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        Năm lên ba, con gái vào mẫu giáo. Những ngày đầu đi học con gái khóc 

la quá chừng, nhưng rồi cũng quen. Má và chị H thay nhau đưa con gái đi, về. 

Con gái chăm ngoan, năng động, dễ thương được nhà trường cho tham gia thi 

văn nghệ cấp quận, cấp thành phố trong dịp tết và các ngày lễ lớn. Suốt mẫu 

giáo con gái luôn được danh hiệu “Bé ngoan”. Tôi đóng khung bản danh dự 

to, treo trong phòng ngủ, khi nó vắng nhà, tôi nhìn, tưởng như con gái  ở bên 

mình. Đó là  “quà tặng đầu tiên” con gái cho tôi.  

        Năm tuổi con gái vào cấp một trường điểm, được tuyển vào lớp 1/1, tăng 

cường tiếng Anh. Con gái có năng khiếu này. Được cô giáo chủ nhiệm quan 

tâm dạy dỗ, con gái viết chữ rất đẹp, vở rất sạch. Hạnh kiểm tốt, học lực giỏi. 

Năm tháng qua đi… đến lớp năm cũng là năm cuối cấp, con gái viết lưu bút. 

Sau hai tháng hè vui chơi thoải mái. Vào cấp hai, theo đà con gái được xếp 

vào lớp sáu tăng cường tiếng Anh. Chỗ học ổn định, con gái lấy lưu bút ra 

khoe. Ngoài bạn bè cùng lớp còn có một trang cô chủ nhiệm với những lời 

nhắn nhủ tràn đầy yêu thương:    

        “Sóc Nâu yêu quý” (con gái được cô chủ nhiệm đặt tên là “Sóc Nâu”) 

        “Lời đầu tiên cô gửi đến con là tình yêu thương -Yêu quý hết lòng. Phải 

chia tay với con quả là một mất mát lớn. Ngày mai đây con phải rời xa tổ ấm 

lớp 5/1 dấu yêu, cô sẽ luôn nhớ về con. Cô bé “Sóc Nâu” nhiệt tình năng động 

là đức tính rất đáng quý ở con. Cái đức tính ấy dễ dàng chinh phục lòng người. 

Thế nhưng ở con, điều làm cho bạn bè mất lòng là cái tính nóng nảy dễ mất 

bình tĩnh.  “Sóc nâu” ơi ! chặng đường đi đến đỉnh tương lai không dễ, nó đòi 

hỏi phải rèn luyện. Cố lên con  nhé. Hãy cắt tỉa những lá sâu để cho cây lớn 

nhanh và đẹp. Cô luôn đặt niềm tin vào con. Chúc con mãi là cô bé đáng yêu”. 

- Cô CN lớp 5/1. 

        Đọc hết tập lưu bút tôi trầm ngâm suy nghĩ: Không phải bất cứ cô, cậu 

học trò nào mới lớp năm mà biết viết “lưu bút” biết giữ lại những nét chữ 

trong sáng và những cá tính của bạn cùng lớp để mai này chia tay, còn lại chút 

gí để nhớ. Không phải thầy cô nào cũng bỏ thời gian để trải lòng mình vào các 

trang lưu bút, nhắc nhở cho học trò của mình thấy những ưu, khuyết điểm của 

các em với tấm lòng yêu thương, độ lượng. Xin cám ơn thầy cô. Cám ơn con 

gái. Đây là “quà tặng thứ hai” con cho ba má. 

        Sang cấp hai, từ lớp sáu đến lớp bảy con gái vẫn học tốt. Lên lớp tám con 

gái có biểu hiện chểnh mãng trong học tập. Một buổi chiều có hai tiết anh văn 

của thầy bản ngữ. Con gái cùng với bạn gái cùng lớp bỏ học đi chơi. Nhà 

trường lập tức báo cho gia đình là thấy con gái và bạn nó cùng với đứa con trai 



vào quán nước. Tôi nghe điện thoại và bình tĩnh đến cổng trường chờ như 

thường lệ. Con gái nấp ở một góc khuất của sạp báo và rất nhanh, len lỏi vào 

đám bạn tan tiết, nắm tay nhau tĩnh như không có chuyện gì.   

         Con gái leo lên sau yên xe, tôi yên lặng đưa con bé về nhà. Tôi cũng tự 

nhiên như không có gì, nhưng vẫn theo dõi tâm trạng con gái thế nào sau một 

buổi trốn học đi chơi... Sắc mặt không có gì thay đổi, giờ giấc ăn học vẫn bình 

thường nếu nhà trường không báo thì khó phát hiện được. Không biết nó cố 

gắng làm tĩnh, hay việc bỏ học với nó không quan trọng. 

