
                                       

CASE 1: 

  

9h sáng 26 Tết. Thấy inbox page có tin nhắn, dự cảm không lành không muốn đọc nhưng vẫn đọc. 1 em 

học sinh báo có mèo bị xe tông nằm bên đường không đi được, không bắt được vì còn rất hung dữ. 

Hướng dẫn em cách giữ an toàn cho bé mèo trong lúc gọi cho 1 thiện nguyện viên đến hỗ trợ nhưng 

không gọi được. Lại gọi cho người báo tin bảo em cố gắng chăm sóc và giữ bé để nhờ người tới giúp. 

Đến trưa bạn thiện nguyện viên mới nhận tin và ra hỗ trợ bắt bé đưa đi thú y. Trên đường đi thì gặp thêm 

bé trắng đen cũng bị xe tông, vậy là hốt luôn. 

Gọi thú y thì đm, con mèo xe tông không biết sống chết sao, năn nỉ ỉ ôi nó mở lòng từ bi khám giùm nó 

bảo bận lo tết, mai thứ hai đi làm nhưng phòng khám cũng tổng kết để nghỉ tết. Lương tâm đạo đức nghề 

nghiệp của mấy người để đâu? Nếu đạo đức nghề nghiệp tối thiểu không có thì làm ơn đừng theo nghề 

này chứ. 

Gọi xe khách thì xe khách từ chối nhận vì tết đông quá. Nhìn 2 đứa thoi thóp thở mà muốn đau cùng tụi 

nó, đắn đo mãi cuối cùng quyết định thuê xe đi Đà Nẵng tìm cơ hội sống cho cả 2. Liên hệ anh lái xe 

quen, lại bị chửi nhưng anh vẫn chở lại còn bớt cho 500k (nếu chửi mà bớt thêm được thì anh hãy chửi 

thêm đi). Nhắn tin bạn mượn thêm ít tiền chứ nhà cũng không có. 

Hỏi chồng mai đi Đà Nẵng rồi là mất 1 ngày nữa, vợ bận, 2 đứa ai bán dừa? Chồng nói tiền không kiếm 

hôm nay thì mai kiếm, mạng tụi nó không đi hôm nay mai biết có còn không. Nghe nói câu đó chỉ biết 

cám ơn chồng rất nhiều. Giờ tui đang ru con ngủ, còn bạn chồng vẫn đang dỗ dành 2 đứa " ngủ chút cho 

đỡ đau rồi mai Ba cho đi bác sĩ ". Lại thương 2 em thiện nguyện viên trời lạnh mà vẫn chở 2 đứa lên nhà 

để mai đi Đà Nẵng sớm, giờ chắc vẫn chưa về tới nhà 

                                                    



CASE 2: 

  

Cún con 4 tháng tìm chủ yêu thương 

Con được 4 tháng tuổi - cũng là 4 tháng con trói đời mình vào gốc cây cùng sợi dây dài nửa mét, 24/24 

con đều bị trói vào gốc cây đó, khi còn bé thì sợi dây dài nửa mét cũng là cả thế giới của con, nhưng con 

lớn nhanh lắm, sợi dây quá ngắn đối với con :(( 

Những ngày cuối năm, con được 1 chị chuộc con với giá vài trăm, chỉ vài trăm nhưng là cả một cuộc đời. 

Nay con mong mỏi tìm cha mẹ có thể yêu thương con, con rất ngoan, dễ dạy, dễ ăn, không đái ị trong 

nhà, rất khoẻ mạnh. 

                                                

CASE 3 

  

Tối mùng 6 Tết 

Nhà nhà vẫn còn vui Tết, người người vẫn còn chúc tụng nhau, còn con, có l  cũng đã từng có 1 gia đình, 

cũng từng có 1 góc sân ấm áp. Vậy mà giờ đây thành trẻ lang thang chỉ vì con ốm, có thể khi phát hiện 

con bệnh nên người ta đ y con ra đường, mặc con lang thang đói lạnh, rồi con bị xe tông. Có người tốt 

bụng nửa vời nào đó chụp tấm hình con quăng lên mạng rồi coi như xong việc.  hi Yêu Động Vật 

Quảng Bình nhận được tin đã vội vã đi tìm con, ra tới địa điểm trong hình thì con đã bỏ đi. Các anh chị 

thiện nguyện viên đã không bỏ cuộc, cứ lòng vòng tìm con mãi bởi trời đang chuyển mưa, bởi lo trộm 

chó có thể s  thấy con. Rồi trời thương nên cuối cùng cũng tìm thấy con đang trốn trong 1 bụi cây ven 

