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VÀI ĐIỀU THÚ VỊ 
VỀ DƢA LEO 
 

 

Tài liệu về quả dƣa leo này đã 

đƣợc đăng tải trên tờ The New 

York Times vài tuần trƣớc đây, 

một tờ báo thƣờng giới thiệu 

những phƣơng pháp khá sáng tạo 

và lạ lùng, để giải quyết những 

vấn đề thông thƣờng. Sau đây là 

những khám phá thú vị về quả 

Dƣa leo. 

1/ Dƣa leo chứa rất nhiều loại 

sinh tố mà chúng ta cần mỗi ngày 

nhƣ Vit. B1, B2, B3, B5, B6, 

Calcium, Iron, Magnesium, 

Phosphorus, Potassium, and Zinc. 

2/ Khi cảm thấy mệt mỏi vào buổi 

trƣa, quí vị hãy để qua một bên 

các loại thức uống có cà phê, và 

hãy chọn lấy một quả dƣa leo. 

Dƣa leo có các loại Vitamin B, và 

Carbohydrates, có khả năng làm 

quí vị hƣng phấn trở lại đƣợc vài 

giờ đồng hồ. 

3/ Khi chiếc gƣơng trong phòng 

tắm bị mờ đi vì hơi nƣớc, quí vị 

hãy dùng một lát dƣa leo, thoa 

dọc theo gƣơng, chỉ trong chốc 

lát, gƣơng sẽ trong lại và tỏa ra 

một mùi thơm tựa nhƣ quí vị đang 

ở trong phòng tắm hơi. 

4/ Khi loài ấu trùng và ốc sên đang 

hủy hoại những luống cây ngoài 

vƣờn nhà, quí vị hãy đặt vài lát dƣa 

leo vào trong một lon đồ hộp nhỏ, 

vƣờn của quí vị sẽ không còn những 

loài sâu hay ốc sên phá hoại trong 

suốt vài tháng trời. Lý do là vì những 

hóa chất trong dƣa leo phản ứng với 

chất nhôm của lon đồ hộp, sẽ tỏa ra 

một mùi hƣơng mà con ngƣời không 

thể cảm nhận đƣợc, nhƣng lại khiến 

cho các loài côn trùng khiếp sợ và bỏ 

chạy khỏi vƣờn. 

5/ Quí vị đang muốn tìm một cách 

nhanh chóng và dễ dàng nhất để loại 

trừ những tế bào mỡ trên da 

(cellulite) trƣớc khi vào hay bƣớc ra 

khỏi hồ tắm ? Hãy thoa một hay hai 

lát dƣa leo trên những vùng da quí vị 

muốn. Các hóa chất thực vật sẽ khiến 

cho lớp collagen trên da trở nên săn 

chắc và do đó, khiến cho cellulite 

trên da khó nhìn thấy. Cách này cũng 

tác dụng rất tốt trên các nếp nhăn 

nữa. 

6/ Quí vị muốn tránh cảm giác 

choáng váng hay nhức đầu dữ dội 

sau khi uống rƣợu chăng ? Hãy ăn 

vài lát dƣa leo trƣớc khi đi ngủ. Khi 

thức dậy, quí vị sẽ thấy tỉnh táo và 

hết nhức đầu. Dƣa leo chứa một 

lƣợng đƣờng vừa đủ, các loại vitamin 

B, và các chất điện giải để tái bổ 

sung những tinh chất sinh tố cần thiết 

mà cơ thể đã bị mất đi, hầu tái lập sự 

cân bằng, xua tan cảm giác choáng 

váng hay nhức đầu. 

 

7/ Quí vị muốn tránh một bữa ăn 

trƣa, hay ăn tối thịnh soạn chăng ? 

Dƣa leo đã đƣợc dùng hàng thế kỷ 

nay, ngay cả bởi những ngƣời giăng 

bẫy thú rừng, các nhà buôn, các nhà 

khai phá Âu châu khi muốn có một 

bữa ăn nhanh, họ đã ăn dƣa leo để 

không còn cảm giác đói bụng nữa. 

8/ Quí vị sắp có một cuộc họp quan 

trọng, hay một cuộc phỏng vấn tìm 

việc làm, nhƣng lại không đủ thời 

gian để đánh bóng đôi giầy của mình. 

Hãy thoa một lát dƣa leo tƣơi lên 

giầy, hóa chất của dƣa leo sẽ khiến 

giầy bóng lên, tuy không thật hoàn 

hảo nhƣng cũng có tác dụng chống 

thấm nƣớc. 

9/ Trong nhà quí vị không có loại 

dầu chống rỉ sét WD 40, nhƣng lại 

đang cần loại trừ tiếng kẽo kẹt từ bản 

lề của cửa ra vào. Hãy dùng một lát 

dƣa leo chùi chung quanh bản lề đó, 

cửa sẽ không còn tiếng kẽo kẹt nữa. 

10/ Quá căng thẳng nhƣng lại không 

có thời gian để massage hay ghé vào 

spa, quí vị hãy cắt hết một quả dƣa 

leo, cho vào một bình nƣớc sôi, rồi 

hé mở nắp đậy, để cho hơi nóng 

thoát ra ngoài. Các hóa chất và 

dƣỡng chất từ dƣa leo sẽ tác dụng 

với nƣớc sôi và tỏa ra một làn hƣơng 

làm dịu đi sự căng thẳng, và tạo ra 

một cảm giác rất thoải mái. 

11/ Quí vị vừa xong một bữa ăn trƣa 

với các đồng nghiệp, và chợt nhớ 

mình không có chewing gum hay kẹo 

the. Hãy cắt một lát dƣa leo, rồi đặt 

sát vòm miệng trên chỉ độ 30 giây 

thôi, hơi thở sẽ thơm tho nhƣ ý 

muốn, vì các hóa chất thực vật của 

dƣa leo sẽ tiêu diệt các loại vi trùng, 

vốn là nguyên nhân gây nên bệnh hôi 

miệng. 

12/ Quí vị muốn lau chùi muỗng nỉa, 

sinks, hay các đồ dùng kim loại 

không rỉ sét ? Hãy dùng một lát dƣa 

leo lau chùi các vật dụng trên, không 

chỉ làm mất đi những vết lu mờ lâu 

năm và làm sáng bóng trở lại, mà còn 

không để lại các vết sọc, và cũng 

không làm hƣ hại ngón tay cũng nhƣ 

móng tay của quí vị vì việc lau chùi 

nữa. 

13/ Quí vị đang viết bút mực và bị 

lỗi khi viết. Hãy lấy lớp vỏ dƣa leo, 

và nhẹ nhàng tẩy vết mực muốn tẩy. 

Cũng rất công hiệu khi tẩy vết bút 

chì, và những vết mực mầu trang trí 

mà các trẻ em vẽ lung tung trên 

tƣờng. 

Đây là những phƣơng cách hiệu quả 

và an toàn, giải quyết đƣợc những 

vấn đề hàng ngày. Qúi vị hãy áp 

dụng và giới thiệu cho những ngƣời 

quen biết của mình nhé. 

(Sƣu tầm) 



 
89 

 

 
       Tôi là cô Mỹ Hiền, tham gia 
công việc giảng cho trường Việt 
Ngữ Springvale đã hơn mười 
năm nay. Công việc của tôi thật 
đơn giản: nhận lớp học, tùy theo 
cấp lớp, tôi  cùng với các thầy 
cô soạn bài chung, giảng bài 
cho các em như giảng bài cho 
các con của tôi, cố gắng truyền 
đạt những kinh nghiệm, kiến 
thức cho các em. Các em hiểu 
bài, vui, ham học là tôi mừng 
lắm, bằng như các em không 
hiểu, lười học, chán học là tôi 
rất buồn, tôi luôn tìm đủ mọi 
cách để khuyến khích giúp các 
em vui mà học, học mà vui. 
 
        Vào khoảng trước Tết 
Trung Thu năm 2007, lúc đó 
vào mùa Đông, tôi bị cúm nên 
nghỉ làm ở nhà một tuần lễ. 
Trong thời gian đó, tôi nhận 
được giấy đi chụp hình X Ray 
(Mammogram) định kỳ cho mỗi 
hai năm. Vì đang bịnh nên tôi 
gặp Bác sĩ gia đình, xin thêm 
giấy giới thiệu để đi làm Ultra 
Sound và có kết quả trước khi 
tôi chụp X-ray. Tôi bị bứu nhỏ 
bên ngực trái (7mm). Khi đến 
chụp X-ray, tôi báo cho cô kỷ 
thuật viên rằng tôi đã chụp Ultra 
Sound và có bứu bên trái. Cô 
khuyên tôi an tâm và sẽ gởi kết 
qủa về cho tôi cũng như bác sĩ 
gia đình. Độ bốn ngày ngày sau, 
tôi nhận được kết quả cho biết 
là không có gì nghi ngại. Bác sĩ 
gia đình gởi tôi đi làm biopsy 

(sinh thiết) theo kết qủa có bứu 
của ultrasound. 
        Hai ngày sau đó thì bác sĩ 
gia đình gọi tôi ra để xem kết 
quả. Tôi hồi hộp và sợ lắm. Tôi 
đinh ninh rằng có kết quả xấu 
nhưng tôi cũng tin rằng chắc 
chẳng sao đâu. Và tôi cũng tự 
an tâm, bình tỉnh để đón nhận 
cho dù có tin gì xấu đi nữa thì 
tôi tự nguyện với lòng mình hảy 
thanh thản để đón nhận . 
“Chị à, chị đừng sợ nhé, chị 
đừng sợ, chị có tế bào ung thư, 
bịnh chị mới chớm, rồi sẽ chữa 
trị được chị à, tôi sẽ gởi chị đi 
nhà thương. Chị đừng sợ!” Ông 
ta luôn trấn an tôi và giúp tôi 
đừng quá kinh hoàng khi nghe 
hung tin này. Tôi thì không nói 
được lời nào, như bất động, 
không một phản ứng. Bên ngoài 
trông tôi thật bình tĩnh, thanh 
thản đón nhận, tôi lúc đó thật 
không biết phải nói gì, làm gì chỉ 
biết cõi lòng tan nát, vô định. 
        Khi chui vào được trong 
xe, nước mắt tôi ràn ruạ, mặc 
dầu tôi đã chuẩn bị và có khái 
niệm sơ về căn bịnh: từng giai 
đoạn phát bịnh, nhưng tôi cảm 
thấy cuộc sống của tôi hình như 
sắp chấm dứt, có lẻ tôi sẽ chết 
trong nay mai. Lúc đó tôi chỉ 
nghĩ đến những người thân 
thương đặc biệt là các con của 
tôi. Con trai lớn, cháu Quang 
đang chuẩn bị cho kỳ thi tốt 
nghiệp VCE cuối năm. Tôi thật 
thương cháu vô cùng. Bé 
Phượng thì mới 14 tuổi, tuổi 
mộng mơ, tuổi ô mai, tuổi mới 
lớn mà mẹ thì sắp ra đi, mẹ 

không còn nhiều thì giờ với các 
con nữa. 
         Giờ đây, tôi xuống tinh 
thần rất nhiều, tôi nghĩ cuộc 
sống của mình không còn tính 
theo năm tháng mà chỉ còn là 
từng ngày từng giờ. Tôi không 
biết rồi tiểu gia đình của tôi sẽ 
ra sao và đại gia đình của tôi sẽ 
như thế nào? Tôi lúc nào cũng 
nghĩ đến các con của tôi, khi mà 
tôi không còn hiện hữu trên cỏi 
đời này? Làm sao tôi báo tin 
này đến chồng tôi, đến các con 
tôi và nhất là đến cho ba mẹ và 
các anh chị em của tôi? 
        Sau này, tôi quyết định 
sống một cách bình thường cho 
đến khi con trai tôi hoàn tất thi 
VCE xong thì tôi sẽ báo cho mọi 
người biết. Tôi thật sự muốn 
nâng đỡ cho con để con an tâm 
trong việc thi cử mà không bị 
điều gì chi phối. Có một điều 
làm cho tôi sợ là liệu mình có 
còn đủ thời gian sống cho đến 
giữa tháng 11 là thời gian con 
tôi hoàn tất thi tốt nghiệp hay 
không? Tôi hẹn gặp bác sĩ 
chuyên khoa làm các thủ tục 
giấy tờ cho nhà thương, sắp 
xếp mọi nhu cầu cần thiết cho 
giai đoạn đầu của việc chữa trị: 
Giải phẩu. Tôi vẫn đi làm và 
sinh hoạt bình thường cho đến 
khi mọi việc gần như hoàn tất 
chỉ còn nhập viện nữa mà thôi, 
thì tôi báo cho chồng tôi hay: “ 
Anh à, em bị ung thư, thứ hai 
tuần sau em vào bịnh viện để 
giải phẩu. Em đã lo xong mọi 
việc.” Tôi đọc được sững sờ và 
hốt hoảng trên khuôn mặt và 
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khóe mắt cuả anh. Anh lặng đi 
một hồi rồi hỏi tôi: “ Em có sao 
không?”. “ Không sao đâu anh, 
em OK mà. Không sao đâu. Em 
phó thác tất cả cho ơn trên.” Tôi 
nói như vậy nhưng lòng tôi 
chùng xuống, nước mắt tôi tràn 
ra. Sau đó thì tôi yêu cầu anh 2 
việc: 
 
Việc thứ nhất: Anh cần gặp 
bác sĩ gia đình để biết thêm về 
bịnh tình cuả tôi. Tôi không thể 
nói hết cho anh nghe, cũng như 
khi nhắc đến thì tôi không ngăn 
được xúc động. 
 
Việc thứ hai: Tuyệt đối giấu gia 
đình, đặc biệt là các con vì trong 
lúc này tôi không muốn vì sức 
khỏe của tôi mà làm cho cháu 
phải xao động, vì tôi biết các 
con tôi rất thương tôi. 
        Rồi thì mọi việc cũng qua, 
tôi đã trải qua hai cuộc giải 
phẫu. Tôi nói với mọi người là 
tôi giải phẫu cánh tay trái. Sau 
một thời gian điều trị, tôi sinh 
hoạt bình thường với những 
người xung quanh, nơi trường 
học, nơi sở làm. Cánh tay trái 
của tôi rất đau và yếu. Đây chỉ 
là phản ứng phụ của hai cuộc 
giải phẫu mà thôi. Bác sĩ đã lóc 
cục bứu ra và còn lấy thêm các 
hạch ở nách để thử nghiệm vì 
khi các tế bào ung thư di căn thì 
đây là nơi mà các tế bào ung 
thư trú ẩn gần nhất. 
        Tôi an tâm, tự tại sống 
bình an thanh thản, ban ngày 
như không có gì xảy ra. Nhưng 
khi đặt lưng nằm xuống thì 
nước mắt cứ tràn ra. Tôi phải 
làm gì? Tôi có còn đủ sức lực 
để chiến đấu hay không? 
Những năm tháng gần đây tôi 
nghe có nhiều người mắc bịnh 
ung thư, cũng có nhiều trường 
hợp mới phát hiện ra bịnh, chưa 
kịp chữa trị thì đã ra đi. Tôi chỉ 
biết phó thác và cầu xin ơn trên 
ban cho tôi được nhiều nghị lực 

để vượt qua những khó khăn 
đầy sợ hãi này. 
       Khi gặp bác sĩ để bàn về 
phương hướng điều trị thì tôi 
phải qua ba giai đoạn: 
1.Chemotherapy (Hóa trị) 
2.Radiotherapy (Xạ trị) 
3.Uống thuốc trong vòng 5 năm. 
     Khi nghe đến Chemotherapy, 
tôi sợ lắm.Mặc dầu tôi đã đọc 
rất nhiều về phương pháp trị 
liệu này cùng với những phản 
ứng phụ của thuốc. Tôi cũng đả 
chuẩn bị cho tôi tinh thần lạc 
quan, vững tin để chiến đấu, tôi 
tin là tôi sẽ vượt qua được 
những khó khăn này nhưng 
cũng lắm khi tôi lại sợ, tôi sợ 
lắm, không biết tại sao? Tôi biết 
rằng những người xung quanh 
tôi rất thương tôi nhưng tôi thật 
sự không muốn ai cũng lo lắng 
cho tôi, mặc dầu tôi biết tôi cần 
rất nhiều nâng đỡ, nâng đỡ để 
dẫn đưa tôi qua khỏi cơn ngặt 
nghèo, đau đớn, sợ hãi của 
bịnh tật; để dẫn dắt tôi có một 
tinh thần thanh thản, an vui 
chấp nhận. 
        Tôi như người đang đi 
vượt biên giữa những giông tố 
hãi hùng, giữa sống và chết, tôi 
phó thác và kêu cầu xin ơn trên 
trợ lực và giúp sức cho tôi, 
nhưng nếu thì giờ của tôi không 
còn nữa thì tôi cũng vui lòng 
chấp nhận để thưa hai tiếng 
“Xin Vâng”. 
        Mặc dầu bác sĩ đề nghị các 
phương pháp điều trị kể trên, 
nhưng cũng còn tùy theo mình, 
nếu mình không bằng lòng hoặc 
không muốn điều trị thì mình 
vẫn có thể từ chối. Tôi lưỡng lự, 
phân vân nên trở lại gặp bác sĩ 
gia đình thêm một lần nữa trước 
khi ký giấy làm Chemotherapy. 
Tôi được bác sĩ giải thích cho 
tôi rất tường tận: Những tế bào 
bình thường trong cơ thể chúng 
ta bỗng dưng khác thường, 
chúng sinh sôi nẩy nở vô lề luật 
tưởng chừng như bất tận. Đã 

thế các tế bào này lại lan tỏa 
khắp châu thân. Lúc đầu mầm 
bịnh ung thư ngấm ngầm, 
không đau đớn, không có triệu 
chứng khác thường rõ rệt 
nhưng chúng thật dữ dội khó 
mà khắc phục. Bác sỉ phải lóc 
cả khối u và các tế bào lành 
xung quanh để vất đi: đó là 
phẩu thuật. Dùng vủ khí hóa 
học đề càn quyét các tế bào 
ung thư còn sót lại hoăc đã lan 
qua các tạng khác trong cơ thể: 
đó là hóa trị. Hơn thế nữa, phải 
dùng cả vũ khí nguyên tử để 
sức công phá mạnh mẻ hơn: đó 
là xạ trị. Ba mặt giáp công, ba 
vũ khí, ba chiến lược, tấn công, 
đánh phủ đầu, đánh du kích để 
mong tiêu diệt toàn bộ, không 
còn tế bào nổi loạn nào sống 
sót.Thế nên phản ứng phụ 
đương nhiên xảy ra, các tế bào 
lành cũng bị ảnh hưởng, cũng bị 
lãnh đạn, ngã gục, hệ thống 
miễn nhiễm suy yếu cộng thêm 
với thể xác mệt mỏi, ngũ quan 
lệch lạc và nếu tinh thần không 
vững thì rất dể xuy sụp. Bác sỉ 
dặn tôi trong thời gian điều trị 
nên: 

 Không nên tiếp xúc với 
người ngoài, hạn chế càng 
nhiều càng tốt. Vì trong lúc này 
hệ thống miễn nhiễm rất yếu và 
rất dể bị đình trệ cho trị liệu. 

 Hãy nằm tịnh dưỡng nơi 
yên tịnh, ánh sáng vừa phải, 
tránh ánh nắng chiều, tránh 
tiếng động nhất là tiếng chuông 
điện thoại hoặc tiếng chuông 
cửa vì sẽ làm cho bịnh nhân sợ 
hãi, bấn loạn. 

 Phải uống nước thật 
nhiều, để loại trừ các hóa 
chất thặng dư ra khỏi cơ thể. 

 Phải gìn giữ miệng cho 
sạch, lưỡi lúc nào cũng phải 
hồng nhuận, tránh để các 
mụt nhọt hoặc ulcers trong 
miệng vì nếu chẳng may có 
các siêu vi trùng này thì rất 
khó khăn cho việc ăn uống 
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mà không ăn uống được thì 
làm sao có đủ sức chống lại 
với các phản ứng phụ của 
thuốc. 
Vì thế các bịnh nhân và thân 
nhân cần phải kiên tâm và 
sáng suốt, cần có nhiều ý 
chí và nghị lực để đương 
đầu với bịnh tật và thuốc 
thang. Tâm của người bịnh 
an lành thanh thản sẽ phục 
hồi khả năng của sức đề 
kháng, phục hồi sức sống kỳ 
diệu của con người. 
        Với riêng tôi, sự sống 
đã trở lại, tôi đã qua được 
các phương pháp trị liệu. 
Giờ đây, tôi đã sống sót sau 
cuộc chiến đấu cả tinh thần 
lẩn thể xác. Tôi có được 
ngày hôm nay là nhờ tôi có 
cha mẹ già thương yêu, có 
anh chị em thân thương 
trong gia đình hỗ trợ, có 
chồng thương con quí, am 
hiểu cách điều trị, chia sẻ 
những đớn đau chịu đựng 
những khổ cực, những 
phiền hà mà tôi đã đem đến 
cho họ. Con trai lớn của tôi, 
sau khi hòan tất việc thi cử 
VCE, cháu là người gần gủi, 
an ủi, chuyện trò, bưng cơm, 
dâng nước cho tôi. Vì chồng 
tôi phải trở lại với công việc 
thường nhật của anh. Gia 
đình em tôi từ Mỹ cũng có 
mặt để thăm tôi và các anh, 
các chị tôi từ các tiểu bang 
khác cũng về để nâng đở 
tôi. Hơn thế nữa, tôi còn 
được sự hỗ trợ nồng nhiệt 
của bạn bè xung quanh, của 
từng đoàn thể mà tôi từng 
sinh hoạt, từng tham gia các 
công tác thiện nguyện. Bằng 
cách này hay cách khác, ai 
biết tôi mắc phải căn bịnh 
này cũng đều lo lắng và cầu 
nguyện cho tôi. Có những 
người bạn học, mất liên lạc 
đã lâu tưởng chừng như 
chẳng bao giờ gặp lại, vậy 

mà những người bạn này đã 
ân cần hỏi han nâng đỡ, thật 
là cảm động. Đặc biệt là các 
anh, chị, em, các bậc phụ 
huynh và cả các em học 
sinh trong trường Việt Ngữ 
Springvale, khi biết tôi phải 
đương đầu với những khó 
khăn. Các anh chị đã tổ 
chức cầu an cho tôi. Thật là 
diễm phúc! thật là may mắn! 
Cả các bác, chú, cô, dì và 
các bạn bè ở nhà thờ cũng 
luôn đọc kinh cầu nguyện 
cho tôi. Thật là nhiều hồng 
ân! Đầy lòng bác ái! Các 
anh chị đã lo cho tôi từ tinh 
thần: những Email đầy lời 
nhắn nhủ, hỏi han. Những lá 
thơ chứa đựng nhiều an ủi, 
tích cực và cả những lời 
kinh câu kệ, những CD, 
DVD về Thánh ca, Phật 
pháp, phương pháp dưỡng 
sinh, phương pháp trị bịnh 
… Để giúp cho tâm tôi được 
an nhàn, thanh thản, tự tại. 
Các anh chị đã chia sẻ cho 
tôi hộp thịt mà anh chị mới 
ướp, miếng bánh thơm ngon 
mà các anh chị mới làm, 
từng ly nước rau má xanh 
tươi, từng gói Atisô phơi 
khô, từng nắm cỏ 
Wheatgrass tươi non… để 
giúp hệ thống miễn nhiểm 
tôi thêm dồi dào. Xin cám ơn 
anh, xin cám ơn chị. Xin 
cám ơn Chúa, Phật đã cho 
con có duyên phước mà làm 
việc, mà quen biết đến 
những vị Phật sống, Thánh 
sống quanh con. 
       Tôi đây như thật sự đã 
thấy được thiên đàng. 
Quanh tôi chỉ có các vị 
Thánh và Phật. Họ cũng 
như tôi, cũng người phàm, 
xác thịt và sống như tôi, 
nhưng những gì họ làm, họ 
hành động không riêng tư vị 
lợi, không oán thù ganh 
ghét. Tôi rất may mắn và có 

nhiều duyên phúc trong 
cuộc sống này. Ai rồi cũng 
phải qua Sinh Lão Bịnh Tử. 
Tôi thật cám ơn trời đất đã 
thương ban và bảo bọc tôi, 
cho tôi có bịnh để mà trị liệu, 
có chăn êm, nệm ấm, có 
bác sĩ giỏi, thuốc men đầy 
đủ, dụng cụ y tế tân tiến, có 
gia đình thân thuộc chăm lo 
và nhất là có bạn bè thân 
thương sẵn lòng nâng đở ủi 
an. Tôi đã vượt qua được 
khó khăn của giai đoạn trị 
liệu đầy sợ hãi. Giờ đây, tôi 
đang bình phục, tôi gần như 
trở lại với nếp sống bình 
thường: vừa làm việc, vừa 
nghỉ ngơi vừa nghe ngóng 
phản ứng của cơ thể, củng 
cố luyện tập thể dục, đi bộ 
nhiều hơn trước và ăn uống 
hợp lý. Tôi nghe những lời 
căn dặn của bác sĩ, tôi cũng 
theo cách ăn uống và trị liệu 
cùng những kinh nghiệm 
của các bịnh nhân trước chỉ 
lại cho tôi. Tôi trân trọng và 
cảm ơn cuộc sống. Từng 
ngày, từng giờ còn lại của 
tôi sẽ rất thú vị. Tôi cố gắng 
tận hưởng những mật ngọt 
của đời. Tôi cũng vui vẻ 
chấp nhận nếu thời gian 
sống trên cõi đời này của tôi 
không còn. Nên xin cho tôi 
được một ngàn lần nói lên 
tấm lòng biết ơn của tôi đến 
các vị đã quan tâm, chia sẻ 
và nâng đỡ tôi. Xin hãy tha 
thứ những lỗi lầm mà tôi đã 
vì cố ý hay vô tình mà xúc 
phạm đến người. Cuối cùng, 
tận đáy lòng tôi, với tâm tình 
biết ơn xâu thẳm, xin cho tôi 
được nói lên câu:  
Xin tri ân, xin tri ân, Tôi 
cám ơn Người. 