         Chiều hôm sau, thứ bảy hai tiết sau nghỉ, tôi đề nghị đi ăn kem. Con bé 

vui vẻ đi với tôi. Vẫn cái quán quen thuộc, con gái gọi một kem ba màu, tôi 

một kem café. Hai cha con vừa ăn vừa nhìn dòng người qua lại đông đúc vui 

vẻ,  

         Hôm nay tôi muốn khoảng cách của tôi và con gái gần hơn. Tôi muốn 

con gái như đang đối thoại với người anh, người chú. Tôi xem con gái như 

một người bạn nhỏ, vì cảm thấy con gái đã lớn. Tôi thân thiện chỉ vào chiếc 

ghế: 

 - Ngồi đi bạn . 

 Con gái ngạc nhiên nhìn tôi hỏi: 

 - Sao ba gọi con là bạn, lạ tai quá. 

 - Đây là buổi tọa đàm đặc biệt. Tôi cười nhìn con gái hỏi: 

 - Kem có ngon không ?  

 - Vẫn như mọi lần. 

 - Không thấy khác sao? 

         Con gái hỏi lại tôi: 

   - Ba muốn khai thác con điều gì? 

  - Chắc bạn hiểu. 

 - Con hiểu rồi, nhưng ba quan trọng hóa vấn đề quá hà… 

         Con bé biết tôi muốn nói gì, nên tôi đi thẳng vào trọng  tâm: 

 - Chiều qua bạn bỏ học?  

 - Hai tiếc ôn tập Anh Văn mà. 

 - Ôn tập là củng cố lại kiến thức đã học. 

        - Con đã thuôc bài đã nắm hết. 

 - Bạn hơi tự mãn rồi đấy. Bạn đã không tôn trọng thầy cô, đánh mất 

long tin của cha mẹ. 

 Con gái chột dạ nói một câu tiếng anh như muốn thể hiện mình  

 - Please forgive me for what I did! I’m really sorry. Dad. 

     Tất nhiên ba sẽ tha lỗi cho con. Vì con là con của ba, nhưng trong lòng 

ba rất miễn cưỡng, rất nặng nề, không vui! Trước khi làm một việc gì phải suy 

nghĩ, nói gì phải “uốn lưỡi bảy lần”. Vì nóng nảy con bạt tai ai đó, ví tức giận 



con buông một câu làm tổn thương người khác rồi xin lỗi “lỡ tay, lỡ miệng”. 

Tránh những lời xin lỗi muộn màng.  

    Nghe tôi nói con bé chợt ân hận. Với ánh mắt như van xin. Vừa nhìn, 

vừa cho một muỗng kem đầy vào ly tôi nhoẻn miệng cười. Tôi thường gặp 

những cử chỉ dễ thương như vậy khi con gái bị phàn nàn. 

             Đây là “quà tặng thứ ba” con gái tặng ba. Cám ơn con gái. Chính quà 

tặng này cho tôi thấy con đã lớn, nhưng đồng thời cũng cho tôi biết con đã 

chểnh mãng trong học tập, con đã bị chi phối bởi những điều chưa  phải lúc.  

 Con gái! Tình yêu ai mà không có. Hạnh phúc gia đình ai không mơ 

ước nhưng bao giờ là phải… Đó là lúc con có sự nghiệp, biết làm ra tiền và 

biết quí trọng đồng tiền. Bây giờ con đang cơm cha, áo mẹ được sự che chở 

đùm bọc của mẹ cha, hãy tập trung vào học hành con nhé. Cấp ba rồi đại 

học… Mới lớp tám kiến thức con đang có, rất hạn hẹp như hạt cát trong sa 

mạc, so vói cái  mênh mông của vũ trụ. Con cần phải khiêm tốn, cần phải cố 

gắng nhiều hơn nữa và phải nhớ lời cô dạy từ hồi lớp năm là “cái tính nóng 

nảy, mất bình tĩnh dễ làm mích lòng người khác”. Con đường phía trước còn 

dài thăm thẳm, con phải học mãi đến ngày nhắm mắt. Con gái! Những gì ba 

đang nói, thì người lớn và trong sách vở đã nói, nhưng với con ba nghĩ sẽ 

không thừa. Điều hai trong 14 điều Phật dạy là “Thất bại lớn nhất của đời 

người là tự mãn” 

              Con gái! Việc chiều nay con bỏ học, đi chơi với bạn trai dù gì cũng là một 

món quà, cũng là hồi chuông cảnh báo. Ba má sẽ chăm sóc con kỹ hơn, gần 

gũi, chia sẻ với con nhiều hơn. 

              Cám ơn những món quà con đã tặng. Cuộc đời con vẫn còn rất dài. Ba 

đang chờ những món quà đẹp hơn mà con sẽ tặng cho ba… 
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