy trẻ giải thích: "Nhớ được những khoảnh khắc hạnh phúc, các
bạn sẽ vượt qua mọi khó khăn trong cuộc đời. V ì hạnh phúc vẫn ghé đến bất
ngờ, nên chúng có hơi sai ngữ pháp cũng chẳng sao đâu...".
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Thiên thần mũ đỏ

Ngồi một mình trong quán cà phê, tôi cảm thấy rất lo sợ. Ngày mai, tôi

phải trải qua một cuộc phẫu thuật cột sống. Khả năng xảy ra rủi ro l à rất lớn,
nhưng tôi vẫn cố bám lấy niềm tin. "Thượng Đế ơi, xin Người hãy gửi cho
con một thiên thần để giúp con vượt qua thử thách ngày mai!" tôi thì thầm
khẩn nguyện.

Khi ngẩng đầu nhìn lên và chuẩn bị rời khỏi quán, tôi thấy một ng ười phụ
nữ đã lớn tuổi đang chậm rãi bước đến gần quầy tính tiền. Tôi đứng cạnh b à,

lòng thầm ngưỡng mộ bộ váy thời trang có h ình những cánh hoa màu đỏ và tím

rất trang nhã mà bà đang mặc, cả chiếc khăn quàng cổ, chiếc ghim cài và chiếc
mũ màu đỏ tía nổi bật. "Xin lỗi bà, bà quả thật là một người phụ nữ xinh đẹp!"
tôi buột miệng.

Bà nắm chặt tay tôi một cách thân ái v à bảo: "Con gái à, ta cảm ơn con
nhiều lắm. Ta có một cánh tay giả, v à cả cánh tay còn lại cũng phải nẹp sắt. còn

cái chân này cũng không phải thật đâu. Ta phải tốn khá nhiều thời gian để thay
quần áo cơ đấy. Ta luôn cố gắng hết sức m ình, nhưng lâu quá cũng thành quen

rồi. Con đã khiến ta cảm thấy vui lắm. Cầu mong Th ượng Đế luôn dõi theo và

ban phước lành cho con!" Nhìn bà đi khỏi, tôi chợt cảm thấy lòng mình thật nhẹ
nhõm. Bà quả thật là một thiên thần mà Thượng Đế đã gửi đến cho tôi.

- Tami S. Fox

Bằng niềm tin, bạn có thể nh ìn thấy cả những vật vô hình
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"Tôi đã được cứu sống bằng một nụ cười"

Hãy mỉm cười với nhau, mỉm cười với vợ của m ình, với chồng của
mình, với bọn trẻ, với bất kỳ ai - điều đó sẽ giúp bạn lớn lên với tình yêu

thương ngày một sâu đậm với mọi người - Mẹ Teresa

Rất nhiều người Mỹ quen thuộc với câu chuyện Hoàng tử bé - cuốn sách
tuyệt vời của Antoine de Saint -Exupéry. Nhưng người ta không biết ông còn có

nhiều cuốn sách rất hay nữa. Ông là một phi công đã từng đánh nhau ở Nazis và

bị hy sinh khi đang làm nhiệm vụ. Ông viết một câu chuyện có tựa đề "Nụ c ười"
(The Smile - Le Sourire).

Ông kể rằng ông bị kẻ thù bắt và bị giam vào ngục tối. Chắc rằng với cái
nhìn căm thù và chế độ nghiệt ngã của nhà tù, ông sẽ bị xử tử trong ngày tới. Tôi
sẽ kể lại câu chuyện này theo những gì tôi còn nhớ được từ câu chuyện của ông.

"Tôi tin rằng mình sẽ bị chết. Tôi cảm thấy cực kỳ lo sợ v à tuyệt vọng.
Tôi cố tìm trong túi áo xem có còn thuốc lá không. Tôi tìm thấy một điếu thuốc
nhưng không thấy diêm, vì họ đã lấy đi rồi.

Tôi nhìn quản ngục qua song sắt. Anh ta không nh ìn vào tôi. Có lẽ tôi
giống như một xác chết trong mắt anh ta vậy. Tôi gọi to: "Ông có lửa không,
cho tôi châm điếu thuốc". Anh ta nhìn tôi và nhún vai, tiến gần đến và châm

thuốc cho tôi.

Khi anh ta đến gần và châm thuốc, đôi mắt anh ta vô t ình nhìn vào mắt
tôi. Lúc đó tôi chợt mỉm cười. Tôi không biết vì sao tôi lại làm như vậy. Thường
là khi người ta bất an, khi ở cự ly rất gần với ai đó, ng ười ta rất khó mỉm cười.
Nhưng tôi đã làm thế. Vào khoảnh khắc đó, dường như có một tia sáng lóe lên

trong khoảng cách giữa hai trái tim, hai linh hồn con ng ười. Tôi nghĩ anh ta
không muốn nhưng nụ cười của tôi đã lọt qua song sắt và nhóm lên nụ cười ở
môi anh ta. Anh ta châm thuốc cho tôi nhưng nhìn thẳng vào tôi và tiếp tục mỉm
cười.

Tôi tiếp tục mỉm cười với anh ta, và nhận ra rằng tôi đang nhìn anh như
một con người chứ không phải là tên cai ngục. Cái nhìn của anh ta dường như
cũng thay đổi. Anh ta hỏi tôi: "Anh có con chứ?".

"Có, đây, đây". Tôi lấy cái ví từ trong túi áo và bối rối tìm ảnh gia đình.

Anh ta cũng lấy ảnh của con mình ra và bắt đầu nói về dự định cho chúng. Tôi
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nói sợ rằng chẳng bao giờ tôi có thể gặp lại gia đ ình nữa, không còn cơ hội nhìn

thấy bọn trẻ lớn lên. Những giọt nước mắt bỗng chảy trên má anh ta.

Đột nhiên, người quản ngục không nói một lời,  mở khóa cánh cửa. Đi
khỏi nhà tù bằng cửa sau rất nhẹ nhàng, chúng tôi đã ra khỏi thị trấn. Tại nơi
giáp ranh thị trấn, anh ta đã thả tôi và không nói một lời, quay trở lại.

Tôi đã được cứu sống bằng một nụ cười".

Vâng, nụ cười tạo ra sự liên hệ không sắp đặt, rất tự nhiên giữa con
người với nhau. Tình yêu là một ví dụ. Bạn có tự hỏi rằng tại sao chúng ta
mỉm cười mỗi khi nhìn thấy một đứa trẻ? Đó là bởi chúng ta nhìn người khác
mà không cần phải có cái vỏ tự vệ. Tâm hồn con trẻ trong mỗi chúng ta mỉm
cười mà ta không nhận ra.
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Bài học bên trảng cỏ

Ngày kia, một thầy giáo và học viên của mình cùng ngồi nghỉ dưới tán
cây lớn, gần đó là trảng cỏ rộng. Chợt người học viên hỏi: "Thầy ạ, em cảm
thấy rối trí trong việc làm sao tìm được người bạn đời như ý muốn. Thầy có
thể giúp em chăng?".

Thầy sau một lúc im lặng nói: " Ừm, câu hỏi khá khó nhưng cũng đơn
giản..."

Học viên ngạc nhiên: "Vậy là sao hả thầy?"

Thầy bèn nói: Hãy nhìn kia, trảng cỏ rộng lớn ấy. Bây giờ em ra đó, băng
qua nó nhưng nhớ là không được quay đầu lại, chỉ tiến thẳng tới trước thôi. Trên

đường đi em cố tìm xem có cây cỏ nào xinh đẹp thì nhổ lên và đem về cho thầy.
Chỉ một cây cỏ thôi, không phải nắm nhé. Giờ th ì đi đi.

Học viên: Dạ được. Thầy đợi chút nhé .

Ít phút sau...

Học viên: Em đã về...

Thầy: Ừ, mà này, thầy không hề thấy cây cỏ xinh đẹp n ào như đã dặn trên

tay em cả.

Người học viên: Trên đường đi, em thấy ít cây cũng gọi l à xinh đẹp,
nhưng em nghĩ rằng mình có thể tìm được cây đẹp hơn, vì vậy em đã không

chọn. Cứ thế, và rồi em đi đến cuối trảng cỏ mà chưa chọn được cây nào cả. Và

vì thầy dặn không đi ngược lại nên em đành về tay không.

Thầy: Đó là những gì xảy đến trong cuộc sống của chúng ta .

* Cỏ --> Những người ở quanh em.

* Cây cỏ xinh đẹp --> Người thu hút em.

* Trảng cỏ --> Thời gian.

Khi tìm kiếm một người để chung sống cùng nhau suốt đời, đừng luôn so
sánh với những người khác và hy vọng mình sẽ kiếm được người tốt nhất. Vì

như thế, em sẽ chỉ đánh mất thời gian quý báu trong đời, h ãy nhớ rằng "Thời
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gian không bao giờ quay trở lại". Thay vào đó, học cách chấp nhận con người
của cô/anh ấy.
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Bóng bay của chú đâu?

Những người không may mắn, họ cũng giống nh ư những sợi dây đàn

căng tức, mà nếu ta vô tình động vào từ đó sẽ vang lên những thanh âm
chát chúa.

Ngược lại, nếu ta dịu nhẹ và tế nhị, những giai điệu sôi nổi, mãnh liệt
tưởng chừng khó có thể có lại tuôn ra vô ngần."

- Em tên gì?

- Dạ thưa chú, cháu tên Trần Văn Lạc.

- Năm nay em mấy tuổi rồi? Học lớp mấy?

- Dạ thưa chú, cháu tám tuổi. Cháu đang học lớp hai.

Vừa trả lời tôi bé Lạc vừa hất hất cây bóng bay của m ình bằng hai chỏm
cánh tay. Nó có vẻ rất hiếu động và lanh lợi.

- Chú ơi, cái kia là cái g ì? - Nó ngước lên trần và chỉ chỉ vào ô quạt (cũng
có thể là máy lạnh) trên đầu.

- Cái quạt. Để quạt cho em mát đó.

- Còn cái kia? - Mắt Lạc hướng sang tấm màn đỏ che trước cửa thoát
hiểm.

- Ừ, tấm màn.

- Màn che cửa phải không chú?

- Đúng rồi.

Bất chợt Lạc ngừng tung bóng và nhìn tôi một lúc. "Chắc cu cậu sắp hỏi
mình tên gì hoặc lại phát hiện được một cái gì lạ để hỏi đây," tôi thầm nghĩ.
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- Chú ơi, bóng bay của chú đâu?

"Bóng bay của chú đâu?" trả lời thế nào nhỉ, bảo rằng chú không có bóng
vì chú không phải là người khuyết tật ư? Cặp mắt đen láy, lanh lợi của Lạc nh ư
dán vào mắt tôi. Sự thật khó mà chen chân vô chỗ này vì nhiều lý do, tôi đành

xạo:

- Chú lớn rồi nên Ban tổ chức (*) không phát bóng.

Và để củng cố lòng tin của nó cũng như đánh lạc hướng, tôi chỉ vào

những người lớn xung quanh: "Kìa, những người kia cũng lớn như chú nên đâu
có bóng, em thấy không?"

- Dạ thấy!

Nói rồi thằng bé lại hứng thú quay lại với tr ò chơi tung bóng của mình.

Tôi khẽ thở nhẹ, trẻ con thường hay hỏi - điều này tôi biết. Nhưng hỏi khó thế
này tôi chưa được chuẩn bị tốt.

*****

- Xin lỗi, anh cho hỏi ghế số 25 ở đâu? - Một thanh niên bị tật ở chân
bỗng xuất hiện và hỏi tôi.

Sau khi nhìn lướt một dọc, tôi tìm ra số ghế như anh mong muốn, ngay
trước mặt tôi và cạnh ghế bé Lạc.

- Đây anh.

- Cám ơn anh nhé!

Chàng thanh niên lại khập khiễng chống nạng tiến đến chỗ ngồi của m ình,

và bóng bay được cài trên cây cầm lắc lư theo nhịp di chuyển của anh. Bé Lạc
đã thôi tung bóng từ lúc anh ta xuất hiện, nó chăm chú nh ìn người bạn mới. Khi
anh thanh niên đã yên vị, Lạc khẽ lấy bóng của mình chạm vào bóng anh và

mỉm cười. Và họ cùng cười, rồi trò chuyện với nhau.

Dường như những người khuyết tật thường dễ làm quen và tìm được sự
đồng cảm với nhau hơn là người bình thường. Với những người lành lặn, như tôi
chẳng hạn, sau khi yên vị là có đủ việc riêng của mình. Móc điện thoại ra hoặc í
ới gọi nhau hoặc nhoay nhoáy nhắn tin thông báo cho nhau chỗ ngồi; nếu đi có
cặp thì chàng và nàng sẽ xoắn xuýt với nhau, chỉ trỏ cho nhau n ày nọ cách bày
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trí sân khấu hay khung cảnh khán phòng; một gia đình với con nhỏ lại sẽ tập
trung vô "thiên thần" phần nhiều. Nếu có để ý sang ng ười bên cạnh thì cũng chỉ
vì tò mò cách phục sức hay dáng vẻ của họ, hoặc là tìm xem có ai đó quen v.v

- Chú ơi, bóng bay của chú đâu? - Lạc chợt quay xuống lặp lại câu hỏi ban
đầu.

Gay đây, nhưng đâm lao th ì phải theo lao:

- Chú lớn rồi, làm sao chơi bong bóng được.

- Nhưng anh này cũng lớn mà. Sao anh ấy lại có bóng?

- À... - Tôi chưa biết trả lời thế nào trước sự thay đổi tình thế đột ngột
này.

- Chú này hư lắm. Không ai cho bóng người hư hết! - Cô bạn tôi nãy giờ
vốn im lặng quan sát, làm mặt nghiêm với tôi đỡ lời.

- Chú hư thật không cô? - Lạc nhìn chúng tôi chăm chú.

- Thật! Chú này lười và hay trốn học lắm.

- Vậy cô cũng hư luôn, vì cháu thấy cô cũng đâu có bóng.

"Ừ, ừ..." chúng tôi đành cười trừ... Thế rồi như để tránh cho chúng tôi
khỏi lâm vào thế bí cậu bé lại tiếp: "Cháu biết rồi, v ì cô chú không phải người
khuyết tật!"

Đôi mắt đen láy ấy vẫn hồn nh iên nhìn chúng tôi khi nói lên sự thật hai
năm rõ mười này. Và nhìn sâu vào đó, dù khán phòng không sáng lắm, chúng tôi
vẫn nhận thấy hình ảnh phản chiếu của các quả bóng đang tiến v ào, lấp đầy khán
phòng - những dáng đi hụt hẫng, những đôi tay không phân biệt to mập, gầy
nhỏ, trắng, đen hay vàng liên tục trò chuyện cùng nhau.

Chỉ ít phút nữa thôi, điệu trống Taiko mở m àn, được trình diễn bởi những
nghệ sĩ khiếm thính của xứ hoa Anh đ ào, sẽ cất lên mạnh mẽ, say mê và nhịp
nhàng cả trong các nhịp lặng vốn đỗi rất bình thường...
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Điều đáng nhớ nhất

Khi cha nói với tôi, ông thường bắt đầu bằng câu hỏi: "Hôm nay cha
đã nói với con là cha rất ngưỡng mộ con chưa?". Cứ như vậy cho đến khi
cha tôi ngày một già thêm, và chúng tôi ngày càng gắn bó với nhau hơn.

Năm 82 tuổi, cha tôi đã chuẩn bị sẵn sàng ra đi, và tôi cũng chuẩn bị cho
tâm lý ấy để cha tôi khỏi phải chịu đựng. Chúng tôi c ười, khóc và nắm tay nhau,
nói với nhau về tình yêu của chúng tôi và đồng ý rằng đã đến lúc phải như vậy.
Tôi nói: "Cha, sau khi cha đi, con muốn cha để lại dấu hiệu rằng cha rất ổn".
Cha tôi cười bảo tôi thật kỳ quặc; cha tôi không tin v ào sự tái sinh. Tôi cũng
không lạc quan như vậy, nhưng tôi có rất nhiều trải nghiệm khiến tôi tin rằng sẽ
nhận được những tín hiệu từ thế giới bên kia.

Cha và tôi gần nhau tới mức tôi cảm thấy nhịp đập trái tim của ông trong
ngực mình khi ông trút hơi thở cuối cùng. Ngày qua ngày sau đó, tôi ch ờ đợi
"dấu hiệu" từ ông nhưng không thấy gì cả. Hằng đêm tôi ao ước mình mơ thấy
ông. 4 tháng trôi qua và tôi  không thấy có điều gì xảy ra ngoài nỗi buồn. Mẹ tôi
đã mất cách đây 5 năm v ì bệnh Alzheimer và mặc dù tôi đang một mình nuôi

các con gái, tôi cảm thấy như tôi là đứa trẻ mồ côi.

Một ngày, khi tôi đang nằm trên bàn massage trong căn phòng tối chờ đợi
"tín hiệu" từ cha tôi, một sự khao khát mong gặp cha ùa đến với tôi. Tôi bắt đầu
tự hỏi rằng liệu tôi có quá đòi hỏi điều đó hay không. Tôi cũng nhận ra m ình

đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Tôi cố gắng thoát khỏi trạng thái đó. Mỗi
ý nghĩ của tôi giống như từng giọt nước rơi xuống một cái ao tĩnh lặng. Sau đó
tôi nghĩ tôi đang cố gắng điều khiển thông điệp từ thế giới b ên kia và tôi sẽ dừng
lại ngay.

Đột nhiên gương mặt của mẹ tôi xuất hiện- mẹ tôi giống như khi bà chưa
bị bệnh Alzheimer. Mái tóc bạc củ a bà xoà trên khuôn mặt thân thương. Bà hiển
hiện thật đến nỗi tôi có cảm giác có thể đ ưa tay ra chạm vào bà. Tôi còn ngửi
thấy mùi nước hoa Joy quen thuộc của bà. Bà dường như đang chờ đợi và không

nói gì. Tôi đang băn khoăn là tại sao tôi đang nghĩ đến cha tôi thì mẹ tôi lại xuất
hiện và tôi cảm giác như có tội vì sao tôi không mong đợi gặp bà như vậy.

Tôi nói: "Mẹ, con rất buồn vì mẹ đã phải chịu căn bệnh khủng khiếp như
vậy".
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Bà quay đầu sang một bên như công nhận điều tôi nói rồi mỉm cười- một
nụ cười tuyệt đẹp và rất đặc biệt. Bà nói: nhưng tất cả những gì mẹ nhớ là tình

yêu của con, rồi bà biến mất.

Tôi thấy đột nhiên lạnh toát trong căn phòng cũng đột nhiên trở lạnh. Tôi
biết rằng tình yêu chúng ta cho đi và nhận được là quan trọng nhất và đó là điều
đáng nhớ nhất. Sự chịu đựng sẽ qua đi - tình yêu còn mãi.

Tôi không nhận được tín hiệu gì từ cha tôi, nhưng tôi tin rằng một ngày

nào đó, ông sẽ xuất hiện và nói: Hôm nay cha đã nói với con rằng cha yêu con

chưa nhỉ?
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Những điều khắc ghi trong tôi

Một ngày nọ, khi đang ngồi trong căn phòng yên tĩnh để chờ một cuộc
hẹn, chợt một cảm giác thật kỳ lạ dâng l ên trong tôi. Tôi vội kiểm tra để chắc
rằng mình đang tỉnh chứ không mơ, và tôi thấy mình đã đi quá xa so với giấc
mơ của bất kỳ một người nào có thể có được. Mỗi suy nghĩ của tôi giống như
một giọt nước rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng, và tôi ngạc nhiên trước sự an bình của
mỗi phút giây lặng lẽ trôi qua.

Rồi đột nhiên, gương mặt của mẹ tôi xuất hiện - gương mặt của bà trước
khi mắc phải căn bệnh Alzheime r quái ác làm bà mất cả trí nhớ,  không thể cảm
nhận về con người  và sụt hơn 22 cân. Mái tóc màu bạc tuyệt đẹp của bà uốn
quanh khuôn mặt thanh tú. Bà trông rất thật và gần gũi đến mức tôi có cảm giác
như mình có thể đưa tay chạm vào. Thậm chí, tôi còn ngửi thấy mùi nước hoa
Joy - loại nước hoa mà mẹ tôi yêu thích nhất. Dường như bà đang chờ đợi một
điều gì đó và không nói gì cả.

"Mẹ ơi, con rất tiếc là mẹ đã phải chịu đựng căn bệnh khủng khiếp ấy!"
tôi nói.

Bà nhẹ lắc đầu, như thể bà hiểu được tôi đang nói về những khổ sở bà đã

phải trải qua. Rồi bà mỉm cười - một nụ cười thật trìu mến - và nói một cách
rành mạch: "Nhưng những gì mẹ nhớ chỉ là tình yêu của con mà thôi!". Nói rồi,
bà biến mất.

Tôi rùng mình khi căn phòng chợt trở nên lạnh lẽo, và tôi biết rõ rằng chỉ
có tình yêu mà chúng ta cho đi cũng như nhận được mới là tất cả những gì

chúng ta nhớ đến. Mọi nỗi đau đều  sẽ qua đi, chỉ có tình yêu là còn lại mãi mãi.

Những lời nói của mẹ tôi là những điều quý giá nhất mà tôi đã từng được
nghe, và giây phút đó khắc sâu mãi trong trái tim tôi.
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Cố gắng từng chút một

Tôi đang đi dạo trên bãi biển khi hoàng hôn buông xuống. Dù biển
đông người nhưng tôi chỉ chú ý đến một cậu bé cứ liên tục cúi xuống nhặt
thứ gì đó và ném xuống biển. Khi đến gần hơn, tôi thấy cậu bé đang nhặt
những con sao biển bị cuốn lên bờ và lần lượt ném từng con trở lại với biển.

Tôi cảm thấy khó hiểu. Tôi liền tiến đến chỗ cậu bé v à nói: "Chào cháu,

chú thắc mắc không biết cháu đang làm gì?"

"Cháu đang đưa những con sao biển này trở về với đại dương. Chú thấy
đó, bây giờ thủy triều đang xuống và tất cả những con sao biển này đã bị giạt lên

bờ. Nếu như cháu không đưa chúng trở về biển thì chúng sẽ chết ngay ở đây vì

thiếu oxy."

"Chú hiểu rồi. Nhưng có đến hàng ngàn con sao biển ở trên bãi biển này.

Cháu không thể nào nhặt hết tất cả chúng được. Và chuyện này còn xảy ra ở
hàng trăm chỗ khác suốt bờ biển này. Cháu có nhận thấy rằng cháu không thể
làm thay đổi được thực tế sao?"

Cậu bé mỉm cười, cúi xuống và rồi nhặt con sao biển khác lên, và khi ném

nó xuống biển, cậu trả lời tôi: "Nhưng cháu có thể giúp được con sao biển này!"

- Jack Canfield và Mark Victor Hansen

Cố gắng là tất cả những gì mà bạn phải làm.

Cho dù thành công hay thất bại.
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Nguồn động viên

Một số những câu chuyện về sự thành công vĩ đại nhất trong lịch sử
đều xuất phát từ một lời động vi ên và sự tin tưởng của người yêu hay một
người bạn đáng tin cậy.

Nếu không nhờ người vợ có niềm tin mạnh mẽ như Sophia, chúng ta hẳn
đã không tìm được cái tên Nathaniel Hawthorne giữa những tên tuổi vĩ đại của
nền văn học Mỹ.

Khi Nathaniel đau khổ trở về nhà và nói với vợ rằng ông vừa bị mất việc
làm, thái độ vui mừng của bà đã khiến ông ngạc nhiên:

"Bây giờ anh đã có thời gian để viết sách rồi!" bà vui mừng nói.

"Anh biết!" ông đáp không mấy tự tin.  "Nhưng chúng ta sẽ sống bằng gì

trong thời gian anh ngồi viết?"

Trước sự ngạc nhiên của chồng, Sophia mở ngăn kéo v à lấy ra một số tiền
đáng kể.

"Em lấy số tiền đó ở đâu vậy?" ông kêu lên.

"Em vẫn luôn biết rằng anh là một thiên tài" bà bảo. "Em biết rằng một
ngày nào đó anh sẽ viết nên một kiệt tác. Vì vậy, mỗi tuần em đã giữ lại một ít
trong số tiền chợ anh đưa cho em. Chỗ này đủ cho chúng ta sống được một
năm."

Với sự tin tưởng và kỳ vọng của vợ, một trong những tiểu thuyết vĩ đạ i

nhất của văn học Mỹ đã ra đời, tiểu thuyết: "Chữ A màu đỏ".

- Nido Qubein

Chẳng mất nhiều công sức mới l àm cho người khác hạnh phúc.
Chỉ là một cử chỉ nếu bạn biết cách, chỉ l à một lời nói đúng lúc... một sự điều
chỉnh nho nhỏ cho một cái chốt, cái vít  hay một con ốc trong cỗ máy tâm hồn
tinh xảo của bạn.
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Hãy thử một cách khác

Tôi đang ngồi trong một căn phòng yên tĩnh của một khách sạn nhỏ
ẩn giữa rừng thông. Trời mới quá tr ưa, vào một ngày cuối tháng Bảy, và tôi

đang lắng nghe những âm thanh tuyệt vọng của trận chiến sinh tử đang
diễn ra cách chỗ tôi ngồi vài bước chân.

Đó là một chú ruồi nhỏ đang dốc chút sức lực cuối c ùng để vượt qua tấm
kính chắn cửa sổ. Đôi cánh run rẩy nh ư đang kể một câu chuyện bi thảm về
chiến lược hành động của nó: Cố gắng hơn nữa.

Nhưng chiến lược ấy không hiệu quả.

Những nỗ lực điên cuồng không mang lại chút hy vọng sống n ào. Trớ trêu

thay, trận chiến này lại góp phần tạo nên chiếc bẫy cho chính nó.

Càng cố gắng, nó càng mau kiệt sức. Thật vô ích khi chú ruồi cứ nhất
định muốn phá vỡ tấm kính bằng sức lực nhỏ bé của m ình. Vậy mà nó đã đánh
cược cả sự sống của mình để đạt được mục tiêu bằng nỗ lực và sự quyết tâm
nguyên sơ. Cuối cùng, chú ruồi phải chịu số phận bi đát. Nó kiệt sức v à chết trên

bậu cửa.

Chỉ cách mười bước chân thôi, cánh cửa đang rộng mở. Chỉ mất mười
giây đồng hồ để bay đến đó, và con vật bé nhỏ này sẽ ra được với thế giới bên

ngoài mà nó đang tìm kiếm. Chỉ cần bỏ ra một phần nhỏ sức lực, nó đ ã có thể
thoát khỏi chiếc bẫy mà nó tự áp đặt cho mình.

Nếu chú ruồi không khóa chặt mình vào một lối nghĩ duy nhất và cố gắng
thử một cách khác, chú đã tìm ra lối thoát một cách dễ dàng.

cố gắng nhiều hơn nữa không phải lúc nào cũng là giải pháp tối ưu để đạt
được thành công. Nó có thể không hứa hẹn cho những g ì bạn đang mong muốn
đạt được trong cuộc sống. nhiều khi đó lại l à khởi đầu của những vấn đề rắc rối.

Nếu bạn đặt cược mọi hy vọng để t ìm thấy một lối thoát vào việc cố
gắng hết sức, bạn có thể sẽ giết chết mọi c ơ hội thành công của mình.
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Dám mạo hiểm

Có hai hạt mầm nằm cạnh nhau trên một mảnh đất màu mỡ. Hạt mầm
thứ nhất nói: "Tôi muốn lớn lên. Tôi muốn bén rễ sâu xuống lòng đất và đâm
chồi nảy lộc xuyên qua lớp đất cứng phía trên... Tôi muốn nở ra những cánh
hoa dịu dàng như dấu hiệu chào đón mùa xuân...

Tôi muốn cảm nhận sự ấm áp của ánh mặt trời  tỏa trên gương mặt tôi và

thưởng thức những giọt sương mai đọng trên những cánh hoa của tôi.

Và rồi hạt mầm mọc lên.

Hạt mầm thứ hai bảo: "Tôi sợ lắm. Nếu bén những nhánh rễ v ào lòng đất
sâu bên dưới, tôi không biết sẽ gặp phải điều gì ở nơi tối tăm đó. Nếu tôi xuyên

qua lớp đất cứng phía trên, có thể tôi sẽ làm hỏng những chồi non mỏng manh
của mình. Và giả như những chồi non của tôi có mọc l ên, đám ốc sên sẽ kéo đến
và nuốt ngay lấy chúng. Một ngày nào đó, nếu những bông hoa của tôi có thể nở
ra được thì bọn trẻ con cũng sẽ vặt lấy. Không, tốt h ơn hết là tôi nên nằm ở đây
cho đến khi cảm thấy thật an toàn đã.

Và rồi hạt mầm chờ đợi.

Một buổi sáng mùa xuân, một chú gà đi loanh quanh đào bới tìm thức ăn,
thấy hạt mầm lạc lõng ấy bèn mổ ngay lập tức.

Bạn thấy đấy, những ai không dám chấp nhận mạo hiểm v à vươn lên sẽ bị
cuộc sống nhấn chìm.

- Patty Hansen

Khi ẩn náu trong sự an toàn, chúng ta sẽ tạo nên một thế giới đầy những
bất an.
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Gã hành khất và hai người thầy giáo

Ông giáo Hùng gặp gã hành khất ấy ở một trạm bán xăng. Gã di chuyển
bằng cách bò lết với cái chân khoèo và một cánh tay áo lắt lay. Nh ìn gã, ông

giáo Hùng giật mình. Hình như đã một lần ông gặp. à, phải rồi... Lần ấy, trong
con hẻm vắng, ông thấy gã đang bò lết bỗng đứng dựng dậy, thò cái tay tưởng là
cụt ra đếm tiền. Hóa ra hàng ngày hắn giả bộ tàn tật.

Lần gặp này, hắn không nhận ra ông nên vẫn thò cánh tay còn lại cầm
ngửa cái mũ phớt ra xin tiền.

Vào trường hợp khác, ông đã cho hắn một cái bạt tai. Nhưng hôm nay,
ông lại không, lại nở một nụ cười nhân từ, móc túi bố thí cho hắn tờ giấy bạc
20.000 đồng. Rồi ông lại cho tiếp hắn 20.000 đồng nữa v à bảo:

- Anh dùng tiền này để thuê xe nhờ họ chở đến nhà một ông bạn tôi, ông
ấy giàu có và thương người lắm. Anh nhờ cậy được đấy.

Ông xé cuốn sổ tay viết ra cái địa chỉ người bạn ấy, Không quên viết thêm

cái địa chỉ của ông.

Mấy hôm sau, đúng như ông dự đoán, gã ăn mày đã tìm đến nhà ông.

Khác hẳn thường ngày, hôm nay hắn đi đứng đàng hoàng với đầy đủ cả tay lẫn
chân. Vừa nhìn thấy ông, hắn đã cúi rạp đầu:

- Cháu đến để cám ơn ông.

Ông dắt hắn vào nhà, ân cần hỏi han:

- Tìm được nhà ông bạn tôi chứ?

- Dạ, được.

- Ông ấy có cho anh gì không?

- Dạ nhiều, về tiền thì cho những một trăm ngàn đồng, nhưng cháu không

dám nhận, cháu chỉ nhận?

- Nhận gì?

- Một sự dạy dỗ.

- Một sự dạy dỗ?- Ông giáo Hùng nhắc lại.
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- Vâng, đúng như thế. Ông ấy tàn phế, liệt cả hai tay, vậy mà với đôi bàn

chân còn lại, ông ấy đã làm nên tất cả. Sự nghiệp, tiền bạc? Trong khi cháu t hì?

Nói xong, anh ta đứng thẳng dậy, chìa cả hai cánh tay, trong đó có cái tay
bao ngày qua cứ bị oan uổng cột chặt vào tấm thân lực lưỡng của gã, để đón ly
trà nóng từ tay ông giáo Hùng.

Sau khi gã ra về, ông giáo Hùng nhấc máy điện thoại lên:

- A lô! Thầy Nguyễn Ngọc Ký đấy phải không? Vâng, từ nhà thầy, anh ta
vừa mới đến đây, và gửi lời cảm ơn thầy!
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Nghệ thuật tha thứ

Một người cứ luôn luôn bị tỉnh dậy vào buổi đêm, vì một giấc mơ cứ lặp
đi lặp lại. Anh ta thấy m ình bơi trong một cái hồ, bơi giỏi như một vận động
viên.

Tuy nhiên, cái hồ rất rộng mà chân tay anh ta thì mỏi, anh ta khó lòng bơi tới
được bờ. Bỗng nhiên, cha anh ta bơi thuyền đến gần, đưa tay ra, bảo anh ta bám
lấy. Anh ta nhớ lại hồi nhỏ thường bị bố mắng mỏ, thậm chí đánh đ òn, nên mỉm
cười khô khan và nói: "Cảm ơn bố, cứ kệ con!".

Anh ta bơi tiếp, cố hết sức hướng về phía bờ. Rồi anh ta nh ìn thấy một
người khác bơi thuyền lại gần. Ðó là cô em gái. Cô em gái quăng một chiếc
phao về phía anh ta và bảo: "Anh dùng phao đi!". Nhưng nhớ lại rất nhiều lần cô
em gái hỗn hào ương bướng cãi lời mình, anh ta lắc đầu và xua tay.

Sau những nỗ lực lớn lao, cuối cùng anh ta cũng vào được đến bờ. Anh ta
nằm vật ra trên bãi cát ướt, sự mệt mỏi làm đầu óc trở nên lơ mơ, còn chân tay

thì không cử động nổi. Một đám đông người tụ tập quanh anh ta. Khuôn mặt n ào

anh ta cũng thấy quen. Ðó là gia đình, họ hàng, bè bạn của anh. Người thì muốn
đưa anh vào bệnh viện, người thì muốn đốt lửa, người thì muốn lấy bộ quần áo
khô và khăn cho anh lau... Nhưng cứ khi mỗi người định làm gì, anh ta lại nhớ
lại những khi con người đó đối xử không tốt với m ình. Và "Không, cảm ơn!" -

Anh ta lại nói - "Cứ kệ tôi!". Anh gượng đứng dậy, quần áo ướt sũng, dính đầy
cát, chân tay rã rời, mệt mỏi đi xa đám đông.

Sau khi liên tục nằm mơ thấy giấc mơ đó trong vòng vài đêm, anh ta liền
đi hỏi bà, người duy nhất chưa bao giờ làm gì không tốt với anh, và người mà

anh tin tưởng sẽ không bao giờ làm gì không tốt với anh cả.

- Bà không phải là người biết ý nghĩa của những giấc mơ - bà anh nói -

Nhưng bà nghĩ cháu đang giữ trong đầu quá nhiều bực bội v à hằn học.

- Bực bội ư? Hằn học ư? Không thể thế được! - Anh ta kêu lên - Nếu có
thì cháu phải cảm thấy chứ!

Bà của anh ngồi yên và bình tĩnh đáp :

- Những cố gắng của cháu và hồ nước trong giấc mơ chính là những gì

cháu đang phải cố gắng trong tâm trí cháu. Cháu cần sự giúp đỡ, cháu muốn
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được quan tâm, nhưng cháu thấy không ai đủ tốt cho cháu tin t ưởng. Cháu đã

bơi được tới bờ một lần, nhưng còn những lần khác thì sao? Sự tha thứ không
phải là những điều mà chúng ta làm cho người khác, mà chúng ta làm cho chính

chúng ta đấy thôi. Vì khi chúng ta không tha thứ, có phải là chúng ta đã xây

dựng trong tâm trí mình những bực bội và tức giận ngày càng lớn đó không?

Có một câu nói thế này: "Bạn không phải là người hoàn hảo, nên bạn cũng
có những sai lầm. Nếu bạn tha thứ những sai lầm của ng ười khác đối với
bạn, bạn cũng sẽ được những người khác tha thứ những sai lầm của bạn" .
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Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình

Chúng ta không bao giờ thấu hiểu hết tình cảm của cha mẹ dành cho ta

cho đến khi chúng ta thật sự làm cha làm mẹ. Nên cho nhiều hơn nhận, nhất
là đối với cha mẹ của m ình. Trên đời này còn có nhiều thứ quý giá hơn tiền.

Có một cậu bé, bỗng một hôm, cậu chạy v ào bếp và dúi vào tay mẹ cậu
một mảnh giấy. Người mẹ lúc này đang bận làm bữa tối. Bà hơi ngạc nhiên

nhưng cũng giở mảnh giấy ra và đọc:

- Cắt cỏ: 5 đô la

- Lau dọn phòng ngủ: 1 đô la

- Đi mua đồ cho mẹ: 0,5 đô la

- Trông em khi mẹ đi chợ: 0,25 đô la

- Đổ rác: 1 đô la

- Cắt cỏ và quét vườn: 2 đô la

Tổng cộng: 14,75 đô la

Đọc xong, người mẹ ngẩng lên nhìn con và suy nghĩ. Một lát sau, bà cầm
bút viết vào mặt sau của mảnh giấy:

- 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau: vô giá

- Những đêm thức trắng khi con đau và cầu nguyện cho con: vô g iá

- Những lo lắng, phiền muộn v ì con: vô giá

- Tiền sách vở, đồ chơi, áo quần, học phí: vô giá

Tổng cộng tất cả những g ì mẹ dành cho con là tình yêu vô giá của mẹ.

Sau khi đọc xong những dòng chữ trên, cậu bé òa khóc nức nở. Nhìn

thẳng vào đôi mắt người mẹ, cậu thốt lên: "Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Con yêu mẹ
nhiều lắm!".
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Hai anh em

Tình yêu thương là điều duy nhất trên đời này có thể chia sẻ mà không

bị suy giảm giá trị của chính nó.

Có hai anh em nhà kia, một người đã kết hôn, một người còn độc thân. Cả
hai cùng trồng trọt trên mảnh đất do cha mẹ họ để lại và chia đều thành quả thu
hoạch được sau cuối mỗi ngày làm việc.

Một ngày nọ, người em còn độc thân chợt nghĩ: "Thật là không phải khi ta
chỉ có một mình, nhu cầu của ta cũng đơn giản nhưng lại chia đôi thu hoạch của
hai anh em". Nghĩ vậy, nên hằng đêm, người em lấy một túi lúa mì từ phần của
mình và đổ nó vào kho của người anh.

Trong khi đó, người anh cũng tự nhủ với bản thân: "Thật l à không phải
khi mình lại chia đôi thu hoạch với em m ình như vậy. Mình có vợ, có con, cuộc
sống sau này của mình còn có người chăm sóc. Còn em mình thì độc thân, về
già nó không có ai chăm sóc". Ngh ĩ vậy, hằng đêm, người anh cũng lấy một túi
lúa mì từ phần của mình mang sang phần của người em.

Năm tháng trôi qua, hai anh em đều không khỏi thắc mắc khi phần của
mình vẫn không suy giảm. Rồi một tối nọ, cả hai đâm sầm v ào nhau khi đang
"hành sự". Mọi việc sáng tỏ. Họ buông túi lúa m ì và ôm chầm lấy nhau.
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Những trang giấy trắng

Một buổi chiều muộn, khi những ánh ho àng hôn cuối cùng vừa tắt, trên

bờ biển vắng, một cô gái trẻ một m ình dạo bước trên cát với đôi bàn chân

không. Cô dừng bước, quay nhìn đằng sau với ý muốn xem lại những dấu chân
mình đã để lại trên cát. Nhưng không có g ì, sóng đã xóa sạch. Cô định đi tiếp,
song vừa quay lại cô đã phải giật mình hoảng hốt vì hình ảnh trước mặt: bên một
đống lửa đang cháy, một bà già ngồi cuộn mình trong chiếc mền, chậm rãi lật
từng trang một cuốn sách.

Cô gái cố trấn tĩnh, tiến lại gần bà lão và hỏi: "Bà từ đâu tới? Chỉ mới đây

thôi, cháu không hề thấy bà? Bà làm cách nào mà đã nhóm được đống lửa này

một cách nhanh chóng như vậy?". Với giọng nói chậm rãi và rõ ràng, bà lão đáp,
không nhằm vào câu hỏi của cô gái: "Hãy ngồi xuống đây với ta, con gái. Ta có
cái này cho con xem".

Cô gái ngồi xuống bên đống lửa, đón nhận cuốn sách từ tay b à lão thần bí.
Cô tò mò lật giở cuốn sách và vô cùng sửng sốt khi đọc thấy những dòng chữ
viết về cuộc đời mình, về tất cả những gì diễn ra với cô từ khi mới sinh ra cho
đến lúc này. Cô đã đọc hết trang sách viết về cuộc gặp gỡ kỳ lạ giữa m ình và bà

lão bên đống lửa trên bãi biển vắng này. Lật sang trang tiếp theo, nhưng nó là
trang giấy trắng. Cô vội vã tìm kiếm ở những trang còn lại, nhưng cũng không
có một chữ nào, chúng hoàn toàn là những trang giấy trắng. Vô cùng hoang

mang, với ánh mắt cầu cứu, cô nh ìn bà lão:

- Điều này có nghĩa là cuộc đời cháu sẽ kết thúc tại đây, ngay lúc n ày?

- Không, con gái. Nó có ngh ĩa là từ đêm nay, cuộc sống của con mới bắt
đầu.

Trong chốc lát, bà lão cầm lại cuốn sách, bắt đầu xé từng trang, từ trang
đầu tiên với những dòng chữ về cuộc đời cô gái từ khi mới đ ược sinh ra, đưa
chúng về phía ngọn lửa, để cho lửa liếm cho đến lúc th ành than. Bà lão đốt cho
đến hết những trang giấy có chữ mà cô đã đọc. Xong xuôi, bà đưa cho cô gái

phần còn lại của cuốn sách, toàn bộ là những trang giấy trắng:

- Con xem, sóng đã xóa hết dấu chân của con trên cát. Quá khứ của con
không bao giờ trở lại, không bao giờ. Chỉ có hiện tại mới l à thực tế. Mỗi khoảnh
khắc hiện tại đều là một sự bắt đầu của cuộc đời con và chính là cuộc sống mà
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con cần nắm giữ. Không có sự trở lại lần thứ hai, mỗi giây phút hiện tại. Quan
trọng hơn tất cả, mỗi ngày mới đều mang đến cho con một c ơ hội để yêu, để
sống và cơ hội đó không bao giờ trở lại lần thứ hai. Tương lai của con, con được
tự do lựa chọn theo ước mơ của chính con. Và trên những trang giấy còn trắng
này, chính con là người viết tiếp những dòng chữ về cuộc đời con.

Rồi, cũng đột ngột như khi xuất hiện, bà lão cùng đống lửa biến mất trong
bóng đêm...

Cuộc đời của bạn và của tôi cũng giống như cô gái trẻ nọ và tất cả mọi
người - quá khứ là những gì chúng ta đã viết trên cát, sóng sẽ xóa đi tất cả;
tương lai là những gì chính ta sẽ viết trên những trang giấy trắng, từ hôm
nay, ngay giờ phút hiện tại này. Viết gì đây, cho cuộc đời của chính m ình...
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Cuộc sống hoàn hảo

Ngày xửa ngày xưa, có một cô bé nhỏ luôn mong muốn t ìm kiếm được
cho mình một cuộc sống vẹn toàn. Một hôm, cô cầu xin Thượng Đế ban cho
cô mọi thứ cô ao ước.

Thế là Thượng Đế xuất hiện và bảo với cô bé rằng: "Con hãy đi theo con
đường lộng gió phía trước, ở đó có hàng trăm triệu hòn đá nhỏ. Ta cho con kỳ
hạn là 365 ngày để nhặt một hòn đá lớn nhất mà con có thể tìm thấy. Hòn đá
càng to thì ta càng ban cho con nhiều hơn. Điều kiện đặt ra là khi con đi qua rồi
thì không được quyền quay lại. Vì vậy, hãy suy nghĩ thật cẩn thận trước khi con
chọn hòn đá cho mình".

Cô bé cảm thấy thât sung sướng và bắt đầu bước vào hành trình của mình

trên con đường lộng gió để tìm kiếm "hạnh phúc lớn nhất" cho cuộc đời cô. Tuy
nhiên, mỗi khi bắt gặp một hòn đá to dọc lối đi, cô lại do dự và tự nhủ với lòng

mình "chắc hòn đá kế tiếp sẽ to hơn nhiều". Nhiều ngày, nhiều tuần và nhiều
tháng trôi qua rồi cô cũng đi gần hết con đường và chợt nhận ra rằng cô đang
không còn đủ thời gian và cơ hội để chọn những hòn đá to. Vì vậy cô đành phải
nhặt vội vàng một hòn đá nhỏ ven đường.

Cuộc sống cũng y như vậy. Chúng ta luôn tìm kiếm một người bạn đời
hoàn hảo, một công việc hoàn hảo, một căn nhà hoàn hảo, một chiếc xe hoàn

hảo... và không bao giờ nhận ra được rằng ta đang bỏ phí biết bao thời gian v à

cơ hội.

Không bao giờ có cái gọi là "hết sức đúng lúc" để nói một cách chính xác
những gì bạn muốn bày tỏ vào chính xác một thời điểm nào đó với chính xác
môt người nào đó, hay làm một cách chính xác một công việc mà bạn muốn làm

trong đời. Vậy thì, sao bạn lại không sống "cho hôm nay" và tận hưởng mỗi phút
giây bạn có được trên cõi đời này.
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Giáng sinh vui vẻ con nhé!

"Ta sẽ không bao giờ quên con đâu", ông lão nói với chú chó, nước
mắt chảy dài trên gò má đã sạm, "Ta già rồi, không còn chăm sóc ngươi
được nữa". Tiffy nghiêng đầu nhìn chủ, sủa gâu gâu. Nó vẫy đuôi suy nghĩ:
"Ông chủ nói gì vậy nhỉ?". "Ta còn không lo được cho bản thân nữa, nói
chi là lo cho ngươi". Ông lão hắng giọng rồi rút khăn tay ra hỉ mũi thật
mạnh.

"Ta sắp phải vô viện dưỡng lão sống nên không thể đem con theo cùng.

Con biết rồi đấy, ở đó người ta chỉ chứa người chứ không chứa chó", ông lão lê

tấm lưng còng do tuổi tác đến bên Tiffy, vuốt ve nó: "Đừng lo, con ạ. Chúng ta
sẽ tìm được một gia đình mới. Chúng ta sẽ tìm được một mái ấm mới cho con".
Nghỉ một lát, ông nói thêm: "Con đẹp thế này, làm sao không tìm được một gia
đình mới cho con. Ai cũng sẽ cảm thấy tự h ào nếu có được một chú chó đẹp như
con".

Tiffy vẫy đuôi rối rít, chạy tới chạy lui trong bếp. Trong thoáng chốc, cái
mùi quen thuộc của ông cụ quyện với mùi dầu mỡ trong bếp tạo cho nó một cảm
giác ấm áp. Nhưng rồi cảm giác sợ hãi trở lại với nó. Nó đứng yên như trời
trồng, đuôi thõng xuống giữa hai chân sau.