 
Mỹ Hiền (Con dâu ông Đinh 

Ngọc Khiết)  
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Hƣởng ứng đề nghị của Nhóm 

Biên Tập Ðặc San Thức Hóa, 

nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành 

lập Hội Ái Hữu Thức Hóa Miền 

Ðông Hoa Kỳ, từ quê nhà, chúng 

tôi xin chuyển đến quý đồng 

hƣơng hải ngoại nhửng biến cố 

trọng đại mà Chúa đã ban cho 

đoàn chiên Thức Hóa. 

Khi viết những dòng này, đã vào 

thƣợng tuần tháng 5. Ở quê mình 

tháng 5: 

Hoa phƣợng đỏ tô mái trƣờng sôi 

động, 

Lúa cơm vàng đƣợm sức sống 

làng quê. 

Ngày nắng trải dầu ve gọi gió, 

Năm canh nồng oi ả, cuốc xua 

đêm. 

Vậy mà năm nay, đến nay phƣợng 

chƣa ra hoa, lúa chƣa làm đòng 

mà ngày đã giãi dầu 37 độ C. Ðó 

là mối lo cho ngƣời dân quê mình. 

Có thể khi lúa trổ đòng gặp trái 

gió trở trời năng xuâùt kém, hoặc 

mất mùa. Tuy nhiên, mọi sự đều 

trông cậy vào tình thƣơng của 

Chúa.  

Hai năm qua, Thức Hóa đã đón 

nhận các buổi lễ: 

Năm 2010, Ðại Hội 2010 Giỗ Tổ 

Kỳ IV (1995, 2000, 2005, 2010) 

đƣợc tổ chức vào các ngày 30 – 

31tháng 7 và 1tháng 8. Thức Hóa 

đƣợc đón tiếp Ðức Giám Mục 

Hoàng Văn Tiệm, giáo phận Bùi 

Chu, Ðức Giám Mục Francis 

Deneau giáo phận Nevero, Pháp 

quốc, Cha Philippe Vivier, Tổng 

Ðại Diện giáo phận Nevero, Cha 

Daniel Corijin, Giám Ðốc Trƣờng 

Truyền Giáo Sanpasco, Roma, 

Ðức Ông Ðinh Ðức Dạo, Giám 

Ðốc Ðại Chủng Viện Xuân Lộc, 

Cha Ðinh Ðức Quang từ Hoa Kỳ 

về, đông đảo các Linh mục, Tu sỹ 

đồng hƣơng từ miền Nam ra, một 

phái đoàn gồm nhiều gia đình 

thuộc Hội Ái Hữu Thức Hóa 

Miền Tây Hoa Kỳ do ông Hội 

Trƣởng Ðinh Viết Ngƣu hƣớng 

dẫn. Rất đông bà con về từ trong 

Nam. 

Ngày thứ nhất, lúc 5 giờ chiều 

Thứ Sáu, Ðƣc Ông Ðinh Ðức Ðạo 

và các Linh Mục cử hành nghi 

thức cầu cho Tổ Tiên tại Nghĩa 

Trang. Sau đó, cùng với khoảng 3 

ngàn ngƣời rƣớc về nhà thờ. 

Thánh lễ khai mạc do Cha Chánh 

Xứ Ðinh Mạnh Hùng chủ lễ. Buổi 

tối có văn nghệ giúp vui. 

Ngày thứ hai, Thứ Bẩy: Các buổi 

hội thảo cho các giới, giao đấu thể 

thao. Buổi chiều: kiệu các Thánh 

chung quanh thánh đƣờng. Thánh 

lễ đại trào ngoài trời do Ðức Ông 

Ðinh Ðức Ðạo chủ tế và giảng 

thuyết. Tối đến, chƣơng trình văn 

               THỨC HÓA NGÀY NAY 
                                                         Ðinh Viết Miên 
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nghệ có sự đóng góp của các phái 

thể thao. Một buổi tiệc thịnh soạn 

đƣợc tổ chức ngay sân cuối thánh 

đƣờng để khoản đãi tất cả mọi 

ngƣời tham dự, do đóng góp của 

bà con giáo xứ, của các phái đoàn 

Miền Nam, nhƣng phần lớn do 

phái đoàn Hải Ngoại đài thọ. 

Ngày thứ ba, Chúa Nhật 1/8: 

Thánh lễ Bế Mạc do Ðức Giám 

Mục Giáo Phận chủ tế, đồng tế có 

các cha đồng hƣơng. Sau Thánh 

lễ, mọi ngƣời chia tay trong nuối 

tiếc những ngày vừa qua. Tất cả 

cùng hẹn hy vọng gặp nhau trong 

kỳ Ðại Hội Giỗ Tổ kỳ V năm 

2015. 

Cũng trong 2010, Thánh Ðƣờng 

Thức Hóa đƣợc nâng lên hàng 

Ðền Thánh Ðức Mẹ Linh Hồn và 

Xác Lên Trời, mà quê hƣơng đã 

khẳng định: 

Dù ai ở tận đâu đâu, 

Là ngƣời Thức Hóa nhớ câu ở đời 

Ðền Thánh Ðức Mẹ Lên Trời 

Thánh Ðƣờng Thức Hóa là lời 

quê hƣơng 

Ngày 15-8-2010, Ðức Giám Mục 

và 50 Linh Mục trong giáo phận 

đã về công bố quyết định và cử 

hành Thánh Lễ Tạ Ơn đúng vào 

ngày Kính Ðức Mẹ. Khoảng gần 

10 ngàn giáo dân khắp nơi đến 

tham dự. Ðây là một niềm vui và 

hãnh diện cho toàn thể con dân 

Thức Hóa khắp mọi nơi. Tạ ơn 

Chúa, Mẹ. 

Năm 2011 

 Trƣớc đây, Lễ Truyền Dầu (Thứ 

Năm Tuần Thánh) đƣợc cử hành 

tại Nhà Thờ Chánh Tòa giáo 

phận. Gần đây, Ðức Giám Mục 

quyết định luân phiên đến cử 

hành tại các giáo xứ. Nhƣng các 

giáo xứ đƣợc chọn phải hội đủ 

các điều kiện cần thiết. Năm nay, 

Thức Hóa đƣợc chọn tổ chức 

chung cho cả giáo phận. 

Ðể chuẩn bị cho ngày đại lễ, một 

khán đài rộng lớn đƣợc dựng lên 

phía cuối nhà thờ với biểu ngữ, cờ 

xanh trắng, hoa đèn rực rỡ. Chung 

quanh thánh đƣờng là các cây trúc 

đoạn với cờ Ngũ Hành. Ðèn mầu 

đƣợc thắp sáng không chỉ quanh 

khu vực thánh đƣờng mà cả các 

đƣờng xá trong làng. 

Ngày Thứ Năm 21-4, Thánh Lễ 

Truyền Dầu do Ðức Giám Mục 

giáo phận chủ sự cùng với trên 

150 Linh Mục giáo phận đồng tế. 

Vì chung cho cả giáo phận, nên 

tham dự có đông đảo đại diện các 

giáo xứ, các thầy đại chủng viện, 

các nữ tu các dòng. Tất cả khoảng 

trên 10 ngàn ngƣời hiệp dâng. 

Nếu ai đã có dịp đến Thức Hóa, 

đều biết sân trƣớc thánh đƣờng 

rộng mênh mông, thế mà hôm 

thánh lễ đã không còn chỗ đứng. 

Những ngƣời đến sau đành phải 

đứng từ xa thông công hiệp lễ qua 

hệ thống truyền thanh truyền 

hình. Một Ðại Lễ Thức Hóa chƣa 

từng có kể từ khi Thức Hóa đƣợc 

nhấc lên hàng giáo xứ năm 1917. 

Ngày nay, phƣơng tiện di chuyển 

đã dễ dãi rất nhiều: không còn đi 

bộ hay xe đạp nhƣ xƣa, mà là 

hàng trăm xe hơi, hàng ngàn xe 

gắn máy. Do đó, ngƣời ngƣời từ 
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muôn ngả muôn nơi đổ về, tạo 

bừng náo nhiệt. 

Thức Hóa bây giờ không còn lũy 

tre xanh, nhà lợp bổi (cói), mà 

toàn nhà xây gạch lợp ngói khang 

trang. Ðƣờng tráng nhựa. Cha ông 

chúng ta xƣa, khi lập làng đã có 

sáng kiến chia thành ba (3) đƣờng 

dọc, (8) tám đƣờng ngang. Nhờ 

vậy, Thức Hóa bây giờ không còn 

là một làng quê mà nhƣ một thị 

trấn nhỏ xinh: điện đƣờng, điện 

nhà, nƣớc trong. Khách hành 

hƣơng, vãng lai Thức Hóa đều 

không tiếc lời khen ngợi là một 

làng kiểu mẫu đẹp đẽ. Một xứ đạo  

lớn: từ thánh đƣờng đến các cơ sở 

rộng rãi, tiện nghi. Tạ ơn Chúa đã 

rộng thƣơng ban cho quê hƣơng 

Thức Hóa chúng con tràn ngập ơn 

lành, đặc biệt trong hai năm qua. 

Là con dân Thức Hóa, chúng ta 

phải vui mừng và hãnh diện về Tổ 

Tiên. Qua bao gian khổ và hy sinh 

vì đức tin của 27 Anh Hùng Tử 

Ðạo, nên mới có ngày nay. 

 

Ðinh Viết Miên 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhà Thờ Thức Hóa Bùi Chu 
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Những hiểu lầm vô tình nối tiếp, 

đã làm vấp những bƣớc chân của 

hạnh phúc. Khi số mệnh bắt ta trả 

giá, tất cả đã trở nên muộn màng. 

Đây là một câu chuyện có thực và 

đầy nƣớc mắt. 
1. Mẹ ở quê lên 

Sau khi kết hôn hai năm, chồng 

tôi bàn với tôi đón mẹ lên ở chung 

để chăm sóc bà những năm tuổi 

già. 

Chồng tôi mất cha từ ngày anh 

còn nhỏ, mẹ chồng tôi là chỗ dựa 

duy nhất, mẹ nuôi anh khôn lớn, 

cho anh học hết đại học. 

“Khổ đau cay đắng” bốn chữ ấy 

vận đúng vào số phận mẹ chồng 

tôi! Tôi nhanh chóng gật đầu, liền 

đi thu dọn căn phòng có ban công 

hƣớng Nam, phòng có thể đón 

nắng, trồng chút hoa cỏ gì đó. 

Chồng tôi đứng giữa căn phòng 

ngập tràn nắng, không nói câu 

nào, chỉ đột ngột bế bổng tôi lên 

quay khắp phòng, khi tôi giãy 

giụa cào cấu đòi xuống, anh nói: 

“Đi đón mẹ chúng ta thôi!”. 

Chồng tôi vóc dáng cao lớn, tôi 

thích nép đầu vào ngực anh, cảm 

giác anh có thể tóm lấy cả thân 

hình mảnh mai bé nhỏ của tôi, 

nhét vào trong túi áo. Mỗi khi 

chúng tôi cãi cọ và không chịu 

làm lành, anh thƣờng nhấc bổng 

tôi lên đầu quay tròn, cho đến lúc 

tôi sợ hãi van xin anh thả xuống. 

Nỗi sợ hãi hạnh phúc ấy làm tôi 

mê mẩn. 

Những thói quen ở nhà quê của 

mẹ chồng tôi mãi không thể thay 

đổi. Tôi thích mua hoa tƣơi bày 

trong phòng khách, mẹ chồng tôi 

sau này không nhịn đƣợc bảo: 

“Bọn trẻ các con lãng phí quá, 

mua hoa làm chi? Nào có thể ăn 

đƣợc nhƣ cơm!”. 

Tôi cƣời: “Mẹ, trong nhà có hoa 

nở rộ, tâm trạng mọi ngƣời cũng 

vui vẻ”. 

Mẹ chồng tôi cúi đầu cằn nhằn, 

chồng tôi vội cƣời: “Mẹ, ngƣời 

thành phố quen thế rồi, dần dần 

mẹ sẽ quen thôi!”. 

Mẹ chồng tôi không nói gì nữa, 

nhƣng mỗi lần thấy tôi mang hoa 

về, bà vẫn không nhịn đƣợc hỏi 

mua hoa mất bao nhiêu tiền, tôi 

nói, thì bà chép miệng. Có lần 

thấy tôi xách túi lớn túi nhỏ đi 

mua sắm về, bà hỏi cái này bao 

nhiêu tiền cái kia giá bao nhiêu, 

tôi cứ kể thật, thì bà chép miệng 

càng to hơn. Chồng tôi véo mũi 

tôi nói: “Đồ ngốc, em đừng nói 

cho mẹ biết giá thật có phải đỡ 

hơn không?”. 

Cuộc sống hạnh phúc đã lẳng lặng 

trôi những âm điệu không êm 

đềm. 

Mẹ chồng tôi ghét nhất là thấy 

chồng tôi dậy nấu bữa sáng, với 

bà, làm đàn ông mà phải vào bếp 

nấu nƣớng cho vợ, làm gì có 

chuyện ngƣợc đời đó? 

Trên bàn ăn sáng, mặt mẹ chồng 

tôi thƣờng u ám, tôi giả vờ không 

nhận thấy. Mẹ chồng tôi bèn khua 

bát đũa canh cách, đấy là cách 

phản đối không lời của bà.  

Tôi là giáo viên dạy múa ở Cung 

thiếu niên, nhảy múa đã đủ mệt 

rồi, mỗi sáng ủ mình trong ổ chăn 

ấm áp, tôi không muốn phải hy 

sinh nốt sự hƣởng thụ duy nhất 

ấy, vì thế tôi vờ câm điếc trƣớc sự 

phản ứng của mẹ chồng. Còn mẹ 

chồng tôi thỉnh thoảng có giúp tôi 

làm việc nhà, thì chỉ làm tôi càng 

bận rộn thêm. 

Ví nhƣ, bà gom tất thảy mọi túi 

nilông đựng đồ và đựng rác trong 

nhà lại, bảo chờ gom đủ rồi bán 

đồng nát một thể, vì thế trong nhà 

chỗ nào cũng toàn túi nilông dùng 

rồi; Bà tiếc rẻ không dùng nƣớc 

rửa bát, để khỏi làm bà mất mặt, 

tôi đành phải lén lút rửa lại lần 

nữa. Có một buổi tối, mẹ chồng 

tôi bắt gặp tôi đang lén rửa lại bát, 

bà đóng cửa phòng đánh “sầm” 

một cái, nằm bên trong khóc ầm ĩ. 

Chồng tôi khó xử, sau việc này, 

suốt đêm anh không nói với tôi 

câu nào, tôi nũng nịu, làm lành, 

anh cũng mặc kệ. Tôi giận dữ, hỏi 

anh: “Thế em rốt cục đã làm sai 

cái gì nào?”. 

Anh trừng mắt nhìn tôi nói: “Em 

không chịu nhƣờng mẹ đi một 

chút, ăn bát chƣa sạch thì cũng có 

chết đâu?”. 

Sau đó, cả một thời gian dài, mẹ 

chồng tôi không nói chuyện với 

tôi, không khí trong gia đình 

gƣợng gạo dần. Thời gian đó, 

chồng tôi cũng sống rất mệt mỏi, 

anh không biết nên làm vui lòng 

ai trƣớc. 

Mẹ chồng tôi không cho con trai 

nấu bữa sáng nữa, xung phong 

đảm nhận “trọng trách” này. Mẹ 

chồng tôi ngắm con trai ăn sáng 

vui vẻ, lại nhìn sang tôi, ánh mắt 

bà trách móc tôi làm không trọn 

trách nhiệm của ngƣời vợ. Để 

tránh bị khó xử, tôi đành ăn tạm 

gói sữa trên đƣờng đi làm. 

Lúc đi ngủ, chồng tôi hơi buồn 

trách, hỏi tôi: “Rodi, có phải em 

chê mẹ anh nấu cơm không sạch 

nên em không ăn ở nhà?”. Lật 

mình, anh quay lƣng về phía tôi 

Một Chuyện Tình Cảm Động 
Và Đầy Nƣớc Mắt 
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lạnh lùng, mặc kệ tôi nƣớc mắt tủi 

thân lăn tràn trề. 

Cuối cùng, chồng tôi thở dài: 

“Rodi, thôi em cứ coi nhƣ là vì 

anh, em ở nhà ăn sáng đƣợc 

không?”. Thế là tôi đành quay về 

ngồi ở bàn ăn ngần ngại mỗi sáng. 

Sáng đó, tôi húp bát cháo do mẹ 

chồng nấu, đột nhiên lợm giọng, 

mọi thứ trong dạ dầy tống tháo 

hết ra ngoài, tôi cuống cuồng bịt 

chặt miệng không cho nó trào ra, 

nhƣng không đƣợc, tôi vứt bát 

đũa (chú thích: ngƣời Trung Quốc 

ăn cháo bằng đũa, không dùng 

thìa nhƣ ở Việt Nam) nhảy bổ vào 

toa-lét, nôn ọe hết. 

Khi tôi hổn hển thở đƣợc, bình 

tâm lại, thấy mẹ chồng tôi đang 

khóc lóc than thân trách phận 

bằng tiếng pha rặt giọng nhà quê, 

chồng tôi đứng ở cửa toa-lét giận 

dữ nhìn tôi, tôi há miệng không 

nói đƣợc nên lời, tôi đâu có cố ý.  

Lần đầu tiên tôi và chồng tôi bắt 

đầu cãi nhau kịch liệt, ban đầu mẹ 

chồng tôi ngồi nhìn chúng tôi, rồi 

bà đứng dậy, thất thểu đi ra khỏi 

cửa. Chồng tôi hằn học nhìn tôi 

một cái rồi xuống nhà đuổi theo 

mẹ. 

 

2. Những tháng ngày tăm tối 
Suốt ba ngày, chồng tôi không về 

nhà, cũng không gọi điện. Tôi 

đang giận, tôi nghĩ từ ngày mẹ 

chồng tôi lên đây, tôi đã cực nhục 

đủ rồi, còn muốn gì tôi nữa? 

Nhƣng kỳ lạ làm sao, tôi vẫn cứ 

buồn nôn, ăn gì cũng chẳng thấy 

ngon, thêm vào đó việc nhà rối 

ren, tâm trạng tôi cực kỳ tồi tệ. 

Sau đó, một đồng nghiệp bảo tôi: 

“Rodi, trông sắc mặt cậu xấu lắm, 

đi khám bác sĩ xem nào”. 

Kết quả khám của bác sĩ là tôi đã 

có thai. Tôi hiểu ra sáng hôm đó 

vì sao tôi nôn ọe, trong cảm giác 

hạnh phúc có xen lẫn chút oán 

trách, chồng tôi và cả bà mẹ 

chồng đã từng sinh nở, vì sao họ 

không hề nghĩ đến lý do ấy? Ở 

cổng bệnh viện, tôi gặp chồng tôi.  

Mới chỉ ba hôm không gặp mặt, 

chồng tôi đã trở nên hốc hác. Tôi 

đáng lẽ định quay ngƣời đi thẳng, 

nhƣng trông anh rất đáng thƣơng, 

tôi không nén đƣợc gọi anh lại. 

Chồng tôi nghe tiếng thì nhìn thấy 

tôi, nhƣng làm nhƣ không quen 

biết, trong mắt anh chỉ còn sự 

căm thù, ánh nhìn ấy làm tôi bị 

thƣơng. 

Tôi tự nói với mình, không đƣợc 

nhìn anh ấy, không đƣợc nhìn anh 

ấy, tôi đƣa tay vẫy một chiếc taxi 

chạy qua. Lúc đó tôi mong muốn 

làm sao đƣợc kêu lên với chồng 

tôi một tiếng: “Anh ơi, em sắp 

sinh cho anh một đứa con rồi!” và 

đƣợc anh bế bổng lên, quay tròn 

hạnh phúc, những cái tôi mơ ƣớc 

không xảy ra, trên chiếc taxi, 

nƣớc mắt tôi chầm chậm rơi 

xuống. 

Vì sao một vụ cãi nhau đã làm 

tình yêu trở nên tồi tệ nhƣ thế 

này? Sau khi về nhà, tôi nằm trên 

giƣờng nhớ chồng, nhớ đến sự 

căm thù trong mắt anh. Tôi ôm 

một góc chăn nằm khóc. Đêm đó, 

trong nhà có tiếng mở ngăn kéo. 

Bật đèn lên, tôi nhìn thấy gƣơng 

mặt đầy nƣớc mắt của chồng tôi. 

Anh ấy đang lấy tiền.  

Tôi lạnh lùng nhìn anh, không nói 

gì. Anh coi nhƣ không có tôi, cầm 

tiền và sổ tiết kiệm rồi đi. Có lẽ 

anh đã quyết định rời bỏ tôi thật 

sự. Thật là một ngƣời đàn ông 

khôn ngoan, tình và tiền rạch ròi 

thế. Tôi cƣời nhạt vài cái, nƣớc 

mắt lại “ồn ào” lăn xuống. 

Ngày hôm sau, tôi không đi làm. 

Tôi dọn lại toàn bộ suy nghĩ của 

mình, đi tìm chồng nói chuyện 

một lần cho rõ. Đến công ty của 

chồng, thƣ ký hơi lạ lùng nhìn tôi, 

bảo: “Mẹ của tổng giám đốc Trần 

bị tai nạn giao thông, đang trong 

viện”. 

Tôi há hốc mồm trợn mắt, chạy 

bổ tới bệnh viện, khi tìm đƣợc 

chồng tôi, mẹ chồng tôi đã mất 

rồi. Chồng tôi không nhìn tôi, mặt 

anh rắn lại. 

Tôi nhìn gƣơng mặt gầy gò trắng 

bệch xanh tái lại của mẹ chồng, 

nƣớc mắt tôi tuôn xuống ào ạt, 

trời ơi! Sao lại ra thế này? Cho 

đến tận lúc chôn cất bà, chồng tôi 

cũng không hề nói với tôi một 

câu, thậm chí mỗi ánh mắt đều 

mang một nỗi thù hận sâu sắc. 

Về vụ tai nạn xe, tôi phải hỏi 

ngƣời khác mới biết đại khái là, 

mẹ chồng tôi bỏ nhà đi mơ hồ ra 

phía bến xe, bà muốn về quê, 

chồng tôi càng theo bà càng đi 

nhanh, khi qua đƣờng, một chiếc 

xe buýt đã đâm thẳng vào bà… 

Cuối cùng tôi đã hiểu sự căm ghét 

của chồng, nếu buổi sáng hôm đó 

tôi không nôn, nếu chúng tôi 

không cãi nhau, nếu nhƣ… trong 

tim anh ấy, tôi chính là ngƣời gián 

tiếp gây ra cái chết của mẹ anh. 

Chồng tôi im lặng dọn đồ vào ở 

phòng mẹ, mỗi tối anh về nhà 

nồng nặc hơi rƣợu. Và tôi bị lòng 

tự trọng đáng thƣơng lẫn sự ân 

hận dồn nén tới không thể thở 

đƣợc, muốn giải thích cho anh, 

muốn nói với anh rằng chúng ta 

sắp có con rồi, nhƣng nhìn vào 

đôi mắt lạnh lùng của anh, tôi lại 

nuốt hết đi những lời định nói. 

Thà anh đánh tôi một trận hoặc 

chửi bới tôi một trận còn hơn, cho 

dù tất cả đã xảy ra không phải do 

tôi cố ý. 

Ngày lại ngày cứ thế trôi đi trùng 

lặp, chồng tôi về nhà ngày càng 

muộn. Tôi cố chấp, coi anh còn 

hơn kẻ lạ. Tôi là cái thòng lọng 

thắt trong trái tim chồng tôi. 

Một lần, tôi đi qua một tiệm ăn 

châu Âu, xuyên qua lớp cửa kính 

trong suốt kéo dài từ trần nhà 

xuống sát mặt đất, tôi nhìn thấy 
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chồng tôi ngồi đối diện một cô gái 

trẻ, anh nhè nhẹ vuốt tóc cô gái, 

tôi đã hiểu ra tất cả. 

Ban đầu tôi sững sờ, rồi tôi bƣớc 

vào tiệm ăn, đứng trƣớc mặt 

chồng, nhìn anh trân trối, mắt khô 

cạn. Tôi chẳng còn muốn nói gì, 

cũng không thể nào nói gì. Cô gái 

nhìn tôi, nhìn chồng tôi, đứng lên 

định bỏ đi, chồng tôi đƣa tay ấn 

cô ngồi xuống, và, anh cũng trân 

trối nhìn tôi, không hề thua kém.  

Tôi chỉ còn nghe thấy tiếng trái 

tim tôi đang đập thoi thóp, đập 

thoi thóp từng nhịp một từng nhịp 

một cho tới tận ranh giới tái xanh 

của cái chết. Kẻ thua cuộc là tôi, 

nếu tôi cứ đứng thế này mãi, tôi 

và đứa bé trong bụng tôi sẽ cùng 

ngã. 

Đêm đó, chồng tôi không về nhà, 

anh dùng cách đó để nói cho tôi 

biết: Cùng với cái chết của mẹ 

chồng tôi, tình yêu của chúng tôi 

cũng đã chết rồi. 

Chồng tôi không quay về nữa. Có 

hôm, tôi đi làm về, thấy tủ quần 

áo bị động vào, chồng tôi quay về 

lấy vài thứ đồ của anh. Tôi không 

muốn gọi điện cho chồng tôi, 

ngay cả ý nghĩ ban đầu là giải 

thích mọi chuyện cho anh, giờ 

cũng đã biến mất hoàn toàn. 

Tôi một mình sống, một mình đi 

bệnh viện khám thai, mỗi lần thấy 

những ngƣời chồng thận trọng dìu 

vợ đi viện khám thai, trái tim tôi 

nhƣ vỡ tan ra. Đồng nghiệp lấp 

lửng xui tôi nạo thai đi cho xong, 

nhƣng tôi kiên quyết nói không, 

tôi điên cuồng muốn đƣợc đẻ đứa 

con này ra, coi nhƣ một cách bù 

đắp cho cái chết của mẹ chồng 

tôi.  