đường, đưa con về tới nhà thì trời đổ mưa như trút. Cả team thở phào nhẹ nh m, nhưng chưa kịp mừng 

thì lại nhận được tin tiếp có bé chó hoảng sợ do pháo nên chạy lạc, bị xe tông đang cố thủ ở vườn nhà bạn 

báo tin. Con bị gãy chân gây đau đớn nên rất dữ và khó tiếp cận. Sáng hôm sau, sau khi chạy g n 100 km 

tới nơi con đang găp nạn để hỗ trợ bắt và đưa con về tại Safe home, kiểm tra sơ bộ thì con bị gãy xương 

đùi và rất hoảng loạn. 

Quảng Bình điều kiện thú y rất tệ, tụi con c n đi Đà Nẵng để khám và chữa trị nhưng ngày Tết không xe 

khách nào nhận tụi con. Sáng mai cả 2 đứa tụi con s  được đưa đi Đà Nẵng để khám và chữa trị bằng xe 

taxi. Tụi con chỉ là những đứa trẻ vài tháng tuổi, đây có thể là mùa xuân đ u tiên và cũng là mùa xuân 

cuối cùng của tụi con nếu tụi con không được phát hiện và điều trị. Tụi con cũng muốn được sống vui vẻ 

và hạnh phúc, tụi con còn muốn được đón thêm nhiều mùa xuân khác nữa.  in hãy giúp tụi con có thêm 

cơ hội sống 

https://www.facebook.com/yeudongvatquangbinh/?fref=mentions
https://www.facebook.com/yeudongvatquangbinh/?fref=mentions


                                                         

CASE 4 

Cứ trưa chủ nhật mỗi tu n thiện nguyện viên duy nhất của trạm chúng tôi lại chạy xe từ thành phố Đồng 

Hới cách nhà chung khoảng 45km, khi thì gom thức ăn mang xuống cho mấy đứa (đồ thừa từ các cửa 

hàng ăn nhanh) khi thì mang một số vật dụng c n thiết nhà chung không có, khi thì phụ dọn chuồng hốt 

shit tụi nhỏ... 

Và với quãng đường đó, trục đường mòn Hồ Chí Minh đã gặp con. Một chú chó t m 5-6 tháng tuổi đang 

xiêu vẹo những bước chân giữa đoạn đường vắng chỉ có xe tải qua lại từng chuyến vun vút. Bộ lông màu 

vàng đã xỉn màu, da bám chặt vào ph n xương trên thân và cơ thể chi chít đ y ve rận. 

Con đi chậm rãi và dừng lại ở một đống rác lề đường để bưới tìm thức ăn. Có đoạn tôi còn thót cả tim vì 

suýt nữa trong tích tắc con bị xe tải cán. Tôi dừng hẳn xe và đứng hình nhìn theo con khoảng chừng 2 

phút, sống mũi bắt đ u thấy cay nhẹ và quyết định s  phải làm một điều gì đó cho con.  

Sẵn cái lồng không đang chở trên xe, tôi xách vội và đi bộ theo con. Thấy tôi gọi con có vẫy nhẹ cái đuôi 

nhưng không giám lại g n... 

Cứ làm quen như vậy t m 5 phút và Cọt bắt đ u hoảng sợ khi thấy tôi đặt cái lồng tiến lại g n. Con yếu 

đến mức không thể chống cự được nữa, người bốc mùi và chỉ vùng vằng g m gừ cắn nhẹ khi tôi đ y vào 

lồng. Có l  con là đứa trẻ mà khi vây bắt chiếm khoảng thời gian ngắn nhất vì sức khoẻ quá yếu. 

Sau khi cho Cọt vào lồng tôi có đi các nhà g n đó để hỏi xem có ai là chủ và nhận con không? Nhưng đổi 

lại lại là sự xua đuổi và từ chối "trời ơi không phải chó nhà gì mô, mà hắn ở mô tới chớ đây không có mô" 

kèm theo những cái v y tay đi ra. "Con chó nớ è chết rồi ai mà nhận nữa bé, thả hắn ra đi chớ bây bắt của 

nớ làm chi"  

Ok. Vậy là tôi đã yên tâm tạm xác nhận, con vô chủ. Hoặc có nhưng người ta chẳng còn thèm ngó tới. Và 

Con s  là thành viên của gia đình mình. 

