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- Mẹ ơi, con thích con 
gấu bông kia, mẹ 
mua cho con. 

- Ở nhà có mấy con 
gấu rồi, mua làm gì 
nữa con. 
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- Ứ ừ, con thích con 
này, mẹ mua đi, hu 
..hu… 

- Thôi được rồi, để mẹ 
mua cho một con vậy. 
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- Ôi, con gấu bông 
trắng to đẹp quá. 

- Cho mình chơi với. 
- Để mình ôm nó một 
lúc xem nào. 

- Mình chơi với. 
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- Con gấu bông trắng 
to đẹp quá. 

- Sao thế con gái? 
- Con thích con gấu 
bông màu trắng, to 
gấp mấy lần con này 
cơ. 
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- Sao thế? Con gấu 
hôm qua vừa mua 
mà. 
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- Hu hu hu…., ứ 
ừ…con thích con gấu 
bông trắng cơ, hu hu  

- Thôi được rồi, mai 
mẹ sẽ mua cho con 
gấu màu trắng nhé. 

- Mẹ nhớ đấy nhé. 
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- Em cứ chiều con quá 
không tốt đâu. 

- Nó còn bé mà anh. 

 

 

 



Traimoxanh - 8 

 

 

- Ha ha ha ha ha. 
- Ôi, cái ô tô đẹp thế, 
trông cứ như ô tô 
thật ấy nhỉ? 

- Ôi, giá mà mình cũng 
có một cái nhỉ. 
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- Mẹ, mẹ ơi, con muốn 
một cái ô tô giống cái 
ô tô kia. 

- Hả…. 
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Vài Năm Sau 

- Con gái ơi, ra ăn cơm 
đi. 

- Dạ. 
- Ôi, thịt gà hả? Thôi, 
con không ăn đâu. 
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- Mọi khi con vẫn thích 
ăn mà. 

- Nhưng hôm nay con 
không thích. 

- Con xem, ngoài thịt 
gà còn có chả, nem 
mẹ mua này. 
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- Con đã bảo là con 
không thích. 

- Thế con thích ăn gì? 
- Con thích ăn tôm 
hùm xào với sốt me. 
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- Trời, những món đó 
hôm nào mẹ đi công 
tác mới mua được 
chứ. 

- Vậy thì con không ăn 
đâu. Con đi xem ti vi 
đây. 
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- Đấy, em cứ chiều nó, 
bây giờ nó trái tính 
thế đấy, cơm ngon 
thế mà còn chê. 

 

 



Traimoxanh - 15 

 

- Chắc hôm nay nó mệt 
thôi. 

- Hôm nào nó chẳng 
nhõng nhẽo thế. Bây 
giờ nó cũng lớn rồi, 
đã đến lúc phải cho 
nó hiểu một vài điều. 
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- Xảy ra chuyện gì vậy 
con gái? 
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- Bực quá ba ạ. Hôm 
nay thật là một ngày 
tồi tệ. Đúng lúc con 
tan học, thì trời đổ 
mưa rất to. 
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Con đã che ô, nhưng 
gió thổi mạnh quá, 
làm nước mưa tạt vào 
mặt con lạnh buốt.  
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Rồi sau đó, con lại phải 
bước lên một cái xe 
buýt chật ních, chẳng 
còn lấy một chỗ ngồi, 
nên con phải đứng đến 
tê cả chân.  
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- Chưa hết, khi về đến 
đầu ngõ nhà mình, con 
còn không may dẫm 
phải một vũng nước, 
làm đôi giày mới tinh 
của con bẩn hết. 
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- À, ba hiểu rồi, để ba 
lấy cho con chậu 
nước, con rửa mặt đi, 
rồi sẽ thấy thoải mái 
ngay. 
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- Ba lấy hai chậu nước, 
lại còn cho đá vào 
một chậu, để làm gì 
ạ? 
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- À, con thử nhúng tay 
vào chậu nước này đi, 
chậu không có đá ấy. 

- Nước mát quá ba ạ. 
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- Rồi con nhúng tay 
vào chậu kia đi, chậu 
có đá đó. 

- Ôi, lạnh quá. 
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- Bây giờ, con hãy mau 
đặt tay trở lại chậu 
nước ban đầu. 
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- Ơ, sau nước lại ấm 
hơn lúc trước thế 
này? 
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- Ha ha ha ha…. 
- Sao ba lại cười con? 
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- Con à, nhiệt độ của 
nước trong chậu 
không hề thay đổi, đó 
chỉ là do cách con 
cảm nhận mà thôi.  
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- Trong cuộc sống, khi 
ta gặp khó khăn, 
giống như việc ta 
phải cho tay vào một 
chậu nước lạnh buốt. 
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Nhưng chính điều đó, 
lại giúp ta hiểu được 
giá trị của những thứ 
mà trước kia ta cho là 
nhỏ nhặt.  
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Hôm nay, con đã gặp 
rắc rối, nhưng con thử 
nghĩ xem, có phải trời 
mưa tầm tã giúp con 
biết yêu những lúc trời 
quang, mây tạnh.  
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Xe buýt chật ních, 
dạy cho con biết trân 
trọng một ghế trống 
trên xe.  

 

 



Traimoxanh - 33 

 

 
 

Và đôi giày lấm bẩn, 
nhắc nhở con nên biết 
giữ gìn khi nó còn sạch.  
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Cuộc sống là như vậy 
đó con ạ. Hãy học cách 
mỉm cười, và yêu 
những gì mình đang có, 
trước khi quá muộn. 
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- À, thì ra là vậy. Bây 
giờ thì con đã hiểu. 
Con cảm ơn ba! 

 

 

 


