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Chúc Mừng 
XUÂN GIÁP NGỌ 2014 

___________________________________ 

Con gái năm nay không về Tết với mẹ được, 
viết vài dòng cho mẹ,  

trách mẹ mà cũng là rất thương yêu mẹ.  

 

 
 

 

SAO MẸ CŨNG NÓI DỐI CON ? 
 

Tờ Hiền Mẫu số 20, tháng 12-2010 đã thuật lại 8 vọng ngữ (lời nói dối) 
của mẹ dựa theo thời gian nuôi con nên người.  

Nay con đã nên người, con nhận ra mẹ vẫn còn nói dối ! 
  

Mẹ ơi ! Thỉnh thoảng con vẫn nói dối mẹ... 
.Lúc đang dạo phố với bạn, mẹ gọi điện, con nhanh nhảu : Con đang đi 

mua sách mẹ ạ. 
.Ngồi chuyện trò cùng người ấy bên bờ hồ, mẹ gọi, con nhỏ nhẹ : Con 

đang ôn bài trên thư viện ! 
.Cuối tuần đi chơi, mẹ gọi con thưa : Con đang ôn bài chung với bạn 

phòng bên. 
.Kẹt tiền ăn vì lỡ mua cái áo đắt tiền, con buồn thiu gọi về : Ở ngoài 

này ăn uống đắt đỏ quá mẹ ơi !... 

Con hổ thẹn thú nhận vẫn hay nói dối mẹ như vậy đó và chẳng bao giờ 
nghĩ mẹ giấu con điều gì cả. Cho đến bây giờ, tết này qua tết kia, con trưởng 
thành hơn và đã nhận ra một điều... thì ra người lớn cũng hay nói dối. 

-Là mẹ nói dối con : “Ở nhà mẹ vẫn khoẻ, vẫn đi tập dưỡng sinh với 
các bác hàng xóm” trong khi chân mẹ bong gân, sưng nhức mấy ngày liền 
không đi lại được. 
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-Là mẹ nói dối con : “Sáng nay mẹ đi chợ mua thức ăn” trong khi một 
mình mẹ chỉ đĩa dưa cùng vài con mắm, dành tiền gửi cho con. 

-Là mẹ nói dối con : “Đàn gà nhà mình đẻ nhiều lắm. Từng quả trứng 
tròn mẹ gói cho vào hộp, góp lại chờ có người về, gửi cho con gái yêu : 
‘Chắc ở ngoài ấy nó ăn uống khổ lắm, làm gì được ăn quả trứng thơm ngon 
thế này’ ” Nhưng thực ra mẹ thở dài, vào ra mong ngóng tiếng gà cục ta cục 
tác. 

-Là mẹ nói dối con : “Ở quê cũng ít mưa gió, chỉ thương con đường xa 
đi học ướt áo.” Vậy mà...dịp nghỉ lễ con về thấy mẹ rải xô chậu hứng nước 
mưa rỏ tong tong khắp nhà. 

-Là mẹ nói dối con : “Áo ấm của mẹ còn nhiều lắm, mặc đã hết đâu, 
con dành tiền mua cái nào đẹp đẹp mà mặc.” Thế nhưng, suốt ba ngày Tết 
năm trước chỉ thấy mẹ tươi cười trong chiếc áo len hồng mặc từ hồi còn trẻ 
tới giờ. 

-Là mẹ biết con đang nói dối lúc nghe điện 
thoại của mẹ, nhưng vẫn dịu dàng : “Ừ, 
học bài rồi nghỉ sớm nghe con, thỉnh 
thoảng ra ngoài dạo chơi với bạn bè cho 
thoải mái đầu óc con ạ !” 

Bao lần mẹ nói dối, bao điều mẹ giấu diếm 
chỉ mong được nghe tiếng cười trong vắt 
của con. Mẹ âm thầm dành hết những vất 
vả, thiếu thốn, cô đơn chỉ mong sao con 
được hạnh phúc, đủ đầy. 

Sao mẹ cũng nói dối con, hả mẹ ? 
ST 

 
 

Cà rốt, trứng và cà phê  
 

Cô con gái hay than thở với mẹ sao bất hạnh này cứ vừa đi qua thì bất 
hạnh khác đã vội ập đến với mình, và cô không biết phải sống thế nào. Có 

những lúc quá mệt mỏi vì vật lộn với cuộc sống, cô đã 
muốn chối bỏ cuộc đời đầy trắc trở này. 

Mẹ cô vốn là một đầu bếp giỏi. Một lần, nghe con 
gái than thở, mẹ dẫn cô xuống bếp. Mẹ bắc ba nồi nước 
lên lò và để lửa thật to. Khi ba nồi nước sôi, mẹ lần lượt 
cho cà rốt, trứng và hạt cà phê vào từng nồi riêng rẽ và 
đun thêm để chúng tiếp tục sôi, không nói một lời. 
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Người con gái sốt ruột không biết mẹ cô đang định làm gì. Lòng cô đầy 
phiền muộn mà mẹ lại thản nhiên nấu. Nửa giờ sau người mẹ tắt bếp, lần lượt 
múc cà rốt, trứng và cà phê vào từng tô khác nhau. 

Mẹ bảo con gái dùng thử cà rốt. "Mềm lắm mẹ ạ !" cô gái đáp. Sau đó, 
mẹ lại bảo cô bóc trứng và nhấp thử cà phê. Cô gái cau mày vì cà phê đậm và 
đắng. 

