PhÜÖng Dung, Con Gái tôi,
Bố bận bù ÇÀu mà con bắt bố viết dài dài. Thật dã man! Với những Çứa khác, chắc
bố từ chối khéo rồi; nhÜng với con, với những giòng tâm sự u ám quá Çang làm bố
"mủi lòng" Çây.
Bố xin nói ngay, con Çang tuyệt vọng và an phận. Ôi! ñứa con gái ngổ ngáo có giọng
cÜời hô hố Çểu cáng của tôi lại ủy mị thế sao?
Ngày nào máu con còn tuần hoàn liên tục khắp châu thân, tim còn Çập thùm thụp thì
ngày Çó con vẫn còn hy vọng một tÜÖng lai tốt Çẹp hÖn. ñúng Çứt Çuôi rồi mà lị!
NgÜời anh hùng vĩ Çại Paven trong "Thép Çã tôi thế Çấy" chẳng tuyên bố là "cái quš
nhất của con ngÜời ta là Çời sống" mà lị!
Sống ở Çây phải vui vẻ, phải "thích nghi" Çể tồn tại, Çể vÜÖn lên. Coi chừng con sắp
bị chôn chân trong chất keo quánh sệt của quá khứ mất!
Quá khứ, hiện tại, tÜÖng lai Çang xoay trong con như cái Çèn cù. "ñèn cù, Çèn cù nó
lại vòng quanh... khen ai khéo vẽ nên cái Çèn cù. ñèn cù, là Çèn cù hỡi tít mù nó lại
vòng quanh ..."
Bố muốn dùng bài hát "Çèn cù" Çể cho con thấy cái vòng quanh quẩn, quẩn quanh
của mình khi chÜa có lối thoát cho tâm hồn.
Dung con, bất cứ ch‰ Ç¶ nào, từ ngày nay cho Çến ngàn sau, cái kiến thức do học
vấn mang lại vẫn cần thiết Çể vÜÖn lên. ñiều này càng Çúng với con và lũ bạn lục
quái của con. Vũ khí duy nhất của con là sự học. Con sắp quên cái sở trÜờng của con
là học Çể Çổi lấy cái sở Çoản của mình là "con trâu Çi trÜớc, cái cầy theo sau."
Ở bất cứ nÖi Çâu, bất cứ thời Çiểm nào, con vẫn cần học. ñứa thông minh nhÜ con
mà bỏ học thì uổng quá!
Con lại cho rằng bố không tÜởng phải không? Lẽ nào "Næm Cæn heo hút muỗi sa
hàng bầy" mà lại khuyên học à? Không học làm sao con thoát cảnh bùn lầy nÜớc
Çọng Çó? Không học làm sao con vÜÖn lên ÇÜợc? ñâu phải lúc nào cũng nhÜ thế
nầy!
Nếu bị bắt buộc về Minh Hải mà gia Çình, hoàn cảnh không cho phép con ở lại Çây
thì cứ Çi và nhớ không ÇÜợc bỏ học, nếu chÜa phải lúc tuyệt vọng.
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ñất mới sẽ giúp con và gia Çình có nhiều may mắn mới. Làm sao dám khẳng quyết
là tÜÖng lai Çen nhÜ mõm chó? Chân trời mới sẽ mở rộng trÜớc mắt con. Lúc Çó,
không biết chừng con sẽ tiếc cho bố không có cái may mắn Çó.
Dung con, næm h†c ÇÀu tiên cûa nhà trÜ©ng m§i Çã cho BÓ nhiŠu k› niŒm vui buÒn
sâu s¡c. BÓ bi‰t nh»ng ngày ÇÀu tiên con không "Üa" bÓ. Ch£ng sao! BÓ bi‰t ch¡c
mình mang cä lòng mình, cä tâm hÒn mình dåy chúng thì ch¡c ch¡n chúng së quí
mình. M¶t lÛ con gái 9A1 th©i nào cûa bÓ có nhiŠu nét Ç¥c thù cûa nó. H‡n tåp, kh¡c
nhau nhÜ nÜ§c v§i lºa. Con và lÛ bån là nh»ng ÇÙa phá nhÃt nÜ§c, nhÜng cÛng tích
c¿c nhÃt nÜ§c.