Sau khi về nhà chung con đã được mẹ Ninh thăm khám, kiểm tra sức khoẻ xổ giun và nhỏ thuốc trị ve 

rận.  hi bóc gói Pate con đứng dậy ăn rất nhanh, loáng chốc là hết sạch, rồi gục hẳn xuống đất vì mệt...  

Ít ra tối nay con s  được an toàn, s  được ăn no và ngủ ngon giấc, không còn phải cố gắng lê từng bước đi 

tìm thức ăn ở các bãi rác dọc đường nữa. 

Tên của con là Cọt, i chang cái tướng cọt thấy nguyên bộ xương của con. Mọi người cùng chờ đợi sự lột 

xác của Cọt nhé! 

  

 



                                           

                                      

CASE 5:  MỨT 

CÂU CHUYỆN CỦA MỘT BUỔI CHIỀU ĐÔNG 

Nếu có một điều ước, tôi chỉ mong "các con" được khỏe mạnh và có một mái nhà để trú ngụ đúng nghĩa.  

Hôm nay trên đường trở về nhà, tôi đã gặp con. Một chú chó g y gò ốm yếu, toàn thân da trụi g n hết 

lông và ghẻ h u như không sót một chỗ nào. Ngay cổ vẫn còn một cái xích sắt siết chặt đến nỗi rướm cả 

máu, những mảng lông và da dựng đứng chừa chổ cho những vết ố của máu loang đỏ và khô đọng trên cả 

vùng da. 

Thời tiết Quảng Bình lúc chiều khoảng từ 10-14°C, con người mang 4, 5 lớp áo vẫn xuýt xoa trong cái 

lạnh. Ai cũng vội vội vàng vàng để trở về nhà sau một ngày làm việc và tôi đã gặp con, một bé cún đáng 

thương. 

Cái dáng xiêu vẹo chạy ngay theo sau xe, và ph n da mặt sưng vù che g n hết đôi mắt nhỏ. Con cứ muốn 

đi theo tôi nhưng về đến ngang đ u hẻm, dừng xe lại và cố tiếp cận con lại chạy đi, thật may đã được 

người dân xum quanh phụ giữ lại. 

Tôi đã hỏi những hộ lân cận nhưng không thấy ai nhận con. Có người lại bảo: "ối dào, cái đồ chó ghẻ ai 

mà thèm lấy, đem về chỉ tổ b n nhà mà thôi". Một vài người thì xuýt xoa "nhìn thương ghê" rồi họ cũng 

bỏ đi... Và thế là con lại trở thành một thành viên của gia đình mình. 

Hiện tại con đã được bôi thuốc, xổ giun, vệ sinh các vết thương và sưởi ấm. Con còn rụt rè lắm, nhưng hi 

vọng con s  nhanh chóng hồi phục và quen d n với GIA ĐÌNH mình. Con nhé! 

 

                                       



CASE 6:  

Đây là Bi 

Bi rất thích chơi cùng mọi người 

Bi khá dễ tính, ai cho gì Bi cũng vui vẻ ăn, không cho Bi cũng chỉ đứng nhìn vẫy đuôi 

Bi thích ngủ trong nhà gỗ Ba làm cho Bi 

Bi cũng thích nằm v ng đu đưa 1 mình 

Bi ghét Cạp Cạp lắm vì nó suốt ngày léo nhéo bên tai Bi, lại còn rỉa lông cho Bi nữa ( ai nhờ nó chứ. Hứ ) 

Nhưng .... 

Bi chỉ có 1 mắt, mắt của Bi bị bệnh, nhà chủ Bi không quan tâm vì vốn dĩ họ chỉ coi Bi nhưng những con 

vật khác trong nhà. Cô bé con gái chủ Bi đã ôm con đến với mẹ và năn nỉ nuôi Bi, cô bé vẫn qua chơi 

cùng Bi mỗi ngày và phụ mẹ chăm các em mèo sữa. Để Bi được sống vui vẻ như bây giờ, mẹ đã phải 

cùng Bi mỗi ngày rửa mắt, nhỏ thuốc, Bi đc chăm sóc với chế độ đặc biệt vì lúc mới về con bị nhiễm kí 

sinh trùng, suy dinh dưỡng nặng. 

Giờ Bi cảm thấy thật hạnh phúc, Bi có Ba, có Mẹ, có anh chị em, được ăn no, được mặc ấm, được yêu 

thương. 

