Khoe khoang
Có người họ Vũ vừa mua một chiếc giường mới quý hiếm.Rất muốn, nhưng
không biết cách nào, khoe với thông gia họ Tôcủa mình nênông giả bệnh nằm
liệt trên chiếc giường mới để, thông gia đến thăm, lóe mắt với chiếc giường.
Vừa vặn lúc ấy họ Tô cũng sắm được một chiếc quần mới tuyệt đẹp, cũng
muốn khoe với thông gia họ Vũmàchưa nghĩ ra cách thì được tin thông gia họ
Vũ bệnh nặng.Còn dịp may nào nữa! Họ Tô vội đến thăm họ Vũ.
Vào đến nhà, họ Tô tìm một nơi sáng nhất để ngồi, lại còn bắt tréo chân, vén
vạt áo dài, vỗ vỗ, phủi phủi vào chiếc quần mới…làm đủ mọi động thái khoe
quần xong mới hỏi:
- Anh sui bệnh sao vậy?
Vừa ngứa mắt vừa sốt ruột vì mãi chẳng thấy ông thông gia đả động gì đến
chiếc giường quý hiếm của mình, họ Vũ điên tiết, quên bén mình đang bệnh liệt
giường, chồm nhổm dậy quát:
-Bệnh gì? Chiếc giường của tôi đây này!
Đã vậy thì “chơi tới luôn”, họ Tô đứng phắt dây tay kéo kéo quần miệng quát
trả:
- Chiếc quần mới của tôi đây thì… đồ bỏ à?
Mắng chán tới đấm nhau. Tàn cuộc, giường hư quần hỏng, hàng xóm nhạo
“ấy tại thông gia đồng bệnh”, bệnh khoe khoang.
Chuyện trên gợi vài ý: - khoe khoang (khoe của hoặc khoe người) gốc ở tự
kiêu – càng khoe càng lộ mình yếu nhược và thiếu thốn – khoe khoang gây lạc
hướng mọi việc.
Thật vậy! “Cá ngoi là cá ngộp” (khoe khoang là ngoi lên, không chịu nổi khi
thấy có người hơn mình là ngộp thở).
Khoe mình khôn thì chưa khôn, khoe mình đạo đức thì chưa đạo đức… bởi kẻ
thật giàu không khoe của, kẻ biết thì không nói “tri giả bất ngôn..,”, bậc thánh
hiền luôn giản dị.
Vì gốc ở tự kiêu nên khoe dễ dối, dối dễ gian, gian gần với ác… thế là khó
tránh khỏi lạc hướng mọi việc lẫn lạc hướng cuộc đời như người Pharisêu qua
lời Chúa mắng (Mt 23,13-22; Mc 12,40; Lc 11,39).
Khoe mau bị che, lòe mau bị nhòe… vì lý đời rành rạnh: “Không tự biểu hiện
cho nên mới sáng tỏ, không tự cho mình tốt cho nên mới chói lọi, không tự kể
công thì lại được ghi công, không tự phụ cho nên mới hơn người”. (Đạo đức
kinh).
Lấy một câu ngắn -trong lời Chúa dạy- làm khẩu ngữ nhắc ta tránh khoe
khaong: “Non discumbas in primo loco” (không ngồi vào chỗ nhất) (Lc 14,8).
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