Khi tôi đi làm về, chồng tôi đang 

ngồi trong phòng khách, khói 

thuốc mù mịt khắp phòng, trên 

bàn nƣớc đặt một tờ giấy. Không 

cần liếc qua, tôi đã biết tờ giấy 

viết gì. 

Trong hai tháng chồng tôi không 

về nhà, tôi đã dần dần học đƣợc 

cách bình tĩnh. Tôi nhìn anh, gỡ 

mũ xuống, bảo: “Anh chờ chút, 

tôi ký!”. Chồng tôi cứ nhìn tôi, 

ánh mắt anh bối rối, nhƣ tôi. 

Tôi vừa cởi cúc áo khoác vừa tự 

dặn mình: “Không khóc, không 

khóc…”. Mắt rất đau, nhƣng tôi 

không cho phép nƣớc mắt đƣợc 

lăn ra. Treo xong áo khoác, cái 

nhìn của chồng tôi gắn chặt vào 

cái bụng đã nổi lên của tôi. Tôi 

mỉm cƣời, đi tới, kéo tờ giấy lại, 

không hề nhìn, ký lên đó cái tên 

tôi, đẩy lại phía anh. 

“Rodi, em có thai à?”. 

Từ sau khi mẹ chồng gặp tai nạn, 

đây là câu đầu tiên anh nói với 

tôi. Tôi không cầm đƣợc nƣớc 

mắt nữa, lệ “tới tấp” tràn xuống 

má. 

Tôi đáp: “Vâng, nhƣng không sao 

đâu, anh có thể đi đƣợc rồi!”. 

Chồng tôi không đi, trong bóng 

tối, chúng tôi nhìn nhau. Chồng 

tôi nằm ôm lấy ngƣời tôi, nƣớc 

mắt thấm ƣớt chăn. Nhƣng trong 

tim tôi, rất nhiều thứ đã mất về 

nơi quá xa xôi, xa tới mức dù tôi 

có chạy đuổi theo cũng không thể 

với lại. 

Không biết chồng tôi đã nói “Anh 

xin lỗi em!” với tôi bao nhiêu lần 

rồi, tôi cũng đã từng tƣởng rằng 

tôi sẽ tha thứ, nhƣng tôi không tài 

nào làm đƣợc, trong tiệm ăn châu 

Âu hôm đó, trƣớc mặt ngƣời con 

gái trẻ ấy, ánh mắt lạnh lẽo chồng 

tôi nhìn tôi, cả đời này, tôi không 

thể nào quên nổi. Chúng tôi đã 

cùng rạch lên tim nhau những vết 

đớn đau. Phía tôi, là vô ý; còn 

anh, là cố tình. 

3. Hận cũ hóa giải, nhƣng quá 

khứ không bao giờ trở lại! 

Trừ những lúc ấm áp khi nghĩ đến 

đứa bé trong bụng, còn với chồng, 

trái tim tôi lạnh giá nhƣ băng, 

không ăn bất cứ thứ gì anh mua, 

không cần ở anh bất cứ món quà 

gì, không nói chuyện với anh.  

Bắt đầu từ lúc ký vào tờ giấy kia, 

hôn nhân cũng nhƣ tình yêu đã 

biến mất khỏi đời tôi. Có hôm 

chồng tôi thử quay về phòng ngủ, 

anh vào, tôi ra phòng khách, anh 

chỉ còn cách quay về ngủ ở phòng 

mẹ. 

Trong đêm thâu, đôi khi từ phòng 

anh vẳng tới tiếng rên khe khẽ, tôi 

im lặng mặc kệ. Đây là trò anh 

thƣờng bày ra, ngày xƣa chỉ cần 

tôi giận anh, anh sẽ giả vờ đau 

đầu, tôi sẽ lo lắng chạy đến, 

ngoan ngoãn đầu hàng chồng, 

quan tâm xem anh bị làm sao, anh 

sẽ vƣơn một tay ra tóm lấy tôi 

cƣời ha hả. Anh đã quên rồi, tôi lo 

lắng là bởi tôi yêu anh, còn bây 

giờ, giữa chúng tôi còn lại gì đâu? 

Chồng tôi dùng những tiếng rên 

ngắt quãng để đón ngày đứa bé 

chào đời. Dƣờng nhƣ ngày nào 

anh cũng mua gì đó cho con, các 

đồ dùng của trẻ sơ sinh, đồ dùng 

của trẻ em, ngay cả sách thiếu nhi, 

từng bọc từng bọc, sắp chất đầy 

gian phòng anh. 

 Tôi biết chồng tôi dùng cách đó 

để cảm động tôi, nhƣng tôi không 

còn cảm thấy gì nữa. Anh đành 

giam mình trong phòng, gõ máy 

tính “lạch cà lạch cạch”, có lẽ anh 

đang yêu đƣơng trên mạng, nhƣng 

việc đó đối với tôi không có ý 

nghĩa gì. 

Đêm cuối mùa xuân, cơn đau 

bụng dữ dội khiến tôi gào lên, 

chồng tôi nhảy bổ sang, nhƣ thể 

anh chƣa hề thay quần áo đi ngủ, 

vì đang chờ đón giây phút này tới. 

Anh cõng tôi chạy xuống nhà, bắt 

xe, suốt dọc đƣờng nắm chặt bàn 

tay tôi, liên tục lau mồ hôi trên 

trán tôi. 

 Đến bệnh viện, anh lại cõng tôi 

chạy vào phòng phụ sản. Nằm 

trên cái lƣng gầy guộc và ấm áp, 
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một ý nghĩ hiện ra trong đầu tôi: 

“Cả cuộc đời này, còn ai có thể yêu 

tôi nhƣ anh nữa không?”.  

Anh đẩy cửa phòng phụ sản, nhìn 

theo tôi đi vào, tôi cố nén cơn đau 

nhìn lại anh một cái nhìn ấm áp. Từ 

phòng đẻ ra, chồng tôi nhìn tôi và 

đứa bé, anh cƣời mắt rƣng rƣng. 

Tôi vuốt bàn tay anh. Chồng tôi 

nhìn tôi, mỉm cƣời, rồi, anh chậm 

rãi và mệt mỏi ngã dụi xuống. Tôi 

gào tên anh… Chồng tôi mỉm cƣời, 

nhƣng không thể mở đƣợc đôi mắt 

mệt mỏi… 

 Tôi đã tƣởng có những giọt nƣớc 

mắt tôi không thể nào chảy vì 

chồng nữa, nhƣng sự thực lại khác, 

chƣa bao giờ có nỗi đau đớn mạnh 

mẽ thế xé nát thân thể tôi. 

Bác sĩ nói, phát hiện chồng tôi ung 

thƣ gan đã vào giai đoạn cuối cùng, 

anh gắng gƣợng cho đến giờ kể 

cũng đã là kỳ tích. Tôi hỏi bác sĩ 

phát hiện ung thƣ khi nào? Bác sĩ 

nói năm tháng trƣớc, rồi an ủi tôi: 

“Phải chuẩn bị hậu sự đi!”. 

Tôi mặc kệ sự can ngăn của y tá, về 

nhà, vào phòng chồng tôi bật máy 

tính, tim tôi phút chốc bị bóp nghẹt. 

Bệnh ung thƣ gan của chồng tôi đã 

phát hiện từ năm tháng trƣớc, 

những tiếng rên rỉ của anh là thật, 
vậy mà tôi nghĩ đó là… 

Có hai trăm nghìn chữ trong máy 

tính, là lời dặn dò chồng tôi gửi lại 

cho con chúng tôi: “Con ạ, vì con, 

bố đã kiên trì, phải chờ đƣợc đến 

lúc nhìn thấy con bố mới đƣợc gục 

ngã, đó là khao khát lớn nhất của 

bố… Bố biết, cả cuộc đời con sẽ có 

rất nhiều niềm vui hoặc gặp nhiều 

thử thách, giá nhƣ bố đƣợc đi cùng 

con suốt cả chặng đƣờng con 

trƣởng thành, thì vui sƣớng biết 

bao, nhƣng bố không thể.  

Bố viết lại trên máy tính, viết 

những vấn đề mà con có thể sẽ gặp 

phải trong đời, bao giờ con gặp 

phải những khó khăn đó, con có thể 

tham khảo ý kiến của bố…  

Con ơi, viết xong hơn 200 nghìn 

chữ, bố cảm thấy nhƣ đã đi cùng 

con cả một đoạn đời con lớn. Thật 

đấy, bố rất mừng. Con phải yêu mẹ 

con, mẹ rất khổ, mẹ là ngƣời yêu 

con nhất, cũng là ngƣời bố yêu 
nhất…”. 

Từ khi đứa trẻ đi học mẫu giáo, rồi 

học Tiểu học, Trung học, lên Đại 

học, cho đến lúc tìm việc, yêu 
đƣơng, anh đều viết hết. 

Chồng tôi cũng viết cho tôi một 
bức thƣ: 

“Em yêu dấu, cƣới em làm vợ là 

hạnh phúc lớn nhất đời anh, tha thứ 

cho những gì anh làm tổn thƣơng 

em, tha thứ cho việc anh giấu em 

bệnh tình, vì anh muốn em giữ gìn 

sức khoẻ và tâm lý chờ đón đứa 
con ra đời…  

Em yêu dấu, nếu em đang khóc, tức 

là em đã tha thứ cho anh rồi, anh sẽ 

cƣời, cảm ơn em đã luôn yêu anh… 

Những quà tặng này, anh sợ anh 

không có cơ hội tự tay tặng cho con 

nữa, em giúp anh mỗi năm tặng con 

vài món quà, trên các gói quà anh 

đều đã ghi sẵn ngày sẽ tặng quà 

rồi…”. 

Quay lại bệnh viện, chồng tôi vẫn 

đang hôn mê. Tôi bế con tới, đặt nó 

bên anh, tôi nói: “Anh mở mắt cƣời 

một cái nào, em muốn con mình 

ghi nhớ khoảnh khắc ấm áp nằm 
trong lòng bố…”. 

Chồng tôi khó khăn mở mắt, khẽ 

mỉm cƣời. Thằng bé vẫn nằm trong 

lòng bố, ngọ nguậy đôi tay hồng 

hào bé tí xíu. Tôi ấn nút chụp máy 

ảnh “lách tách”, để mặc nƣớc mắt 
chảy dọc má… 

Liên Thục Hương 

Trang Hạ dịch 

Tâm tình của Trầm Hƣơng 

Câu chuyện của nhà văn Liên Thục 

Hƣơng quả là cảm động 

Qua câu chuyện này, tôi rút ra một 

số kinh nghiệm sau 

1. Làm trung gian cho khéo Làm 

chồng khó lắm, nhất là khi  đứng ở 

ngã đƣờng: bên hiếu bên tình. Tôi 

cho rằng tôt nhất là nên nhẹ nhàng 

nói cho nàng dâu hiểu mẹ chồng và 

mẹ chồng thông cảm với nàng dâu 

thì đâu đến nỗi nhƣ thế. Chính tôi 

cũng đã từng rơi vào trƣờng hợp 

giống giống nhƣ vậy. Nàng dâu 

mua bất cứ thứ gì về bà cũng chê: 

"Sao con mua mắc thế!" hoặc là 

"Rẻ vậy chắc là chẳng ngon đâu, 
của rẻ của ôi!".  

Tôi phải dặn dò ngƣời tình trăm 

năm của mình: "Bà nói thể , chứ 

chẳng để bụng, chẳng có ý chê em 

đâu ..nhưng để chứng tỏ bà giỏi 

hơn em nhiều, người mẹ nào mà 

chẳng vậy. Em thông cảm cho bà 

nhé."  Trong khi đó tôi lại tâm sự 

với mẹ: "Mẹ ơi, mỗi chợ giá mỗi 

khác. Ở nhà quê thường rẻ hơn, 

nhưng thỉnh thoảng có một vài thứ 

thành phố lại rẻ hơn thôn quê, từ 

nay mẹ đừng hỏi giá làm gì mẹ 
nhé." 

2. Thƣờng xuyên thông đạt với 

nhau để có thể dẹp tan những hiểu 

lầm một cách đáng tiếc sinh ra hận 

thù gần nhƣ vô cớ:  Đây là chính 
sách "Giết từ trong trứng nước" 

Cụ thể là mỗi tuần chúng tôi 

thƣờng dành riêng tối Chủ nhật tới 

quán Cafe sân vƣờn dầy gió mát. 

Vừa nhâm nhi sữa tƣơi mát lạnh 

vừa tâm sự, chia sẻ đủ thứ: giáo 

dục con cái, đối xử với ngƣời trong 

gia đình, với anh chị em trong cộng 

đòan..và đặc biệt là chia sẻ Lời 
Chúa 

Và trong ngày chúng tôi thƣờng 

trao đổi với nhau bất cứ về vấn đề 

gì xảy ra với mình. Tôi nghĩ đây là 

cách dẹp tan hiểu lầm nhanh nhất.  

Thực vậy nếu nhân vật trong truyện 

thông đạt với nhau thƣờng ngày thì 

đâu đến nỗi hiểu lầm tại hại nhƣ 

thế. Tới lúc hiểu ra thì đã quá muộn 

màng!!!Thật đúng nhƣ câu mở đầu 

câu chuyện: Những hiểu lầm vô 

tình nối tiếp, đã làm vấp những 
bƣớc chân của hạnh phúc 

Trầm Hƣơng (Sƣu Tầm) 
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Tô mì của 

người lạ 

Bích Ngọc phỏng dịch 
 

 
 
 
       Tối hôm đó Sue cãi nhau với mẹ, rồi 
không mang gì theo cô đùng đùng ra 
khỏi nhà. Trong lúc đang lang thang trên 
đường phố, cô mới nhớ ra rằng mình 
chẳng có đồng bạc nào trong túi, thậm 
chí không có đủ mấy xu để gọi điện về 
nhà.  
       Cùng lúc đó cô đi qua một quán mì, 
mùi thơm bốc lên ngào ngạt làm cô chợt 
cảm thấy đói ngấu. Cô thèm một tô mì 
lắm nhưng lại không có tiền!  
       Người bán mì thấy cô đứng tần 
ngần trước quầy hàng bèn hỏi: "Này cô 
bé, cô có muốn ăn một tô không?"  
       "Nhưng... nhưng cháu không mang 
theo tiền..." - cô thẹn thùng trả lời.  
       "Được rồi, tôi sẽ đãi cô - người bán 
nói - Vào đây, tôi nấu cho cô một tô mì".  
       Mấy phút sau ông chủ quán bưng 
tới cho cô một tô mì bốc khói. Ngồi ăn 
được mấy miếng, Sue lại bật khóc.  
       "Có chuyện gì vậy?" - ông ta hỏi.  
       "Không có gì. Tại cháu cảm động 
quá!" - Sue vừa nói vừa lấy tay quẹt 
nước mắt.  
       "Thậm chí một người không quen 
ngoài đường còn cho cháu một tô mì, 
còn mẹ cháu, sau khi cháu cự cãi đã 
đuổi cháu ra khỏi nhà. Chú là người lạ 
mà còn tỏ ra quan tâm đến cháu, còn 
mẹ cháu... bả ác độc quá!" - cô bé nói 
với người bán mì...  
      

  Nghe Sue nói, ông chủ quán thở dài: 
"Này cô bé, sao lại nghĩ như vậy? Hãy suy 
nghĩ lại đi, tôi mới chỉ đãi cô có một tô mì 
mà cô đã cảm động như vậy, còn mẹ cô 
đã nuôi cô từ khi cô còn nhỏ xíu, sao cô 
lại không biết ơn mà lại còn dám cãi lời 
mẹ nữa?"  
       Sue giật mình ngạc nhiên khi nghe 
điều đó.  
       "Tại sao mình lại không nghĩ ra nhỉ? 
Một tô mì của người lạ mà mình cảm thấy 
mang ơn, còn mẹ mình đã nuôi mình hàng 
bao năm qua mà thậm chí mình chưa bao 
giờ tỏ ra quan tâm đến mẹ dù chỉ một 
chút. Mà chỉ vì một chuyện nhỏ mình lại 
cự cãi với mẹ".  
       Trên đường về cô thầm nghĩ trong 
đầu những điều cô sẽ nói với mẹ: "Mẹ ơi, 
con xin lỗi. Con biết đó là lỗi của con, xin 
mẹ tha thứ cho con..."  
       Khi bước lên thềm cửa, cô thấy mẹ 
đang mệt mỏi và lo lắng vì đã tìm kiếm cô 
khắp nơi. Nhìn thấy Sue, mẹ cô nói: "Sue, 
vào nhà đi con. Chắc con đói bụng lắm rồi 
phải không? Cơm nước mẹ nấu xong nãy 
giờ rồi, vào mà ăn ngay cho nóng..."  
       Không thể kềm giữ được nữa, Sue òa 
khóc trong tay mẹ.  
 

 
 
       "Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta dễ 
cảm kích những hành động nhỏ mà một 
số người chung quanh làm cho chúng ta, 
nhưng đối với những người thân thuộc, 
nhất là cha mẹ, chúng ta lại xem sự hy 
sinh của họ là sự đương nhiên..."  
       Tình yêu và sự quan tâm lo lắng của 
cha mẹ là món quà quý giá nhất mà chúng 
ta được tặng từ khi mới chào đời.  
       Cha mẹ mong đợi chúng ta trả công 
nuôi dưỡng, nhưng..  
       Liệu có bao giờ chúng ta biết quý 
trọng sự hy sinh vô điều kiện này của cha 
mẹ chúng ta chưa? 
(ST) 
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Cơm Nguội                
Tiểu Tử  

Ông già đó lái xe đưa hai thằng 
cháu nội sáu bảy tuổi đi ăn 
MacDonal's.  
Bữa nay chúa nhựt, vợ chồng 
thằng con ông không có đi làm, 
nhưng vì phải đi dự đám cưới 
của một người bạn vào buổi trưa 
nên thằng con ông nhờ ông đến 
nhà vừa giữ nhà vừa trông chừng 
hai đứa nhỏ. 

 Nó đã điện thoại cho ông hôm 
tuần trước để…"xí chỗ" bởi vì nó 
biết hai đứa em của nó lâu lâu 
cũng nhờ ông làm như vậy.  
 
Nhà ông chỉ cách nhà của các 
con ông có ba bốn chục phút xe 
hơi – nếu xa lộ không bị kẹt – 
nên việc đi lại không gây nhiều 
phiền phức. 

 Ông sống một mình, thành ra khi 
đứa con nào cần, gọi ông là ông " 
ừ " ! 

Trừ phi ông đã hẹn lỡ với mấy 
ông bạn già đi đánh bài ở nhà 
ông nào đó, hay đi ăn phở ở khu 
13 chợ tàu Paris… 

 Giữ hai đứa cháu đến bốn giờ 
chiều vẫn chưa thấy cha mẹ 
chúng nó về. 

 Giờ này phải cho chúng nó ăn 
cái gì – quen giữ mấy đứa cháu 
nên ông rành thông lệ đó.  

Ông đề nghị đưa chúng nó đi ăn 
MacDo's, hai đứa vỗ tay nhảy 
cẫng reo mừng. 

 Vậy là ông chở chúng nó đi, sau 
khi viết ít chữ để lại trên bàn ăn 
cho vợ chồng thằng con ông biết.  
Nhà hàng nằm ngoài đồng nên 
có sân chơi rộng lớn với nhiều đu 
và cầu tuột. 

 Giờ này thật đông khách, nhứt là 
trẻ con. Nhờ có bãi đậu xe mênh 
mông nên ông già không phải 
khó khăn tìm chỗ. 

 Vừa xuống xe, hai thằng nhóc 
chạy thẳng ra sân chơi. 

 Ông già nói vói theo bằng tiếng 
Việt : 

 - Hai đứa muốn ăn cái gì để ông 
nội lấy. 

 Hai đứa không quay đầu lại 
nhưng nói to bằng tiếng Pháp : 

 - Hamburger và coca.  

Ông lại hỏi : 

 - Không lấy happy meal hả ?  
Hỏi như vậy, vì thông thường trẻ 
con hay lấy món đó để có đồ 
chơi.  
Tụi nhỏ vừa trèo lên cầu tuột vừa 
nói lớn bằng tiếng Pháp : 

 - Không ! Cái đó của con nít ! 

 Ông bật cười, vừa chửi thầm 
"cha tụi bây" vừa bước vào trong.  
Nối đuôi một lúc rồi ông mang 
mâm đồ ăn ra ngồi ở một cái bàn 
ngoài sân dưới nắng, cho ấm.  
Hai thằng cháu nội của ông đang 
chơi cầu tuột, la hét bằng tiếng 
Pháp, om sòm. 

 Trong đám trẻ tóc vàng, chúng 
nó tóc đen mắt hí nên dễ thấy. 
Ông nhìn theo tụi nó trèo lên tuột 
xuống, chen chúc với bầy tây con 
mà ông thấy thương. 

 Hai thằng cháu nội của ông chỉ 
hiểu chớ không nói được tiếng 
Việt.  
Tiếng Việt, tụi nó nói được có hai 
tiếng " ông nội".( Đó là bây giờ, 
sau khi được ông sửa nhiều lần.  
Chớ hồi còn bốn năm tuổi, tụi nó 
gọi ông bằng " ông nại", nghe 
thấy cười lắm !) 

 Thành ra, trong đối thoại giữa 
ông cháu, tụi nó nói tiếng Pháp, 
còn ông thì dùng tiếng Việt.  
Ông nghĩ :" Cứ bắt tụi nó phải 
nghe tiếng Việt, kẻo không chúng 
nó sẽ quên.  

Rồi mình sẽ đốc thúc ba tụi nó 
đưa tụi nó đi học nói và học viết 
nữa".  
Một lúc sau, thấy hai đứa nhỏ 
chơi đủ lâu, ông đứng lên vẫy tay 
gọi : 

 - Tí ! Tú ! Lại ăn nè !  

Tụi nhỏ còn ráng tuột thêm hai 
lần nữa rồi mới chạy vào, mặt 
mày đỏ ửng, mồ hôi mồ kê.  

Ông nói : 

 - Vô toa-lét rửa tay rửa mặt rồi ra 
ăn.  
Hai đứa gật đầu nhưng vẫn cầm 
ống hút chọc lủng nắp ly giấy, hút 
vài ngụm coca trước khi hí hửng 
đi vào bên trong. 

 Ông mỉm cười nhìn theo mà 
nghe tình thương dào dạt trong 
lòng  
…Ông nhớ lại ở bên nhà hồi xưa, 
hồi thời mà cha chúng nó bằng 
tuổi chúng nó bây giờ, ông cũng 
hay dẫn đi " ăn cái gì " lúc bốn 
năm giờ chiều chúa nhựt. 

 Mà ở Việt Nam đâu cần phải lái 
xe đi cả chục cây số như ở xứ 
Pháp này. 

 Cứ thả bộ ra đầu ngõ là có đủ 
thứ để " bỏ bụng " : cháo lòng, 
mì, phở. 

 …Hồi đó, khi được dẫn đi ăn, 
cha chúng nó cũng có bộ mặt hí 
hửng giống như tụi nó bây giờ. 

 Vậy mà cũng đã gần bốn chục 
năm…  
Hai đứa nhỏ trở ra ngồi vào bàn 
ăn hamburger. 
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 Thằng lớn, tên Tí, để ý thấy ông 
nội không có hộp MacDo's nào 
hết, bèn hỏi :  

- Ông nội không ăn gì à ? 

 - Không, ông không có đói.  
Ông cầm cái ly giấy đựng cà phê 
đưa lên : 

 - Ông uống một cái cà-phê là đủ 
rồi.  
Thằng nhỏ, tên Tú, chen vào, 
miệng còn ngồm ngoàm 
hamburger : 

 - Mấy người già kỳ cục lắm ! 

 Ăn uống không giống ai hết ! 

 Thằng anh rầy :  

- Nói bậy !  

Mày nói như vậy là không có lễ độ!  
Rồi nó lên giọng người lớn để dạy 
em, nói chậm rãi : 

 - Người ta nói : mấy người lớn tuổi 
không biết cách ăn uống. Mầy hiểu 
chưa ? 

 Ông bật cười, chửi đổng " Cha 
mầy " !  

Thằng Tí không hiểu tiếng chửi đó 
nên hỏi : 

 Ông nội nói cái gì vậy ? " Cha mầy 
" là nghĩa gì ? 

 Ông đưa tay gãi cổ, tìm cách giải 
nghĩa :  
- Ờ…ông muốn nói…Nghĩa 
là…Nghĩa là… 

 Thấy ông nội nó có vẻ gặp khó 
khăn trong tiếng Việt, thằng Tí đề 
nghị :  
- Ông cứ giải nghĩa bằng tiếng 
Pháp đi, có lẽ dễ hơn đó !  

Ông gật đầu, nói bằng tiếng Pháp :  
- Ông muốn nói rằng…muốn nói 
rằng là … con dễ thương ! 

 Thằng- Merci ! Merci !  

Thấy thương quá, ông chồm qua 
mặt bàn hôn lên má phinh phính 
của nó. Thấy vậy thằng em đòi : 

- Còn con ! Còn con ! 

 Ông bèn đưa tay ôm hai cái đầu 
cụng lại rồi hôn chúng nó trơ trất. 
Hai đứa rụt cổ cười lên hắc hắc.  
Trong khoảnh khắc đó, ông già 
cảm thấy không còn sự sung 
sướng nào bằng… 

 Ăn xong, thằng Tí xin phép ông 
nội cho tụi nó tiếp tục chơi một lúc 
nữa.  
Ông vén tay áo nhìn đồng hồ rồi 
gật đầu. Hai đứa nhỏ vừa chạy đi 
vừa nói nửa tiếng tây nửa tiếng ta :  
" Merci ông nội !".  

Ông mỉm cười nhìn theo một lúc rồi 
mới đi vào bên trong lấy thêm một 
ly cà phê. 

 Ngồi vào bàn, ông vừa nhăm nhi 
vừa nhớ lại thời ông còn nhỏ. Hồi 
đó, ông ở dưới quê với bà ngoại.  
Chiều nào đi học về, cũng bước 
vào bếp bốc một cục cơm nguội to 
bằng nắm tay rồi ra ngồi ngoài hiên 
ăn với miếng đường mía màu nâu 
sặm đen nhỏ bằng ngón chân cái.  
Vậy mà sao ngon vô cùng ! 

