
 

4. Mệ Nguyễn Thị Gái 60 tuổi, Phan Bội Châu, Huế 

Con gặp lúc bước từ quán cơm đi ra, nhìn sang bên cạnh con thấy hình ảnh một người phụ nữ đang róc từng miếng 

xương bỏ vào tô, hành động rất tận tụy và chú tâm của Cô làm con chú ý...con mới qua hỏi chuyện 

Mệ bị tật bẩm sinh từ nhỏ, không ngồi vững, không đi, không nói thành câu được, chỉ ú ớ vài câu, đại tiểu tiện 

không tự chủ. Mọi hoạt động cá nhân hằng ngày đều phải nhờ người giúp đỡ. Cô đang chăm mệ là chị gái của mệ 

từ nhỏ mệ chỉ theo Cô, đi đâu cũng đòi theo cho đến ngày Cô lập gia đình, có 2 con nay 2 con một đang đi làm, 

một đang đi học. Cô chú hiện đang sống trong căn nhà tạm, các miếng tôn đã cũ nát xung quanh, trời mưa dột 

nhiều. Cô bán hàng tạp hóa nhỏ lẻ ở ven đường lo cho 5 miệng ăn, đi vay thêm cho các con đi học, ngoài ra còn 

tiền bỉm sữa cho mệ. Con hỏi Cô có bao giờ Cô thấy mệt mỏi hay chồng của Cô có buồn lòng vì Cô dành quá 

nhiều thời gian và công sức để chăm sóc cho em gái của mình chưa ? Cô cười hiền hậu lắm Cô, Cô nói với con là 

không, mọi chuyện rồi cũng qua hết Cô ơi.  

 

Tùy trường hợp này không thực sự khó khăn bằng những trường hợp khác, còn có phân vân đắn đo nhưng con vẫn 

quyết trao một phần quà : một phần đễ hỗ trợ chút ít cho Cô mua đồ ăn cho Bà, một phần vì cảm phục tấm lòng 

thương yêu của Cô dành cho em gái của mình. 

 