NhÃt qu›, nhì ma, thÙ ba h†c trò mà lÎ!
Con là m¶t trong nh»ng ÇÙa h†c trò mà bÓ thích nhÃt vì con có cá tính, không bÎ
chìm vào Çám Çông. Cái bÓ thích con nhÃt là s¿ ngay th£ng. Ngay th£ng Ç‰n Ç¶ Ç‹u
giä vì muÓn bóc trÀn nh»ng gì che ÇÆy. NhÜng cá tính này cûa con, bÓ bi‰t nó së làm
phiŠn cho Ç©i con nhiŠu l¡m vì con không bi‰t ÇÎnh luÆt cûa t¿ nhiên là "thích nghi
Ç‹ sinh tÒn". Con së còn g¥p nhiŠu cänh ÇiŠu ong ti‰ng ve. Con bi‰t sÙc månh cûa
nÜ§c không? Lúc nó róc rách trong lòng ÇÃt, len lÕi qua ÇÃt Çá cÙng r¡n, tÜªng r¢ng
nó y‰u ÇuÓi nhÜng nó Çã làm Çá mòn lúc nào Çâu có hay? Lúc g¥p th©i, nó cuÒn
cu¶n nhÜ giòng thác, nhÜ häi triŠu có th‹ ÇÆp v«, cuÓn trôi tÃt cä chÜ§ng ngåi vÆt. BÓ
mong con nhÜ giòng nÜ§c!
BÓ thÜÖng con, thÜÖng lÛ bån con nên cái nghŠ båc bëo này; cái nghŠ làm nhiŠu æn
ít, cái nghŠ lao Ç¶ng cä ÇÀu óc lÅn chân tay này; cái nghŠ ÇÜ®c ÇŠ cao nhÃt nhÜng låi
hÄm hiu nhÃt này có làm bÓ nän Çâu! M‡i næm, bÓ ÇÜa m¶t l§p ngÜ©i trÈ qua sông.
Nh»ng ngÜ©i trÈ có khi công thành danh toåi, làm nên s¿ nghiŒp l§n lao; có khi sÓng
mai m¶t nhÜ con sâu cái ki‰n bÎ dày xéo -- thì dòng Ç©i cÙ trôi và nhiŒm vø bÓ nhÜ
ông lái Çò già cÙ ti‰p tøc ÇÜa khách sang sông.
Dung con, hoàn cänh càng cay nghiŒt thì m§i thÃy rõ ÇÜ®c sÙc phÃn ÇÃu vô cùng cûa
con ngÜ©i. N‰u ai cÛng sinh ra, æn cho ÇÅy nhÜ con heo rÒi ch© cái già nó thì sÒng
sộc Çi theo thì còn có š nghiã quái gì n»a.
N‰u con có vŠ miŠn ÇÃt m§i, bÓ mong con có m†i s¿ tÓt lành. Ngày xÜa bÓ tØng bäo
v§i tøi con "mình muÓn là tr©i muÓn" sao? Ý chí cûa con ngÜ©i månh l¡m!
Dung à, bÓ không có con trai, toàn thÎ mËt. BÓ có hoài bão mà n‰u Ç©i bÓ không làm
ÇÜ®c thì bÓ trông cÆy vào tøi con.
V§i trí thông minh, lòng ngay th£ng cûa con, bÓ mong muÓn con còn là m¶t trong
nh»ng nghÎ l¿c cûa gia Çình con.
ñ‹ k‰t thúc câu chuyŒn bÓ con mình -- sau khi bÓ Çi ÇÜ®c m¶t nºa cu¶c Ç©i -- BÓ
nhÆn thÃy tÃt cä së trôi qua h‰t.
Chúc con và gia Çình nhiŠu may m¡n
BÓ cûa con
Bùi Thế San

(Bài được trích trong Lưu Bút 11D1-1978 của cô học trò
Trần Thị Phương Dung)
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