 Và ngày nào cũng vậy. 

 Hể nghe đói – ngoài hai bữa cơm 
chánh – là cứ vô bếp lục cơm 
nguội.  
Lúc nào nấu cơm, bà ngoại cũng 
nấu nhiều. 

 Bà nấu trong cái nồi đất và không 
biết nấu cách nào mà khi nguội 
cơm dính vào nhau chớ không bời 
rời.  

Cho nên chỉ cần cầm chiếc đũa 
bếp xắn xuống một cái là có ngay 
một cục cơm gọn bân ! 

 Nồi cơm nguội luôn luôn nằm trên 
đầu ông táo. "  

Để kiến đừng bò vô, vì kiến sợ tro 
bếp". Hồi đó nấu bếp bằng củi nên 
bếp đầy tro. 

 Lâu lâu, bà ngoại có hốt tro đổ 
bớt, nhưng vẫn chừa lại một lớp 
dầy để giữ than cho âm ỉ dùng " 
ghế" nồi cơm. 

 Bà giải nghĩa : 

 " Sôi vừa cạn nước là dập tắt lửa 
ngọn rồi cời than với tro ra khỏi 
chưn ông táo, bắc nồi cơm xuống 
đặt lên đó cho gạo nở. Như vậy 
kêu là ghế nồi cơm.  

Nấu cơm ngon hay không ăn thua 
ở cái chỗ biết ghế hay không biết 
ghế. Chỉ có vậy thôi !". 

 Bà coi chuyện nấu cơm trong nồi 
đất và bằng lửa củi là chuyện dễ 
ợt.  
Điều quan trọng đối với bà ngoại là 
phải nấu dư dư ra một chút.  
"Cho thằng nhỏ nó có cơm nguội 
nó ăn". 

 Nói như vậy chớ thỉnh thoảng bà 
cũng cho "thằng nhỏ" một khúc 
khoai mì hay một củ khoai lang … 

Những thứ không phải hiếm – nhứt 
là ở vùng quê – nhưng vì nhà 
nghèo nên những thứ như vậy 
cũng trở thành hiếm hoi cho lúc đói 
lòng của " thằng nhỏ" ... 

Nghĩ đến đó, ông già buông tiếng 
thở dài. Sao mà có thể nghèo như 
vậy được ?  

Bà ngoại chỉ có mấy nọc trầu, vài 
hàng cau, đôi ba cây ổi cây mít…  
Ngần đó thứ chỉ đủ cho hai bà 
cháu có hai bữa cơm rau khô mắm 
hằng ngày. 

 Vậy mà bà ngoại cũng ráng nuôi 
cho ông đi học. " Cái thứ mồ côi, 
Trời bù cho cái khác.  

Thằng nhỏ sáng dạ học giỏi, bắt nó 
ở nhà chăn trâu sao đành".  
Vậy là ông phải cắp sách đến 
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trường như mọi đứa trẻ khác và 
chiều về nếu không có củ khoai thì 
vẫn còn có nồi cơm nguội...  
Thành ra, cơm nguội đối với thằng 
nhỏ nghèo là ông hồi đó, lúc nào 
cũng có giá trị như hamburger của 
hai thằng cháu nội của ông bây 
giờ.  
Còn hơn thế nữa là nhờ có cơm 
nguội mà ông đã đi hết bậc tiểu 
học một cách trơn tru rồi sau đó thi 
đậu học bổng vào trường lớn ở 
Sàigòn, cũng dễ dàng như bà 
ngoại nấu cơm trong nồi đất !  
Ông già vén tay áo xem đồng hồ 
rồi đứng lên gọi : 

 - Tí ! Tú ! Về, tụi con ! 

 Hai đứa chạy lại mang mâm hộp 
không ly không dẹp vào trong rồi 
theo ông nội chúng nó ra xe.  
Về đến nhà thì ba mẹ của hai 
thằng nhỏ cũng đã về rồi. Ba 
chúng nó hỏi bằng tiếng Việt :  

- Tụi con đi chơi có vui không ?  
Hai đứa gật đầu. Thằng Tí giành 
nói : 

 - Ông nội cho tụi này chơi cầu 
tuột, chơi đu, lâu thật lâu. Đã luôn !  
Ba chúng nó quay sang ông già :  
- Tụi nó có ngoan không, ba ? 

 - Ngoan chớ. Dễ dạy lắm.  
Mẹ chúng nó vừa đưa cho mỗi đứa 
một cái bánh sô-cô-la vừa nói bằng 
tiếng Pháp:  

- Mẹ tưởng tụi con không có đi ra 
ngoài nên mẹ mua bánh cho tụi 
con đây.  

Hai đứa vừa ôm mẹ hôn vừa nói  
" Cám ơn ! Cám ơn !" tía lia. Thằng 
Tú bẻ cái bánh của nó ra làm hai 
rồi đưa phân nửa cho anh nó :  

- Ăn với Tú nè ! 

 Để dành cái bánh của Tí lát nữa 
ăn ! 

 Thằng anh vui vẻ cầm lấy phần 
bánh nói " merci" rồi vừa hôn lên 
má em vừa nói bằng tiếng Việt : 

 Cha mầy ! 

 Mẹ nó giật mình, trừng mắt, la lên 
bằng tiếng Pháp : 

 - Tí ! Sao con chửi nó ? 

 - Con đâu có chửi. Con nói nó dễ 
thương mà !  

- " Cha mầy " là tiếng chửi đó ! 

 - Hồi nãy, ông nội nói " cha mầy là 
dễ thương " ! 

 Ông già bật cười trong lúc mọi 
người đều ngạc nhiên nhìn ông 
không hiểu. Ông nói : 

 - Ờ ! Hồi nãy ba có giải nghĩa như 
vậy khi thằng Tí nói một câu dễ 
thương.  
Thật ra, hai tiếng đó tùy trường 
hợp và tùy cách nói mà thành tiếng 
chửi hay tiếng mắng yêu, tụi con 
hiểu không? 

 Mẹ chúng nó quay sang hai con, 
nói bằng tiếng Pháp : 

 - Tiếng đó chỉ có người lớn mới có 
quyền dùng thôi. Tụi con không 
được nói, nghe chưa ?  
Thằng Tí gật đầu, rồi vừa kéo 
thằng em đi vào trong vừa càu 
nhàu : 

 - Ồ…tiếng Việt Nam rắc rối quá !  
Mấy người lớn nhìn nhau mỉm 
cười. Ông già nói, giọng nghiêm 
trang :  

- Ba nghĩ tụi con nên sắp xếp thì 
giờ để chở tụi nhỏ đi học nói và 
học viết tiếng Việt. Ở Paris thiếu gì 
chỗ dạy. 

 Ngoài ra, ba cũng muốn nhắc tụi 
con thường xuyên nói tiếng Việt 
với chúng nó thay vì dùng tiếng 
Pháp.  
Để cho chúng nó đừng quên. Mình 

đi lưu vong, bỏ hết mất hết.  
Chỉ còn có tiếng nói mang theo mà 
cũng để cho mất luôn…thì mình sẽ 
thành ra cái giống gì, hả các con ?  

Giọng ông già bỗng như nghẹn lại.  
Ba mẹ tụi nhỏ chừng như xúc động 
, làm thinh. Yên lặng một lúc, mẹ 
thằng Tí vừa đi vào bếp vừa nói : 

 - Để con đi làm cơm. Ba ở lại ăn 
với tụi con nghen. 

 - Không, con. Chơi một chút rồi ba 
về. 

 Ba tụi nhỏ rót trà vào tách đưa cho 
ông già : 

 - Biết ba thích uống trà nên con có 
pha sẵn bình Ô long cho ba đây.  
- Ờ…Cám ơn con ! 

 Ông già hớp một hớp, đặt tách 
xuống, gật gù : 

 - Ùm…Ngon !  

Rồi ông tiếp : 

 - Hồi nãy, ở ngoài Mac Do's, tự 
nhiên sao ba nhớ lại ba hồi nhỏ. 
Hồi đó, vì nghèo nên ba đâu có 
quà bánh gì để ăn. 

Ba chỉ biết có cơm nguội ăn với 
đường mía, loại đường cục đậm 
đen nhìn không thấy thèm mà khi 
cắn vô mùi mật mía thơm phức 
làm tươm nước miếng.  

Ông già ngừng nói đưa tách lên 
môi hớp một hớp trà, làm như ông 
vừa bắt gặp lại vị ngọt đậm đà của 
cục đường đen và ông cần một 
hớp trà để đẩy đưa cho hậu vị… 

 Người con ông ngồi đối diện, uống 
trà trong im lặng. Anh biết cha anh 
đang sống lại với dĩ vãng nên 
không dám làm xáo trộn giòng suy 
tư của cha. 

 Ông già nói tiếp : 
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 - Hồi thời đó bà ngoại của ba nấu 
cơm trong nồi đất, nhúm lửa bằng 
giăm bào, chụm bằng củi. Muốn 
cho lửa bắt phải hít hơi đầy phổi rồi 
dùng ống trúc mà thổi nhiều lần.  

Ống trúc đó gọi là " ống thổi". Khi 
sử dụng, phải để ý. Bởi vì ống thổi 
có một đầu sạch và một đầu dơ.  
Đầu sạch là đầu mà mình chúm 
môi kê vào để thổi, còn đầu dơ là 
đầu mà mình thọc vào chỗ có lửa.  
Đầu đó luôn luôn bị cháy nám đen 
và dính tro bụi. 

 Người không biết, thổi ở đầu dơ, 
một lúc sau mồm mép dính lọ đen 
thui mà không hay ! 

 Ông già khịt mũi cười rồi mới tiếp :  
- Rồi phải đợi cơm sôi để hạ lửa, 
sớm một chút là cơm nhão, trễ một 
chút là cơm khê.  

Nấu cơm cực lắm chớ không phải 
như bây giờ nấu bằng nồi điện, chỉ 
cần nhận có cái nút ! 

 Ông ngừng nói, cầm tách lên hớp 
mấy hớp trà. Ba thằng Tí cũng đẩy 
đưa : 

 - Như vậy mới là tiến bộ, chớ ba.  
- Dĩ nhiên. Đó là điều cần thiết cho 
cuộc sống. Bây giờ mà bắt mấy bà 
mấy cô nấu cơm bằng nồi đất, 
bằng lửa củi…chắc họ nổi loạn !  
Ba muốn nhắc lại chuyện nấu cơm 
hồi trước là để cho con thấy trong 
hột cơm hồi đó có chút công sức  
của người nấu, có chút tình người 
làm cho hột cơm có giá trị hơn hột 
cơm " nhận nút " của thời bây giờ.  
Chỉ có vậy thôi.  

Ông già ngừng nói, nhìn thằng con 
một chút rồi tiếp : 

 - Nhưng chuyện mà ba muốn nói 
ở đây là chuyện " cơm nguội" 
.Cơm nguội là một thứ chẳng có gì 
hấp dẫn ! 

 Cho dù nó có nằm trong nồi đất 
hay trong nồi điện gì, nó cũng 
không gợi thèm như tô phở hay tô 
mì. 

 Nó không có chỗ đứng trong hàng 
quà bánh. Chẳng ai để ý tới nó hết!  

Vậy mà khi mình đói và chẳng có 
gì ăn thì cục cơm nguội lại trở 
thành " có giá" ! 

 Nó như loại bánh xe xơ-cua của 
xe hơi : bình thường chẳng ai nhìn 
đến, nhưng khi bị xẹp bánh mới 
thấy cái bánh xơ-cua, dù đã mòn 
lẵn, thật hữu ích vô cùng.  
Ông già lại ngừng nói, tự tay rót trà 
vào tách, chậm rãi như để cho 
thằng con có thời giờ " thấm " 
những gì ông muốn nói. Sau một 
hớp trà, ông tiếp : 

 - Con thấy không ? 

 Cục cơm nguội cũng có cái giá trị 
của nó đó chớ ! Ngoài ra, khi ăn 
cục cơm nguội, đối với những ai 
chỉ biết nồi cơm điện chớ chưa 
từng biết cái nồi đất như tụi con 
chẳng hạn, thì cục cơm nguội 
chẳng gợi lên hình ảnh gì khác.  
Nhiều lắm là chỉ gợi lên hình ảnh 
cái bánh xơ-cua thôi ! 

 Còn như đối với những người như 
ba, nhai cục cơm nguội là nhớ 
công ơn người thổi lửa nấu cơm 
nuôi mình. Nhai cục cơm nguội là 
nhớ cái gốc nghèo của mình.  
Cái gốc mà từ đó ba đã cố gắng 
vươn lên để về sau, ở Sàigòn, tụi 
con mới có đủ thứ quà bánh bỏ 
vào bụng khi cần, và để bây giờ, ở 
đây, tụi thằng Tí thằng Tú mới có 
hamburger . Con thấy không ? 
Cơm nguội đâu phải chỉ là cơm 
nguội ! 

 Dứt lời, ông già đứng lên cầm tách 
trà uống một hơi. Ông đặt tách 
xuống rồi nhìn ra ngoài : 

 - Thôi, ba về kẻo tối. Già rồi, mắt 
mũi dở lắm, con à. 

 Rồi ông hướng vào trong, nói lớn : 

 - Ông nội về nghe tụi con !  
Tụi nhỏ ló đầu ra cửa buồng nói 
nửa tiếng Pháp nửa tiếng Việt " Au 
revoir Ông Nội". 

 Có tiếng mẹ chúng nó từ trong 
bếp vọng ra : 

" Dạ ! Ba về. Lái xe cẩn thận nghen 
ba !" 

 Ra đến cửa, ông già đưa tay bắt 
tay thằng con. Anh ta cầm tay cha, 
vừa siết mạnh vừa nói : 

 Cám ơn ba ! Cám ơn ! 

 Trong cái siết tay đó, hình như 
người con muốn nói lên một điều 
gì… 
Anh ta đưa ông già ra xe, đứng 
nhìn theo chiếc xe đi lần ra ngõ 
trong ánh hoàng hôn chập choạng.  
Xe đã đi khuất mà anh ta vẫn còn 
nhìn theo hướng đó, ân hận sao 
hồi nãy mình không nói được một 
lời gì để cho cha hiểu rằng mình 
thương cha vô cùng…thương vô 
cùng…  

Trên đường về nhà, ông già lái xe 
chậm rãi. Hình ảnh cục cơm nguội 
vẫn còn vươn vấn đâu đó ở trong 
lòng. 

 Bỗng ông thở dài, lẩm bẩm: 

"Mình, bây giờ, cũng chỉ là một thứ 
cơm nguội đối với các con.  
Tụi nó chỉ phone tới, khi nào tụi nó 
cần…"  

Con đường trước mặt ông sao thấy 
như dài thăm thẳm…  

    Họ tự nhận là “hai con khỉ già”, 
bởi vì nụ cười của họ bây giờ cũng 
xệch xạc, méo mó lắm, nhất là mỗi 
lần cãi nhau, nhìn lại càng chẳng 
giống ai, cứ vênh vênh váo váo mà 
lại lườm lườm nguýt nguýt trông 
đáng ghét tệ. Nhưng mà đó là 
chuyện của họ, chẳng là của ai 
trên cõi đời này, nếu ai có trùng 
hợp mà nhận là vợ của mình thì 
cũng mặc thiên hạ. 

(Tiểu Tử) 
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Ðúng ra họ đã hay chí chóe từ hồi 

còn trẻ, y nhƣ hai con khỉ non. Lúc 

mới yêu nhau họ cũng hay giận hờn, 

nhƣng những thứ giận hờn thuở đó 

chỉ bừng lên nhƣ lửa rơm, làm họ 

càng nhớ tới nhau nhiều hơn khi xa 

cách. 

Trƣớc khi quyết định đi tới hôn nhân, 

họ đã về vấn đề và xin phép cha mẹ 

đôi bên so tuổi nhƣ bao nhiêu cặp vợ 

chồng khác. Lão thầy bói đeo đôi 

kính đen, gật gù bấm bấm đốt tay, 

sau một lúc lẩm nhẩm tính toán, nghe 

loáng thoáng câu gì “thìn, tuất, sửu, 

mùi tứ hành xung, tý ngọ mẹo dậu ở 

với nhau không nát một chiếu”. 

Nhƣng may quá hai ngƣời không 

nằm trong nhóm tuổi ấy, cuối cùng 

thì thầy cùng nói một câu ba phải: 

“Nữ mạng hỏa, nam mạng thổ, thổ 

sanh hỏa, tƣơng sanh, tuy không 

giàu có, nhƣng sống với nhau 

trăm năm đầu bạc”. 

Thôi thế cũng đƣợc, bà già đứng 

dậy xuýt xoa cám ơn thầy, dẫu có 

khắc khẩu chút đĩnh mà cứ bạc 

đầu răng long cãi nhau hoài hoài 

thì cũng xem là hạp tuổi, không lo 

một đứa rửa chân về chầu Giời 

sớm. Mạng tích lịch hỏa chỉ là lửa 

sấm sét, nó gầm thét lên nhƣ chớp 

nhoáng là nguội ngay, còn thổ 

ngự sơn thì tuy không điền sản, 

dinh cơ, nhƣng thanh cao chót vót 

đỉnh núi, sấm chớp không hề hấn 

gì. Sợ nhất là cái mạng mộc gặp 

hỏa, hay hỏa gặp thủy thì coi 

chừng hai đứa, đứa chết đứa bị 

thƣơng. Xem thế cũng chƣa chắc 

đúng, và thời ấy là thời chiến 

tranh, có nhiều ngƣời xem rất hạp 

tuổi mà vẫn gãy gánh giữa đƣờng. 

Những lúc ấy, hai ngƣời đang yêu 

nhau lắm, dẫu có phải nhảy vào 

lửa để chết cho tình yêu họ vẫn 

chết, cho nên việc đƣa nhau đi 

xem tuổi chỉ là để các cụ ở nhà 

yên chí mà thôi. 

Thời gian cứ nhƣ thế vùn vụt trôi 

đi, mới ngày nào mà nay đã hơn 

ba mƣơi năm đầu gối tay ấp. Hôm 

lũ con đề nghị những ngày “hấp 

hôn” cho cha mẹ, ông đã nửa đùa 

nửa thật nói với lũ nhỏ:“Thôi, 

đừng phú quí sinh lễ nghĩa, tao 

với mẹ mày ngày nào cũng nhƣ 

ngày tân hôn, cần gì tổ chức cho 

rậm đám. Ðứa nào thƣơng cha 

mẹ, cứ cho tí tiền đi du lịch trăng 

mật tuổi già, chứ ăn thì đã không 

dám ăn, mặc đẹp cũng chả ai 

nhìn”. 

Ðúng thế, với tuổi này ông nghỉ 

nhƣ vậy là thực tế, tiết kiệm đƣợc 

tiền cho con cái, mà lại không 

ngại thiên hạ xì xèo. Vợ chồng 

ông sống theo lối Việt Nam, hôm 

ngày Valentine, ông đi làm về, 

nghe thiên hạ ra rả chuyện tặng 

nhau đóa hoa Tình Yêu, lại thấy 

chú Mỹ đen đứng bán hoa ở ngã 

tƣ đƣờng, ông bèn hào sảng mua 

tặng bà một đóa hồng nhung đỏ. 

Hí hửng lái xe, ông đậu xe rồi 

đem đóa hoa vào bếp. Thấy bà 

đầu bù tóc rối đang nấu cơm, ông 

vui vẻ đƣa cho vợ, chƣa kịp nói 

câu gì hay ho để lấy điểm với bà, 

thì bà đã nhăn nhó lên nhƣ khỉ: 

“Làm trò khỉ gì thế, hoa với chả 

hóet. Sao không mua cho tôi bó 

rau muống xào thịt bò ăn cơm có 

phải ngon không?” 

Ông cụt hứng, ngẫm nghĩ, rõ chán 

phèo cho cái con khỉ già, làm nhƣ 

cuộc đời chƣa hề biết tới chữ 

“romantic” bao giờ cả. Nhƣng 

nhìn mặt mũi vợ đỏ gay khi đứng 

bên bếp lửa, đang làm bữa cơm 

chiều cho cả nhà, ông lại nghĩ 

thƣơng vợ: “Ừ phải đấy, cứ rửa 

cho bà ấy đống bát đĩa bẩn mà 

bằng trăm đóa hoa hồng phỉ gió 

kia.” Thế là ông xắn tay áo lên để 

rửa bát, nhƣng bình thƣờng đã 

mấy khi ông đụng đến công việc 

bếp núc của vợ. Ông lúng túng rồi 

tuộc tay làm vỡ cái ly, thế là bà 

tru tréo lên: 

“Thôi ông cụ ơi, hễ ông mó vào 

đâu là đổ vỡ đến đó. Cứ để tôi, 

chẳng cần ông phải làm.” 

Ông lắc đầu bỏ ra ngoài vƣờn, 

thôi đi tƣới cây vậy. Nhác nhìn 

thấy mấy cây mƣớp đắng bà trồng 

hôm nay đã leo lên hết chiếc cột 

gỗ bên vệ rào, ông nghĩ ngay đến 

chuyện làm cho bà cái giàn. 

            Nghĩ là làm, ông hí hoáy 

lấy thang, rồi dùng những thanh 

gỗ mỏng để bắc giàn, nhƣng chƣa 

gì ông đã thấy bà đứng lù lù sau 

lƣng. Tƣởng bà khen, ai ngờ bạ 

lại la hoảng lên: 

“Tôi lạy ông, ông chẳng làm gì 

cho nên thân cả. Lỡ gãy chân, 

nằm một chỗ là chết cái thân già 

này.” 

Ông tự ái: “Bà cứ hay ồn ào, 

không ngã mà cứ nghe bà la 

hoảng cũng đủ giật mình ngã gãy 

cổ. Ðàn bà có thứ đâu ăn nói cứ 

toang toác lên.” 

Bà đâu có toang toác, bà lo cho 

ông đấy chứ, nhƣng hai chữ 

“toang tóac” làm bà ấm ách, mặt 

sƣng lên lên trông hệt nhƣ con khỉ 

già. Tuy thế, ông cũng vác cái 

thang cất vào nhà kho, rồi vào nhà 

cơm, trên chiếc kệ gỗ, đã thấy hoa 

hồng đỏ ông mua tặng bà đƣợc 

cắm vào chiếc bình thuỷ tinh. 

Ông tủm tỉm cƣời, đàn bà họ nói 

vậy mà không phải vậy, đóa hoa 

Tâm Sự Vợ Chồng Già 
                                  Tiểu Tử 
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hồng bây giờ đã tƣơi lên vì có 

nƣớc. 

Cũng không phải lúc nào họ cũng 

cãi nhau, và cũng không phải lúc 

nào ông với bà lại không có 

những giây phút êm đềm bên 

nhau khi lũ con đi vắng cả. 

Những câu chuyện họ trao đổi, 

nghe không ngọt ngào nhƣ hồi đôi 

mƣơi, nhƣng đầy những lo lắng 

và băn khoăn cho nhau về sức 

khỏe cũng nhƣ chuyện trong nhà, 

ngoài phố. Ông hay nhắc bà cần 

phải uống thêm thuốc bổ mỗi 

ngày, còn bà thì lo lắng cái chân 

của ông dạo này đi đứng có phần 

thiếu ngay ngắn. Nhƣng phiền 

nhất là mỗi lúc lái xe có bà bên 

cạnh lái phụ, nhắc nhở từng chi 

tiết khi cái kim đồng hồ nhích lên 

nhích xuống, bởi vì bà không lái 

xe mà lái tài xế. Cái này thực khổ 

cho ông, khi mắt phải chăm chú 

nhìn kính trƣớc kính sau, miệng 

bà thì ong óng nhắc nhở chạy 

nhanh chạy chậm, khiến đầu ông 

cử hoảng lên suýt tông vào xe 

ngƣời khác. Ông quát vợ: 

“Có câm cái mồm khi không? Ði 

với bà có ngày chết mết ngáp. „Pô 

Lít” tôi không sợ mà sợ cái miệng 

bà‟. 

Bà im một tí rồi lại lên mày: 

“Ðã lái dở mà lại cứ chạy „len‟ 

giữa, lỡ muốn „ếch xít‟ thì sao? 

Ông hầm hừ: “Ðƣờng nó nằm 

trong đầu tôi, lái „len‟ trong lỡ 

trƣợt bánh xe là đi vào thành xi 

măng, cũng giập đầu mà chết.” 

Họ cứ cãi nhau lọan xạ nhƣ thế, 

nhất là khi ông mắt mũi kèm 

nhèm, không nhìn rõ bảng tên 

đƣờng, định quẹo phải mà một 

thằng Mỹ đen đã lù lù chặn ngay 

bên cạnh. Thế là „sảy một ly đi 

một dặm‟. Họ đã có nhiều kinh 

nghiệm những lần đi lộn đƣờng 

nhƣ vậy, rồi loanh quanh mãi tìm 

không ra lối về, đi lạc vào những 

khu lạ hoắc, chỉ mới hoàng hôn 

mà nghe nhƣ đã tối om vì nỗi sự 

dâng ngập lòng. 

Bà còn sơ nhất là tính nóng nảy 

của ông, khi bị một cái xe đằng 

sau cứ bóp còi „tin tin‟ thúc hối, 

bởi ông bận nghĩ đâu đâu mà đèn 

xanh nhấp nháy vẫn chƣa chịu 

chạy. Rồi khi nó vƣợt qua mặt 

ông, bèn giơ ngón tay giữa ra để 

chọc tức. Mỗi ngón tay là một 

biểu tƣợng của ngôn ngữ, có xấu 

có tốt, nhƣng ở trƣờng hợp này thì 

bà phải can ông đừng bắt chƣớc 

kiểu trả lời thiếu văn hóa nhƣ thế, 

nhất là lỡ gặp phải thằng có súng, 

thôi thì „một câu nhịn chín câu 

lành‟ vậy. Hồi ông mới qua Mỹ, 

chả hiểu „mô tê‟ gì về ngôn ngữ 

ngón tay nhƣ vậy, lông ngông tìm 

đƣờng đi thì đã thấy một cái đầu ở 

xe bên kia thò ra, giơ một ngón 

tay lên, ông còn lại mĩm cƣời nói 

„thank you‟ ngƣời bạn Mỹ tốt 

bụng, về nhà cứ thắt thỏm sao nó 

biết mình đang đi tìm đƣờng để 

chỉ. 