"Lại đây nào". Khó khăn lắm ông cụ mới khuỵu gối được xuống nền nhà

và kéo Tiffy lại gần, đầy âu yếm. Ông cột quanh cổ chú chó sợi ruy băng có gắn
một cái nơ đỏ thật lớn và kẹp vào đó một mảnh giấy nhỏ. Tiffy thắc mắc trong
đầu: "Không biết ông chủ nói gì trong đó?".

"Trên mảnh giấy có viết như vầy", ông cụ đọc to lên, "Chúc Giáng sinh

vui vẻ! Tôi tên là Tiffy. Buổi sáng tôi thích cơm nguội. Buổi tối thì tôi thích gặm
một chút xương. Chỉ cần như vậy thôi. Tôi chỉ ăn hai bữa mỗi ng ày. Đổi lại, tôi

sẽ là người bạn trung thành nhất của gia đình quí vị".

"Gâu, gâu". Tiffy cảm thấy bối rối, đôi mắt nó nh ìn van xin, "Chuyện gì

đang xảy ra?".

Ông cụ lại hỉ mũi mạnh vào chiếc khăn tay. Rồi ông vịn vào một chiếc
ghế để gượng đứng dậy. Ông cài nút áo khoác, nắm lấy sợi dây dắt chú chó và

nói nhẹ nhàng: "Đi nào, anh bạn". Ông mở cửa, một làn gió lạnh thổi ùa vào, rồi
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ông bước ra ngoài, kéo theo chú chó đang bước đằng sau. Hoàng hôn đang
buông dần. Tiffy trì lại. Nó không chịu đi.

"Thôi nào, đừng làm khó ông, con à. Ta hứa với con là con sẽ sung sướng
hơn khi ở với ta".

Ngoài đường vắng lặng. Ông cụ và chú chó lầm lũi bước trong buổi chiều
mùa đông. Tuyết bắt đầu rơi.

Đi một lúc lâu, họ đến trước một ngôi nhà cổ, xung quanh nhà có nhiều
cây to đang đung đưa rì rào trong gió. Run người trong giá lạnh, họ quan sát
ngôi nhà. Ánh sáng mờ như trang hoàng thêm cho các khung c ửa sổ, trong làn

gió vang vang âm thanh của một bài hát Giáng sinh.

"Đây sẽ là một mái ấm tốt cho con", ông cụ nghẹn lời. Ông cúi ng ười

xuống và mở dây cho chú chó, nhẹ nhàng mở cửa để cánh cửa không rít l ên. "Đi
đi. Bước lên bậc thềm rồi cào chân lên cửa".

Tiffy e ngại nhìn vào ngôi nhà rồi quay lại nhìn chủ, rồi lại nhìn về ngôi
nhà. Nó không hiểu gì cả "Gâu gâu".

"Nào". Ông già đẩy chú chó và nói bằng giọng khô khan: "Ta không còn

có ích cho ngươi nữa. Đi đi".

Tiffy cảm thấy bị tổn thương. Nó nghĩ rằng chủ không còn thương nó
nữa. Nó không hiểu rằng thật ra ông rất th ương nó nhưng ông không thể lo cho
nó được nữa. Chú chó lảo đảo đi  về phía ngôi nhà và bước lên bậc thềm. Nó đưa
một bàn chân lên cào vào cánh cửa và sủa "Gâu, gâu. Gâu, gâu".

Nó quay lại nhìn, thấy chủ nép vào sau một thân cây. Vừa lúc có ai đó
trong nhà vặn nắm cửa. Một chú bé xuất hiện, ánh sáng ấm áp từ trong nh à toa

sáng xung quanh chú bé đang đứng ở lối ra vào. Vừa nhìn thấy Tiffy, chú bé
vung cao hai tay lên trời và vui sướng reo lên: "Ba mẹ ơi, ra mà xem quà của
ông già Noel này".

Nấp sau gốc cây, qua đôi mắt đẫm lệ, ông cụ nh ìn thấy mẹ của cậu bé đọc
mảnh giấy. Bà nhẹ nhàng kéo Tiffi vào nhà. Mỉm cười mãn nguyện, ông cụ đưa
tay áo lạnh và ẩm lên chùi mắt, rồi ông biến mất vào màn đêm, thì thầm: "Giáng
sinh vui vẻ nhé con".



HẠT GIỐNG TÂM HỒN Nguyễn Lê Quang Duy

Tổng hợp từ Internet Trang 120

Người nghệ sĩ dương cầm

Tôi tên là Mildred Hondorf. Tôi nguyên là giáo viên d ạy môn âm nhạc
trường trung học Des Moines, bang Iowa (Hoa Kỳ), v à tôi đã làm việc này hơn
30 năm nay. Sau từng ấy năm dạy học, tôi nhận ra rằng, mỗi đứa trẻ có một khả
năng cảm thụ âm nhạc khác nhau. Tôi không bao giờ thấy thích thú với những g ì

được gọi là phi thường, dù rằng tôi đã từng dạy cho không ít những sinh vi ên tài

năng. Tuy nhiên, tôi có thể sẻ chia cùng mọi người những gì tôi vẫn thường gọi
là những học trò "biết vượt qua thử thách của âm nhạc. Một trong số đó l à

Robby. Năm 11 tuổi, Robby được mẹ cậu đưa đến lớp nhạc của tôi. Thật t ình thì

tôi thích các em học sinh đi học ở lứa tuổi sớm hơn, và đó là những gì tôi đã giải
thích cho Robby nghe. Nhưng cậu bé đã nói với tôi về ước mơ cả đời của mẹ
cậu là được nghe con trai của mình chơi đàn dương cầm. Chính vì thế, tôi đã

nhận Robby vào học.

Robby bắt đầu những bài học đầu tiên để chơi dương cầm. Và ngay khi

cậu ta bắt đầu, tôi đã nghĩ đó thực sự là những nỗ lực vô vọng. Mặc dù đã cố
gắng rất nhiều nhưng dường như cậu bé thiếu những cảm nhận âm nhạc v à bị
hổng kiến thức về những điệu cơ bản. Nhưng mặt khác, Robby cũng đã nghiêm

túc nhìn lại trình độ cảm thụ âm nhạc của mình và cũng phần nào đáp ứng các
yêu cầu mà tôi đã ra đối với học trò của mình.

Robby vẫn không ngừng cố gắng luyện tập từ tháng n ày qua tháng khác

trong khi tôi chăm chú lắng nghe và tìm cách để động viên cậu bé. Cuối mỗi
tuần, Robby đều nói với tôi "Một ng ày nào đó. Mẹ sẽ đến để nghe em đàn.

Nhưng dường như chẳng có mảy may hy vọng g ì cả. Cậu ấy không có năng
khiếu bẩm sinh. Tôi chỉ biết mẹ của  cậu bé khi thấy bà đứng từ xa vẫy tay hoặc
đứng chờ Robby bên cạnh chiếc xe hơi cũ kỹ. Bà ta chỉ vẫy tay, mỉm cười
nhưng không bao giờ tiến lại gần.

Một ngày nọ, Robby không đến lớp học. Tôi đ ã nghĩ đến việc đi gọi cậu
bé nhưng lại cho rằng đó là do cậu ta nhận ra mình không có năng lực và quyết
định từ bỏ âm nhạc để theo đuổi điều g ì đó. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi thấy
Robby không đến lớp nữa.

Vài tuần sau, tôi gửi thư mời tham dự buổi biểu diễn báo cáo kết thúc
khóa học đến nhà của các em học sinh. Ŀáp lại sự ngạc nhiên của tôi, Robby
(cũng nhận được giấy mời) xin tôi cho phép cậu c ùng tham gia chương tr ình
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này. Tôi cho cậu bé biết buổi biểu diễn chỉ dành cho các học sinh theo học trọn
khóa, và bởi vì cậu bé đã bỏ lớp giữa chừng nên không thể tham gia được.

Robby nói rằng mẹ cậu bé bị bệnh, và không thể đưa cậu đến lớp học, thế
nhưng cậu vẫn tập luyện đều đặn. "Em sẽ ch ơi được! - cậu quả quyết. Tôi không
biết cái gì đã khiến tôi gật đầu đồng ý. Có thể đó l à thái độ chân thành của cậu
bé mà cũng có thể là có điều gì đó trong tôi nói rằng đó là một hành động đúng
đắn.

Buổi tối biểu diễn cũng đến. Sân thể dục của tr ường học đầy ắp khán giả.
Tôi để cho Robby biểu diễn cuối cùng trong chương trình trước khi có thể bước
ra sân khấu để nói lời cảm ơn tới tất cả mọi người đã tham dự. Tôi nghĩ rằng
điều đó không có hại gì cho Robby, và khi cậu ấy biểu diễn ở cuối chương trình,

tôi có thể ngưng ngang phần diễn tệ hại của cậu ấy bằng cách "hạ m àn kết thúc.

Buổi biểu diễn đi dần đến kết thúc. Các em học sinh đ ã lần lượt lên trình

diễn. Cuối cùng, Robby tiến ra sân khấu. Cậu bé mặc một quần áo nhăn nhúm,
và mái tóc thì rối tung lên. "Tại sao cậu bé lại ăn mặc không giống những học
sinh khác? - tôi nghĩ - "Tại sao mẹ cậu bé không chải chuốt, diện cho cậu ấy
trông thật lịch sự trong buổi tối đặc biệt này kia chứ? Ít nhất bà ta cũng nên làm

thế!.

Robby bước đến bên cây đàn dương cầm và bắt đầu. Tôi ngạc nhiên quá

đỗi khi nghe Robby thông báo rằng cậu sẽ ch ơi bản Concerto số 12, cung Ŀô
trưởng của Mozart. Tôi còn chưa chuẩn bị tinh thần để nghe nữa là...

Những ngón tay của cậu bé lướt trên bàn phím, chúng như nhảy múa thật
nhanh nhẹn và thông minh phía trên những phím đàn bằng ngà. Cậu bé dìu dắt
từng phím đàn qua các cung bậc: lúc bổng, lúc trầm, khi nhanh, khi chậm r ãi, du

dương. Từng nốt nhạc trong bản hòa tấu của Mozart được cậu bé chơi một cách
thật ấn tượng. Tôi chưa từng nghe bất cứ ai chơi nhạc của Mozart hay đến thế ở
độ tuổi như Robby. Sau sáu phút rưỡi, Robby kết thúc phần tr ình diễn của mình.

Ngay lập tức, tất cả mọi người đều đứng lên và vỗ tay tán thưởng không ngừng!

Quá đỗi sung sướng và bất ngờ, tôi chạy ra sân khấu, ôm chặt lấy Robby
và nói "Cô chưa bao giờ nghe ai đàn hay đến thế! Làm sao em có thể làm được
điều đó?. Thông qua chiếc micro, cậu bé nói "Th ưa cô!... Cô có nhớ em đã từng
nói với cô rằng mẹ em bị ốm? Thực sự l à mẹ em bị ung thư, và đã qua đời vào
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sáng nay. Mẹ em bị điếc bẩm sinh và đêm nay là lần đầu tiên mẹ có thể nghe em
chơi đàn dương cầm. Chính vì thế, em phải làm điều gì đó thật đặc biệt.

Tất cả mọi người đều lặng đi, không ai cầm được nước mắt. Khi những
nhân viên của Trung tâm xã hội đến đưa Robby đến trại trẻ mồ côi, tôi để ý thấy
đôi mắt họ cũng đỏ hoe và ngấn lệ. Tôi nghĩ rằng cuộc đời m ình đã trở nên giàu

có hơn, may mắn hơn kể từ khi Robby là học trò của mình.

Không, tôi không bao giờ có được sự kỳ diệu trong cuộc sống, nhưng tối
hôm đó, tôi đã trở thành sự diệu kỳ của Robby. Cậu bé đ ã dạy cho tôi một bài

học thật quý báu. Đó là bài học về ý nghĩa của sự kiên nhẫn, tình yêu thương, sự
tin tưởng và biết nắm bắt lấy những cơ hội mà người khác trao cho mình. Tôi tin

rằng: có những thiên thần luôn ở quanh ta, có những thiên thần luôn ở bên cạnh
ta, và cả ở bên trong mỗi người chúng ta. Ai cũng có ít nhất một thi ên thần trong
cuộc đời mình...
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Ngôn ngữ của trái tim

Là một cựu SV của St. Petersburg (tr ước đây là
Léningrad), tôi vẫn giữ nguyên trong lòng những
tình cảm tốt đẹp nhất cho thành phố này. Dù ngày

nay nước Nga không còn là nước Nga của những
năm 1980 và ánh mắt của không ít người đã thay đổi
khi nhìn về nước Nga, tôi vẫn luôn xem nước Nga và

Léningrad là quê hương thứ 2 của tôi.

Tôi đã có ở đó cả thời tuổi trẻ, tình yêu... mà cả
vợ tôi cũng là người học ở Léningrad. Một đêm giao thừa ở St.Petersburg, tôi
lang thang một mình du lịch trên đất Nga. Hoàng hôn buông xuống, ánh nắng
mặt trời mùa đông nhợt nhạt nhưng cảnh quan thật tuyệt vời với những ngôi
giáo đường mái vòm kiêu hãnh.

Đột nhiên, tôi trượt chân trên mặt băng rồi nghe như tiếng xương gãy.

Không gượng dậy nổi, tôi nằm đau đớn . Không biết làm gì hơn, tôi la to cầu
cứu... Một thanh niên trẻ trong bộ đồng phục cán bộ chạy tới rồi sau đó xuất
hiện thêm hai thanh niên - một nam, một nữ - nữa. Cả ba người khiêng tôi vào

văn phòng gần đó. Cơn đau càng lúc càng dữ dội. Tôi bỗng cảm thấy vô cùng

tuyệt vọng. Sau đó không lâu, xe cứu th ương đến. Bác sĩ bóp nắn chân phải tôi
khiến cơn đau thắt càng kinh khủng.

Ngay lúc đó tôi không tự chủ nổi và nôn thốc nôn tháo. Họ đưa tôi vào xe
cứu thương. Lúc đó một nhân viên của Công ty du lịch Intourist là Galina đến và

an ủi tôi. Đến khi ấy, cảm giác tuyệt vọng vẫn đ è nặng lên tâm hồn tôi. ở một
nơi xa lạ, không biết một từ tiếng Nga, không ng ười thân cận bên... Những ý
nghĩ nảy sinh trong tâm trí trong hoàn cảnh đó khiến tôi sợ hãi vô cùng.

Tại bệnh viện, tôi được chụp quang tuyến. Bản phim cho thấy x ương
hông tôi không bị gẫy nhưng bị trật khớp. Công việc chữa trị bắt đầu tiến h ành.

Chờ đến khi tôi được chăm sóc đầy đủ, Galina mới l ên tiếng xin ra về vì cô còn

đứa con nhỏ chờ ở nhà. Tuy đã được tiêm morphine, tôi vẫn bị đau nhức toàn

thân, không nhấc mình dậy nổi. Cửa phòng đóng kín. Tôi nghe bước chân đến
gần nhưng chỉ ngang qua. Im ắng bao trùm. Sợ hãi phủ kín tâm trí...
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Sáng hôm sau, Galina trở lại với một người xưng là bác sĩ Alexander,
thông báo rằng ca phẫu thuật xương hông phải đợi sau đến sau ngày 10-1 bởi
nhóm phẫu thuật không có mặt bên bệnh viện. Đây là kỳ nghỉ. Từng giờ trôi
qua, từng ngày trôi qua. Không khí yên t ĩnh xung quanh khiến tôi càng bồn chồn
lo lắng. Một tối nọ, Galina vào thăm với anh bạn trai Nicholas. Trước đó hai
người đã tạt vào khách sạn tôi lấy cái ấm nước điện và gói xúp. Nhờ vậy hôm đó
tôi được ăn một bát xúp nóng hổi.

Tinh thần tôi thư giãn ít nhiều nhờ sự có mặt mỗi ngày của Galina, lần
nào cũng mang đến cho tôi ít  quà. Một hôm, Galina mang vào phòng một nhánh
thông nhỏ được trang trí như cây giáng sinh. Mỗi lúc, tôi càng thương Galina
khi hiểu cô ấy nhiều hơn. Chồng Galina đã bỏ đi, để lại đứa con trai sáu tuổi. Cô
ấy sống rất chật vật bằng đồng lương eo hẹp thế nhưng chưa bao giờ than phiền
điều gì.

Tình trạng sức khỏe của tôi ngày càng tệ hơn. Nhưng ngay lúc tôi hoàn
toàn tuyệt vọng thì Galina xuất hiện vào một buổi sáng, tay cầm chiếc vé máy
bay, thông báo rằng ngày mai tôi được chở sang Helsinki. Lúc ấy tôi yếu  đến độ
không mỉm cười nổi trước tin mừng đó. Sáng sớm hôm sau, Galina đến thu xếp
đồ đạc rồi đưa tôi ra phi trường. Ký ức cuối cùng của tôi khi ấy về nước Nga là
nụ hôn dịu dàng của Galina...

Sau ba tuần ở Bệnh viện đại học Helsinki, tôi hồi phục dần. Ng ay lập tức,
tôi thu xếp gửi ít quà cho Galina. Khi trở về Australia, tôi điện ngay cho cô ấy.
Buổi nói chuyện của chúng tôi toàn nghe tiếng khóc. Thời gian trôi qua, h ình

ảnh Galina vẫn in đậm trong ký ức v à tôi biết chắc rằng đó là những giây phút
thiêng liêng, cao đẹp nhất mà tôi may mắn được hưởng trong đời. Thế giới trở
nên nhỏ hơn, những người lạ trở thành bằng hữu.

Trong cơn khốn đốn, tôi đã tìm thấy những tâm hồn cao thượng. Ngay cả
nếu Galina không biết tiếng Anh đi nữa, cô cũng đ ã sử dụng thứ ngôn ngữ phổ
quát và thánh thiện nhất của loài người: ngôn ngữ của trái tim.
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Đóa hoa tình yêu

Một ngày mới của tôi bắt đầu thật chua chát với h ình ảnh cậu con trai
đang vật lộn với bụi hoa đỗ quyên. Tôi đến trễ mất rồi; con trai tôi đã làm gãy

cành hoa. Cậu bé hỏi tôi: "Con có thể mang cành hoa này vào lớp không mẹ?".
Tôi vẫy tay chào tạm biệt con trai, quay nhanh đi để nó không thấy mắt tôi đang
rưng rưng lệ. Tôi yêu bụi hoa đỗ quyên ấy biết bao. Tôi chạm nhẹ vào chỗ cành

bị gãy như thì thầm với bụi hoa "Xin lỗi, tôi rất tiếc"!

Tôi ước gì mình đã thốt ra những lời như thế với chồng tôi sớm hơn,
nhưng tôi đã quá tức giận. Chiếc máy giặt rỉ nước đã làm ướt tấm thảm mới
toanh của tôi. Nếu anh ấy nghe lời tôi d ành một ít thời gian sửa nó thay v ì đánh
cờ với Jonathan... Thế thì, đối với anh ấy, điều gì mới là ưu tiên đây?

Tôi đang lau nhà thì chồng tôi bước vào bếp: "Em yêu, hôm nay ăn sáng
món gì vậy?".

Tôi mở chiếc tủ lạnh trống rỗng. "Ngũ cốc hết rồi, bánh m ì và mứt được
chứ?".

Vừa nói, tôi vừa liếc nh ìn vẻ mặt thất vọng của chồng tôi. Tôi quét mứt
lên bánh mì và đặt nó trước mặt chồng. Sao tôi lại giận thế? Tôi bực dọc ném
chiếc đĩa của chồng tôi vào bồn rửa chén trắng xóa bọt xà phòng.

Những ngày như thế này chỉ làm cho tôi muốn thời gian trôi qua thật
nhanh. Tôi muốn lái xe lên núi, trốn biệt trong một cái hang nào đó và không trở
về nh à n ữa.
Không hiểu sao, cuối cùng tôi cũng kéo lê được đống quần áo qua tiệm giặt ủi tự
động. Tôi vừa giặt sấy quần áo cho hết ng ày hết giờ vừa suy nghĩ tại sao t ình

yêu đã vụt bay ra khỏi cuộc đời tôi. Mắt nh ìn chằm chằm vào bức thạch cao
trang trí trên tường, tôi cảm giác mình bị vò xé tựa như những bộ quần áo đang
được sấy khô trong máy giặt.

Khi lấy ra chiếc áo sơ mi cuối cùng của chồng khỏi máy sấy, tôi nh ìn lên

đồng hồ, đã 2 giờ rưỡi. Trễ mất rồi. Jonathan tan lớp lúc 2g15. Tôi dồn đống
quần áo vào yên sau, lái xe vội vã đến trường.

Tôi suýt nín thở khi khi tay vừa chạm nắm đấm cửa, mắt nh ìn qua lớp cửa
kính. Cô giáo của Jonathan đưa tay ra hiệu tôi chờ một chút. Cô thì thầm điều gì
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đó với Jonathan, đưa cho nó và hai đứa trẻ khác một vài cây bút chì màu và giấy
vẽ.

Lại chuyện gì đây? Tôi chợt nghĩ khi thấy cô giáo đi vội về phía cửa v à

kéo tôi qua một bên.

"Tôi muốn kể cho bà nghe về cháu Jonathan".

Tôi đã chuẩn bị tiếp nhận những gì xấu nhất. Chẳng có gì có thể làm tôi

ngạc nhiên được.

"Bà có biết chuyện hôm nay Jonathan mang hoa v ào lớp không?".

Tôi gật đầu, trong tôi lại nghĩ về bụi đỗ quyên yêu quý và cố giấu đi nỗi
đau ấy trong mắt. Tôi liếc nh ìn Jonathan đang chăm chú tô màu một bức tranh.
Những lọn tóc quăn của nó lòa xoà xuống trán. Jonathan dùng tay quẹt tóc qua
một bên rồi lại tiếp tục vẽ. Mắt nó sáng lên và trông rất phấn khích với tác phẩm
của mình.

"Hãy để tôi kể với bà chuyện gì xảy ra hôm qua. Bà thấy cô bé ngồi đằng
kia ch ứ?".
Tôi nhìn thấy một cô bé có đôi mắt trong trẻo đang c ười và tay đang chỉ vào bức
tranh đủ màu sắc treo trên tường. Tôi gật đầu.

"Hôm qua cô bé ấy gần như loạn trí. Ba mẹ cô bé sẽ ly hôn. Cô bé nói với
tôi rằng em không muốn sống nữa, em ước gì em có thể chết đi. Tôi nhìn em

giấu mặt vào tay mình và hét to cho cả lớp cùng nghe Không ai thương tôi cả.
Tôi đã làm tất cả để an ủi em nhưng tình hình càng tệ hơn".

"Tôi nghĩ là cô muốn nói với tôi về Jonathan".

"Đúng như thế," cô giáo nói. "Hôm nay, con trai của bà đã đi đến chỗ cô
bé kia. Tôi thấy cậu bé trao cho cô bé những đóa hoa m àu hồng thật đẹp và thì

thầm: "Mình thương bạn lắm".

Tôi cảm thấy thật tự hào về những gì con trai tôi đã làm. Tôi mỉm cười
với cô giáo của Jonathan. "Cám ơn cô. Những gì cô kể làm tôi rất vui".

Tối hôm ấy, tôi bắt đầu nhổ cỏ xung quanh bụi đỗ quy ên nghiêng ngả của
tôi. Khi tâm trí tôi nghĩ về tình thương mà Jonathan biểu hiện với cô bé ban
sáng, một câu kinh thánh chợt hiện lên trong tôi: "...bây giờ còn lại ba điều: sự
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tin tưởng, hy vọng và tình yêu. Nhưng trên hết là tình yêu". Trong khi con tôi

thể hiện tình yêu thương, tôi lại chỉ thấy toàn giận dữ.

Tôi nghe thấy tiếng thắng xe quen thuộc của chồng tôi khi anh quẹo v ào

ngõ. Tôi nhổ lấy một cành đỗ quyên trong bụi cây nghiêng ngả. Tôi thấy hạt
giống tình yêu trong gia đình tôi đã nẩy mầm trở lại. Ánh mắt chồng tôi đầy vẻ
ngạc nhiên khi tôi trao cho anh cành đỗ quyên và thì thầm: "Em yêu anh".
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Hãy nói, trước khi quá muộn...

Chuyện trong một lớp học. Một hôm, cô giáo đề nghị tất cả học sinh ghi
tên những người bạn trong lớp của họ vào 2 tờ giấy, để một khoảng trống giữa
mỗi hai cái tên. Sau đó, cô nói với họ rằng hãy nghĩ về những điều thú vị, đáng
yêu nhất mà họ cảm nhận được về mỗi người bạn cùng lớp của họ, ghi những
suy nghĩ ấy vào khoảng trống, dưới tên mỗi người, trong cả 2 tờ giấy. Sau khi tất
cả đã hoàn thành, các học sinh rời khỏi phòng học, mỗi người một tờ giấy trên

tay, tờ kia cô giữ.

Vài hôm sau, cô giáo đưa cho mỗi học sinh trong lớp một tờ giấy, ghi tên

của họ, trong đó chép lại tất cả suy nghĩ của các bạn trong lớp về họ. Những thời
gian sau đó, không khí trong lớp tràn ngập những nụ cười thân thiện: "Tôi thật
không biết rằng tôi có ý nghĩa với người đó đến vậy", "Mình cũng không hề biết
bạn ấy lại thích mình đến vậy"... Sau đó, không ai nhắc lại câu chuyện về những
tờ giấy đó nữa. Rồi lớp học cũng kết thúc, giáo vi ên và học sinh chia tay nhau
trong cả niềm vui hoàn thành khóa học lẫn nỗi bâng khuâng v ì phải chia xa.

Vài năm sau, một trong số các học sinh của lớp học này bị hy sinh trong
chiến tranh. Cô giáo đã đến dự lễ tang. Từ khi chia tay lớp học, cô ch ưa một lần
gặp lại người học trò xấu số này - Mark. Hầu hết các bạn học cũ cũng về dự lễ
tang anh ấy. Họ chầm chậm đi vòng quanh chiếc quan tài, một lần cuối nhìn

người bạn từng một thời gắn bó với họ. Cô giáo cũng vậy. Khi cô đứng lại b ên

người chết, một người lính - từng là đồng ngũ của người chết, đến bên cô, hỏi:
"Cô có phải là cô giáo dạy toán của Mark?". Cô đáp: "Vâng". Ng ười lính nói

tiếp: "Mark đã kể nhiều về cô".

Sau khi chôn cất Mark, các bạn cũ của anh đã tập trung nhau lại dùng bữa
trưa. Cha mẹ của Mark cũng ở đó, họ chờ cô giáo. "Chúng tôi muốn cho cô xem
vài thứ" - người cha nói và đưa cho cô một cái ví - "Người ta tìm thấy thứ này

trong người Mark khi nó chết. Chúng tôi nghĩ cô có thể nhận ra nó". Mở chiếc ví
ra, người cha cẩn thận lấy ra tờ giấy, đ ược gấp nhiều lần, những nếp gấp đ ã sờn,
chứng tỏ nó đã được mở ra nhiều lần. Không cần xem những d òng chữ trên đó,
cô giáo nhận ra ngay đó là tờ giấy mà cô đã chép lại những điều tốt đẹp mà

những người bạn cùng lớp đã viết về Mark. "Cảm ơn cô rất nhiều về việc làm

này", mẹ của Mark nói, "Cô thấy đấy, Mark đ ã rất trân trọng nó". Lúc này,

những người bạn cũ của Mark cũng đã tập hợp lại xung quanh họ. Charlie mỉm
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cười và ngượng ngập nói: "Tôi cũng vẫn giữ tờ giấy của tôi. Nó luôn nằm trong
ngăn kéo bàn của tôi ở nhà, chỉ cần kéo ra là tôi có thể nhìn thấy nó". Vợ của
Chuck cho biết: "Chuck đã yêu cầu tôi phải đặt nó trong cuốn album ảnh cưới
của chúng tôi". Marylin: "Tờ giấy của tôi cũng c òn đây, nó luôn nằm trong bóp
của tôi".

Vicki lục trong cặp sách của cô, lấy ra chiếc ví v à đưa cho mọi người xem
tờ giấy đã cũ của cô: "Tờ giấy này luôn theo tôi, từ đó đến nay. Và tôi nghĩ tất cả
mọi người chúng ta cũng đều như vậy". Không kìm được xúc động, cô giáo ngồi
sụp xuống và khóc. Cô khóc cho Mark, khóc cho nh ững người bạn của anh, vì

họ sẽ không bao giờ còn nhìn thấy anh được nữa...

Trong cuộc đời mỗi con người, những cuộc gặp gỡ thật khó kể hết, đến
nỗi chúng ta quên rằng cuộc sống sẽ kết thúc, một ng ày nào đó. Chúng ta
không ai có thể biết rằng cái ngày đó sẽ đến vào lúc nào. Vì thế, hãy nói với
mọi người, những người mà bạn yêu thương và quan tâm, rằng họ rất quan
trọng, rằng họ là một cái gì đó rất đặc biệt đối với bạn. Hãy nói với họ, trước
khi quá trễ. Và cũng đừng quên rằng, bạn sẽ gặt được kết quả của những g ì

mà bạn gieo...
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Câu chuyện về người đàn ông có gương mặt xấu xí

Ngôi nhà của chúng tôi nằm ven con đường dẫn đến một bệnh viện.
Chúng tôi sống ở tầng dưới, còn tầng trên dành để cho thuê. Những người thuê

nhà của chúng tôi là những bệnh nhân ngoại trú của bệnh viện nọ.

Một buổi tối mùa hè, khi tôi đã sắp ăn xong bữa tối thì nghe có tiếng gõ

cửa. Tôi mở cửa, hơi giật mình khi nhìn thấy một người đàn ông vô cùng xấu xí.
Tôi cúi chào. Tôi thấy rõ nét lo lắng hiện trên khuôn mặt người đàn ông với
những nốt tấy đỏ. Tuy nhiên, khi ông mở miệng thì giọng nói lại vô cùng thân

thiện: "Xin chào. Tôi tới để hỏi xem gia đình còn chỗ cho tôi ngủ qua một đêm

không. Tôi ở vùng biển phía đông, đã tới đây từ sáng. Nhưng khi tôi xong việc
thì chuyến xe buýt cuối cùng trong ngày đã chạy rồi".

Ông nói rằng ông đã đi tìm phòng trọ từ buổi trưa nhưng không thể tìm ra.

"Tôi đoán là khuôn mặt của tôi đã làm bà sợ, cũng như những người chủ nhà trọ
đã vì thế mà không dám cho tôi ở lại. Tôi biết nó trông thật kinh khủng. Nh ưng
bác sĩ cho biết sẽ có thể khắc phục được một phần".

Thấy tôi còn lưỡng lự, ông nói tiếp: "Tôi có thể ngủ ở cái ghế xích đu
ngoài hành lang. Sáng sớm mai sẽ có xe buýt".

Tôi nói với ông rằng chúng tôi sẽ t ìm cho ông một chiếc giường, nhưng
chắc cũng sẽ phải kê ngoài hành lang. Tôi vào trong và ăn cho xong b ữa tối. Tôi
hỏi người đàn ông có muốn ăn tối không, ông từ chối. Sau khi ăn xong, tôi ra
ngoài hành lang trò chuyện với ông.

Ông kể ông làm nghề đánh cá để nuôi sống mình và giúp đỡ gia đình

người con gái của mình với chồng và 5 đứa con của cô ấy. Họ tất cả đã bị liệt
không thể ngồi được.

Ông không nói về nguyên nhân của tình trạng xấu xí trên gương mặt
mình, mà trong mọi lời nói của mình ông đều biểu lộ một niềm biết ơn với
Thượng đế vì sự may mắn mình đang có: tuy rằng xấu xí nhưng ông không phải
chịu sự đau đớn từ những nốt đỏ tr ên gương mặt mình, ông vẫn đủ sức khỏe để
làm việc và đặc biệt là ông vẫn có thể đi lại được - may mắn hơn nhiều những
người thân của ông.

Chúng tôi kê một chiếc giường xếp trong phòng trẻ con cho ông.
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Buổi sáng khi tôi thức dậy, mền gối đ ã được xếp gọn gàng trên chiếc
giường xếp. Người đàn ông nhỏ bé đã ra ngoài hiên. Ông từ chối bữa sáng,
nhưng trước khi rời đi ông đề nghị thêm một ân huệ: "Tôi có thể trở lại v à ở đây
vào lần sau khi tôi đến để trị bệnh không? Tôi sẽ thanh toán tiền. Tôi có thể ngủ
trên ghế". Ông dừng lại một chút rồi nói th êm: "Những đứa con của bà cho tôi

cảm giác như ở nhà. Nhiều người lớn thường khó chịu khi nhìn khuôn mặt tôi,
nhưng những đứa trẻ thì dường như không để ý".

Tôi nói với ông rằng ông có thể trở lại. Và ông đã đến, sau 7 ngày, mang

đến cho chúng tôi một con cá mà tôi chưa từng thấy. Ông cho biết ông mới l àm

chúng buổi sáng trước khi ông đến đây, bởi vậy chúng c òn rất tươi. Tôi được
biết chuyến xe buýt mà ông đi xuất phát lúc 4 giờ sáng và tôi thật không tưởng
tượng được ông đã phải dậy từ lúc nào để làm con cá. Nếu biết rằng ông còn

phải đi 3 dặm để đến được bến xe buýt, mới thấy giá trị của món qu à mà ông

mang đến cho chúng tôi.

Tôi nhớ lại lời bình phẩm của người hàng xóm, sau lần đầu tiên ông đến
chỗ chúng tôi, rằng: "Cô đã cho người đàn ông xấu xí đó ngủ đêm qua à? Tôi đã

đuổi ông ta đi đấy. Cô có thể sẽ mất khách trọ v ì ông ta đó".

Có thể chúng tôi đã mất một vài người khách trọ. Tuy nhiên tôi nghĩ, nếu
họ biết rõ tình cảnh của ông ấy, biết đâu họ sẽ thấy những khó khăn m à họ đang
gặp phải trong cuộc sống còn là điều quá dễ chịu so với bệnh t ình, với hoàn cảnh
của ông lão. Với chúng tôi, ông là một người khách đáng quý. Từ ông, chúng
tôi đã rút ra được bài học cho cuộc sống: Không nên than phiền hay để tâm
trạng bị chi phối bởi những rủi ro m à mình gặp phải, thay vào đó hãy nghĩ về
những điều tốt đẹp, sự may mắn m à ta đang có, trong niềm biết ơn cuộc đời.
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Có phải trái đất chuyển động v ì bạn?

Cô bé Angela mười một tuổi mắc phải chứng bệnh suy nh ược thần
kinh. Cô bé không thể đi lại được, và các bác sĩ cũng không hy vọng nhiều
vào khả năng phục hồi của cô. Nhưng cô bé không hề nản chí. Dù đang nằm
trên giường bệnh, nhưng cô vẫn hứa với mọi người rằng chắc chắn sẽ có
một ngày cô đi lại được.

Angela được chuyển đến một trung tâm phục hồi chức năng đặc biệt tại
San Francisco. Các chuyên gia tr ị liệu ở đây rất ấn tượng trước sức mạnh tinh
thần của cô bé. Họ hướng dẫn cô bé sử dụng phương pháp tưởng tượng để hình

dung rằng mình đang bước đi. Nếu điều này không có tác dụng thì ít nhất cũng
giúp cho cô bé có thêm hy vọng và những suy nghĩ tích cực để sống trong những
tháng ngày dài nằm trên giường bệnh. Angela luôn nỗ lực bằng những khả năng
có thể trong mỗi lần tập vật lý trị liệu. Nh ưng cô bé vẫn nằm trên giường bệnh
và tưởng tượng, cô hình dung mình đang bước đi, bước đi, và bước đi.

Một ngày kia, khi cô bé đang cố gắng nghĩ rằng mình đang đi trên đôi
chân của chính mình thì dường như có một phép màu xuất hiện. Chiếc giường di
chuyển! Nó bắt đầu di chuyển quanh ph òng. Cô bé thét lên: "Hãy nhìn xem cháu

đang làm gì này! Cháu có thể cử động, cháu đã cử động được!"

Dĩ nhiên là trong khoảnh khắc đặc biệt ấy, mọi người trong bệnh viện ai
cũng đều thét lên và nháo nhác chạy đi tìm nơi trú ẩn. Tiếng gào thét, đồ đạc rơi
đổ và cửa kiếng lần lượt vỡ tan. đó là một cơn động đất! Nhưng đừng cho
Angela biết về điều này. Cô bé tin rằng chính mình đã làm nên điều kỳ diệu đó.

Chỉ sau vài năm, cô bé đã trở lại trường học. Bằng chính đôi chân của
mình. Đôi chân không nạng gỗ, không xe lăn. Liệu những ai chứng kiến c ơn
động đất xảy ra ở khu vực giữa San Francisco và Oakland cũng có thể vượt
qua được một căn bệnh nhẹ nào đó không?
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Một bữa cơm

Cứ vào tầm giữa trưa là quán cơm thật đông khách. Người ra người vào

nườm nượp. Bầu không khí càng trở nên nóng nực và ồn ào. Hầu như ai cũng ăn
cho thật lẹ để tranh thủ một chút th ì giờ nghỉ ngơi rồi tiếp tục phần công việc
còn lại vào buổi chiều.

Nhưng chắc chắn rằng ai cũng phải thấy một ng ười đàn ông ăn mặc bẩn
thỉu, tay cầm cọc vé số đi mời từng b àn. Có chăng thì những cặp mắt đó cũng vờ
lờ đi như không thấy gì vì cảnh nghèo đói, bần cùng đã quá đỗi bình thường nên

họ không cần sẻ chia, không cần quan tâm.

Mặc dù tay vẫn kiên trì mời khách từng tờ vé số nhưng cặp mắt khổ cực
đó lại chú ý đến những bàn mà khách sắp ăn xong. Chỉ chờ có thế,  khách vừa
đứng dậy là người đàn ông đó nhảy vồ vào bàn, đổ những thức ăn còn thừa vào

một cái dĩa và ăn lấy ăn để. Nếu chậm chân th ì sẽ bị dọn đi mất.

Một thanh niên trẻ tuổi, với bộ đồng phục trên người là công nhân của
một xưởng in gần đó, đang ăn cơm ở bàn bên cạnh đã nhìn thấy. Anh mời người
đàn ông đó một bữa cơm đúng tư cách là một vị khách của quán. Ông ta ngồi
xuống không nói gì, chỉ biết ăn và ăn. Lúc ăn xong, ông ta đứng dậy cũng không
nói gì, không một lời cảm ơn chỉ biết tiếp tục công việc của mình là mời vé số.
Nhưng lạ thay, trên khuôn mặt của anh thanh niên trẻ đó hiện lên một niềm hạnh
phúc kỳ lạ.

Ngày...tháng...năm 2005

Đã hơn 2 giờ chiều nên quán chỉ lai rai khách. Một bác ngoài 40 tuổi, mặc
đồng phục của công trường xây dựng cầu Thủ Thiêm, với cặp kính lão trông rất
phúc hậu. Bác đang ngồi đọc báo nghỉ ng ơi sau bữa cơm trưa."Tính tiền cơm
cháu ơi !". Vừa dạ vừa bước nhanh tới bàn, anh thanh niên bán cơm nói: "Tổng
cộng của bác là 12.000 đồng, một đỉa cơm và một chai nước ngọt". Vị khách
tiếp lời: "Thế tiền cơm của bà bán vé số ngồi kia hết bao nhiêu cho bác gửi
luôn". Anh bán cơm cười: "Dạ 3.000 đồng, nhưng anh trai vừa ra khỏi quán đã

gửi tiền rồi, cám ơn bác nhiều".

Cuộc sống cần có sự chia sẻ biết bao. Có những lúc chỉ cần chia một bát
cơm, một bát nước, hay một chỗ trọ qua đêm... Thậm chí chỉ cần một lời chia sẻ,
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động viên cũng đủ làm cuộc sống thêm tươi đẹp. Hạt muối cắn đôi mới thật sự
tình nghĩa, mới đẹp lòng người
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Những cậu bé ăn kem

Tôi đã đến thị trấn nhỏ này nhiều lần và chặng

còn lạ gì với cái cảnh những đứ bé ăn xin mặt mũi lấm
lem chạy hết quán này đến quán khác xin tiền của
khách du lịch. Tôi không phải lá khách du lịch, tôi đến
đây để làm việc nhưng cũng không ít lần khó chịu v ì

một vài đứa bé cứ lẵng nhẵng đi theo xin mộ t vài đồng
bạc lẻ.

Hôm nay, cũng như mọi khi, sau khi rời sân bay, tôi đến một quán giải
khát nhâm nhi một vài cốc bia trước khi trở về khách sạn. Quán hôm nay khá
đông nhưng không thấy bóng dáng của một đứa trẻ ăn xin n ào. Tôi nghỉ chân
được một lúc thì thấy hai thằng bé ăn mặc khá luôm thuộm b ước vào quán.

� ?ây chắc chắn là hai đứa trẻ ăn xin nhưng tôi không bận tâm lắm vì tôi biết
rằng ông chủ quán sẽ đuổi bọn chúng ra ngo ài ngay thôi. Nhưng tôi đã lầm! Ông
chủ quán vẫy tay về phía bọn trẻ và gọi to:

- Cần gì vậy hai chàng trai?

- Ở đây có kem hoa quả không ạ?

- Tất nhiên là có. Vậy hai cậu cần loại gì?

- Dạ có những loại thế nào ạ?

Tôi nghe ông chủ giới thiệu về từng loại kem, giá cả, m ùi vị và thậm chí
còn phân tích cho chúng thấy loại nào được người ta ưa chuộng hơn. Cuối cùng

thì hai cậu bé chon hai cốc kem dứa, loại kem trung b ình về giá cả trong tiệm.
Chúng ăn có vẻ rất ngon lành. Thì như các bạn biết đấy, những đứa trẻ ăn xin
như thế này hiếm khi được ăn những món mà mọi người cho là bình thường.

Khi ăn xong, đứa trẻ lớn hơn rút trong túi ra những đồng tiền lẻ, vừa vặn tiền hai
cốc kem đưa cho chủ quán. Người chủ vừa đếm tiền vừa nói:

- Hai cậu đã chuẩn bị tiền rồi cơ đấy, thật sòng phẳng!

Lũ trẻ tạm biệt ông chủ quán ra về. Chúng không c òn vẻ sợ sệt như lúc
mới bước vào quán nữa. Khi chúng chuẩn bị bước ra khỏi cửa, ông chủ tiệm còn

cố với theo:

- Cảm ơn hai cậu, lần sau lại đến nhé!
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Tôi tiến lại gần chỗ thanh toán tiền và nói:

- Này anh bạn, tôi thích cái cách mà anh đối xử với những đứa trẻ.

- Anh biết đấy, những đứa trẻ ở thị trấn n ày sống rất khó khăn. Chắc chắn
ăn một cốc kem là một quyết định khá táo bạo, nhất là phải vào những nơi mà
chúng thường bị xua đuổi. Chúng ăn và vẫn trả tiền cơ mà, tại sao chúng lại
không được đối xử bình thường như những người khách khác? Nếu anh đối xử
với chúng như những thằng ăn cắp, chắc chắn chúng sẽ thừa lúc s ơ hở và "chôm

đồ của anh thứ gì đó. Nhưng nếu được đối xử như những khách hàng tử tế,
chúng sẽ cư xử như những khách hàng lịch thiệp khác.

Người chủ cửa hàng không phải là người quen của tôi, tôi cũng không
đến quán của anh ta thường xuyên nhưng qua cách hành xử của mình, anh

ấy đã khiến tôi tâm phục khẩu phục. Cửa h àng của anh ấy tuy nhỏ nhưng
luôn đông khách bởi vì anh ấy biết làm cho khách hàng cảm nhận được giá
trị đích thực của m ình.
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Món quà vô giá

Tôi rất thích việc cho và nhận quà; luôn luôn chúng đem lại nhiều điều
vui thú lẫn hồi hộp khi mở gói quà ra. Một ngày kia, cháu trai Justin của tôi gởi
cho tôi 6 đô và 30 xen...Tôi rất thích việc cho và nhận quà; luôn luôn chúng đem
lại nhiều điều vui thú lẫn hồi hộp khi mở gói qu à ra. Một ngày kia, cháu trai

Justin của tôi gởi cho tôi 6 đô và 30 xen...

Nhưng dù đã suy nghĩ nát óc tôi vẫn không t ìm được lý do của món quà

này.

Tôi tiếp tục suy nghĩ trong vài ngày nữa và sau cùng phải gọi cho Justin
để biết nguyên nhân của món tiền đã nhận được: "Cháu gởi cho bà 6 đô và 30
xen ấy để làm gì vậy?"

Và Justin đáp rằng tôi đã luôn lo lắng, quan tâm đến nó, v ì thế nó muốn
dành tặng ngược lại cho tôi tất cả những gì nó có.

Đặt máy xuống, tôi đã bật khóc - những giọt nước mắt hạnh phúc và ấm
áp. Tôi biết rằng trước đây và cả sau này, chẳng bao giờ tôi nhận được món quà

chứa đựng tình yêu tinh khiết và ngây thơ như thế.
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NĂM BÀI HỌC QUAN TRỌNG CỦA CUỘC Đ ỜI

1/ Bài học về sự quan tâm

Trong tháng thứ 2 của khoá học y tá, vị giáo s ư của chúng tôi đã cho

chúng tôi một câu hỏi hết sức bất ngờ trong b ài thi vấn đáp. Tôi đã lướt qua hầu
hết các câu hỏi trong bài thi, và ngạc nhiên dừng lại ở câu hỏi cuối cùng: “Hãy
cho biết tên người phụ nữ quét dọn trường học của chúng ta?”. Một câu hỏi
không có trong chuyên môn, chắc đây chỉ là một câu hỏi đùa thôi. Tôi đã nghĩ
vậy!

Thật ra, tôi đã nhìn thấy người phụ nữ đó vài lần. Cô ấy cao, tóc sẫm màu

và khoảng chừng 50 tuổi nhưng làm sao mà tôi có thể biết được tên cô ta cơ
chứ?

Tôi đã kết thúc bài làm của mình với câu cuối cùng bị bỏ trống.
Cuối giờ kiểm tra, một sinh viên đã hỏi vị giáo sư rằng: “Liệu ông có tính điểm
cho câu hỏi cuối cùng kia không?”, ông ta trả lời: “Chắc chắn rồi”, rồi ông nói
tiếp: “Trong công việc, các em sẽ gặp rất nhiều ng ười, tất cả họ đều quan trọng,
họ xứng đáng được nhận sự quan tâm của các em, d ù chỉ là một nụ cười hay một
câu chào”.

