Tình Yêu của người Mẹ Nhật bản
Đ

ây là một câu chuyện có thật về sự Hy sinh của một người mẹ trong trận động đất đã diễn ra ở

Nhật Bản.
Khi trận động đất xảy ra, khi đội cứu hộ tiếp cận hiện trường hoang tàn thuộc về ngôi nhà của một phụ nữ
trẻ, họ trông thấy thi thể bất động của cô qua các khe nứt. Nhưng tư thế của cô thật kì lạ, trông cô như đang
quỳ xuống như khi cầu nguyện, thân cô hướng về phía trước, và hai tay cô như đang bọc lấy thứ gì đó. Ngôi
nhà đổ nát đã đè quỵ hoàn toàn lưng và đầu của cô.
Dù rất khó khăn, người đội trưởng vẫn cố gắng đưa tay qua các khe nứt để chạm tới thân người phụ nữ.
Ông hy vọng mong manh rằng cô vẫn sống. Tuy nhiên, làn da lạnh và cơ thể cứng đã bảo ông rằng người
phụ nữ này đã vĩnh viễn ra đi.
Ông và các thành viên còn lại của đội tiếp tục tìm kiếm ở các căn nhà đổ nát kế tiếp. Linh tính mách bảo
điều gì đó, người đội trưởng bị thôi thúc quay lại căn nhà sụp đổ của người phụ nữ đó. Một lần nữa, ông lại
lần mò một cách khó nhọc bên dưới không gian chật hẹp cơ thể đã lạnh của người phụ nữ, và bất ngờ thay,
ông reo lên một cách mừng rỡ:"Một đứa trẻ, là một đứa trẻ!"
Cả đội đã cùng với nhau, cẩn thận di dời từng mảnh đổ vỡ của căn nhà chung
quanh người cô. Một cậu bé 3 tháng tuổi đã được tìm thấy trong tấm chăn hoa
bên dưới thân người mẹ đã mất của mình. Người mẹ đã hy sinh thân mình để
cứu lấy cậu bé , khi căn nhà sụp đổ, cô đã ôm trọn đứa trẻ và gánh lấy toàn bộ
sức nặng của tòa nhà, đứa trẻ vẫn ngủ, một cách bình yên khi người đội trưởng.
Bác sỹ nhanh chóng kiểm tra cậu bé, khi mở tấm chăn ông thấy một chiếc điện
thoại. Một dòng chữ vẫn sáng trên màn hình. Dòng chữ nói rằng:"Nếu con có thể
sống, con phải nhớ rằng mẹ luôn yêu con." Chiếc điện thoại được chuyền từ tay
người này sang tay người khác. Ai đọc và cũng khóc: "Nếu con có thể sống, con
phải nhớ rằng mẹ luôn yêu con."
Thật sự là tình yêu vĩ đại mà người mẹ đã để lại cho con mình, phải không các
bạn!
Sưu tầm

