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Quá trình sáng tác “Người hùng của Tớ là Cậu”
Việc biên soạn cuốn sách này do Nhóm Tham vấn của Ủy ban Thường trực Liên ngành về Sức khỏe Tâm thần và Hỗ trợ Tâm
lý Xã hội trong Trường hợp Khẩn cấp (IASC MHPSS RG) thực hiện. Dự án được hỗ trợ bởi các chuyên gia toàn cầu, khu vực
và các quốc gia là thành viên của IASC MHPSS RG, cùng với sự tham gia của cha mẹ, người chăm sóc trẻ giáo viên và trẻ em
ở 104 quốc gia. Một cuộc khảo sát toàn cầu đã được thực hiện bằng tiếng Ả Rập, tiếng Anh, tiếng Ý, tiếng Pháp và tiếng Tây
Ban Nha để đánh giá sức khỏe tâm thần và nhu cầu tâm lý xã hội của trẻ em trong đợt bùng phát đại dịch COVID-19. Kết quả
khảo sát đã được sử dụng để xây dựng các chủ đề được đề cập trong cuốn sách này. Cuốn sách đã được chia sẻ thông qua
hình thức kể chuyện cho trẻ em ở một số quốc gia bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Phản hồi của trẻ em, cha mẹ và người chăm
sóc trẻ đã được tiếp thu để hoàn thiện câu chuyện.
Hơn 1.700 trẻ em, cha mẹ, người chăm sóc trẻ và giáo viên từ khắp nơi trên thế giới đã dành thời gian để chia sẻ với chúng
tôi về cách họ đối phó với đại dịch COVID-19. Chúng tôi chân thành cảm ơn các em, các bậc cha mẹ, những người chăm sóc
trẻ và giáo viên đã tham gia khảo sát và đóng góp vào câu chuyện này. Đây là một câu chuyện do trẻ em kể và dành cho trẻ
em trên toàn thế giới.
IASC MHPSS RG xin cảm ơn Helen Patuck đã viết kịch bản và minh họa cho cuốn sách này.
©IASC, 2020. Ấn phẩm này được xuất bản theo giấy phép Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 IGO
(CC BY-NC-SA 3.0 IGO; https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo). Theo các điều khoản của giấy phép này, các
bên có thể sao chép, dịch và chỉnh sửa Tác phẩm này cho các mục đích phi thương mại, với điều kiện là Tác phẩm được trích
dẫn phù hợp.

Giới thiệu
“Người hùng của Tớ là Cậu” là cuốn sách được viết cho trẻ em trên toàn thế giới đang chịu ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.
Cha mẹ, người chăm sóc trẻ hoặc giáo viên nên đọc “Người hùng của Tớ là Cậu” cho một trẻ hoặc một nhóm trẻ em. Chúng tôi không
khuyến khích trẻ em đọc cuốn sách này một mình mà không có sự hỗ trợ của cha mẹ, người chăm sóc trẻ hoặc giáo viên. Hướng dẫn
bổ sung với tên gọi “Hành động của những người hùng” (sẽ được xuất bản sau) sẽ đưa ra những hỗ trợ để giải quyết các chủ đề liên
quan đến COVID-19, giúp trẻ em điều khiển cảm nghĩ và cảm xúc, cũng như các hoạt động bổ trợ để trẻ em thực hiện theo hướng dẫn
của cuốn sách này.