Tôi đã không bao giờ quên bài học đó trên mỗi bước đường đời của mình

sau này, và tôi cũng không bao giờ quên tên của người phụ nữ đó, cô Dorothy.
2/Bài học về sự giúp đỡ

Trong một đêm mưa bão bất thường trên đường phố Alabama vắng vẻ,
lúc đó đã 11h30 khuya, có một bà lão da đen vẫn cứ mặc cho những ngọn roi
mưa quất liên hồi vào mặt, cố hết sức vẫy vẫy cánh tay để xin đi nhờ xe.

Một chiếc xe chạy vút qua, rồi th êm một chiếc xe nữa, không ai để ý đến
cánh tay dường như đã tê cứng vì lạnh cóng. Mặc dù vậy, bà lão vẫn hy vọng và

vẫy chiếc xe kế tiếp. Một chàng trai da trắng đã cho bà lên xe. (Mặc cho cuộc
xung đột sắc tộc 1960). Bà lão trông có vẻ rất vội vã, nhưng cũng không quên

cám ơn và ghi lại địa chỉ của chàng trai.

Bảy ngày trôi qua, cánh cửa nhà chàng trai tốt bụng vang lên tiếng gõ cửa.
Chàng trai ngạc nhiên hết sức khi thấy một cái tivi khổng lồ ngay tr ước cửa nhà

mình. Một lá thư được đính kèm, trong đó viết: "Cảm ơn cháu vì đã cho bà đi
nhờ xe vào cái đêm mưa hôm ấy. Cơn mưa không những đã làm ướt sũng quần
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áo mà nó còn làm lạnh buốt trái tim và tinh thần của bà nữa. Rồi thì lúc đó cháu
đã xuất hiện như một thiên thần. Nhờ có cháu, bà đã được gặp người chồng tội
nghiệp của mình trước khi ông ấy trút hơi thở cuối cùng. Một lần nữa bà muốn
cảm ơn cháu đã không nề hà khi giúp đỡ bà."

Cuối thư là dòng chữ: “Chân thành - Bà Nat King Cole”.

3/Bài học về lòng biết ơn

Ồ, đây là món kem mình thích nhất!

Vào cái thời khi mà món kem nước hoa quả còn rất rẻ tiền, có một câu

chuyện về cậu bé 10 tuổi thế này: Ngày nọ, Jim - tên của cậu bé - sau một hồi đi
qua đi lại, ngó nghiêng vào cửa hàng giải khát đông nhất nhì thành phố, nơi có
món kem nước hoa quả mà cậu rất thích, mạnh dạng tiến lại gần cái cửa, đẩy
nhẹ và bước vào. Chọn một bàn trống, cậu nhẹ nhàng ngồi xuống ghế và đợi
người phục vụ đến.

Chỉ vài phút sau, một người nữ phục vụ tiến lại gần Jim v à đặt trước mặt
cậu một ly nước lọc. Ngước nhìn cô phục vụ, cậu bé hỏi: “Cho cháu hỏi bao
nhiêu tiền một đĩa kem nước hoa quả ạ?”. “50 xu“, cô phục vụ trả lời. Nghe vậy,
Jim liền móc trong túi quần ra một số đồng xu lẻ, nhẩm tính một hồi, cậu hỏi
tiếp: “Thế bao nhiêu tiền một đĩa kem bình thường ạ?”. “35 xu”, người phục vụ
vẫn kiên nhẫn trả lời cậu bé mặc dù lúc đó khách vào cửa hàng đã rất đông và

đang đợi cô. Cuối cùng, người nữ phục vụ cũng mang đến cho Jim món kem m à

cậu yêu cầu, và sang phục vụ những bàn khác. Cậu bé ăn xong kem, để lại tiền
trên bàn và ra về.

Khi người phục vụ quay trở lại để dọn bàn, cô ấy đã bật khóc khi nhìn

thấy 2 đồng kẽm (1 đồng bằng 5 xu) v à 5 đồng xu lẻ được đặt ngay ngắn trên

bàn, bên cạnh 35 xu trả cho đĩa kem mà Jim đã gọi - Jim đã không thể có món
kem nước hoa quả mà cậu ấy thích bởi vì cậu ấy chỉ có đủ tiền để trả cho một
đĩa kem bình thường và một ít tiền boa cho cô.

4/Bài học về sự tự giác và trách nhiệm

Xưa thật là xưa, có một ông Vua nọ, một hôm ông ta sai quân lính đặt một
tảng đá lớn nằm chắn ngang đường đi. Xong, ông nấp vào một bụi cây gần đấy
và theo dõi.
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Lần lượt ông ta thấy, những thương nhân giàu có đi qua, rồi đến những
cận thần của ông đi qua, nhưng không ai có ý định xê dịch tảng đá sang bên

nhường chỗ cho lối đi cả, họ chỉ lẩm nhẩm đổ lỗi cho nh à Vua vì đã không cho

người giữ sạch sẽ con đường.

Một lúc sau, nhà Vua nhìn thấy một người nông dân đi tới với một xe rau
cồng kềnh nặng trĩu. Nh ìn thấy tảng đá, người nông dân liền ngừng xe và nhảy
xuống đất, cố hết sức mình ông ta đã đẩy được tảng đá sang bên kia vệ đường.
Vừa làm ông ta vừa lẩm bẩm: “Thật không may nếu có ai đó không thấy mày và

vấp phải, chắc là sẽ đau lắm đây”. Xong đâu đấy, người nông dân quay trở lại xe
để tiếp tục đi tiếp, thì bỗng nhìn thấy một bao tiền to đùng đặt ngay chỗ mà ông

đã di chuyển tảng đá. Đó là một một món quà của Đức Vua cho người nào dịch
chuyển được tảng đá.

Câu chuyện của người nông dân này đã giúp chúng ta nhận ra một điều
quý giá mà rất nhiều người trong chúng ta không bao giờ nhận thấy: Vật cản đôi
khi cũng có thể là một cơ hội tốt.

5/Bài học về sự hy sinh

Đã lâu lắm rồi, nhiều năm đã trôi qua, khi tôi còn là tình nguyện viên tại
một bệnh viện, tôi có biết một cô gái nhỏ t ên Liz - cô ấy đang mắc phải một căn
bệnh rất hiểm nghèo.

Cơ hội sống sót duy nhất của cô là được thay máu từ người anh trai 5 tuổi
của mình, người đã vượt qua được cơn bạo bệnh tương tự một cách lạ thường
nhờ những kháng thể đặc biệt trong c ơ thể. Bác sĩ đã trao đổi và giải thích điều
này với cậu bé trước khi yêu cầu cậu đồng ý cho cô em gái những giọt máu của
mình. Lúc ấy, tôi đã nhìn thấy sự lưỡng lự thoáng qua trên khuôn mặt bé nhỏ
kia. Cuối cùng, với một hơi thở thật sâu và dứt khoát cậu bé đã trả lời rằng:
“Cháu đồng ý làm điều đó để cứu em cháu”.

Nằm trên chiếc giường kế bên em gái để thuận tiện hơn cho việc truyền
máu, cậu bé liếc nhìn em gái và đôi mắt ngời lên niềm vui khi thấy đôi má cô bé
hồng lên theo từng giọt máu được chuyền sang từ người cậu. Nhưng rồi, khuôn
mặt cậu bỗng trở nên tái xanh đầy lo lắng, cậu bé ngước nhìn vị bác sĩ và hỏi với
một giọng run run: “Cháu sẽ chết bây giờ phải không bác sĩ?” Th ì ra, cậu bé non
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nớt của chúng ta đã nghĩ rằng: cậu ta sẽ cho cô em gái tất cả máu trong ng ười
mình để cứu cô ấy và rồi cậu sẽ chết thay cô.

Bạn thấy không, sau tất cả những hiểu lầm v à hành động của mình, cậu bé
đã có tất cả nhờ đức hy sinh...

Cuộc sống có câu: “Hãy cho đi thứ bạn có, rồi bạn sẽ được đền bù xứng
đáng”.
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Thiên thần của Rudy

Tôi bước vào cừa hàng tạp hóa mà chẳng biết mình định mua gì. Tôi

không đói. Nỗi đau vừa mất đi người bạn đòi yêu dấu sau 37 năm chung sống
vẫn còn đang rỉ máu. Và cái cửa hiệu này đã lưu lại biết bao kỉ kiệm đẹp đẽ mà

chúng tôi từng có.

Tôi và Rudy thường hay đến đây và hầu như mỗi lần anh ấy đều giả vờ
lẫn vào một góc nào đó, tìm kiếm một thứ mà tôi rất thích. Tôi biết anh ấy định
làm gì. Tôi sẽ luôn bắt gặp anh ấy tiến về phía tôi với ba hoa hồng vàng trên tay.

Rudy biết hoa hồng vàng là loài hoa mà tôi thích nhất .

Với con tim tan nát , tôi chỉ muốn mua một v ài thứ mà mình cần và lập
tức rời khỏi đây, nhưng thậm chí cửa hiệu cũng trở nên khác từ ngày Rudy qua

đời. Tôi chợt nhận ra rằng không có Rudy, tôi phải mất rất nhiều thời gian để
suy nghĩ và chọn lựa. Cuộc sống đã thật sự thay đổi .

Đứng cạnh quầy thịt , tôi cố gắng t ìm được miếng beefsteak ngon nhất,
thứ mà Rudy ưa thích biết bao. Đột nhiên một người phụ nũ tiến dến gần tôi.
Người phụ nữ có mái tóc màu vàng, mảnh khảnh và trông rất xinh xắn trong bộ
đồ tây màu xanh lá cây nhạt. Tôi ngước nhìn cô ấy trong khi co ấy đang chọn
mọt gói thịt chữ T lớn, bỏ nó vào xe đẩy rồi ngập ngừng trong chốc lát, cô ấy đặt
lại kệ. Cô ấy quay đi nhưng không biết suy nghĩ thế nào lại đặt nó trở lại xe đẩy.
Cô ấy ngước nhìn tôi và mỉm cười.

- "Chồng tôi thích loại này lắm nhung thật tình mà nói với giá cao như thế
này liệu tôi có nên..."

Tôi cố nén cảm xúc của mình và nhìn cô ấy với ánh mắt màu xanh nhạt .

- "Chồng tôi vừa mất cách đây 8 ngày". Tôi nói, mắt liếc nhìn gói thịt trên

tay cô ấy, cố kềm giọng. "Hãy mua cho anh ấy đi. Và hãy trân trọng những giây
phút mà các bạn dược ở cùng nhau".

Cô ấy gật đầu, và tôi có thể đọc dược cảm xúc của cô ấy khi đặt gói thịt
và đẩy xe đi. Tôi tiếp tục đẩy xe về h àng bơ sữa. Tôi đứng đó, cố gắng quyết
định nên mua loại sữa nào. Giờ đây tôi chỉ có một mình! Cuối cùng tôi cũng
chọn loại 250ml và đẩy xe về phía quầy kem gần cửa ra v ào. Nếu như không
còn thứ gì khác, tôi thuờng tự thưởng cho mình một hộp kem dâu, thứ mà Rudy

rất thích.
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Tôi đặt hộp kem vào xe và tiến tới quầy tính tiền. Đập vào mắt tôi là bộ
đồ tây màu xanh lá cây nhạt. Tôi chợt nhận rằng ra người phụ nữ ban nãy đang
tiến về phía tôi , trên tay cô cầm một cái gì đó. Trên gương mặt cô ấy rạng ngời
hạnh phúc, mắt cô ấy nh ìn tôi chăm chú. Khi cô ấy tiến đến gần, nước mắt tôi
trào ra khi trông thấy cái cô ấy cầm trên tay.

"Chúng là của bà, thưa bà!" Cô ấy nói và đặt ba hoa hồng vàng tuyệt đẹp
vào tay tôi. Bà yên tâm, chúng đ ã được thanh toán". Và cô ấy ôm lấy tôi, hôn
nhẹ lên má.

Tôi muốn nói với cô ấy những g ì cô ấy đã làm cho tôi và những nụ hồng
vàng có ý nghĩa như thế nào với tôi, nhất là trong lúc này... Nhưng tôi đứng đó,
chết sững, không nói được lời nào, nước mắt tuôn trào. Tôi nhìn xuống những
đóa hoa hồng vàng được bó rất đẹp trong tấm giấy kiếng màu xanh nhạt, không
tin nổi vào mắt mình. Làm sao cô ấy biết được điều bí mật này ????

Đột nhiên mọi thứ trở nên rõ ràng. Tôi không bao giờ cô đơn. "Ôi! Rudy
yêu dấu, anh vẫn không quên em phải không?" Tôi thì thầm, nước mắt đầm đìa.

RUDY LÚC NÀO CŨNG HIỆN DIỆN BÊN TÔI VÁ CÔ ẤY CHÍNH LÀ

THIÊN THẦN CỦA ANH ẤY.
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Món quà của Mẹ

"Có thể cho tôi nhìn cháu bé được không?" - Sau ca vượt cạn khó khăn,
người mẹ trẻ không giấu được niềm hạnh phúc hướng về các bác sĩ. Đáp lại ánh
mắt tràn đầy hạnh phúc của bà, nữ hộ lý ái ngại lần giở lớp tả. Tr ên gương mặt
người mẹ trẻ hiện lên sự bàng hoàng. Một bé trai bụ bẩm, khỏe mạnh, có g ương
mặt thanh tú nhưng khuyết đôi vành tai.

Nhưng thời gian đã chứng minh thính giác của cậu bé ho àn toàn bình

thường nếu không muốn nói hoàn hảo. Chỉ có điều việc thiếu đôi tai khiến cho
cậu bé khó khăn trong việc hòa nhập với bạn bè cùng trang lứa. Mỗi khi đi học
về, cậu đều sà vào lòng người mẹ, bà mẹ nhìn con thở dài buồn đau.

Rồi một hôm, điều bà không mong đợi đã đến. Cậu bé chạy vội vã vào

nhà và lao vào lòng mẹ khóc nức nỡ : "Bọn chúng gọi con là quái vật". Nén nỗi
đau vào lòng, người mẹ vỗ về cậu con trai bé nhỏ : "Con của mẹ thật dũng cảm,
hãy vượt qua con trai nhé!"

Gạt mặc cảm sang một bên, cậu bé tiếp tục chăm chỉ học tập v à bắt đầu
bộc lộ năng khiếu âm nhạc. Năm tháng trôi qua, cậu trở th ành một chàng trai

tuấn tú, khôi ngô, đặc biệt tài năng âm nhạc ngày càng phát triển. Tốt nghiệp cấp
3 , chàng trai nộp đơn vào một nhạc viện có tiếng. Nhưng vì dị tật nên anh đã

không được nhận vào học. "Chẳng lẽ chúng ta không giúp đ ược gì cho nó sao?"

Cha cậu bé buồn rầu tự hỏi rồi đề nghị với bác sĩ t ìm giải pháp giúp đỡ: "Tôi có

thể gắn một đôi tai ngoài cho cháu, nhưng hiện tại kỹ thuật chưa sản xuất được
đôi tai giả", bác sỉ trả lời.

Bẵng đi một thời gian, một hôm người cha nói chuyện với con trai: "Con

hãy chuẩn bị tinh thần để phẫu thuật chỉnh h ình nhé! Bố mẹ quen một người có
thể giúp chúng ta, ông ấy đã tặng con đôi tai mà con cần. Có điều ông ấy muốn
chúng ta giữ bí mật".

Cuộc phẫu thuật thành công mĩ mãn. Người con được mang diện mạo
hoàn toàn mới. Anh được nhận vào trường nhạc và sau đó trở thành một nhạc sĩ
nổi tiếng. Sau đó anh lấy vợ sống hạnh phúc với gia đ ình.

Và điều bí mật vẫn giữ được kín trong nhiều năm sau đó. Nhưng cái ngày
bất hạnh nhất trong đời anh đã đến - ngày mẹ anh qua đời. Người cha và cậu con
trai đứng trước quan tài của người mẹ. Một cách chậm rãi người cha rướn tay
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vén bộ tóc dày, dài đen nâu của người mẹ. Người con trai không giấu được vẻ
choáng váng. Người mẹ không có tai! Rồi không kiềm đ ược, anh òa khóc. "Khi

còn sống mẹ rất hạnh phúc với bộ tóc d ài và dày này"-người cha thì thầm với
anh "Và không ai nghĩ mẹ ít đẹp hơn cả, đúng không nào?"

Vẻ đẹp thật sự không nằm ở h ình thức bên ngoài mà nó nằm ở bên trong

của mỗi chúng ta. Kho báu thật sự không nằm ở những thứ m à chúng ta có

thể nhìn thấy, nó nằm ở những nơi mà chúng ta không thể nhìn thấy được.
Tình yêu thực sự không thể hiện ở những việc m à mọi người biết đến mà nó

thể hiện ở những việc làm ít người biết đến..
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Câu chuyện của một thầy giáo trẻ (phần 1)

Câu chuyện của một thầy giáo trẻ ở Bắc Carolina b ên nước Mỹ

...Tôi đã cùng bọn trẻ bắt tay vào một dự án vốn dẫn đến một bất ngờ lớn
mà tôi có can dự vào. Điều này đã mãi mãi làm thay đổi cuộc sống của tôi và

của các em học sinh.

Mọi chuyện bắt đầu khi tôi giảng b ài cho các em về nhật báo, và các em

tỏ ra lúng túng không hiểu các tran g rao vặt được tiến hành như thế nào. Tôi

quyết định cho các em tự đi đăng quảng cáo tr ên báo để bản thân các em ấy có
thể hiểu công việc này được tiến hành ra sao. Tôi cho mỗi em cầm tiền đi đăng
quảng cáo, bởi tôi muốn dành quyền làm chủ dự án cho các em ấy. Rồi tôi
hướng dẫn các em đến tòa báo xin đăng quảng cáo.

Lập tức, các em muốn rao bán một chiếc xe Lexus trong mục rao vặt về
xe hơi, nhưng sau tôi lưu ý các em ấy: "Chúng ta đâu có chiếc xe Lexus n ào

đâu". Cuối cùng, thầy trò quyết định đăng một câu đố và đề nghị người đọc viết
lời đáp. Câu đố đầu tiên của thầy trò là: "Đảo nào lớn nhất trên thế giới? Nếu
bạn biết, xin vui lòng hồi âm cho lớp chúng tôi" và bên dưới kèm theo địa chỉ.
Từ hôm ấy, ngày ngày, thầy trò cùng ngóng chờ xem có thư từ nào hồi âm

không. Thật ngạc nhiên, thầy trò nhận được 10 lá thư của những người khác
nhau ở nhiều khu vực. Bọn trẻ rất thích điều n ày bởi không ai đã có được câu trả
lời đúng, và chúng viết thư gửi lại cho mỗi người kèm theo câu trả lời đúng là
đảo Greenland.

Bọn trẻ tỏ ra rất phấn khích với những lá th ư nhận được đến mức chúng
quyết định đăng tiếp nhiều câu đố trên các báo khắp tiểu bang. Dự án đã không

còn là một bài học về rao vặt trên báo nữa mà là việc các em học sinh đang được
mở mang kiến thức từ những người viết thư đến lớp chúng tôi. Để có nhiều thư
trả lời, thầy trò lại còn viết các bảng hiệu và chuyển đến cho các siêu thị địa
phương, thậm chí còn gửi câu đố cho cả đài truyền thanh.

Rất sớm sau đó, thầy trò chúng tôi đã nhận được hàng tá thư mỗi ngày từ
khắp tiểu bang gửi đến. Người gửi có khi là bác sĩ, luật sư, những chủ trang trại
giống ngựa Ả Rập và biết bao người khác từ đủ ngành nghề khác nhau. Bằng
cách này, các em học sinh ở một thị trấn nhỏ với 600 dân đang đ ược học hỏi về
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cuộc sống bên ngoài thị trấn của mình. Toàn bộ tiến trình này là điều thiết yếu
cho trẻ vốn có quá ít kinh nghiệm về cuộc sống b ên ngoài cộng đồng của mình.

Bọn trẻ tỏ ra cực kỳ thích thú với dự án n ày đến mức một hôm có một bạn
tên là Luke nói: "Thầy ạ, em nghĩ chúng ta cần bước ra toàn cầu với dự án này".

Ý bạn ấy muốn nói là cần đăng câu đố trên một tờ báo phát hành khắp thế giới.
Một ý kiến xem ra rất hay! Thế l à tôi quyết định cử Luke liên hệ với văn phòng

của báo USA Today để thử hỏi xem giá một diện tích quảng cáo 4x5cm l à bao

nhiêu ti ền.
Khi quay về, Luke chống hai tay trên hông và long trọng tuyên bố với tôi bằng
cái giọng miền Nam của bạn ấy: "Tốt nhât l à ngồi xuống, thầy ạ". Bạn ấy nói
với tôi giá quảng cáo là 12.000 USD. Thoạt đầu tôi không tin và sau khi tan lớp
tôi đã tự liên hệ với tòa báo để khẳng định lại. Tôi nhận ra l à Luke nói đúng và
tôi sửng sốt sao một mẩu quảng cáo bé xíu chỉ đăng có một lần m à lại đắt khủng
khiếp đến thế!

Sau khi thảo luận với học sinh, tôi giải thích với các em l à chúng ta không

thể đào đâu ra một món tiền khổng lồ như vậy. Thế nhưng, các em học sinh lại
không muốn bỏ cuộc một cách dễ dàng như thê. Các em nài n ỉ tôi cho các em ấy
thử làm và rồi thầy trò bắt tay vào thực hiện một chiến dịch gây quĩ. Tôi nói với
các em là tôi có thể làm bất cứ việc gì để cùng các em kiếm tiền như bán bánh,
bán kẹo, bất cứ việc gì trừ rửa xe bởi tôi chúa ghét việc rửa xe. Thế nh ưng thứ
bảy ấy, thầy trò đã đi rửa xe.

Vài tuần sau, đang khi những việc làm gây quĩ đầy "sáng tạo" của chúng
tôi còn giậm chân tại chỗ thì tôi nhận được một cú điện thoại từ báo USA
Today. Một biên tập viên của báo là Joan Baraloto nói với tôi là có người đã

nhìn thấy lớp học của tôi trên TV đang đi gây quĩ, và rằng người ấy muốn tặng
lớp số tiền cần thiết này để đăng quảng cáo. Tôi lập tức hỏi bà tên người tặng, và

bà nói rằng người ấy chỉ muốn được gọi là "ông già Noel" mà thôi.

Chỉ còn ba tuần nữa là đến lễ Giáng sinh, và tên gọi này xem ra rất hợp
với một sự đóng góp đầy lòng quảng đại như thế. Tôi vội vã đến lớp và thông

báo cho bọn trẻ. Nghe xong, chúng reo hò như điên dại, và hỏi "Ai cho chúng ta
tiền vậy?". Tôi mỉm cười đáp: "Ông già Noel đấy". Luke nhìn tôi vẻ ngờ vực và

nói: "Thầy ơi, bố mẹ em không kiếm nổi số tiền n ày đâu".
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Câu chuyện của một thầy giáo trẻ (phần 2)

Thầy trò quyết định đăng một mẩu quảng cáo nh ư sau:

Gửi Tổng thống Clinton và mọi người khắp thế giới

Cái gì cướp mất nhiều sinh mạng nhất mỗi năm h ơn cả AIDS, rượu, tai
nạn xe cộ, giết người, tự tử, ma túy và hỏa hoạn cộng lại?

Chính bọn trẻ đã tạo nên mẩu quảng cáo này, còn tôi thì còn lợn cợn một
chút bởi vì xuất thân từ một tiểu bang sản xuất nhiều thuốc lá, tôi không muốn
chọc giận bất cứ ai. Tôi bày tỏ sự băn khoăn này với các em và rồi một bạn nữ
tên là Carmela đã nói với tôi: "Không sao, thầy ạ. Không p hải vì chúng ta xuất
thân từ tiểu bang này mà chúng ta lại không dám có ý kiến, quan điểm ri êng

sao?".

Thầy trò ghi địa chỉ cùng số fax trên mẩu quảng cáo và hồi hộp đợi chờ
hồi âm. Tiếc là ngôi trường của chúng tôi nằm ở một vùng quê nên vào lúc ấy
không thể có email và không thể ghi địa chỉ Internet của chúng tôi v ào được.
Ngày mẩu quảng cáo này được đăng, tôi cũng không thể có nổi một tờ báo, bởi
báo USA Today không phát hành t ại vùng quê của chúng tôi. Thế nhưng, tác
động của mẩu quảng cáo ấy th ì ai cũng cảm thấy được bởi trước khi tôi đến
được lớp thì chúng tôi đã nhận được hơn trăm bức fax.

Ngay khi tôi rẽ vào bãi đậu xe của trường thì cô giáo Barbara Johns, lúc

ấy đang ở trong bãi đậu xe, vội reo lên mừng rỡ: "Thầy phải đến văn phòng

ngay! Tắt máy xe đi! Tôi sẽ đưa xe vào bãi đậu cho". Chạy vào đến văn phòng,

bức fax đầu tiên tôi cầm lên đọc được gửi từ thủ tướng Canada. Cũng có những
bức fax đến từ khắp nơi, của bạn bè thân hữu, đội bóng, bác sĩ ở Mumbai, Ấn
Độ... và bao người khác từ bất cứ nơi nào mà ta có thể nghĩ ra.

Khi bọn trẻ đến trường, thầy trò cùng kéo lên văn phòng. Các đài phát
thanh khắp nước cũng đã cho phát mẩu quảng cáo của chúng tôi và kêu gọi các
độc giả của mình gọi điện hồi âm kèm câu trả lời của họ. Các đài truyền thanh
dồn dập gọi cho trường chúng tôi để hỏi câu trả lời đúng l à gì, cũng hệt như bọn
trẻ đang rộn ràng túc trực trên máy điện thoại để trò chuyện với hàng ngàn độc
giả.

Có những đứa còn phải trả lời phỏng vấn của các nh à báo truyền hình.

Các bức fax từ khắp nơi trên thế giới đổ về rào rào, còn bọn trẻ cứ như nhảy vọt
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khỏi mái nhà vì kích động! Thầy trò còn chia nhau ở lại đêm trong trường để
trực máy fax. Các bức fax chuyển đến suốt đ êm. Khoảng 3g sáng, tôi nhận được
một bức fax trên đó viết "Xin thầy gọi điện cho chúng tôi" cùng với số điện
thoại được ghi bên dưới.

Tôi đã gọi lại và đó là một sòng bài, ở đó người ta đã đưa câu hỏi này ra

làm đề tài cá cược cho ai có câu trả lời đúng. Người ở casino này đã gọi cho tôi
để biết chính xác lời giải đúng để có thể trao gi ải thưởng cho những ai thắng
cược. Thật là vui!

Còn gì vui thích bằng khi biết có nhiều người thuộc các tầng lớp khác
nhau cùng tham gia giải đáp và được nghe những câu trả lời của họ. Một số câu
trả lời ngộ nghĩnh và thú vị thường gặp nhất là: thiếu ăn, súng, rơi vào trong
thùng nước, James Bond, tình yêu, nhồi máu cơ tim, phá thai, tuổi già, sự hồi
hộp, sự ngu dốt, thời gian, sự tham lam, cái l ưỡi...

Đến lúc này thầy trò đã nhận được 7.000 thư và quà tặng từ khắp nơi trên
thế giới gửi đên. Trong mẩu quảng cáo, thầy trò đã hứa là sẽ viết thư hồi âm cho
mỗi người, thế là bọn trẻ phải gặp nhau vào những ngày thứ bảy, cả những ngày

nghỉ cũng như sau giờ học để viết lời đáp cho mỗi người để báo cho họ biết câu
trả lời đúng là hút thuốc lá.

Các em học sinh trở nên nổi tiếng, được xuất hiện trong những chương
trình tin tức quốc gia và trên trang nhất các tờ nhật báo khắp tiểu bang. Một sự
phấn khích bao trùm lên đề án, và bọn trẻ bắt đầu ngâng cao đầu mỗi ng ày khi

đến trường với vẻ đầy tự hào.

Sau một tuần lễ ròng rã viết thư trả lời, biến văn phòng nhà trường thành

sở chỉ huy tạm thời riêng của thầy trò và biến thành tâm điểm của các phương
tiện truyền thống, cuối cùng chúng tôi đã nhận được câu trả lời mà chúng tôi chờ
đợi từ lâu.

Nhà Trắng gọi và báo cho biết đệ nhất phu nhân Hillary Clinton sẽ gọi
cho chúng tôi lúc 11g45 vào ngày th ứ sáu để đưa ra câu trả lời của bà và của
tổng thống, cũng như sẽ tranh luận về những nguy cơ của việc hút thuốc lá với
các bạn học sinh. Tất cả thầy trò đều vui mừng và tự hào. Chúng tôi bủa đi
chuẩn bị một cuộc họp báo vào cuối tuần để cho cả cộng đồng đều có thể có mặt
vào ngày hôm ấy.
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Khi mọi người - các nhà lãnh đạo địa phương, các nhà doanh nghiệp, các
chủ trang trại, gia đình và bạn bè - đang ngồi cả trong thư viện, ta có thể cảm
nhận rõ một không khí phấn khích và một ý thức cộng đồng. Thầy trò đã mặc
quần áo mới sao cho ai cũng trông đẹp nhất nh ư trong ngày lễ hội.

Cả lớp và tôi ngồi ở những cái bàn ở đầu thư viện, kế bên là hàng chục
máy quay và các nhà báo. Tôi chăm ch ú nhìn theo kim đồng hồ... 11g43...
11g44... Rồi tôi nghĩ "Chuyện g ì xảy ra đây nếu như bà ấy không gọi điện nhỉ?".
Nhưng rồi chuông điện thoại vang lên.

Thư viện vốn đã lặng im lúc này im phăng phắc. Mọi người nín thở như
dõi theo từng lời tưởng chừng như thời gian ngắn lại. Bà Hillary Clinton dành

thời gian nói chuyện với từng em học sinh v à tranh luận về những vấn đề sức
khỏe mà câu hỏi của chúng tôi gợi lên. Cuối cuộc gọi, bà Clinton nói: "Các bạn
biết đấy, tôi đang giữ bức thư mà tổng thống và tôi đã viết cho lớp các bạn,
trong đó có câu trả lời của chúng tôi. Chúng tôi có thể mail cho các bạn, nh ưng
chúng tôi nghĩ rằng hay nhất là chúng tôi sẽ trao tận tay các bạn".

Sau đó, tôi thông báo một tin khiến mọi người sửng sốt. Tôi đã chuyện trò
với Nhà Trắng suốt tuần qua, và hai phía đã sắp xếp cho các học sinh đến Nh à

Trắng vào tuần sau để gặp gia đình tổng thống. Đây sẽ là một sự kiện đổi đời đối
với các học sinh, bởi đa số các em ch ưa bao giờ bước ra khỏi tiểu bang của
mình.

Lần đầu tiên khi chúng tôi được thông báo về lời mời đến Nhà Trắng, vị hiệu
trưởng đã yêu cầu tôi đừng công bố điều này cho mọi người biết cho đến khi tôi
vận động đủ số tiền cần thiết để đưa tất cả các em học sinh đi. Ngay sau đó, b à

Austin, một trong số những thư ký của trường, bắt đầu gọi điện cho các doanh
nghiệp mà chúng tôi có thể nghĩ đến để xin tài trợ. Tôi nhanh chóng nhận ra
rằng bất cứ người nào tôi gọi đến thì ai ai cũng sẵn sàng giúp đỡ bọn trẻ và

mong muốn đóng góp bằng bất cứ cách nào mà họ có thể.

Bất cứ nơi nào tôi gọi tới, tình hình cũng tương tự. Các cộng đồng cũng
sẵn lòng giúp đỡ các thầy cô giáo chừng nào ta còn chứng tỏ cho thấy ta làm

việc nghiêm túc, và đưa ra được những lý do chính đáng cho thấy sự đóng góp
của họ đang góp phần tạo nên một sự chuyển biến nào đó. Chỉ trong vài ngày

chi phí cho toàn bộ chuyến đi đã được các nhà doanh nghiệp địa phương tài trợ,
tất cả họ đều đồng ý là cần giữ bí mật cho đến khi tin n ày được loan báo trong
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cuộc họp báo.
Kết thúc cuộc gọi, để trả lời yêu cầu của phu nhân Clinton mời chúng tôi đến
Nhà Trắng, tôi đã nói trong nước mắt đầm đìa rằng tôi không thể từ chối bất kể
là tôi sẽ phải khó khăn như thế nào. "Nào các chú nhóc, các chú hãy nhìn c ộng
đồng các nhà doanh nghiệp quanh các chú... Vâng, họ đủ tốt để t ài trợ cho lớp
chúng ta, và cuối tuần tới, tất cả chúng ta sẽ đến Washington, DC!".

Cả thư viện òa lên tiếng reo hò tán thưởng. Nhà báo Sandra Harris của
Đài truyền hình kênh 9 cũng reo lên. Đem đến sự ngạc nhiên này cho các em

học sinh và cho cộng đồng là một trong những khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong
đời tôi. Niềm vui, niềm phấn khích v à sự cảm kích thể hiện trên gương mặt các
em học sinh là một trong những lý do chính khiến tôi quyết định tiếp tục dạy
học. Làm sao tôi có thể quay lưng lại với cơ hội có thể có một sức tác động như
vậy đến cuộc đời của bọn trẻ chứ?

Sau khi sự kích động đã lắng xuống, tôi bắt tay tổ chức chuyến đi. Tôi
nghĩ mọi việc sẽ bù đầu rối tai, nhưng khi bắt đầu gọi điện đi khắp nơi đặt khách
sạn, vạch ra một lộ trình thì mọi việc lại cứ êm xuôi đâu vào đấy.

Tuần sau thầy trò lên đường đến Washington DC cùng với nhiều nhà báo

thuộc các tờ báo địa phương. Đoàn đã đi thăm Nhạc viện quốc gia, điện Capitol
và tất cả bảo tàng lớn. Ngày cuối cùng ở DC, đoàn đến thăm Nhà Trắng. Một
nhân viên hướng dẫn tour riêng cho đoàn, và thầy trò là đoàn duy nhất vào lúc

ấy. Chúng tôi được phép đi lang thang, chụp ảnh tự nhi ên như ở nhà.

Sau chuyến tham quan, thầy trò được đưa đến phòng Đông. Căn phòng

được trang trí một cây giáng sinh khổng lồ tr ên treo đầy bóng đèn. Cuối cùng,

tổng thống và phu nhân bước vào phòng và chuyện trò với bọn trẻ. Tổng thống
quì trên sàn nhà nói chuyện với từng đứa trẻ, còn phu nhân Clinton đi quanh
chuyện vãn với những người lớn. Khi đến gặp tôi, bà nói: "Ồ thưa thầy, tôi nhận
ra thầy nhờ đọc trên báo đấy" và tôi cũng đáp lại: "Ồ, thưa bà, còn tôi lại nhận ra
bà nhờ xem truyền hình đấy".

Khi thầy trò quay trở về lại Bắc Carolina, bọn trẻ vẫn ch ưa muốn kết thúc
dự án này. Để giữ cho dự án này sống lâu hơn một thời gian ngắn nữa, thầy trò

lại bắt tay viết một cuốn sách mang t ên Cuộc phiêu lưu vòng quanh thế giới qua
những từ ngữ của người khác để kể lại toàn bộ dự án này.



HẠT GIỐNG TÂM HỒN Nguyễn Lê Quang Duy

Tổng hợp từ Internet Trang 152

Bọn trẻ có biết bao cảm xúc và ký ức gắn với dự án và tôi cảm thấy thật
may mắn là thầy trò đã có thể tập hợp và viết lại những cảm xúc lúc ấy. Tôi biết
20 năm sau một số các em sẽ đọc lại cuốn sách n ày cho con cái mình nghe và hi

vọng là lúc ấy các em sẽ sống lại những cảm xúc tuyệt vời ng ày ấy.

Đây là một kinh nghiệm chắc chỉ có một lần trong đời, nh ưng tôi lại có
diễm phúc là đã trải qua nhiều sự kiện tương tự cùng với các học sinh của mình

ở ngôi trường vùng quê ấy.
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Bài học của bố mẹ

Khi tất cả những bạn bè cùng trang lứa trong làng nghỉ học đồng loạt, chị
gái tôi cũng theo tâm lý "lây lan" chỉ v ì một lý do giản đơn: đi học một mình thì

buồn.

Năm ấy, giáo dục có sự thay đổi khi có th êm năm lớp 9 trong chương trình trung

học cơ sở nên trường lớp cũng rất chệch choạng, chị tôi lại c àng nằng nặc đòi

nghỉ học... Ở trên vách nhà, bố thường gài một cái roi mây thật to như một sự
nhắc nhở chị em tôi: nếu học hành không cẩn thận thì thế nào bắp chân cũng lằn
đỏ roi mây...

Nhưng trước "sự kiện" chị gái đã "coi roi mây bằng không" đòi nghỉ học,
thật ngạc nhiên và trái với dự đoán của chúng tôi, cái roi mây ấy đ ã không được
lấy xuống. Khi ăn cơm xong, bố gọi tất cả chúng tôi lại và nói: "Chị Hà định sẽ
không đi học nữa, bố mẹ cũng không biết n ên để chị làm gì nếu chị không đi
học. Các con thử nghĩ xem việc g ì phù hợp với chị bây giờ? V ì nếu không đi
học, chị Hà sẽ kiếm tiền để giúp cùng bố mẹ!".

Tôi vốn rất "thực dụng" khi nh ìn thấy các bạn cùng trang lứa của chị ấy
làm hàng sáo, có vàng đeo nặng trĩu tai, dây chuyền to tướng ở cổ, nên nhanh

nhảu: "Bố mẹ cho chị ấy làm hàng sáo! Đi đong thóc về xay sát rồi bán gạo, bán
cám, chắc là rất lãi...". Tôi còn minh chứng bằng hàng loạt ví dụ của những
người đã "có vốn dắt lưng" để làm của hồi môn khi đi lấy chồng từ nghề h àng

sáo.

Cái Vân thì "tham mưu": nấu rượu nuôi lợn theo "nghề"... của mẹ. Em Hằng th ì

"trẻ con" bảo để chị Hà đi vơ lá về đun vì nhà tôi làm nông nghiệp mà năm nào
cũng thiếu đồ thổi nấu. Tôi giễu Hằng, đấy không phải l à nghề. Mẹ thì bảo: làm

hàng sáo thồ thóc nặng lắm, tay chân nó thế l àm sao vác nổi; nấu rượu nuôi lợn
cực khổ và lại bẩn nữa. Sức vóc Hà chắc đi bán kem được, hay bố mình làm cho

nó đôi quang cộc để đi nhặt phân trâu, cắt cỏ...
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Bố không phân tích gì cả, chỉ ngồi lắng nghe ý kiến tham mưu của cả nhà, chị
Hà không được tham gia ý kiến nhưng vẫn vui vì chị được nghỉ học theo đúng
mong muốn... Cuối cùng, bố bảo: từ mai, Hà làm thay mẹ từ việc đong gạo
rượu, nấu cơm, giã men, vào cơm rượu, ủ và nấu rượu và đảm nhiệm cả việc
"rau bèo cám bã" cho đàn lợn đang độ lớn...

Chúng tôi đi ngủ, chị Hà bằng lòng và rất vui với quyết định của bố; tôi v à hai

em thì còn quá trẻ con để có thể hiểu được những quyết định người lớn ấy nên

lăn ra ngủ ngay mà chẳng biết là bố mẹ bàn tính gì sau đó. Hôm sau, chị Hà dậy
rất sớm, thay mẹ làm mọi việc; còn mẹ "tự dưng" lại "về quê"... một tuần.

Phải công nhận chị Hà là người đảm đang và tháo vát, con gái đầu lòng có khác,

mọi việc chị đều rất thạo. Nhưng sau một tuần, chị lúc nào cũng tất bật, bàn tay

của chị bắt đầu nẻ cước vì phải cho tay vào bóp cám nóng cho lợn kịp ăn không
nó kêu inh ỏi; ngón tay chị nhiều vệt xược vì thái bèo vội, đứt tay; móng tay của
chị cáu đen lại vì nhựa bèo tây...

Chiếc khăn lúc nào cũng buộc chít trên đầu, chúng tôi thấy chị "già" quá nên cứ
nhìn thấy chị là lại trêu: "chào cụ ạ!"... Nhưng không chỉ có nấu rượu, nuôi lợn;
bố mẹ còn cắt cử không biết bao nhiêu là việc cho chị. Chị làm quần quật luôn
chân luôn tay, không còn có thời gian nói chuyện với chúng tôi, không c òn lúc

nào rảnh để ra sân kho của xóm "tập nhịp điệu sinh hoạt h è" như mọi năm...

Đúng 10 ngày sau, ăn tối xong, bố "thông báo" tổ  chức "họp gia đình" để "rút
kinh nghiệm"... Bố khen chị Hà đã làm việc rất tốt. Bố còn bảo: "Nếu cứ thế
này, bố mẹ có thể cho các em con học đến tiến sĩ đ ược; lúc ấy chúng nó thành

đạt, "ăn trắng mặc trơn" và kiếm ra nhiều tiền thì thế nào cũng không quên bà

chị nấu rượu, nuôi lợn vất vả ở quê nhà, chân tay lúc nào cũng đen đúa như thế
này".

Rồi bố cầm bàn tay chị lên, đúng thật trông nó thô ráp và đen đúa, cáu bẩn; mẹ
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lại "chêm": "Thế nào chúng nó cũng sắm cho bà chị cái quạt máy, để không phải
tự tay quạt lò than khói mù cả mắt nữa...".

Không biết vì trải nghiệm 10 ngày vất vả, vì tủi thân khi nghe những lời nói của
bố mẹ hay vì một lý do nào đó mà tự dưng chị bật khóc: "Thôi, con đi học;
không ở nhà nấu rượu, nuôi lợn như mẹ nữa đâu! Bố mẹ xin lại cho con đi
học!"...

Ngay ngày hôm sau, chị lại có mặt ở lớp học hè chuẩn bị vào năm học lớp 9
"thêm" năm ấy! Rồi không bao giờ thấy chị đ òi nghỉ học nữa, mặc dù cả xóm ở
độ tuổi của chị, chỉ có một m ình chị đi học và lại phải đi học xa với biết bao
nhiêu thiếu thốn, khó khăn... Cho đến ngày đầu tiên chị đi làm với vai trò là một
cô giáo trường huyện, bố mẹ mới nói về chuyện nghỉ học ng ày nào.

Chị chỉ cười nhưng trong đó là cả một sự biết ơn về tình yêu thương và sự dạy
bảo mà bố mẹ đã dành cho chị. Không đòn roi, không quát mắng nhưng bố mẹ
đã cho chị một bài học mà có lẽ chị cũng như chúng tôi không bao giờ có thể
quên được!
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CHÚNG TA QUYẾT ĐỊNH SỐ PHẬN CHÍNH
MÌNH...

Leonardo da Vinci vẽ bức Bữa tiệc ly mất bảy năm liền. Đó l à bức tranh
vẽ Chúa Jésu và 12 vị tông đồ trong bữa ăn cuối cùng trước khi ngài bị môn đồ
Judas phản bội.

Leonardo tìm người mẫu rất công phu. Giữa hàng ngàn thanh niên ông

mới chọn đựoc một chàng trai có gương mặt thánh thiện, một tính cách thanh
khiết tuyệt đối làm mẫu vẽ Chúa Jésu. Da Vinci làm việc không mệt mỏi suốt
sáu tháng liền trước chàng trai, và hình ảnh Chúa Jésu đã hiện ra trên bản vẽ.

Sáu năm tiếp theo ông lần lươt vẽ xong 12 vị tông đồ, chỉ còn có Judas, vị
môn đồ đã phản bội Chúa vì 30 đồng bạc. Họa sĩ muốn t ìm một người đàn ông

có khuôn mặt hằn lên sự hám lợi, lừa lọc, đạo đức giả v à cực kì tàn ác. Khuôn

mặt đó phải toát lên tính cách của kẻ sẵn sàng bán đi ngưòi bạn thân nhất, người
thầy kính yêu nhất của chính mình ...

Cuộc tìm kiếm dường như vô vọng. Bao nhiêu gương mặt xấu xa nhất,
độc ác nhất, Vinci đều thấy chưa đủ để biểu lộ cái ác của Judas. Một hôm Vinci
được thông báo có một kẻ mà ngoại hình có thể đáp ứng đươcj yêu cầu cùa ông.

Hắn đang ở trong một hầm ngục ở Roma, bị kết án tử h ình vì tội giết người và

nhiều tội ác tày trời khác ...

Vinci lập tức lên đường đến Roma. Trước mắt ông là một gã đàn ông
nước da đen sạm với mái tóc dài bẩn thỉu xõa xuống gương mặt, một gương mặt
xấu xa, hiểm ác, hiển hiện rõ tính cách của một kẻ hoàn toàn bị tha hóa. Đúng
đây là Judas!

Được sự cho phép đặc biệt của đức vua, ng ười tù được đưa tới Milan nơi
bức tranh đang vẽ dở. Mỗi ngày tên tù ngồi trước Da Vinci và người họa sĩ thiên

tài cần mẫn với công việc truyền tải v ào bức tranh diện mạo của một kẻ phản
phúc.

Khi nét vẽ cuối cùng được hoàn tất, kiệt sức vì phải đối mặt với cái ác
một thời gian dài, Vinci quay sang bảo lính gác:" Các ngươi đem hắn đi đi!".
Lính canh túm lấy kẻ tử tù, nhưng hắn đôt nhiên vùng ra và lao đến quì xuống
bên Da Vinci, khóc nức lên :" Ôi, ngài Da Vinci! Hãy nhìn con! Ngài không

nhận ra con ư?".
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Da Vinci quan sát kẻ mà sáu tháng qua ông liên tục nhìn mặt. Cuối cùng

ông đáp: " Không! Ta chưa từng nhìn thấy ngươi cho đến khi ngươi được đưa
đến từ hầm ngục Roma ...". Tên tử tù kêu lên: " Ngài Vinci ...  Hãy nhìn kỹ tôi!
Tôi chính là người mà bảy năm về trước ngài đã chọn làm mẫu vẽ Chúa Jésu..."

Câu chuyện này là có thật, như bức tranh Bữa tiệc ly là có thật. Chàng trai

từng được chọn làm hình mẫu của Chúa Jésu, chỉ sau hơn 2000 ngày đã tự biến
mình thành hình tượng hoàn hảo của kẻ phản bội ghê gớm nhất trong lịch sử.