Mỗi lần có dịp đi đâu với ông, 

phải lái trên „freeway‟, xe cộ lạng 

lách nhƣ điên khiến ông xoay trở 

đến nhức đầu, mồm luôn luôn rủa 

„đồ khốn nạn‟ bà lại bật cƣời. 

Hôm ấy trong lòng ông đời đầy 

những thằng khốn nạn, chúng nó 

đi đâu mà nhƣ ăn cƣớp, xã hội 

này khó mà có hòa bình khi con 

ngƣời cứ sùng sục lên nhƣ vậy. 

Nghĩ cho cùng thì chả bao giờ hết 

chiến tranh, từ triệu năm trƣớc tới 

ngàn năm sau, con ngƣời cứ sống 

rồi chết, chiến tranh rồi lại hòa 

bình, kẻ đi vào lòng đất ngƣời lại 

tiếp tục sinh ra. Gọi là nhân loại 

còn khổ, vì lòng ngƣời cứ sùng 

sục lên nhƣ nồi nƣớc sôi. 

Hôm nay ông bà lại cãi nhau. Mặt 

bà sƣng lên còn ông thì lừ lừ 

không nói năng. Họ đang cằn 

nhằn nhau, hay là chỉ có bà hay 

cằn nhằn mà thôi. Bà nói dai nhƣ 

đĩa, mà lạ thật, bà chỉ hay dai 

dẳng với ông chứ với ngƣời ngoài 

bà ngọt sớt, chiến tranh chỉ xảy ra 

giữa hai vợ chồng già còn khi ra 

ngoài bà hay đem hai chữ „bình 

an‟ để tặng riêng cho thiên hạ. 

Thế có tức không chứ. Chuyện thì 

đâu có gì ghê gớm, vợ chồng 

thằng con trai dẫn đứa cháu nội đi 

đâu từ sáng sớm, chúng nó quên 

cả ngày kỵ của ông cố, mãi tới 

giờ này vẫn chƣa dẫn cháu về ăn 

giỗ.  

Ông bảo bà: “Muốn gì phải nói. 

Thời buổi này bận bù đầu bù cổ, 

chúng nó làm sao nhớ đƣợc ngày 

gì ngoài ngày thứ bảy với ngày 

chúa nhật”. 

Bà chua chát: “Nhƣng ít ra thấy 

tôi sửa soạn bàn thờ, nói xa nói 

gần thì cũng phải biết để cháu ở 

nhà đốt nhang cho ông bà chứ. Có 

thứ đâu lại cắp đít đi hết nhƣ vậy. 

Ông chép miệng: “Ôi giào! 

Không có chúng nó thì tôi với bà 

cứ bày ra cúng rồi cùng xơi với 

nhau, càng ít ngƣời càng đƣợc ăn 

nhiều.” 

Nhìn căn nhà vắng vẻ, nấu nƣớng 

bày biện xong đã mệt ngất nhƣ 

mà con cháu chƣa đứa nào về, 

đâm tủi thân: “Mai mốt tôi với 

ông chết đi chắc chẳng có ai đốt 

cho nén nhang, cứ thời buổi này 

thì chẳng giỗ chạp làm gì cho mất 

công. 

 

Ông gật gù: “Ừ, mà cũng chẳng 

cần phải chôn cất nữa cho chật 

đất. Tôi có chết cứ thiêu xong rồi 

đem tro đổ xuống biển, nhà thờ 

cho chúng nó một năm đôi lần 

thăm viếng. Nằm dƣới ấy lại mát. 

Còn không thì đem lên núi, trãi ra 

làm phân bón cho cây cỏ, không 

ích lợi hơn à? 

Nghe ông bình thản nói vui vẻ mà 

vẫn cứ ngậm ngùi. Mâm cúng đã 

dọn lên, mùi trầm nhang nghi 



 
106 

ngút. Bà đốt ba nén nhang cắm 

vào bát nhang trên bàn thờ, miệng 

lâm râm khấn vái: 

“Lạy các cụ, hôm nay ngày giỗ 

ông, mời các cụ về xơi bữa cơm 

với con cháu. Các cháu bất hiếu 

cụ bỏ lỗi cho, thời buổi này chẳng 

giống hồi xƣa, các cụ „sống khỏe 

chết thiêng‟ về phù hộ cho cả nhà 

an vui, khỏe mạnh, gia đạo trong 

ấm ngòai êm...‟ 

Nghe bà khấn, ông vốn hay pha 

trò buộc miệng: 

“Các cụ có phù hộ thì cứ phù hộ, 

còn việc hiện về xin miễn cho kẻo 

con cháu nó sợ.‟ 

Ðang buồn trong bụng, thế là bà 

quay sang vặc lên với ông: 

“Ăn nói rõ là lăng nhăng, ông 

đừng đùa với ngƣời khuất bóng 

mà mang tội, các cụ nghe đƣợc 

cả, đâu phải chỗ để ông đùa, bố 

thế hèn gì con cũng vậy. Tôi nói 

cho ông  biết, lát nữa dẫn nhau về 

đây tôi cho một trận...” 

Ông nhăn mặt: “Thôi xin can bà, 

bà chửi chúng nó các cụ cũng 

nghe, lần sau hoảng không dám 

về ăn giỗ nữa. Ai lại mời các cụ 

về ăn giỗ, cầu vui cầu khỏe, mà 

gia chủ mặt mũi nhăn nhó nhƣ 

con khỉ già, tôi mà là cụ tôi cũng 

„đấm‟ vào. Bà cứ để tôi dạy 

chúng cho, „ngọt mật mới chết 

ruồi‟ chứ nhấm nhẳng chỉ làm nó 

ghét mình hơn”. 

Bà ngang nghạnh trả miếng, bởi 

vì có mấy khi bà chịu thua ông. 

“Không phải ngọt với ai cả, nó là 

con chứ không phải bố mình, nói 

nặng còn chẳng nghe ra, chứ nhẹ 

đã ăn thua gì.” 

Thế là bữa cơm nấu nƣớng công 

phu đầy những món ngon bỗng 

lạnh ngắt vì chẳng ai muốn ăn. 

Ông bực mình nghĩ tới thằng con 

trai vô tâm không biết đến ngày 

giỗ ông bà mà bảo vợ ở nhà giúp 

mẹ chồng. Chúng nó đi đâu mà 

quên cả đƣờng về, bọn trẻ bây giờ 

đều vô tâm thế cả, nếu cha mẹ mà 

không có lòng tha thứ và thông 

cảm, thì chắc chắn sẽ buồn giận 

suốt đời. Hóa cho nên hồi vợ 

chồng chúng nó mới lấy nhau, 

ông đã nghĩ đến chuyện ở riêng 

để ai có tự do của ngƣời đó. 

Nhƣng riêng thì riêng, nề nếp gia 

đình vẫn phải giữ. Ông mặc quần 

áo rồi bảo vợ: “Tôi đi đằng này 

một chút”. 

Bà đang ngồi buồn rầu nhìn mâm 

cơm: 

“Ði đâu? Cơm canh dọn sẵn rồi 

cũng bỏ đi, đúng là „bố nào con 

nấy‟. 

Ông bực mình quát: 

“Bà biết tôi đi đâu mà đã toang 

toát lên. Tôi đi tìm chúng nó về 

để bà chửi, chứ ăn uống thế này 

ngon lành gì mà ăn. 

Tự nhiên giọng bà dịu xuống, ứa 

nƣớc mắt: “Thôi ông ạ. Hai đứa 

kia đi học xa, chỉ còn chúng nó ở 

với mình, khó lắm chỉ sinh tội ra. 

Thấy bà nói, ông bật cƣời, cái tính 

bà thì ông không lạ, chỉ chớp lên 

nhƣ lửa trời nhƣng rồi lại tắt đi 

ngay, lão thầy bói chả nói thế là 

gì. Ông nhìn vợ pha trò: “Trông 

mặt bà cứ y nhƣ „con khỉ già‟ 

trong sở thú. 

Bà cũng nguýt yêu ông: “Ngó ông 

cƣời thì khỉ cũng đẹp hơn. Răng 

cỏ chƣa gì đã „sút càng gẫy gọng‟ 

cả ra. 

Hai vợ chồng già giống nhƣ „hai 

con khỉ‟ ngồi bắt chấy cho nhau. 

Họ cãi nhau luôn luôn để rồi vẫn 

thƣơng nhau nhƣ thế đấy, ai có 

cƣời thì hở mƣời cái răng. Mỗi 

lần ông đi làm về thấy vắng bóng 

bà, ông bổ đi tìm, thấy bà nằm 

đắp chăn kín mít, vội sờ vào chân 

vợ thấy lạnh ngắt, ông hối hả đi 

lấy dầu bóp chân cho bà. Còn hễ 

ông đi về muộn, bà đi ra đi vào 

mắt không ngừng ngó cái kim 

đồng hồ, bụng nghĩ đến trăm thứ 

bất trắc trên đời. Nhƣng hễ nghe 

tiếng xe ông đậu ở ngoài „garage‟, 

bà thở phào nhẹ nhỏm, nhƣng rất 

bực mình vì cái „con khỉ già‟ về 

muộn mà không nói qua cho bà 

biết, lúc ấy mặt bà nặng chịch y 

hệt một con khỉ. Không biết ai là 

khỉ, nhƣng họ cứ nghĩ tới nhau 

bằng cái tình đầy âu yếm mà 

chẳng cần ai phải hiểu. 

Bỗng ông đứng bật dậy khi nghe 

tiếng máy xe nổ ngoài sân, vợ 

chồng thằng con đã dẫn cháu về, 

thằng bé lên năm mặt mũi xinh 

xắn, chạy ào ào vào ôm lấy ông 

nội nói bi bô: “Thƣa ông nội cháu 

mới về”. 

Thằng cháu nói còn đã đớt, mặt 

mũi nó hồng lên nhƣ hai quả đào. 

Ông ôm cháu và lòng âu yếm hỏi: 

“Cháu ông đi đâu mà lâu thế? 

Hôm nay giỗ cụ không về sớm mà 

ăn giỗ.”  

            Bây giờ anh con trai mới 

lên tiếng: “Chúng con cho cháu đi 

sở thú, nhớ ngày giỗ cụ muốn về 

sớm, nhƣng cháu ông không chịu 

về, cứ đòi xem mãi.” 

            Ông vuốt tóc cháu, hôn 

lên đôi má phính: “Thế cháu thấy 

con gì trong sở thú kể cho ông 

nghe với.” 

            “Cháu xem con khỉ con bú 

mẹ, xem hai con khỉ già cãi 

nhau.” 

            Ông bảo cháu: “Tƣởng gì, 

ở nhà mình cũng có hai con khỉ 

già cãi nhau suốt ngày.” 

            Bà đang đứng trong nhà 

nhìn ra, nghe ông nói, lƣờm ông 

một cái dài hơn cây số. 
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VỢ 
Gã Siêu 

 

 

 

 Không biết bên Thụy Sĩ thì thế 

nào, chứ còn ở Việt Nam, hàng 

năm cứ vào ngày 08 tháng 3, vốn 

đƣợc gọi là ngày quốc tế Phụ nữ, 

phe đờn bà con gái đƣợc dịp lên 

nƣớc, ngƣớc mắt nhìn đời bằng nửa 

con mắt, nhất là coi cánh đờn ông 

con giai chẳng còn ký lô ram nào 
sốt. 

Đúng ra trong đời thƣờng, vợ vẫn 

là vợ và chồng vẫn là chồng, đờn 

ông vẫn là đờn ông và đờn bà vẫn 

là đờn bà. Gia đạo phép nƣớc vẫn 

nghiêm. Thế nhƣng, bọn nhà báo 

vốn nói láo ăn tiền, đã tô màu và 

phóng đại, thổi một cơn bão làm 

cho các bà các cô phổng cả mũi, 

thiếu điều nhiều đấng mày râu 
muốn bắt chƣớc Tú Xƣơng mà : 

- Vuốt râu nịnh vợ con bu nó. 

Vì sống trong giòng chảy cuộc đời, 

nên hôm nay, gã cũng xin lƣợm lặt 

những mô tả của bàn dân thiên hạ, 

đã đƣợc đăng tải rải rắc trên các 

báo, đồng thời cũng thêm mắm 

thêm muối, hành tỏi bột ngọt tí chút 

để phác họa về dung nhan kiều 

diễm của các bà vợ, vốn đƣợc coi là 
“nội tƣớng” trong gia đình. 

Vậy thế nào là vợ ? 

Có một nhà văn khôi hài ngƣời Mỹ, 

đã sánh ví vợ với các loại đồng hồ, 

đại khái nhƣ thế này : 

- Vợ đẹp, sính thời trang giống nhƣ 

chiếc đồng hồ đeo tay, lúc nào cũng 

phải đeo, một phút không đƣợc rời. 

- Vợ chanh chua giống nhƣ chiếc 

đồng hồ báo thức, chỉ nên để ở 

trong nhà. Bởi vì nếu nổi cơn tam 

bành, cô ta có thể làm ầm lên ngay 
cả giữa lúc đêm khuya thanh vắng. 

- Vợ hiền thục giống nhƣ chiếc 

đồng hồ bỏ túi. Bất cứ lúc nào 

muốn hỏi, cô ta liền trả lời thật thà, 

không lừa dối. Đáng tiếc là đồng hồ 
loại này hiện giờ hơi hiếm. 

- Vợ khỏe mạnh giống nhƣ chiếc 

đồng hồ đeo tay kiểu cổ, dùng lâu 
cũng không hỏng. 

- Vợ ốm đau giống nhƣ chiếc đồng 

hồ dổm, chạm vào là hỏng và luôn 

phải sửa chữa. 

- Vợ thật thà trung thực giống nhƣ 

chiếc đồng hồ treo tƣờng. Cô ta chỉ 

làm nghĩa vụ trong gia đình, không 
cùng chồng đi ra ngoài. 

Những sánh ví trên đƣợc đăng trên 

báo Phụ nữ Chủ nhật, chẳng hiểu 

đúng hay sai, bởi vì hiện gã còn 

đang phục vụ trong lực lƣợng 

“phòng không”, nên kinh nghiệm 
chả đƣợc mấy tí. 

Có một bài thơ đã định nghĩa...vợ 
nhƣ sau : 

- Vợ là mẹ các con ta. 

  Thƣờng kêu bà xã, hiệu là phu 
nhân. 

  Vợ là tổng hợp : bạn thân, 

  Thủ trƣởng, bảo mẫu, tình nhân, 
mẹ hiền... 

  Vợ là ngân khố, kho tiền, 

  Gởi vô nhanh gọn, hơi phiền rút 

ra. 

  Vợ là biển cả bao la, 

  Đôi khi nổi sóng khiến ta chìm 

phà, 

  Vợ là âm nhạc, thi ca, 

  Vừa là cô giáo, vừa là luật sƣ. 

  Cả gan đấu khẩu vợ ƣ ? 

  Cá ƣơn không muối, chồng hƣ cãi 
vờ (vợ). 

  Chồng ơi! Đừng có dại khờ, 

  Không vợ, đố biết cậy nhờ tay ai ? 

  Vợ là phƣớc lộc thọ tài... 

  Thuộc trăm định nghĩa, trả bài vợ 
khen. 

Trích dẫn bài thơ này, không chừng 

những kẻ thối mồm lại liệt gã vào 

hàng “râu quặp” mất thôi. Tuy 

nhiên, vô tƣ mà nói, khi nghĩ về vợ 

bá tánh thƣờng chia ra làm hai phe, 

chống đối nhau kịch liệt : phe khen 

và phe chê, phe nâng và phe hạ, 

phe bốc thơm và phe bốc thối. 

Trƣớc hết, gã xin điểm qua lập 

trƣờng của phe bốc thối, rồi sau đó 

của phe bốc thơm, để tạo nên một 

cái kết...có hậu. 

Chuyện kể rằng : có một anh chồng 

chẳng may ngỏm cù tỷ, đi tàu suốt 

sang thế giới bên kia. Anh chồng 

mon men đến cửa thiên đàng thì bị 
thánh Phêrô chặn lại. 

Sau khi nghe hết bản lý lịch trích 

ngang cùng với những chi tiết lỉnh 

kỉnh, chẳng hạn nhƣ quê ở đâu, tên 

là chi, làm nghề nghiệp gì cùng mê 

tính xấu nào ? Thánh Phêrô bèn lắc 

đầu quầy quậy, nhất định không 

cho vào, bởi vì anh chồng này 
không có tên trong sổ thiên đình. 

Anh chồng bèn năn nỉ ỉ ôi : 

- Lạy thánh cả, xin thƣơng con với 
? 

- Nhƣng ngƣơi có điểm chi đặc sắc 
để ta thƣơng đƣợc ? 

Nghe vậy, anh chồng liền mắt sáng 

nhƣ đèn ô tô, trả lời phăng xi lô, 

không một chút do dự : 

- Bẩm lạy thánh cả, con có vợ cơ ạ. 

Thánh Phêrô vuốt chòm râu bạc ra 

dáng suy nghĩ rồi gật đầu : 
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- Thôi đƣợc, ta cho ngƣơi vào, bởi 

vì ngày xƣa ta cũng có vợ và cũng 

phải khổ vì vợ, đoạn trƣờng ai có 

qua cầu mới hay, nên ta rất thông 
cảm với ngƣơi. 

Té ra Thánh Phêrô cũng nhƣ nhiều 

ngƣời khác đôi lúc cũng đã cảm 

thấy vợ là một gánh nặng, một thập 

giá Đức Chúa Trời đặt lên vai anh 

đàn ông. Hay nhƣ tục ngữ cũng đã 

bảo : 

- Trai có vợ nhƣ rợ buộc chân. 

Thực vậy, cũng theo một bài trên 

báo Phụ nữ Chủ nhật, thì những 

“cựu binh” trên “chiến trƣờng tình 

ái”, còn đƣợc mệnh danh là “mặt 

trận không tiếng súng”,  đã chẳng 

ngần ngại đƣa ra một cách lén lút 

sáu điều thần tiên khi chƣa có vợ : 

Một là bạn không cần bắt chƣớc 

Jame Bond, đóng vai “điệp viên 

không không thấy” trƣớc những tờ 

giấy báo tiền điện nƣớc, điện thoại, 

cùng vô vàn những khoản phụ thu 
lỉnh kỉnh khác nữa. 

Hai là bạn không cần phải học 

những kỹ năng làm bếp, giặt giũ, 

rửa chén...bởi vì mẹ, chị hoặc em 

gái bạn đã gánh hết những công 

việc “lu xa bu” này. Nhất là bạn 

chẳng bao giờ phải pha sữa cho em 

bé giữa đêm khuya, đơn giản chì vì 

bạn không có vợ, thì làm sao có em 
bé. 

Ba là bạn không mất nhiều thời 

gian bào chữa cho lý do vắng nhà, 

về trễ, hay họp “đột xuất”, cũng 

không quá lo lắng về xuất xứ của 

những “vật thể lạ” trong túi quần, 
túi áo. 

Bốn là các vật dụng của bạn có thể 

“đi hoang” ở hốc bà tó nào đó trong 

xó nhà mà không bắt buộc phải 

luôn ở đúng vào vị trí cố hữu của 

nó. Bạn cũng có thể nằm ngủ dƣới 

đất, hay ngủ chung hòa bình với 

những con vật cƣng nhƣ con chó, 

con mèo...Những điều này tuyệt 

nhiên không đƣợc chấp nhận khi 
bạn đã có vợ. 

Năm là bạn không phải căng mắt 

tìm trên báo xem trong tuần siêu thị 

nào tổ chức khuyến mãi để đƣa vợ 

đến mua sắm. 

Sáu là bạn đƣợc tùy nghi dán ảnh 

của một cô ca sĩ hoặc ngƣời mẫu 

mà bạn yêu thích vào bóp hoặc 

trong phòng ngủ...Bạn cũng có thể 

an tâm mua một món đồ trị giá 

2.000 đồng với số tiền...20.000 

đồng mà không sợ bị cằn nhằn, 

nhăn nhó vì mua nhầm và vì...tiếc 

của. 

Vâng, còn nhiều, rất nhiều và hơn 

thế nữa. Ai dám bảo có vợ là sung 

sƣớng ? Tuy nhiên, nói vậy thôi, 

chứ kể lể dông dài làm chi kẻo 

thiên hạ đâm…oải, mà chẳng thèm 

lấy vợ nữa thì thật nguy tai, loạn 
mất thôi. 

Một khi đã bƣớc chân vào con 

đƣờng tình ái cong cong, thì dù 

đƣợc vợ cƣng hay bị vợ đày, anh 

chồng cũng xất bất xang bang. Gã 

xin ghi lại tâm sự của hai anh 

chồng, mà gã lƣợm lặt đƣợc trên 

báo, nói lên nỗi khổ của kẻ bị vợ 

đày, cũng nhƣ của ngƣời đƣợc vợ 

cƣng. 

Trƣớc tiên là anh chồng bị vợ đày. 

Anh ta bảo : 

Vợ tôi rất yêu chồng, thƣơng con 

và đảm đang trong việc thu vén cho 

gia đình, nhƣng ngặt nỗi rất độc 

đoán và cửa quyền, đôi khi trở nên 

cáu gắt và…cộc lốc. Ý nàng là ý 

trời. Nói không ngoa chứ lau nhà, 

đổ rác tôi cũng phải hỏi ý kiến 

nàng. 

Nhà thì sau khi đã miết ngón tay 

xuống sàn để kiểm tra, nàng liền 
phán : 

- Lau đƣợc rồi. 

Còn rác thì nàng bảo : 

- Chịu khó hôi một tí, mai hẵng đổ, 

vì bao rác còn vơi, lúc này bao 
nhựa đắt nên phải tiết kiệm. 

Phụ nàng làm bếp, nêm canh bằng 

nƣớc mắm hay muối tôi cũng phải 

hỏi nàng. Lỡ mặn một tí, hay lỡ 

nhạt một tẹo thì tôi liền bị kê tủ 

đứng : 

- Sao mà đoảng vậy, có thế cũng 
không xong. 

Nhất là mỗi khi có tiệc tùng, thì tôi 

chỉ là một tên đày tớ để cho nàng 

sai vặt đến toát cả mồ hôi hột. 

Nhiều khi nhìn thấy vợ ngƣời ta dịu 

hiền và tế nhị mà tôi đâm phát 
thèm: 

- Nếu ai bán cái dịu dàng, 

  Tôi mua một gánh tặng nàng làm 
duyên. 

  Dịu dàng nhƣ phép thần tiên, 

  Làm vơi mệt nhọc, làm quên buồn 
phiền. 

Nhƣ vậy, xem ra anh chồng này 

muốn bắt chƣớc Tú Xƣơng, thế mà 
cũng chẳng xong : 

- Làm trai rửa bát quét nhà, 

  Vợ gọi thì dạ, bẩm bà em đây. 

Tiếp đến là anh chàng đƣợc vợ 
cƣng. 

Anh ta tâm sự : 

Đã tám năm nay, tôi phải khổ muôn 

phần vì bị vợ...chăm sóc quá chu 

đáo. Mọi sinh hoạt hàng ngày của 

tôi, từ chuyện ăn uống, tắm giặt đến 

nghỉ ngơi giải trí...cũng phải nhất 

nhất tuân thủ theo sự sắp đặt của cô 
ấy. 

Này nhé, chẳng hạn ăn sáng tôi chỉ 

đƣợc quyền chọn một trong ba thứ : 

xôi, bánh mì ốp la và phở. Ngoài 

ra, bất kỳ thứ gì cô ấy cũng không 

đồng ý vì đủ lý do. Mà phải tự tay 

cô ấy làm hoặc mua về nhà cho tôi 

kia, chứ để tôi tự đi ăn một mình là 
cô ấy không yên tâm chút nào. 

Ngay đến cả quần áo mặc hàng 

ngày cô ấy cũng tự tay giặt ủi cho 

chồng. Cô ấy đã ủi bộ nào là tôi cứ 

phải mặc bộ ấy, không có ý kiến ý 

cò gì hết. Còn nếu nhƣ tôi lại tự ý 

ủi một chiếc áo nào khác để mặc là 

y nhƣ rằng khi phát hiện ra, cô ấy 

sẽ giận hờn cả tuần, cho là tôi 
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không còn yêu thƣơng, tin tƣởng 
vợ nên mới coi thƣờng vợ nhƣ vậy. 

Đồ ăn cũng thế, có bữa cô ấy nấu 

một món mới học đƣợc trên tivi, 

nhƣng tôi không sao ăn đƣợc, thế là 

cô ấy cũng tấm tức khóc, “chụp 

mũ” cho chồng là không còn yêu 
thƣơng nữa. 

Ở cơ quan tôi, không ai là không 

biết tôi đƣợc vợ nuôi nấng, chăm 

sóc chu đáo thế nào, thậm chí họ 

còn giễu cợt, gọi tôi bằng cái tên 

: 

- Chồng khỏe chồng ngoan. 

Theo kiểu các bà mẹ thi đua thực 

hiện khẩu hiệu của nhà nƣớc : 

- Đẻ con khỏe, dạy con ngoan. 

Thế nhƣng, tôi góp ý đến mấy 

cũng bằng thừa. Cô ấy còn động 
viên, an ủi tôi : 

- Ối dào, các lão ấy không đƣợc vợ 

chăm sóc nên ghen tị với anh chứ 
có gì đâu mà lạ! 

Cứ thế, hai năm gần đây tôi bắt đầu 

sợ về nhà. Sợ phải uống nƣớc 

chanh, mà ngày nào cô ấy cũng tự 

động pha, khi tôi vừa về tới nhà, 

bất kể tôi thích hay không. Sợ phải 

nghe cô ấy giục đi tắm, giục ăn 

cơn, mặc dù tôi rất muốn đƣợc nghỉ 

ngơi chốc lát trong yên tĩnh, hoặc 

nghe một bản nhạc cổ điển êm 
dịu... 