Dịch thuật
Nhóm Tham vấn sẽ điều phối việc dịch ấn phẩm sang tiếng Ả Rập, tiếng Trung, tiếng Pháp, tiếng
Nga và tiếng Tây Ban Nha. Vui lòng liên hệ với Nhóm Tham vấn IASC về Sức khỏe Tâm thần và Hỗ
trợ Tâm lý Xã hội (MHPSS) (mhpss.refgroup@gmail) để phối hợp dịch thuật sang các ngôn ngữ
khác. Tất cả các bản dịch hoàn chỉnh sẽ được đăng trên trang web của Nhóm tham vấn IASC.
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Trong mắt Sara, mẹ là một người hùng vì mẹ là người
mẹ tuyệt vời nhất và là nhà khoa học cừ khôi nhất trên
thế giới này. Nhưng kể cả mẹ cũng vẫn chưa tìm ra
cách chữa trị bệnh do con vi-rút corona gây ra.
“Vi-rút corona trông như thế nào ạ?” Sara hỏi mẹ.
“Vi-rút corona, hay còn gọi là COVID-19, nhỏ xíu đến
mức chúng ta không thể nhìn thấy bằng mắt thường
được,” mẹ trả lời. “Nhưng con vi-rút này sẽ lây lan khi
người bệnh ho, hắt hơi, và khi họ chạm vào mọi người
hoặc các đồ vật xung quanh họ đấy Sara. Những người
bị nhiễm vi-rut corona thường bị sốt và ho và có thể bị
khó thở nữa con ạ.”
“Vậy chúng ta chẳng thể nào chiến đấu với nó được vì
chúng ta đâu có nhìn thấy vi-rút đâu, đúng không mẹ?”
Sara hỏi mẹ.
“Chúng ta có thể chiến thắng nó đấy con ạ,” mẹ nói.
“Đó là lý do mẹ cần con được an toàn, Sara ạ. Con virút này gây hại cho rất nhiều người, và bất cứ ai cũng
có thể giúp chúng ta chống lại nó. Trẻ em cực kì đặc
biệt và có thể giúp đỡ mọi người rất nhiều trong cuộc
chiến này. Trước tiên các con cần phải được an toàn đã.
Mẹ cần con trở thành người hùng của mẹ.”

Đêm đó Sara nằm trên giường và cảm thấy mình không
giống một người hùng chút nào cả. Cô bé thấy thất
vọng quá. Cô bé muốn đến trường biết bao mà trường
học thì đóng cửa rồi. Cô mong gặp các bạn vô cùng
nhưng mà như thế thì lại không an toàn. Sara chỉ mong
sao con vi-rút corona này ngừng đe dọa cuộc sống của
mình ngay lập tức.
“Người hùng thường có siêu sức mạnh,” cô bé tự nói với
chính mình trong lúc nhắm mắt chuẩn bị chìm vào giấc
ngủ. “Mình có gì nhỉ?”
Bất ngờ có một giọng nói thì thầm gọi tên cô bé từ trong
bóng tối.
“Ai đó?” Sara thì thầm lại.
“Cậu cần những gì để trở thành người hùng, Sara?”
giọng nói hỏi cô bé.
Tớ cần có một cách nào đó để nói với tất cả các bạn nhỏ
trên thế giới cách bảo vệ chính mình và như thế các
bạn ấy cũng có thể bảo vệ tất cả mọi người xung quanh
mình”. Sara nói.
“Vậy cậu muốn tớ biến thành cái gì?” giọng nói hỏi tiếp.
“Tớ cần thứ gì đó biết bay… thứ gì đó với giọng ngân
vang… và quan trọng là có thể giúp sức được ấy!”
Trong tích tắc, một thứ gì đó tuyệt diệu bước ra dưới ánh
trăng…

“Cậu là gì thế?” Sara giật mình hỏi.
“Tớ là Ario.”
“Tớ chưa bao giờ gặp bạn Ario nào cả,” Sara
nói.
“À thì, tớ vẫn ở đây trước giờ mà,” Ario nói. “Tớ
đến từ trái tim cậu.”
“Thế nếu tớ có cậu… thì tớ có thể nói cho các
bạn nhỏ trên thế giới về vi-rút corona rồi!”
Sara thốt lên. “Tớ có thể làm một người hùng!
Nhưng đợi đã, Ario, liệu có an toàn không nếu
chúng ta lên đường khi xung quanh toàn là
vi-rút corona?”
“Sẽ an toàn chỉ khi có tớ, Sara à,” Ario trấn an.
“Không gì có thể làm hại cậu khi chúng ta ở
bên nhau.”

Thế là Sara nhảy tót lên lưng Ario và hai bạn cùng nhau bay vút qua khung cửa sổ
phòng ngủ của Sara, lao vào bầu trời đêm rộng lớn. Họ bay đến những vì sao và còn
vẫy chào cả mặt trăng chứ.