                                      

  

CASE 7: 

Viết cho con, bé Bang của mẹ 

Con về với mẹ vào đúng ngày 20 -11, ngày đó mẹ được mời đi dự tọa đàm ở 1 trường mẹ đã từng làm từ 

thiện, mẹ đã tính không đi vì bé An Nhiên ốm, cả ba và mẹ cũng đau mắt đỏ, rồi không hiểu linh tính 

mách bảo sao đó mà đã 4h chiều rồi mẹ vẫn quyết định đi. Lúc đi mẹ đã để ý tới con nhưng do khi đó con 

nằm dưới hiên 1 nhà, mẹ sợ chó nhà người ta bởi ở quê chó thả rông là bình thường, mẹ ghé vào muốn 

hỏi nhà chủ xem đã điều trị cho con chưa nhưng không có người nên mẹ định đi rồi về hãy ghé lại. 

Lượt về, ba chạy chậm chậm để tìm con thì thót tim khi thấy con nằm giữa lòng đường đ y xe. Ba mẹ 

dừng lại, hỏi nhà g n đó thì họ nhận chó họ và cho mẹ khi mẹ còn chưa kịp nói gì, có l  người ta nghĩ con 

không sống được bởi khi đó con sốt, chân phù to và chỉ còn da bọc xương. Con yếu ớt cố chạy về phía 

ngôi nhà con ở, yếu ớt chống cự lại ba mẹ, con cố nhoài người ra để nhìn những người được coi là chủ 

con - lúc đó đang đứng nhìn ba mẹ 1 cách hiếu kì. Mẹ vừa ôm vừa vỗ về cho con đỡ sợ, trên quãng đường 

hơn 20km con đã chịu nằm im, có l  con hiểu ba mẹ là người muốn giúp con. 

Về nhà, con được ăn, mẹ đoán đó là bữa ăn ngon nhất của con, tô của con nhiều gấp 2 l n các bạn khác 

nhưng con ăn rất nhanh và sạch s , con được tắm, được phơi nắng, xịt thuốc, xổ giun. Con d n quen với 

mọi người trong nhà, biết ra mừng ba đi làm về,biết đứng 2 chân xin ăn như các bạn.  nh mắt con đã biết 

cười, cái đuôi nhỏ xíu trụi lông lúc nào cũng ngoáy tít, con vui hơn ngày đ u mẹ gặp. 

Mẹ gọi con là Bang, địa danh chúng ta gặp nhau, là duyên phận, là định mệnh. Từ giờ, con đã có ba 

mẹ,có anh chị em, và quan trọng nhất, chúng ta không bao giờ bỏ rơi con thêm l n nào nữa. Yêu con 

<3 



     

 

CASE 8:  

Con là bé vịt mà mẹ nhặt được ngoài chợ, nếu cái bịch không lủng lỗ, con không rớt ra thì có l  số phận 

con cũng nhưng hàng ngàn bạn vịt khác cùng lứa - được nuôi để Tết làm thịt. May mắn, mẹ đi sau đã 

nhanh tay bắt con bỏ túi rồi mang về. Sợ con lạnh, mẹ kiên nhẫn ngồi canh mấy anh chị chó mèo khác 

trong nhà để con có thời gian quen nhà mới và mấy anh chị hiểu rằng con cũng c n được yêu thương chứ 

không phải là đồ ăn. Sự kiên nhẫn của mẹ cuối cùng cũng được đền đáp, con giờ đã được cả nhà chấp 

nhận, được coi là thành viên nhí trong nhà, được yêu thương vỗ về. Con cũng biết khi mấy chị mèo nhỏ 

ăn hạt xay là con cũng được ăn nên cứ mỗi l n ngửi thấy mùi hạt bay lên thơm phức là con đã chu n bị 

sẵn tư thế để ... ăn :D 

Ó 

Mẹ gọi con là Cạp Cạp, mẹ yêu Cạp Cạp nhiều, Cạp Cạp biết và Cạp Cạp cũng yêu mẹ nhiều 

 

                                         

CASE 9 

  