Thế là tôi bắt gặp mình có thói 

quen không về nhà ngay sau giờ 

làm việc từ khi nào không rõ. Lúc 

thì cùng bạn bè đi đâu đó uống vài 

ly bia. Lúc thì một mình ngồi ở 

quán cóc với ly cà phê đen nguội 

ngắt nguội ngơ mà không biết mình 

đang suy gẫm điều gì. Cũng có 

buổi tôi lại thích phóng xe chầm 

chậm trên những con đƣờng vắng 

vẻ đơn côi... 

Nói chung, tôi làm bất kỳ một việc 

gì đó để không phải về nhà sớm. 

Lúc đầu, vợ tôi tƣởng tôi thay lòng 

đổi dạ, tƣ tình với ai đó. Cô ấy hết 

hậm hực tới buồn rầu, mất ăn mất 

ngủ. Nhƣng khi biết tôi về trễ chỉ vì 

những chuyện không đâu, cô ấy 

mới yên tâm nhƣng vẫn không bỏ 

đƣợc thói quen chăm sóc chồng 

một cách quá đáng mỗi khi tôi trở 
về nhà. 

Mong sao đừng có ngƣời đàn ông 

nào trên trái đất này phải...khổ nhƣ 
tôi. 

Theo gã, thì nỗi khổ của anh chồng 

này chính là nỗi khổ của một con 

chim trong lồng, cho dù chiếc lồng 

đƣợc làm bằng vàng mà nhiều kẻ 
vốn ƣớc mơ. 

Đúc kết lập trƣờng của phe bốc thối 

vợ, gã xin kê ra sự khác biệt giữa 

vợ và sách mà thiên hạ đã ghi nhận 
: 

1- Sách càng cổ càng hiếm thì lại 

càng giá trị, còn vợ thì khác, càng 

trẻ, càng đẹp thì lại càng...tốt. 

2- Bạn có thể quên ngày mua sách, 

nhƣng không bao giờ đƣợc quên 

ngày sinh nhật vợ, hoặc kỷ niệm 
ngày cƣới. 

3- Bạn có thể sở hữu rất nhiều sách, 
nhƣng chỉ có đƣợc một vợ mà thôi. 

4- Mua sách, bạn có thể tự mình 

quyết định, nhƣng cƣới vợ nhất 

thiết phải có sự đồng ý của cả hai 

bên. Nếu bạn không cần cô ấy, thì 

cô ấy cũng không nhất thiết cần 
đến bạn. 

5- Mua sách là sự đầu tƣ một lần, 

còn cƣới vợ là bắt đầu của một sự 
đầu tƣ dài hạn. 

6- Hiện nay, mua sách bạn có thể 

đƣợc khuyến mại, đƣợc tặng 

thƣởng...nhƣng cƣới vợ thì bạn 

phải mua thêm rất nhiều thứ đi 
kèm. 

7- Sách đem lại cho bạn những 

chân trời mới, còn vợ thì luôn trông 
chừng để bạn đừng ra khỏi nhà. 

8- Sách dù thâm thúy đến đâu cũng 

có lúc hiểu đƣợc, còn vợ nghĩ gì thì 
vĩnh viễn bạn không thể hiểu nổi. 

9- Sách không bao giờ tranh luận 

với bạn, còn với vợ thì bạn suốt đời 

chỉ là ngƣời nghe. 

10- Bạn có thể đối xử với sách nhƣ 

với một ngƣời tình tri kỷ, nhƣng 

không thể đối xử với vợ nhƣ một 
quyển sách. 

Bây giờ, gã xin đề cập đến lập 

trƣờng của những ngƣời bốc thơm 
vợ. 

Sau đám cƣới, ngƣời ta đã hỏi về 

cảm tƣởng của một chú rể già, hơn 

bốn mƣơi tuổi mới chịu lấy vợ. Và 

chú rể già này đã không ngần ngại 
trả lời : 

- Nếu biết rằng lấy vợ sƣớng nhƣ 

thế, thì mình đã cƣới phứt cách đây 
ba chục năm rồi. 

Sở dĩ nhƣ vậy, vì theo một tác giả, 

để đối lại với sáu điều “thần tiên” 

khi chƣa vợ mà gã đã ghi lại ở trên, 

thì lấy vợ trái lại có rất nhiều mối 
lợi nhƣ sau : 

Thứ nhất, nếu không có vợ thì ai là 

ngƣời đẻ con cho bạn, rồi cùng với 

bạn nuôi dƣỡng chúng hầu bạn có 

đƣợc niềm vui khi lên chức...ba bày 

trẻ, bố xấp nhỏ. 

Thứ hai, nếu không có vợ có con 

làm sao bạn hiểu và làm đƣợc 

những công việc không tên của 

ngƣời phụ nữ, nhƣ bếp núc, giặt 

giũ, rửa bát, pha sữa...nhƣ ngày 

trƣớc bạn cứ đùn đẩy những việc 

“lu xa bu” này cho mẹ, chị hay em 
gái của bạn. 

Thứ ba, vợ là ngƣời chăm lo cửa 

nhà sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp. 

 



 
110 

Điều lạ là những vật dụng cá nhân 

của bạn đi hoang, bất kể chỗ nào 

trong nhà cũng đƣợc vợ để vào vị 

trí cũ và chỉ cần bạn hỏi vợ : 

- Mắt kiếng của anh đâu rồi ? 

Lập tức vợ bạn sẽ trả lời vanh vách 

nhƣ thuộc lòng. 

Thứ bốn, nếu bạn thích ngủ chung 

với những con vật cƣng nhƣ con 

chó, con mèo...khi còn độc thân, thì 

bảo đảm trong vòng tay ấm áp của 

vợ, bạn sẽ cảm thấy tuyệt vời hơn 

nhiều. 

Thứ năm, vợ là ngƣời nhắc nhở khi 

bạn “lầm đƣờng lạc lối” trong công 

việc hay trong chuyện tình cảm, 

hoặc nhắc bạn đi cắt tóc khi tóc bạn 

dài, mua sắm quần áo, nón mũ, 

giày dép...giúp và soạn cho bạn bộ 

đồ vía để bạn đi hội họp hay đi dự 

tiệc. 

Thứ sáu, bạn sẽ đƣợc thƣởng thức 

những bữa ăn ngon, vì vợ luôn biết 
rằng : 

- Đƣờng đến trái tim của ngƣời đàn 
ông phải đi qua bao tử. 

Và khi “trái gió trở trời” vợ nấu 

cho bạn tô cháo hành hột gà để bạn 

giải cảm. Khi lỡ xỉn, vợ pha cho 
bạn ly nƣớc đá chanh để...giã rƣợu. 

Thứ bảy, điều quan trọng là lấy vợ 

rồi, bạn sẽ có thời gian đầu tƣ vào 

sự nghiệp, không còn suy nghĩ lung 

tung, rồi đi nhậu khi thấy bạn mình 
chuẩn bị làm đám cƣới. 

Thứ tám, sau cùng ngƣời ta có vợ 

thì bạn cũng phải có vợ, nếu bạn 

không đi...tu. Bằng không, ngƣời ta 

sẽ nói : 

- Bạn...có vấn đề đấy. 

Dựa trên những lợi ích thiết thực 

trên, có lẽ các bà các cô sẽ phải tổ 

chức một cuộc đại hội, thảo ra một 
tuyên ngôn kêu gọi : 

- Bớ những đấng mày râu, bớ toàn 

thể phe đàn ông con giai đang phục 

vụ trong “lực lƣợng phòng không”, 

hãy mau mau lấy cho mình cái vợ, 
bởi vì có vợ lợi lắm anh em ơi. 

Không hiểu liệu có tên nào phản 

động, đầu óc đầy sỏi đá, kỳ thị 

chủng tộc, phân biệt giai cấp, mà 

kê tủ đứng vào cái bản kêu gọi này 
: 

- Lợi thì có lợi, nhƣng răng chẳng 
còn. 

Tuy nhiên, nói gì thì nói, nghĩ gì thì 

nghĩ, bàn dân thiên hạ đều phải 

công nhận sự đóng góp không nhỏ 

của vợ vào sự nghiệp của chồng, 

nhƣ tục ngữ đã bảo : 

- Của chồng, công vợ. 

- Chồng nhƣ đó, vợ nhƣ hom. 

- Giàu vì bạn, sang vì vợ. 

- Chồng sang vì bởi vợ ngoan. 

- Gái ngoan làm quan cho chồng. 

Hay nhƣ một câu danh ngôn 

phƣơng tây đã xác quyết : 

- Đằng sau những thành công của 

ngƣời chồng, đều có bóng dáng của 
ngƣời vợ. 

Đây là một sự thật chẳng thể nào 

chối cãi. Cứ thử nhìn vào mấy ông 

tổng thống nƣớc Mẽo là chúng ta sẽ 
thấy đƣợc nhƣ vậy. 

Thực vậy, sự thành công của tổng 

thống John Kennedy, chắc chắn 

phải có những đóng góp của bà 

Jacqueline, bởi vì bà luôn tháp tùng 

ông trong những tháng tranh cử và 

những năm nhiệm kỳ của mình. 

Cũng thế, sự thành công của tổng 

thống Bill Clinton, chắc chắn phải 

có bàn tay của bà Hilary, bởi vì bà 

đã giúp ông rất nhiều để hoàn thành 

nhiệm vụ của mình và đã chống đỡ 

ông khi “xì căng dan” tình cảm lem 

nhem của ông bùng nổ, bằng không 
thì ông dám đã bị đi đoong lắm. 

Và gần đây, sự đắc cử tổng thống 

của ông George Bush cũng có 

những góp phần của bà Laura. 

Trong thời gian tranh cử, bà thƣờng 
nói : 

- Tôi chỉ là một ngƣời vợ bình 

thƣờng, biết pha trà, nƣớng bánh, 

chăm lo cho gia đình... 

Khi đƣợc hỏi về sự hậu thuẫn của 

bà, ông Bush đã thừa nhận trên đài 

CNN : 

- Quyết định sáng suốt nhất trong 
cuộc đời tôi là đã kết hôn với bà ấy. 

Để kết luận, gã xin ghi lại bài thơ 
“luận về vợ” của Bá Hy : 

- Vợ ngon nhƣ sữa đậu nành, 

  Uống rồi cứ muốn để dành uống 
thêm. 

  Đêm đông vợ ấm hơn mền, 

  Không cho chị gió vén rèm chui 

vô. 

  Vợ nhƣ thóc lúa đầy bồ, 

  Chẳng sợ bỏ đói, tha hồ rong chơi. 

  Không vợ cực lắm ai ơi, 

  Phải làm tất bật bở hơi tai...hà. 

  Có vợ nhƣ có vƣờn hoa, 

  Hƣơng thơm “nồng nặc” thở ra hít 
vào. 

  Vợ là “lãnh đạo” tối cao, 

  Đôi khi nổi dóa hết gào lại rên. 

  Vợ là cỗ máy loại bền, 

  Đa năng đa dạng cộng thêm mƣợt 
mà. 

  Nàng là cố vấn của ta, 

  Tiền lƣơng nộp đủ bài ca ngọt 

ngào. 

  Trên trời có mấy vì sao, 

  Dƣới đất chẳng có chỗ nào thiếu 

em. 

  ……… 

Và nhƣ vậy, có lẽ Đức Chúa Trời 

cũng mỉm cƣời khi nhìn thấy 

Adong Eva sánh vai cùng nhau 
bƣớc đi trong vƣờn địa đàng. 

 

Gã Siêu 
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CHUYỆN KỂ 

CỦA MỘT 

GIÁM MỤC 
Tin vào Giáo Hội là một trong 

những cách thể hiện lòng tin vào 

Đức Kitô. Và ngƣời ta phải thừa 

nhận rằng chính các mục tử trong 

cung cách hành động và thái độ 

của mình tác động lớn lao đến 

niềm tin của từng Kitô hữu. 

            Trong cuộc đời tôi, tôi có 

điều may mắn là đƣợc tiếp xúc 

với những mục tử nhân dũng – 

nhân lành và anh dũng (cách nói 

của linh mục Giuse Đinh Xuân 

Long, gốc giáo phận Đà nẵng). 

Do đó tôi cảm nhận đƣợc niềm 

hạnh phúc và hy vọng vào Hội 

Thánh, Thân mình mầu nhiệm của 

Đức Kitô. 

            Bài viết này xin đƣợc kể 

lại một lần gặp gỡ với ngài, một 

vị Giám mục khôn ngoan, nhân ái 

và can đảm. Có lẽ không cần nêu 

danh tánh của ngài, đơn giản là vì 

ngài có một danh tánh ai cũng 

biết: Mục Tử Chân Chính. 

            Ngài là vị mục tử không 

nhƣợng bộ trƣớc bất công, không 

thoả hiệp với bóng tối. Ngài nói 

nhẹ nhàng nhƣng cƣơng quyết. 

Nghe những câu trả lời cho những 

ngƣời chất vấn ngài, ngƣời ta có 

cảm giác đƣợc an ủi, khích lệ và 

nhƣ đƣợc gặp gỡ Đức Kitô là 

Chúa Chiên Lành. 

            Ngài hay gặp rắc rối phiền 

phức và bị cấm đoán khi đi dâng 

lễ cho những cộng đoàn tín hữu ở 

vùng sâu và heo hút vào các dịp 

Đại Lễ. Khi trả lời cho những 

ngƣời có chức quyền về việc đó, 

ngài bảo: “Tôi thấy các anh dại 

quá khi các anh cấm tôi đến dâng 

lễ cho những anh em Công giáo ở 

vùng ấy!” Họ hỏi dại là dại làm 

sao. Ngài trả lời: “Này nhé, nếu 

các anh để tôi tự do dâng Lễ, thì 

tối đa ở đó cũng chỉ đƣợc khoảng 

20 giáo dân nghe tôi giảng. Nghe 

xong có khi về nhà họ quên mất. 

Chứ các anh cấm tôi nhƣ thế, bây 

giờ cả thế giới đều biết, đều nghe 

đến tôi. Đó là bài giảng hùng hồn. 

Nhƣ vậy không phải các anh dại 

sao?”. 

            Nghe vậy, dĩ nhiên những 

ngƣời ấy im lặng. Không biết họ 

nghĩ gì, nhƣng tôi đoán chắc họ sẽ 

tự vấn, và trong lòng họ, nhƣ nhà 

văn DTH đã viết, “có một cuộc 

chiến khác nổi lên”. 

            Chuyện về cái gọi là Uỷ 

ban Đoàn Kết Công Giáo hay 

Công Giáo yêu nƣớc mà dân 

chúng thƣờng gọi là đám quốc 

doanh cũng thú vị. Những ngƣời 

có quyền đến gặp ngài và đặt 

thẳng vấn đề rằng ở nhiều giáo 

phận đã có cái Uỷ ban này, nhƣng 

trong giáo phận ngài thì không. 

Họ nói rằng nếu giáo phận tổ 

chức Uỷ ban ĐK này thì mỗi năm 

nhà nƣớc sẽ chi cho hai tỷ đồng 

để tiêu dùng. Ngoài ra khi đi họp 

ở Hà nội thì các ông “yêu nƣớc” 

sẽ đƣợc ở khách sạn năm sao, sẽ 

đƣợc đi Đồ sơn hay đi đâu đó 

nghỉ mát. Hai tỷ đồng, số tiền lớn 

thật, có số tiền ấy ngài tha hồ làm 

đƣợc nhiều việc. (Nghe điều này 

tôi mới biết tại sao những ông 

“yêu nƣớc” ở các nơi tích cực dữ 

dội!). 

            Nghe các ông ấy trình bày 

đầy “hấp dẫn” nhƣ thế, ngài hỏi 

lại: “Các ông nói cho tôi biết Uỷ 

ban ấy là tổ chức tôn giáo hay tổ 

chức chính trị?” Họ trả lời: “Đó là 

tổ chức chính trị phục vụ đảng và 

nhà nƣớc”. 

Họ dứt lời thì ngài từ tốn nói: 

“Bây giờ tôi hỏi các anh nhé. Các 

anh có  muốn thấy gia đình ngƣời 

ta chia rẽ, xung khắc không? Giáo 

phận khác thế nào tôi không biết, 

chứ ở giáo phận tôi nếu có cha 

nào tham gia vào uỷ ban ấy là lập 

tức có chia rẽ và nghi kỵ ngay. Là 

Giám mục, không lẽ tôi muốn 

nhìn giáo phận chia rẽ?” 

            Im lặng một lúc, ngài tiếp: 

“Các ông có nghĩ rằng linh mục 

giỏi làm chính trị không? Trƣớc 

kia các ông nghĩ các linh mục 

tuyên uý trong Quân Lực VNCH 

làm chính trị, nhƣng sau hàng 

chục năm bắt các linh mục ấy đi 

học tập, các ông đã biết các linh 

mục chẳng biết làm chính trị gì 

cả. Các ông bảo Uỷ ban ĐK ấy là 

tổ chức chính trị mà kêu gọi các 

linh mục không biết chính trị vào 

hoạt động là để họ phá chế độ!” 

            “Chƣa hết”, ngài nói tiếp, 

“Dân mình còn nghèo khổ, ông 

nghĩ làm sao chúng tôi là Giám 

mục, linh mục, là ngƣời có Đạo, 

lại có thể nhận hai tỷ đồng tiền 

của dân để tiêu pha, rồi còn ở 

khách sạn năm sao, rồi đi du lịch 

nơi này nơi nọ cho đƣợc?” 

            Nghe đến đó thì họ không 

nói chuyện UBĐK ấy với ngài 

nữa. 

            Một chuyện khác cũng rất 

thú vị là chuyện về lá cờ. Trƣớc 

đây đã có những tuyên bố thế này 

thế nọ về cờ đỏ cờ vàng làm cho 

ngƣời dân hoang mang và cộng 

đồng ngƣời Việt hải ngoại buồn 

phiền. (Nếu đƣợc nghe ngài nói, 

chắc cả nhà nƣớc lẫn dân chúng 

đều vui!). 

            Đó là một lần ngài đi nƣớc 

ngoài. Khi đến cơ quan nhà nƣớc 

nhận hộ chiếu, ngƣời ta dặn dò 

ngài: “Ông đi nƣớc ngoài nhờ 

đừng chụp hình với lá cờ vàng ba 

sọc đỏ, nếu không là toi đời 

ông!”. Ngài đáp ngay: “Vậy tôi 

trả hộ chiếu lại cho các ông, tôi 

không đi nữa”. Họ ngạc nhiên hỏi 

ngài: “Sao vậy?” Ngài cƣời: “Chứ 
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nếu đi nƣớc ngoài mà toi đời thì 

đi làm gì?”. 

            Rồi ngài nói với các ông 

ấy: “Này nhé, tôi vào nhà ông, 

thấy ông để tƣợng Hồ chí Minh 

với lá cờ đỏ, tôi có bảo ông đem 

đặt chỗ khác không? Đến nhà 

ngƣời ta ai làm thế. Ở nƣớc ngoài, 

nơi tôi đến có lá cờ vàng, chẳng lẽ 

tôi bảo họ đem đi chỗ khác cho 

tôi ngồi và chụp hình à?” 

            Ngài nói tiếp, lý luận sắc 

bén: “Một ngàn năm nô lệ giặc 

Tàu, một trăm năm nô lệ giặc 

Tây, vậy các ông có ghét Tàu và 

Tây lắm không? Tôi thấy mấy 

ông lãnh đạo vẫn đứng chào cờ 

Trung quốc, chào cờ Pháp, Mỹ đó 

thôi. Vậy tại sao lá cờ vàng của 

anh em ngƣời Việt mình mà các 

ông căm ghét đến thế?” 

            “Còn nữa, hàng năm 

chúng ta đón bao nhiêu Việt kiều, 

nhận bao nhiêu tiền họ gửi về, sao 

lại phải lúc nào cũng căm ghét cờ 

của họ?” 

            Ngài nói thêm, nhƣ lời 

tâm sự, nghe rất xúc động: “Năm 

1954 gia đình tôi di cƣ vào Nam. 

Gia đình tôi sống đƣợc và tôi lớn 

lên, ăn học là dƣới lá cờ vàng. 

Nếu các ông di cƣ năm ấy thì các 

ông cũng thế thôi.” 

            Nghe những lời vô cùng 

hợp lý nhƣ thế, chắc họ bất ngờ 

và ngƣợng ngùng lắm nên cuối 

cùng họ bảo: “Thôi ông cứ đi…” 

            Một chuyện khác cũng rất 

thú vị mà khi nghe ngài kể, tôi 

ngạc nhiên tò mò không hiểu ngài 

sẽ kết luận thế nào. Ngài nói với 

cán bộ nhà nƣớc: “Các ông nghĩ 

mà xem, ở những nƣớc Công giáo 

toàn tòng nhƣ Pháp hay Ý có bao 

giờ chính phủ yêu cầu toàn dân đi 

học giáo lý không? Ấy vậy mà ở 

Việt nam, nhà nƣớc đã từng ra 

lệnh cho toàn dân, có đạo cũng 

nhƣ không có đạo phải đi học 

giáo lý cả thời gian dài”. 

            Nghe vậy, họ ngạc nhiên 

hỏi: “Chúng tôi có thấy nhà nƣớc 

bắt mọi ngƣời học giáo lý bao giờ 

đâu?” Ngài bảo: “Chƣa hiều à? 

Thì trong dịp lễ phong Thánh cho 

các Thánh Tử Đạo Việt Nam năm 

1988 đó”. Họ cũng chƣa hiểu (Và 

tôi nghe ngài nói tôi cũng chƣa 

hiểu!). 

            Ngài bảo: “Này nhé, năm 

đó các ông phản đối việc phong 

thánh, nên các ông bắt mọi ngƣời, 

từ bí thƣ đảng đến dân thƣờng, từ 

thƣợng toạ Phật giáo đến ngƣời 

đạo khác, từ linh mục đến giáo 

dân đi mítting nghe các ông nói 

về Giáo Hội Công Giáo, về các 

Thánh Tử Đạo. Các ông chê 

trách, các ông lên án, các ông cho 

là nhiều vị Tử đạo là xấu, là theo 

thực dân, Đạo Công giáo là không 

đúng v.v…” 

            Họ vẫn chƣa hiểu và hỏi 

ngài: “Vậy sao ông bảo nhà nƣớc 

bắt dân học giáo lý?”. Ngài cƣời: 

“Vẫn chƣa hiểu à? Bây giờ nhé, 

chúng ta nói chuyện thật lòng nhƣ 

những ngƣời bình thƣờng với 

nhau đi, tôi lột lon Giám mục của 

tôi, các ông cũng lột lon cán bộ 

đi. Các ông có biết thời trƣớc 

1954 dân chúng gọi Việt minh là 

gì không? Là Vẹm đó. Vẹm là nói 

dối, họ bảo nói dối nhƣ Vẹm. Vậy 

các ông nói gì thì dân cũng hiểu 

ngƣợc lại. Các ông càng nói xấu 

Giáo Hội, nói xấu các Thánh Tử 

Đạo thì ngƣời ta càng hiểu rằng 

Giáo Hội Công Giáo là tốt, các 

Thánh Tử Đạo là tốt”. 

            Nghe nài nói xong, họ im 

lặng (chứ biết trả lời thế nào). 

Ngài nói sâu sắc, rõ ràng và rất 

thật. Tôi nghĩ rằng ai nghe chuyện 

này cũng đều thán phục ngài. 

            Nói về ngƣời Công giáo 

và chữ Quốc ngữ, ngài cũng có lý 

luận thú vị. Ngài bảo rằng có một 

gia đình kia giàu có lắm. Trong 

nhà có một đứa con và một ngƣời 

giúp việc. Ngƣời con ỷ lại, chỉ lo 

ăn chơi, trong khi ngƣời giúp việc 

thì chăm chỉ làm việc và dành 

dụm. Rồi một ngày kia, ngƣời con 

ấy phá sản, phải vay mƣợn nợ 

khắp nơi. Lúc ấy ngƣời con phải 

nhờ đến ngƣời giúp việc kia bảo 

lãnh cho mình. Hoá ra cuối cùng 

vị thế phải thay đổi! 

            Ngài dùng ví dụ ấy để 

diễn tả sự thật này là chữ Quốc 

ngữ do cha Alexandre de Rhodes 

lập ra với mục đích truyền giáo. 

Nhƣ vậy chữ Quốc ngữ trƣớc hết 

là của ngƣời Công giáo, nhƣng 

cuối cùng ngƣời Công giáo lại 

không biết sử dụng thứ chữ “gia 

bảo” của mình. Bằng chứng là có 

đƣợc bao nhiêu nhà văn nhà thơ 

Công giáo? 

            Còn nhiều điều thú vị mà 

tôi học đƣợc từ vị Giám mục khả 

kính ấy. Tôi lắng nghe ngài kể 

chuyện mà cảm phục tài lý luận, 

sự phán đoán và cái tâm trong 

sáng của vị Mục tử. Viết lại 

chuyện này, tôi thầm cám ơn 

Chúa vì Giáo Hội Việt Nam đƣợc 

diễm phúc có những mục tử nhƣ 

ngài và cám ơn Chúa vì mình 

đƣợc gặp gỡ ngài. Chúng ta cám 

ơn Chúa vì Ngài vẫn ở giữa dân 

Ngài qua những vị mục tử nhân 

lành, anh minh và can trƣờng. 

            Xin Chúa chúc lành cho 

ngài, để ngài đƣợc nhƣ lời Kinh 

Thánh: “Chúa đã ban cho tôi 

miệng lƣỡi đã đƣợc huấn luyện, 

để tôi biết dùng lời nói nâng đỡ kẻ 

nhọc nhằn.” (Is. 50,4). Dân Chúa 

nhọc nhằn đƣợc nghe lời của của 

mục tử nhân dũng thì lập tức thấy 

bình an và hy vọng. 

                                                       

 Gioan Lê Quang Vinh, VRNs 

 



 
113 

CÁCH TỎ 

TÌNH CỦA 

NGƯỜI DÂN 

TỘC  

Nói đến ngƣời dân tộc thì mọi 

ngƣời đều liên tƣởng đến những 

gì đơn sơ nhất, giản dị nhất. Từ 

chuyện  ăn mặc đến cách sống.  