Khi mặt trời ló dạng, họ hạ cánh xuống một
sa mạc xinh xắn bên cạnh các kim tự tháp, nơi
một nhóm bạn nhỏ đang chơi. Bọn trẻ la lên
trong vui sướng và vẫy tay chào Sara và Ario.
“Chào mừng các cậu đến đây, tớ là Salem!” một
trong các cậu bé la lên. “Các cậu đang làm gì
trên đó thế? “Xin lỗi nhé, chúng tớ không thể
lại gần hơn, chúng ta cần phải cách xa nhau ít
nhất hai mét!”
“Đó là lý do chúng tớ đến đây!” Sara đáp lại.
“Tớ là Sara còn đây là Ario. Các cậu có biết rằng
trẻ em chúng mình có thể giữ cho hàng xóm,
bạn bè, bố mẹ và ông bà của chúng ta được an
toàn khỏi vi-rút corona? Tất cả những gì chúng
ta cần làm là…”
“Rửa tay thật sạch với xà phòng và nước!” Salem nói và nhoẻn miệng cười. “Chúng tớ biết
điều đó mà Sara. Khi chúng tớ bị ốm, chúng tớ
cũng biết là phải ho vào khủyu tay của mình,
và chúng tớ vẫy tay chào mọi người thay vì bắt
tay. Chúng tớ cố gắng ở trong nhà, nhưng mà
thành phố của chúng tớ rất đông đúc, không
phải ai cũng ở trong nhà đâu”.
“Hừm, có lẽ tớ có thể giúp được việc này,” Ario
nói. “Họ không thể nhìn thấy vi-rút corona,
nhưng ... họ có thể thấy tớ mà! Hãy nhảy lên
đây, và ngồi ở hai bên cánh của tớ - cánh của tớ
cách nhau ít nhất hai mét đấy!”

Ario vút bay lên trời cao cùng Salem và Sara đang ngồi mỗi người
một bên cánh của mình. Cậu bay
lượn khắp thành phố, vừa bay
vừa hát vang lên. Salem thì hét
to lên với các bạn nhỏ đang chơi
đùa trên các con phố:
“Các bạn ơi, hãy về nhà đi và nói
với gia đình các bạn là chúng ta
sẽ an toàn hơn khi ở trong nhà
nhé. Chúng ta có thể bảo vệ lẫn
nhau tốt nhất khi tất cả đều ở nhà
các bạn ạ!”
Mọi người hết sức kinh ngạc với
cảnh tượng diễn ra trước mắt. Họ
vui vẻ vẫy chào lại và lập tức trở
về nhà.

Ario tiếp tục bay vút lên cao
hơn. Salem hò hét trong nỗi
phấn khích tột cùng. Chứng
kiến cảnh tượng ấy, hành
khách trên một chuyến bay
đang xuyên qua những đám
mây cũng vô cùng kinh
ngạc.
“Mọi người sẽ sớm phải
dừng việc đi lại thôi, ít nhất
là bây giờ,” Salem nói. “Các
quốc gia đều đang đóng
cửa biên giới, chúng ta nên
ở yên nơi chúng ta đang
sống, cùng với những người
chúng ta yêu thương thôi.”
“Có vẻ như rất nhiều thứ đã thay
đổi nhỉ,” Sara nói. “Đôi khi
tớ cảm thấy sợ hãi về điều đó.”
“Khi mọi thứ thay đổi, chúng ta cảm thấy sợ hãi
và bối rối là điều bình thường Sara ạ”. Ario trấn
an bạn, “Khi tớ thấy sợ hãi, tớ thường hít vào thật
chậm rồi thở ra một đám lửa!”
Nói rồi, Airo thổi ra cả một quầng lửa lớn!
“Các cậu thường làm gì để thư giãn khi cảm thấy
sợ hãi?” Ario hỏi bọn trẻ.

“Tớ thường muốn nghĩ về ai đó khiến tớ cảm thấy an
toàn,”. Sara đáp.
“Tớ cũng vậy, tớ nghĩ tới tất cả những ai giúp tớ cảm thấy
an toàn, như ông bà của tớ ấy”, Salem nói. “Tớ nhớ ông
bà. Tớ không thể ôm ông bà vì như thế có thể lây vi-rút
corona cho ông bà. Cuối tuần bọn tớ thường gặp ông bà,
nhưng giờ thì không được vì chúng tớ phải giữ cho ông
bà an toàn.”
“Cậu có thể gọi điện thoại cho ông bà được không?” Sara
hỏi cậu bạn.
“Ồ, có chứ!” Salem nói. “Ông bà gọi cho tớ mỗi ngày và tớ
kể cho ông bà mọi việc chúng tớ đang làm ở nhà.
Điều đó làm tớ thấy vui hơn và cũng làm ông bà cảm thấy
an lòng.”
“Nhớ người mình yêu quý mà không thể gặp mặt ngay là
điều bình thường,” Ario nói. “Điều đó chứng tỏ chúng ta
quan tâm đến mọi người đến nhường nào. Giờ mà gặp gỡ
những người hùng khác có làm cho các cậu thấy dễ chịu
hơn không?”
“Có chứ, làm ơn đi!” cả Sara và Salem cùng reo lên.
“Tuyệt, bạn Sasha của tớ có một siêu năng lực rất đặc biệt
nhé,” Ario nói. “Chúng ta cùng đi nào!”