Con tên Phèn, con chỉ là chú bò tơ đang lớn. Một ngày con đang ở với mẹ thì chủ con đòi làm thịt rồi 

gọi  cho mẹ Ninh hỏi có mua thịt bò không. Mẹ Ninh nghe hỏi vậy thì hốt hoảng vì hằng ngày con hay ăn 

cỏ cùng mẹ ở g n nhà mẹ Ninh, mẹ Ninh vẫn hay ra cho con quả táo hay bắp ngô,còn cho con uống thuốc 

xổ giun, nhỏ thuốc ve rận   Mẹ bàn với ba, không thẻ chuộc hết tất cả các chú bò đang bị làm làm thịt 

ngoài kia nhưng con cũng coi như có duyên với nhà mình, vậy thôi cứu con coi như để lương tâm mình 

đỡ áy náy vì thấy chết ngay trước mắt mà không cứu.. Vậy là con về với ba mẹ, con được gọi là Phèn – 

cái tên gắn với màu lông con. 

  



Con là đứa trẻ rất tình cảm, khi đã quen nhà, con biết tiếng xe ba đi làm về để gọi ( tại mỗi l n ba về đều 

có quà cho con đó mà :D  ), con thích liếm tay ba mẹ, thích chơi với các bạn chó khác, con cũng thích 

được vuốt ve nữa. Có l n con bắt hơi được, vô ăn hết 1 bao hạt 20kg của các bạn chó, con ăn giỏi mà sao 

mẹ lại khóc, con thật không hiểu nổi người lớn nghĩ gì. Thôi kệ, con bận nhiều việc lắm, con giờ phải đi 

nhai lại mớ cỏ trong bụng đây, chúc cả nhà tu n mới an vui 

 

                                          

 

CASE 10: TR N G M 

  

Nhà con vốn dĩ ở tận rừng sâu, rồi loài người xuất hiện, họ không những phá nhà con, chiếm đất con mà 

còn bắt hết các bạn thú và cả họ hàng nhà con chỉ với mục đích ăn cho lạ miệng, làm thuốc, nhồi bông  . 

Con cũng không ngoại lệ, hôm đó con bị người ta bắt rồi mang ra khỏi rừng với mục đích nấu cao. Dọc 

đường họ dừng chân nghỉ ngay chỗ nhà ba mẹ đang xây cho các bạn chó mèo ở, ba thấy vậy liền hỏi thăm 

rồi mua lại con không suy nghĩ. Về nhà mẹ tra google mới biết con thuộc sách đỏ Việt Nam và giống loài 

con đang bị suy giảm nghiêm trọng trong tự nhiên, mẹ và ba thở phào nhẹ nh m khi biết mình vừa cứu 

được gì. Ba mẹ bàn nhau không nên nuôi nhốt con, nhà của con là rừng sâu, con thuộc về nơi đó chứ 

không phải trong lồng sắt chật hẹp. Nói là làm, ngay hôm sau ba đã thuê xe chở con đi sau, ba mẹ đi trước 

bằng xe máy để lỡ có kiểm lâm s  mở đường ( kiểm lâm bắt được là coi như xong ), con được đưa lên g n 

biên giới Việt – Lào để thả, nơi ít dấu vết của con người nhất. Lúc vừa được thả tự do, ba mẹ hơi ngạc 

nhiên khi con cứ nán lại, đ u hướng về chúng ta mà gật gù rồi mới quay người bò đi lên cây. Hy vọng con 

s  sống  tốt và biết rút kinh nghiệm tránh xa loài người ra, con may mắn khi gặp ba nhưng không chắc 

con may mắn thêm l n nữa đâu. 

                                           

 



                                            

CASE 11: H O H O 

  

Con cũng giống bạn Trăn Gấm, cũng là nạn nhân của con người. Con bị dính bẫy và bị bắt ra chợ bán cho 

người ta mua về nấu cao và lấy mật, mẹ đi chợ gặp con và mua về.  hông may tay con có dấu hiệu hoại 

tử nên mẹ đành gấp tốc đưa con đi Hà Nội để điều trị, con bị tháo khớp và hiện đã được mẹ gửi vào khu 

bán hoang dã do tổ chức Asia Animals thành lập 

 

                                           

CASE 12: MỘC 

  

Con được ba Nghiêm tìm thấy ven đường vào 1 ngày tháng 5, lúc đó trời cũng g n tối, con đói và người 

bốc mùi khó chịu, ba kể tiếp cận con  không khó, nhưng khó nhất là lúc chở, nước trên người con cứ rỉ ra 

hôi thối nhớp nháp, da thịt con thì chỉ c n động nhẹ cũng mủn ra như xác chết. Về nhà lúc đó cũng tối rồi 

nên mẹ chỉ cho con ăn và kiểm tra sơ bộ, sau đó lót chỗ cho con nằm, lúc đó chỉ nghĩ con bị viêm da thôi. 