Và ngƣời ta cũng nghĩ rằng ngƣời 

dân tộc có một lối suy nghĩ rất 

ngây thơ, với ngƣời dân tộc thì 

gần nhƣ mọi chuyện thật nhẹ 

nhàng.  

Con nói đến vấn đề này không 

phải là vô cớ.  Thời gian gần đây, 

con có dịp đƣợc đến với những 

ngƣời dân tộc.  Con đã đến  Gia 

Lai, con đã đƣợc dịp cùng một 

linh mục vào dự Thánh lễ trong 

một làng của ngƣời dân tộc.  Vào 

đến nơi mới thấy nơi Chúa ngự là 

một Thánh Đƣờng cực kỳ đơn sơ, 

đơn sơ  nhƣ tấm lòng của ngƣời 

dân tộc.  Thánh Đƣờng chỉ đƣợc 

dựng một cách rất giản dị, vì 

những ngƣời con của Chúa đa 

phần là những ngƣời dân tộc còn 

nghèo về vật chất.  Họ chỉ biết 

dâng Chúa tấm lòng phó thác, chứ 

họ không có gì để dâng Chúa.  

Thấy mà thƣơng làm sao, tuy 

Thánh Đƣờng đơn sơ nhỏ bé 

nhƣng tấm lòng của giáo dân nơi 

đây rất nhiệt tâm.  Để đến mà cầu 

nguyện và tham dự Thánh Lễ thì 

họ phải mất nhiều thời gian.  

Ngƣời thì một giờ, ngƣời thì vài 

giờ, cũng có ngƣời mất cả buổi 

mới tới nơi…..  Nhƣng khi họ bắt 

đầu vào lễ thì con thấy tâm hồn 

của họ, không còn chút gì vƣớng 

bận, lo ra.  Ở đây con tuyệt đối 

không thấy có một tiếng chuông 

điện thoại nào vang lên trong giờ 

lễ.  Có lẽ họ không có đủ phƣơng 

tiện nhƣ ngƣời Kinh, nhƣng chính 

vì thế mà Thánh Lễ đƣợc nghiêm 

trang hơn và họ đặt hết tâm hồn 

mình vào trong Chúa.  

Lần đầu tiên con đƣợc nghe, đƣợc 

thấy.  Họ đọc kinh nhƣ hát, và khi 

họ hát Thánh ca còn tuyệt vời 

hơn.  

Chúng ta, ở những nơi phát triển 

thì bao nhiêu là dụng cụ phục vụ 

chúng ta một cách chu đáo.  

Nhƣng con nghĩ, nếu một lần quý 

vị nghe tiếng nhạc cụ của những 

ngƣời dân tộc khi đƣợc họ sử 

dụng trong Thánh Lễ thì quý vị sẽ 

thấy tuyệt vời nhƣ thế nào.  

Những âm thanh làm cho con có 

cảm giác bay bổng và thấy gần 

gũi với Chúa nhiều hơn.  

Tuyệt vời lắm, nếu quý vị đọc 

xong bài của con mà muốn tận 

mắt chứng kiến thì con xin mời 

quý vị một lần đền dự Thánh Lễ 

của ngƣời dân tộc.  Cụ thể hơn, 

con mời đến với Giáo Xứ Lệ Chí, 

gặp vị Linh mục chánh xứ, rồi vị 

linh mục nơi đó sẽ đƣa qúy vị tới 

nơi để cùng tham dự Thánh Lễ 

trong làng.  

Con lại đƣợc dịp thấy vinh quang 

của Chúa qua những ngƣời bị 

bệnh phong.  Đƣợc tới viếng thăm 

một ít ngƣời bệnh phong và thấy 

những con ngƣời sống trong hoàn 

cảnh bệnh tật và nhiều khó khăn 

trong cuộc sống.  Nhƣng khi giao 

tiếp với ngƣời lạ, họ không hề ta 

thán về hoàn cảnh thực tại của 

mình. Con đã tận mắt chứng kiến 

một gia đình có hai ông bà cụ đều 

bị bệnh phong, họ vừa lớn tuổi 

vừa bệnh tật.  Ngoài bệnh phong 

thì ông còn những bệnh tật khác.  

Họ là những ngƣời dân tộc.  Con 

gặp ông cụ ở nhà một mình vì bà 

cụ phải đi giữ bò.  Gặp con, ông 

đã cƣời rất tƣơi.  Nhìn ông, con 

không nhận ra vẻ gì là không hài 

lòng về cuộc sống.  Và con cũng 

không thấy ánh mắt lo lắng nơi 

ông, đáp lại tiếng chào của con là 

một nụ cƣời thật tƣơi.  Con cạn 

nghĩ  nếu không có Chúa trong 

lòng thì chắc chắn ngƣời đối diện 

sẽ không nhìn ra nét đẹp thánh 

thiện trong nụ cƣời đó.  
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Ở nơi đây, con thấy mình dƣờng 

nhƣ tìm đƣợc một bài học về sống 

đạo hay, một cách cầu nguyện 

tuyệt vời, một cách sống biết phó 

thác nơi Thiên Chúa là Cha nhân 

loại.  

Giờ thì con xin đƣợc chia sẻ với 

quý vị vì sao con cảm thấy mình 

là một ngƣời có chút gì đó giống 

ngƣời dân tộc khi trò chuyện và 

cầu nguyện cùng với Chúa và Mẹ 

của con.  

Vì là bổn đạo mới vài tháng tuổi, 

nên con không có đƣợc những lời 

cầu nguyện căn bản, những công 

thức có sẵn hay lời nguyện hoa 

bƣớm.  Có lẽ vì thân phận thấp bé 

của mình, nên con đã đƣợc Chúa 

thƣơng mà ban Thánh Thần 

xuống để dạy con biết nói lên 

những tiếng nói mà lòng con 

muốn tâm tình, và cầu xin Chúa 

qua những buổi con đi tìm hiểu và 

học hỏi về Kinh Thánh.  

Con bị đau tim, mỗi lần tim con 

nhói đau, Chúa đã dạy con biết 

dâng trái tim con bằng cách cầu 

nguyện nhƣ sau: “Nhân danh 

Chúa Yêsu, con biết rằng mỗi 

nhịp đập trái tim con là một lời 

ngợi khen và chúc tụng Chúa.  

Con xin Chúa gìn giữ trái tim con 

để con được ca tụng tôn vinh 

Chúa đến muôn đời.  Amen!”  

Mỗi lần con cầu nguyện với một 

tâm tình con thơ nhƣ thế thì Chúa 

của con đều sờ chạm vào trái tim 

con mà con cảm thấy hết đau.  

Chúa còn dạy con biết dâng 

những lễ vật khi hàng ngày đi dự 

Tiệc Thánh của Chúa.  Mỗi khi 

con đi lễ, con thƣờng xuyên trò 

chuyện với Thiên Chúa của con 

nhƣ sau:  “Nhân danh Chúa Yêsu, 

con cám ơn Cha đã cho con được 

dự bữa Tiệc Thánh hôm nay.  Quà 

tặng hôm nay con dâng lên Cha 

là tấm bánh cuộc đời con, tấm 

bánh cuộc đời của những anh chị 

em thân thương của con, những 

bệnh tật và giới hạn của những 

người con yêu của Cha mà Cha 

đã mang đến cho con, kết hợp với 

Thánh Tâm Chúa Yêsu là Của 

Hiến Tế đẹp lòng Cha nhất.  Con 

xin Cha đón nhận để chúng con 

được giải thoát, chúc phúc và 

chữa lành một cách trọn vẹn hơn. 

Con cám ơn Cha.  Amen!”  

Con đã dâng tất cả những gì con 

đƣợc và mất hàng ngày cho Chúa 

khi dự Tiệc Thánh, và cho tới 

hôm nay biết bao điều kỳ diệu, 

mà Chúa đã làm cho con.  Con 

luôn đƣợc bình an vì cuộc đời con 

có Chúa là gia nghiệp.  Ngƣời con 

trai của bạn gái con đã đƣợc chữa 

khỏi căn bệnh trầm cảm.  Còn rất 

nhiều nữa mà những anh chị em 

đó đã cùng con hiệp lời cầu 

nguyện với Chúa.  

Những khi con đi sinh hoạt trong 

nhóm, mỗi lần con nhìn lên hình 

ảnh Chúa với thân thể đầy thƣơng 

tích trên Thập Giá.  Con thấy đau 

lòng lắm và cố gắng quyết tâm 

không để Chúa phải chịu thêm 

đau đớn vì tội lỗi của con.  Con 

cũng đơn sơ cầu nguyện cho 

những ai đau yếu bệnh tật mà 

không nhận ra ơn cứu độ và chữa 

lành của Chúa, bằng cách cầu 

nguyện nhƣ sau và Chúa đã nhận 

lời chúng con: “Nhân danh Chúa 

Yêsu Phục Sinh đầy quyền năng, 

bởi những vết thương trên Mình 

Máu Chúa trên Thập Giá mà 

bệnh tật của những anh chị em 

thân thương của con đã được 

Chúa chữa lành, vì Chúa là vị 

Đại Thiên Y của chúng con.  

Amen! “ 

Lời cầu nguyện này đã chữa lành 

cho chính con khỏi hẳn một căn 

bệnh nguy hiểm và cho cả ngƣời 

thân của con.  

Cũng nhân đây, con rất khao 

khát những vị nào không phải 

là những ngƣời thuộc về Công 

giáo, thì quý vị cứ vô tƣ mà 

trò chuyện, tâm tình với Chúa 

đi.  Quý vị đừng nghĩ rằng, 

khi nào mình thuộc đƣợc 

nhiều kinh của Công giáo thì 

Chúa mới nhậm lời.  Các vị 

cứ dâng hết những gì các vị 

nghĩ trong lòng. Không cần 

theo bất cứ một khuôn khổ nào 

cả.  Thiên Chúa là một Đấng vô 

cùng nhân hậu và cực kỳ đáng 

yêu (theo suy nghĩ của con).  

Chúa và Mẹ Maria luôn luôn dang 

tay chờ đón tất cả nhân loại để 

cƣu mang và ban ơn cứu độ.  

Con xin chân thành cám ơn quý vị 

đã dành thời gian quý báu để đọc 

bài chia sẻ của con – Một đứa con 

có tâm tình của dân tộc thật sự, vì 

con còn rất ngây ngô trong việc 

làm đẹp lòng Chúa.  Con rất 

mong đƣợc nhiều dịp học hỏi 

thêm để đƣợc trƣởng thành.  Con 

xin chúc quý vị thật tràn đầy ơn 

Thánh Thần Chúa và xin Chúa 

luôn đồng hành, và chúc phúc cho 

quý vị.  

Túc Lynh  

Gia Lai, ngày 27/3/2011  
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Vết Sẹo  
 

Mẹ ruột chúng tôi mất sau khi 

sinh em trai út của tôi. Chị Nhƣ, 

chị hai tôi, lúc đó mới lên mƣời. 

Tôi, đứa con gái thứ hai, lên tám 

ốm quặt quẹo. Sau nữa, thằng 

Thành, năm tuổi, tròn nhƣ củ 

khoai ngơ ngác đi tìm mẹ suốt 

ngày. Hai năm sau cha tôi tục 

huyền với ngƣời phụ nữ con nhà 

gia thế, một phụ nữ đẹp mới 27 

tuổi. Chúng tôi gọi ngƣời này là 

“Má”. 

Cha đi làm từ sáng đến tối, giao 

phó toàn bộ việc chăm nom con 

cái cho má tôi. Má làm trăm thứ 

việc không mấy khi ngơi tay. Chị 

em tôi no đủ, sạch sẽ, nhà cửa 

chúng tôi gọn gàng, bữa cơm dọn 

lên lúc nào cũng nóng sốt. 

 Cha tôi chung sống với má sau 

đƣợc ba năm thì đau nặng rồi mất. 

Lúc sắp ra đi, cha không còn nói 

đƣợc chỉ nhìn má tôi rồi khóc. Má 

lúc đó trẻ quá, đẹp quá lại chẳng 

phải má ruột của chúng tôi... 

Cha vừa nằm xuống đƣợc mƣơi 

ngày đã có ngƣời đến đòi xiết 

nhà, xiết đồ. Gia đình nhà má 

khăng khăng bắt má về gả chồng. 

Rồi một ngày kia má kêu bán nhà, 

trả hết nợ rồi lặng lẽ dắt díu 

chúng tôi đi. Đó là năm 1978. 

Chúng tôi ở đậu nhà ngƣời chị họ 

xa của má, gọi là dì tƣ Tím. Dì 

làm nghề ƣớp cá, bán cá, dì góa 

bụa và nghèo khó. Căn nhà của dì 

không khác hơn cái chòi canh dƣa 

là mấy, vậy mà còn chứa thêm má 

và bốn đứa chúng tôi. Dì tƣ Tím 

đem biếu ba con gà mái dầu cho 

một ngƣời quen để xin cho má 

một chân hộ lý trong bệnh viện đa 

khoa ! 

Hằng ngày, má dậy từ 3g30 sáng, 

vào bệnh viện nấu nƣớc, châm 

nƣớc cho những bệnh nhân dậy 

sớm rửa mặt, pha sữa, pha trà để 

kiếm thêm chút tiền còm mua 

sách vở cho chị em tôi đi học. Sáu 

giờ má tất tả về nhà lo cho chúng 

tôi ăn sáng và đến trƣờng. 

Bảy giờ má trở lại bệnh viện lau 

cầu thang, lau sàn, cọ rửa nhà vệ 

sinh, thay trải giƣờng cho ngƣời 

bệnh, gom rác đem đi đốt… Sau 

năm giờ chiều, má còn nhận giặt 

thuê quần áo cho những bệnh 

nhân khá giả. Đến tám giờ tối má 

mới về đến nhà, mệt rã rời. 

Hôm nào mƣa gió má về sớm 

hơn. Má mua về cho chị em tôi 

mỗi đứa một trái bắp nƣớng hay 

một túi đậu nành rang thơm giòn. 

Mấy chị em nằm bên má trên một 

manh chiếu rách, nghe má kể 

chuyện đời xƣa. 

Thằng út Tài sợ lạnh cứ ôm chặt 

má mà khen sao má ấm quá. 

Thằng Thành nhõng nhẽo đòi má 

gãi lƣng. Cũng có khi má dạy 

chúng tôi những bài hò, bài vè để 

cả nhà thành một “dàn đồng ca” 

rất ăn ý, rất vui nhộn, mặc ngoài 

kia gió thổi mƣa tuôn . 

Mỗi năm vào ngày giỗ mẹ tôi, má 

làm một mâm cơm tƣơm tất. Rồi 

má thắp mấy nén nhang thơm, gọi 

hết bốn chị em tôi lại bên bàn thờ 

mà nói: “Đây là mẹ ruột của các 

con, ngƣời đã sinh ra và nuôi 

nấng các con. Tuy mẹ các con 

mất rồi nhƣng ở trên trời mẹ các 

con vẫn luôn phù hộ cho các con 

mạnh khỏe”. Vào ngày giỗ ba, má 

cũng làm nhƣ vậy. Ngày ấy cũng 

nhƣ mãi tới bây giờ cũng vậy, tôi 

vẫn tin ba mẹ tôi ở trên trời nhìn 

thấy chúng tôi . 

Có một sáng ngƣời ta đƣa má về. 

Chân má bị phỏng nƣớc sôi do 

một bệnh nhân chạy vấp vào 

má… Vết phỏng rất lớn. Do ăn 

uống thiếu thốn, sức đề kháng yếu 

nên chỗ phỏng trên chân má rất 

lâu không lành, cứ sƣng lên đau 

nhức . 

Má mất ngủ nhiều, ốm rạc nhƣ 

con cò. Chị hai khóc, năn nỉ má 

cho đi đổ nƣớc thay má mà má 

không cho đi. Rồi má nén đau, cố 

lê chân đi làm trở lại. Về sau vết 

bỏng ở chân má làm sẹo, một sẹo 

lồi nhăn nhúm chạy từ cổ chân 

đến hết mu bàn chân trái. Dáng 

má đi không còn tự nhiên nữa. 

Dì tƣ Tím mua đƣợc một căn nhà 

ở gần chợ, bán rẻ căn nhà lá cho 

má con tôi. Năm đó chị hai tôi thi 

đậu vào Trƣờng cao đẳng Sƣ 

phạm Cần Thơ. Thƣơng má cực 

nhọc, chị định bỏ học đi làm thuê. 

Má cƣơng quyết không cho. Chƣa 

bao giờ má cƣơng quyết nhƣ vậy. 

Thắp nén nhang trên bàn thờ ba, 

má khấn (cốt cho chị hai nghe): 

“Con gái lớn của mình định bỏ 

học. Khi về nơi chín suối, em biết 

nhìn anh sao đây… !” 

Chị hai khóc, xin lỗi má rồi chấp 

nhận đi học. Hai năm sau tôi cũng 

vào đại học và cũng đƣợc má sắp 

soạn vali quần áo cho tôi rồi đƣa 

đi. Mở cái vali ra nhìn mà thƣơng 

má đứt ruột: ngoài quần áo, má 

còn bỏ vào kim chỉ, dầu gió, tem 

thƣ, bông băng thuốc đỏ, thuốc 

cảm…  

Dƣờng nhƣ má có thể gói trọn sự 

thƣơng yêu của má vào trong từng 

thứ một. Bốn năm, chị em tôi ra 

trƣờng lênh đênh tìm việc thì 

cũng là lúc thằng Thành vào Đại 

học Luật  và năm sau nữa là thằng 

Tài vào Đại học Y Khoa . Làm 

sao đong đƣợc sự vất vả, cực 

nhọc của má lúc ấy. Lƣng má 

còng đi, tóc đã lốm đốm bạc, da 

tay chai sần . 

Nhiều năm trôi qua má lần lƣợt 

dựng vợ gả chồng cho ba đứa con 

lớn. Thằng Tài vẫn ở với má và 

chƣa có gia đình riêng. Giờ nó là 

bác sĩ ngoại khoa của bệnh viện 

mà xƣa má làm hộ lý. Nó tâm sự 

rằng hễ đi trực đêm mà nghe tiếng 

rao “nƣớc sôi đây” là giật mình 

thảng thốt tƣởng nhƣ tiếng má, 

nghẹn thắt cả lồng ngực . 
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Những ngày rảnh rỗi, chị em tôi 

dẫn lũ con về với má cho má vui. 

Đám trẻ quấn quít với má không 

rời nửa bƣớc. Đứa nhổ tóc sâu, 

đứa bóp tay, đứa bóp chân cho bà. 

Một lần bé Du con tôi xoa vào vết 

sẹo trên chân má mà nói: “Bà 

ngoại ơi, con bị phỏng tay có một 

chút đã đau ghê. Ngoại phỏng 

nhiều vậy chắc là khiếp  lắm ?” 

Má tôi cƣời: “Lâu quá, ngoại 

quên mất rồi”.  

Một chiều mƣa tôi về thăm má, 

nằm bên má tâm sự chuyện chồng 

con. Mƣa ầm ào, mƣa tầm tã, tôi 

kêu lạnh má liền kéo mềm đắp 

cho tôi, tôi thì lại đắp cho má y 

nhƣ lúc tôi còn nhỏ ngủ chung với 

má vậy. Chân tôi lạnh tôi tìm hơi 

ấm nơi chân má. Tôi chạm vào 

vết sẹo trên cổ chân má, cái vết 

sẹo đã thành thân thuộc với tôi 

vậy mà tự nhiên tôi rơi nƣớc mắt 

…! 

Nghĩ lại, tôi có chồng có con, vợ 

chồng tôi luôn quấn quít đầm 

ấm…Còn má, má chỉ đƣợc hạnh 

phúc làm vợ trong ba năm lẻ. 

Trong những năm tháng dằng dặc 

sau này, chắc cũng có lúc má khát 

khao một hạnh phúc riêng tƣ, 

cũng có lúc má cô đơn, mệt mỏi 

mà không có ai chia sẻ. Má ơi, sự 

lựa chọn của má sao nghiệt ngã 

quá vậy …! 

Đã bao lần má kể cho các con tôi 

nghe những câu chuyện cổ tích về 

công chúa, về hoàng tử, về các cô 

tiên xinh đẹp…Một ngày kia con 

tôi lớn lên, tôi sẽ kể cho các con 

tôi nghe về “Bà Tiên” của chị em 

tôi, bà tiên tóc bạc, dáng đi hơi 

khập khiễng vì một vết sẹo 

dài…Truyện cổ tích má viết cho 

chúng tôi bằng cả sự nhọc nhằn, 

sự đau đớn, bằng nƣớc mắt, mồ 

hôi và bằng cả cuộc đời của má…  

 

(ST.) 

 

 

Những Điều Bất Ngờ 
Dành Tặng Ông Bà 

Ông bà là những ngƣời rất đặc 

biệt. Họ trao cho chúng ta tình 

yêu thƣơng và truyền dạy điều 

hay lẽ phải. Chỉ bằng những hành 

động đơn giản dƣới đây, bạn có 

thể mang niềm vui đến cho ông 

bà đấy! 

 

Ảnh minh họa 

 

1. Đến thăm hỏi bất ngờ  

Trong cuộc sống bận rộn, ai cũng 

thấy có thật ít thời gian để dành 

cho gia đình. Một trong những 

điều đặc biệt gây bất ngờ cho ông 

bà bạn chính là chuyến đến thăm 

không báo trƣớc. Chắc chắn ông 

bà sẽ rất vui mừng và cƣng chiều 

bạn. 

3. Tặng ông bà lịch gia đình Hãy 

chọn một cuốn lịch trống rồi ghép 

ảnh con, cháu, chắt vào mỗi trang 

lịch. Đánh dấu sẵn những ngày 

quan trọng của gia đình nhƣ ngày 

sinh nhật, hay lễ kỉ niệm… Cho 

con cháu viết lời nhắn gửi đến 

ông bà ngay trên trang lịch. Cuốn 

lịch của bạn sẽ đảm bảo rằng ông 

bà là một phần trong những dịp 

quan trọng trong gia đình, ngay cả 

khi họ không thể góp mặt. 

4. Tặng ông bà một chiếc “hộp 

niềm vui”  

Hãy tìm hiểu trƣớc xem những 

hoạt động yêu thích của ông bà là 

gì, sau đó, tạo một chiếc “hộp 

niềm vui” có chứa tất cả những 

món đồ liên quan đến hoạt động 

đó. Đây có thể là một trong những 

bất ngờ đặc biệt nhất dành tặng 

ông bà, bởi vì họ sẽ luôn nghĩ đến 

bạn mỗi lần say mê trong sở 

thích. 

5. Thể hiện nghệ thuật cắt dán 

ảnh  

Ngƣời lớn tuổi hay ôn lại kỉ niệm 

nên bạn có thể giúp ông bà bằng 

cách tạo ra những bức ảnh cắt 

ghép từ ảnh cũ, hoặc những bức 

ảnh chụp chung với con cháu của 

ông bà. 

6. Làm một video nói về cuộc 

sống của bạn 

Ông bà thƣờng cảm thấy cuộc 

sống của họ có nhiều khác biệt so 

với đời con cháu. Vậy hãy làm 

một video về chính cuộc sống của 

bạn. Ghi lại những hình ảnh ở 

trƣờng học, hay nơi làm việc, giới 

thiệu bạn bè, cho ông bà thấy một 

cái nhìn toàn cảnh về đời sống 

thƣờng nhật của bạn để họ biết 

rằng bạn vẫn luôn nghĩ đến ông 

bà. 

7. Làm tình nguyện cùng ông bà  

Rất nhiều ông bà thích đi làm từ 

thiện. Nếu có thể, bạn hãy cùng 

tham gia. Cách đó, bạn không chỉ 

giúp đƣợc ngƣời nghèo mà còn 

dành đƣợc thời gian bên ông bà 

nữa. Nếu đi làm tình nguyện là 

chuyện không tƣởng, hãy đóng 

góp phần nào đó cho việc từ thiện 

của ông bà. 

(ST.) 
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Thằng bé chào đời sau Lễ Phục 
Sinh đúng một tuần. Lúc ấy tiết trời 
đang tiết Xuân, hoa lá nở tưng 
bừng, lũ chim sáo vắng tiếng trong 
mùa Đông, đã trở lại nhảy nhót 
trên khoảng sân cỏ ướt, ríu rít trên 
cây hoa đào, nghe vui vui như 
tiếng khóc oa oa của thằng bé 
trong căn nhà vốn yên ắng của một 
đôi vợ chồng son. 
  
Đúng ra theo sự chẩn đoán của 
bác sĩ thì thằng bé đã nằm lỳ trong 
bụng mẹ đến một tuần lễ. Người 
mình gọi là “chửa trâu”, và những 
đứa trẻ nằm lâu trong bụng mẹ đều 
được tiên đoán là lì lợm. Có lẽ nó lì 
thật, vì suốt một tuần lễ đó thằng 
bé không ngớt đá banh trong bụng 
mẹ, nó quẫy đạp lung tung. Tuần lễ 
cuối cùng đó, mẹ nó đi đứng ì ạch, 
ngồi đâu thở đó như phải vác một 
cái ba lô biết nhúc nhích đằng 
trước bụng. Ban đêm, mẹ nó chỉ 
ngủ chập chờn vì không biết xoay 
trở sao cho thằng bé nằm yên, 
chắc chắn trong cái bụng chật hẹp 
đó, cu cậu rất bực mình. 
  
Cậu ta không thể ra đời bình 
thường như những đứa trẻ khác, 
càng ở lì trong đó thì cậu lại càng 
lớn hơn, đó là lý do cuối cùng sau 
nhiều giờ quằn quại với những cơn 
đau dồn dập từng chập, người ta 
phải đưa mẹ nó vào phòng giải 
phẫu. Thời đại văn minh, người ta 
mổ bụng để đem một đứa nhỏ ra 
khỏi lòng mẹ dễ như mổ gà. Dẫu ra 
đời bằng cách nào, thằng bé vẫn 
được giải phóng ra khỏi cái bụng 
mẹ ấm áp và chật hẹp, vì đã đến 
lúc phải ra. 
  
