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Chíp chíp chíp chíp, tiếng 
chim hót líu lo bên ngoài. 

 
Mẹ dán giấy mới lên tường 
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- Chà, thế là xong, mệt 
quá đi mất. 

- Xong rồi hả mẹ? Đẹp 
quá, thế mà mẹ không 
dán lại từ trước đi cho 
đẹp, để bao nhiêu lâu 
bẩn thỉu bây giờ mới 
dán lại. 
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- Ồ, mẹ cũng muốn làm 
từ lâu rồi, nhưng mẹ 
bận quá, vả lại cũng 
phải dành dụm mới có 
tiền để mua giấy dán 
tường chứ. 
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- Giấy này có đắt không 
mẹ? 

- Ồ, không đắt lắm, 
nhưng dán hết các 
phòng của nhà mình thì 
cũng nhiều tiền đấy con 
ạ.  



Traimoxanh.com - 5 

 

 
 

- Thế mà mẹ không nói, 
để con mổ con lợn của 
con đưa tiền cho mẹ. 
Con lợn của con béo lắm 
mẹ ạ. 
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- Thôi, con cứ nuôi lợn 
cho nó lớn lớn, khi nào 
có mười con thì cho mẹ 
mượn nhé. 
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- Nhiều thế hả mẹ? 
- Thôi nào, nhiều hay ít 
thì cũng xong rồi. Bây 
giờ, mẹ dặn hai anh em 
phải giữ gìn bức tường 
sạch sẽ, không được bôi 
bẩn lên nhé, nhớ đấy. 
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- Dạ, chúng con nhớ rồi ạ. 

 
- Ơ, Gien-ny đi đâu rồi 
nhỉ? Gien-ny, Gien-ny ơi, 
em đâu rồi? 
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- Gien-ny, Gien-ny ơi. Ơ, 
con bé này đi đâu ấy nhỉ. 

Anh mở cửa và thấy Gien-
ny đang vẽ lên tường. 
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- Gien-ny! 
- Mẹ đã dặn là không 
được bôi bẩn lên tường, 
tại sao em không nghe 
lời? Bức tường đang đẹp 
như thế, mẹ về thì chết 
đòn đấy. 
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- Đâu rồi, hai anh em đâu 
rồi? 

 
- Hai đứa lại nghịch trộm 
cái gì thế? 
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- Dạ, không, không ạ. 
- Thế Gien-ny đâu? 
- Dạ, dạ…. 
- Lại nghịch cái gì phải 
không? 

- Dạ, Gien-ny bôi bẩn lên 
tường ạ. 
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- Hả? Bôi bẩn lên tường? 
Thế bây giờ nó đâu? 
Gien-ny! 

 
- Dạ, con đây ạ. 
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Con có biết mẹ phải vất vả 
thế nào không? Mẹ phải tiết 
kiệm tiền thế nào không? 
Con có biết một mét giấy dán 
tường này bao nhiêu tiền 
không, hả? Mà sao không 
nghe lời mẹ chứ? Không bao 
giờ nghe lời, không chịu 
quan tâm đến người khác, 
bực quá đi mất! 
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- Hu hu hu hu …. 
- Lại còn khóc à? Để xem 
con bôi gì lên tường nào. 
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Mẹ mở cửa, trên tường là 
dòng chữ “CON YÊU 
MẸ” được Gien-ny viết 
bên trong hình vẽ trái tim 
hồng.  

- Hả….. 
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- Ôi, Gien-ny của mẹ, mẹ 
cũng yêu con lắm 