Sáng sau, lúc ra để kiểm tra kĩ hơn về tình trạng của con mẹ mới tá hỏa, mẹ không thể tưởng tượng được 

con đã phải chịu đựng như vậy bao nhiêu lâu. Trên người con, dòi đã làm tổ và ăn sâu đến tận lớp cơ phía 

dưới, dưới da con là lúc nhúc cả ngàn con dòi to bằng đ u đũa, mẹ đã nôn ngay tại đó. Sau khi gọi điện 

tham khảo ý kiến bác sĩ, mẹ đã phải ngồi gắp từng con dòi ra để làm sạch vết thương cho con, kiên nhẫn 

mỗi ngày đắp thuốc, lau rửa vết thương và tìm xem còn sót con nào trong đó không.  hông phụ lòng mẹ, 

sau 2 tháng con đã hoàn toàn hồi phục và xinh đẹp rạng ngời. Giờ nhìn con vậy, không ai biết được dưới 

lớp lông óng mượt đó là những vêt sẹo dài sâu , thành quả của những ngày mẹ bịt kh u trang gắp từng 

con dòi  



                                        

 

CASE 13 

  

CHUYỆN VỀ ĐEN GH  

 

Đen -. tên nó là Đen nhưng tôi lại hay gọi thêm thành Đen ghẻ coi như nghệ danh chính thức để sau này 

có thay đổi vẫn nhớ vì sao nó về đây. 

 

Lúc Quảng Bình - Hà Tĩnh thành rốn lũ, may mắn được bạn bè thương, tin tưởng và quan tâm nên giao 

cho trọng trách đi khảo sát vùng thiệt hại để quyên tiền ủng hộ bà con. Lúc đó 2 vợ chồng gửi con cho 

hàng xóm rồi dắt nhau đi, cũng có khi đưa theo cả con bé lớn, còn bé nhỏ lúc đó chưa sinh. Nhà chủ của 

Đen g n nhà tôi, nếu ở thành phố chắc cũng không biết nhau nhưng ở quê thì cách cả mấy km vẫn còn 

biết huống hồ chỉ cách nhau có chừng 500m.  hi thấy 2 vợ chồng đi ngang qua, bà vợ mới vội vàng gọi 

rồi kể " nhà có con chó ghẻ, mi nuôi không vô bắt về mà nuôi. Ghẻ quá tao gớm, không dám động vô, cho 

cũng không ai lấy. Đang định đập cho chết đi để vứt ". Máu dồn tới cổ, uất nghẹn thay con nhưng vẫn giả 

vờ thảo mai hỏi : " cô tiêm thuốc hay bôi gì chưa mà đòi cho? ". Trả lời : " gớm quá không dám động vô 

nên tao nhốt ở ngoài á, hôi lắm". 

 

Lúc bước vào, được dẫn ra góc vườn nơi con nằm, tối tăm  m thấp, 1 mùi hôi đặc trưng của viêm da nồng 

nặc xộc lên. Phải 1 lúc sau tôi mới nhận ra cục thịt đỏ hỏn, lở loét đang nằm co ro trong góc tối là sinh vật 

sống. Nước mắt ứa ra, chồng vội đi kiếm cái bao tải, rồi tự làm quen, tự túm lấy con cho vào bao, còn chủ 

con !? Đứng xa xa nhìn vì sợ hôi, sợ b n, sợ lây. Ngày con về nhà, nhốt con vào lồng, con hung dữ không 

cho xức thuốc, không cho tiêm, không cho tắm có l  do con quá lâu rồi không được vuốt ve, không được 

tiếp xúc với yêu thương. Mùi cơ thể con bay ra nồng đến nỗi bác hàng xóm phải chạy sang hỏi có mùi gì 

mà ghê quá ( nhà có vườn rất rộng mà còn vậy đó). Sau 1 thời gian được chăm sóc, được vuốt ve, được 

yêu thương bất chấp cơ thể con thế nào, giờ con đang quá trình hồi phục, lông bắt đ u lên, vết mưng mủ 

đã khô, đã có thể lừa lừa để xịt thuốc. Đen ăn rất nhiều, ăn như bị bỏ đói hàng thế kỉ, mỗi bữa con có thể 

