
           Sinh con, ai cũng muốn nuôi con mình khôn lớn và trưởng thành trong 

tình yêu thương trọn vẹn của cha mẹ, nhưng vì lý do này hay lý do khác, những 

đổ vỡ của cha mẹ, không ít thì nhiều cũng ảnh hưởng đến quá trình phát triển 

của trẻ. Đó là trường hợp đứa cháu (L) của vợ tôi. Do những khó khăn, quá tất 

bật trong cuộc sống ở nước ngoài, cậu em vợ tôi không kham nổi cảnh “gà trống 

nuôi con” và đành gởi cháu cho gia đình tôi nuôi dưỡng. Nhà tôi, “cô của cháu”, 

đành phải đóng vai “má” nuôi cháu trong thời đại tân kỳ của thế kỷ 21!      

            Khi cháu lên ba, con gái tôi lên mười. Cháu học mẫu giáo, con gái tôi 

học lớp một, cả hai xem nhau như chị em. Tối ngủ cháu nằm cạnh nhà tôi, chai 

sữa luôn bên miệng. Khi đi nhà trẻ, đi siêu thị .v.v… cháu đều gọi nhà tôi bằng 

má. Những biểu lộ tình cảm của cháu với nhà tôi mọi người đều nghĩ là mẹ con 

ruột. Những khi trái gió trở trời nhà tôi thường bị đau nhức nằm trên giường rên 

khù khụ, cháu thường bên cạnh thoa dầu, xoa bóp. Những lúc đi học về, nhà tôi 

đi vắng, cháu thường ngồi trước cửa trông chờ. Cháu thể hiện tất cả tính chất và 

tình cảm của một đứa con. Ngược lại nhà tôi cũng biểu lộ tấm lòng của người 

mẹ. Khi học lớp sáu, cháu bắt đầu ngủ với tôi, còn N là gái ngủ với nhà tôi. 

Những lúc tôi mệt mỏi, cháu thường vòi vĩnh và thích đấm lưng cho tôi, tôi cảm 

thấy ấm áp vô cùng. Có cháu, không khí trong gia đình vui hơn. Cháu thường 

hay nhỏng nhẽo với chúng tôi và cả với chị H là người đưa đón cháu đi học. 

            Tính tình của cháu ngoan hiền, không nghịch ngợm. Môn giải trí duy 

nhất là xếp Lego. Từ khi học lớp năm, cháu đã thành thạo xếp Lego đủ kiểu và 

lúc nào rảnh cháu chỉ chơi Lego. Bây giờ đã học lớp 7 nhưng môn giải trí của 

cháu vẫn là Lego. Từ nhỏ đươc chăm sóc đầy đủ nên cao to khỏe mạnh nhưng 

tính cháu rất khép kín. Ở trường ít có bạn thân, ở nhà không giao tiếp với trẻ con 

hàng xóm, nên cháu nhút nhát, thường bị lũ trẻ trang lứa ăn hiếp. Dù đã học lớp 

bảy nhưng cháu vẫn chưa biết xài tiền. có lần tôi nhờ cháu ra quán mua một hủ 

keo, tôi đưa cháu tờ giấy bạc hai chục ngàn, khi  trở về tôi hỏi, hủ keo bao nhiêu, 

người ta thối lại bao nhiêu? Cháu bảo không biết. Một lần khác có người bán 

dạo bắp đi qua, tôi đưa cháu năm chục ngàn bảo mua năm trái. Khi mua xong, 

tôi hỏi bao nhiêu một trái, người ta thối lại bao nhiêu? Cháu cũng bảo không 

biết, và nhiều lần… như thế… Cháu có thói quen thường dành tiền và chỉ để 

mua Lego. Vợ chồng tôi rất thương và lo lắng nhiều về sự phát triển không bình 

thường của cháu. Dù vẫn được đến trường, ở nhà có cô giáo dạy thêm, tối lại có 

sự kèm cặp  nhắc nhở của nhà tôi và con gái nhưng việc học hành của cháu 

không được như ý. Có điều tôi rất ngạc nhiên là khi xem phim HBO, cháu nghe, 

hiểu và nói được tiếng Anh không tồi. Càng lớn cháu càng “ghiền” và tỏ ra 

“siêu” khi xếp Lego. 