Tương lai không hề được định trước. Chính chúng ta là người quyết định số
phận của chính mình
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BÀ SẼ LUÔN LUÔN GHI NHỚ

Cho đến tận khi tôi lên tám tuổi, tôi vẫn luôn nghĩ rằng người ta gọi ngày

cuối cùng trong tuần, ngày Chủ Nhật (Sunday) vì là ngày mà bạn có thể dầm
mình trong nắng ấm cả ngày. Tôi nghĩ như vậy vì tất cả những chủ nhật  tôi đều
tha thẩn ở ngoài vườn suốt ngày với bà Nana. Và tôi đã nhanh chóng kết bạn với
tất cả cây cối trong vườn, trong đó người bạn mà tôi yêu thích nhất la Zucchini.
Zucchini có họ với bầu bí và hình dạng trông rất giống trái dưa leo nhưng mềm
và có vị ngọt hơn. Những thân dây mảnh khảnh yếu ớt nh ưng vẫn cố vươn lên
và bám chặt vào hàng rào trông như những cánh tay bé xíu bám chặt lấy mẹ
trong trời mưa bão. Trông chúng mới tội nghiệp làm sao! Tôi thường ngồi bệt
xuống đất, nhẹ nhàng vuốt ve chúng, thì thầm trò chuyện với chúng và cảm nhận
được rằng chúng cần đến sự chở che của tôi biết bao nhi êu. Bà Nana cũng
thường ngồi cạnh đó, bên cạnh hàng đống dụng cụ làm vườn của bà, thì thầm trò
chuyện và khẽ vuốt ve âu yếm những cây cà chua .

 "Bà Nana này! "Một ngày kia tôi thắc mắc với Nana" Liêu cháu có

thể bứt bỏ hết những nụ hoa vàng bé nhỏ này không?"

 "Nhưng tại sao cháu lại muốn hái hết những bông hoa đó đi?" B à

ấy hơi ngạc nhiên."

 "À! Chẳng qua cháu nghĩ rằng những nụ hoa v àng này sẽ thu hút
những con rệp đến và chén sạch chúng mất"

 "Không đâu bé con ạ! Những bông hoa bé nhỏ này trong vài ngày

tới sẽ biến thành zucchini đấy". Bà ấy mỉm cười trả lời.

 "Thật vậy chứ bà "Tôi vẫn còn rất nghi ngờ về những g ì mà Nana

vừa nói."

 "Cháu hãy đợi xem. Rồi cháu sẽ thấy những thứ bé nhỏ kia sẽ biến
thành những điều kì diệu. Cháu nên ghi nhớ điều bà vừa nói."

 "Những điều nhỏ bé sẽ biến thành những điều kì diệu hả bà". Tôi

lặp lại.

 "Chính xác là như thế đấy cháu ạ". Bà khẽ trả lời.
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Và cứ thế, cứ đến mỗi chủ nhật, tôi đều ra v ườn để kiểm tra những cây
zucchini, và kì diệu thay, mỗi lần tôi lại phát hiện ra rằng có th êm nhiều trái
zucchini bé xíu.

 "Bà có nghĩ rằng có nhiều quả zucchini nh ư thế là do cháu đã chăm
sóc chúng cẩn thận không?"

 "Chắc chắn rồi! Cháu nên nhớ khi được chăm sóc cẩn thận th ì

những điều tốt đẹp sẽ phát triển . Cũng giống như những đứa trẻ được chăm sóc

và nuôi dưỡng trong tình yêu thương thì chắc chắn khi chúng lớn lên sẽ là
những thành viên ưu tú của xã hội. Cháu nhớ chưa?"

Thế là từ đó tôi càng tích cực chăm sóc những người bạn bé bỏng của
mình. Tôi nhặt hết những lá úa vàng đi, và nếu có ngọn zucchini nào không thể
với tới được hàng rào thì tôi di chuyển chúng đến gần hơn. Nana cũng làm như
thế với những người bạn cà chua của bà.

Một ngày kia tôi thấy Nana tỉa bớt những ngọn cà chua và cắt luôn một
nhánh lớn của cây cà chua.

 "Nana" Tôi há hốc miệng vì kinh ngac "Sao bà lại làm thế?"

 "Á! Bà làm thế vì cây cà chua không đủ sức nuôi cả hai nhánh cùng

một lúc. Nếu bà cắt một nhánh đi thi nhánh còn lại sẽ có thêm nhiều thức ăn và
như vậy sẽ có trái nhiều hơn rất nhiều."

 "Ồ! Thật vậy hả bà?"

 "Trong cuộc sống đôi khi cháu cũng phải có những sự lựa chọn
tương tự như vậy."

 "Bà nói như thế có nghĩa là gì? Thế cháu phải chặt bớt đi thứ g ì à?"

 "Không phải như vậy" Nana mỉm cười và nháy mắt với tôi. "Đôi
khi trong cuộc đời, cháu phải lựa chọn và chấp nhận mất mát vì chúng ta không

thể có tất cả trong cùng một lúc."

 "Cháu nhớ rồi, thưa bà."

Và cứ thế trong vòng nhiều tháng , chủ nhật nào tôi cũng đến vườn của
Nana để xem chừng những người bạn của mình như thế nào, và lần nào trong
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lòng tôi cũng khâp khởi một niềm vui khi thấy càng ngày càng có nhiều quả
Zucchini xinh xắn. Cho đến một ngày kia, những quả zucchini mới không còn

xuất hiện nữa, và vài tuần sau trên cây không còn lấy một quả.

 "Nana! có chuyện  gì xảy ra với những cây zucchini của chá u

vậy?". Tôi òa khóc tức tưởi. "Nó không phát triển nữa rồi!"

 "Bé cưng ạ. Đó là qui luật của sự sống. Mọi vật được sinh ra, phát
triển rồi đến một lúc nào đó thì sẽ chấm dứt. Chẳng có cái g ì là tồn tại mãi với
thới gian."

 "Nhưng cháu chăm sóc chúng rất chu đáo mà."

 "Đúng vậy! Nhưng cháu có biết không: điểm kết thúc của cái cũ sẽ
là sự khởi đầu của cái mới ."

 "Và đó là những gì mà bà muốn cháu phải ghi nhớ?"

 "Đúng vậy! Nana nói tiếp "Khi thời tiết thay đổi, những cây cũ sẽ
chết đi và sẽ được thay thế bằng những mầm sống mới"

 "Cháu sẽ luôn luôn ghi nhớ điều đó."

Và tôi vẫn tiếp tục đến giúp Nana chăm sóc cây cối trong v ườn, nhưng
một hôm tôi thú thật với Nana:

 "Nhưng cháu vẫn rất nhớ những cây zucchini."

 "Bà biết điều đó, bé cưng ạ!"

 "Cháu đang nghĩ tại sao chúng ta không nhờ Poppy l àm cho chúng

ta một cái nhà kính và chúng ta có thể trồng zucchini quanh năm?"

 "Bà không biết nữa. Nhưng chúng ta cũng có thể chờ đến năm sau
mà."

 "Nhưng chúng ta cũng có thể thử, phải không bà! Cháu xin bà đấy!
Cháu có thể hỏi Poppy mà!"

 "Bà đoán là chúng ta có thể thử."

Sau một hồi thuyết phục thì cuối cùng Poppy cũng đồng ý. Và tuần sau
khi tôi đến đã thấy một cái nhà kính xinh xắn đã sẵn sàng ở trong vườn. Và điều
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tuyệt vời nhất chính là ở sau các bức tường kính, có những hàng rào kẽm gai
dành cho zucchini.

 "Đây sẽ là ngôi nhà tuyệt vời nhất cho những cây zucchini". Tôi reo
lên.

 "Và cả những cây cà chua nữa chứ". Nana thêm vào.

Rồi chúng tôi bắt tay vào trồng những cây zucchini ở một bên , còn bên

kia thì dành cho những cây cà chua .Thời gian trôi qua, những thân zucchini
càng ngày càng khỏe mạnh, và những cây cà chua cũng tốt không kém. Và khi

các quả zucchini và cà chua xuất hiện, chúng tôi mới nhận ra rằng cái nh à kính

này đã làm việc rất hiệu quả.

 "Bà nhìn này! Cháu có những cây zucchini bé xíu nhưng trĩu hoa
nhé! Những cây này sẽ sống mãi bà nhỉ!"

 "Cháu có một sáng kiến rất tuyệt vời". Nana nói v à lắc lắc lấy tay
tôi.

 "Nana này! Cháu nghĩ bà sẽ có một cái gì đó để ghi nhớ"

 "Điều gì thế?"

 "Nếu chúng ta thật sự quyết tâm làm điều gì thì chúng ta sẽ thực
hiện được ước mơ của mình"

Nana quay người lại và nhìn thật sâu vào mắt tôi. Ánh mắt bà ấy long
lanh, tôi nghĩ là bà ấy sẽ khóc. Đột nhiên bà ấy cười phá lên thật giòn giã. Bà

khẽ gật đầu và lắc nhẹ tay tôi một lần nữa.

"Cảm ơn bé con. Bà sẽ luôn ghi nhớ điều này"
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CHIẾC NHẪN CỦA MẸ

Từ khi tôi còn bé xíu đã thấy mẹ đeo một chiếc nhẫn. Đó là chiếc nhẫn
duy nhất mà mẹ đeo trong suốt thời thơ ấu của chúng tôi. Nó không phải được
làm bằng vàng, cũng chẳng phải bằng bach kim, thứ trang sức quí tộc mà các bà

các cô hay tranh thủ khoác vào người để khoe sự giàu có hay sành điệu của
mình trong những buổi tiệc. Chiếc nhẫn của mẹ tôi đ ược làm bằng kim loại
tráng một lớp bạc lấp lánh. Chính giữa đính một miếng kim loạ i màu nâu, phía

trên có hình hai trái tim đan vào nhau.

Chiếc nhẫn theo bà khi bà buồn phiền, khi bà cảm thấy thất vọng, khi bà

làm bếp, khi bà giặt hàng đống quần áo, khi bà cặm cụi vá lại từng cái áo sau
một trận hỗn chiến với lũ trẻ hàng xóm, khi bà đánh vật với hàng đống chén bát.
Và nó cùng đồng hành với bà với niềm vui khôn xiết khi nhận được phiếu điểm
của các con.

Mẹ tôi thật sự chẳng có một món trang sức n ào ngoài chiếc nhẫn. Trên

thực tế tôi chợt nhớ có lần cha nói rằng thậm chí ông ấy đã không mua nổi chiếc
nhẫn cho mẹ vào ngày hai người thành hôn. Ông ấy thậm chí cũng chẳng nghĩ
đến nó, và trong lúc làm lễ ở nhà thờ mẹ phải mượn nhẫn cưới của câu mợ
Charlie.

Đã nhiều năm trôi qua. Cha tôi, dân nhâp cư đến từ Mexico từ đầu những
năm 20, đã làm việc cật lực, đầu tắt mặt tối từ sớm tinh mơ đến khi tối mịt tại
một trạm sửa xe mà ông ấy làm chủ. Và mẹ tôi, cũng là dân nhập cư đến
từ Mexico, quần quật cả ngày với hàng đống công việc không tên, chăm sóc
chồng và tám đứa con yêu dấu của bà đang tuổi ăn tuổi ngủ. Cùng với sự vất vả
của cha và sự tằn tiện của mẹ, lũ nhóc chúng tôi từng đứa một lần l ượt vào đại
học. Đứa lớn cố gắng kiếm việc l àm thêm để phụ giúp ba mẹ trang trải việc học
cho đứa tiếp theo.

Ngay khi hai đứa nhỏ nhất vừa tốt nghiệp đại học,  cha tôi mất đột ngột
sau một cơn đau tim, nhưng mẹ tôi vẫn tiếp tục sống thêm hai mươi ba năm nữa
để chứng kiến những thành quả mà phải mất cả đời cực nhọc ông bà mới gặt hái
đươc. Những đứa trẻ của ông bà  giờ đây đã trở thành những luật sư, doanh
nhân, giáo viên. Vào những năm cuối đời mẹ tôi đã có thể tận hưởng những thứ
xa xỉ mà cả đời bà cũng không dám nghĩ đến. Bà có thể mua  những món trang
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sức đắt tiền và điều làm tôi rất kinh ngạc, mẹ tôi đặc biệt rất thích những món
trang sức đó.

Một vài năm trước khi bà mất, mẹ đề nghị với tôi bà muốn tặng lại tất cả
những món trang sức của mình cho tất cả những đứa cháu gái. Và khi bà mất,
điều đó đã được thực hiện. Chiếc nhẫn kim c ương được trao cho Kathie, chiếc
nhẫn có đính ngọc thuộc về Magaret ..., lần l ượt từng đứa cháu một đều được
nhận quà của bà. Cuối cùng tôi cũng nhận ra chiếc nhẫn đầu ti ên của
mẹ. Nó được gói lạị một cách cẩn thận trong một tấm vải bằng nhung. Chiếc
nhẫn vẫn bóng loáng, điều đó chứng tỏ mẹ vẫn thường lấy nó để ngắm. Chiếc
nhẫn sau nhiều năm đồng hành với mẹ, nay nó đã mòn nhẵn, thậm chí miếng
kim loại hình chữ nhật chỉ còn bám chút ít vào chiếc nhẫn. Nó chẳng có giá trị g ì

cả .

Tôi cầm lấy chiếc nhẫn, nhìn lại nó bồi hồi nhớ lại những năm
tháng cực nhọc của cha mẹ tôi và quyết định đem đến ngân hàng cất nó vào một
két sắt. Đối với tôi, chiếc nhẫn đầu ti ên của mẹ là một món quà thừa kế vô giá
của mẹ. Nó chính là vật chứng, là thước đo sự hi sinh to lớn của mẹ d ành cho

chúng tôi và cả những thành quả mà bà đạt được. Đôi khi tôi tự chất vất mình.

Không biết mẹ đã đeo chiếc nhẫn từ lúc nào. Bao nhiêu lần mẹ hi sinh những
niềm vui riêng của mình để chúng tôi có thể đat được thành công nhưng ngày
hôm nay? Tại sao mẹ luôn mang chiếc nhẫn khi nó chẳng có giá trị g ì cả. Phải
chăng chiếc nhẫn là một vật tâm linh của mẹ?

Tất cả mọi người trong nhà không ai có thể lý giải nổi điều này, nhưng
mỗi khi nhìn lại chiếc nhẫn , tôi lại thấy một sức mạnh vô h ình của mẹ từ một
chiếc nhẫn vô giá trị và tình yêu vô bờ bến mà mẹ đã dành cho chúng tôi từng
ngày trong cuộc đời của bà.
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CÁNH DIỀU TUNG BAY TRONG GIÓ

Con bé có một nước da màu sô cô la tuyệt đẹp và đôi mắt màu nâu ánh

lên vẻ thông minh và một chút tinh nghịch. Tên nó là Michelle .Không như
những đứa trẻ bình thường khác có thể chạy nhảy trên dôi chân của mình, đối
với Michelle, thay vào đó là một chiếc xe lăn màu hồng .Khi nó được sinh ra ,
bác sĩ phát hiện ra rằng Michelle đ ã bị chứng bại não. Tim tôi như thắt lại khi
thấy một bé gái khoảng chừng 3 tuổi từ từ lăn xe v ào lớp học. Sự dũng cảm của
nó đã truyền cho tôi thêm sức mạnh và tinh thần lạc quan của nó đã làm tim tôi

đau nhói. Bé con ơi! Cháu có tội tình gì!

Có lần Michelle và mẹ tặng tôi một hình nhân một bé gái da đen ngồi trên

chiếc xe lăn.Tôi trân trọng đặt lên kệ sách, cạnh những món đồ mà tôi yêu thích

nhất. Nó luôn luôn làm tôi nhớ đến đứa bé mà tôi yêu quí vô cùng .

Khi Michelle được 7 tuổi, con bé phải nhập viện để chuẩn bị cho cuộc
phẩu thuật tim hở lần thứ ba. Đêm trước ca phẫu thuật tôi ngồi cạnh giường và

nắm thật chặt tay con  bé.

- "Con mệt lắm , sơ à " Nó thì thầm một cách yếu ớt.

- " Tại sao con không nhắm mắt lại và cố ngủ một chút đi hả bé con?"

- "Không! Con không buồn ngủ, mà chỉ mệt thôi sơ ạ!" Con bé nói một
cách khó nhọc.

Tôi nghĩ chắc có lẽ trái tim nhỏ bé bệnh t ật đã phải làm việc quá sức,
những cơn nhức đầu triền miên và những bắp cơ co cứng đã làm cho con bé rất
đau đớn và khó khăn trong mỗi cử động. Tôi thấy đau nhói trước sự thông minh
của con bé . Ở lứa tuổi đó mà nó có thể nhận ra được sự khác biệt giữa cảm giác

buồn ngủ và mệt mỏi.

-" Con sẽ sớm được lên thiên đàng phải không Sơ?"

Tôi đặt tay lên trán nó và nói :

-" Sơ cũng không biết nữa. Còn tùy thuộc vào Chúa nữa bé con ạ!"

Nó ngước mắt nhìn các vì sao qua khung cửa sổ.

-"Không biết con sẽ lên đó bằng cách nào Sơ nhỉ? .Chắc có lẽ bằng máy
bay."
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Tôi suýt nữa bật cười vì sư trong sáng của con bé. Biết nói với nó thế n ào

nhỉ???

"Không phải đâu bé con ạ. Chúa sẽ phái một thi ên thần đặc biệt xuống
trần gian và thiên thần ấy sẽ mách bảo cho con biết cách lên thiên đường như thế
nào. Lúc đó con không cần phài sử dụng xe lăn hoặc nạng gỗ. Cũng chẳng
cần đem theo thuốc men hay phẫu thuật đâu bé con ạ, v ì trên thiên đàng không
cần đến những thứ đó. Con sẽ được chạy nhảy và nô đùa thỏa thích giống như
anh của con vậy.

"Sơ nghĩ con có được thả diều không?" Mắt con bé tràn ngập tia hi vọng.

Tôi cố nén giọng và mỉm cười.

- "Sơ chắc rằng nếu con xin một con diều thì Chúa sẽ ban cho con một
con diều đẹp nhất mà con từng thấy, cưng ạ"

- " Con cũng hi vọng như vậy. "

Nói xong con bé ngủ thiếp đi với nụ cười nở trên môi.

Vào sáng sớm hôm sau, trong khi tôi đang cầu nguyện th ì hình nhân của
Michelle, không biết vì lí do gì mà bỗng rơi từ trên kệ xuống đất. Tôi khẽ rùng

mình. Linh tính mách bảo đã có chuyện chẳng lành.

Ngay sau đó mẹ của Michelle gọi báo cho tôi biết tim con bé đ ã ngừng
đâp và nó đã ra đi nhẹ nhàng trong giấc ngủ.

Tôi đã bỏ đi chiếc xe lăn màu hồng và hình nhân cô bé da đen ngồi trên

chiếc xe lăn vì giờ đây ắt hẳn trên ấy những thứ này chẳng cần cho nó nữa. Giờ
đây thay vào đó là một hình nộm một cô bé da màu sô cô la, tay chân như đang
nhảy múa chơi đùa, miệng mỉm cười mắt hướng nhìn lên bầu trời.

Vào những ngày trời ấm áp, có gió, ngước mắt nhìn lên bầu trời, tôi
thường tưởng tượng ra cảnh một bé gái đang tung tăng cùng với những cánh
diều trên những đám mây.
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Bức tranh bị bôi bẩn

Có một anh chàng họa sĩ từ lâu ôm ấp ước mơ để lại cho hậu thế một
tuyệt tác. Và rồi một ngày kia chàng bắt tay vào việc. Ðể tránh sự ồn ào náo

nhiệt của cuộc sống thường nhật, chàng dựng một khung vẽ rộng 30 mét vuông
trên sân thượng một tòa nhà cao tầng lộng gió. Người họa sĩ làm việc miệt mài

suốt nửa năm. Chàng say mê bức họa tới mức quên ăn quên ngủ. Khi bức tranh
hoàn thành, nó sẽ đưa tên tuổi của chàng sống mãi với thời gian.

Một buổi sáng nọ, như thường lệ, chàng họa sĩ tiếp tục hoàn chỉnh những
nét cọ trước sự trầm trồ của hàng chục du khách tham quan. Tuy nhi ên sự có
mặt của đám đông không hề ảnh hưởng tới họa sĩ . Chìm đắm trong cơn say mê
điên dại, chàng ngây người nhìn ngắm thành quả lao động sáng tạo của mình .

Cứ thế, chàng từ từ lùi ra xa để chiêm ngưỡng bức tranh mà không biết rằng
mình đang tiến tới mép sân thượng. Trong số hàng chục người khách tham quan
đang bị bức tranh hút hồn, chỉ có vài người phát hiện ra mối nguy hiểm đang
chờ đón người họa sĩ: chỉ lùi một bước nữa là chàng sẽ rơi tõm xuống khoảng
trống mênh mông cao cả trăm mét.Tuy nhiên, không ai có can đảm lên tiếng vì

biết rằng một lời cảnh báo có thể sẽ khiến ng ười họa sĩ giật mình ngã xuống vực
thẳm.
Một sự im lặng khủng khiếp ngự trị trong không gian. Bất chợt một ng ười đàn

ông tiến tới giá vẽ . Ông ta chộp lấy một cây cọ nhúng nó v ào hộp màu và bôi

nguệch ngoạc lên bức tranh. Một sự hoàn mỹ tuyệt vời đã bị phá hủy. Người họa
sĩ nổi giận, anh ta gầm lên đùng đùng lao tới bức vẽ, giật cây cọ từ tay ng ười
đàn ông nọ. Chưa hả giận, người họa sĩ vung tay định đập cho ng ười đàn ông nọ
một trận. Tuy nhiên, hàng chục người xung quanh cũng đã kịp lao tới, giữ lấy
người hoạ sĩ và giải thích cho anh ta hiểu tình thế. Rồi một vị cao niên tóc bạc
phơ đến bên chàng họa sĩ và nhẹ nhàng nói: "Trong cuộc đời, chúng ta thường
mải mê phác ra những bức tranh về tương lai. Tuy rằng bức tranh đó có thể rất
đẹp, rất quyến rũ nhưng chính sự quyến rũ, mê hoặc về những điều sắp tới đó
thường khiến chúng ta không để ý tới những mối hiểm họa gần kề, thậm chí l à

ngay dưới chân mình".
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Ngọn lửa

Tại một vùng núi non lạnh lẽo của miền Bắc Ấn Độ, ng ười đi đường
thường giữ ấm bằng một chiếc nồi đất nhỏ, cho than hồng v ào và đậy nắp cho
kín. Sau đó họ lấy dây ràng kỹ quanh nồi rồi dùng khăn vải bọc lại. Khi đi ra
ngoài, họ cắp chiếc lồng ấp trên vào người cho ấm.

Có ba người đàn ông nọ cùng đi đến đền thờ. Đường thì xa nên cứ đi một
lúc họ lại nghỉ chân rồi mới đi tiếp. Ở  một chặng nghỉ, một người trong họ trông
thấy có vài người bộ hành ngồi co rúm lại với nhau v ì lạnh. Anh ta vội mở chiếc
lồng ấp của mình ra lấy lửa mồi cho những chiếc lồng ấp của họ để tất cả mọi
người đều được sưởi ấm. Lần đó, anh ta đã cứu được mấy mạng người suýt bị
chết cóng trong đêm lạnh rét buốt của vùng Bắc Ấn.

Thế rồi cả nhóm người lại lên đường. Đêm đã khuya. Đường đi tối mịt
không có lấy một ánh sao. Người bộ hành thứ hai mở chiếc lồng sưởi của mình

để mồi lửa vào ngọn đuốc mà anh ta đã mang theo. Ánh sáng từ ngọn đuốc đã

giúp cho cả đoàn người có thể lên đường an toàn. Người thứ ba cười nhạo hai
người bạn đồng hành của mình: "Các anh là một lũ điên. Có họa là điên mới
đem phí phạm ngọn lửa của mình như thế." Nghe thế, họ bảo anh ta: "Hãy cho

chúng tôi xem ngọn lửa của bạn".

Anh này mở chiếc lồng sưởi ấm của mình ra thì hỡi ôi, lửa đã tắt ngủm từ
bao giờ, chỉ còn lại tro và vài mẩu than leo lét sắp tàn.

Với ngọn lửa của mình, một người đã cho đi hơi ấm, người kia cho đi ánh
sáng. Duy có người thứ ba đã muốn giữ lấy ngọn lửa cho mình thì lửa tàn lụi mà

anh ta lại chẳng được gì và cũng chẳng có ích cho ai.
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Chú voi trong rạp xiếc

Bạn có bao giờ từng thấy người ta chỉ cột một con
voi vô cùng lớn với chỉ một cọc gỗ nhỏ trong sàn diễn?

Hầu hết mọi người đều giống những chú voi trong
rạp xiếc. Thật vậy, bạn có bao giờ từng thấy ng ười ta chỉ
cột một con voi vô cùng lớn với chỉ một cọc gỗ nhỏ trong

sàn diễn? Một con vật khổng lồ có thể nâng bổng một vật nặng cả trăm ký chỉ
bằng vòi của mình lại chỉ đứng yên chịu cột như vậy. Tại sao lại như thế?

Bạn biết không, khi con voi còn nhỏ và còn yếu nó được người ta cột với
một cọc sắt bằng một sợi dây xích lớn để nó không thể n ào dịch chuyển được.
Cho dù có cố tới cỡ nào, nó cũng không thể bứt cái vòng ấy ra nổi để được tự do
chạy đi. Sau một hồi cố gắng như vậy nó từ bỏ thôi không cố nữa. Khi lớn l ên và

mạnh hơn, nó cũng chẳng bao giờ thêm cố một lần nào nữa. Trong đầu nó lúc
nào cũng có ý nghĩ rằng “M ình không thể làm được. Mình không thể nào làm

được.”

Có hàng triệu người trên thế giới này cũng giống con voi tội nghiệp trong
rạp xiếc. Họ giới hạn bản thân m ình và luôn bị buộc chặt với ý nghĩ “Mày sẽ
chẳng bao giờ làm được điều đó đâu”. Nhiều lần như vậy và cuối cùng là họ
nghĩ mình là như vậy thật và họ bỏ cuộc. Họ có thể có những ước mơ, nhưng
chính dấu ấn “không thể” đã kéo họ lùi trở lại.

Vậy nên từ lúc này hãy loại bỏ đi những giới hạn của bản thân m ình. Một
khi tinh thần bạn được giải phóng, những giới hạn rồi cũng sẽ bị phá bỏ đi.
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Điều gì là quan trọng?

Hai người bạn đi bộ dọc theo vỉa hè. Không gian đặc quánh trong mớ âm
thanh hỗn độn. Tai điếc đặc. Bỗng, người thứ nhất cất tiếng: "Tôi nghe có tiếng
dế".

Người thứ hai vội đáp: "Gì cơ? Anh không thể nghe tiếng dế trong không
gian ồn ào như thế này được".

"Không, tôi chắc là mình đã nghe thấy mà", người thứ nhất khẳng định.

"Thật là điên rồ", người thứ hai nói. Người thứ nhất lắng tai một lúc rồi
bước thẳng đến bồn hoa phía trước mặt, huơ tay trong bụi cây và bắt ra một con
dế nhỏ. Anh bạn kia hết sức kinh ngạc.

"Thật không thể tin nổi", anh ta nói, "Anh đúng l à người có đôi tai thính
nhất".

"Không đâu, đôi tai của tôi không khác gì so với đôi tai của anh. Tất cả
tùy thuộc vào điều anh muốn nghe".

"Nhưng không thể nào!", anh bạn kia nói, "Tôi chắc là mình không thể
nghe được tiếng dế trong không gian như thế này".

"Vâng, đúng như vậy", người thứ nhất trả lời, "Tất cả tùy thuộc vào điều
gì là quan trọng đối với anh. Để tôi chỉ cho anh xem". Nói rồi, anh ta móc tay
vào túi, lôi ra vài đồng xu và kín đáo thả chúng xuống nền đá vỉa hè.

Và họ để ý thấy, không ít người đi đường cách đó độ 20
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4 người bạn đời

Ngày xửa ngày xưa... Có một ông vua giàu có.

Ông có bốn người vợ. Ông yêu người vợ thứ tư nhất.
Trang phục, trang sức quý nhất; những cử chỉ  và lời nói
yêu thương nồng thắm nhất, ông đều dành cho người
vợ thứ tư này. Ông cũng yêu người vợ thứ ba nhiều

lắm và từng đưa bà đi theo trong chuyến vượt dặm xa đến vương quốc kế bên.

Tuy nhiên, ông cũng đã mang trong mình một nỗi lo sợ thầm kín: một ngày nào

đó bà ấy, người vợ thứ ba này sẽ rời bỏ ông vì một người đàn ông khác.

Ông còn yêu người vợ thứ hai nữa. Bà là người bạn tâm tình tốt nhất của
ông, luôn chu đáo với ông và kiên nhẫn ở bên ông trong mọi hoàn cảnh. Bất cứ
khi nào có vấn đề khó khăn hay khó xử, trong bất cứ lĩnh vực nào, ông vua chia

sẻ với người vợ thứ hai và ông đều tìm được từ bà những lời gợi ý cho một lối
thoát.

Người vợ thứ nhất của nhà vua là một cộng sự trung thành của ông và từng có
những đóng góp vĩ đại trong việc g ìn giữ ngai vàng cũng như sự giàu sang của
ông. Tuy nhiên, ông vua lại không yêu người vợ thứ nhất. Ông luôn khắt khe với
bà, không dành cho bà một sự chăm sóc nào, mặc cho bà luôn hướng về ông với
một tình yêu sâu sắc.

Một ngày, ông vua ngã bệnh, và ông biết thời gian của ông không còn dài

nữa.

Ông đã gọi bốn người vợ đến, và nói: "Ta yêu tất cả các nàng, từng dành

cho các nàng những thứ tốt nhất, vật chất và tinh thần, mà ta có. Bây giờ ta chết,
các nàng cũng sẽ theo ta, để chúng ta tiếp tục đ ược gắn bó với nhau?".

"Không có chuyện đó", người vợ thứ tư đáp trả và bà bỏ đi không một lời thêm

nữa. Câu trả lời của người vợ thứ tư như lưỡi dao bén ngọt cứa vào trái tim nhà

vua.

Nhà vua buồn rầu hỏi 3 người vợ còn ở lại: "Ta yêu tất cả các bà, những người
vợ của ta. Bây giờ ta chết, các bà sẽ theo ta, để chúng ta tiếp tục được gắn bó với
nhau?".

"Không", người vợ thứ ba đáp, "Cuộc sống đang quá t ươi đẹp. Khi chàng chết,
em sẽ tái hôn!". Trái tim nhà vua tan nát.
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Còn lại 2 người vợ, người vợ thứ nhất và người vợ thứ hai, nhà vua lại
nói: "Chúng ta từng luôn bên nhau, trong cả hoạn nạn lẫn khi hạnh phúc. Bây
giờ ta chết, các nàng sẽ theo ta, để chúng ta tiếp tục được gắn bó với nhau?".

"Xin lỗi, em không thể giúp chàng lần này rồi", người vợ thứ hai đáp,
"Những gì em có thể làm là chôn cất chàng tử tế". Câu trả lời của người vợ thứ
hai bất ngờ như một tiếng sấm bên tai, nhà vua hoàn toàn suy sụp.

Rồi thì, nhà vua nghe một tiếng nói, như vọng từ xa tới: "Em sẽ đi với
chàng, dù chàng tới đâu".

Nhà vua ngước lên, đó là người vợ thứ nhất. Bà đã trở nên gầy gò, bởi bà

đã trải qua một cuộc sống thiếu thốn, cả về vật chất lẫn tinh thần. B à từng bị nhà

vua bỏ rơi. Buồn đau và hối hận tột cùng, nhà vua nói: "Ta, đáng lẽ đã phải dành

cho nàng một sự chăm sóc tốt hơn...".

Trong cuộc đời mình, chúng ta ai cũng đều có bốn người bạn đời:
Người bạn đời thứ tư là cơ thể chúng ta. Chúng ta luôn t ìm những cách tốt nhất

để chăm sóc cơ thể mình, từ ăn đến mặc. Nhưng cơ thể này sẽ bỏ ta đi, khi ta
chết.
Người bạn đời thứ ba là tài sản, địa vị và sự giàu sang mà chúng ta có. Khi ta

chết, tất cả cũng sẽ không còn ở bên ta mà chuyển sang cho người khác.

Người bạn đời thứ hai là gia đình và bạn bè của chúng ta. Khi ta chết, tất
cả những gì tốt nhất họ có thể làm được cho ta là lo phần hậu sự của ta chu đáo.

Tâm hồn - đó chính là người bạn đời thứ nhất của ta.

Tất cả đều quan trọng và đáng trân trọng. Nhưng, tâm hồn chính là tài sản
quý giá nhất, là người bạn trung thành nhất của ta và cũng là thứ mà ta luôn cần
để tâm chăm sóc, nuôi dưỡng trong từng thời gian sống để đến khi ta l ìa bỏ cõi

đời, tâm hồn vẫn luôn tươi mới, trong sáng và nhất là để ta sẽ không có gì phải
hối hận...
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Những điều nên nghĩ tới

1. Có ít nhất 2 người trên thế gian này luôn yêu thương bạn và họ sẵn
sàng chết vì bạn.

2. Có ít nhất 15 cách mà mọi người thể hiện tình yêu thương đối với bạn.

3. Mỗi đêm, luôn có một ai đó nghĩ về bạn trước khi ngủ.

4. Lý do duy nhất để ai đó trên thế giới này ghét bạn đó là vì họ muốn
được giống như bạn.

5. Nụ cười của bạn có thể mang đến niềm hạnh phúc cho một ai đó, cho
dù nhiều khi họ không thích bạn.

6. Bạn sẽ là cả thế giới đối với ít nhất một người nào đó.

7. Bạn là một cá thể, không giống bất cứ ai.

8. Gây ra một lỗi lầm lớn vẫn chưa phải là hoàn toàn xấu, bạn có thể có
một kinh nghiệm lớn từ lỗi lầm ấy, và đó là một điều tốt.

9. Một lúc nào đó bạn cảm thấy thế giới đang quay l ưng lại với mình,

đừng vội buồn bởi đó chính là lúc bạn có cơ hội xem mặt trái của thế giới l à như
thế nào.

10. Nếu chưa thể đạt được điều mong ước, bạn hãy nghĩ rằng không sớm
thì muộn, bạn sẽ có điều đó.

11. Hãy luôn nhớ về những lời chúc mừng tốt đẹp mà bạn từng nhận được
và quên đi những nhận xét khiếm nhã.

12. Nếu nhận thấy một người nào đó rất đáng kính trọng, đừng ngại nói
cho họ biết điều đó.
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Tình yêu muôn năm!

Đừng từ bỏ lòng yêu thương. Đừng từ bỏ lòng

tốt của chính bạn ngay cả khi những ng ười xung quanh
bạn không tốt.

Có một người đàn ông nọ nhìn thấy một con bò

cạp đang vùng vẫy trong một vũng nước. Nó sắp bị
chết đuối. Ông ta quyết định cứu  con bò cạp bằng cách đưa ngón tay mình vào

nước làm thang cho nó leo ra. Khi ngón tay c ủa người đàn ông vừa chạm vào

con bò cạp liền bị nó cắn cho một phát đau điếng. Ng ười đàn ông vội thụt tay
lại. Nhưng sau đó, ông ta vẫn cố đưa tay ra lần nữa.

Một người đàn ông khác đi ngang qua thấy vậy liền nói "đừng cứu con b ò

cạp nữa để khỏi bị nó cắn". Người đàn ông tốt bụng từ tốn trả lời: "Bản năng của
con bò cạp là cắn người khác. Còn bản năng của tôi là yêu thương mọi vật. Vậy
tại sao tôi phải từ bỏ bản năng yêu thương của mình chỉ bởi vì bản năng cắn
người kia của con bò cạp?".
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Sáng sớm ngày hôm sau...

Ngư dân cuối cùng sống sót trong vụ bão

đánh đắm tàu trôi dạt đến một hoang đảo. Khi anh
tỉnh lại, bốn bề mênh mông biển nước, xung quanh
là những mảnh ván vỡ của tàu, còn ngư trường quen
thuộc thì đã lùi xa rất xa. Mệt mỏi, hoảng loạn và

tuyệt vọng, anh liên tục lẩm nhẩm cầu khẩn một
phép mầu kỳ lạ xảy ra, nhưng cảm thấy vô vọng.

Kiệt sức và chán nản vì chờ đợi, anh quyết định dựng lên một cái lều nhỏ
làm bằng những mảnh vỏ tàu để chống lại thời tiết khắc nghiệt tr ên đảo và chứa
những tài sản cuối cùng mà anh còn giữ được.

Sang ngày thứ sáu của cuộc sống trên hoang đảo, sau chuyến lặn lội t ìm
kiếm thức ăn trên đảo, anh quay lại bờ biển với căn lều khi trời đã tối. Nhưng
chưa kịp tới gần nó thì một tia sét giáng thẳng xuống làm căn lều bốc cháy dữ
dội, khói bốc ngùn ngụt. Suy nghĩ đầu tiên đến với anh là mình thật bất hạnh,
đến một chỗ nương thân cũng chẳng còn và tất cả với anh coi như đã hết.

Sáng sớm ngày hôm sau, chàng ngư phủ bất hạnh bị đánh thức bởi tiếng
còi của một chiếc tàu thủy đang tiến lại gần đảo. Nó đến để cứu anh.

- Làm sao các anh biết tôi đang ở đây? - Anh hỏi vị thuyền trưởng sau khi
đã yên vị trên tàu.

- Chúng tôi nhìn thấy tín hiệu cấp cứu, lửa cháy và khói bốc cao từ phía
đảo. Đó chẳng phải là tín hiệu kêu cứu của anh sao?

Con người thường dễ nản chí khi mọi việc trở n ên tồi tệ, và hầu như quên
mất rằng, mọi việc có thể hoàn toàn thay đổi vào "sáng sớm ngày hôm sau...".
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Cà rốt, trứng và cà phê

Một cô gái trẻ nói với mẹ của m ình rằng cuộc sống thật khó khăn. Cô
không biết sẽ tiếp tục như thế nào. Cô muốn buông xuôi vì đã quá mệt mỏi khi
mãi phải đấu tranh.

Mẹ cô gái sau khi nghe con nói bèn đưa cô vào bếp. Bà đổ đầy nước vào

ba cái bình và đặt chúng lên trên ngọn lửa. Chẳng mấy chốc ba b ình nước sôi.

Trong chiếc bình đầu tiên, bà đặt vào những củ cà rốt, trong chiếc thứ hai

bà đặt những quả trứng, và trong chiếc cuối cùng bà đặt những hột cà phê

nghiền. Sau đó bà tiếp tục nấu sôi ba chiếc b ình, và không nói một lời nào.

Khoảng 20 phút sau, bà tắt lửa. Bà vớt những củ cà rốt ra và đặt chúng
vào một cái bát. Bà lấy những quả trứng ra và đặt vào một cái bát khác. Bà lại
lấy muôi múc cà phê ra và đặt vào cái bát thứ ba. Quay sang cô con gái, bà hỏi:

- "Nào, con hãy nói cho mẹ biết, con nhìn thấy gì?".

- "Dạ, cà rốt, trứng và cà phê". Cô con gái trả lời rồi hỏi: "Mẹ, điều đó có

nghĩa là gì?".

Bà mẹ giải thích rằng mỗi một thứ trong đó đ ã gặp điều kiện khó khăn
như nhau, đó là nước sôi. Mỗi thứ có phản ứng khác nhau. C à rốt khi chưa bỏ
vào nước thì cứng, rắn và dai. Tuy nhiên, sau khi b ị bỏ vào nước sôi, nó mềm đi
và trở nên yếu ớt.

Quả trứng vốn rất dễ vỡ. Lớp vỏ ngo ài mỏng manh của nó đã bảo vệ lớp
chất lỏng bên trong nó, nhưng sau khi được đặt vào trong nước sôi, phần bên

trong quả trứng cứng lại.
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Những hột cà phê nghiền thì khác. Sau khi bị bỏ vào nước sôi, chúng đã

biến đổi nước.

"Con là gì?" - bà mẹ hỏi cô con gái. "Khi một hoàn cảnh bất lợi gõ cửa
nhà con, con sẽ phản ứng thế nào? Con là củ cà rốt, quả trứng hay hột cà phê?".

Người mẹ giải thích tỉ mỉ cho cô con gái: "Con l à củ cà rốt, dường như rất
mạnh mẽ, nhưng khi bị đau và gặp hoàn cảnh bất lợi, con yếu mềm và mất đi
sức mạnh?

Hay con là quả trứng bắt đầu với một trái tim mềm yếu nh ưng qua khó
khăn lại trở nên cứng rắn? Một số người dễ bị lung lay tinh thần, nhưng sau một
cái chết, sự chia ly, những khó khăn v ề tài chính, họ trở nên cứng nhắc, mặc dù

cái vỏ bên ngoài vẫn thế.

Hoặc có thể con giống cà phê. Cà phê thực sự làm thay đổi nước nóng,
chính là thay đổi hoàn cảnh mang lại nỗi đau.

Khi nước bị nóng, cà phê tỏa ra hương vị của nó. Nếu con giống như cà
phê, con sẽ sống tốt đẹp hơn và có thể thay đổi tình thế xung quanh con, khi mọi
thứ đang trở nên tồi tệ nhất.

Trước những ngày tháng đen tối nhất và trước những thử thách cam go
nhất, con sẽ nâng bản thân mình lên một tầm cao mới. Sau này khi con gặp hoàn

cảnh bất lợi, hãy nhớ tự hỏi mình: "Tôi sẽ là một củ cà rốt, một quả trứng hay là
cà phê?".

Cầu mong bạn có đủ niềm vui để l àm cho cuộc sống của mình thật ngọt
ngào, có đủ thử thách để khiến bạn mạnh mẽ, có đủ đau th ương để sống có tình

người và có đủ hy vọng để hạnh phúc.

Người hạnh phúc nhất không nhất thiết phải có tất cả mọi thứ tốt đẹp
nhất; họ chỉ hoàn thành hầu hết tất cả những g ì xuất hiện trên con đường đời của
họ.

Tương lai tươi sáng nhất sẽ luôn dựa trên một quá khứ bị lãng quên. Bạn
không thể tiếp bước trong cuộc sống nếu như chưa vượt qua những thất bại và

nỗi đau trong quá khứ.



HẠT GIỐNG TÂM HỒN Nguyễn Lê Quang Duy

Tổng hợp từ Internet Trang 178

Khi bạn được sinh ra, bạn khóc và mọi người quanh bạn mỉm cười. Hãy

sống cuộc sống của bạn để đến ng ày cuối cuộc đời, bạn là người mỉm cười còn

mọi người quanh bạn khóc.
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Nói với chính mình

Chẳng phải mỗi nụ cười mình cho đi đều nhận lại
được một nụ cười. Trách sao được khi cuộc đời này vốn
đã có hàng muôn lý do để cái gọi là "nụ cười" của mình

sẵn sàng trở thành số không hay một biểu tượng nào đó
của sự nhạt nhẽo, vô duyên và lắm khi đáng ghét. Cười
được thì cứ cười,  đừng quá nặng nề với cho -nhận, ta-

người..., đời sẽ vui hơn.

Hãy để mỗi ngày mới là một sự bắt đầu, với tất cả
nhiệt tâm và tỉnh thức. Cái đã qua nào, cái chưa đến nào cũng không đáng để bớt
đi dù chỉ một chút nhiệt tâm và tỉnh thức của hiện tại. Hãy đón nhận tất cả trong
tâm thế chủ động, dù nỗi buồn hay niềm vui, dù thành công hay vấp ngã, dù

khen, dù chê, dù được, dù mất...mọi thứ đều nhẹ nhàng cả thôi, sẽ không có g ì

để có thể nói là không thể chấp nhận được trong cuộc đời này.

Nếu không muốn bị hao tổn tinh thần th ì đừng để tâm nhiều tới những tế
toái, muộn phiền hằng ngày trong cuộc sống. Những ghanh ghét, nhỏ nhen;
những trái tai, chướng mắt ...mà mình tưởng sẽ chẳng là gì kia sẽ như cây đại
thụ luôn tự hào không trốc gãy vì bão giông mà rốt cùng khô chết chỉ vì những
con sâu bé nhỏ nhăm đục lõi cây. Những... vô số thứ rất nhỏ, gây chút muộn
phiền cho mình trong cuộc đời này cũng như vậy, cẩn thận đừng để nó len lõi

vào tâm.

Sẽ có lúc mình phải đối mặt với những chọn lựa, có thể l à chọn lựa giữa
những thứ mình đang có trong tầm tay, mà cũng có thể là giữa những cái mình

đang có với một hứa hẹn nào đó... Chọn lựa nào rồi cũng phải có "hy sinh",
đừng làm kẻ tham lam muốn ôm trọn tất cả. Có khi m ình phải tiêng tiếc một cái
gì đó không được nằm trong sự chọn lựa của m ình, hay mình không có quyền
được chọn thêm nó. Cuộc sống là thế đó, một sự bất toàn mầu nhiệm chia đều
cho tất cả mọi người. Phải cảm ơn sự bắt buộc chọn lựa, sự không trọn vẹn của
cuộc sống đã cho chúng ta cái cảm nhận rằng khoảng đời phía trước, con đường
phía trước là không vô nghĩa, bởi nơi đó hứa hẹn biết bao điều mình ước mong,
và ít ra, nó là một chọn lựa của chính mình.

Cái quý giá nhất của đời sống con người là sự khoáng đạt và an bình của
tâm hồn. Thật trống rỗng biết bao nếu mọi cố gắng của m ình chỉ là sự chịu đựng



HẠT GIỐNG TÂM HỒN Nguyễn Lê Quang Duy

Tổng hợp từ Internet Trang 180

để nhằm vào một tham vọng nào đó. Đã biết chết không đem theo được thứ gì

mà cứ phải sống không vui v ì những lợi, danh phù phiếm thì có đáng không?
Giả như có, lại có niềm vui thì cũng nên có. Nhưng vì có, vì muốn có, hay vì

người khác muốn mình có chút lợi, chút danh như họ nghĩ là tốt cho mình mà

phải sống trong ghanh ghét, trong muộn phiền..., th ì thà vứt bỏ tất cả, như thế sẽ
tốt hơn chăng? Sống không vui, mọi thứ dẫu có cũng bằng không, chịu đựng để
làm gì. Đừng tỏ ra cao cả rằng mình chỉ vì ai đó, cũng đừng tự cho mình quan

trọng hơn người khác trong sự sống còn của số đông nào đó để rồi tự chuốc lấy
khổ đau.

Thực ra thì không ai thương mình hơn chính mình nên tự mình trước phải
thương lấy mình không có gì để nói là ích kỷ cả. Có lý nào lại nhân danh người
khác để cố chịu khó với những thứ làm mình phiền muộn? Người khác muốn
mình làm hay mình làm vì người khác, tất cả chẳng qua chỉ là những cái cớ để
mình "danh chính ngôn thuận" mà theo danh, theo lợi thôi. Vậy nên, cái nội lực
của mỗi người thể hiện nơi chỗ phải giữ cho được cái yên bình trong sâu thẳm
lòng mình, phải không để cho bất kỳ ai, bất kỳ điều g ì, với bất cứ lý do nào có

thể làm xao động được cái góc bình yên đó của tâm hồn. Nào có gì trên đời này

đáng để phải trả giá bằng niềm vui cuộc sống đâu!

