
THEO CHA HAY THEO MẸ ?
Người chồng sau khi kiếm được tiền trở về nhà
lại muốn ly hôn với vợ, cho rằng cậu con trai sẽ
chọn sống cùng mẹ, thật không ngờ điều xảy ra
khiến người mẹ vô cùng bất ngờ.
Người chồng lên thành phố lớn kiếm tiền với lý
do để vợ và con có được cuộc sống sung sướng
hơn. Người vợ đã bằng lòng, cô cùng cậu con trai
của mình tiếp tục sinh sống ở quê.
Sau thời gian dài người chồng đi làm xa, người
vợ ở nhà nhớ nhung và luôn ngóng trông ngày

chồng mình sớm trở về.
Thời gian đầu, người chồng thường gửi một chút tiền cho gia đình và cũng hay gọi điện
về thăm hỏi. Về sau, người chồng không những không gọi điện mà đến tiền cũng không
gửi nữa, dường như anh đã quên mất vợ và con trai ở nhà.
Người vợ ngày càng sốt ruột và lo lắng, hàng ngày nghe ngóng hỏi han tin tức của chồng
khắp nơi, nhưng vẫn biệt vô âm tín. Không có cách nào khác, cô đành mở một sạp bán
trái cây, hàng ngày đều đi sớm về muộn nhưng tiền kiếm được cũng không nhiều.
Ba năm trôi qua, thật không ngờ, người chồng đột nhiên trở về nhà... Người vợ không
thể ngờ rằng, người chồng trở về để... Ly hôn! Anh chồng lái một chiếc ô tô con trở về,
tất cả mọi người đều cho rằng nỗi vất vả của người vợ từ đây sẽ kết thúc và những
tháng ngày chờ mong thật không uổng phí.
Thế nhưng, đêm hôm đó, người chồng nói với vợ là anh trở về để ly hôn, vì anh đã có
người con gái khác.
Anh chồng thừa nhận thẳng với vợ, hai người họ đã sống chung với nhau trong nhiều
năm, và bây giờ anh không còn tình cảm với cô nữa. Những lời nói ấy như sét đánh
ngang tai, cô hỏi chồng:
- "Anh thực sự không còn tình cảm với em sao? Anh có biết rằng, bao năm qua ngày nào
em cũng mong chờ anh trở về không?”
Người chồng nói với vợ, anh không muốn cô ấy phải chờ đợi. Anh còn nói, ngay bây giờ
hai vợ chồng sẽ ký đơn ly hôn. Anh còn nói mình đã kiếm được một chút tiền nên sẽ đưa
cho vợ, xem như để đền bù tổn thất mà cô ấy phải chịu. Người chồng xem ra kiên quyết
đòi ly hôn và người vợ cũng hiểu ra chồng mình đã thay lòng đổi dạ, sau khi suy ngẫm
và đồng ý, cô nói: -
- "Vậy con của chúng ta phải làm sao đây? Em không muốn làm tổn thương con”.
Người chồng nói:
- “Cứ thuận theo ý nó, nó muốn ở cùng với ai thì ở”.
Cô nghĩ, con trai nhất định sẽ chọn ở cùng cô, bởi cô và con trai đã luôn ở bên nhau từ
trước tới giờ. Hơn nữa, người chồng đã đi xa nhiều năm như vậy, con không gần gũi bố,
nên không thể có khả năng con sẽ chọn ở cùng bố. Người vợ tin chắc con trai sẽ chọn ở
cùng mình, nhưng không ngờ...



Ngày ly hôn, quan tòa hỏi cậu bé muốn ở cùng với mẹ hay ở cùng với bố? Không ngờ,
cậu bé trả lời:
- 'Con muốn ở cùng với bố!”.
Câu trả lời của cậu bé, khiến mọi người đều chấn động, quan tòa hỏi cậu:
- “Vì sao cháu muốn ở cùng với bố?”
Cậu bé cười và nói:
- “Vì bố cháu có nhiều tiền!”
Lời nói của cậu bé rất thật, đúng là bố cậu có tiền, vì thế nên anh sẽ có thể mua được cho
con trai rất nhiều đồ ăn nó thích, và còn có thể mua cho con trai nhiều đồ chơi nữa.
Ngược lại, khi ở với mẹ, nó đã trải qua một cuộc sống nghèo khổ, mẹ không bao giờ cho
nó tiền tiêu vặt, cũng không được mua đồ ăn mà nó muốn, càng không bao giờ được
mua một món đồ chơi yêu thích. Thậm chí khi nó muốn ăn một loại quả nào đó, thì mẹ
cũng không tùy tiện cho nó ăn. Đôi lúc vì sự nghịch ngợm của nó, người mẹ lại mắng và
đánh nó, chắc chắn trong lòng, mẹ rất là đáng ghét, cho nên nó chọn ở cùng bố là điều
đương nhiên.
Thế nhưng mà, người mẹ lại không chấp nhận được điều này, cô hỏi con trai:
-"Con trai, tại sao con lại không lựa chọn sống cùng với mẹ chứ? Ở cùng với mẹ, từ nay
về sau, mẹ có thể mua cho con đồ ăn vặt, cũng có thể mua cho con đồ chơi nữa..
Nhưng đứa bé lắc đầu nói:
- "Con không sống cùng mẹ”.
Người chồng nghe xong, cười đắc ý, xem ra, hai ngày trước anh ta mua cho nó đồ chơi,
đồ ăn, là việc làm thật đúng đắn! Hai ngày trước, anh ta đã cố gắng thiết lập mối quan hệ
với cậu con trai, là vì anh ta nghĩ đến con trai, người vợ hiện tại của anh ta không muốn
sinh con, mà anh ta thì lại mong muốn có một đứa con.
Hôm đó, người vợ ở ngay trước mặt mọi người mà nước mắt lưng tròng, ruột gan cô
như đứt ra từng khúc, vì cô không thể ngờ, người con mà cô luôn quan tâm và chăm sóc
lại có thể nói rằng
- “Con không thích mẹ”.
Vào lúc quan trọng nhất, đứa con thân yêu lại có thể từ bỏ cô, giờ khắc đó, cô vô cùng
tuyệt vọng và chỉ nghĩ đến cái chết.
Thế nhưng, khi ngẫm nghĩ lại, mình phải sống tốt, không chừng một ngày nào đó con
trai cô sẽ không thể chịu được sự ngược đãi của mẹ kế mà quay trở về bên cô.
Lúc cậu con trai đi, cô đã mua đồ ăn vặt và đồ chơi cho con, nhưng người mẹ lại một lần
nữa không thể ngờ được, cậu con trai lại có thể đem tất cả những món đồ đó ném xuống
dưới xe. Thậm chí, cậu còn nói với bố mau chóng lái xe đi vì không muốn nhìn thấy mẹ
nữa. _Người vợ nhìn theo chiếc xe rời xa mà khóc nức nở.
Kể từ đó, cô phải sống lẻ loi một mình. Hàng ngày, cô vẫn đi sớm về muộn và bày bán
sạp hoa quả, có điều việc làm ăn buôn bán của cô kém đi so với trước đây rất nhiều, bởi
vì cô luôn luôn không yên lòng, trong lòng cô lúc nào cũng nhớ đến con trai mình, cô
không biết nó sống có tốt hay không ?