Và thế là họ bay sà xuống đất và đáp xuống một ngôi
làng nhỏ. Một cô bé đang hái hoa trong vườn. Khi
nhìn thấy Airo cùng đôi bạn nhỏ ngồi hai bên cánh,
cô bé bật cười.
“Ario!” cô bé reo lên. “Chúng mình phải cách nhau ít
nhất hai mét, nên tớ sẽ tặng đằng ấy một cái ôm gió
nhé! Các bạn đang làm gì ở đây thế?”
“Sasha à, tớ có thể cảm nhận được cái ôm khi cậu nói
với tớ thế đấy,” Ario đáp. “Tớ yêu cách mà chúng mình
dùng ngôn ngữ và hành động để thể hiện sự quan
tâm lẫn nhau. Tớ muốn các bạn của tớ tìm hiểu về
siêu năng lượng của cậu nữa đấy.”
“Siêu năng lượng của tớ là gì cơ” Sasha tò mò.
“Là khi trong gia đình cậu có người bị ốm, và cậu liền
ở trong nhà thôi, không đi ra ngoài nữa để tránh lây
lan vi-rút corona cho người khác ấy” Ario nói.
“À, ừ, là bố tớ đang bị ốm. Bố chỉ ở trong phòng ngủ
của mình cho đến khi bố khỏi bệnh hoàn toàn.” Sasha
đáp lời.

“Nhưng điều đó không đến nỗi quá tệ! Chúng tớ cùng
chơi trò chơi, chăm sóc vườn tược và cùng nấu nướng
rồi cùng ăn cơm với nhau. Các anh và tớ chơi trò chạm
vào ngón chân rồi cùng nhảy múa. Chúng tớ đọc sách và
vẫn học bài thường xuyên vì thỉnh thoảng tớ thấy nhớ
trường lớp lắm. Ban đầu việc ở nhà làm tớ thấy hơi kỳ kỳ,
nhưng giờ thì thấy bình thường rồi.”
“Không phải lúc nào cũng dễ dàng thế, Sasha nhỉ,” Ario
nói. “Cậu đang tìm cách để vui chơi và hòa đồng với
những người thân yêu của cậu ở nhà. Điều đó khiến cậu
trở thành người hùng của tớ đấy!”
“Cậu có bao giờ cãi lộn với mọi người trong nhà cậu
không?” Salem hỏi.
“Đôi lúc chúng tớ cũng cãi vã lẫn nhau,” Sasha đáp.
“Chúng tớ phải cực kỳ kiên nhẫn, cực kỳ thông cảm và
thậm chí phải nói xin lỗi nhanh hơn ấy. Đó thật sự mới là
siêu năng lượng, bởi vì nó có thể làm cho chính chúng ta
và cả những người khác cảm thấy dễ chịu hơn. Tớ cũng
cần chút thời gian ở một mình. Tớ thích nhảy và hát một
mình! Và đôi khi tớ có thể gọi điện cho bạn bè mình
nữa...”
“Nhưng, Ario này, với những người phải ở xa nhà
hay không có nhà để ở thì sao?” Sara thắc mắc.
“Một câu hỏi rất hay đấy, Sara,” Ario gật gù.
“Chúng mình hãy cùng lên đường và
tìm hiểu xem sao nhé.”

Và thế là ba bạn nhỏ nói lời tạm biệt Sasha rồi tiếp tục
lên đường. Không khí trở lên ấm áp hơn khi họ hạ cánh
xuống một hòn đảo bao quanh là biển cả bao la.

