
1 
 

QUÀ TẶNG MẸ 

Chàng trai mang cục đá xấu xí về làm quà tặng mẹ, ai cũng cười nhạo để 

rồi sửng sốt khi nhìn thấy kết quả 

 
  

 

 

Để có một món quà đặc biệt dành tặng cho người mẹ yêu quý của mình, 
anh chàng này đã mang cả một tảng đá lớn về nhà. Mọi người xung 
quanh đều không hiểu được hành động của anh, thậm chí có người còn 
cười nhạo trước việc làm kì quặc. 

Từ một hòn đá xấu xí vô tri vô giác, với lòng kính yêu và nhiệt huyết cộng với 
tài hoa của mình, anh chàng này đã khiến mọi người đều vỡ òa trước món 
quà mà đứa con yêu quý dành cả tâm huyết để làm ra tặng mẹ. 

Khối đá lúc anh chàng mới mang về, xấu xí, thô thiển và liệu anh ấy định làm 
gì với nó? 
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Anh bắt đầu “công trình” của mình với những nhát rìu đầu tiên… 

 

 

Vẫn chưa ai có thể hiểu được anh chàng này muốn làm gì với tảng đá, có vẻ 
như anh ấy đang tạc hình với nó? 
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Khi tác phẩm dần dần thành hình, ai nấy mới “mắt chữ O mồm chữ A” 
trước biến hóa chóng mặt của khối đá xấu xí hôm nọ. 

 

Hình ảnh một người đã hiện rõ 
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Với một nỗ lực làm việc không biết mệt mỏi, tác phẩm đang dần dần được 
hoàn thiện… 
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Thưc ra anh này mang tảng đá về nhà để khắc hình chính người mẹ của 
mình 

http://inspired.daikynguyenvn.com/wp-content/uploads/2016/10/mon-qua-tang-me-9.png
http://inspired.daikynguyenvn.com/wp-content/uploads/2016/10/mon-qua-tang-me-10.png


6 
 

 

Bạn cảm thấy như thế nào trước món quà mà anh chàng này tặng mẹ? 
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Một người con tuyệt vời phải không nào? Tác phẩm không chỉ là một tuyệt 
tác với cả con tim, mà nó còn nói lên tình yêu thương mà chàng trai này dành 
cho mẹ mình. 

Chạ mẹ nuôi con không một chút kêu ca hay oán thán, luôn dành cho con 
những gì tốt đẹp nhất của đời mình chỉ để đổi lại con họ có được một cuộc 
sống vui vẻ và hạnh phúc. Đôi khi chỉ một chút quan tâm, một lời hỏi han nhỏ 
hay đơn giản chỉ là một cuộc điện thoại cũng đủ khiến họ mãn nguyện! 

Bảo Nguyên tổng hợp 
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