Lắm lúc mình cứ luôn miệng than phiền lỗi lầm của nguời khác, cũng lắm
lúc mình to tiếng tranh cãi đúng, sai về những chuyện chẳng đi tới đâu, rồi cũng
lắm lúc mình lặng im đầy thách thức và khinh bạc khi có ai đó đụng chạm đến
mình mà mình chẳng muốn..., con người mà. Cứ phải có ai đó để tâm sự, phải có
ai đó để sẻ chia, phải có ai đó để tâng bốc lẫn nhau, thậm chí, phải có một thứ g ì

đó, một ai đó để mà lo lắng, để mà giận hờn, để mà cãi vả hay đổ lỗi nữa..., vậy
nên cuộc đời này mới nảy sinh ra muôn thứ nhiễu phiền.

Hãy bình tâm mà âu lo cho chính mình đi. Mình chẳng phải là chân lý,

cũng chẳng phải là nguồn sáng thì đâu cần phải phán xét đến lỗi phải của a i

khác, ngoài mình! Nếu mỗi người đều chẳng tự thấy mình thì dẫu ai có cho là
thấy, là hiểu người khác, liệu sẽ thay đổi được gì?

Rất có thể không có ai trên thế gian này hiểu mình (đôi khi cả chính mình

nữa), nhưng nhất thiết, mỗi ngày mình phải dành vài thời khắc để thành thật với
bản thân: thành thật thấy lỗi, thành thật sẻ chia và thành thật hứa hẹn...
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NHỮNG ĐIỀU MẤT ĐI

Vào sinh nhật 18 tuổi, tôi được tặng một cuốn sổ tay rất đặc biệt. Không
trang trí cầu kì, không họa tiết sặc sỡ như thường thấy, nó giản dị với tông
màu nâu nhạt, chỉ có đúng một chi tiết nổi bật l à từ "Lose" được in rất to
phía ngoài bìa. Băn khoăn mãi về ý nghĩa của từ này, cuối cùng tôi cũng
quyết định sẽ viết vào cuốn sổ xung quanh cái chủ đề "Đánh mất" ấy. Có lẽ
người tặng tôi cuốn sổ muốn tôi nhìn lại, nghĩ và nhìn xa hơn một chút, tôi
đoán vậy...

Mất đi và lấy lại được

Dạo còn nhỏ, tôi rất hay làm mất đồ dùng của mình mỗi khi đi chơi hoặc
đi học, những vật dụng trẻ con và cũng ít quan trọng. Có thể là chiếc bút máy, là
cục tẩy chì hay món đồ chơi mô hình, siêu nhân gì đó... Tôi nhớ những lần trót
làm mất cái gì lại chạy về "báo cáo" ngay với mẹ. Mẹ chẳng bao giờ mắng tôi
mà chỉ căn dặn lại về sự cẩn thận, ngăn nắp. Hôm sau, tôi lại đ ược mua món đồ
mới thay thế, lại vui, lại tung tẩy đi chơi và (lại) có thể sẽ đánh mất đồ, lại cẩu
thả thêm một hay nhiều lần nữa. Trong tôi ng ày đó huyễn hoặc hình thành nên

cái suy nghĩ về những điều "Mất đi và kấy lại đuợc" vì rõ ràng, tôi chưa bao giờ
có cảm giác "mất hoàn toàn" cả, tôi đã có mẹ, người lấy lại tất cả. Mẹ như bà
tiên trong giấc mơ, là người biến phép màu xung quanh những tháng năm lớn
lên của tôi. Chợt nhận ra, tuổi thơ của mỗi con người như những hạt màu óng

ánh nằm trong chiếc đồng hồ cát, dù có dốc ngược dốc xuôi tới mấy th ì chúng

vẫn ở yên trong khối thủy tinh, để được bảo vệ và nâng niu - Tuổi thơ hay còn là

quãng thời gian của những điều không mất đi...

Mất đi và không lấy lại được

Thành "người lớn", "phép màu", "cổ tích" cũng dần lùi vào góc kỉ niệm.
Mới đầu là sự ngở ngàng - sững sờ, nhưng rồi tôi cũng phải quen và học cách
chấp nhận thực tế - có những cái "Mất đi và không lấy lại được", những điều quí
giá rời xa, khiến trái tim bạn mệt mỏi...

Đó là lần đầu tiên tôi gánh chịu nỗi đau mất người thân, khi ông nội qua
đời. Buổi chiều ấy, tôi đã ngồi cạnh ông trong suốt những giây phút m à người
lớn vẫn bảo là "ông đang hấp hối đấy, nói gì với ông đi con!". Mỗi tích tắc đồng
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hồ, tôi lại nắm chặt tay ông nội h ơn, không nói được gì, cũng không dám khóc.
Vì tôi vẫn hi vọng, sẽ có điều  kì diệu.

Mỗi khi nghĩ về ông nội, chút nuối tiếc lại khẽ lay động nh ư một vết
thương còn chưa lành hẳn. Thế mới hay, những người thân thật quan trọng với
mỗi người. Bởi vậy, dù có bận rộn thế nào, cũng cần dành thời gian để ở bên họ,
để chia sẻ và được chia sẻ. Từng giây phút tơri qua của cuộc sống quý giá hơn
gấp vạn lần, khi bạn biết được rằng, có nhiều lắm, những điều "Mất đi v à không

lấy lại được"...

Mất đi và không muốn lấy lại

Mọi thứ trong cuộc sống của bạn đều thật đáng trân trọng. Nh ưng có nhất
thiết phải cố gắng giữ lại tất cả ở b ên mình? Câu trả lời là: Không - Không thể
và Không nên.

"Không thể" là bởi bạn chẳng bao giờ lường trước được điều gì sắp xảy
đến với mình - May măn hay xui xẻo? Thành công hay thất bại? Tôi đã từng rất
hụt hẫng khi nhận ra, có những người mình coi là bạn, rất yêu mến và trân trọng,
đã quay lưng đi trong những lúc cuộc sống của tôi khó khăn v à bế tắc nhất. Lúc
ấy, tôi buồn và chới với biết mấy. Rối bời tới mức có lúc c òn hi vọng, họ sẽ
thương hại mà giúp đỡ. Nhưng rồi chẳng có bàn tay nào ở đó, tôi ngã. Ngã đau...
Một thời gian dài trôi qua, vế thương lành hẳn, tôi tự đứng dậy, tự bước tiếp,
vững vàng và cẩn trọng hơn. Chính sự vô tình của người khác, chính những cú
ngã đau đã nói lên rằng, có những điều mất đi mà bạn chẳng bao giờ muốn lấy
lại. Chúng làm bạn đau, tổn thương ít hay nhiều nhưng không mảy may để lại
chút tì vết nào. Chỉ là sau mỗi lần ngã đau, bạn lại trưởng thành hơn một chút
mà thôi...

Có nên chăng, "đánh mất" những thứ không thuộc về m ình?

Cuốn sổ đến giờ đã ghi lại khá nhiều "Những điều mất đi". Đó l à một
việc làm thú vị mà ai cũng có thể làm. Bạn viết ra không cần với một cảm
xúc đặc biệt hay triết lí cao siêu gì. Đơn giản, nó như một cái timeline đặc
biệt của ngừơi trẻ tuổi. Vì càng lúc, cuốn sổ ấy của bạn sẽ càng ít hơn
những điều mất đi, càng ít những tiếc nuối. Bạn đang lớn...
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Cuộc sống là những va đập

Hãy nghe một viên sỏi kể về nguồn gốc của m ình: "Tôi vốn là một tảng
đá khổng lồ trên núi cao, trải qua bao năm tháng dài đăng đẳng bị mặt trời
nung đốt, người tôi đầy vết nứt. Tôi vỡ ra và lăn xuống núi, mưa bão và nước
lũ cuốn tôi vào sông suối.

Do liên tục bị va đập, lăn lộn, tôi bị thương đầy mình. Nhưng rồi chính
những dòng nước lại làm lành những vết thương của tôi. Và tôi trở thành một
hòn sỏi láng mịn như bây giờ".

Bạn nghĩ gì khi nghe câu chuyện trên? Cảm thấy lý thú với chuyến đi của
hòn sỏi hay xúc động trước ánh mắt lạc quan của nó đối với cuộc đời đầy biến
động? Đã bao giờ bạn thấy được rằng chính những chông gai mới tạo n ên những
hình hài đẹp và ấn tượng, dù là hình hài được tạo bởi chính những vết thương và
sự đớn đau?

Có thể là bạn, có thể là tôi, cuộc sống chẳng bao giờ chỉ mang đến nỗi
đau, cũng chẳng bao giờ chỉ mang đến niềm hạnh phúc. V ượt qua được gian
khổ, vượt qua những cuộc thử thách, vượt qua được những nỗi đau là bạn đã tự
làm hoàn thiện chân dung mình.

Cuộc sống là vô vàn những điều biến động. Vì vậy, cho dù trong khó

khăn hay trong hạnh phúc, cũng mong bạn luôn nhớ cuộc h ành trình của hòn sỏi
để sống tự tin hơn, để mang những yêu thương xoa dịu và làm lành những vết
thương. Sự va đập của cuộc sống chẳng có g ì đáng sợ đâu bạn ạ!
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Cuộc sống là như thế !!!

Ngày xưa có đôi vợ chồng nọ có một cậu con trai 12 tuổi v à một con lừa
nhỏ.
Một hôm họ quyết định đi chu du thi ên hạ để xem nhân tình thế thái.

Khi đi qua một làng đầu tiên họ nghe thấy những người ở đây thì thầm:
"Xem thằng bé trên lưng lừa kìa, đúng là thứ không được dạy bảo đến nơi đến
chốn... Ai lại ngồi thế khi cha mẹ phải lội bộ b ên cạnh."

Nghe vậy người vợ liền nói với chồng: "Không thể để họ nói xấu về con
mình như vậy đươc".

Người chồng bèn nhấc cậu bé xuống và nhảy lên lưng lừa ngồi.

Khi qua xóm thứ hai họ lại nghe mọi người ở đây xì xầm: "Xem kìa,

thằng chồng kia quả là không biết xấu hổ, khỏe mạnh thế mà lại ngồi trên lưng
lừa để vợ và con đi bộ."

Anh chồng liền nhảy xuống khỏi lưng lừa và để chị vợ ngồi lên. Hai cha

con đi bên cạnh.

Qua xóm thứ ba họ lại nghe thấy người ta xì xầm: "Tội nghiệp anh chồng,
làm lụng vất vả cả ngày kiếm cơm áo về cho gia đình lại phải đi bộ, còn xem

con vợ kìa! Cả thằng con nữa, đúng là vô phúc mới có được bà mẹ như vậy."

Nghe vậy cả ba quyết định tất cả cùng ngồi lên lưng lừa rồi đi tiếp.

Khi đi qua một xóm nữa họ nghe thấy mọi người nói với nhau: "Đúng là

lũ vô cảm, độc ác chẳng khác thú vật. Ba người ngồi trên lưng co vật nhỏ nhắn
thế kia thì nó gẫy lưng mất chứ."

Nghe vậy ba người liền tụt khỏi lưng lừa và đi bên cạnh con vật.

Đến xóm tiếp theo mọi người cảm thấy không thể tin vào tai mình nữa khi
nghe thấy người dân ở đây cười nhạo báng: "Nhìn kìa, đúng là lũ ngu. Cả ba
lếch thếch đi bộ trong khi con con lừa chẳng có g ì trên lưng."

Kết luận: người ta sẽ luôn luôn tìm cách chỉ trích bạn, nhạo báng bạn
và hoàn toàn không đơn giản để tìm được một người chấp nhận bạn như bạn
vốn có.
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Cho nên: hãy sống như bạn cảm thấy là đúng đắn và hãy đi đến những
miền mà trái tim bạn chỉ lối...

"Cuộc sống như một màn kịch không có phần tập dượt trước. Bởi vậy:
Hãy hát ca, nhảy múa và yêu mỗi một giây phút của cuộc đời bạn tr ước khi vở
kịch hạ màn không một tiếng vỗ tay" (Charlie Chaplin)
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Tiền bạc

Tiền bạc là vị sứ giả làm trung gian trao đổi các vật giùm cho mọi
người, đó là ý nghĩa ban sơ của nó.

Khi loài người phát triển sinh hoạt về mọi mặt th ì ý nghĩa của tiền bạc
thay đổi theo một cách tích cực hơn, tinh vi hơn.

Chính tiền bạc đã phân chia xã hội ra thành nhiều đẳng cấp và hầu hết mọi
người đều bị nó chi phối đến tận cùng của tâm tưởng.

Tiền bạc có khả năng tạo dựng nên một nền văn minh vật chất, nhưng nếu
người ta không tự kiềm chế lấy tâm hồn mình, không để tinh thần hướng thượng
thì tiền bạc cũng có khả năng hủy hoại tâm hồn trong sáng của con ng ười.

Với cái tâm vọng động dù đem tiền bạc ra bố thí cho người nghèo thì

cũng không có nghĩa là bạn đã làm được một điều thiện.

"Tiền bạc có thể cho chúng ta rất nhiều về cái vẻ b ên ngoài, chứ không ở
trong nội tâm. Nó cho ta nhiều thức ăn chứ không phải ngon, cho ta nhiều thuốc
men chứ không phải sức khỏe, cho ta nhiều ng ười quen biết chứ không phải thân
thiết, cho ta nhiều người hầu hạ chứ không phải trung thành, cho ta nhiều cuộc
vui chứ không phải hạnh phúc".

Chúng ta rất cần tiền trong mọi sinh hoạt, có nó chúng ta mới l àm ra của
cải, góp sức với xã hội để tạo ra sự ổn định, nhưng chúng ta quyết không để cho
nó chi phối, mà chúng ta phải điều khiển nó theo ý muốn của m ình.

Muốn được vậy hãy nên đối xử bình đẳng với mọi người. Tự coi lương
tâm mình là một vị quan tòa.

Giàu hay nghèo là do tài năng của mình, thêm vào đó là lương tâm và cơ
hội.

Đừng cho tiền bạc là linh hồn, và cũng đừng khinh rẻ tiền bạc vì đó là thói
chửi đời, đó là thói phản tiến bộ và ích kỷ.
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Cái tôi trong mỗi người

Con người từ khi ra đời đã tồn tại cái tôi. Tự điển Thesaurus định
nghĩa về cái tôi (hay ngã kiến - egoismism/the selfness) là sự tự nhận thức
của một người về tư cách, nhân phẩm hoặc giá trị của chính m ình, đặc biệt
là để phân biệt mình với thế giới bên ngoài và các cá nhân khác.

Cái tôi trong mỗi người phát triển theo thời gian trong quá tr ình sống của
con người... Khi còn nhỏ người ta ít bị các yếu tố xã hội tác động vào nhận thức
về chính mình, nói cách khác, cái tôi được phát triển tương đối độc lập. Một em
bé sẽ ít bị tổn thương hay bị chạm tự ái như người lớn khi bị phê bình hay khiển
trách. Trẻ em thường quên rất mau và ít khi "để bụng" những chuyện buồn
phiền. Trong khi đó người lớn có thể tức giận rất lâu v à phản ứng rất nặng nề
nếu bị chạm tự ái.

Quan niệm về cái tôi thường được hiểu theo hai khía cạnh: (1) Tích cực:
sự hãnh diện phù hợp về những giá trị, nhân phẩm của chính bản thân; (2)  Tiêu

cực: sự nhận định sai về những giá trị, nhân phẩm của m ình đưa đến sự tự ti hay
tự tôn.

Ở đây không bàn đến trường hợp của một người hay nhún nhường hoặc
thường khoe khoang vì lý do nào đó trong giao tiếp xã hội. Nếu một người
không nhìn thấy được giá trị của chính mình sẽ cảm thấy bi quan và dễ bị tổn
thương. "Mình thật chẳng làm nên trò trống gì là vô tích sự", "Tôi thật là xấu xí,
"Chẳng ai ưa tôi cả"... đó là một số những suy nghĩ thường có của một số những
người luôn hoài nghi về giá trị thực sự của mình.

Khi bị chìm đắm trong sự tự ti, mặc cảm, người ta thường suy diễn, so
sánh mọi thứ, mọi việc để cuối cùng tự cho mình là kẻ thua cuộc dẫn đến thái độ
bi quan hoặc chán ghét mọi thứ xung quanh m ình, đặc biệt là có ác cảm với
những người mà họ cho là ba hoa, phô trương và kiêu ng ạo... Không hài lòng

với chính mình, ta cũng chẳng vui vẻ, cởi mở với ai. Tự ti có xu h ướng sinh ra
tự tôn. Khi bị đè nén, cái tôi bị bóp méo và khi chính chủ nhân thổi phồng nó lên

(sau khi đã đè nén nó), thì cái tôi đó nó lại là sản phẩm của trạng thái tâm lý
không tự chủ và giả tạo.

Tôi rất tâm đắc với một câu chuyện kể về Đức Đạt Lai Lạt Ma, ng ười có
một quan điểm đơn giản nhưng rất thiết thực về cách làm sao để tìm thấy sự tự
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tin cho mình. Khi được hỏi: làm sao Ngài có thể tự tin thuyết giảng trước đám
đông hàng ngàn người, hoặc không e dè ngại ngần khi bắt chuyện với một ng ười
hoàn toàn xa lạ? Ngài trả lời: "Hãy thành thật với chính mình".

Sự chân thành cộng với việc đánh giá đúng mức khả năng v à những giá trị
thực có của chính mình sẽ giúp chúng ta mạnh dạn hơn, cởi mở hơn với thế giới
quanh ta cũng như sẵn sàng đón nhận để vượt qua các chướng ngại trong cuộc
sống. Qua đó, nếu bạn cảm thấy thiếu hụt về một lĩnh vực n ào đó, bạn không
nên mất tự tin, bởi vì bạn biết rằng bạn còn có những giá trị khác. Cũng giống
như một đứa bé gái khi bị trêu chọc là sún răng, nó liền hỏi lại: "Còn đôi mắt
con thì sao?". Nghĩ rằng mình có đôi mắt đẹp, cô bé đó muốn được nhìn nhận ưu
điểm này của nó. Nó làm điều đó một cách tự nhiên, chân thành, không mặc
cảm, không sợ bị đánh giá. Nếu "chịu khó" v à chân thành (nghĩa là công bằng
với chính mình) trong cuộc tìm kiếm, chắc chắn mỗi người sẽ tìm thấy những
giá trị riêng của chính mình.

Thế thì một người phụ nữ nội trợ sẽ không thấy mất tự t in vì nghĩ rằng
mình không tạo ra đuợc thu nhập và có vị trí xã hội như những người khác. Là

một người vợ và một người mẹ tốt, giá trị của họ vô cùng to lớn đối với gia đình

của họ và do đó họ tất nhiên là những người rất cần thiết trong xã hội. Một
người không có diện mạo xinh đẹp vẫn có thể gây thiện cảm với mọi ng ười xung
quanh họ nếu người ấy thân thiện và vui tính.

Không những chỉ dừng lại ở việc t ìm thấy và trân trọng những giá trị sẵn
có của mình, con người còn có thể phát triển thêm những giá trị mới cho chính
mình. Điều này cũng tương tự như việc các công ty trong quá tr ình phát triển giá
trị thương hiệu đã không ngừng phát triển những dịch vụ cộng th êm (value

adding service) cho khách hàng của mình. Ví dụ như các đại lý bán vé máy bay
phát triển thêm dịch vụ giao vé tận nhà, hướng dẫn lộ trình bay, tư vấn cách
chọn chuyến bay...

Mỗi người chúng ta cũng vậy, ai cũng có thể tạo th êm giá trị cho "thương
hiệu" của chính mình bằng những việc làm đơn giản nhưng thiết thực, ví dụ như
thể hiện sự quan tâm với những người xung quanh, sống vui vẻ, hòa nhã với mọi
người, xây dựng những mối quan hệ tốt với ng ười thân, bạn bè... Mọi nỗ lực dù

nhỏ nhoi nhưng đều mang lại những kết quả đáng kể.
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Khi tạo cho mình được nhiều giá trị, làm cho "cái tôi" của mình đẹp hơn,
người ta sẽ cảm thấy tự tin, cởi mở v à tìm thấy cũng như tạo ra được nhiều điều
tốt đẹp trong cuộc sống. Thấy hiểu đ ược giá trị thật về cái tôi của m ình, người ta
có thể "là chính mình" và sống thật với mình hơn. Họ sẽ không bị môi trường
chung quanh chi phối cách nhìn về "cái tôi" của họ, không mặc cảm tự ti, không
dễ bị tổn thương hay "chạm tự ái" với những câu nói, hành vi và thái độ dù vô

tình hay cố ý của những người khác.

Tuy nhiên, ranh giới giữa việc nhận thức cái tôi tích cực v à cái tôi tiêu cực
là rất mong manh. Cái tôi một khi bị thổi phồng lại th ường gây ra nhiều đổ vỡ,
trở ngại... vì hình như cái tôi lại thường hay phát triển và được phóng đại cùng

với cái tài. Cho nên căn bệnh "cái tôi quá to" cố hữu về sự ki êu ngạo và cố chấp
trầm kha thường lại rơi vào những người có những thành công nhất định trong
xã hội.

Một người leo lên nấc thang danh vọng, địa vị càng cao, thì cái tôi mà họ
vác trên vai dường như càng nặng. Vì thế nếu khi một người bình thường đón
nhận sự bất đồng về ý kiến của  người khác một cách cởi mở, th ì các "sếp" có thể
xem đó là "không thể chấp nhận được". Chính cái tôi quá lớn đã giam cầm một
số người trong nhà tù của sự tự mãn và kiêu căng của chính mình. Mà đã là tù

nhân thì làm sao có hạnh phúc?

Vậy làm sao cởi bỏ được cái gánh nặng cái tôi đó ra? L àm thế nào để
kiểm soát được trạng thái tâm lý tự ti mặc cảm, hay ng ược lại, tâm lý tự cao tự
đại của mình? Làm sao để có thể vượt ra khỏi cái tôi tiêu cực, cái bản ngã

nghiệp chướng của chính mình để có thể là một người tự do, được sống hồn
nhiên yêu đời và hạnh phúc?

Khi chê ai đó có cái tôi quá lớn, người ta thường nói "cái tôi của hắn to
bằng quả núi", hoặc "anh ta tưởng anh ta là cái rốn của vũ trụ", là "trung tâm của
thế giới"... Như vậy, vô hình trung, chúng ta đã thừa nhận mình chỉ là những cá
thể rất nhỏ trong một vũ trụ rộng lớn. So với vũ trụ v à thế giới chung quanh, quả
thật mỗi cá nhân chúng ta chỉ là những hạt nhân nhỏ bé. Những hạt nhân n ày khi

di chuyển va đụng vào nhau, giao tiếp, hỗ tương với nhau, sau đó lại di chuyển
tiếp trong quỹ đạo của riêng mình trong vũ trụ.

Đã không phải là vũ trụ hoặc chỉ là "cái rốn" của vũ trụ, thì tại sao lại dám
xem mình là cả vũ trụ? Bên cạnh đó, mỗi cá nhân là một thực thể tồn tại, phát
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triển, sinh ra và mất đi, có sự hình thành và cấu tạo rất riêng biệt, với những giá
trị nhất định riêng trong thế giới này. Mỗi hạt nhân tuy nhỏ bé nhưng đều có một
chỗ đứng nhất định trong mối tương quan với vũ trụ và các hạt nhân khác, và

không tồn tại vĩnh viễn trong một thực thể nhất định.

Cuộc đời có giới hạn, vậy th ì tại sao chúng ta phải mang vác cái tôi nặng
nề mà không cởi bỏ nó, để làm một người tự do, ung dung, tự tại và được là
chính mình trong cuộc đời này?
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Ngắm bắn mặt trăng

1. Tưởng tượng rằng bạn đang đứng trước một ngã tư đường phố ở
Việt Nam. Không có đèn giao thông. Bạn thì đang ở bên này đường và

muốn sang bên kia đường. Dòng người đang cuồn cuộn chảy ngang tr ước
mặt bạn. Vậy bạn sẽ làm thế nào?

Có ba cách bạn có thể làm:

Một là: Bạn thẫn người ra "đông quá, thôi mình quay về thôi!".

Hai là: Bạn đứng đó, phân tích từng chiếc xe một, xem cách đi của nó thế
nào để mình còn biết cách xử lý. Nhưng vì xe cộ đi qua đi lại khá đông nên bạn
vừa nghĩ xong cho chiếc xe này thì lại một chiếc xe khác xuất hiện, rồi lại chiếc
xe nữa, đi đủ kiểu khác nhau, và bạn phân tích không xuể. Nên bạn cứ đứng
nhìn ngập ngừng mãi, với một niềm hy vọng mong manh rằng, giá rồi đến một
lúc nào đó, hết xe thì mình có thể vượt qua. Nhưng bạn biết rồi đấy, đường vắng
xe là điều ngày càng không thể ở Việt Nam.

Cách thứ ba: Bạn biết bên kia đường là nơi bạn muốn tới, và bạn sẽ nhìn

quanh cẩn thận, và vừa lèo lái giữa dòng xe cộ, có khi bạn ngừng chờ cho một
chiếc xe đi qua, có khi bạn rồ ga nhanh h ơn, rồi cuối cùng bạn cũng có thể vượt
qua được và sang được bên kia đường.

Chắc bạn đọc đến đây th ì cũng thấy rằng cách thứ ba mới l à cách chúng ta

thường hay làm và làm một cách rất tự nhiên.

2. Liệu bạn có thể nhận thấy khi bạn có một mục đích trong cuộc sống, nó
sẽ giúp bạn nhận ra được những rào cản cần phải vượt qua để đạt tới. Đồng thời,
nếu đó là mục đích thực sự của bạn, nếu nó l àm bạn thực lòng yêu thích và để
tâm theo đuổi, nó cũng giúp bạn tìm được cách vượt qua những rào cản.

Trong thực tế, dù bạn muốn đạt được điều gì, rào cản vẫn sẽ luôn tồn tại.
Nếu ta quá rối trí bởi những rào cản, thì ta có thể thuộc loại người thứ nhất đi
qua đường: Thấy sợ quá nên bỏ về nhà ngủ mất, tất nhiên chúng ta cũng có thể
áp dụng cách sống này, và rồi chúng ta sẽ không gặp vấn đề nào nữa. Tuy vậy,
nếu cuộc sống mà không có những trải nghiệm thì còn gì thú vị nữa?

Cũng có thể bạn sẽ có cách giải quyết của ng ười đi xe kiểu thứ hai: Ì ra

phân tích từng vấn đề, có nghĩ cách giải quyết cho từng vấn đề, nh ưng vừa nghĩ
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xong định áp dụng, thì nhìn lại vào thực tế, nó không phải như bạn đã nghĩ nữa
rồi. Vậy nên, bạn có thấy mệt mỏi không khi cứ nghĩ quá nhiều m à hành động
quá ít?

Vậy nên điều cần thiết là luôn hướng tới tương lai, tập trung vào nó, nhưng để
tầm nhìn của bạn đủ mở rộng để nh ìn thấy rào cản mà tìm cách vượt qua thích
hợp, và có những hành động cụ thể nữa.

3. Thêm một câu chuyện nữa tôi muốn kể cho các bạn: Một cung thủ đ ược
ông thầy của mình dạy ngắm bắn... Mặt Trăng. Nhiều ng ười bảo như vậy thật
điên, nhưng cung thủ ngày nào cũng cứ tập bắn như thầy mình bảo. Hiển nhiên

là anh ta không thể nào bắn đến đích là Mặt Trăng được, nhưng rốt cuộc anh ta
vẫn trở thành cung thủ giỏi nhất của quốc gia đó.

Hãy luôn có những mục đích thú vị nhất, tuyệt vời nhất m à bạn có thể
tưởng tượng ra được. Rồi bắt đầu nhúc nhích nào! Có thể bạn không đạt tới mục
đích của mình, nhưng dù gì nó sẽ làm cho bạn không ở nguyên một chỗ rồi. Bạn
đã tiến lên, đã vượt qua điều gì đó. Đó là chưa kể, bạn đạt được mục đích của
mình, lại còn nhận được những điều tuyệt vời quá sức tưởng tượng của mình thì

sao?!



HẠT GIỐNG TÂM HỒN Nguyễn Lê Quang Duy

Tổng hợp từ Internet Trang 193

Vé Số

Hôm qua, tôi ngồi ăn hủ tíu ở một quán quen. Có một b à lão bị mù dò

dẫm cầm xấp vé số trên tay. Sau khi trả tiền ăn, còn 4.000 đồng tôi gọi bà ấy
đến, định bụng sẽ mua giúp bà.

Khi bà đến chìa ra xấp vé số, tôi mới lặng đi v ì xấp vé số ấy chỉ có loại
5.000 và 10.000 đồng. Tôi mới sực nhớ dạo gần đây các công ty xổ số kiến thiết
không còn phát hành loại 2.000 đồng nữa. Mà nếu có, các đại lý cũng không lấy
về vì lời ít.

Tôi trả lại xấp vé số cho bà và nói "Bà ơi, con không mua đư ợc! Xin lỗi
bà". Bà ấy dường như không hiểu chuyện gì, vẫn đứng chìa ra "Bà bán ế quá,
con gọi lại mở hàng, giúp một tờ cho bà đi con!". Tôi nhìn bà, tóc bạc lưng
còng, đôi mắt trắng dã... Không biết con cháu ở đâu mà lại để bà đi bán như
thế...

Tôi vẫn một mực từ chối  vì chỉ còn 4.000 đồng trong túi. Mọi người xung
quanh bảo "Thằng này, mày ác quá, sao chơi trò đó!". Nhưng không ai mua giúp
bà cả.

Rồi bà cũng đi, tiếng gậy lộc cộc nhỏ lắm mà không hiểu sao tôi lại nhói
lòng.

Nếu như trước đây, tôi đã có thể mua giúp bà hai tờ vé số, nếu như trước
đây...

Xăng dầu tăng, vật giá tăng và giá vé số cũng tăng.

Tôi thở dài ngồi dậy xách xe đi. Mọi người vẫn xầm xì bảo tôi ác nhơn ác
đức.

Tôi day dứt mãi đến tận về nhà. Giá mà lúc ấy, tôi cho bà ấy 4.000 đồng,
không biết chừng sẽ đỡ day dứt hơn chăng, hay lại thấy day dứt hơn nếu giả sử
bà ấy không nhận vì "bà bán vé số chứ không đi xin?".

Tôi ngộ ra, đôi khi muốn giúp đỡ người khác, dù mình đã "nhắm mắt
và mở rộng tấm lòng", không hẳn không làm người khác tổn thương.
Đời, đâu có gì là hoàn hảo...
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Chút suy tư trong ngày

Một bác thợ mộc đến tuổi về hưu nói cho ông chủ thầu biết những dự
tính của mình trong thời gian sắp tới. Bác sẽ xin nghỉ h ưu để vui hưởng tuổi
già với con cháu. Bác biết rằng nếu nghỉ việc th ì tài chính của gia đình sẽ có
phần nào thiếu hụt nhưng bác tin rồi đây gia đình sẽ có cách xoay sở được.

Ông chủ thầu tỏ ra tiếc khi thấy người thợ lành nghề xin thôi việc. Ông ta
đề nghị bác cố xây giúp cho hãng thêm một ngôi nhà nữa rồi nghỉ coi như là vì

ông. Bác thợ đồng ý làm nhưng ai cũng hiểu rằng bác miễn cưỡng nhận lời chứ
không thực lòng muốn nhận công việc này.

Bác ta gọi đại một nhóm thợ có tay nghề kém v à mua những lọai vật tư
chất lượng kém để xây dựng căn nhà ấy. Khi ngôi nhà được xây xong, ông chủ
thầu đến tiếp nhận công tr ình và trao vào tay bác chiếc chìa khóa nhà. Ông nói

với bác: "Đây là nhà của anh. Tôi biếu anh món quà này để cảm ơn anh đã làm

việc cho công ty bấy lâu nay".

Chúng ta thì có khác gì bác thợ ấy. Chúng ta xây dựng cuộc đời m ình một
cách cẩu thả, tùy tiện với tâm lý đối phó thay v ì tích cực và chủ động làm cho nó

thật tốt đẹp. Ở một vài thời điểm quan trọng trong cuộc đời m ình, chúng ta

không hề dốc sức lực để thực hiện mọi việc cho thật tốt. Thế rồi khi trông thấy
tình trạng tồi tệ và nhận ra rằng mình đang sống trong căn nhà do chính tay ta

dựng nên thì chúng ta cảm thấy bị sốc. Giá như được biết trước hẳn chúng ta đã

hành động khác đi.

Hãy hìnhdung mình là bác thợ mộc, còn cuộc đời chúng ta chính là ngôi

nhà. Mỗi ngày bạn đóng đinh, lát sàn hoặc xây tường, bạn hãy xây nhà mình

một cách khôn ngoan. Bạn chỉ có một cuộc đời m à thôi. Ngay cả trong trường
hợp bạn chỉ còn sống một ngày, ngày sống đó cũng đáng để bạn sống sao cho tử
tế và có tư cách.

Tấm bảng gắn trên tường ghi rằng: "Sống là thực hiện một kế họach
do chính mình vạch ra". Cuộc sống của bạn hôm nay l à kết quả từ thái độ
sống và những chọn lựa của bạn trong quá khứ. Cuộc sống của bạn ng ày mai

là kết quả từ thái độ sống và những lựa chọn của bạn ngày hôm nay.
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Về tư tưởng giáo dục Arixtốt

Người ta đã biết rõ về Arixtốt với tư cách nhà tư tưởng vĩ đại nhất của
thời cổ đại, khối óc bách khoa nhất trong số các nh à triết học Hy Lạp cổ đại,
người đặt nền móng cho logic học. Nh ưng có lẽ còn ít người biết về ông với tư
cách nhà giáo dục, người mà cách đây hơn hai nghìn năm, trong các tác phẩm
Về giáo dục, Chính trị học và Đạo đức học... đã đưa ra những quan điểm hết
sức sâu sắc về vai trò, mục đích của giáo dục, về hệ thống giáo dục v à sư phạm
học...

Về vai trò, mục đích của giáo dục

Theo quan niệm thông thường, mọi sự giáo dục, dù công khai hay không

công khai, đều hướng tới một lý tưởng nhân đạo Nhưng đối với Arixtốt, giáo
dục như là cứu cánh của con người, của nhân loại, là điều kiện rất quan trọng để
cá nhân hoà đồng với xã hội. Arixtốt cho rằng tài sản tối cao mà mọi người đều
mong ước, đó là hạnh phúc. Nhưng con người hạnh phúc của Arixtốt không phải
là con người hoang dại, không phải là con người ở tình trạng tự nhiên, mà là con

người được giáo dục, con người sung sướng, sống tốt, có đạo đức ông tự đặt câu
hỏi: Có phải hạnh phúc là một cái gì có thể học được hay thu nhận được qua tập
quán, qua các cuộc tập dượt, hoặc cuối cùng, có phải hạnh phúc đến với chúng
ta do sự chia sẻ của một ơn huệ thần thánh nào đó hay chỉ là do sự may rủi.

Arixtốt cho rằng, ở con người có hai phẩm hạnh cơ bản là phẩm hạnh trí
tuệ vả phẩm hạnh luân lý. Phẩm hạnh trí tuệ phụ thuộc phần lớn v ào học vấn đã

tiếp thu được, cả cho sự sản sinh, sự lớn lên và do vậy, phẩm hạnh ấy cần đến
kinh nghiệm và thời gian. Còn phẩm hạnh luân lý là sản phẩm của tập quán và

do vậy, không có một phẩm hạnh luân lý n ào được sản sinh do tự nhiên (mang

tính bẩm sinh). Ông viết: "Người ta muốn trở thành người tất thì phải tiếp nhận
một sự giáo dục và các tập quán của con người tất".

Như vậy, trong quan niệm của Arixtốt, phẩm hạnh trí tuệ đ ược hình thành

thông qua giáo dục, còn phẩm hạnh luân lý được hình thành thông qua tập quán
và do vậy, ngay từ khi còn nhỏ, con người cần được giáo đục cả về kiên thức và

tập quán của loài người.

Arixtốt cho rằng ba yếu tố làm cho con người trở thành người tất và đạo
đức là: tư chất, tập quán và lý trí (raison). Con người, theo ông ngay từ khi sinh
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ra đã có tư chất của một con người, đã có một số khuynh hướng phát triển về thể
xác và tinh thần. Nhưng cũng có nhiều phẩm chất (năng khiếu) vốn có ở con
người lại chẳng có lợi ích g ì cho con người, bởi các tập quán mà người ta tiếp
nhận được từ giáo dục trong gia đ ình và xã hội đã làm biến đổi chúng, thậm chí
còn làm cho chúng mất hẳn. Hơn nữa, dưới tác động của các tập quán, một số
phẩm chất thuộc về bản chất cơ thể đã quay hướng về cái tất nhất hay cái xấu
nhất. Ngoài tư chất, tập quán, con người còn sống bằng lý trí và chỉ có con
người mới có lý trí. Khi tư chất (năng khiếu) của con người được lý trí thuyết
phục theo một xu hướng khác, nghĩa là thông qua giáo dục, thì nó sẽ tất hơn cái
năng khiếu bấm sinh vốn có ở con người. Do đó, sự kết hợp hài hoà cả ba yếu tố
(tư chất, tập quán và lý trí) trong con người là rất cần thiết.

Với quan niệm đó, Arixtốt cho rằng, để đạt đến hạnh phúc, đến sự ho àn

thiện, con người phải có một số năng khiếu (khuynh h ướng) nhất định ngay từ
khi còn nhỏ. Nhưng cái đó chưa đủ. Phải thông qua giáo dục th ì hạnh phúc tiềm
tàng mới trở thành hiện thực. Tương tự như vậy, ông cho rằng, chỉ có thông qua
giáo dục, con người mới có được các phẩm chất và sự khôn ngoan và do vậy nó
cần phải học nghệ thuật sống.

Trong triết lý giáo dục Arixtốt, giáo dục hướng đến sự thư nhàn chiếm vị
trí trung tâm và đó là khâu chủ yếu của việc giáo dục nghệ thuật làm người.
Theo Arixtốt, con người chỉ có được hạnh phúc thực sự khi có được sự thư
nhàn. Sự thư nhàn mà Arixtốt nói đến ở đây không đồng nghĩa với sự rong ch ơi,
đó là tài năng của con người trong việc sử dụng một cách tự do thời gian củ a

mình. Và sự tự do là mục tiêu cuối cùng của giáo dục, bởi con người không thể
có hạnh phúc khi không có tự do, sự tự do đ ược thực thi trong chiêm nghiệm,
hoặc trong hoạt động triết học, tức là trong sự hoạt động của ý thức khi đã gạt bỏ
mọi sự ràng buộc về vật chất. Điều này phù hợp với quan niệm của ông về triết
học: triết học là nhu cầu của những nhu cầu đã được thỏa mãn. Vì thế, theo ông,
giáo dục thường không mang tính chất đào tạo nghề nghiệp, bởi việc thực thi
một nghề có thể là một thứ nô lệ hạn chế. Với Arixtốt, chức năng cao h ơn của
giáo dục là đem lại cho con người sự tự do sáng tạo và một năng lực toàn diện
chứ không phải chỉ là cung cấp cho họ một nghề nghiệp rất hạn chế v à do vậy,
làm cho họ trở nên què quặt.

Theo Arixtốt, sự thư nhàn mà giáo dục cần hướng tới còn là con người
được tự do chăm lo đến các việc cần thiết. Chính qua sự tự do đó m à con người
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có được sự khôn ngoan, sự hiến dâng cho triết học, sự chi êm nghiệm và đây mới
là hạnh phúc thực sự của con người. Thông qua thư nhàn - biểu hiện của sự tự
do, giáo dục phải đạt được mục đích cuối cùng của con người là cuộc sống trí
tuệ và năng lực ý thức.

Đối với Arixtốt, giáo dục không những dẫn con ng ười đến đạo đức, nguồn
gốc chủ yếu của hạnh phúc, mà còn tạo ra các điều kiện cần thiết cho v iệc xây
dựng và ổn định đạo đức, nghĩa là đảm bảo hạnh phúc cho cộng đồng. Theo
Arixtốt, chính do giáo dục mà cộng đồng và xã hội được hình thành. Sự hình

thành xã hội gắn liền với sự hình thành cộng đồng, mà sự hình thành cộng đồng
là do giáo dục đem lại. Arixtốt nhấn mạnh, để thiết lập một x ã hội có đạo đức và

bảo đảm tối đa hạnh phúc cho công dân, th ì không thể phó mặc cho sự may rủi,
mà phải dựa vào khoa học và ý chí. Và ông còn cho rằng, giáo dục không những
tạo ra xã hội, cộng đồng cấu thành xã hội, mà còn đảm bảo sự ổn định xã hội.
Theo ông, bất cứ một sự thay đổi nào cũng có thể dẫn đến sự tham nhũng v à do

vậy, cái mà ông mong tìm được là một xã hội lý tưởng, hiện thực trong trạng
thái ổn định.

Cuối cùng, Arixtốt cho rằng, nếu giáo đục cá nhân phải hướng đến sự thư
nhàn, thì ở cấp nhà nước, giáo dục phải là giáo dục cho hoà bình. Cũng như thư
nhàn, mục tiêu cuối cùng của đời sống cá nhân, hoà bình là mục tiêu cuối cùng

của chiến tranh xã hội. Cuộc sống, về tổng thể, gồm hai bộ phận: công việc v à

thư nhàn, chiến tranh và hoà bình. Do vậy, chiến tranh phải hướng đến hoà bình,

công việc phải hướng đến thư nhàn; cái cần thiết và hữu ích phải hướng đến
những điều cao thượng, đến những cái mà các chính khách phải chú ý tới trong
việc lập pháp, cũng như trong việc giáo dục công dân.

Về hệ thống giáo dục

Hệ thống giáo dục mà Arixtốt hướng tới là một nền giáo dục thường trực,
thường xuyên và liên tục, bao trùm và kéo dài suốt đời người. Quá trình đó được
chia thành nhiều giai đoạn; mỗi giai đoạn gồm bảy năm. Giai đoạn đầu là giai

đoạn giáo dục trẻ em trước khi vào học ở trường. Ở giai đoạn này, trách nhiệm
giáo dục thuộc về cha mẹ, nhất là người cha. Bởi, người cha là tác giả của sự tồn
tại của đứa trẻ (ơn huệ lớn nhất) cũng như của sự nuôi dưỡng và giáo dục nó.

Nhiệm vụ giáo dục này được thực hiện trước khi đứa trẻ sinh ra, cho nên cần áp
đụng các biện pháp để trẻ em khi sinh ra có đ ược các phẩm chất vật chất thiết
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yếu. Cụ thể, tuổi cha và tuổi mẹ phải ở một độ tuổi nhất định n ào đó và nên có
thai vào mùa đông. Trong thời kỳ thai nghén, người mẹ phải chăm sóc kỹ lưỡng
thân thể mình bằng cách đi dạo chơi và ăn uống đầy đủ, đồng' thời phải có sự
yên tĩnh hoàn toàn về tư tưởng. Trẻ sơ sinh phải có được một khẩu phần ăn giàu

về chất. Ngay từ tuổi ấu thơ, trẻ em phải được rèn luyện về thân thể vả phải
được làm quen với giá rét.

Đến 5 tuổi, trẻ em cần được đào luyện với các trò chơi. Nhưng các trò

chơi phải thích hợp với chúng, không được gây cho chúng sự mệt mỏi v à quá

buông thả. Ở chúng, mọi sự thô lỗ trong ăn nói,  hoặc việc xem các bức tranh
không đúng đắn phải được loại trừ để tránh gây cho chúng những cảm giác
không xứng đáng, bởi nếu không, đến tuổi thanh ni ên sau này, chúng sẽ xa lạ
với tất cả những thứ mà luân lý trách phạt.

Khi 5 tuổi đầu qua đi, trong 2 năm tiếp theo, trẻ em cần được tham gia với
tư cách thính giả của các buổi giảng dạy mà bản thân chúng phải nghiền ngẫm
sau này. Đến 7 tuổi, trẻ em cần được đến trường. Thời kỳ này kéo dài đến tuổi
21 và được chia làm ba cấp. Tuy nhiên, quá trình giáo dục chưa phải đã hoàn

thành ở tuổi 21. Nhưng, không còn nghi ngờ gì nữa, trong thời kỳ này, con

người đã được tiếp thu một sự giáo dục và sự chăm sóc rất sáng suốt, bởi ngay
cả khi đã đến tuổi người lớn, họ vẫn phải thực hành những điều mà họ đã học
được ở thời ký này và chuyển chúng thành những tập quán, thói quen của m ình.

Theo Anxtốt, thân thể đạt đến độ chín ở giữa tuổi 80 v à 35, còn tâm linh thì vào

khoảng tuổi 49.

Đối với Arixtốt, giáo dục là công việc của nhà nước. Các trường học phải
là trường công lập. Cũng như Platôn, Anxtốt đã đi trước thời đại trong việc xây
dựng hệ 'thống giáo dục công lập mà ngày nay, chúng ta vẫn đang thực hiện.
Việc thiết lập một sự giảng dạy công cộng l à một sự dân chủ hoá của giáo dục.
Giáo dục nhất thiết phải là thông nhất và đồng nhất cho mọi người, kể từ khi lọt
lòng cho đến 21 tuổi.

Về sư phạm học

Trước hết, Arixtốt cho rằng, cần phải tránh sự cực đoan, thái quá trong
giảng dạy. Ngay cả trong lĩnh vực thể dục, cũng không n ên mong muốn đào tạo
nên những nhà vô địch với bất ký giá nào. Và trong giảng dạy âm nhạc, nên

hướng đến sự hình thành thú vui âm nhạc ở mọi người hơn là đào luyện các ký
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tài. Hơn nữa, chỉ nên đòi hỏi ở người học những cái mà anh ta có thể làm được.
Và không nên áp đặt những bài học chính trị đối với lớp thanh niên khi mà họ
chưa có một kinh nghiệm nào về cuộc sống.

Cuối cùng, giảng dạy phải có giới hạn thích hợp đối với ng ười học, phải
tính đến tuổi tác, tính cách, năng lực tiếp thu, thể lực của ng ười họe, bởi sự lập
luận nhanh và đúng đắn không phải là năng lực có tính đồng đều ở mọi người
học. Theo Arixtốt, để phù hợp với tư chất của con người, cả về thân thể, tinh
thần và lý trí, sự giáo đục phải được tiến hành qua từng giai đoạn, trong đó việc
chăm sóc thân thể phải đi trước việc chăm sóc tinh thần và tiếp đến, phải thực
hiện việc chăm lo sở thích. Nhưng, chăm lo sở thích là để phục vụ cho trí tuệ và

chăm sóc thân thể là để phục vụ cho tinh thần. Do lý trí v à trí tuệ chỉ phát triển ở
trẻ em từ một độ tuổi nào đó, nên giáo dục cần được khởi đầu bởi thể dục , tiếp
đến là âm nhạc và kết thúc bằng triết học.

