Suốt 50 năm bên nhau, phút biệt ly ông để lại bức thư khiến bà khóc
nức nở vì ‘bị lừa dối’
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Giữa lúc mọi người đang căng thẳng về cái con virus Vũ Hán thổ tả thì
bài này giống như một làn gió mát để cho mọi người được thoải mái. Câu chuyện đã
hay và cảm động nhưng theo tôi lời chia sẽ ở phần cuối bài của một ông giấu tên mới
thật là hay. Có ai dám nhận đây là hoàn cảnh của mình không? xin cho biết tên để
cùng nhau lập thành một hội dành riêng cho quý ông.
Tình yêu không chỉ là cảm xúc của con người, nó còn là cội nguồn của sức mạnh, của
tinh thần lạc quan, của lòng dũng cảm và sự kiên cường. Tình yêu giúp chúng ta giải
quyết rất nhiều vấn đề trong cuộc sống, giúp ta dễ dàng tha thứ cho những sai lầm và
dẫn dắt ta tới những bến bờ hạnh phúc.
Đó là buổi tối tháng 6 lộng gió, chàng trai gặp cô gái tại một bữa tiệc ở một nhà hàng
gần biển. Cô là người xinh đẹp, dịu dàng và phần lớn khách trong buổi tiệc đều chú ý
đến cô. Trong khi đó, chàng trai lại là một người rất bình thường, không có gì đặc
biệt, cũng chẳng ai để ý tới anh. Anh cũng dõi theo cô ngay từ khi cô bước vào.
Cô gái là người xinh đẹp, dịu dàng và gây chú ý với người khác Cuối cùng, khi buổi
tiệc kết thúc, chàng trai ngượng nghịu tới mời cô gái uống café cùng mình. Cô gái vô
cùng ngạc nhiên. Trước mặt cô là chàng trai có vẻ rụt rè, ngượng ngùng nhưng
phong thái vô cùng lịch sự và lời mời của anh thể hiện sự quan tâm dành cho cô.
Cô gái đáp lại sự chân thành của chàng trai và họ ngồi ở một chiếc bàn nhỏ trong
góc phòng tiệc. Nhưng chàng trai vì quá hồi hộp và lo lắng nên mãi không nói được
điều gì, chỉ ngồi mân mê tách café, cô gái cũng cảm thấy bất tiện.
Bỗng nhiên, chàng trai gọi người phục vụ:
“Xin cho tôi một chút muối để cho vào café.”
Mọi người trong phòng đều hết sức ngạc nhiên và họ đổ dồn ánh mắt về phía chàng
trai. Chàng trai đỏ mặt và mặc dù lúng túng, anh vẫn xúc một thìa muối cho vào cốc
café và uống.
Mọi người đều ngạc nhiên khi chàng trai xúc một thìa muối cho vào cốc cafe Nhìn
chàng trai điềm tĩnh uống từng ngụm café, cô gái hết sức kinh ngạc và tò mò:

“Sở thích của anh thật kỳ lạ.”
Chàng trai giải thích:
“Khi còn nhỏ, tôi sống gần biển. Mỗi khi chơi cùng bạn bè bên bờ biển, tôi có thể
cảm nhận được vị mặn chát và nồng nồng của nước, giống như café cho muối vào vậy.
Vì thế, mỗi khi uống café với muối, tôi lại nhớ về tuổi thơ và quê hương của mình. Tôi
nhớ tất cả những người bạn thời ấu thơ và cả sự lam lũ, vất vả của những người dân
quê tôi.”
Nói rồi anh quay ra nhìn biển đêm, lắng nghe tiếng sóng dạt dào vào bờ như đang hồi
tưởng và trở về miền quê yêu dấu của mình.
Nhìn chàng trai và lắng nghe những chia sẻ chân thành của anh, cô gái thực sự xúc
động. Một người đàn ông yêu nơi mình sinh ra, không quên tuổi thơ vất vả, nghèo khó
hẳn sẽ là một người yêu gia đình, sống có trách nhiệm và nghĩa tình. Cô gái dần cảm
mến chàng trai và trở nên cởi mở hơn. Cô tâm sự với anh về gia đình, quê hương và
những sở thích của cá nhân cô. Họ trò chuyện cùng nhau quên thời gian, sự xa lạ ban
đầu đã trở thành sự thân quen, đồng cảm. Trước khi ra về, họ hẹn lần gặp mặt tiếp
theo.
Cốc café muối đã chắp cánh cho tình yêu của họ
Qua những lần gặp gỡ, cô gái nhận thấy chàng trai là một người lý tưởng và phù hợp
với cô. Anh tốt bụng, chân thành, ân cần, biết suy nghĩ cho người khác và anh thực sự
yêu thương cô. Cô gái biết rằng mình đã tìm được người bạn đời của mình, chính nhờ
vào cốc café muối.