Ở đó, họ thấy một khu trại với rất nhiều người. Một
cô bé nhìn thấy họ và vẫy tay từ xa.
“Chào Ario, gặp lại cậu vui quá!” cô bé reo lên.
“Chúng tớ đang cố gắng cách xa nhau ít nhất hai
mét, vì vậy tớ sẽ nói chuyện với cậu từ đây. Nhưng
tớ muốn làm quen với các bạn của cậu! Tớ tên là
Leila.”
“Chào Leila! Tớ là Sara và đây là Salem,” Sara hét to
đáp lại. “Có vẻ như cậu đang tự bảo vệ mình khỏi virút corona. Cậu còn làm gì khác nữa không?
“Chúng tớ rửa tay bằng xà phòng và nước!” Leila nói
to để trả lời.
“Cậu có dùng khủy tay che miệng khi ho không
đấy?” Salem hỏi.
“Chỉ cho chúng tớ được không?” Leila đáp lại. Và thế
là Salem chỉ cách cho mọi người.
“Chúng mình đều đang cố gắng trở nên dũng cảm,
nhưng có điều này tớ thấy lo lắng,” Leila nói. “Tớ
nói với các cậu được không? Tớ nghe nói có người
bị ốm rồi chết và điều đó làm tớ rất sợ. Có thật là
người ta có thể chết vì vi-rút corona không?”

Ario buông một tiếng thở dài và ngồi thụp xuống bằng
cái mông bự của mình.
“Điều đó đúng đấy, những người hùng nhỏ bé à, thật kỳ
lạ đúng không,” Ario nói. “Một vài người không thấy bị
ốm chút gì, nhưng một số người ốm rất nặng và một số
người có thể chết. Đó là lý do tại sao tất cả chúng ta phải
đặc biệt cẩn thận với những người già và những người đã
mắc các bệnh khác, bởi vì họ có khả năng bị bệnh nặng
hơn rất nhiều nếu nhiễm vi-rút corona. Những khi chúng
mình cảm thấy lo lắng hoặc thiếu an toàn, nếu chúng
mình có thể tượng tượng ra một nơi an toàn trong tâm trí
mình, chúng mình sẽ cảm thấy khá hơn đấy. Các cậu có
muốn cùng tớ thử điều này không?”
Tất cả đều đồng ý, và vì vậy Ario yêu cầu bọn trẻ nhắm
mắt lại và tưởng tượng một nơi mà chúng cảm thấy an
toàn.
“Hãy tập trung vào một kỷ niệm hoặc một quãng thời
gian khi các bạn cảm thấy an toàn,” Ario nói.
Sau đó, cậu hỏi bọn trẻ về những gì chúng nhìn thấy, cảm
thấy và ngửi thấy ở nơi an toàn của mình. Cậu hỏi liệu có
ai đó đặc biệt mà bọn trẻ muốn mời tới nơi an toàn của
chúng không và mọi người sẽ nói chuyện gì với nhau.
“Các cậu có thể đến nơi an toàn bất cứ khi nào các cậu
cảm thấy buồn hay sợ,” Ario nói. “Đó chính là siêu năng
lượng của các cậu, và cậu có thể chia sẻ nó với bạn bè và
gia đình của mình. Hãy nhớ một điều rằng tớ quan tâm
tới các cậu, và nhiều người cũng như vậy. Điều đó sẽ giúp
ích rất nhiều.”

Leila nói “Chúng ta có thể quan tâm lẫn nhau”.
“Đúng đó, Leila”, Ario nói. “Chúng ta vẫn có thể quan tâm lẫn nhau dù chúng ta ở nơi đâu. Cậu có muốn tham gia hành trình cuối cùng của
chúng mình không?”
Leila quyết định tham gia chuyến du hành cùng Ario và những người bạn mới của cô. Sara rất vui khi Leila tham gia cùng họ vì cô bé biết
rằng đôi khi bạn bè cần hỗ trợ lẫn nhau. Họ lặng lẽ bay, không nói với nhau lời nào, nhưng Leila biết rằng những người bạn mới rất quan
tâm đến cô.

