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Bài làm
Vì thượng đế không thể ở khắp mọi nơi, nên người đã tạo ra Mẹ. Có câu hát: “Ông mặt trời chỉ
có một mà thôi, và mẹ em chỉ có một trên đời…”. Chúng ta sinh ra lớn lên và trưởng thành
như ngày hôm nay đều là nhờ vào sự tần tảo, hi sinh và lòng yêu thương như biển cả của mẹ.
Mẹ là người phụ nữ quan trọng nhất trong tâm trí của mỗi con người.
Ngày bé, ai cũng bảo tôi giống bố, là con gái rượu của bố, được bố chiều hơn hẳn anh nên tôi
thích lắm. Lúc nào tỏ rỏ mình yêu bố hơn yêu mẹ. Trưa hôm ấy, mẹ nấu canh cua rất ngon,
có phần cho bố một bát đến tối. Trong bữa ăn tối, mẹ định gắp nốt mấy miếng rau rút để ăn
vì bố không ăn được, tôi đã lấy thìa gõ vào đũa mẹ: “Mẹ không được ăn. Là canh của bố!” Bố
đã mắng tôi ngay sau đó. Nếu mẹ không can, hẳn bố đã cho tôi một trận đòn.
Lớn lên, vào cấp ba, tôi đòi mẹ mua xe đạp điện cho bằng được, dù chiếc xe đạp cũ của anh
vẫn đi được rất tốt. Khi mẹ khuyên nhủ rằng cố gắng đi xe này hai năm rồi vào đại học bố mẹ
mua cái mới, tôi hậm hực với mẹ: “Con không biết. Mẹ mà không mua, từ giờ con không về
quê chơi nữa.” Mẹ giận. Thật sự tức giận và mắng tôi rằng: “Con không về cũng được, ông bà
không cần một đứa cháu như thế”.
Là tôi sai, tôi đã sai rất nhiều. Nhưng tôi chưa từng một lần nói câu xin lỗi mẹ vì sợ rằng mình
sẽ khóc mất. Tôi chỉ biết âm thầm sửa lỗi của mình. Quan tâm và chăm sóc mẹ nhiều hơn,
nghe lời mẹ hơn, và thầm tự hứa nhất định sẽ không bao giờ để mẹ buồn thêm lần nào nữa
như người ta thường dạy:
“Em còn mẹ là em còn tất cả
Biết bao lần mẹ đã khóc vì em…
Ai còn mẹ,
Xin đừng làm mẹ khóc!
Đừng để buồn lên mắt mẹ, nghe không?”
Còn có một câu chuyện làm tôi day dứt mãi. Một cậu bé ham chơi, đã bỏ học đi chơi điện tử.
Khi cô giáo hỏi, vì sợ bị phạt, cậu bé đã nói rằng mẹ mình bị ốm nặng nên phải vào viện chăm
sóc. Khi cô giáo đến nhà thăm, thì người mẹ mới vỡ lẽ là cậu nói dối. Bà vừa khóc nức nở vừa
con
“Con à, thà mẹ bị bệnh thật còn đỡ hơn đau hơn.” Rồi như một lời nguyền
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quái ác, hai tháng sau bà phát hiện ra mình bị mắc một căn bệnh hiểm nghèo. Sau một năm
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chống chọi với cơn bệnh, bà đã vĩnh viễn ra đi, để lại nỗi đau và niềm ân hận đến tột cùng
trong lòng đứa con. Mãi mãi...
Các bạn ạ, xin các bạn hãy nhớ cho, lần duy nhất trong đời chúng ta khóc mà mẹ cười, đó là
ngày mẹ sinh ra ta. Để giữ tiếng cười trong trẻo cho ta, không biết bao nhiêu lần mẹ đã nuốt
nước mắt vào trong. Thế nên, đừng bao giờ làm mẹ buồn, dù chỉ một lần, nhớ nhé! Vì còn mẹ,
là ta còn cả thế giới này…
“Ở trong sâu thẳm nụ cười
Là bao nhiêu lần mẹ khóc
Có bao giờ ta thắc mắc
Vì sao mẹ chẳng biết buồn?”
Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 20/10, là mỗi người con, chúng ta đừng ngại ngùng gì mà hãy nói
với mẹ rằng: “Con yêu mẹ nhiều lắm!”
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