Rất nhiều lần, người vợ đột nhiên đẩy sạp trái cây quay về nhà, chuẩn bị đi lên tỉnh tìm
con trai, thế nhưng khi đi đến nhà ga, cô lại tự đắn đo, bởi vì cái tỉnh thành này to như
vậy, cô lại không biết phải đi đâu mới có thể tìm được con trai. Có thể con trai cô khả
năng không còn ở trong tỉnh này nữa, cho dù cô có đi tìm thì cũng chỉ phí công vô ích
.
Một hôm, cô nhận được tờ biên lai chuyển 15 triệu, nó được gửi đến từ tỉnh thành,
người gửi tiền chỉ ghi: "I Love You”khiến cô không sao hiểu nổi. Cô không biết được ai là
người đã gửi tiền cho mình nên không dám đi rút tiền. Không ngờ, một tháng sau, người
vợ lại được nhận thêm tờ biên lai gửi tiền như lần trước.
Điều này giống như có người đang viện trợ cho cô, nên cô đã đi rút tiền. Trong lòng
thầm nghĩ, đợi đến sau này khi đã biết ai là người gửi tiền cho mình thì sẽ đem tiền này
trả lại cho người đó.
Từ đó về sau, cứ cách một tháng, cô lại nhận được một tờ biên lai gửi tiền 15 triệu, hơn
nữa người gửi tiền mỗi lần đều ghi: “I Love You”.
Cô rất muốn biết người gửi tiền cho mình là ai, nhưng địa chỉ của người gửi chỉ có tên
đường phố mà không có số nhà, khiến cho cô đành bó tay.
Đến Tết cổ truyền, cô lại nhận được một lá thư với nội dung :
- "Mẹ kính yêu! Mẹ có khỏe không? Con biết rõ mẹ rất yêu rất yêu con, con đã rời xa
khỏi mẹ, khiến mẹ không quen và rất nhớ rất nhớ con.
Mẹ của con! Thực ra, con cũng rất yêu, rất yêu mẹ, rời xa mẹ, con cũng rất không quen,
cũng nhớ mẹ rất nhiều! Mẹ ơi! Con cũng biết rõ trong lòng mẹ rất khó chịu vì lúc trước
con đã chọn sống cùng với bố.
Mẹ có biết không? Lúc đầu, sở dĩ con lựa chọn sống cùng với bố là vì muốn được giảm
bớt gánh nặng cho mẹ, đồng thời, con ở bên cạnh bố thì sẽ có thể xin tiền của bố, sau đó
gửi tất cả cho mẹ, như vậy, mẹ sẽ không cần phải đi sớm về muộn mà bán hoa quả nữa!
Mẹ ơi! Mẹ hãy sống tốt nhé, đừng lo lắng cho con, sau này con sẽ trở về với mẹ. Mẹ vĩnh
viễn là người mẹ tốt nhất của con, con vĩnh viễn cũng sẽ không rời xa mẹ, mẹ hãy đợi
con lớn lên, con sẽ đón mẹ đến ở cùng với con, chúng ta sẽ sống hạnh phúc bên nhau mẹ
nhé!”.
Cầm lá thư trong tay, người mẹ nước mắt giàn giụa, hóa ra con trai cô chưa bao giờ có ý
nghĩ sẽ rời bỏ cô, hóa ra, trên đời này có một kiểu rời bỏ, mà lại không phải thật sự là
rời bỏ, mà là để được gần nhau hơn, cho ta nhiều yêu thương hơn...
Sưu tầm.
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