Những ngọn núi tuyết từ từ hiện ra và Ario hạ
cánh ở một thị trấn nhỏ. Một vài bạn nhỏ đang
vui chơi bên dòng suối.
“Ario ơi!” Một trong số các bạn gọi to, vẫy tay với
cậu.
“Chào Kim” Ario nói. “Các cậu ơi, tớ muốn các cậu
gặp vài người bạn của tớ chẳng may bị nhiễm virút corona và đã bình phục.”
“Khi bị mắc bệnh sẽ như thế nào hả các cậu?”
Salem hỏi.
“Tớ bị ho và đôi khi sốt cao. Tớ rất mệt và không
muốn chơi trong mấy ngày”, Kim nói. “Nhưng tớ
ngủ rất nhiều và gia đình đã chăm sóc tớ. Một vài
bố mẹ và ông bà của chúng tớ đã phải đi bệnh
viện. Y tá và bác sĩ rất tốt bụng với họ và những
người hàng xóm của chúng tớ đã giúp đỡ chúng
tớ ở nhà. Sau một vài tuần, chúng tớ đã khỏe lại.”

“Tớ là bạn của Kim,” một trong các bạn nhỏ nói. “Việc Kim bị nhiễm vi-rút Corona chẳng
ngăn cản được việc chúng tớ là bạn của nhau - mặc dù tớ không thể gặp bạn ấy. Tớ
luôn quan tâm đến bạn ấy và chúng tớ rất vui khi lại có thể chơi với nhau!”
“Đôi khi điều quan trọng nhất chúng ta có thể làm với tư cách bạn bè là bảo vệ lẫn
nhau”, Ario nói. “Ngay cả khi điều đó có nghĩa là phải xa nhau một thời gian”.

“Chúng mình có thể làm những việc này cho nhau,” Leila nói.
“Một ngày nào đó, tất cả chúng ta sẽ lại có thể vui chơi và trở lại trường học như chúng ta đã từng làm trước đây,” Salem nói.
Đã đến lúc trở về nhà và cũng là lúc Sara phải nói lời tạm biệt với những người bạn mới của mình. Tất cả hứa với nhau là sẽ không bao
giờ quên chuyến phiêu lưu thú vị này.
Sara cảm thấy buồn vì các bạn có thể không gặp nhau trong một thời gian. Nhưng cô bé cảm thấy tốt hơn khi nhớ lại những gì người
bạn của Kim đã nói. Chỉ vì bạn không thể gặp mọi người, điều đó không có nghĩa là bạn ngừng yêu thương họ.

Ario đưa tất cả bọn trẻ về nhà, và chờ
Sara chìm vào giấc ngủ rồi mới rời đi.
“Ngày mai chúng ta có thể lại cùng
phiêu lưu như hôm nay được không?”
Sara hỏi.
“Không, Sara à, giờ là lúc cậu ở với
gia đình mình,” Ario đáp. “Hãy ghi
nhớ câu chuyện của chúng ta. Cậu có
thể giữ những người cậu yêu quý an
toàn bằng cách rửa tay thật sạch và
ở trong nhà. Tớ sẽ không bao giờ rời
xa cậu. Cậu luôn luôn có thể đến bên
tớ khi cậu nghĩ tới chỗ trú ẩn an toàn
của mình.”
“Cậu là người hùng của tớ,” cô bé
thầm thì.
“Cậu cũng là người hùng của tớ, Sara
ơi. Cậu là người hùng đối với tất cả
những ai yêu quý cậu,” Ario đáp lại.

Sara ngủ thiếp đi và khi cô bé thức dậy vào
ngày hôm sau, Ario đã đi khỏi. Vì vậy, cô bé
liền tìm tới nơi trú ẩn an toàn của mình để
nói chuyện với cậu ấy, sau đó họ cùng nhau
vẽ lại tất cả mọi thứ họ đã nhìn thấy và học
được trong chuyến phiêu lưu của mình. Cô
bé chạy đến chỗ mẹ với các bức vẽ để kể
chuyện cho mẹ nghe.
“Mẹ ơi, chúng ta có thế giúp mọi người
được an toàn đấy,” cô bé nói. “Trong chuyến
phiêu lưu, con đã gặp rất nhiều người
hùng!”
“Ồ, đúng rồi đấy, Sara!” mẹ nói. “Có rất nhiều
người hùng đang giữ cho mọi người an
toàn khỏi vi-rút corona, như các y bác sỹ
tuyệt vời này. Nhưng con đã nhắc nhở mẹ
rằng mỗi ngày, tất cả chúng ta đều có thể
là người hùng, và người hùng phi thường
nhất của mẹ chính là con đấy.”