Arixtốt phân biệt hai loại sư phạm bổ sung cho nhau: giáo dục bằng lý trí
và giáo đục bằng tập quán.

Đối với giáo đục bằng tập quán, Arixtốt không ủng hộ cách dạy với sự lặp
lại một cách máy móc (đối lập với cái mà ngày nay chúng ta gọi là "sư phạm
tích cực") Trong Đạo đức học, ông nhấn mạnh: Cái thứ m à chúng ta được học
để làm ra, thì trong khi làm, chúng ta đã học cái thứ ấy. Thí dụ, chính chúng ta
xây dựng mà chúng ta trở thành nhà xây dựng, chính chúng ta chơi đàn cithara
mà chúng ta trở thành nghệ nhân chơi cithara. Điều đó cũng có giá trị đối với
giáo dục đạo đức, luân lý: Chính qua thực thi các h ành động đúng mà chúng ta

trở thành người đúng đắn, thực thi các hành động có điều độ mà chúng ta trở
thành người điều độ, thực thi các hành động can đảm mà chúng ta trở thành

người can đảm, thực thi khoa học mà chúng ta trở thành nhà khoa học, trở thành

người nắm vững khoa học. Bằng tập quán v à sự giáo dục tích cực đó, các năng
khiếu tự nhiên của con người sẽ không ngừng được phát triển.

Theo Arixtốt, phương pháp giáo dục như vậy không khiến cho người học
phải hứng chịu một cách thụ động. Trái lại, chỉ có ph ương pháp đó mới đánh giá
chính xác kết quả học tập. Cũng ở đây, lý thuyết về giáo dục đ ã đi theo trọng
tâm của hệ thống triết học Arixtốt: được hành động là một thú vui của con
người.
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Với Arixtốt, việc giáo dục bằng tập quán li ên quan đến sự bắt chước, kinh
nghiệm và trí nhớ. Ông cho rằng, con người thích bắt chước. Đó là tập tính cố
hữu của con người: có ở con người ngay từ khi còn là trẻ thơ. Và theo ông, tất cả
mọi nghệ thuật đều xuất phát từ sự bắt ch ước thiên nhiên. Do vậy, sự bắt chước
là yếu tố chính trong giảng dạy và giáo dục. Trong giáo dục đạo đức, phải có
gương tốt bởi không có gương tất thì không thể có được sự bắt chước những
điều tất, và điều đó là đúng với mọi lĩnh vực. Nhưng có một số phẩm hạnh và

kiến thức mà con người chỉ có thể thu nạp được bằng kinh nghiệm. Ví dụ, sự
thận trọng và sự thận trọng chỉ có thể trở thành thông thuộc với con người khi
được thông qua kinh nghiệm, điều mà một thanh niên không bao giờ có được.
Chính vì vậy mà người ta có thể tự hỏi vì sao một đứa trẻ đã có thể trở thành nhà

toán học, mà lại không có khả năng trở thành nhà triết học, hoặc ngay cả nhà vật
lý học.

Nói về vai trò của trí nhớ và sự lập lại nhiều lần của các hành động trong
giáo dục, Arixtốt cho rằng, giáo dục bằng lý trí l à phần phụ, bổ sung cho giáo
dục bằng tập quán. Mục đích của nó l à làm cho người học hiểu rõ về các nguyên

nhân của mỗi sự vật. Giáo  dục bằng lý trí thường hướng đến cái phổ thông, cái
vượt qua kinh nghiệm. Với những người chỉ có kinh nghiệm, họ biết rất r õ cái gì

của sự vật, nhưng lại mù tịt cái tại sao của nó, còn những người có tri thức khoa
học thì lại hiểu cả cái tại sao lẫn cái vốn có của sự vật.

Arixtốt xác định hai phương pháp đặc trưng của giáo dục bằng lý trí là

giảng dạy theo lối quy nạp và giảng dạy theo lối diễn dịch. Theo ông, tr ên thục
tế, chúng ta chỉ học theo lối quy nạp hoặc diễn dịch m à thôi. Muốn chứng minh
được tính chân thực, trước hết phải xuất phát từ các nguyên tắc phổ biến và quy

nạp (từ các trường hợp riêng biệt).

Theo Arixtốt, các khoa học lý thuyết (toán học, thần học) đ ược giảng dạy
phần lớn theo cách diễn dịch, có nghĩa l à không xuất phát từ các thí dụ, mà từ
các nguyên tắc phổ biến. Đây là trình độ cao nhất của giáo dục bằng lý trí v à do

đó, được thực thi bằng phép tam đoạn luận.

Như vậy, ở Arixtốt, giáo dục bằng lý trí tr ùng hợp với sự vận động của
khoa học hay triết học lý luận, còn giáo dục bằng tập quán trùng hợp với hành

động đạo đức hay triết học thực hành...
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Tóm lại, theo Arixtốt, do bản chất của m ình, con người vốn đã có những
năng khiếu đặc biệt, nhưng chỉ có thể bằng giáo dục th ì con người mới học được
cách làm người, mới trở thành con người thực thụ, con người hoàn thiện. Tất cả
các hoạt động nghệ thuật, các hoạt động giáo dục đều h ướng đến mục tiêu khắc
phục những nhược điểm của con người. Chính thông qua giáo dục mà nền văn
hoá của nhân loại được tạo dựng. Khi con. người đã trở nên hoàn thiện thì không

cần đến giáo dục.

Lý thuyết giáo dục của Arixtốt không mất đi tỉnh thời sự của nó. Điều m à

ông nói về vai trò của giáo dục trong xã hội, về một hệ thống giáo dục thường
xuyên và một nền giáo dục cho hoà bình, về sư phạm học đã khiến cho những
người có trách nhiệm đối với nền giáo dục hiện thời phải suy ngẫm. Đặc biệt,
điều đó rất có ý nghĩa đối với việc xây dựng v à phát triển nền giáo dục Việt
Nam, một nền giáo dục đang thiếu sự định h ướng của tư duy triết học.
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Ba câu chuyện cuộc đời

Giữa tháng 6/2005, một bài phát biểu ở lễ trao bằng tốt nghiệp của tr ường
ĐH danh tiếng Stanford (Mỹ) đã gây chấn động lớn ở các giảng đường ĐH và

được đăng tải ở các báo giáo dục v à kinh doanh trên thế giới, loan rộng trên

internet. Chủ nhân bài phát biểu này là ông Steve Jobs, Giám đốc điều hành của
tập đoàn máy tính Apple Computer và xư ởng sản xuất phim hoạt h ình Pixar

Animation Studio.

Không hàm chứa những lời hô khẩu hiệu giáo điều, b ài phát biểu của ông
Jobs đơn giản là một chuỗi các tự truyện của một doanh  nhân thành đạt đã trải
qua một cuộc đời nhiều sóng gió và bất ngờ: bỏ học ĐH, mày mò lắp ráp máy
tính, bị đuổi khỏi công ty do chính m ình sáng lập để rồi cuối cùng lại quay về
thống trị…

Đặc biệt hơn cả, thay vì chúc các tân cử nhân Stanford một sự ngh iệp
thành công, tương lai chói lọi như thường các đại biểu vẫn làm ở lễ tốt nghiệp,
Jobs đã nói: “Hãy cứ đói khát và dại dột” (Stay hungry. Stay foolish”). Bởi v ì

chỉ có mạo hiểm, mơ ước, và sống đúng với đam mê của mình, mới có thể thật
sự thành công và mãn nguyện".

VNN giới thiệu bài phát biểu của Steve Jobs (mà ông gọi là ba câu

chuyện cuộc đời mình) với hy vọng thêm một góc nghĩ cho các bạn trẻ Việt Nam
trước những cuộc thi căng thẳng và những quyết định lớn của cuộc đời.

Câu chuyện đầu tiên - “kết nối các sự kiện”

Tôi bỏ học ở trường ĐH Reed sau sáu tháng nhưng vẫn ở lại loanh quanh
đến tận 18 tháng nữa mới thực sự ra đi. Tại sao tôi lại chọn bỏ học?

Mọi thứ bắt đầu từ lúc tôi chào đời. Mẹ đẻ của tôi là một SV trẻ mới tốt
nghiệp ĐH, chưa chồng. Vì thế, bà quyết định mang tôi cho làm con nuôi. Bà tin

rằng nên để những người có bằng ĐH mang tôi về nuôi v à đã sắp xếp sẵn mọi
thủ tục cho con với 2 vợ chồng luật s ư. Chẳng thể ngờ, đến lúc tôi chào đời, họ
lại đổi ý muốn có con gái.



HẠT GIỐNG TÂM HỒN Nguyễn Lê Quang Duy

Tổng hợp từ Internet Trang 203

Thế là, bố mẹ tôi bây giờ, lúc đó đang trong danh sách chờ đợi, nhận đ ược
một cú điện thoại lúc nửa đêm: “Có một bé trai mới sinh chưa ai nhận. Ông bà

có muốn nhận không?” Họ vui mừng đồng ý ngay. Khi mẹ đẻ mới biết bố mẹ tôi
chưa bao giờ tốt nghiệp ĐH, thậm chí cha tôi còn chưa tốt nghiệp cấp ba, bà

nhất định không ký giấy cho con nuôi v à chỉ nhượng bộ khi bố mẹ tôi hứa sau
này sẽ cho tôi vào ĐH.

17 năm sau, tôi vào ĐH thật. Nhưng tôi lại ngu ngốc chọn một trường đắt
tiền ngang với Stanford, và toàn bộ số tiền ít ỏi của bố mẹ tôi, những người lao
động chân tay, đổ vào trả tiền học.

Sau sáu tháng, tôi thấy việc đầu tư như vậy thật vô nghĩa. Tôi không biết
mình muốn làm gì và cũng không biết trường ĐH sẽ giúp mình như thế nào. Thế
mà tôi vẫn ngồi đây, tiêu tốn những đồng tiền bố mẹ bỏ bao mồ hôi công sức cả
đời mới kiếm được. Tôi quyết định bỏ học và tin rằng, mọi thứ rồi cũng được
thu xếp ổn thoả. Lúc đó thật sự rất run, nh ưng bây giờ nhìn lại, tôi hiểu rằng, đấy
là quyết định đúng đắn nhất của đời m ình. Ngay khi quyết định bỏ học, tôi đã bỏ
những môn bắt buộc mà mình không thích và bắt đầu kiếm các lớp có vẻ thú vị
hơn.

Tôi không được ở KTX, vì vậy tôi ngủ ở sàn nhà phòng các bạn, trả vỏ
lon Coca để lấy 5 cent mua thức ăn, và đi bộ hơn 10 cây số dọc thành phố vào

các ngày chủ nhật để đến ăn một bữa làm phúc hàng tuần của đền Hare Krishna.
Tôi thật sự thích cuộc sống đó. Và chính những gì đã xem, nghe, thấy, khám phá
bằng trí tò mò và tri giác của tuổi trẻ…lúc đó đã biến thành những kinh nghiệm
quý báu cho tôi sau này.

ĐH Reed lúc đó có trường học dạy thiết kế thư pháp, có lẽ là đỉnh nhất
trong cả nước. Mọi mẫu chữ trên các poster, biển hiệu… xung quanh trường đều
rất được thiết kế rất đẹp.

Lúc ấy, coi như đã bỏ học và không phải học những môn bắt buộc nữa, tôi
quyết định chọn lớp học về mẫu chữ mỹ thuật để t ìm hiểu cung cách thiết kế.
Tôi đã tìm hiểu về các mẫu chữ serif, san serif, về các khoảng cách khác nhau
giữa các mẫu chữ, về các phương cách làm cho kiểu in (typography). Những
kiểu cách vẽ chứ đó thật gợi cảm, tinh tế, giàu lịch sử. Chúng mê hoặc tôi từ lúc
nào không hay.
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Những thứ viển vông này chắc chẳng đem lại một ứng dụng thực tế n ào

cho cuộc đời tôi. Thế nhưng 10 năm sau, khi bắt đầu thiết kế chiếc máy tính
Macintosh đầu tiên, tất cả quay trở lại. Chúng tôi đã dồn hết kiến thức của mình

vào thiết kế chiếc Mac này. Đó là chiếc máy đầu tiên có kiểu chữ rất đẹp.

Nếu tôi đã không bước chân vào lớp học thiết kế chữ hồi ĐH, chiếc Mac
bây giờ sẽ không bao giờ có các kiểu dáng chữ v à các phông chữ có khoảng

cách đều nhau như thế này. Và vì thế, có lẽ cũng chẳng máy tính cá nhân n ào

trên thế giới có các kiểu chữ này (vì Windows cóp hoàn toàn từ Mac). Nếu
không bao giờ bỏ học, tôi đã không đi học lớp thiết kế chữ này, và các máy tính

cá nhân cũng không có được những mẫu chữ tuyệt diệu hôm nay. Dĩ nhi ên, khi

còn ngồi ghế nhà trường, làm sao tôi có thể kết nối các sự việc theo hướng như
vậy? Nhưng 10 năm sau nhìn lại, tất cả đều rất rõ ràng.

Dĩ nhiên, các bạn không thể kết nối các sự việc khi nh ìn về phía trước, chỉ
có thể làm như vậy khi ta nhìn lại một quãng đường. Vì vậy, các bạn phải tin
tưởng rằng các hành vi, sự kiện của hiện tại có một mối li ên quan nào đó đến
tương lai. Bạn phải tin tưởng vào một điều gì đó - linh tính, số phận, cuộc đời,
thuyết nhân quả…bất kỳ cái gì. Lối suy nghĩ này chưa bao giờ làm tôi thất vọng,
và chính nó đã tạo nên tất cả những khác biệt trong cuộc đời m ình.

Câu chuyện thứ hai: Tình yêu và sự mất mát

Tôi đã rất may mắn khi tìm thấy điều mình thực sự yêu thích khi còn trẻ
tuổi. Woz và tôi bắt đầu thiết kế máy Apple trong gara ô tô của bố mẹ tôi hồi tôi
mới 20 tuổi. Chúng tôi làm việc rất chăm chỉ, và trong vòng 10 năm sau, Apple
đã trưởng thành. Từ một bộ sậu chỉ có 2 người biến thành một tập đoàn trị giá 2
triệu đô la với hơn 4.000 nhân viên. Chúng tôi đã cho ra đời sản phẩm đỉnh cao
nhất của mình -máy Macintosh - năm trước đó, lúc tôi mới bước sang tuổi 30.

Rồi tôi bị đuổi việc. Làm sao có thể bị đuổi việc khỏi một công ty bản
thân mình sáng lập nên? Chuyện là thế này. Khi Apple mở rộng, chúng tôi thuê

một người mà tôi nghĩ là rất tài năng để điều hành công ty cùng mình. Một hai
năm đầu, mọi thứ đều ổn. Nhưng rồi những định hướng tương lai có điểm bất
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đồng, cuối cùng, chúng tôi cãi nhau. Hội đồng quản trị đã đứng về phía anh ta,

tôi thì ra khỏi công ty, khi 30 tuổi.

Tâm huyết của cả một thời kỳ đã tiêu tan, tôi hoàn toàn tuyệt vọng.

Một vài tháng sau đó, không biết phải làm gì, tôi cảm thấy đã không phải
với các bậc tiền bối, đã bỏ lỡ cơ hội khi nó đến tầm tay. Tôi đã gặp David
Packard và Bob Noyce và cố gắng nói lời xin lỗi v ì đã làm hỏng mọi chuyện. Là

một trường hợp thất bại mà công chúng đều biết đến, thậm chí tôi còn nghĩ đến
việc bỏ chạy khỏi thung lũng nơi mình sống.

Nhưng rồi có một điều mà dần dần tôi nhận ra - tôi vẫn rất yêu những việc
mình làm! Những biến đổi ở Apple đã không hề làm giảm sút niềm đam mê đó.
Tôi đã bị từ chối, nhưng vẫn yêu. Vì thế, tôi quyết định làm lại.

Lúc đó, tôi không thể nhận thức được rằng, chính việc bị đuổi khỏi Apple
là điều tuyệt vời nhất đã diễn ra trong đời. Những gánh nặng của vinh quang
được thay thế bởi cảm giác nhẹ nh õm khi bắt đầu lại từ đầu và không chắc chắn
về mọi thứ. Tôi được tự do bước vào thời kỳ sáng tạo nhất của cuộc đời.

Trong vòng 5 năm sau đó, tôi bắt đầu một công ty tên là NeXT, một công
ty khác tên Pixar, và đem lòng yêu một người phụ nữ tuyệt vời sau này đã trở
thành vợ tôi.

Pixar bắt đầu sản xuất các phim hoạt h ình sử dụng công nghệ máy tính
đầu tiên của thế giới, bộ phim Câu chuyện đồ ch ơi (Toy Story), và bây giờ đã

trở thành một trong những xưởng sản xuất phim hoạt h ình thành công nhất thế
giới.

Vật đổi sao dời, cuối cùng thì Apple lại mua lại NeXT và tôi trở về Apple,
sử dụng chính những công nghệ đ ã phát triển ở NeXT vào phục hưng lại cho
Apple. Tôi và Laurence đã cùng nhau xây dựng một gia đình đầm ấm.

Tôi tin chắc rằng, những điều kỳ diệu tr ên đã không xảy ra nếu tôi không
bị đuổi khỏi Apple. Đó là một liều thuốc đắng, nhưng đúng là bệnh nhân cần có
nó. Đôi lúc cuộc đời quẳng một cục gạch vào đầu bạn. Đừng mất niềm tin.

Tôi tin rằng, điều duy nhất tiếp sức cho m ình là việc tình yêu những việc
mình làm. Bạn cũng vây, phải tìm thấy niềm đam mê của mình. Đối với công
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việc hay với người tình đều thế cả. Công việc sẽ chiếm một phần lớn cuộc sốn g

của bạn, và cách duy nhất để thực sự toại nguyện là làm được những điều bạn
nghĩ là vĩ đại nhất. Và cách duy nhất để làm được những điều vĩ đại là yêu việc
mình làm. Nếu chưa tìm thấy thì bạn cứ tiếp tục tìm đi. Đừng bằng lòng với sự
ổn định. Giống như trong tình yêu vậy, bạn sẽ biết ngay khi bạn t ìm thấy nó. Và

cũng giống như trong bất kỳ mối quan hệ nào, nó sẽ chỉ tốt đẹp thêm theo năm
tháng mà thôi. Bạn cứ tìm đến khi bao giờ thấy, đừng dừng lại.

Câu chuyện thứ ba: Cái chết

Khi 17 tuổi, tôi đọc một câu rằng: “Nếu ngày nào bạn cũng sống như thể
đó là ngày tận thế của mình, đến một lúc nào đó bạn sẽ đúng”. Câu nói đó để lại
ấn tượng lớn với tôi, và trong suốt 33 năm qua, tôi luôn nh ìn vào gương mỗi
ngày để tự hỏi mình: “Nếu hôm nay là ngày cuối của đời mình, liệu mình có

muốn làm những việc hôm nay mình sắp làm không?” Và khi nhận ra câu trả lời
là “không” ngày này qua ngày khác, tôi bi ết mình cần thay đổi điều gì đó.

Ghi nhớ rằng "một ngày nào đó gần thôi, mình sẽ chết đi" là một bí quyết
vô cùng quan trọng giúp tôi quyết định những lựa chọn lớn trong đời.

Bởi vì hầu hết mọi thứ - những mong đợi của người khác, lòng kiêu hãnh,

nỗi lo sợ xấu hổ khi thất bại - tất cả đều phù phiếm trước cái chết, để lại những
gì thật sự quan trọng. Luôn nhớ rằng m ình sẽ chết là cách tốt nhất mà tôi biết để
tránh sa vào cái bẫy suy nghĩ rằng mình không muốn mất đi cái gì đó. Ta đã

hoàn toàn vô sản rồi. Chẳng có lý gì để không đi theo tiếng gọi trái tim.

Một năm trước đây, tôi bị chẩn bệnh ung thư. Tôi đi soi người lúc 7h30

sáng và phát hiện có một khối u trong tuyến tuỵ. Lúc đó, tôi c òn chẳng hiểu
tuyến tuỵ là gì. Bác sĩ bảo rằng chắc là một loại ung thư không chữa được, và tôi

chỉ sống được 3-6 tháng nữa thôi. Bác sĩ khuyên tôi về nhà sắp xếp lại mọi công
việc, có thể ngầm hiểu như thế là chuẩn bị mọi thứ trước cái chết. Có nghĩa là

phải gói gọn những điều muốn nói với các con trong 10 năm tới trong v òng một
vài tháng. Có nghĩa là đảm bảo mọi thứ được sắp xếp ổn thoả để cả mọi thứ đều
dễ dàng suôn sẻ khi tôi ra đi.
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Cả ngày hôm đó tôi nghĩ đến lời chẩn bệnh. Tối đó tôi lại ngồi khám,
người ta cho đèn nội soi vào cổ họng xuống dạ dày và ruột non, lấy kim châm
vào tuyến tuỵ để lấy ra một số tế bào từ khối u. Lúc đó tôi rất b ình thản, nhưng
vợ tôi kể lại lúc đó khi các bác sĩ soi các tế bào dưới kính hiển vi họ đã bật khóc
vì phát hiện ra đây là một trông số rất ít loại u ác tính có thể chữa bằng phẫu
thuật. Tôi đã qua phẫu thuật và giờ thì khoẻ rồi.

Không ai muốn chết cả. Kể cả những người muốn lên thiên đàng cũng
không muốn chết ở đó. Thế mà cái chết lại là điểm đến của tất cả chúng ta.
Không ai có thể trốn khỏi nó. Có lẽ đó cũng là điều hợp lẽ, bởi Cái chết là sản
phẩm tuyệt vời nhất của Cuộc sống. Nó l à yếu tố làm thay đổi cuộc sống. Nó gạt
bỏ cái cũ và mở đường cho cái mới. Ngay bây giờ “cái mới” là các bạn, nhưng
không xa nữa bạn sẽ trở thành cái cũ và bị loại bỏ. Thứ lỗi cho tôi nếu nói nh ư
thế là quá gay cấn, nhưng mà đúng như vậy đấy.

Thời gian của các bạn là có hạn, nên đừng phí phạm bằng cách sống cuộc
đời của người khác. Đừng rơi vào bẫy của sự độc đoán, giáo điều của ng ười
khác. Đừng để những ý kiến ồn ào xung quanh đánh ch ìm tiếng nói bên trong

bạn. Và quan trọng nhất, hãy có dũng cảm để đi theo tiếng gọi của trái tim v à

linh tính. Chúng biết bạn thực sự muốn gì. Mọi thứ khác chỉ là thứ yếu thôi.

Khi tôi còn trẻ, có một tuyển tập tuyệt diệu t ên là Catelogue toàn trái đất,
được coi như cuốn sách gối đầu giường của thế hệ chúng tôi. Một tác giả t ên

Stewart Brand đã viết cuốn sách này, và ông đã làm cho nó vô cùng sống động
bằng những chấm phá lãng mạn của mình trong đó. Đó là những năm cuối thập
kỷ 60, khi chưa có máy tính cá nhân, nên được tạo nên hoàn toàn bằng máy chữ,
kéo, và máy chụp ảnh polaroid. Nó giống như một Google trên giấy vậy: rất lý
tưởng, tràn đầy các công cụ hay ho và ý tưởng vĩ đại.

Steward và nhóm của ông đã cho ra đời một vài số Catelog toàn trái đất.
Số cuối cùng ra vào giữa những năm 70, lúc đó tôi bằng tuổi các bạn bây giờ. Ở
bìa sau cuốn tuyển tập có bức ảnh một con đ ường ở nông thôn vào một sớm mai,
cảnh vật rất thích hợp cho những ng ười thích phiêu lưu tự đi bộ du hành. Ở dưới
có dòng chữ: “Hãy cứ đói khát và dại dột” (Stay hungry. Stay foolish). Đó l à lời
tạm biệt của họ trước khi kết thúc. Và tôi luôn ước muốn điều đó cho bản thân.

Và bây giờ, khi các bạn tốt nghiệp và bước đến những chân trời mới, tôi cũng
chúc các bạn như vậy.
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Không và có

Anh còn nhớ rất rõ câu chuyện của ba dạy về
phép làm toán. Đó là hồi anh mới năm tuổi, ba bắt đầu
dạy làm các phép tính đơn giản. Các em hẳn biết rằng
ba của chúng ta chỉ có cách dạy theo những điều gần gũi
trong cuộc sống.

Một lần anh hỏi ba: "Ba ơi, có phải mình cộng nhiều số không lại th ì sẽ
được số một?". Các em đừng cười! Trong đầu óc non nớt của một đứa trẻ lập
luận rất đơn giản: hẳn là cộng nhiều thứ lại với nhau th ì chắc phải được một thứ
lớn hơn, nhiều hơn!

Nếu chúng ta theo đại số mà tính lại thì nếu lấy số âm là cộng cho nhau
thì kết quả càng âm, tức càng đi xa số không hơn. Nếu con của các em hỏi như
thế thì các em sẽ trả lời ra sao? Ba của chúng ta đã trả lời rất đơn giản: "Nếu
hôm nay vịt nhà ta không đẻ trứng nào, ngày mai cũng vậy, ngày mốt cũng thế,
vậy thì con có được trứng nào không?". Nghe ba trả lời, anh "à ra thế", dù có

hàng vạn số không cộng lại với nhau cũng không t hể nào được một số nào khác

ngoài s ố không.
Lớn lên, anh thấy đó là một triết lí sâu sắc. Đó là ba đã vận dụng một triết lí
trong thực tế cuộc sống. Đã không rồi thì không thể nào có được!

Các em yêu quý,

Cuộc sống này cũng vậy thôi. Các em mong mỏi m ình sẽ có được những
điều lớn lao, tốt đẹp trong cuộc sống th ì phải trải qua những cái "có" nhỏ nhặt
đầu tiên, chứ không thể bỗng nhiên mà có. Này nhé, em gái, em đ ã là cô giáo,

thì những cái "có" đầu tiên của em là lòng say mê làm cô giáo từ khi em còn

chưa đi học; là quá trình nhiều năm dài tích lũy kiến thức; là sự rèn luyện trình

độ, nhân cách của một người giáo viên...

Còn em trai, em đang là cử nhân vi sinh vật, là kết quả của nhiều năm t ìm
tòi, khám phá những điều kỳ diệu của tự nhiên trong chùm phong lan dại hay bụi
chuối sau nhà, thậm chí cả bầy nòng nọc mỗi mùa mưa đặc sệt ở các vũng nước;
là sự chịu khó nghiên cứu học tập qua hàng loạt thí nghiệm, thực nghiệm...
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Nay mai, các em có muốn trở thành những người đi sâu hơn trong lĩnh
vực của mình, các em cũng phải tích lũy từ những cái "có" đ ã qua và những cái
sẽ tới. Đó là một quá trình dài, liên tục, đòi hỏi sự nỗ lực cao độ, bền bỉ.

Anh dặn dò các em cũng chính là tự răn mình, không được lơ là trong
cuộc sống. Chúng ta đứng lại tức l à thụt lùi vì thế giới này luôn vận động tiến về
phía trước. Anh em chúng ta phải không ngừng phấn đấu trong học tập, trong
công tác và trong các mặt của cuộc sống, nếu không muốn m ình bị đào thải.

Anh càng nhớ câu chuyện "có - không" của ba nhiều năm trước, lại càng

trân trọng sự hi sinh của ba và mẹ, những người đã cho chúng ta những điều
"có" đầu tiên vô giá của cuộc đời!
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Dù thầy không phải là cha

Hồi đó tôi chỉ là cậu bé 6 tuổi sống cùng cha mẹ ở Los Angeles. Cha tôi
là thầy giáo, ông dạy môn văn tại một tr ường trung học.

Một buổi chiều cha trở về, mặt đầy phiền muộn. Ngồi v ào bàn ăn ông
chẳng nói lấy một câu, mẹ lựa lời hỏi: "Ở tr ường xảy ra chuyện à?". Trầm ngâm
một lúc, ông khẽ trả lời: "Cậu David ở lớp anh bị bắt v ì mang cocain vào

trường... Trước kia nó là một đứa ngoan, tại sao nay lại đổ đốn như vậy...".

Ghen tị vì bị người khác chia sẻ tình cảm nên tôi đã thốt ra một câu mà

bây giờ nhớ lại tôi vẫn còn hổ thẹn: "Anh ấy đâu phải là con của bố mà bố rầu rĩ
thế?". Ông quay sang nh ìn tôi, ánh mắt thật nghiêm khắc: "Con không được nói
như vậy... Bố thấy bất lực v ì không làm tốt vai trò của mình, những điều tốt lành

từ chữ nghĩa văn chương bố truyền thụ cho học sinh đã không có tác dụng...".

Rồi giọng ông trầm xuống như tự nói với bản thân: "David không c òn mẹ,
bố nó làm việc ở nước ngoài nên thỉnh thoảng mới ghé thăm con, nó thiếu t ình

thương... Năm nay là năm học cuối, không ai bảo lãnh, nó nguy mất...". Sáng
hôm sau, khi tôi thức dậy ông đã đi rồi. Mẹ bảo: "Bố đến đồn cảnh sát".

Năm năm sau cha bị tai nạn giao thông, ông ra đi không một lời trăn trối.
Trong đám tang của ông có một người thanh niên lạ mặc bộ vest đen lịch sự.
Anh nói lời chia buồn và tự giới thiệu với mẹ: "Em là David, học trò cũ của thầy
George, em vừa từ New York bay về". Tôi còn được biết David tốt nghiệp MIT
hạng ưu và được tuyển dụng vào một công ty viễn thông lớn.

Năm 16 tuổi tôi học nội trú xa nhà. Mẹ đã đi bước nữa, dù bà rất thương
yêu và chu tất cho tôi nhưng giữa tôi và mẹ vẫn có một khoảng cách. Ở trường
cô giáo dạy toán Annie là người tôi yêu mến nhất, đằng sau những dãy số khô
khan được cô viết bằng phấn trắng trên bảng là một tấm lòng rộng mở, cô dành

cho tôi nhiều tình cảm tốt đẹp.

Tuổi sắp trưởng thành đôi khi thật ngông dại. Vì a dua và muốn chứng tỏ
bản thân nên tôi tập tành hút hít. Một lần cùng hai đứa bạn trốn khỏi trường và

chui vào một khách sạn rẻ tiền, chúng tôi bị cảnh sát bắt giữ khi đang ph ê thuốc.

Ngay tối hôm ấy các bạn được cha mẹ bảo lãnh. Tôi không muốn gọi điện
cho mẹ, bà còn có một gia đình để lo. Chợt nghĩ đến chuyện của David ngày

trước, lòng xốn xang khó tả, tôi ước bố vẫn sống ở trên đời. Ngày mai khi ánh
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bình minh tỏa sáng, ai sẽ đến đón tôi trở về? N ước mắt giàn giụa khi tôi nghĩ
người ấy sẽ là cô Annie...
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Tôi là trung tâm của vũ trụ, bởi tôi làm mẹ

Trước khi được tái sinh tôi là một

người mẹ có ba đứa con, tôi đã từng mặc
những bộ quần áo vừa vặn và phù hợp. Tôi cũng
trang điểm và cuộn tóc mỗi ngày. Tôi chăm sóc
lông mày và móng tay kỹ càng.

Nhưng chẳng ai tặng tôi những nụ hôn hay
khen tôi đẹp lúc mồ hôi nhễ nhại

Trong cuộc đời trước, tôi đã rất thích đọc báo và xem tivi. Tôi cũng chẳng
bỏ qua cuốn tiểu thuyết nổi đ ình đám nào. Thế nhưng, chẳng ai yêu cầu tôi đọc
truyện cổ tích trên giường ngủ. Trong cuộc đời trước, tôi đã từng có công việc
và bạn bè. Mọi người đã hỏi ý kiến tôi và tin cậy giao phó cho tôi những dự án
quan trọng và thông tin bí mật. Nhưng chẳng ai hỏi tôi ưa thích màu gì hoặc vì

sao bầu trời lại xanh đến thế.

Trong cuộc đời trước, tôi thường đến các lớp thể dục thẩm mỹ, nh à hàng

và nhà hát. Cuối tuần, tôi đi mua sắm cho m ình và ngủ vùi thật trễ. Nhưng chẳng
ai làm thiệp tặng tôi hay tặng tôi những bông hoa. Trong cuộc đời tr ước, tôi đã

đi du lịch nhiều nơi. Tôi đã làm chủ đường đi và số phận của mình. Nhưng
chẳng ai nhờ tôi đẩy xích đu cao lên. Chẳng ai rủ tôi chơi nghịch nước, nghịch
đất.

Trong cuộc đời trước, tôi đã từng tự do. Tôi đã tạo ra con đường của mình

và đi theo những ước mơ. Chẳng có gì cản trở tôi. Nhưng con đường đó không
chắc chắn và tầm nhìn mờ mịt. Chẳng lúc nào có ai đó cho tôi mục đích đủ để
tôi bay vút lên. Bây giờ đây, tôi luôn tay dọn dẹp những đống đồ ch ơi, đống
quần áo.

Tôi bị lôi kéo và giật áo, bị làm phiền và quấy rối, bị đạp lên chân, ngồi
lên người và chẳng có lúc nào một mình. Đôi khi tôi tự hỏi tôi là ai và tôi đã trở
thành con người nào.

Thế rồi, một trong các con tôi la lớn: "Mẹ, con cần mẹ!".

Điều đó trở nên quá rõ ràng. Tôi đang là trung tâm của vũ trụ, bởi tôi làm

mẹ.
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Những tờ 500 đồng của mẹ

Lúc tôi còn nhỏ, đi học sáng nào mẹ cũng mua cho 500 đồng xôi để ăn
sáng, còn mẹ chỉ uống căng một bụng nước rồi vội vã gánh hàng đi bán rong.
Ăn xôi hoài tôi chán, phụng phịu không chịu ăn nữa. Mẹ hứa hẹn sẽ đổi món
ăn khác cho tôi. Sáng sớm hôm sau tôi ngửi thấy m ùi thơm từ trong bếp. Tôi
cằn nhằn mẹ nhưng vẫn bưng chén cơm ăn ngon lành.

Kể từ đó, ngày nào món ăn sáng của tôi không cơm chiên cũng là vắt xôi
nhỏ. Thấy đám bạn đi học ăn đủ thứ qu à vặt tôi rất thèm, đòi mẹ cho tiền để vào

trường mua thức ăn như chúng bạn. Mẹ chỉ phát cho tôi mỗi sáng 500 đồng. T ôi

vô tư không biết mẹ kiếm những đồng 500 ấy khó nhọc nh ư thế nào, mẹ không
dám mua một vắt xôi cho riêng mình mà nhường cả cho tôi.

Mẹ ki cóp từng tờ 500 đồng để nuôi gia đ ình từ gánh hàng rong nặng trĩu.
Tôi lớn lên một chút, biết đi bỏ mối bánh m ì, xách thùng yaourt ra ngồi ở cổng
trường, góp nhặt từng tờ 500 đồng mang về cho mẹ.

Tôi đã biết khóc ròng những hôm trời mưa bán ế, biết tiếc đứt ruột những
tờ 500 đồng bị rách do vội vã lấy nhầm. Ngày còn bé, tôi chỉ ao ước có nhiều
tiền để ăn sáng với những thức ăn ngon như chúng bạn, có áo quần đẹp như
chúng bạn.

Bây giờ kiếm được tiền nhưng 500 đồng tôi cũng không dám xài phí. Tôi

phung phí sao được khi mẹ còn rong ruổi ngoài đường giữa trưa nắng như đổ
lửa với gánh hàng nặng trĩu trên vai. Nhiều tờ 500 đồng góp lại mẹ sẽ được về
nhà sớm hơn, con đường mẹ đi sẽ ngắn hơn...

Mẹ nuôi mấy chị em tôi vào đại học, nên danh nên phận bằng những tờ
500 đồng nhọc nhằn, chắt chiu. Đi học xa, mỗi lần nhận giấy báo ra b ưu điện
lĩnh tiền, tôi hình dung dáng mẹ gầy gò, ngồi đếm từng tờ 500 đồng góp nhặt
gửi cho con mà trào nước mắt.

Bây giờ khi con cái đã lớn khôn, mẹ tôi cũng đã già. Không còn gánh nổi
gánh hàng rong, mẹ lại mở quán bên đường. Tôi năn nỉ mẹ nghỉ ngơi, mẹ bảo
mẹ làm việc quen rồi, ngồi không sẽ buồn. M ẹ còn nói: "Mẹ ki cóp tiếp những
đồng 500 cho đời sau của con". Tôi tr ào nước mắt.
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Tôi quyết tâm thay đổi cuộc đời m ình và cho mẹ bớt khổ. Tôi dành dụm
được chút vốn, mở cửa hàng kinh doanh. Mẹ tôi lo lắng gọi điện lên: "Làm ăn
cẩn thận nghe con, đừng ham lợi lớn, ki cóp từng đồng 500 mà chắc ăn".

Tôi cười xòa, tôi kinh doanh lớn mà mẹ làm như bán quán cóc của mẹ
không bằng. Nhưng rồi tôi bị lừa một cú hầu như mất hết tất cả, tôi suy sụp hẳn,
muốn buông xuôi. Những đồng tiền mồ hôi n ước mắt dành dụm bao ngày bỗng
chốc tiêu tan. Giữa lúc ấy, mẹ gửi người quen mang lên cho tôi 1 triệu đồng:
"Thất bại rồi sẽ thành công con à! Con hãy bắt đầu lại lần nữa".

Tôi mở túi tiền của mẹ, toàn những tờ tiền lẻ mẹ góp nhặt từng ng ày. Mẹ
luôn bắt đầu từ những tờ tiền lẻ  500 đồng, tại sao tôi không thể, trong khi bây
giờ tôi có cả triệu đồng góp nhặt của mẹ v à còn kinh nghiệm, kiến thức và sức
trẻ trong tôi?

Tôi đã đứng lên và làm lại từ đầu. Mỗi lần gặp khó khăn, nản chí, tôi
lại nhớ đến mẹ, đến những tờ 500 đồng của mẹ . Mẹ luôn gửi thư động viên

tôi. Bây giờ tôi đã có một cửa hàng điện máy khang trang, việc kinh doanh
tiến triển tốt.

Trong quyển nhật ký của m ình, tôi ép một tờ 500 đồng kỷ niệm của mẹ
để nhớ lời mẹ dạy: "Hãy luôn bắt đầu cuộc sống từ những tờ 500 đồng. Nếu
cố gắng con sẽ có tất cả".
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Ý nghĩa cuộc sống – của bạn và tôi

Từ khi 4 tuổi, nhóc đã bắt đầu lờ mờ nhận thức được ý nghĩa cuộc sống
của mình. Nhóc muốn sống vì người cần nhóc, nhóc muốn được chia sẻ. Có
lẽ một phần là do tư tưởng Phật giáo của gia đ ình nhóc, vì ba mẹ nhóc luôn
dạy hai chữ "nhân đức" thông qua những việc nh ư giúp đỡ cụ già ăn xin, em
bé bán vé số... Có thể bạn cho là khó tin nhưng một phần lớn là do tiếng nói
từ con tim nhóc - "nhóc muốn giúp những người cần giúp đỡ". Nhóc thấy vui
mỗi khi cho cụ già ăn xin 500 đồng, cho bé bán vé số một trái cam. Niềm vui
trẻ thơ khó thể nào diễn tả cho hết, chỉ biết là khi thấy người khác cười thì

nhóc cũng cười, vậy thôi!

Khi vào cấp I, mọi người thường hỏi "Nhóc học giỏi th ì sẽ thích làm gì?".

"Con đi cho mấy cụ già ăn xin tiền, cho mấy bé bán vé số đồ của con" - nhóc nói

không chút lưỡng lự.

Mọi người đều cười, có vẻ họ nghĩ trẻ con hay nói ch ơi thôi và tiếp tục
hỏi "Ừ,nhưng nhóc có thích làm việc gì không, như chú làm kỹ sư nè, mẹ làm

cắt tóc nè......."

_ " Bộ con cũng phải làm việc à?"

_ "Có làm mới có tiền, mới giúp đỡ người khác chứ"

_ "Nhưng làm nghề gì mới giúp được nhiều người ạ?"

Mẹ nhóc nhẹ nhàng bảo, có hai nghề nhân ái có thể giúp đỡ đ ược nhiều
người, đó là nghề thầy giáo và nghề bác sĩ.

_ "Con làm thầy giáo cơ, con ứ làm bác sĩ đâu" . Nhóc nhanh chóng chọn
con đường tương lai của chính mình trước sự ngạc nhiên của mọi người.

Ai cũng nói :" Sao nhóc không học làm bác sĩ, con học giỏi mà, làm bác sĩ
sẽ...và được..."

Nhóc nghe nhiều thứ về làm bác sĩ lắm, nhưng không thích chỉ vì một lý
do thôi "Nhóc sợ tiêm lắm!".

Sau này lớn lên chút, mẹ cũng muốn nhóc học ngành Y bởi nhóc rất có
năng khiếu với môn Sinh học, nhưng rồi mẹ vẫn để cho nhóc được thực hiện
ước mơ của mình.



HẠT GIỐNG TÂM HỒN Nguyễn Lê Quang Duy

Tổng hợp từ Internet Trang 216

Nhóc đeo đuổi ước mơ làm thầy giáo từ nhỏ cho đến hết lớp 9. Cuối năm
lớp 10,  cuộc sống của nhóc có một bước ngoặt lớn. Có một chuyện rắc rối ở
trường học, khiến nhóc trở nên trống rỗng, hoàn toàn mất phương hướng, cái
mục đích sống mà nhóc hằng theo đuổi bỗng biến đâu mất...

Rồi mẹ nhóc bệnh và nhập viện Nguyễn Trãi, ngày nào nhóc cũng vào

thăm mẹ. Một ngày nọ, sau khi thăm mẹ, nhóc lang thang trong bệnh viện, vừa
lê bước vừa thả mình vào những dòng suy nghĩ về cuộc sống. Và người ấy xuất
hiện. Anh không những đem mục đích sống của nhóc quay về mà còn làm cho

nó trở nên mãnh liệt hơn. Đó là một người bác sĩ trẻ, với nụ cười thân thiện trên

môi.

-  "Có gì mà nhóc suy tư và buồn dữ thế, gặp khó khăn à?" anh ngồi
xuống ghế đá bên cạnh, mỉm cười hiền hòa.

- "Chia sẻ cho anh bớt nỗi buồn của nhóc đi!" - anh vẫn cười nhưng ánh
mắt rất nghiêm túc và đầy vẻ quan tâm

Chẳng hiểu sao nhóc có cảm giác gần gũi nh ư đang được nói chuyện với
một người thân, nhóc khẽ khàng kể cho anh nghe tất cả mọi chuyện.

- "Hiện giờ em không biết chọn lựa sao nữa" - nhóc kết thúc câu chuyện
bằng cách ngước nhìn anh.

- "Em hãy chọn những gì mà con tim em cho là đúng. Hãy luôn là chính

mình nhóc ạ". Rồi anh hỏi: "Em biết người hạnh phúc thật sự là thế nào không?"

- "Là người sống có ý nghĩa", nhóc đáp ngay

- "Em đã xây dựng được hạnh phúc cho chính mình từ thủa nhỏ, và đang
trên đường thực hiện nó, đừng bỏ đi hạnh phúc m ình chứ!"

Rồi anh kể cho nhóc nghe chuyện của anh, về công việc, niềm vui,
nỗi buồn của một người bác sĩ. Ý nghĩa cuộc sống của anh l à cứu giúp
được bệnh nhân, được thấy nụ cười trên gương mặt những người thân của
họ... Hơn một tiếng đồng hồ trò chuyện với người xa lạ, nhóc cảm thấy
mình như được tiếp thêm một nguồn quyết tâm mới, mạnh mẽ, cháy bỏng. Nhóc
tin vào con đường mình chọn. Nhóc đã quyết định học ngành Y.

Sau nhiều vất vả, nhóc đã thực sự học Y ở Y thành Phố từ năm 2003.
Nhưng kể từ khi đi thực tập ở bệnh viện , nhóc càng cảm thấy mình sinh ra là để
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thuộc về nơi đây. Nhóc cảm nhận được hạnh phúc thật sự mỗi khi khám bệnh,
phát thuốc, tâm sự, chia sẻ buồn vui với ng ười bệnh. Mỗi nụ cười trên gương
mặt người bệnh là một niềm động viên lớn lao cho ý nghĩa sống của nhóc. Nhọc
nhằn làm sao kể cho hết nhưng nhóc không chùn bước. Sao có thể chùn bước
khi vẫn còn rất nhiều bệnh nhân nghèo không có tiền ăn, không có người thân
chăm sóc, bệnh viện cũng khó lòng cưu mang cho hết. Những mảnh đời bất
hạnh trong bệnh viện đã khiến cho lòng quyết tâm của nhóc càng trở nên mạnh
mẽ hơn.

Quên làm sao những lần theo đoàn đi công tác xã hội, tim nhóc thắt đau
khi nhìn những đứa trẻ mồ côi khuyết tật, những cụ gi à neo đơn - những con
người thật sự cần giúp đỡ không chỉ vật chất m à còn cả tinh thần. Nhóc đau lắm
khi nhìn những cảnh thương tâm này! Tại sao con người không dành chút thời
gian và chút tiền bạc hoặc ít nhất là chút sức để cùng đùm bọc những mảnh đời
bất hạnh như thế này?!

Nhóc từng xem bộ phim rất hay - "Đáp đền nối tiếp". Chuyện kể về
chuyện cậu bé nhặt và trả lại cho người phụ nữ một vật rất quý giá Khi ng ười
phụ nữ hứa sẽ tặng cho một đồ vật g ì đó mà cậu ưa thích nhưng cậu bé đã trả lời
"Cô hãy cho lại những người đang cần sự giúp đỡ, và hãy nói với họ hãy chia sẻ
lại với những người khác". Cậu bé đã tạo nên một chuỗi đáp đền nối tiếp. Cứ
như thế người người sẽ giúp nhau mà không cần nhận lại bất cứ g ì cho chính

mình. Bạn có thấy tuyệt vời không!

Nhóc đã rời khỏi Việt Nam để tới Canada thực hiện ước mơ của mình.