          Con gái tôi (N) cũng được bạn tặng một bộ Lego nhân ngày sinh nhật. N 

không chơi hay bằng cháu nhưng N cũng đem ra khoe. Thấy bộ Lego của N 

mới, đầy đủ chi tiết cháu rất thích. Cứ mỗi lần N lấy bộ Lego ra săm soi, cháu rề 

rề đến ngồi bên cạnh, nhiều lần năn nỉ N cho bộ Lego nhưng N lạnh lùng nhất 

định, dứt khoát “không”. Cháu mét với nhà tôi : “Con thích bộ Lego của chị N”. 

Thấy thế nhà tôi đơn giản bảo với con gái: “Con ít chơi thì cho em bộ Lego đó 

đi”. Con gái viện dẫn hai lý do rất hùng hồn và thuyết phục: Thứ nhất là bộ Lego 

bạn tặng nhân ngày sinh nhật, cất làm kỷ niệm. Thứ hai con gái bảo là thằng L 

không được gọi nhà tôi là má, phải gọi là cô mới đúng. Thằng L không chịu gọi 

cô mà cứ gọi là má nên N không cho. Con gái nhấn mạnh má là má của nó, 

thằng L là cháu phải gọi là cô chứ. 

            À ra thế, nhà tôi chợt hiểu chỉ có con gái mới gọi mẹ là má mà thôi. Nhà 

tôi phải thuyết phục con gái. - Đúng rồi con nói rất đúng, chỉ có con và duy nhất 

là con gọi mẹ là má. L là cháu, gọi là cô. L không bao giờ lấy đi tình thương và 

tiếng “mẹ” thiêng liêng mà má dành cho con đâu. Em L đã lớn rồi, nó đã hiểu 

má là gì của nó, nhưng con hãy độ lượng, mở lòng ra cho L được tự nhiên gọi 

má là má, cho L được ấm áp và không tủi thân, vì kể từ lúc hai, ba tuổi, L đã 

không biết mẹ của nó là ai. 

            Con gái tôi nghe nhà tôi giải bày, nó hiểu và ôm cứng nhà tôi hôn nhiều 

cái trên mặt. Tôi chợt nghĩ tiếng “mẹ” đối với hai đứa rất quan trọng. Một đứa 

muốn độc quyền, một đứa đang cần tiếng “mẹ” để gọi. Ôi! Những ai được làm 

mẹ và những ai diễm phúc được làm con. Đó là hạnh phúc không gì đánh đổi 

được. 

           Thời gian lặng lẽ trôi, cháu ăn học và lớn lên trong tình thương của gia 

đình chúng tôi, Đến cuối năm lớp bảy thì ba cháu bảo: “Công việc của em đã ổn 

định. Em cám ơn anh chị đã nuôi dưỡng cháu, nay xin được đưa cháu về sống 

cùng em và tiếp tục học”. 

            Hôm tiễn cháu và bố cháu ra phi trường, tâm trạng của vợ chồng tôi  rất 

là buồn, mặc dù cháu trở về với bố đó là điều tốt, nên làm và cần thiết, nhưng 

sau nhiều năm gần gũi bên nhau, giữa cháu và chúng tôi đã có một mối giây 

thân tình cột chặt. Mong cuộc sống của em tôi ngày một tốt hơn và chăm sóc 

cháu đến nơi đến chốn. Riêng con gái tôi, hôm tiễn đưa, đã mang theo một gói 

quà. Hai chị em đứng ở một góc ít người, bịn rịn và nói chuyện rất lâu. Khi 

chuyến bay sắp khởi hành, con gái tôi đưa cho L gói quà và bảo: “Chị cho em bộ 

Lego này làm kỷ niệm và em vẫn gọi má của chị là má nhé. Chị nhớ và thương 

em nhiều lắm, có dịp em hãy về thăm”. Cháu sung sướng ôm gói quà và choàng 

tay ôm chúng tôi gọi khẽ “Má”… Chân cháu bước lui dần, tay đưa lên vẫy chào. 

Xa dần… xa dần… một nửa khúc ruột của gia đình nhà tôi đang xa dần về 

phương trời xa xôi ngàn dậm!  
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