Một năm sau lần gặp gỡ đầu tiên, họ kết hôn. Kể từ đó, mỗi sáng cô gái đều pha cho
chàng trai – nay đã là chồng cô – một cốc café cùng một thìa muối. Cô biết rằng
chồng cô rất thích như vậy. Suốt 50 năm bên nhau, người chồng luôn luôn uống cốc
café muối và cảm ơn vợ đã thức dậy từ sớm để chuẩn bị cho mình cốc café ngon đến
thế.
Sau 50 năm, người chồng mắc bệnh và qua đời. Ngày chồng mất, người vợ tìm thấy
một bức thư viết cho cô được đặt dưới chiếc gối:
“Gửi vợ thân yêu!
Mong em hãy tha thứ cho lời nói dối suốt cả cuộc đời của anh. Đó cũng là lời duy
nhất anh dối em trong suốt 50 năm của chúng ta, là lời nói dối về cốc café muối. Em
còn nhớ lần đầu tiên anh mời em uống café không? Lúc đó anh đã quá lo lắng, anh
định hỏi xin một chút đường, nhưng lại nói nhầm thành muối. Anh cũng quá lúng túng
và ngượng nghịu nên đã không lên tiếng đính chính lại. Vì thế, anh đành lấy muối cho
vào cốc café, cố gắng uống với vẻ mặt hài lòng và nghĩ ra câu chuyện về tuổi thơ
sống gần biển để nói với em.
Trong những năm tháng chúng ta bên nhau, anh đã muốn thú nhận sự thật với em rất
nhiều lần, nhưng rồi anh sợ em sẽ không tha thứ cho anh. Bởi vậy, anh đã tự hứa với
bản thân sẽ không bao giờ nói dối em, phản bội em hay làm tổn thương em một lần
nào nữa. Anh cố gắng để trở thành người chồng em có thể tin tưởng và tự hào, như
một lời xin lỗi chân thành cho lời nói dối ban đầu của anh.
Cafe muối có hương vị như thế nào?

Bây giờ anh đã đi xa rồi, anh cũng đã có đủ can đảm để nói với em sự thật. Anh
không thích café muối, anh cũng cảm thấy đây là món kỳ quặc nhất trên đời. Nhưng
mỗi sáng được uống một cốc café muối của em, anh chưa bao giờ cảm thấy hối tiếc
hay đau khổ. Nếu được làm lại, anh sẽ vẫn hành động như vậy, để chúng ta có duyên
phận ở bên nhau. Anh sẽ uống café muối suốt cả cuộc đời.”
Người vợ cầm lá thư trên tay và đôi mắt cô đẫm lệ. Cô cảm thấy hạnh phúc khi biết
mình đã bị lừa dối hơn 50 năm. Có lẽ, nếu không có lời nói dối ấy, cô đã chẳng yêu
và kết hôn với chồng của mình. Và nếu không có cốc café muối mặn chát và đắng
ngắt mà chồng cô điềm tĩnh uống, cô đã không tìm được duyên phận của đời cô.
Khi yêu thương chân thành và rộng lượng, đúng sai thực sự không còn là vấn đề.
Chàng trai trong câu chuyện trên đã dùng cả tấm lòng mình để yêu cô gái, để tự tập
thói quen vốn không hề dễ chịu: uống café muối và mang lại hạnh phúc cho cô. Vậy
mới hiểu, tình cảm trong sáng đơn thuần sẽ vượt qua những rào cản, những ngăn
cách trong tâm hồn để đem con người lại gần nhau hơn.
Mỗi chúng ta có cơ hội gặp gỡ nhau trong cuộc sống này, dù với danh nghĩa bạn bè,
vợ chồng hay hàng xóm đều do những mối cơ duyên được sắp đặt sẵn. Vậy mà, có
những khi vì bận rộn với công việc và các nhu cầu cuộc sống, ta lãng quên những
người xung quanh mình, và lãng quên mối duyên phận thiêng liêng của chúng ta với
họ. Tuy nhiên, chúng ta luôn cần quan tâm, chia sẻ với nhau, dành tình yêu thương
chân thành dành cho nhau, nếu không, cuộc sống sẽ trở nên ảm đạm, buồn phiền,
giống như trái đất thiếu đi ánh mặt trời.
Lời chia sẻ hay nhất:
Ông bạn này cũng còn may mắn, tuy nói dối nàng nhưng vẫn "mặn mà" với ly cà phê
muối cho đến phút lâm chung. Còn tui lúc đầu khi mới quen, mất bình tỉnh trước nàng
nên lỡ dại dột xin muỗng bột ớt cho vào ly cà phê, thế nên phải ngậm đắng, "nuốt
cay" cho đến bây giờ mà chưa dám khai thật . Có ai hiểu cho tui vì lỡ miệng mà gánh
hậu quả cay nồng suốt mấy chục năm nè chời !