Nhóc muốn học hỏi khoa học kỹ thuật của Y khoa thế giới, nhóc muốn có thể
góp phần nhỏ bé của mình vào kỹ thuật Y khoa ứng dụng cho nước mình. Quan

trọng hơn, nhóc đang tìm phương hướng để chia sẻ những bất hạnh khó khăn m à

nhiều đồng bào của mình phải gánh chịu. Nhóc sẽ quay về và chia sẻ với họ
bằng tất cả khả năng của nhóc, của những ng ười bạn nhiều màu da, nhiều quốc
tịch. Nhóc biết, có rất nhiều người muốn làm thế, nhưng họ chỉ không có cơ hội
mà thôi. Có thể nhóc sẽ làm người mở lối cho họ đến với những số p hận đang
cần họ. Lòng nhân ái cần được tràn chảy khắp mọi nơi. Bạn sẽ giúp nhóc một
tay chứ? Bạn sẽ chia sẻ cùng với nhóc chứ?

Và cuối cùng, nhóc đã nói ý nghĩa cuộc sống của nhóc rồi, bạn h ãy nói

nhóc nghe về ý nghĩa cuộc sống của bạn nhé!
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Một món quà Giáng Sinh làm chạnh lòng người.

HONG KONG (HKG)... Miu Chi -ho biết mình không thể sống thêm

được nữa để đón mừng Chúa Giáng sinh, em vội nói với mẹ rằng con đồng ý
hiến thân xác nầy cho khoa học, cho những ai c òn sống cần đến thân xác của
con, vài ngày sau cậu bé Miu Chi-ho tắt thở. Biến cố xãy ra trong đời của một
bé trai chưa tròn 13 tuổi đã để lại nhiều xúc động. Em bị tai nan xe buýt lúc
đến trường và qua đời vì não bộ bị chấn thương cách nay vài hôm.

Các bác sĩ Hồng Kông vội vàng giải phẩu tử thi kịp cứu sống được trái
tim, Phổi, Thận, Gan, Da, Xương, và Giác mạc mắt từ một người lúc sinh thời
mạnh khỏe, không bệnh tật nào.

Phát ngôn viên bệnh viện HongKong nói rằng "có ít nhứt 7 ng ười sẽ cần
đến các thi thể dâng tặng của cậu bé Miu Chi -ho nầy"

Bà mẹ 41 tuổi của Miu, một người đàn bà góa chồng dầy dụa nước mắt
nói rằng cậu con trai đã vĩnh viễn ra đi bỏ bà ở lại bà một mình, bà đã bất chấp
cho dù nhiều người ngăn cản bà về việc hiến xác con cho y học, b à nói rằng đứa
con trai bà sẽ mang lại nhiều hy vọng và hạnh phúc cho nhiều gia đ ình khác, bà

đã nghĩ vậy.

"Con trai tôi rất dũng cảm. Mặc dầu nó đã lìa bỏ tôi rồi...tôi vẫn còn có

thể nghe được nó thở, nghe được nhịp tim của nó, nó đã trở thành thiên thần rồi"

Chưa tròn 13 tuổi đầu có thể được xem là chưa mở mắt thành người lớn
nhưng Miu có những quyết định làm nhiều người nhớ thương. Theo các giới
chức y tế Hồng Kông cho rằng rất hiếm khi có tr ường hợp hiến xác như vậy xãy

ra, đây là cuộc hiến xác cho nhiều chi thể nhứt.

Theo truyền thống Trung Hoa, sau khi chết, thân xác phải được tòan thây

vì như vậy người chết mới mong siêu thoát, và mới có thể yên giấc ngàn thu.

Chính vì vậy mà nhiều người tỏ ra bất đồng, nhưng bác sĩ Choi Kin chủ tỉch hội
y học Hồng Kông đã hết lời khen ngợi và nói "Miu là một cậu bé dũng cảm"
Thầy của Miu nói rằng ‘Đây là món quà Noel nhiều ý nghĩa nhứt, làm chạnh
lòng người"
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Một hành động của lòng nhân ái

Trong suốt thời gian xảy ra nội chiến, Tổng thống Abraham Lincoln
vẫn thường đến các bệnh viện để thăm hỏi v à trò chuyện với những thương
binh đang điều trị ở đó. Một lần, các bác sĩ dẫn Lincoln đến b ên giường một
người lính trẻ đang gần kề cái chết.

"Tôi có thể làm cho anh được điều gì ngay bây giờ không?" Tổng thống
hỏi.

Người lính trẻ rõ ràng không nhận ra Lincoln. Anh cố  thều thào: "Xin ông

hãy giúp tôi viết một lá thư cho mẹ!"

Bút và giấy được mang tới, và vị Tổng thống bắt đầu nắn nót viết từng
chữ mà người lính trẻ có thể đọc được bằng hơi sức yếu ớt còn lại của mình:

"Mẹ yêu quý! Con bị thương rất nặng trong khi đang thi hành nhiệm vụ.
Con e rằng con không thể qua khỏi được. Nhưng mẹ ơi, mẹ đừng quá đau buồn
vì con nhé. Xin hãy hôn em Mary và John giúp con. Xin ơn trên phù hộ cho bố
mẹ."

Người lính đã quá yếu sức và không thể tiếp tục được nữa, nên vị Tổng
thống ký tên giùm anh vào cuối bức thư và thêm vào dòng chữ: "Viết thay cho
con trai bà - Abraham Lincoln."

Người lính trẻ nhìn vào bức thư, và anh thật sự ngạc nhiên khi đọc thấy
tên người đã giúp anh thực hiện nguyện vọng cuối cùng của mình.

"Ngài chính là Tổng thống ư?" anh hỏi.

"Vâng, tôi đây!" Lincoln trả lời một c

"Tôi có thể làm cho anh được điều gì ngay bây giờ không?" Tổng thống
hỏi.

Người lính trẻ rõ ràng không nhận ra Lincoln. Anh cố thều thào: "Xin ông

hãy giúp tôi viết một lá thư cho mẹ!"

Bút và giấy được mang tới, và vị Tổng thống bắt đầu nắn nót viết từng
chữ mà người lính trẻ có thể đọc được bằng hơi sức yếu ớt còn lại của mình:

"Mẹ yêu quý! Con bị thương rất nặng trong khi đang thi hành nhiệm vụ.
Con e rằng con không thể qua khỏi được. Nhưng mẹ ơi, mẹ đừng quá đau buồn
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vì con nhé. Xin hãy hôn em Mary và John giúp con. Xin ơn trên phù hộ cho bố
mẹ."

Người lính đã quá yếu sức và không thể tiếp tục được nữa, nên vị Tổng
thống ký tên giùm anh vào cuối bức thư và thêm vào dòng chữ: "Viết thay cho
con trai bà - Abraham Lincoln."

Người lính trẻ nhìn vào bức thư, và anh thật sự ngạc nhiên khi đọc thấy
tên người đã giúp anh thực hiện nguyện vọng cuối cùng của mình.

"Ngài chính là Tổng thống ư?" anh hỏi.

"Vâng, tôi đây!" Lincoln trả lời một cách bình thản, và lại tiếp tục hỏi
rằng ông có thể làm thêm được gì cho anh.

"Xin ngài hãy nắm lấy tay tôi!" anh nói. "Điều đó sẽ giúp tôi rất nhiều khi
phải đối mặt với cái chết!"

Và trong căn phòng tĩnh lặng, vị Tổng thống cao gầy nắm chặt tay anh
lính trẻ trong bàn tay mình, nhẹ nhàng nói những lời an ủi, động viên cho đến
khi anh ra đi trong thanh thản.

- The Best of Bits & Piecesách bình th ản, và lại tiếp tục hỏi rằng ông có
thể làm thêm được gì cho anh.

"Xin ngài hãy nắm lấy tay tôi!" anh nói. "Điều đó sẽ giúp tôi rất nhiều
khi phải đối mặt với cái chết!"

Và trong căn phòng tĩnh lặng, vị Tổng thống cao gầy nắm chặt tay anh
lính trẻ trong bàn tay mình, nhẹ nhàng nói những lời an ủi, động viên cho đến
khi anh ra đi trong thanh thản.
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57 xu

Một cô bé đang đứng thổn thức bên cạnh một nhà

thờ nhỏ sau khi đã chạy vòng vòng mà không vào được
bên trong vì "nhà thờ chật cứng".

"Con không vào được lớp học Chủ Nhật" (Sunday School: lớp học m à

nhà thờ thường mở vào ngày chủ nhật để dạy giáo lý và chữ cho trẻ em), cô bé

nức nở nói với vị giám mục vừa đi tới. Nh ìn bộ dạng tiều tụy, nhếch nhác của cô
bé, vị giám mục hiểu ngay ra nguyên do, và cầm tay cô bé dẫn vào trong, tìm

cho cô một chỗ trong lớp học.

Đêm hôm đó, cô bé lên giường ngủ mà đầu chỉ nghĩ tới những đứa trẻ
không có chỗ để thể hiện lòng tôn kính đối với Chúa. Khoảng 2 năm sau đó, cô
bé đã chết trong một chung cư tồi tàn. Cha mẹ của cô bé gọi điện cho vị giám
mục - người đã trở nên rất thân thiết với cô bé, đến để chủ tr ì buổi lễ tang.

Khi di chuyển thi hài của cô bé nghèo, người ta đã tìm thấy một chiếc
ví rách nát và bẩn thỉu tựa như được moi ra từ đống rác, trong đó có 57 xu
và một tờ giấy xé nham nhở viết tr ên đó vài dòng chữ nghoệch ngoạc của
đứa trẻ: "Để giúp đỡ xây dựng một nhà thờ lớn hơn cho nhiều đứa trẻ có thể
đến Lớp học ngày Chủ nhật". Đó là kết quả trong 2 năm trời dành dụm với
cả tấm lòng hy sinh không chút vụ lợi của cô bé. Khi đọc những d òng chữ
này, vị giám mục đã không thể cầm được nước mắt.

Mang theo mảnh giấy và chiếc ví rách nát trong  những buổi lễ, vị giám
mục kể cho mọi người câu chuyện về tấm lòng hy sinh cao cả của đứa bé. Ông
đã bỏ ra rất nhiều công sức để kêu gọi, quyên góp tiền xây dựng một nhà thờ
rộng hơn. Nhưng câu chuyện này không chỉ dừng lại ở đó.

Một tờ báo có uy tín đăng câu chuyện về cô bé, và có một nhà kinh doanh

bất động sản đã đọc được nó. Ông ta đề nghị nhượng bán cho nhà thờ một mảnh
đất rộng, mà giá trị hồi đó lên tới nhiều ngàn đô la, với giá chỉ có... 57 xu. Các
tín đồ đã tổ chức một đợt quyên góp quy mô rộng và lớn chưa từng có, chỉ chưa
đầy 5 năm số tiền đã lên tới 250.000 đô la - một số tiền rất lớn thời bấy giờ
(cách đây gần một thế kỷ). Tấm lòng nhân hậu cao cả của cô bé đã được đền đáp
một cách xứng đáng.



HẠT GIỐNG TÂM HỒN Nguyễn Lê Quang Duy

Tổng hợp từ Internet Trang 222

Nếu có dịp qua thành phố Philadelphia, mời bạn ghé  thăm Nhà thờ
Temple Baptist (Nhà thờ Thánh rửa tội) với sức chứa 3.300 ng ười; và trường đại
học Temple, nơi mà hàng trăm sinh viên đang theo h ọc. Và bạn cũng nên ghé

thăm Bệnh viện Good Samaritan (Bệnh viện hội bác ái) c ùng với Trường học
ngày Chủ nhật, nơi dành cho hàng trăm đứa trẻ tham dự Lớp học ngày Chủ nhật,
và sẽ không còn đứa trẻ nào trong vùng phải đứng bên ngoài vào ngày chủ nhật
nữa.

Trong một căn phòng của toà nhà, bạn có thể tìm thấy một tấm hình với
khuôn mặt dễ thương của cô bé gái, người với 57 xu và sự hy sinh của mình, đã

làm nên một câu chuyện thần thoại.

Ngay bên cạnh đó, tấm hình của vị Giám mục - Dr.Russell H.Conwell, tác

giả của cuốn sách "Cánh đồng Kim c ương".

Đó là một câu chuyện có thật, hoàn toàn thật, minh chứng cho những
gì mà một tâm hồn cao thượng và tấm lòng hy sinh cao cả có thể làm được,
chỉ với 57 xu. (Quickinspirations)
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Nhật ký làm mẹ

Mẹ cứ ngỡ mình là người tốt phước trong đám bạn bè, không ai

thành công trong việc nuôi dạy con mình như mẹ, nhưng mẹ đã nhầm. Làm

mẹ mà mẹ đã lo lắng không biết bao nhiêu lần cho con vì cách đối xử với
những người có tình cảm với con

Sau khi chia tay mối tình đầu, mẹ chưa bao giờ thấy con nghiêm túc trong

những lần quen biết, tìm hiểu đối với những người bạn khác phái tiếp theo.

Có lúc con cùng đi chơi với những người đàn ông đã có gia đình, thậm chí
nhiều tuổi hơn mẹ mà dường như con không hề thấy sự chênh lệch. Rồi mẹ lại
thấy con hẹn hò với một vài người bạn, nhìn thoáng qua ai cũng biết là ít tuổi
hơn con rất nhiều.

Mẹ đã luôn dành cho con quyền tự do cao nhất để lựa chọn, để tự quyết
định cuộc đời mình. Từ việc chọn ngành, trường đại học, rồi tốt nghiệp ra
trường đi làm, con đã chứng minh cho mẹ thấy mẹ đã không sai khi để cho con
tự lập và quyền tự lựa chọn, tự quyết định cũng n hư tự chịu trách nhiệm về đời
mình.

Con đã đủ lớn để biết

Con đã tự tìm được một công việc tốt với nhiều c ơ hội thăng tiến. Mẹ
cũng luôn hãnh diện với bạn bè là đã biết thích nghi tốt với sự phát triển của x ã

hội trong cách nuôi dạy con cái.

Nhưng dường như mẹ đã để cho con lạm dụng cái quyền tự do của m ình,

để rồi lúc này, mẹ hoàn toàn không hiểu được con. Và điều mẹ tưởng như không
quan trọng đó là vấn đề tình cảm của con bây giờ lại là điều mẹ lo lắng nhất.

Buổi sáng, con rời khỏi nhà mẹ có thể biết, hoặc kêu con ăn món ăn sáng
tự tay mẹ nấu, nhưng khi con về thì mẹ hoàn toàn không có khái niệm.

Con luôn khẳng định: "Con đã đủ lớn để biết điều gì tốt và không tốt cho
con, mẹ đừng lo". Mẹ không sợ con thất nghiệp, hay bị lừa gạt. Nh ưng điều mẹ
sợ nhất đó là sự tự tin đôi lúc trở thành tự phụ của con.

Con chưa bao giờ chịu thua bất cứ một ai, đầu hàng bất kỳ hoàn cảnh khó
khăn nào, hay bỏ qua bất cứ một cơ hội tốt nào đến với con.
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Nhưng mẹ biết con đã tổn thương rất lớn khi người bạn trai đầu tiên bỏ
con ra đi với một lý do đơn giản: vì con quá giỏi, quá mạnh mẽ, quá tự tin, và

bạn trai con cảm thấy rằng nó không cần thiết cho con nữa. Mẹ biết con không
bao giờ có thể tin được bạn trai con lại bỏ rơi một đứa con gái giỏi giang và xinh

đẹp như con.

Và bắt đầu thay đổi...

Con bắt đầu thay đổi cách sống từ đó. Mẹ không ngờ chỉ v ì trao cho con

quyền tự do hoàn toàn, mẹ đã vô tình trao cho con cả cái quyền được quan tâm
chia sẻ, an ủi, và nâng con dậy trong những lúc con vấp ngã. Con không hề tâm
sự với mẹ bất kỳ điều gì. Lúc nào mọi việc cũng ổn, cũng tốt đẹp, cũng đầy hứa
hẹn đối với con.

Có một điều mẹ nhận ra, không một buổi n ào trở về nhà mà con không có

hơi men trong người. Con chỉ giải thích: đi bàn chuyện làm ăn với đối tác, với
sếp. Hỏi chuyện con, con chỉ nói một câu vỏn vẹn: "Con mệt quá rồi, con muốn
đi nghỉ, mai còn đi làm". Về phòng là con khoá trái cửa. Mẹ mất luôn cả quyền
được chăm sóc con khi con ngủ.

Những gì con nói với mẹ đó là, giữa tháng hoặc cuối tháng con đưa cho
mẹ cái phong bì dày cộm: "Mẹ cầm lấy một ít để lo cho nh à". Mẹ đã không hiểu
con mình, mẹ đã không biết con đang làm gì và con đang nghĩ gì.

Bất kỳ lúc nào gặp con ở nhà là lúc đó con đang nói chuyện điện thoại hay
nhắn tin với ai đó. Mẹ chưa bao giờ thấy bất lực như bây giờ. Mẹ thèm được
như những người bạn của mình, có cơ hội được ngồi bên con gái, vuốt tóc, vỗ
vai an ủi mỗi lần con có chuyện buồn. Mẹ th èm được kéo chăn đắp cho con
mỗi đêm sau ngày làm việc mệt mỏi. Mẹ biết m ình chưa làm hết trách nhiệm
vai trò cũng như thiên chức của một người mẹ thật sự. Con có thể trả lại cho
mẹ đúng vị trí của một người mẹ đối với con gái m ình không?
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Món quà

Tôi muốn bắt đầu câu chuyện này bằng hai từ ngày xửa ngày

xưa...Ngày xửa ngày xưa... có một người nhà giàu, rất giàu. Sự giàu có bắt
đầu từ một cơ may - hồi đó, khi còn là cậu bé nghèo khổ chỉ mong được ăn
no, ông đã được một người tốt bụng đưa về nhà nuôi nấng và cho ăn học.
Ông thường kể lại chuyện này cho con cái nghe nhưng các con ông cư ời cho
rằng đây chỉ là một trong những bài học đạo đức của ông mà thôi.

Rất bận rộn nhưng tuần nào cũng vậy, ông dành ra một buổi tối ăn mặc
như một người lao động bình thường và đi dạo. Nói là đi dạo nhưng thật ra là
ông tìm gặp những ai cần giúp đỡ, ngay cả kẻ trộm cắp ông cũng không từ chối
vì nghĩ rằng biết đâu sự giúp đỡ của m ình sẽ là một cơ hội cho kẻ muốn hoàn

lương.

Một tối mùa đông, như thường lệ ông đi trên đường. Ngang qua công viên

ông dừng lại vì chợt thấy dáng vẻ của một chàng trai sao mà thiểu não quá.

Cùng với bộ áo quần tỏ rõ sự nghèo nàn là nỗi tuyệt vọng lồ lộ.

- Chào cháu, có chuyện gì vậy?

Câu hỏi êm ái của ông khiến chàng trai rùng mình. Cái rùng mình trong

bóng tối của đêm đông khiến trái tim nhân hậu của ông đau nhói. Ông rất biết
giới hạn của mình. Tiền bạc, ông không thiếu. Một công việc, ông sẵn sàng mở
rộng cửa các nhà máy của mình cho bất kỳ ai cần một công việc. Nhưng nếu là
một căn bệnh hiểm nghèo thì... Ông đã từng cho người ta tiền không phải để có
cuộc sống mong ước mà là để mua một cái quan tài.

- Cháu không thể nói gì với ta sao?

Giọng chàng trai đẫm nước mắt:

- Cháu yêu...

A, ông có thể hiểu được. Đôi trẻ thiết tha yêu thương nhưng mẹ cha nhất
định ngăn cản bằng cách thách chàng trai một đám cưới linh đình? Ông mỉm
cười:

- Ta sẽ tặng cháu tất cả những g ì nhà gái muốn.

- Không... Không ai có thể - Giọng chàng trai tuyệt vọng.
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- Ta có thể.

Câu trả lời tự tin và quả quyết của ông chỉ khiến chàng trai lún sâu thêm

trong cay đắng:

- Ông trời cũng không thể làm được gì. Tối nay, cháu và nàng hẹn gặp
nhau lần cuối tại đây. Rồi sau đó...

Giờ thì đến phiên ông rùng mình - rồi sau đó...

- Nhưng cái gì là không thể? - Ông gặng hỏi.

- Cha mẹ nàng chẳng đòi hỏi gì cả ngoài việc cháu phải đưa cha mẹ đến
thăm nhà gái.

- Ơ, một thách cưới thật khắt khe. Như ta đây, nếu nhà gái đòi con trai ta

phải đưa mẹ nó đến thì ta biết làm sao khi mẹ nó đã qua đời từ lâu.

- Không phải vậy - chàng trai kêu lên - cháu không biết cha mẹ mình là ai.

Tự nhiên mà lớn lên... Tự nhiên mà có trên đời... Làm sao họ dám gả con gái
cho một kẻ chẳng có gốc tích?

Ông đặt tay lên vai chàng trai và cảm nhận được toàn bộ sức nặng của
cuộc sống trĩu trên đôi vai non tơ này. Có ti ếng chân rón rén bước đến gần và

một cô gái xuất hiện. Dù cô đang mặc một cái áo dày sụ của mùa đông và cái
mũ len trùm xuống che khuất cả nửa khuôn mặt, ông vẫn nhận ra cô thật xinh
xắn và đang đau khổ đến nhường nào. Ông nhìn thấy rõ vẻ ngạc nhiên trên mặt
cô dù trời tối. Một ý nghĩ thoáng qua đầu... Ông mỉm c ười:

- Chào con.

Cô gái đưa tay lên miệng để che một tiếng kêu kinh ngạc, còn chàng trai

thì sửng sốt. Ông thấy mình còn xúc động hơn cả đôi trai gái:

- Nếu hai con không chê có một người cha như ta.

oOo

Đám cưới diễn ra vô cùng vui vẻ. Cha mẹ cô dâu càng lúc càng quí chú rể
bởi vì cha chàng không những thật lịch sự mà còn rất hiểu biết, ông nói chuyện
về công việc lao động chân tay như một người cả đời gắn bó với nó vậy.

Nhưng điều đáng nói là những chuyện sau đám cưới. Một người khách
đến dự tiệc rồi về là chuyện thường, còn đây là cha của chú rể. Nhìn những điều
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không dám thốt thành lời trong mắt đôi trai gái đang tr àn trề hạnh phúc, ông
chẳng thể làm gì khác hơn là đóng trọn vai diễn của mình. Thăm họ hàng và

cùng nhau ra biển lưới cá... Con trai ông không phải dân biển n ên rất vụng về,
nhưng điều đó không khiến niềm vui giảm đi.

Mất một tuần ông không đến văn phòng làm việc.

Rồi mọi chuyện cũng kết thúc êm đẹp. Đôi vợ chồng mới cưới lưu luyến
tiễn ông từ làng chài ra đến thị trấn và từ đây ông sẽ lên tàu. Lúc này không có

ai, chỉ có ba người với nhau, không cần  phải đóng kịch. Nhưng làm sao có thể
xưng hô khác được nữa?

- Chúng con chào cha.

- Chào hai con.

Sự trở về của ông làm cả công ty nháo nhác. Người thì tưởng ông gặp tai
nạn mất xác, người tưởng ông bị bắt cóc và đang đợi cú điện thoại đòi tiền
chuộc. Có người còn thì thầm rằng các con ông đang t ìm kiếm di chúc...

oOo

 Ông vẫn mỗi tuần một buổi đi trên đường để tìm kiếm và chia sẻ với
người không may. Khi là một tấm chăn bông ấm áp cho kẻ đang run rẩy, khi th ì

tháo chiếc nhẫn trên tay tặng người cơ khổ...

Một năm trôi qua, mùa đông lại đến. Một tối khi ngang qua công vi ên,

ông chợt nghe tiếng gọi vui mừng:

- Con chào cha!

Ông nhận ra ngay là chàng trai hôm nào. Dù không th ể nhớ mặt tất cả
những người ông đã giúp nhưng chàng trai này là một kỷ niệm đặc biệt: chưa có
ai cầu xin ông một điều tương tự vậy.

- Chào con.

- Mấy hôm nay ngày nào con cũng đến đây. Con mong được gặp cha.
- Để làm gì?

- Vợ con mới sinh em bé. Ông bà ngoại mời ông nội đến ăn mừng mẹ tr òn

con vuông.

Giọng chàng trai đầy hi vọng đồng thời cũng rất ngập ngừng. Quả l à chàng
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mong muốn nơi một ông già gặp gỡ tình cờ một điều hơi quá đáng! Nói xong,
nhìn thấy đôi mắt nhướng lên vì kinh ngạc của ông thì chàng trai vội vàng tiếp
ngay:

- Con cũng định là nếu không gặp được cha thì sẽ nói với ông bà ngoại là ông

nội đang bệnh nặng.

- Chẳng ai muốn mình là người đang bị bệnh nặng cả, con trai - ông nói

với một nụ cười tươi tắn trên môi - Biết tặng cháu nội món quà gì đây?

oOo

Ông bà ngoại tíu tít mừng vui khi ông đến. C òn phải nói, làng chài nhỏ bé
mấy khi có khách xa về. Không phải chỉ ông b à ngoại mừng mà như là cả họ
mừng vui. Hôm nay nhà này mời ông ăn một bữa, ngày mai nhà khác mời... Cứ
như vậy nhà nào cũng kéo ông đến. Lần thứ nhất là sau tiệc cưới, và đây là lần
thứ hai ông được bao nhiêu người mời mọc mà không phải là để nhờ cậy một
điều gì. Họ nấu những con cá con tôm tươi hiếm hoi trong mùa đông và rất sung
sướng khi thấy ông ngon miệng; để mừng cháu nội ông kháu khỉnh, mừng con
dâu ông khỏe mạnh, mừng con trai ông đáng mặt nam n hi làng chài, vậy thôi.
Họ không biết ông là ai nên không dạ thưa, không cố gắng làm ông hài lòng,

không điệu bộ, không kín đáo quan sát đợi ông cau m ày là vội dọn thay món
khác, không chuẩn bị trước đến lúc này thì thế này và tí nữa thì thế kia... Tất cả
thật giản dị như vốn là như vậy. Ông ăn và uống rượu chiết từ một cái can nhựa
thật to được mua về cho tất cả mọi người cùng uống.

Ông hít thật sâu làn không khí mằn mặn của biển, thấy lòng dâng một
niềm vui khó tả, và ông thấy hãnh diện khi nhìn thấy ánh mắt mọi người nhìn

con trai của mình lúc nói về anh. Chỉ một năm thôi mà anh đã trở thành một
trong những người đi biển giỏi nhất làng chài này. Có một đứa con trai đáng mặt
nam nhi thật không dễ, ông hiểu sâu sắc điều n ày.

- Rảnh rỗi ông lại về thăm cháu nhé.

Câu nói và những cái vẫy tay lưu luyến khiến ông xúc động. Ông chợt
thấy có lỗi khi lừa dối những con ng ười hồn hậu chân thành như vậy. Nhưng
biết làm sao đây? Nhất là khi tất cả đang rất hạnh phúc. Tất cả, đúng vậy! Đ êm,

nằm trong ngôi biệt thự tiện nghi của mình, ông chợt nhớ ra các món cá hơi
mặn, dân chài thường ăn mặn. Bác sĩ nói quả thận của ông sẽ gặp phiền toái nếu
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ông ăn mặn, nhưng tại sao lúc đó ông không hề thấy đau nhức nh ư lẽ ra? Làm

sao mà ông đã ăn hết tất cả một cách ngon lành?

oOo

 Cho đến một ngày... bé Bi vòng đôi tay nhỏ xíu qua cổ ông, miệng bập bẹ
gọi "Ông ội ơi..." thì ông nhận ra mình đến đây không chỉ vì chàng trai, không

phải vì trách nhiệm tình cờ số phận sắp đặt. Ông đến đây v ì bản thân mình

muốn. Mỗi lần chìa má cho bé Bi hôn, ông thấy lòng trào lên niềm xúc động lạ
lùng. Bước chập chững vấp vào ngưỡng cửa, bé òa khóc giơ hai tay về phía ông
tin c ậy.
Ông muốn cho bé tất cả những tiện nghi mà cháu nội của ông được hưởng
nhưng rồi ông không dám mang tới làng chài gì khác ngoài túi bánh qui, cái

khăn len, hộp sữa...

Ông sợ. Phải, ông sợ...

Nếu biết ông là tỉ phú thì chuyện gì sẽ xảy ra? Một khoảng cách mênh

mông đẩy những con người hồn hậu của làng chài ra xa tít tắp, mình ông cô đơn
bên này với bao qui tắc, có qui tắc ông  phải chấp nhận và có qui tắc do chính
ông đề ra. Hơn vậy nữa, họ sẽ biết những đứa con của ông l à như thế nào. Và...

sẽ giống như những nơi ngày ngày ông đi qua, rập khuôn những lời nói, những
kiểu dáng cung kính và những tính toán lợi lộc. Tệ nhất là con trai và con dâu

của ông sẽ thay đổi, tiền bạc và quyền hành sẽ làm biến đổi tất cả, ông quá rõ

như v ậy.
Không, để có những phút giây êm đềm ở làng chài này, để có gia đình êm ấm
này, ông vẫn hãy là ông nội thôi. Ông cảm thấy bứt rứt trước những món quà

đẹp muốn cho bé Bi mà đành phải thôi. Nhìn bé chơi với những viên sỏi, những
vỏ ốc, những cái nắp hộp bằng thiếc... ông quyết định khi bé đến tuổi đi học sẽ
nói thật và đưa bé vào một trường danh tiếng nhất.

oOo

Chưa kịp thực hiện thì ông ngã bệnh. Nguy kịch đến nỗi báo chí và truyền
hình ngày nào cũng đưa tin và tung ra những dự đoán cho tương lai của cơ
nghiệp mà ông dày công xây đắp.
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Quanh ông là những hàng rào người: bảo vệ, các cộng sự, bác sĩ, luật s ư,
phóng viên, những kẻ thừa kế hàng thứ nhất, họ hàng xa, họ hàng gần...

Giờ khắc tỉnh táo hiếm hoi, ông b ình tĩnh truyền đạt những g ì cần thiết và

điều cuối cùng là gọi gia đình nhỏ của làng chài. Lệnh ban ra xong, ông cầu trời
cho cuộc sống của mình đừng kết thúc trước khi kịp gặp. Nhưng ông không phải
đợi một giây nào cả. Ngay lập tức họ xuất hiện trên ngưỡng cửa. Nghĩa là họ đã

ở cạnh ông từ lâu lắm rồi. Làm cách nào vào được ngôi biệt thự của ông trong
giờ khắc này? Không phải là điều dễ dàng, nhưng nếu người ta thiết tha muốn
thì luôn có một cách nào đó. Ông thấy lòng ấm áp. Nghĩa là họ đã nhận ra ông!
Còn ông thì...

- Các con biết từ bao giờ? - Ông yếu ớt hỏi.

- Ngày đám cưới đã có người nhận ra... bác. Bác nổi tiếng nh ư vậy, đặc
biệt như vậy...

- Hãy gọi bằng cha như con vẫn thường.

Ông nói và cảm thấy hạnh phúc. Đúng vậy, hạnh phúc. V à tiếc nuối.

- Cha chưa làm được gì cho các con và bé Bi - giọng ông chỉ còn là tiếng
thầm thì - Nhưng ta có một món quà...

- Cha đã cho con rất nhiều rồi - chàng trai nghẹn ngào.

- Ta đã làm gì đâu... - giọng ông yếu ớt và tràn đầy hối tiếc - Nếu ta biết
con nhận ra ta là ai, hẳn ta đã...

- Cha đã cho con một người vợ hiền, cha đã cho con của con những kỷ
niệm về ông nội, cha đã cho con một làng chài làm quê nhà... - chàng trai bật
khóc - Cha đã cho con một cuộc đời.

Khuôn mặt người sắp chết ánh lên nét ngỡ ngàng. Ông muốn nói gì đó
nhưng không kịp... Chàng trai áp khuôn mặt đầm đìa nước mắt vào lòng bàn tay

của người đã thay đổi đời anh từ một tối mùa đông. Sau lưng anh, bé Bi trên tay
mẹ mở to đôi mắt tròn xoe, kỷ niệm cuối cùng của bé về ông nội là trên khuôn

mặt khép lại xanh xao hé nở nụ cười.
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Người thầy và những tờ tiền cũ

Cuối cùng nó cũng đậu đại học. Người đầu tiên nó muốn thông báo tin
quan trọng ấy không phải là ba hay mẹ nó mà là người thầy kính yêu của
nó...

Nhà nó nghèo, lại đông anh em, quê nó cũng nghèo nên từ lâu chẳng có
mấy ai dám nghĩ đến chuyện cho con v ào đại học. Ba mẹ nó cũng vậy, phần v ì

quá nghèo, phần là vì nghĩ đến điều kiện của con mình "làm sao mà chọi với
người ta"!... Thầy là người duy nhất ủng hộ nó, cho nó niềm tin rằng "m ình có

thể".

Vui mừng chẳng được bao lâu, bao nhiêu lo lắng tràn về vây lấy nó...
Năm năm trời, hàng trăm thứ tiền như bầy ong vo ve trong đầu nó.

Rồi thầy đến mang cho nó một lô sách, vở m à nó đoán là những bài học
"nhân-lễ-nghĩa" của thầy, dúi vào tay nó một gói nhỏ mà thầy bảo là "bí kíp" rồi
dặn chỉ lúc nào khó khăn nhất mới được mở ra. Nó đã không "cảnh giác" thừa.
Gói "bí kíp" mà lúc nhận từ tay thầy nó đã ngờ ngợ là một xấp những tờ tiền
10.000đ bọc trong hai lớp nilon cũ kỹ, những tờ tiền được vuốt phẳng phiu phần
nhiều đã nhàu nát mà nó tin rằng thầy đã để dành từ lâu lắm! 900.000đồng, nó
cứ mân mê những đồng 10.000 đã cũ mà thèm một góc không có ai để khóc.

Đã hai năm kể từ cái ngày thầy lặn lội lên Sài Gòn thăm nó, dúi vào tay
nó những đồng 10.000 nhọc nhằn rồi lại vội v ã trở về. Sau đó thầy chuyển công
tác. Hai năm, thỉnh thoảng nó vẫn nhận được những đồng 10.000 của thầy (lạ
thay, lại vào những lúc tưởng chừng như nó bế tắc nhất!)... Hai năm, nó vẫn

chưa một lần về thăm thầy. Trưa, mới đi học về, mẹ điện lên báo: "Thầy H. mất
rồi!". Nó chỉ lắp bắp hỏi được ba chữ: "Sao thầy mất?", rồi sụp xuống khi mẹ
cũng nghèn nghẹn ở đầu dây bên kia: "Thầy bệnh lâu rồi mà không ai biết. Ngày

đưa thầy vào viện, bác sĩ chụp hình mới biết thầy đã hư hết lục phủ ngũ tạng rồi,
chưa ai kịp đi thăm thì thầy đã...".

Nó bỏ hết mọi sự leo lên xe đò. Trong cái nóng ban trưa hầm hập với cơn
say xe mệt mỏi, nó thấy thầy hiền hậu đến b ên nó, dúi vào đôi tay nóng hổi của
nó những tờ 10.000 đồng lấp lánh... Đến bây giờ nó mới để ý thấy thầy đ ã xanh

xao lắm, bàn tay tài hoa khéo léo ngày xưa đ ã gân guốc lên nhiều lắm... Nó chợt
tỉnh, nước mắt lại lăn dài trên má, trái tim nó gào lên nức nở: "Thầy ơi... sao
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không đợi con về...!?". Vì nó cứ đinh ninh: nếu đổi những đồng 10.000 kia
thành thuốc, thầy sẽ sống cho đến khi nó kịp trở về...
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Mẹ tôi

Một câu chuyện cảm động của một tác giả vô danh nhận đ ược qua e-

mail của một người bạn ở Malaysia, mong được chia sẻ với mọi người

Suốt thời thơ ấu và cả khi lớn lên, lúc nào tôi cũng ghét mẹ tôi. Lý do
chính có lẽ vì bà chỉ có một con mắt. Bà là đầu đề để bạn bè trong lớp chế giễu,
châm chọc tôi.

Mẹ tôi làm nghề nấu ăn để nuôi tôi ăn học. Một lần b à đến trường để kiếm
tôi làm tôi phát ngượng. Sao bà lại có thể làm như thế với tôi? Tôi lơ bà đi, ném
cho bà một cái nhìn đầy căm ghét rồi chạy biến. Ngày hôm sau, một trong
những đứa bạn học trong lớp la lên: "Ê, tao thấy rồi. Mẹ mày chỉ có một mắt!".

Tôi xấu hổ chỉ muốn chôn mình xuống đất. Tôi chỉ muốn bà biến mất
khỏi cuộc đời tôi. Ngày hôm đó đi học về tôi nói thẳng với bà: "Mẹ chỉ muốn
biến con thành trò cười!".

Mẹ tôi không nói gì. Còn tôi, tôi chẳng để ý gì đến những lời nói đó, vì

lúc ấy lòng tôi tràn đầy giận dữ. Tôi chẳng để ý g ì đến cảm xúc của mẹ. Tôi chỉ
muốn thoát ra khỏi nhà, không còn liên hệ gì với mẹ tôi. Vì thế tôi cố gắng học
hành thật chăm chỉ, và sau cùng, tôi có được một học bổng để đi học ở
Singapore.

Sau đó, tôi lập gia đình, mua nhà và có mấy đứa con. Vợ tôi là con nhà

gia thế, tôi giấu nàng về bà mẹ của mình, chỉ nói mình mồ côi từ nhỏ. Tôi hài

lòng với cuộc sống, với vợ con và những tiện nghi vật chất tôi có đ ược ở
Singapore. Tôi mua cho mẹ một căn nhà nhỏ, thỉnh thoảng lén vợ gởi một ít tiền
về biếu bà, tự nhủ thế là đầy đủ bổn phận. Tôi buộc mẹ không được liên hệ gì

với tôi.

Một ngày kia, mẹ bất chợt đến thăm. Nhiều năm rồi b à không gặp tôi,
thậm chí bà cũng chưa bao giờ nhìn thấy các cháu. Khi thấy một bà già trông có

vẻ lam lũ đứng trước cửa, mấy đứa con tôi có đứa c ười nhạo, có đứa hoảng sợ.
Tôi vừa giận vừa lo vợ tôi biết chuyên, hét lên: "Sao bà dám đến đây làm con tôi

sợ thế? Đi khỏi đây ngay!". Mẹ tôi chỉ nhỏ nhẹ trả lời "Ồ, xin lỗi, tôi nhầm địa
chỉ!" và lặng lẽ quay đi. Tôi không thèm liên lạc với bà trong suốt một thời gian
dài. Hồi nhỏ, mẹ đã làm con bị chúng bạn trêu chọc nhục nhã, bây giờ mẹ
còn định phá hỏng cuộc sống đang có của con hay sao?
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Một hôm, nhận được một lá thư mời họp mặt của trường cũ gởi đến tận
nhà, tôi nói dối vợ là phải đi công tác. Sau buổi  họp mặt, tôi ghé qua căn nhà của
mẹ, vì tò mò hơn là muốn thăm mẹ. Mấy người hàng xóm nói rằng mẹ tôi đã

mất vài ngày trước đó và do không có thân nhân, sở an sinh xã hội đã lo mai

táng chu đáo.

Tôi không nhỏ được lấy một giọt nước mắt. Họ trao lại cho tôi một lá thư
mẹ để lại cho tôi:

"Con yêu quý,

Lúc nào mẹ cũng nghĩ đến con. Mẹ xin lỗi về việc đ ã dám qua

Singapore bất ngờ và làm cho các cháu phải sợ hãi. Mẹ rất vui khi nghe nói
con sắp về trường tham dự buổi họp mặt, nhưng mẹ sợ mẹ không bước nổi ra
khỏi giường để đến đó nhìn con. Mẹ ân hận vì đã làm con xấu hổ với bạn bè

trong suốt thời gian con đi học ở đây.

Con biết không, hồi con còn nhỏ xíu, con bị tai nạn và hỏng mất một
bên mắt. Mẹ không thể ngồi yên nhìn con lớn lên mà chỉ có một mắt, nên mẹ
đã cho con con mắt của mẹ. Mẹ đã bán tất cả những gì mẹ có để bác sĩ có thể
thay mắt cho con, nhưng chưa bao giờ mẹ hối hận về việc đó. Mẹ rất h ãnh

diện vì con đã nên người, và mẹ kiêu hãnh vì những gì mẹ đã làm được cho
con. Con đã nhìn thấy cả một thế giới mới, bằng con mắt của mẹ, thay cho
mẹ..

Mẹ yêu con lắm,

Mẹ...".
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Vết sẹo

Một cậu bé mời mẹ tham dự buổi họp phụ huynh đầu ti ên ở trường tiểu
học. Điều cậu bé sợ đã thành sự thật, mẹ cậu bé nhận lời. Đây l à lần đầu tiên bạn
bè và giáo viên chủ nhiệm gặp mẹ cậu bé và cậu rất xấu hổ về vẻ bề ngoài của
mẹ mình. Mặc dù cũng là một người phụ nữ đẹp, có một vết sẹo lớn che gần
toàn bộ mặt bên phải của cô. Cậu bé không bao giờ muốn hỏi mẹ m ình tại sao bị
vết sẹo lớn vậy.

Vào buổi họp mặt, mọi người có ấn tượng rất đẹp về sự dịu dàng và vẻ
đẹp tự nhiên của người mẹ mặc cho vết sẹo đập vào mắt, nhưng cậu bé vẫn xấu
hổ và giấu mình vào một góc tránh mặt mọi người. Ở đó, cậu bé nghe được mẹ
mình nói chuyện với cô giáo.

"Làm sao chị bị vết sẹo như vậy trên mặt?" Cô giáo của cậu hỏi.
Người mẹ trả lời, "Khi con tôi còn bé, nó đang ở trong phòng thì lửa bốc lên.

Mọi người đều sợ không dám vào vì ngọn lửa đã bốc lên quá cao, và thế là tôi

chạy vào. Khi tôi chạy đến chỗ nó, tôi thấy một xà nhà đang rơi xuống người nó
và tôi vội vàng lấy mình che cho nó. Tôi bị đánh đến ngất xỉu nhưng thật là may

mắn là có một anh lính cứu hỏa đã vào và cứu cả hai mẹ con tôi." Người mẹ
chạm vào vết sẹo nhăn nhúm trên mặt. "Vết sẹo này không chữa được nữa,
nhưng cho tới ngày hôm nay, tôi chưa hề hối tiếc về điều mình đã làm."

Đến đây, cậu bé chạy ra khỏi chỗ nấp của m ình về phía mẹ, nước mắt lưng
tròng. Cậu bé ôm lấy mẹ mình và cảm nhận được sự hy sinh của mẹ dành cho

mình. Cậu bé nắm chặt tay mẹ suốt cả ng ày hôm đó.
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MẸ KẾ

Tôi đã từng cho rằng cụm từ "cha/mẹ kế"chỉ là một chức danh hờ mà

người ta gắn cho những ai kết hôn với những ông bố b à mẹ đã có con với người
chồng hay người vợ trước chỉ vì một lí do đơn giản là mọi sự vật hay mối quan
hệ đều phải có một cái tên để gọi. Từ này chỉ thật sự có ý nghĩa khi người trong
cuộc thật sự được chấp nhận như một người cha hay mẹ đúng nghĩa. "Có tiếng
mà không có miếng" là những gì tôi nghĩ khi trở thành mẹ kế của bốn đứa con
riêng của chồng tôi.

Chúng tôi đến với nhau được 6 năm, và cũng chừng ấy thời gian , tôi cùng

anh ấy chăm sóc lũ trẻ đến lúc trưởng thành .Mặc dù bọn trẻ sống chủ yếu với
mẹ nhưng chúng tôi cũng có nhiều thời gian ở bên nhau. Trong nhiều năm , tất
cả chúng tôi đều rất cố gắng hòa nhập và làm cho cuộc sống gia đình mới hòa

thuận và dễ dàng hơn. Chúng tôi trải qua những kì nghỉ cùng nhau, cùng ăn
những bữa cơm gia đình, cùng phụ lũ trẻ làm bài tập ở nhà, cùng chơi bóng rổ,
cùng xem phim vào buổi tối. Có vẻ mọi thứ đều ổn. Nhưng tôi vẫn có cảm giác
mình là một kẻ chầu rìa, có một khảng cách vô hình mà mặc dù hết sức cố gắng
tôi vẫn không vượt qua được. Ở đó là một thế giới của các thành viên trong gia

đình , nhưng ngoại trừ tôi. Tôi cảm thấy thật là bất hạnh vì mình sẽ không bao
giờ cảm nhận được tình cảm thiêng liêng giữa mẹ và con.

Khi bọn trẻ phải theo mẹ chúng dọn đến th ành phố khác , cách chỗ chúng
tôi ở chừng 5 giờ lái xe , chồng tôi đ ã thật sự suy sụp. Anh ấy yêu chúng biết
chừng nào . Không có gì có thể lấp được khoảng trống của bọn trẻ. Cuối cùng

chúng tôi cũng chọn được giải pháp Thay vì liên lạc với nhau bằng phương tiện
truyền thống , chúng tôi sử dụng e -mail và chat để liên hệ bất cứ lúc nào.

Mỉa mai thay những phương tiện truyền thông hiện đại này có thể giúp
con người  rút ngắn về khoảng cách địa lí nhưng nó lại làm cho con người ta xa
cách nhau về mặt tình cảm. Nếu một mail gởi đến với địa chỉ ng ười nhận là "

Dad" thì ngay lập tức tôi cảm thấy mình chỉ là một kẻ bị bỏ rơi . Và nếu tên tôi

xuất hiện theo sau thì hôm đó đối với tôi là một ngày hội. Tôi cảm giác như
mình là một phần không thể thiếu trong gia đ ình. Luôn luôn có những khoảng
cách phải vượt qua , và những khoảng cách ấy ngày càng xa còn tôi thì ngày

càng đuối sức
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Vào một buổi tối nọ trong khi chồng tôi đang ph ì phò trên sofa , tôi thì

đang dán mắt vào màn hình thì nhận được một tin nhắn. Đó chính là Margo, con

gái lớn nhất của chồng tôi. Cũng như thường lệ, chúng tôi gởi tin nhắn qua lại để
hỏi thăm tin tức nhau. Khi chúng tôi chat theo kiểu này thì con bé chẳng cần biết
nó đang chat với ai: tôi hay cha nó. Chỉ ngoại trừ trường hợp nó có chuyện gì đó
muốn nói riêng với cha . Và hôm đó nó cũng chẳng buồn hỏi và tôi cũng không
tiết lộ là mình đang nói chuyện với nó chứ không phải là chồng tôi . Sau một hồi
nghe nó kể lể từ tỉ số trận đấu bóng chuyền ng ày hôm qua, một bài thuyết trình

về môn Lịch Sử mà nó phải làm và một buổi tiệc khiêu vũ sắp tới ở trường.  Con

bé có thói quen hay kể lể mọi chuyện như thế với cha nó . Tôi bảo với nó muộn
rồi, nó phải đi ngủ để sáng mai còn đi học. Nó đáp lại :" Ok ! Talk to you later !

