
 

 

 
 

Sợi tóc bạc 
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Buổi tối, Chíp học bài, mẹ 

ngồi bên cạnh đan len 

 

- Muộn rồi con ơi, đi ngủ 

đi, mai còn dậy sớm nào 

con. 
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- Dạ con xong rồi đây mẹ ơi 

Ngày 6 tháng 3:  

Sắp đến ngày 8 tháng 3 rồi, 
mình biết tặng mẹ kính yêu 

món quà gì đây nhỉ? 
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- Nào, con. 
 

 

- Dạ. 
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Chíp chạy tới hôn chụt 

một cái lên má mẹ và nói  

 

- Con xong rồi ạ, mẹ cũng 

đi nghỉ đi mẹ ơi. 
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- Mẹ còn phải đan nốt cái 

áo này cho người ta đã, 

con đi ngủ trước đi nhé! 
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- Con chào mẹ, con đã đi 

học về rồi ạ. 

 

Chíp ném cặp sách xuống 

bàn đánh “bịch”. 
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- Nào, nào, con yêu của 

mẹ, đặt cặp sách cho cẩn 

thận nào. 

 

- Dạ, vâng ạ. 
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Chíp đặt lại chiếc cặp sách 

ngay ngắn. 

Chíp nhìn thấy chồng 

sách bị xộc xệch. 
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Chíp nghĩ “Lạ nhỉ, mình 

luôn cất cuốn nhật ký 

xuống dưới cùng, sao giờ 

lại ở trên thế này? Chắc 

mẹ đã mở cuốn nhật ký 

của mình ra xem đây mà. 
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- Mẹ ơi, con đói quá rồi, 

hôm nay mẹ nấu món gì 

mà thơm thế? 
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- Món gì ấy à? Con mà 

không đi rửa tay thì mẹ 

cho ăn món nhịn. 

 
- Ha ha ha ha ….Dạ, con đi 

rửa tay ngay đây ạ. 
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“Mẹ rất quan tâm đến 

mình, nên mới xem nhật 

ký của mình để kiểm tra, 

nhưng mình thì lại muốn 

riêng tư, phải làm sao bây 

giờ nhỉ?” 
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 “Phải rồi”. 

 

Chip hoáy viết vào cuốn 

nhật ký. 



Traimoxanh.com - 14 

 

Buổi tối, Chíp học bài và 

mẹ ngồi bên cạnh đan len. 

 

- Con học xong rồi mẹ ạ, 

con đi ngủ đây. 



Traimoxanh.com - 15 

 

 

Mẹ ngồi vào ghế và mở 

cuốn sổ “nhật ký” của 

Chíp ra xem. 
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Ngày 7 tháng 3 

Dạo này tóc mẹ bạc thêm 

nhiều, mẹ vất vả vì con quá 

phải không? Con yêu mẹ 
nhiều lắm, con sẽ giữ một 
sợi tóc bạc của mẹ để luôn 

ghi nhớ về sự quan tâm 

của mẹ dành cho con. 
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“Thôi chết, chắc mình làm 

rơi mất sợi tóc bạc trong 

này rồi.”  

 

Mẹ liền nhổ sợi tóc bạc trên 

đầu bỏ vào trang sách. 
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Hôm sau, khi Chíp mở 

cuốn sổ nhật ký ra xem thì 

đã thấy có một sợi tóc bạc 

ở trong đó. 
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- Mẹ, hôm qua mẹ lại xem 

nhật ký của con rồi. 

 

- Làm gì có việc đó, chẳng 

phải sợi tóc bạc vẫn còn 

trong đó sao? 
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- Mẹ ơi, con có kẹp sợi tóc 

bạc nào vào nhật ký đâu 

ạ. Chắc chắn là mẹ đọc 

rồi đặt sợi tóc bạc vào 

đấy mà. 
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-  Ha ha ha ha ha…. 

 

Mẹ ôm Chíp vào lòng. 

- Đúng là mẹ đã đọc nhật 

ký của con. 
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-  Thế mẹ mới biết được  

 

con trai mẹ quan tâm 

đến mẹ nhiều thế nào 

chứ.  
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- Hôm nay là ngày mồng 

8 tháng 3, con đã tặng 

mẹ một món quà tuyệt 

vời nhất rồi đấy, con yêu 

của mẹ. 


