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Trên đường về, Oanh thầm nghĩ trong đầu những câu cô
sẽ nói với mẹ để xin lỗi. Nhưng vừa nhìn thấy cô, mẹ cô
đã chạy nhào tới, ôm cô và nhỏ nhẹ nói:
─ Oanh, chắc con đói bụng lắm rồi phải không? Cơm
nước mẹ đã nấu xong, vào nhà ăn ngay cho nóng...
Không thể kiềm giữ được nữa, Oanh òa khóc trong tay
mẹ, không kịp xin lỗi mẹ.
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Tối hôm đó Oanh cãi nhau với mẹ. Cô đùng đùng ra
khỏi nhà và không mang theo tiền. Khi đi qua một quán
mì, mùi thơm bốc lên ngào ngạt làm cô cảm thấy đói
ngấu. Người bán mì thấy cô đứng tần ngần trước quầy
hàng bèn hỏi:
─ Này cô bé, cô có muốn ăn một tô không?
Cô thẹn thùng trả lời:
─ Nhưng... nhưng cháu không mang theo tiền...
─ Ðược rồi, tôi sẽ đãi cô.
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Ngồi ăn được mấy miếng, Oanh bật khóc. Ông chủ
hỏi:
─ Có chuyện gì vậy?
Oanh vừa quẹt nước mắt vừa nói:
─ Không có gì. Tại cháu cảm động quá! Một người
không quen ngoài đường còn cho cháu một tô mì,
còn mẹ cháu đã đuổi cháu ra khỏi nhà. Chú là
người lạ mà còn tỏ ra quan tâm đến cháu, còn mẹ
cháu...

Nghe Oanh nói, ông chủ quán thở dài và ngắt lời:
─ Sao cô lại nghĩ như vậy? Tôi mới chỉ đãi cô một tô
mì mà cô đã cảm động như vậy, còn mẹ cô đã nuôi
cô từ khi còn nhỏ, sao cô không biết ơn mà còn dám
cãi lời mẹ nữa?
Oanh giật mình khi nghe điều đó. Oanh tự hỏi: Tại sao
mình lại không nghĩ ra nhỉ? Ông chủ nói rất đúng. Chỉ
vì chuyện nhỏ mình lại cãi với mẹ.
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