ăn hết 1kg hạt khô hoặc 1 tô cơm gấp 2 các bạn khác. Đen là đứa rất hiếu động nhưng thông minh, có thể 

chờ mẹ ra mở lồng để đi vệ sinh chứ nhất quyết ko đi trong chuồng, có thể phân biệt được đâu là gà nhà 

mình để cho ăn hạt cùng đâu là gà nhà hàng xóm để đuổi. Nó láu cá tới nỗi trước kia Ba hay cho ăn thì 

thấy Ba đi làm về là vẫy đuôi sủa nhặng lên chào đón, dạo này Ba bận nên Mẹ làm thay công việc của Ba 

nên bây giờ Ba về hơn khách 1 chút là ko bị sủa ( quăng cho cục lơ á ), còn mẹ mới là số 1, liếm tay liếm 

mặt đồ :))))))))))))))))))))) 

 

 ể đến đó thôi, chờ ít ngày con đẹp trai rồi s  kể chuyện khác nữa. Đen ghẻ chào cả nhà 

 



                                        

 

CASE 14: 

  

Con tên Ủn Ủn, con hồi xưa đối với nhà nông là tài sản có giá trị, nhưng đợt vừa rồi heo rớt giá thê thảm, 

vậy là con thành gánh nặng cho con người, nhất là heo sữa như tụi con thì nuôi chỉ có tốn mà ko còn giá 

trị gì, vậy là tụi con bị vứt lên đồi, cho tự sinh tự diệt. Con không hiểu, 1 con heo sữa như con làm sao có 

thể sống xa mẹ được, vậy mà họ muốn con tự sinh tự diệt, mặc kệ sống chết. Rất may hôm đó ba mẹ đi 

công chuyện về nên thấy con thơ th n giữa đường, đồi vắng không có nhà, vậy là ba mẹ túm ngay con lại, 

bỏ bị đem về. Suốt dọc đường con tưởng mình bị bắt cóc, con khóc quá trời, về nhà, mẹ để tạm cho con 

vô phòng tắm ở, rồi lấy sữa đút con, rồi lấy áo cho con mặc, rồi bắt con phải tắm rửa này kia, thật phiền 

chết đi được. Từ hồi về với mẹ đến giờ chắc được 1 năm rồi, con giờ măc hết vừa áo ai trong nhà rồi, mẹ 

nói con cởi truồng cũng được, chả ai nhìn. Con là con gái mà mẹ làm thể thì hơi kì cục, mà giờ xin tiền 

may áo mẹ không cho thì làm sao chứ  =.= 

 

                                         

 

 



CASE 15:  

  

Ngày Tròn về với safe home, mẹ con chết khi con chỉ mới chưa đ y 1 tu n tuổi, nhỏ xíu bằng đúng bình 

sữa, chân đi chưa vững, mắt chưa mở nhưng đã bị bọ gà cắn cho mưng mủ, khắp người con đ y ve rận, 

bọ gà và dòi, bụng tròn đ y giun sán. Thấy mẹ ôm con trong tay, có người nói bâng quơ " vứt đi, nó 

không sống nổi đâu .. ". Mẹ không trả lời, chỉ lẳng lặng đi tắm rửa, nhỏ thuốc và pha sữa cho con uống, 

con đói nên bình sữa đ y con uống cạn sạch ngoan ngoãn rồi ôm bình nước nóng ngủ ngon lành. 

Nhà mình khó khăn, con hết sữa mà mẹ lại đón thêm 6 em mèo sữa, mẹ đành cho con cai sữa sớm dành 

sữa cho em, chỉ được ăn cháo, vậy mà con vẫn ngoan ngoãn ăn hết ph n,thèm sữa thì đi theo chờ mẹ cho 

em ăn xong con xin ké chút sữa thừa nhưng con chẳng bao giờ tị nạnh. Nhìn con mới thấy chút vất vả của 

mẹ coi như được đáp đền 

G n 100 đêm canh cữ sữa cho con, kết quả con giờ đã thành bé con xinh đẹp đáng yêu, mẹ chỉ mong bé 

con của mẹ s  mãi khỏe mạnh như thế để mỗi ngày qua, mẹ có thêm động lực để cố gắng bước tiếp trên 

con đường mình đã chọn. Yêu con 

Tròn giờ đã lớn, con có thể ăn cả Trái Đất nếu mẹ cho phép, biết cố gắng s  luôn đạt được kết quả 

 

     

 

 