Love you"

Khi tôi đọc đến đây tự nhiên thấy lòng buồn vô hạn và tôi nhận ra rằng có
lẽ nãy giờ nó tưởng đang nói chuyện với cha nó .Tôi v à nó chưa bao giờ gởi cho
nhau những lời yêu thương như thế. Tôi cảm thấy tội lỗi v ì không cho nó biết là
tôi đang nói chuyện với nó. Măc dù cũng rất muốn nói là tôi cũng yêu nó nhiều
lắm. Tôi chỉ hồi âm. "Chúc con ngủ ngon!"

Tôi chợt nghỉ đến cái khoảng cách vô hình mà mình chưa bao giờ có thể
vượt qua mà thấy nhói đau như những lần nhận được nhận mail mà không có tên

mình.Trước lúc tôi định tắt máy, tôi nhận đ ược một tin nhắn "Hãy nói với bố là
con chúc bố ngủ ngon, mẹ nhé!!!!"

Nước mắt tôi dâng trào với một niềm vui khó tả. Niềm vui lần đầu ti ên tôi

thật sự được làm Mẹ.
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Câu chuyện nhỏ mùa Giáng Sinh

Con gái tôi sống ở Mỹ 6 năm nay, tại một vùng xa xôi hẻo lánh ít người
Việt. Câu trả lời của cháu qua điện thoại khi đ ược hỏi con thích gì vào dịp
Giáng Sinh này làm tôi giật mình: "Con chỉ thích đọc báo PN, nếu được, bố
gửi cho con ít tờ báo cũ...".

Chuyện nghe có vẻ đơn giản mà không dễ dàng chút nào, ít ra là với tôi.
Từ lâu tôi không mua tờ báo đó. Noel th ì chỉ còn vài ngày. Công việc bận bịu và

ngân sách gia đình không cho phép tôi "chơi ngông" theo kiểu đến tòa soạn mua
một chồng báo cũ rồi ra bưu điện đóng hàng gởi đi gấp với giá cước gấp nhiều
lần giá báo.

Tôi gởi một e-mail đến tòa soạn, trình bày ước muốn của mình với một
chút hy vọng mong manh. Ai mà rỗi hơi với mấy chuyện vớ vẩn như thế ! Vậy
mà ngày hôm sau, tôi nhận đựơc mail trả lời "Anh cho biết địa chỉ của cháu. Tôi
sẽ tặng cháu 10 số báo mới nhất, tặng luôn c ước phí đến Mỹ. Còn từ Mỹ đến
nhà cháu thì anh trả sau, không nhiều đến mức anh phải ngại. Có thể ngay v ào

ngày Giáng Sinh cháu sẽ nhận được báo ở thùng thư trước nhà...".

Ôi chao, thật là điều kỳ diệu! Tôi vui mừng nghĩ đến một buổi sáng lạnh
lẽo ngoài trời tuyết rơi trắng xóa, vẻ mặt sửng sốt và bừng sáng của con gái tôi
khi cháu nhận được những tờ báo còn thơm mùi Việt Nam và thấm đẫm tình

cảm ấm áp từ quê nhà gửi sang. Chắc cháu sẽ cảm động như tôi đang cảm động.

Tôi nhớ đến ngày xưa, chỉ có hai bố con lủi thủi, đi làm về tôi mua cho
mình tờ TT còn cháu thì tờ PN, khi cháu bắt đầu lớn. Rồi những ng ày tháng xa

quê hương, một mình đương đầu với bao nhiêu cô đơn và vất vả, chắc con bé
nhớ lại quãng thời gian êm đềm ở Việt Nam, trong đó có h ình ảnh tờ báo bố hay
mua về cho con gái đọc. Tất cả giống nh ư một chuyện cổ tích nho nhỏ thời hiện
đại mà nhiều người cùng góp tay vào xây dựng, trong đó có tấm lòng của người
phụ trách việc phát hành mà tôi chưa biết mặt.

Tôi nhớ đến những câu chuyện tử tế trong m ùa Giáng Sinh mà tôi từng
đọc, từng nghe, nhưng lần này là một câu chuyện có thực xảy đến với tôi.
Cám ơn cuộc đời, nơi vẫn còn rất nhiều tấm lòng!
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30 Giây

Đủ để nói một câu chào và một cái bắt tay.
Đủ để gởi vài dòng offline cho ba mẹ.
Đủ cho cả chục cái nhíu mày thoáng qua...

Đủ để bỡ ngỡ nhận ra người bạn cũ.
Đủ để hét lên sợ hãi vì một chuyện ma.
Đủ để ướt một bờ vai lúc chia xa
Đủ để hí hoáy viết lời xin lỗi...

Đủ để plasmid chui vào tế bào khả nạp
Đủ để cười sặc sụa vì một câu chuyện hóm
Đủ để dúi một viên kẹo dỗ dành

Đủ để nghéo tay làm một lời hứa

Đủ để thực hiện phi vụ nắm tay bất ngờ có báo tr ước!
Đủ để nhìn và đoán
Đủ để ôm thật chặt
Đủ để hôn thật sâu
Đủ để đấm vỡ mặt nhau

Đủ để vỗ vai, động viên chân thành

Đủ để phớt lờ một người không muốn quen
Đủ để nói một lời từ chối
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Đủ để nhìn thấy một cái vẫy tay của người sắp đi xa
Đủ để làm tổn thương nhau mãi mãi...

Đủ để sign out không thèm nghe một lời giải thích...
30 giây, không ít tí nào, đủ làm một đống thứ.

Nếu có bạn trong 30 giây, tôi cũng chưa biết sẽ làm gì. Chắc sẽ... đấm
một phát thay cho lời chào thân thiện.
Còn bạn, nếu có tôi trong 30 giây, 30 ngày bạn sẽ làm gì?
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Âm thanh của sự kiên trì

Lòng kiên trì và tình thương yêu
có thể giúp con người vượt qua

bất kỳ thử thách nào

 Khi mới lên bốn, tôi đã bị bệnh bại liệt. sau nhiều tuần nằm viện, tôi đ ược
trở về nhà, nhưng phải nằm trên chiếc giường có chấn song được mẹ thuê từ
bệnh viện. Bố đi làm, mẹ ở nhà nấu ăn, giặt giũ và chăm sóc cho tôi.

 Mỗi ngày hai lần, mẹ bế tôi đi tắm rửa và tập những bài tập mà bác sĩ chỉ
định. Với tôi, những ngày tháng đó thật kinh khủng. Tôi không thể ra sân ch ơi
đùa cũng lũ bạn hay làm bất cứ điều gì tôi muốn. Thứ duy nhất tôi có là một quả
bóng dùng để luyện tập cử động cho các ngón tay. Chán nả n vì đôi tay nhỏ bé,
yếu ớt của mình không thể nắm chặt quả bóng, nhiều lần tôi đẩy nó r ơi xuống
đất.  Những lúc như thế, mẹ nhặt quả bóng lên và dịu dàng bảo : "Cố gắng bóp
quả bóng con nhé ! Rồi con sẽ được đi chơi như các bạn!"

 Trong bài tập hàng ngày, mẹ thường đặt hai ngón tay trong lòng bàn tay tôi,

và bảo tôi cố nắm chặt khỏang mười lần. Mẹ hy vọng mỗi ngày có thể cảm nhận
tay tôi nắm chặt hơn một tí, nhưng thường cảm giác đó chỉ có trong những lần
nổ lực đầu tiên.

 Một hôm, sau giờ làm, bố mang về một chú khỉ đồ chơi nhỏ. Chú khỉ mặc bộ
quần áo len đỏ xinh xắn, trước ngực mang một cái trống nhỏ xíu. Hai b àn tay

chú đang trong tư thế sắp gõ xuống trống. sau lưng chú khỉ có ống cao su nối
với một quả bóng nhỏ. Bố hướng tôi cách điều khiển nó . Nếu bóp mạnh quả
bóng, hai tay chú khỉ sẽ vỗ vào mặt trống, tạo ra tiếng bùm bùm, chách chách rất
vui tai.

- Nào ! con hãy thử nó xem, con ! - Bố ân cần đặt quả bóng vào bàn tay

thẳng đờ của tôi.
 Tôi cố bóp nhưng chú khỉ không hề cử động. Tôi  dồn hết sức vào bàn tay và

cố bóp thêm lần nữa. Một tay chú khỉ hạ xuống dần, nh ưng không đủ mạnh để
trái bóng phát ra âm thanh nào rõ cả. mặc dù vậy, mẹ cũng reo lên sung sướng :

- Tốt rồi con, cố hơn một chút nữa đi !
 Mẹ đặt bàn tay ôm trọn lấy tay tôi, bóp mạnh. bùm bùm.

- lần nữa đi mẹ ! - Tôi dịu dàng nhìn mẹ.
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 Mẹ dịu dàng bóp bàn tay tôi. Bùm bùm. Thêm một lần nữa. Chách chách.
- Nào, con hãy làm như mẹ xem !

 Tôi cố sức một lần. bùm bùm. Trống đã vang lên.

- Con đã làm được rồi, mẹ ơi! - Tôi lại bóp tiếp. Bùm bùm. Chách chách. -

Con có thể làm được rồi ! - Tôi phấn khích la to.
 Từ đó, tôi say xưa tập luyện. TIếng trống dần dần vang đều, nhịp nh àng như

một bản nhạc. Hết tay phải rồi chuyển sang tay trái. Đôi lúc tôi cũng thấy chán
nhưng nhìn gương mặt rạng rỡ, tràn đầy hy vọng của bố và mẹ mỗi khi tiếng
trống vang lên là tôi lại cố gắng.

 Một buổi tối, khi bố vừa chợp mắt sau một ng ày làm việc vất vả, tiếng trống
vang lên làm bố thức giấc. Bố ngồi dậy nhìn tôi mĩm cười. Tôi hối hận :

- Con đã làm bố thức giấc phải không ? Con xin lỗi bố ! Con sẽ không bóp
quả bóng vào những lúc bố ngủ nữa đâu ạ !

- Bố xoa đầu tôi, giọng bố bỗng ấm áp h ơn bao giờ hết :
- Không đâu, con ạ ! Con hãy tập bất cứ khi nào con muốn. Tiếng trống đó

chính là kết quả của lòng kiên trì. Đừng vì bất cứ điều gì mà từ bỏ lòng kiên trì

con nhé !

 Sau đó tôi được phục hồi từ từ. Tôi đã từng bước chiến thắng được bệnh bại
liệt - một việc tưởng chừng như không thể. Bố mẹ tôi vui mừng khôn xiết. âm
thanh của những ngày đó cứ vang mãi trong tôi, sau này và trong mọi lúc, như
một sự khuyến khích mỗi khi tôi gặp bất cứ khó khăn, trở ngại n ào.
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Cà phê không đường

Mối tình đầu, bất kể là kết thúc ra sao, luôn khiến người ta phải hoài

niệm. Bất luận hai người có bước được bước nào hay không, cũng sẽ không thể
thay đổi được một sự thật: Tôi từng yêu em như thế.

Thế là đủ rồi. Có những lúc, duyên tình chỉ đến vậy mà thôi. Từng yêu

em, từng trải qua một khoảng thời gian t ươi đẹp đã là món quà ông trời ban
tặng. Khi yêu một người, dù cô ấy tốt hay xấu, vẫn sẽ tồn tại ở trong l òng bạn,
mặc cho không còn quan hệ, không còn yêu. Đó là nỗi đau trong tâm hồn, và chỉ
là vì... tôi đã yêu em như thế.

Cô ấy là một ly cà phê không đường, đắng ngắt, nhưng rất tự nhiên.

Cô thích uống cafe, uống không bỏ đường. Cô nói thích vị đắng và thứ
cafe không đường mới thực sự là cafe. Cô nhấp từng hớp một, để cái đắng chát
đậm đặc ngấm vào tâm can. Cô đa sầu đa cảm, thích cảm giác đau buồn. Sống
một mình trong thành phố, một mình đi rồi một mình về, không có bạn bè. Cô

thích một mình ngồi bên cửa sổ lặng lẽ ngây ngô, vừa nghĩ đến những tâm sự,
vừa chầm chậm nhấm nháp cafe, cũng l à nhấm nháp mùi vị của nỗi cô đơn.

Sau này, cô quen anh, bọn họ yêu nhau rất nồng nhiệt. Anh cũng thích
uống cafe, nhưng phải bỏ thêm thật nhiều đường, một thìa không đủ, lại thêm

một thìa, anh thích cảm giác ngọt ngào. Anh rất nhiệt tình và thoải mái, hoàn
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toàn trái ngược với cô. Bên cạnh anh có nhiều đàn bà, ai cũng đẹp và sành điệu,
nhưng anh nói "anh chỉ yêu mình em, vì em mộc mạc, giản dị, không điệu đà".

Cô rất yêu anh, cho nên cô muốn dùng cách của chính mình để yêu anh. Cô thử
thay đổi để tương xứng với anh.

Lúc mới đầu cô thử bỏ ít đường vào cafe, cô nói chuyện lớn tiếng, cô
đứng trước gương để tạo một nụ cười, nụ cười có thể thu hút được nhiều hơn sự
chú ý của anh. Cô bắt đầu để ý đến độ d ài của váy, trang điểm hàng ngày, thế
mà anh không hề cảm kích, anh nói: "em nên tự nhiên một chút thì hơn, em
không cần vì anh mà thay đổi. Anh yêu em, nhưng không hy vọng em biến
thành người khác". Nhưng cô rất ngoan cố. Cô biết anh rất ưu tú, cho nên càng
sợ sẽ mất anh, bởi vậy, việc cô, cô vẫn l àm, vẫn ngày ngày thay đổi chính mình,

vẫn dùng cách của riêng mình để yêu anh.

Lúc cô đã quen với việc bỏ thêm hai thìa đường vào cafe rồi mới uống, thì

cũng là lúc anh nhận ra mình không thể tiếp nhận sự thay đổi ở cô, phải chia tay
cô. Anh nói: "Em còn là em không? Em v ẫn là cô gái thích uống cafe không
đường phải không? Em soi gương mà xem, hay là chúng mình chia tay đi, anh
phải đi, như thế tốt cho em" nói xong anh đi thật. Trong đầu cô vang l ên một âm
thanh chát chúa, cô bất thình lình tỉnh ngộ: thì ra anh ta không thích mình thay

đổi. Trước đây vì sao anh ta nói rất nhiều lần mà mình đều không để ý đến?
Nước mắt lặng lẽ rơi. Cô tháo giầy cao gót, thẫn thờ ngồi trước bàn trang điểm,
trên bàn trang điểm đặt không biết bao nhiêu loại mỹ phẩm to nhỏ, ánh mắt cô
bất thần quét qua gương, "a" cô đột nhiên thét lên, người đó là ai? Chỉ thấy
gương mặt hiện lên trong gương giống như một con quỷ, phấn hóa trang loang
lổ, những nơi nước mắt cô chảy qua đều h ình thành những đường rãnh nhỏ, đó
là tôi phải không? Tại sao lại thành ra thế này?

Mấy tháng sau, cô chấp nhận sự thật rằng anh đ ã rời bỏ cô, có làm thế nào

thì cũng không thể như trước được nữa, cô vẫn ngồi trước cửa sổ, nhìn ánh đèn
nhấp nháy bên ngoài, nhưng trong lòng thì không thể yên bình. Cô thử uống cafe
không bỏ đường, nhưng khó mà nuốt nổi, cô đã quen với vị ngọt của cafe, quen
trang điểm, cũng đã quen với cuộc sống loè loẹt... Thế nhưng, trước khi ngủ, bao
giờ cô cũng nghĩ: làm sao có thể quay lại như trước bây giờ? Mình có thể làm

một ly cafe không đường được nữa không?
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Tình ca của gió

Gió phiêu lãng

Theo bước chân chiều
Tung bay những chiếc lá xanh màu ngọc bích

Gió là kẻ điên

Vi vu khúc ca của riêng mình

Kiêu ngạo trong chính vẻ lãng mạn dịu dàng

Gió ầm ào

Giữa đêm trăng tĩnh lặng,
Đánh động những cơn sóng biển

Để mặc sau lưng tiếng dương cầm
Lãng tử bước dạo trong đêm ...

Tia nắng

Tia nắng là một cô gái rất xinh xắn, dễ thương. Cô không đẹp cái vẻ đẹp
lộng lẫy, kiêu xa. Mà đó là cái vẻ đẹp bình dị, gẫn gũi. Lúc bấy giờ, có nhiều

chàng trai để ý Tia nắng lắm. Mặt trời mạnh mẽ v à ấm áp, chàng Gió kiêu ngạo
và bướng bỉnh, Mặt trăng nhẹ nhàng và gần gũi... Tất cả bọn họ đều mong có

được Tia nắng. Nhưng mỗi người đều thể hiện tình cảm của mình theo một cách
riêng.

Mặt trời nóng bỏng, luôn mang lại cho Tia nắng những điều bất ngờ, thú
vị, những cuộc dạo chơi bên dòng suối, trên những sườn đồi, trong những cánh
rừng đầy hương hoa... Bên Mặt trời, Tia nắng luôn thấy yêu đời, yêu cuộc sống.

Mặt trăng lại luôn mang cho Tia nắng những phút giây nhẹ nh àng, êm

đềm, thoải mái nhất. Bên Mặt trăng Tia nắng luôn có những phút giây để nh ìn

lại mình, để nhớ lại những gì mình đã làm, đã trải qua. Từ đó tìm ra ý nghĩa của
cuộc sống.

Còn với chàng Gió. Gió kiêu ngạo và lạnh lùng. Gió sâu sắc và tình cảm.
Với Gió, Tia nắng luôn được nhìn thấy cuộc sống ở khía cạnh khác. Một cuộc

sống nội tâm, một cuộc sống không phải toàn màu hồng như với Măt trời, không
nhẹ nhàng như với Mặt trăng. Nhưng cô sợ Gió. Bởi vì cô biết Gió không bao
giờ là của cô cả. Gió kiêu ngạo lạnh lùng quá, để không thể cất lên được tiếng

Yêu.
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Và kết quả thì có lẽ ai cũng biết rồi. Tia nắng đã chọn cho mình Mặt trời.
Cuộc sống luôn vận động, luôn hướng về phía trước. Với Mặt trăng, Tia nắng
chỉ có thể xem như một người bạn tốt, có thể trút những lo âu, phiền muộn,

những khó khăn.

Còn với Gió, có thể đó là một sự ngưỡng mộ, một sự đồng cảm, và cũng
có thể là tình yêu nữa. Nhưng Tia nắng đã không chọn Gió. Đơn giản bởi vì Gió

quá kiêu ngạo, kiêu ngạo hay nhút nhát? Yêu mà không dám thể hiện, hay
không chịu thể hiện.

Để rồi bây giờ, Tia nắng luôn ở bên Mặt trời, Mặt trăng chỉ thỉnh thoảng
gặp họ vào những lúc hoàng hôn. Còn Gió, ngày ngày vẫn lang thang, không nơi
vô định. Gió đã đánh mất một thứ mà không bao giờ còn có thể tìm lại được nữa

- tình yêu.

Thời gian chẳng quay lại bao giờ. Có những thứ đôi khi phải cúi xuống
người ta mới có thể lấy được nó.

***

Những cô gái lãng mạn và nồng nàn thường chọn Mặt trời.
Những cô gái yếu đuối và mỏng manh thường chọn Mặt trăng.

Còn những cô gái mạnh mẽ và cá tính thường chọn Gió.

Và người ta cũng khuyên rằng, người con gái nên yêu Gió, lấy Mặt trời
làm chồng, và làm bạn với Mặt Trăng.

Trong thực tế, con gái càng trẻ, càng muốn thể hiện cái tôi nhiều, càng

muốn khẳng định mình, nên thường yêu những chàng trai như Gió. Nhưng càng
lớn, người ta càng chọn nhiều những chàng trai như Mặt trời. Và khi một người

phụ nữ thất bại nhiều, hoặc trắc trở nhiều, họ lại có xu h ướng tìm một người
con trai như Mặt trăng.

***

Gió

Gió lang thang, lang thang qua từng con phố, từng ngôi nhà. Gió tự do, có
thể làm mọi việc mà mình thích, có thể hét to, có thể dịu dàng, cũng có khi dữ

dội. Người ta yêu Gió đấy, mà cũng sợ Gió đấy. Gió xa cách quá, hoặc ng ười ta
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sợ gần Gió quá...
Cứ thế và đến một ngày, Gió thấy mình cô đơn.

Tia nắng là của Mặt trời. Ánh trăng là của Mặt trăng. Còn Lá cây. Lá cây

dù có đi theo Gió đến đâu đi nữa, thì Lá cây cũng đâu phải của Gió. Trái tim của
Lá đã luôn hướng về Cây rồi.

Và Gió cô đơn.

Gió hỏi ông trời: "Ông trời ơi, sao ông bất công đến thế? Tại sao ai cũng
có đôi có cặp, ai cũng có một chốn b ình yêu cho riêng mình, còn tôi thì không?

Tại sao lại như vậy?"

- Chẳng phải ngươi thích tự do hay sao? Ngươi muốn đi lang thang khắp nơi.
Ngươi muốn được nhiều người biết đến. Ngươi muốn mọi người vừa yêu mến,

vừa nể sợ ngươi. Chẳng phải ngươi đang có tất cả những điều đó hay sao ? -

Ông trời trả lời.

- Vậy chẳng nhẽ không có một ai muốn làm tất cả những điều đó cùng tôi

ư? Tôi muốn có ai đó đi cùng tôi tới mọi vùng đất, ở bên tôi những lúc tôi vui
vẻ, cũng như những lúc giận dữ, hay khó khăn. Tôi phải l àm gì để tìm được một

người như thế?

- Người đó có thể không có màu sắc, nhưng không hề vô hình, có thể dịu
dàng nhưng không yên lặng, có thể quá nhẹ nhàng, nhưng không phải là không

cảm thấy được. Nếu ngươi biết để ý, biết cảm thông, biết chia xẻ, biết lắng nghe,
biết quý trọng những điều mình đang có, ngươi sẽ nhìn thấy người mà mình cần

tìm.

Và Gió làm theo lời Ông trời nói. Gió để ý, Gió lắng nghe, Gió học cách
cảm thông, cả chia xẻ với mọi người nữa. Gió cố gắng, Gió đã làm thật nhiều.

Cuối cùng, Gió cũng thấy được người mình cần tìm.

Thật bất ngờ, người đó đã luôn ở bên cạnh Gió, những khi khó khăn, cũng
như khi hạnh phúc, những lúc Gió vui vẻ hát ca, cũng nh ư khi Gió lạnh lùng,

giận dữ. Người đó đã luôn đi cùng Gió, đến những thảo nguyên bao la, lên núi

cao, hay xuống biển rộng... Dù Gió có đi đến đâu thì người đó vẫn bên Gió. Vậy
mà bao lâu nay Gió đã không nhận ra điều đó.

Và cuối cùng thì bạn có biết người đã luôn ở bên Gió là ai không?
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Lẽ ra tôi muốn bạn hãy học cách cảm thông, học cách chia xẻ với mọi
người, tôi muốn bạn hãy nhìn ra xung quanh, biết yêu thương và quý trọng

những gì mình đang có, tôi muốn bạn hãy lắng nghe và suy nghĩ.... Tôi muốn
bạn làm tất cả những điều đó rồi tôi mới nói cho bạn biết ng ười đó là ai cơ.

Nhưng bạn sẽ biết ngay thôi, vì... những Đám mây không muốn người khác phải
bận lòng nhiều.

***

Hạnh phúc

Nhân dịp Trung thu, Mặt trời, Mặt trăng, Gió, Tia nắng, Ánh trăng, Đám
mây và các bạn bè khác tập trung tại nhà Mặt Trăng. Trong bữa tiệc, mọi người

cùng đưa ra câu hỏi về hạnh phúc.

Người ta hỏi Mặt trời: "Mặt trời, anh có hạnh phúc không?"

Mặt trời trả lời: "Ồ, tất nhiên rồi. Khó khăn lắm tôi mới có được Tia nắng. Và

bây giờ, cô ấy đã luôn đi cùng tôi, luôn ở bên cạnh tôi, chia xẻ với tôi, dù vui vẻ
hay khó khăn. Và tôi hạnh phúc."

Người ta lại hỏi Tia Nắng: "Tia nắng, cô có hạnh phúc không?"

Đôi mắt Tia nắng chợt sáng bừng: "Tại sao lại không chứ? Tôi đ ã có lúc muốn
bay cùng Gió, cũng có lúc lại rung động trước Mặt trăng. Nhưng tôi đã chọn
Mặt trời. Ở bên Mặt trời tôi cảm thấy ấm áp, cảm thấy đ ược che chở, an toàn.

Và tôi hạnh phúc."

Đến lượt mình, khi được hỏi câu hỏi về hạnh phúc, Mặt trăng nói:

"Tôi đã rất buồn khi Tia nắng chọn Mặt trời. Nh ưng tôi cũng đã vui vì

người mà tôi yêu quý tìm được hạnh phúc. Và rồi tôi cũng tìm được Ánh trăng
cho mình. Cô ấy không kiêu sa, lộng lẫy, không sôi nổi. Nhưng cô ấy là một cô

gái hiền và tốt bụng nhất mà tôi biết. Và tôi hạnh phúc."

Nàng Ánh Trăng ở bên cạnh chỉ tủm tỉm cười ngượng. Khỏi hỏi cũng biết
cô ấy hạnh phúc đến thế nào.

Còn chàng Gió thì sao ?

Gió nói: "Tôi thích lang thang, tôi thích được tự do muốn đi đến bất cứ
nơi đâu mình thích. Vì thế mà tôi rất sợ một sự ràng buộc nào đó. Nhưng rồi tôi
nhận ra rằng, bất cứ ai cũng không thể sống một m ình mãi được. Nếu tôi không



HẠT GIỐNG TÂM HỒN Nguyễn Lê Quang Duy

Tổng hợp từ Internet Trang 249

biết quan tâm đến người khác, không biết yêu thương, chia xẻ, thì tôi sẽ không
bao giờ hạnh phúc được. Tôi là người may mắn, vì đã có những Đám mây luôn
ở bên cạnh tôi, những khi vui, cũng như khi buồn. Đó là một cảm giác bình yêu.

Và tôi hạnh phúc."

Ở bên cạnh đó, những Đám mây cũng không giấu nổi niềm hạnh phúc của
mình: "Tôi đã ở bên Gió, đau khổ khi anh ấy thậm chí không biết đến sự có mặt
của tôi. Khi anh ấy buồn, tim tôi cũng đau nhói. V à tôi cũng cười thật nhiều mỗi
khi anh ấy vui. Tôi không thấy mệt khi cứ phải đi theo anh ấy. Chỉ cần đ ược ở
bên Gió, dù ở bật cứ đâu, đi bất cứ nơi nào, tôi cũng thấy mình hạnh phúc. Và

tôi hạnh phúc."

Vậy ai là người không hạnh phúc?

Một tiếng nói nhỏ, yếu ớt bỗng vang lên ở cuối bàn tiệc: "Tôi, tôi chưa
từng biết đến hạnh phúc là gì."

- Ai đấy, ai vừa nói đấy ? - Tất cả mọi người đều tò mò, ngạc nhiên -

Bước ra đây xem nào.

Và Ngôi sao bước ra. Nhỏ bé và lung linh.

"Là tôi. Tôi không bao giờ thấy buồn, không bao giờ phải khóc, không
bao giờ phải đau khổ mong nhớ một ai cả. Nh ưng vì thế mà chưa bao giờ tôi
thấy vui, tôi cũng không cười được. Tôi chưa bao giờ có được cảm giác yêu

thương và được yêu thương. Tôi đau khổ lắm. Tôi thèm được nhớ một ai đó,
thèm được nghĩ về ai đó thật nhiều. Nhưng mà không có ai cả. Tôi thật là một

người bất hạnh nhất trên đời này."

Tất cả đều nhìn Ngôi sao với ánh mắt cảm thông. Đúng là bất hạnh nhất
rồi còn gì. Không biết mình muốn gì, không biết mình yêu và nhớ ai. Không vui,

cũng chẳng buồn. Còn gì đáng sợ hơn những cảm giác đấy chứ.

Bỗng nhiên Gió nói: "Anh bạn ơi, đừng quá tuyệt vọng như thế. Tại vì

anh chưa tìm được một nửa của mình đấy thôi. Anh còn trẻ quá mà. Hãy cứ vui
sống đi. Làm nhiều việc có ích, biết quan tâm, chia xẻ với mọi ng ười. Biết lắng

nghe và cảm thông. Rồi anh sẽ có được tình yêu mà thôi.
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Và hãy cứ tin rằng, nếu sống với một trái t im đầy tình yêu thương, thì

người đó sẽ hạnh phúc.

***

Cổ tích cho những hi vọng không thành

Khi Mùa xuân chuẩn bị ra đi thì Mùa hè đến. Mùa hè mang đến cho Mùa

xuân một bó hoa hồng rất đẹp và nói:

- Mùa xuân ơi, hãy tin tôi, tôi yêu em, hãy ở lại với tôi. Chúng

ta sẽ cùng đi chơi, đến tất cả những nơi mà em muốn.

- Nhưng Mùa xuân không yêu Mùa hè. Và cô ra đi. Mùa hè
buồn lắm. Mùa hè ốm, nhiệt độ lên cao. Mọi thứ xung quanh trở nên rất

nóng.

Sau một thời gian, Mùa thu đến, mang theo rất nhiều trái cây ngon. M ùa

thu rất yêu Mùa hè. Cô không muốn Mùa hè phải buồn.
- Mùa hè ơi, đừng buồn nữa. Hãy ở lại với em. Em sẽ mang lại hạnh phúc cho

anh.

Nhưng với Mùa hè, Mùa xuân là tất cả. Và anh ra đi. Mùa thu khóc, khóc
nhiều lắm. Mọi thứ xung quanh trở n ên ướt.

Một thời gian sau, Mùa đông đến, mang theo cậu con trai của m ình là

Băng giá. Những giọt nước mắt của Mùa thu làm Băng giá cảm thấy xao xuyến.
Anh cảm thấy muốn đem lại hạnh phúc cho M ùa thu.

- Mùa thu ơi, hãy ở bên tôi. Tôi sẽ xây cho em những lâu đài, những con
đường bằng băng. Tôi sẽ hát cho em nghe những b ài hát hay nhất. Hãy ở bên tôi.

- Không, Băng giá ạ. Ở bên anh tôi sẽ luôn cảm thấy lạnh lẽo thôi.

Và Mùa thu ra đi. Băng giá buồn lắm. Gió thổi mạnh. Chỉ trong một đ êm

thôi, mọi thứ trở nên trắng xóa bởi tuyết. Mùa đông thấy con như vậy thì buồn
lắm. Bà nói:

- Tại sao con không yêu Mùa xuân? Cô ấy đã đến và hứa sẽ mang lại cho
con hạnh phúc.

- Không mẹ ơi, con không thích. Chúng ta hãy rời khỏi đây đi.
Và họ ra đi.
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Chỉ còn lại một mình Mùa xuân. Cô khóc. Nhưng rồi, bất chợt Mùa xuân

nhìn ra xung quanh: "Ôi tại sao mình phải khóc chứ? Mình còn rất trẻ, và xinh

đẹp nữa. Thời gian dành cho mình không nhiều. Tại sao mình không làm những
việc có ý nghĩa hơn?"

Và mọi thứ như sống lại: cây cối tươi xanh, ra hoa, đâm chồi, nảy lộc...

Đây chỉ là một câu chuyện cổ tích của Nga thôi. Nh ưng những gì đọng lại
thì nhiều lắm... Phải chăng chúng ta cứ luôn chạy theo những thứ m ãi mãi không

thuộc về mình, luôn đòi hỏi những gì không dành cho mình? Chúng ta cứ luôn
đợi chờ, hi vọng, rồi buồn, rồi khóc. Có biết bao nhiêu người như thế? Và có

bao nhiêu người như Mùa xuân, nhận ra con đường phía trước?

***

“Hạnh phúc là có việc gì đó để làm, có cái gì đó để mơ ước, và có ai đó
để yêu thương.”
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Cuộc sống luôn dành cho ta

Những niềm vui,

... và cả những nỗi buồn.

Những nụ cười,

... và cả những giọt nước mắt.

Những cuộc vui,

... và cả những khoảng lặng.

Những người bạn,

... và cả cảm giác đơn độc.

Những thành công,

... và cả những thất bại.

...

Nhiều lắm!

Nếu như cuộc sống chỉ có niềm vui mà không có nỗi buồn thì sẽ nhàm

chán lắm. Khi đó, em sẽ không biết đau, mà nếu em không đau, thì làm sao em

hiểu được nỗi đau của người khác thế nào?

Nếu như cuộc sống chỉ có nụ cười mà không có những giọt nước mắt thì

sẽ vô vị lắm nhỉ. Nếu em chỉ nh ìn thấy mỗi nụ cười, em sẽ nghĩ rằng mọi người
đều rất vui vẻ và thân thiện với nhau. Như thế, em sẽ không biết rằng, đôi khi
người ta đau quá mà không khóc được, người ta sẽ cười. Và cũng có khi, người
ta khóc vì quá vui mừng. Hmm... có cả những khi ng ười ta giả lảng với nhau
nữa chứ...

Nếu như cuộc sống chỉ có những cuộc vui mà không có những khoảng
lặng, thì mãi mãi em sẽ không bao giờ trưởng thành. Bởi vì em sẽ bị cuốn theo
những cuộc vui ấy, em sẽ không có những khoảnh khắc để suy nghĩ. Cho d ù em

đã sai, thì cuộc sống vẫn cho em những khoảng lặng, để em t ìm ra con đường tốt
nhất để sống tốt cơ mà. Cuộc sống, cần lắm những khoảng lặng.
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Nếu như chỉ vui vẻ với những người bạn, em sẽ chẳng bao giờ biết rằng
cảm giác đơn độc nó đáng sợ đến thế nào? Và sẽ có lúc, vô tình em sẽ tạo ra
cảm giác đơn độc cho bạn bè của em. Em rất mừng v ì em nhiều lúc chạm đến
cảm giác đơn độc.

Nếu cuộc sống chỉ có những thành công, em sẽ không biết được rằng thất
bại đôi lúc còn đáng trân trọng hơn cả thành công. Nếu em chỉ thành công, em

sẽ không có những kinh nghiệm để l àm cho cái kết quả đó tốt hơn nữa. Và hơn
hết, em hiểu rằng thất bại mang lại cho em nghị lực v à quyết tâm hơn những
thành công phù du...

Cuộc sống cho em nhiều, đôi lúc em thấy thế l à không đủ... Nhưng giờ em
đã biết yêu những gì em đang có, và em hài lòng với những gì mà cuộc sống đã,

đang và sẽ cho em.

Em vẫn sẽ cảm ơn lắm những người đã mang lại cho em nỗi buồn, những
người đã để em biết cảm giác đơn độc như thế nào, những người đã bỏ rơi và
quay lưng lại với em khi em sai lầm, khi em khó khăn... Họ đã giúp em trưởng
thành hơn, biết nghĩ hơn. Họ giúp em biết tin tưởng vào mình hơn, giúp em biết
tự sống bằng chính sự nỗ lực của m ình chứ không thể dựa vào người khác, dù

chỉ một chút thôi.

Và hơn tất cả là cảm ơn những người luôn luôn tốt với em, những người
luôn luôn động viên em, những người luôn tin tưởng vào khả năng của em... Họ
giúp em thêm nghị lực, thêm sức mạnh và niềm tin để vững vàng trong cuộc
sống. Em sẽ đền đáp tất cả những người đó.

Ta có cuộc sống của ta,

cũng như mọi người có cuộc sống của mọi người.

Ta đang đi trên con đường đã chọn,

cũng như mọi người đang đi trên con đường của mọi nguời.

Ta có những đam mê của ta,

cũng như mọi người có khát khao của mọi người.

Ai hiểu ta?

Ai ở cạnh ta?
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Ai nhớ ta đã từng xuất hiện trong cuộc đời họ?

Thoảng hoặc lướt qua,

hoặc vô tình có những ấn tượng...

Ta đang đi...

Giữa phù du cuộc đời (!)

Trên con đường xác định

... trong cuộc sống của ta... (!)
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Điều kỳ diệu của niềm tin

Không bao giờ, không bao giờ,

Không bao giờ được đầu hàng

 Nhiều năm về trước ở Elkhart, có hai anh em nọ được một trường học
thuê làm công việc nhóm lửa lò sưởi trong các phòng học vào mỗi buổi sáng.

 Một buổi sáng lạnh kẽo, sau khi đ ã chất củi vào lò, hai cậu bé lấy dầu
hỏa rưới lên củi và bật lửa. Bỗng nhiên một tiếng nổ lớn làm rung chuyển cả tòa

nhà cũ kỹ. Vụ hỏa họan đã cướp đi sinh mạng của người anh và làm bõng

nghiêm trọng đôi chân của người em trai. Nguyên nhân của vụ hỏa họan là do

hai cậu bé đã lấy nhầm thùng đựng xăng gần đấy.

 Bác sĩ khuyên nên phẫu thuật căt bỏ đôi chân của cậu bé. Cha mẹ em
chóang váng. Họ đã mất một đức con trai, giờ đây, đứa c òn lại cũng có khả năng
bị tàn phế. Nhưng họ không mất niềm tin. Họ xin bác sĩ h õan lại cuộc phẩu
thuật. Suốt hai tháng liền,  họ cùng các bác sĩ cố làm hết sức để cứu chữa đôi
chân của cậu bé. Trong suốt thời gian đó, họ truyền cho cậu bé niềm rằng sẽ có
ngày em đi l ại được.

 Các bác sĩ đã không cắt bỏ đôi chân của em. Tuy nhiên chân phải của em teo
lại, co rút lên cao, còn các ngón chân trái gần như bị cháy mất hết cả. Dẫu đau
nhức, cậu bé vẫn quyết tâm phải tập luyện mỗi ng ày. Cuối cùng em cũng chập
chững được vài bước đi đau đớn. Nhiều năm sau, d ù hồi phục chậm, nhưng cậu
trai trẻ ấy cũng bắt đầu tự đi bằng đôi chân của m ình mà không cần chống nạng.
Một vài năm sau nữa, cậu lại có thể chạy bộ trong sự khâm phục của nhiều
người.

 Chàng trai có quyết tâm mãnh liệt ấy vẫn cứ chạy,chạy mãi, và đôi
chân tưởng chừng phải cắt bỏ nàgy trứơc đã giúp anh lập kỷ lục điền kinh thế
giới. Anh được biết đến như là " nguời nhanh nhất thế giới " và được tôn vinh
vận động viên điền kinh của thế kỷ tại quãng trường Madison.

 Tên anh là Glenn Cunningham.
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Đôi mắt của tâm hồn

Hãy tin tưởng vào chính mình,

hãy mở rộng trái tim

và để tâm hồn thể hiện tất cả

 Từ khi sinh ra, tôi đã có đôi mắt không bình thường như những người
khác. Chúng lệch nhau và không cùng nhìn về một hướng. Tôi không thể nhìn

thấy xung quanh một cách b ình thường.

 Khi biết bò, tôi luôn va đầu vào tường hoặc chân bàn, cạnh ghế. Đến
khi biết đi lẫm chẫm, mọi việc còn tồi tệ hơn khi tôi cứ lọang chọang như kẻ
say. Ngày nào người tôi cũng có những vết tím bầm do va vấp.

 Một ngày kia, mẹ dẫn tôi đến cửa hàng nhạc cụ trên phố, tình cờ tôi
chạm tay vào một cây đàn dương cầm, vài phím đàn dưới tay tôi vang lên. Một
cảm xúc rất lạ dâng lên trong tôi. Từ đó, tôi bắt đầu say mê học đàn dương cầm.
Các nốt đen, nốt trắng trên những bản nhạc làm tôi thích thú, say mê. Chẳng bao
lâu, tôi đã có thể chơi được những bản nhạc cổ điển mà mẹ yêu thích. Đối với
tôi lúc ấy, hạnh phúc là được đắm chìm trong những âm thanh tuyệt diệu của
tiếng đàn dương cầm. Và trong tim của cậu bé mười tuổi như tôi, cây đàn dương
cầm trở thành một vật không thể xa rời.

 Rồi một tai nạn đột nhiên xãy đến. Hôm ấy, tôi ra vườn chơi và mãi

mê nhặt xác những chú ve ở đó, không để ý đám mây đen kịt giăng ngang bầu
trời. Khi cơn mưa bắt đầu ập xuống, tôi mới luống cuống chạy v ào nhà. Đôi
chân loạng choạng của tôi đã vấp phải gốc cây gần đó. Ầm ! Tôi  chẳng nhớ gì

ngỏai một cơn đau không thể tả ở mắt, chạy lan đến đầu l àm tôi ngất lịm. Một
màu tối đen bao trùm.

 Tôi được chuyển tới bện viện và ra về với hai miếng băng trên mắt.
Nghĩ đến buổi biểu diễn âm nhạc đầu ti ên tôi được mời tham gia ở trường, tôi òa

khóc.

 Thấy tôi chán nản, mẹ quyết tâm bắt tôi phải biểu diễn trogn ch ương trình

đó. Tôi tuyệt vọng la lên :

- Mẹ khôgn hiểu à, con không thể làm được vì không thể nhìn bản
nhạc và phím đàn. Con phải làm sao đây ?
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- Con chỉ việc đàn như trước giờ con đã từng làm. - Mẹ trả lời đơn
giản.

- Mẹ không thể hiểu được đâu. Con không làm được ! - Tôi cay đắng nói

trong nước mắt - Con không nhìn được mà !

 Mẹ ngồi xuống cương quyết :

- Con không cần nhìn. Con đã chơi bản nhạc ấy cả ngàn lần rồi ! - Và

mẹ đặt tay lên ngực tôi - Con hãy tin vào bản thân mình. âm nhạc ở ngay trong
tim con. hãy để mọi người  biết điều đó !

 Tôi lặng thinh không nói gì, hai tay mò mẫm cây đàn thân quen.Chợt
có một điều gì đó dâng lên trong lòng tôi - một cảm giác vừa sợ hãi vừa quyết
tâm.

 Tối hôm đó, cô giáo dắt tay tôi bước lên sân khấu, tay tôi run lên vì

hồi hộp. nhưng khi tôi chạm vào những phím đàn thì kỳ diệu thay, mọi lo âu
biến mất. Âm nhạc như tuôn trào từ trong tim tôi. Chưa bao giờ tôi chơi hay như
đêm đó.

 Sau buổi biểu diễn. mọi người vây quanh tôi chúc mừng. Mẹ ôm chặt
tôi trong nổi vui sứơng, hạnh phúc. Bàn tay ấm áp của cô giáo nắm lấy tay tôi.
Một người bạn đến bên tai tôi thì thầm :

- Làm sao cậu có thể chơi hay đến thế khi cậu không thể nh ìn thấy gì

chứ ?
 Tôi mỉm cười :

- Cậu có tin là tớ còn có một đôi mắt khác nữa không ?
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Khát vọng của nàng Violet

Khao khát là khởi đầu của mọi thành công.

Ước mơ là khởi đầu hành trình vượt ra khỏi những khuôn khổ

-Napoleon Hill-

 Trong khu vườn nọ, có một bông hoa Viole t xinh xắn, luôn tỏa ngát
hương thơm. Nàng sống hạnh phúc cùng với những người bạn láng giềng.

 Một ngày nọ, ngắm nhìn chị Hoa Hồng kiêu sa với sắc đẹp rực rỡ làm

sáng cả khu vườn, nàng Violet chợt thấy mình thật nhỏ bé. Nàng than thở : " So
với chị Hoa Hồng may mắn kia, m ình chẳng là gì cả. Giá như mình đuợc làm

Hoa Hồng một lần trong đời nhỉ, một lần thôi để không phải nằm sát mặt đất thế
này, mình cũng mãn nguyện lắm rồi".

 Có một bà tiên tình cờ biết được sự tình bèn hỏi bông hoa bé nhỏ :

- Chuyện gì xãy ra với con vậy ?

 Nàng Violet cất giọng tha thiết :

- Con biết Bà luôn nhân từ và đầy lòng yêu thương. Con cầu xin Bà

hãy biến con thành Hoa Hồng !

 Bà tiên chăm chú nhìn bông hoa :

- Con có biết mình đang đòi hỏi điều gì không ? Một ngày nào đó con
sẽ hối hận đấy.

 Nhưng Violet vẫn một mực nài nĩ. Động lòng trước khát khao của
nàng, cuối cùng bà tiên đồng ý. Bà chạm ngón tay thần kỳ của mình vào thân

Violet, và ngay lập tức Violet biến thành một cây hoa hồng xinh tươi, kiêu hãnh

vươn cao với những bông hoa đỏ rực trên cành.

 Một hôm, Giông Bão đi qua khu vườn, giật gãy các nhánh cây, làm

bật gốc cả những cây cao to. Cả khu v ườn bị vùi dập tơi tả trong  gió bão, trừ
những lòai hoa nhỏ bé nằm sát mặt đất như Violet.

 Bão tan. Bầu trời lại trong xanh. Các nàng Violet vẫy cành hoa tím,

vui đùa bên nhau. Một nàng nhìn Hoa Hồng - là Violet ngày nào - thương xót :
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- Các bạn nhìn kìa, cô ấy đang phải trả giá cho mong muốn nhất thời
của mình đấy!

 Nàng Hoa Hồng nằm quật dưới đất, thân hình gãy nát, hoa lá tả tơi, cố
gắng dùng chút hơi thở cuối cùng thều thào :

-Tôi chưa bao giờ biết sợ Giông Bão. Khi còn là một cành Violet bé

nhỏ, đã có những lúc tôi cảm thấy thoãi mái và hài lòng với mình. Nhưng khi cứ
mãi như vậy tôi chợt thấy mình nhỏ bé, nhàm chán và nhạt nhẽo. Tôi không
muốn sống một cuộc đời mà quanh năm chỉ biết bám mình vào đất với vẻ sợ sệt,
yếu đuối, và khi mùa đông đến sẽ vùi lấp dưới lớp tuyết trắng xóa. Hôm nay, tuy
sắp phải từ giã các bạn nhưng tôi rất vui sướng và mãn nguyện vì đã biết thế nào

là thế giới muôn màu trên cao. Tôi đã sống như một Hoa Hồng đích thực, đãn

ngẫng cao nhìn ánh Mặt Trời, nghe đuợc lời th ì thầm của chị gió và vui đùa với
các chị Sương Mai. Tôi có thể chạm vào nếp áo của Thần Ánh Sáng bằng cánh
hồng thơm ngát. Tôi sẽ chết nhưng tôi đã được đi đến tận cùng của khát vọng
sống. Tôi đã thực hiện đuợc ứơc mơ của mình. Đó là điều ý nghĩa nhất trong
cuộc đời tôi.

 Nói xong, nàng từ từ khép những cánh hồng héo úa lại v à trút hơi thở
cuối cùng với nụ cười mãn nguyện trên môi.


