
Lần đầu tiên bé yêu đi tiệc! 
Cũng như bao ngày khác, theo thường lệ tôi đến trường đón bé yêu của tôi tan học. 
Do đang là giờ tan tầm nên đường phố rất đông, tôi tìm mãi mới thấy một chỗ đổ xe. 
Vừa bước xuống xe, nhìn dáo dát xung quanh tìm bé yêu thì tôi nhận ra ngay thiên 
thần nhỏ của mình đang tung tăng nắm tay cùng các bạn từ trong sân trường bước 
ra. Trên gương mặt bé rạng rỡ một nụ cười thật hồn nhiên biết dường nào, đôi gò 
má hồng hào mủm mỉm nhìn vào chỉ muốn véo một cái. Không phải tôi bạo lực đâu 
nhé, tôi chỉ nghĩ thôi chứ nào muốn làm đau bé yêu. Không biết bé nói gì với các 
bạn mà lại tỏ ra hào hứng và vui vẻ đến thế. Vừa nhìn thấy tôi bé liền vẫy tay chào 
tạm biệt các bạn và chạy ùa vào lòng tôi, hôn lên má tôi, bé cười và nói thủ thỉ vào 
tai tôi “Con nhớ mẹ quá!”. Tôi cười thật hạnh phúc và cũng nói thật khẽ vào tai bé 
“Mẹ cũng rất nhớ con!” Thế là hai mẹ con tung tăng đi ra xe, vừa lên xe tôi chưa kịp 
hỏi thì bé yêu của tôi đã hào hứng khoe ngay: “Mẹ ơi, con được bạn Hân mời đi dự 
tiệc vào thứ 7 này đấy! Tiệc sinh nhật lớn lắm nhé!”. 
 
Rồi bé lại bi bô tâm sự tiếp nào là tiệc sẽ tổ chức tại nhà, tất cả bạn bè trong lớp đều 
được mời, còn nói bé sẽ khui heo để mua quà tặng bạn. Bạn thấy bé yêu của tôi có 
ngoan không, không hề xin tiền tôi mua quà nhé! Thấy bé hào hứng như vậy tôi 
cũng vui lây, thử nghĩ xem bé yêu của mình sẽ tự xoay xở và chuẩn bị như thế nào? 
Vì muốn tập cho con tính tự lập ngay từ bé mặc dù chỉ mới 4 tuổi nhưng tôi thường 
cho bé được phép chọn lựa quần áo, quà tặng và đưa ra ý kiến của mình, không 
quá dựa dẫm vào người khác, nhưng tất nhiên tôi luôn bên cạnh theo dõi bé không 
bao giờ rời mắt. 
  
Đây là lần đầu tiên bé yêu của tôi được mời đi dự tiệc đấy. Cũng có thể được xem là 
một sự kiện quan trọng trong đời bé. Sau khi đã chọn lựa được quà sinh nhật cho 
bạn tất nhiên là dưới sự gợi ý của tôi. Bé yêu của tôi bắt đầu chọn trang phục quần 
áo trẻ em cho mình. Tôi thấy bé cứ loay hoay bên tủ quần áo rất lâu, sau đó quay 
qua nhìn tôi bằng đôi mắt hơi ngân ngấn nước nói rằng bé không có bộ nào mặt vào 
trông giống công chúa cả. Tôi hỏi lại bé: “Sao phải mặt trông giống công chúa, đồ 
của con cũng rất nhiều mà?”. Bé yêu xụ mặt xuống trông rất đáng yêu và thủ thỉ đáp: 
“Vì các bạn nói khi đi tiệc thì phải mặt giống nàng công chúa cơ!”. Thật là trẻ nhỏ 
thật hồn nhiên và trong sáng phải không các bạn? Thế là tôi quyết định sẽ “biến” bé 
yêu của tôi thành nàng công chúa thật đáng yêu trong buổi tiệc. 
 
Sau khi đi dạo một số trung tâm thương mại vẫn chưa chọn được bộ quần áo trẻ em 
hay đầm công chúa nào, cả tôi và bé yêu đều cảm thấy nản chí và mệt mỏi đành 
quay về. Thấy bé yêu có vẻ hơi buồn bã, tôi thầm nghĩ sao mình không tự tay thiết 
kế cho bé một chiếc đầm công chúa thật xinh xắn nhỉ? Vì là một nhà thiết kế chuyên 
cho thời trang công sở và đầm dạ tiệc dành cho người lớn nên việc này đối với tôi 
cũng không mấy khó khăn, thế là tôi bắt tay vào làm ngay. Khi thực hiện tôi nhận ra 
được rằng, trang phục dành cho bé hoàn toàn khác và còn phức tạp hơn cả trang 
phục dành cho người lớn, chúng ta sẽ phải châm chút hơn rất nhiều về phần chọn 
chất liệu vải vì da bé cực kỳ nhạy cảm, về phần thiết kế phải làm sao giữ được nét 
hồn nhiên ngây thơ của bé khi mặc, không quá cầu kỳ, phức tạp, và nhiều chi tiết. 
 
Sau khi đã thiết kế và may thành công chiếc đầm công chúa bằng cả tình cảm và 
tâm huyết của người mẹ tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Khi bé yêu mặc vào cảm 
thấy rất thoải mái và tự tin. Nhưng tôi vẫn còn cảm thấy hơi thiếu thiếu cái gì đó. 
Sau một hồi suy nghĩ tôi bèn nhớ ra đó chính là phụ kiện đi kèm theo. Phụ kiện ở 
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đây không phải là quá cầu kỳ như chị em phụ nữ chúng ta hay dùng mà đó chỉ là 
băng nơ, kẹp tóc hoặc túi đeo cùng tông màu đầm. Đúng là phụ kiện là thứ không 
thể thiếu khi đi dự tiệc mà. Tuyệt vời, thế là bé yêu của tôi đã sẵn sàng cho buổi tiệc 
lần đầu tiên trong đời ở khách sạn Hà nội. Nhìn bé yêu cười thật tươi chạy khắp 
nhà, tự tin khoe chiếc đầm công chúa xinh xắn cùng chiếc kẹp nơ trên đầu, khoe hết 
người này đến người khác, tôi mỉm cười và cảm thấy vô cùng mãn nguyện, thầm 
nhớ lại lần đầu tiên mình được đi dự tiệc là khi nào nhỉ, thật chẳng nhớ nổi. Nhưng 
tôi có thể chắc chắn được rằng bé yêu của tôi sẽ có một buổi tiệc lần đầu tiên vô 
cùng đáng nhớ. 
  
Sau lần đó, tôi quyết tâm tìm kiếm và sưu tầm những thương hiệu chuyên về đầm 
dạ tiệc cho bé, nhưng trên thị trường hiện tại không có nhiều những thương hiệu 
như vậy. Tôi lại nghĩ mình có nên thay mặt những người mẹ giải quyết vấn đề nan 
giải này hay không? Thế là Bluekids ra đời bằng cả tình cảm và tâm huyết của 
người mẹ là tôi đây như là một món quà nhỏ mà tôi muốn dành tặng cho thiền thần 
bé bỏng đáng yêu nhất của tôi. 
 
Câu chuyện lần đầu tiên được đi dự tiệc của bé yêu của tôi là như thế đó. Không 
biết các bạn có gặp những khó khăn như tôi hay không? Hy vọng chút kinh nghiệm 
có thể chia sẻ cùng các bạn. Đây thật sự là một kỉ niệm vô cùng đáng nhớ giữa tôi 
và thiên thần bé bỏng của tôi. 
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