
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gia đình nọ có người con trai rất thành đạt, giàu có. Mẹ anh 
ta già rồi, răng đều gãy cả. Anh ấy liền lái xe đưa mẹ đi 
khám. Ông bác sỹ bắt đầu giới thiệu những loại răng giả 
nhưng người mẹ chỉ muốn loại rẻ nhất. Ông bác sỹ không 
muốn vậy, vừa nhìn người con trai giàu có vừa giới thiệu 
các mẫu răng giả, về tác dụng và chất lượng. Nhưng cậu con 
giàu có không quan tâm, mặc ông bác sỹ giới thiệu, anh ta 
mải gọi điện mua xì gà. Cuối cùng ông bác sỹ đành phải làm 
theo lời người mẹ, bà ấy chọn mẫu răng rẻ nhất. Rồi móc 
trong túi ra bọc tiền cũ rích đếm từng đồng tiền lẻ đưa cho 
ông bác sỹ. Đo răng xong ông bác sỹ lắc đầu , hẹn một tuần 
sau đến để lắp. 
 
Hai người kia đi rồi, cả phòng khám hết lời chửi mắng người 
con giàu có kìa không tiếc tiền để mua loại xì gà cao cấp 
nhất mà không chịu bỏ tiền cho mẹ làm một bộ răng giả thật 
tốt. Đúng lúc ấy người con giàu có xuất hiện, anh ta nói: 
“Bác sỹ, phiền ông làm cho mẹ tôi loại răng có chất lượng 
tốt nhất, bao nhiêu tiền tôi gửi, không quan trọng. Nhưng 
ông không được nói cho mẹ tôi, bà là một người rất tiết 
kiệm, tôi không muốn bà ấy không vui.” 
 
Có những lúc việc có hiếu với cha mẹ không chỉ ở câu nói, 
hành động trước mắt mà là học cách hiểu tâm tư của cha mẹ. 
 
"Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc 
Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không." 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
Bạn đừng cười khi trông thấy mẹ tôi 

 Ngày với tháng cứ mang đôi sọt rách 
 Chiếc xe đạp lâu năm ốc vít kêu cành cạch 

 Tấm áo cũ nhàu mòn rách cả hai vai. 
 Bạn đừng cười khi mỗi buổi sớm mai 

 Mẹ thức giấc từ canh hai mờ mịt 
 Lọ mọ nồi xoong, thái rau gà, rau vịt 

 Rồi lại vội vàng, rối rít đạp xe. 
 Bạn đừng cười khi thấy mẹ dừng xe 

 Và nhặt nhạnh từng thanh tre, thanh gỗ 
Mẹ bảo "Mấy thứ này không có dùng thì khổ 
Tiền chẳng có nhiều, nhặt cho đỡ phải mua." 

 Bạn đừng cười khi thấy mẹ già nua 
 Vẫn còng lưng vượt qua từng con dốc 

 Những thứ mẹ mang nào vỏ chai, giấy lốc 
 Sắt vụn, nhôm, đồng...một lũ nhóc lớn khôn. 

 Bạn đừng cười khi gió rét mùa đông 
 Sương lạnh ngắt, từng cơn giông âp tới 

 Vẫn có một người khom lưng đạp xe rất vội 
 Sóng gió cuộc đời không không ngăn nổi vòng lăn. 

 Bạn đừng cười, cười trên những gian nan 
 Những lo toan mà mẹ tôi chịu đựng 
 Cả cuộc đời mẹ vẫn đang gồng sức 

Để gia đình có những khúc ca vui. 
 Tôi tự hào vì có mẹ của tôi 

 Một người mẹ luôn lôi thôi, lem luốc 
 Nhưng trái tim có ai so bì được 

 Cả tấm lòng, là ngọn đuốc sáng soi. 
 Cầu mong người sẽ ở mãi bên tôi! 

 
Lai Ka/FB/những bài thơ hay về Mẹ 

 

Mẹ có nghĩa là ánh sáng 
Một ngọn đèn thắp bằng máu con tim 

Mẹ có nghĩa là mãi mãi 
Là cho đi không đòi lại bao giờ 
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