-Điều này nghĩa là gì vậy mẹ - cô gái hỏi và mẹ trả lời : 

-Ba loại này đều gặp phải một nghịch cảnh như nhau, đó là nước sôi 100 
độ. Tuy nhiên mỗi thứ lại phản ứng thật khác nhau. 

Cà rốt khi chưa chế biến thì cứng và trông rắn chắc, nhưng sau khi luộc 
sôi, chúng trở nên mềm. 

Còn trứng lúc chưa luộc rất dễ vỡ, chỉ có một lớp vỏ mỏng bên ngoài bảo 
vệ chất lỏng bên trong. Sau khi qua nước sôi, chất lỏng bên trong trở nên đặc 
và chắc. 

Hạt cà phê thì thật kỳ lạ. Sau khi sôi, nước của chúng trở nên rất đậm đà. 

Người mẹ quay sang hỏi cô gái : Còn con, con sẽ phản ứng như loại nào 
khi gặp phải nghịch cảnh. 

Con sẽ như cà rốt, bề ngoài tưởng rất cứng cáp nhưng chỉ với một chút 
đau đớn, bất hạnh đã trở nên yếu đuối chẳng còn chút nghị lực ? 

Con sẽ là quả trứng, khởi đầu với trái tim mỏng manh và tinh thần dễ đổi 
thay. Nhưng sau một lần tan vỡ, mất việc… sẽ chín chắn và cứng cáp hơn. 

Hay con sẽ giống hạt cà phê ? Loại hạt này không thể có hương vị thơm 
ngon nhất nếu không sôi ở 100 độ. Khi gặp nước nóng thì cà phê mới ngon. 

 
  

 

Ü Cuộc đời này cũng vậy con ạ. Khi sự việc tưởng như tồi tệ nhất thì 
chính lúc ấy lại giúp con mạnh mẽ hơn cả. 

Con sẽ đối mặt với những thử thách của cuộc đời như thế nào khi bước 
vào năm mới : như cà rốt, như trứng hay như hạt cà phê ? 

 
Tờ Hiền Mẫu gặp tháng 11, các linh mục tĩnh tâm năm, nên cũng noi 
gương “tịnh” luôn. Sang tháng 12, có Nội San Mục Vụ Gia Đình thay 
thế, vì thế, bước qua tháng 1 Tờ Hiền Mẫu mới tái xuất hiện kèm theo 
tháng 2, vì … Tết.  Xin thông cảm. Xin Chúc Tết mọi người. Tháng 3-
2014 gặp nhau trên Nội San Mục Vụ Gia Đình, tờ số 2.  
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trích 3 chuyện trong chùm chuyện cực ngắn của Trần Hoàng Trúc  
Hiền mẫu hãy đọc và rút ra cho mình bài học 

1. SỐNG 
Chẳng hiểu sao mình ít bạn, Thẳng Thắn hỏi Thông Minh thì được trả lời:. 
-Ngươi đi đến đâu cũng vạch những lỗi lầm, khiến người khác mặc cảm 

và e ngại. 
Thẳng Thắn giật mình xin lời khuyên, Thông Minh lắc đầu: 
-Ta chỉ có khả năng nhận thức vấn đề, muốn xử lý phải hỏi Khôn Ngoan. 
Thấy Thẳng Thắn chân thành, Khôn Ngoan mách nước:  
-Hãy kết bạn với Tế Nhị và Bao Dung. 
Quả nhiên, với sự cảm hóa của hai người bạn mới, Thẳng Thắn ngày càng 

biết sống hơn. 
 
2. MŨI TÊN  
Đột ngột qua đời vì bạo bệnh, linh hồn nàng được an ủi khi anh đều đặn 

viếng thăm. 
Một ngày kia, nàng đau đớn thấy anh đưa người mới đến chào. 
Cố hết sức, nàng thổi lá khô tạo hình trái tim ứa máu. Song, lá không đủ 

để nàng vẽ mũi tên. 
Đôi tình nhân mừng rỡ trông thấy một trái tim chúc phúc trên mộ phần. 

Từ đó họ thường đến thăm nàng. 
Nếu hôm ấy có mũi tên, điều đó sẽ chẳng xảy ra.  
Sự bao dung luôn đem lại hạnh phúc. 
 
3. ÂN NHÂN 
Bố vỡ nợ đi tù, nhà cửa bị phát mãi, mẹ và chị em nàng phải sống trong 

khu ổ chuột. 
Duyên may, một đại gia góa vợ tình cờ gặp nàng rồi giúp đỡ cả nhà. Để 

trả ơn, mẹ ép nàng theo đại gia đó. 
Một đêm, nàng đến tìm ông, trút bỏ áo quần, xin ông hãy lấy đi cái quý 

nhất và đừng ép nàng làm vợ. 
Người đàn ông dịu dàng mặc lại y phục cho nàng, lau khô giọt lệ nóng hổi 

rồi đẩy nàng ra cửa : 
-Ta chỉ cần trái tim em, chứ thân xác ta lấy làm gì, hãy về đi và đừng đến 

nữa ! 
 
KẾ HOẠCH NHỎ LẦN II 
Chung tay góp sức cho Nhà Mục Vụ Giáo Xứ Chánh Toà, mỗi hiền 
mẫu hãy dành 50 ngàn trong kế hoạch nhỏ lần thứ II. Lần thứ I, Hiền 
mẫu Hạt Đalat gom được 70 triệu. Lần II này xin góp lại cuối tháng 2. 
Cám ơn. Xin Chúa ban ân phúc. 