Người ta hay chờ một đứa bé chào 
đời, xem ngày, giờ, tháng, năm 
sinh để lấy cho đứa nhỏ một lá số 
tử vi, vì nghĩ số mệnh của con 
người đã được gắn với một vị sao 
trên trời. Nhưng nếu phải giải phẫu 

để mang một đứa trẻ ra khỏi bụng 
mẹ, người ta có thể mổ bất cứ giờ 
nào người ta muốn. Đó cũng là 
điều mà bà nội nó thắc mắc, và 
cho rằng vị bác sĩ sản khoa chính 
là người quyết định lá số tử vi cho 
nó, nếu ông ta tính toán được giờ 
khắc cho thằng bé có được một lá 
số tốt. 
 
Đấy là nói chuyện tầm phào về số 
mệnh con người, chứ lúc thằng 
nhỏ được cô y tá da đen như lọ 
chảo, âu yếm đặt nó lên chiếc 
giường nhỏ trong căn phòng kính 
mát lạnh, cởi trần trùng trục với 
phần rốn chưa được cột lại, nom 
thằng bé đầy vẻ tội nghiệp. Nó tròn 
xoay, bóng lưởng, lớp da mỏng 
non nớt như mọng nước, đôi mắt 
nhắm tít mà miệng vẫn há ra để 
hét lên những tiếng khóc đầu đời. 
Nó không nhăn nhúm, đỏ hỏn như 
những đứa bé khác, mà lại thẳng 
căng như một đứa bé đã đầy 
tháng. Tuy vậy, nó vẫn chưa quen 
được cái lạnh của không khí bên 
ngoài, đâu có ấm như bụng mẹ, và 
dẫu mặt nệm ấy mềm mại tới đâu, 
đối với nó vẫn vừa lạnh vừa cứng 
hơn bụng mẹ nó. Cho nên nó cần 
phải phản đối, bằng cách cứ hét 
lên một chập, nó lại im như để lấy 
sức, và khi tưởng nó thiu thiu ngủ, 
lại thấy thằng bé hét lên dữ dội 
hơn. 
 Nó khóc khỏe thật, nếu đừng sốt 
ruột thì cứ để cho thằng bé hét lên 
cho nở phổi. Chỉ có ông bà, cô cậu 
đứng bên ngoài là có vẻ bất mãn, 
khi thấy cô y tá người da màu cứ 
thong thả đo, khám, ngắm nghía, 
lấy máu thằng bé Á Đông đang la 
hét mà cười một cách thích thú. 
Mái tóc đen phủ kín cái đầu tròn, 
hai cánh tay còn nhỏ mà đầy ngấn 
đang cố giơ bàn tay huơ huơ lên 
không khí, hai bàn chân nhỏ xíu 
cũng đạp mạnh mẽ vào khoảng 
không, quá lạ lùng cho cái trống 
rỗng của thế giới bên ngoài mà chú 
tiếp cận. Ít ra trong bụng mẹ, dù 
xoay trở có khó khăn nhưng đứa 
bé vẫn cảm thấy mình được bơi lội 
trong một thế giới ấm áp đầy sự 
che chở, còn giờ đây nó cô đơn 
quá. Thế là vừa mở mắt chào đời, 
đứa trẻ đã tiếp cận ngay với một 

sự trống trải và cô đơn, nếu không 
có những vòng tay nâng niu của 
người thân, chắc nó còn khóc mãi. 
Cô đỡ vờn thằng bé như mèo vờn 
chuột, bây giờ thì cứ tha hồ khóc, 
tha hồ phản đối cái lối cư xử kỳ cục 
của xã hội loài người, nhưng đã ra 
đời thì phải biết chấp nhận những 
điều mới mẻ để mà còn thích nghi 
với hoàn cảnh sống. Thằng bé 
không được tắm ngay, còn phải 
nằm la hét chán chê, đến nỗi cả 
người nó run lên và hai cái bàn 
chân dường như cũng tím tái vì 
lạnh. Phía bên ngoài, những người 
đi qua đi lại trong nhà bảo sinh, tò 
mò đứng lại ngắm nghía thằng bé. 
Ai cũng trầm trồ khen thằng bé 
trông xinh như một con búp bê biết 
cử động, còn người nhà thì lại ái 
ngại khi thấy cô đỡ bỏ thằng bé 
nằm một mình quá lâu mà không 
sốt ruột. 
 
Lúc này, qua tấm kính ngăn đôi 
giữa những người thân và kẻ hiếu 
kỳ đứng bên ngoài, cô y tá mới 
thong thả, từ từ cho thằng nhỏ 
thưởng thức sự mát mẻ đầu tiên, 
nghĩa là nó cần được tắm để rửa 
sạch những thứ nhớt nhau bám 
vào mình cả chín tháng mười ngày 
trong bụng mẹ. Hình như sự tắm 
tát làm thằng bé dễ chịu và nó thôi 
không khóc nữa, khi cô đỡ lấy 
miếng gạc thật mỏng, với chút xà 
bông hòa trong nước ấm, cô gội 
đầu và xoa xoa vào cái ót còn phập 
phều của thằng nhỏ. Cô ta xoa mãi 
lên mớ tóc đen mềm mại của thằng 
bé Á Đông, còn thằng nhỏ khi 
được xoa dịu cũng nằm im, làn 
nước ấm dễ chịu quá, cho nên nó 
vừa tắm mà vẫn có thể thiu thiu 
ngủ. 
Bây giờ thì thằng bé đã được mặc 
áo, phần cuống rốn vừa tách rời 
với cái nhau của người mẹ đã 
được băng lại ấm áp, và nó được 
cuốn chặt chẽ trong chiếc khăn 
lông mềm và êm. Nó chưa ngủ, 
vẫn cựa quậy, há cái miệng xinh 
xẻo ra như để tớp một chút gì đó 
mà nó đã quen làm như thế trong 
bụng mẹ. Chẳng phải chờ đợi lâu, 
cô đỡ đã chuẩn bị cho nó một bình 
sữa nhỏ xíu, rồi cô bế nó lên, đong 
đưa trong đôi cánh tay béo tròn, 

Cu Tý 
Nguyên Nhung 
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vừa giúp thằng nhỏ xơi bữa ăn đầu 
đời. Lạ thật, không ai dạy mà thằng 
bé đã biết bú, nó ngoạp lấy ngay, 
và nút một cách ngon lành thứ 
nước ngọt ngọt, thơm thơm vào 
bụng, để rồi chập chờn đi vào giấc 
ngủ đầu đời. 
  
Lúc ấy, cả nhà hai bên nội ngoại 
đều đứng bên ngoài để ngắm 
nghía mãi khuôn mặt thiên thần, 
với nụ cười ngây ngô hay những 
cái nhăn nhúm rất dễ yêu khi thằng 
bé mơ ngủ. Người sung sướng và 
hạnh phúc nhất có lẽ là bố nó, 
cũng là người đầu tiên đón nhận 
tác phẩm của mình từ tay cô đỡ, 
thằng bé lúc ấy chỉ là một sinh vật 
bé nhỏ biết ngo ngoe mà sao xinh 
xắn, tròn trịa, trong khi mẹ nó còn 
phải nằm nghỉ trong phòng hậu giải 
phẫu. Tác phẩm này là sự đúc kết 
của một tình yêu vợ chồng rất đằm 
thắm, bằng giao hòa của thể xác 
cũng như tâm hồn, tự nó đã là 
hạnh phúc mà người ta không thể 
mua được bằng tiền. Nó giống như 
con tim và khối óc của một người 
cầm bút, mỗi tác phẩm viết ra là 
của riêng mà không thể đem so 
sánh với bất cứ tác phẩm của bất 
cứ tác giả nào khác. Nỗi vui ấy 
khiến người cha ngắm nghía con 
mình đầy lòng thương yêu, dù 
không phải mang nặng chín tháng 
mười ngày, dù không phải trải qua 
những giờ phút đau dập dồn, thắt 
bụng như người mẹ trước khi con 
chào đời. 
Bây giờ thì mọi người tha hồ nhìn 
thằng bé để bình phẩm về nó. 
Khỏe, thì chắc chắn thằng bé khỏe 
rồi vì cứ nhìn những cái ngấn trên 
tay chân nó là đủ thấy. Lúc nãy, hai 
con mắt đen của nó có lúc đã mở 
ra để hấp háy nhìn đời một cách vô 
ý thức, nhưng căn cứ vào đấy 
cũng đủ biết chỉ độ ba tháng thôi, 
hai con mắt ấy sẽ mở to, đen như 
hạt nhãn, long lanh, xinh như đôi 
mắt chim sẻ hay ríu rít ngoài sân 
ăn hột cỏ. Mái tóc đen rậm rạp 
mượt mịn, vầng trán ấy hứa hẹn 
thằng bé rất thông minh, vuông vắn 
như vầng trán của ông nội, còn 
chiếc má núm đồng tiền nằm trên 
má trái lại là của bà nội, đó là 
những cái giống đầu tiên mà ông 

bà nội nhìn thấy khi đứa cháu sinh 
ra. 
  
Đối với ông bà, cô chú, dì cậu hai 
bên thì sự ra đời của đứa cháu đã 
là hạnh phúc mới mẻ, là niềm vui 
của cả hai bên dòng họ, và mỗi 
bên nhìn đứa cháu theo cách của 
mình. Bà ngoại có thể thấy thằng 
bé háu ăn như cậu nó hồi nhỏ, hay 
ngáp ồn ào như ông ngoại, cặp 
chân mày của bố nó và cái mũi kia 
thì giống mẹ như đúc. Chưa biết 
thằng bé sẽ giống ai, vì nó còn bé 
quá, còn thay đổi nhiều, nhưng vì 
lòng thương yêu khiến tất cả đều 
nhìn cháu bằng sự kết hợp tất cả 
những cái đẹp, cái dễ yêu của 
những ông bà, cô chú, cậu dì có 
liên quan tới cha mẹ nó. Đó là 
hạnh phúc của một đứa bé được 
chào đời trong sự hân hoan của 
một gia đình đầm ấm, mà căn bản 
là tình yêu của cha mẹ nó và sự 
mong đợi của cả gia đình hai bên. 
 
Chắc chắn khi sinh ra thằng bé đã 
được bố mẹ nó chuẩn bị cho một 
cái tên, nhất là ở xứ này thì lại cần 
phải có tên Mỹ để đi học. Song 
song với cái tên Mỹ, thằng bé vẫn 
kèm thêm tên Việt Nam, nhưng cái 
tên cúng cơm quen thuộc nhất, dễ 
gọi nhất vẫn là cu Tý, như biết bao 
gia đình Việt Nam đã từng gọi cu 
Tèo, con Ty cho những đứa cháu 
trong nhà. Có biết bao nhiêu thằng 
cu Tý da vàng chào đời ở nước 
Mỹ, lúc biết nói vẫn thỏ thẻ tiếng 
Việt với ông bà, cha mẹ, và khi đi 
học vẫn nói tiếng Anh như gió. Đó 
là một điều tự hào cho những gia 
đình Việt Nam trẻ tuổi, vẫn phần 
nào duy trì được ngôn ngữ và văn 
hóa của Việt Nam trong một xứ sở 
có biết bao khác biệt. 
Cu Tý đâu phải tự dưng mà lớn 
lên, cũng phải trải qua những quá 
trình lẫy, bò, ngồi, đứng một cách 
tự nhiên. Thời gian này cũng trải 
qua nhiều cơn ốm đau ấm đầu sổ 
mũi, ho hen. Khi trời vào Đông, cu 
Tý cũng hay bị cảm. Lúc mọc răng 
nó vẫn nóng sốt tiêu chảy, cu Tý 
đã hành hạ bố mẹ nó nhiều đêm 
mất ngủ. Bú nhiều quá cu Tý cũng 
có thể ọc ra tất cả, để rồi đói lại đòi 
ăn, hay nó có thể khóc vì bất cứ lý 

do gì mà chẳng ai hiểu được. 
Không có gì kỳ cục bằng thằng bé 
có thể thức dậy lúc nửa đêm để ư 
a nói chuyện, hay khóc thét lên để 
mẹ nó phải ngồi dậy nhiều lần 
trong đêm tối. Thời gian này là thời 
gian vất vả nhất cho những bậc 
cha mẹ, và chính vì thế mà những 
cha mẹ trẻ bỗng dưng lại nghĩ tới 
nỗi cực nhọc của cha mẹ mình 
trước kia, khi đã trải qua những lúc 
nuôi con vất vả như vậy. 
 
Mỗi một tiến triển về cơ thể hay trí 
óc của cu Tý đều được cả nhà 
theo dõi một cách thú vị. Mới hơn 
hai tháng cu Tý đã biết cười, đã 
biết mở to đôi mắt, đã biết u ơ để 
trả lời những câu hỏi âu ơ của bố 
mẹ, ông bà. Qua tháng thứ tư cu 
Tý đã dễ thương lắm, hai con mắt 
đen nhánh mà trong veo, cái miệng 
còn thơm mùi sữa lúc nào cũng toe 
ra cười khi được hỏi tới. Cu Tý đã 
biết lẫy, nó cố đẩy cái mình nặng 
nề ấy lật úp xuống, ngẩng đầu lên, 
rồi một lúc tức bụng, mỏi cổ lại 
nằm bẹp xuống, lại la làng lên, lại 
khóc để đòi bế. Đó chỉ là động tác 
thể dục đầu tiên cu Tý làm, còn 
tiếp theo những động tác mới mà 
cu Tý cần phải uống hết nhiều 
thùng sữa, mới có thể đi hết con 
đường thơ ấu ai cũng phải trải qua. 
 
Cu Tý lớn nhanh như cây rau cải 
ngoài vườn, mới gieo hột hôm nào 
đã mọc lên những chiếc lá bé tý, 
chỉ ngoảnh đi ngoảnh lại đã thấy 
những búp cải non nhú lên nhiều 
chiếc lá nõn. Bất cứ một loại cây 
nào, dẫu sau này lớn lên sinh sản 
những thứ hoa quả ngon hay 
không ngon, lúc vừa đâm lên 
những cái lộc non, vẫn đủ sức đem 
cả mùa Xuân đến cho khu vườn đỡ 
xơ xác. 
  
Cu Tý cũng vậy. Đây là lúc mà nó 
ngủ nhiều, ăn liên miên, tiêu hóa 
tốt nên tã lót cũng phải thay luôn 
luôn để khỏi ướt đít, vì tuy chửa 
biết gì, nhưng mỗi lần thấy khó 
chịu, cu Tý lại phải “nhè” để bố mẹ 
biết mà thay tã. Có lẽ tiếng khóc là 
vũ khí thô sơ mà lợi hại nhất để cu 
Tý bắt mọi người phải chú ý đến 
mình. Đái cũng khóc, ị cũng khóc, 
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đói cũng khóc , buồn ngủ khóc và 
khi nằm lâu một mình nó cũng 
khóc. Mỗi một yêu sách của cu Tý 
đều được thỏa mãn ngay, thế là 
mới bé tý, nó cũng biết dùng đó 
làm phương tiện để đòi hỏi. 
Còn phải trải qua nhiều giai đoạn 
nóng đầu, tiêu chảy, sổ mũi cu Tý 
mới làm được thêm được những 
động tác thể dục mới, theo từng 
tháng tuổi để phát triển và những 
“thực đơn” được thay đổi dần khi 
cu Tý lớn hơn. Không thể dùng mỗi 
thứ sữa beo béo, làn lạt của thời 
kỳ non nớt, cu Tý bây giờ đã có thể 
ăn thêm những đĩa bột lỏng, pha 
chế theo kiểu Việt Nam, nghĩa là 
cho thêm một chút nước mắm vào 
nồi nước gà để lấy chất bổ. Hình 
như dòng máu người Việt Nam 
không vì tha phương lưu lạc xứ 
người lại quên được hương vị 
nước mắm, vẫn nằm trong huyết 
quản thằng bé dẫu nó được đẻ ra 
ở xứ này, thằng bé tiếp nhận ngay 
những gì cha mẹ nó đã tiếp nhận 
từ bao thế hệ cha ông. Cu Tý thích 
ăn bột quậy với “soup” gà và tỵ 
nước mắm, câu đầu tiên khi nó 
khóc lại là những tiếng “ mẹ, mẹ” 
rất dễ thương, và lớn hơn một 
chút, cu Tý đã được dạy để biết 
gật đầu thay cho một tiếng “Ạ”. 
 Có khó gì đâu khi cương quyết 
muốn bảo tồn những cái hay, cái 
đẹp của Văn Hóa Việt Nam. Những 
đứa trẻ dẫu ra đời ở bất cứ nơi nào 
trên trái đất, chẳng biết mặt mũi 
quê hương, xứ sở của cha mẹ là 
gì, vẫn có thể tiếp nối, tồn tại văn 
hóa dân tộc thật dễ dàng, nếu cha 
mẹ nó biết duy trì và trân trọng cái 
đẹp của một gia đình theo lối Việt. 
  
Cu Tý lớn nhanh trong niềm vui 
của gia đình ông bà nội ngoại hai 
bên. Bây giờ thì cậu ta xinh lắm, 
hai con mắt đen tròn như hai hạt 
nhãn, đôi má phính phơn phớt 
hồng, bên trong cái miệng ướt 
nước dãi đã lấp ló mấy chiếc răng 
cửa trắng nõn. Nó hay toét miệng 
cười khi được hỏi tới, và tay chân 
đã mũm mĩm, tròn trĩnh hơn. 
  
Coi vậy cu Tý cũng biết phân biệt 
người thân kẻ lạ. Người nó yêu 

nhất chắc chắn phải là mẹ, và 
quen mặt với cu Tý thì nhất định 
phải là bố. Mỗi lần bố đi làm về, cu 
Tý đã biết giơ đôi cánh tay lên 
mừng đón, và nó đã líu lo nói 
những câu vô nghĩa để biểu lộ sự 
mừng rỡ hân hoan rất ngây thơ. 
Thấy người lạ, rất bất lịch sự nó 
nhìn chăm chăm vào mặt khách, 
khi khách giơ tay bế, cu Tý vội 
quay vào lòng mẹ để trốn. Cơ thể 
phát triển đi cùng với trí óc, khiến 
cu Tý lúc biết bò và biết đứng 
chựng, muốn tuột xuống chiếc 
giường thấp mà không ngã, nó đã 
biết quay mông lại, thò hai cái chân 
xuống để có một thế đứng vững 
chắc, trước khi bò đi loanh quanh 
khắp nhà. Trước khi biết được điều 
đó, cu Tý cũng đã ngã chổng vó 
mấy lần. Đây là bài học đầu tiên 
mà nó ý thức được trong một hoàn 
cảnh mới, có lẽ cũng rất cần để 
thằng bé khi ngã đã có thể tự mình 
ngồi dậy được. 
Nó đã biết vui, biết cười, lại cũng 
biết hờn, biết giận. Đấy là tất cả 
những thay đổi của một sợi dây leo 
ngoài khu vườn, biết lần theo bờ 
vách mà leo lên, thay vì chúi đầu 
xuống. Tất cả những thay đổi của 
con người, của cỏ cây, dường như 
đã có sự tính toán cẩn thận của 
ông Trời, khiến đời sống con người 
cũng vì thế càng trở nên phong 
phú, thích nghi được với những 
hoàn cảnh sống, dù chẳng may 
sinh ra dưới một vì sao xấu.  
Bây giờ thằng bé đã được một tuổi. 
Một năm đầu tiên để làm người 
thấy đơn giản vậy nhưng bố mẹ nó 
vất vả vô chừng. Thằng bé vịn vào 
một cái ghế, và tự nhiên như bản 
năng của một con người thích tự 
lập, nó buông tay và tập đứng 
chựng một lúc. Đôi chân nhỏ bé 
vẫn run rẩy chưa dám bước đi một 
mình, nó lại vội vã bám lấy chiếc 
ghế cho khỏi ngã. Rồi nó cũng biết 
đi, khởi đầu vẫn phải có chỗ nào 
bám lấy để đứng yên, rồi lần từng 
bước đi men theo chiếc ghế xa 
lông trong phòng khách, vịn vào 
thành giường, thằng bé đã đi 
những bước thích thú đầu tiên. 
Nhưng chỉ một ít lâu, nó đã tự cố 
đưa cái thân mình lên bằng hai đầu 

gối, rồi cứ thế xiêu vẹo đi như một 
người say rượu, chỉ một đoạn thật 
ngắn nó ngã đến mấy lần, lại can 
đảm đứng lên và đi tới, vì mẹ nó 
đang đứng ở đằng kia chờ nó. 
  
Y như một con chim non tập bay, 
mới đầu còn sợ sệt bay lè tè trên 
khoảng sân vắng, rồi hôm nào đó 
nhìn thấy mẹ đang đậu trên cành 
cây đào thấp, cố bay lên với mẹ, 
và chú chim non đã không ngờ 
mình bay được. Hình ảnh này cũng 
gợi cho ông bà nó nhớ những ngày 
thơ ấu, mượn được chiếc xe đạp 
của người lớn, cũng cố phơi mình 
dưới cái nắng chang chang để tập 
chạy. Chiếc xe tành tạch trên con 
đường cát bỏng, lăn được một vài 
vòng mà không ngã, cảm giác ấy 
thần tiên lắm, đâu khác gì thằng 
cháu bây giờ đã tự đứng lên, lắc lư 
cái mông tròn trĩnh đi từng bước 
xiêu vẹo, nhủi đầu về hướng có mẹ 
nó đang chờ.  
 
Chẳng mấy chốc mà thằng bé đã 
biết đứng, biết đi, biết làm trò như 
một chú khỉ con trong sở thú. Nó 
cười sằng sặc vì một cớ rất trẻ 
con, cũng biết nhăn mặt làm xấu, 
đối với ông bà, cha mẹ, cô chú lúc 
này, đều nhìn cháu với sự thích thú 
và yêu thương. Cu Tý có đủ sức 
để mang tiếng cười đến cho cả 
nhà, vì nó bây giờ xinh xắn như 
một chú chó con, nét mặt thiên 
thần đó dường như đã đem tới sự 
vui tươi, bình an cho mọi người. 
Đó chính là nguyên nhân tại sao 
người ta cần phải sinh sôi, nảy nở, 
để chiếc sân cỏ đời thêm mượt mà 
vì những lá cỏ non. 
Bây giờ, cu Tý có thể là mang chút 
dáng dấp của ông nội qua hình ảnh 
vầng trán vuông vắn, chiếc núm 
đồng tiền của bà nội, khuôn mặt 
của chú, đôi mắt của bố, cái mũi 
của mẹ, dáng đi của ông ngoại, 
giận dỗi phụng phịu như cậu út. 
Tất cả cũng chỉ vì lòng yêu cháu 
mà thấy được cái hình bóng của 
mình năm xưa, đứa cháu là sự hòa 
nhập của bố mẹ nó, dưới bóng mát 
của hai bên gia đình nội ngoại. 
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Anh Lý Văn Lâm và mẹ trong viện dưỡng 

lão ở Garden Grove – ảnh: Hoàng 

Thanh/Viễn Đông 

Có lẽ ai ai trong đời cũng đã có lần 

đi taxi. Dễ ợt có gì đâu, cứ tìm số 

điện thoại các hãng taxi rồi bấm số 

gọi, cho biết địa điểm, xong thì chờ 

xe tới đón. Nhƣng ở quận Cam thì 

không biết từ bao giờ lại xuất hiện 

một nghề là lạ, đó là "taxi đƣa đón 

phi trƣờng". Cứ mở các nhật báo ở 

mục quảng cáo, rao vặt thì thấy 

ngay hằng hà sa số "Đƣa đón - Đi 

khắp nơi - Dọn nhà - Phi trƣờng - 

Tuyên thệ - Thi lấy bằng", vân vân 

và vân vân. Đa số những ngƣời làm 

nghề này là đàn ông (nhƣng vẫn có 

phụ nữ), ngƣời Việt Nam. Có 

ngƣời làm thêm nhƣ một nghề tay 

trái, nhƣng đa số thì xem đây là 

nghề chính để nuôi sống bản thân 

và gia đình. Con số các taxi Việt 

Nam ngày càng đông, và nghề này 

cũng khá thịnh hành vì dễ làm, 

thuận tiện về giờ giấc. Dƣờng nhƣ 

ngƣời dân ở vùng này ít khi gọi taxi 

Mỹ vì giá cả mắc hơn, vả lại nói 

chuyện với taxi Việt Nam thì dễ 

dàng, khỏi cần suy nghĩ tìm từ ngữ 

chi cho mệt óc. Thông thƣờng hễ 

cần thì mình gọi taxi, gặp ngƣời 

nào cũng đƣợc, và rất ít ai quan tâm 

đến việc chọn một ngƣời taxi riêng 

cho mình. Nhƣng tôi thì khác... 

Tôi quen anh Lâm taxi gần 3 năm 

nay. Mắt tôi hơi yếu, nên mỗi lần 

cần đi đâu xa, tôi không dám lái xe 

mà gọi taxi. Lần đầu tôi mở báo ra 

xem rồi gọi anh A, lần kế gọi anh 

B, rồi anh C, anh D... nhƣng dần 

theo năm tháng, tôi quyết định 

chọn anh Lâm làm ngƣời  taxi 

"ruột" mà tôi ƣng ý nhất. Bởi anh 

tính giá phải chăng, anh lại vui 

tính, lên xe anh hay nói chuyện 

này, chuyện nọ cho thời gian qua 

mau, hay có thể do anh và tôi hợp 

gu chăng? Nên thƣờng khi cần đi 

đâu, bao giờ tôi cũng gọi anh trƣớc, 

chỉ khi nào anh kẹt vào ngày giờ tôi 

cần, thì tôi mới gọi ngƣời khác. 

Nhƣng có một điểm mà có lẽ một 

số hành khách có lẽ không hài lòng 

cho lắm, nhƣ có lần anh tâm sự với 

tôi, là anh luôn luôn đến đón họ 

sớm chút hay trễ chút. Tôi còn nhớ 

lần đó, tôi hẹn anh tới đón lúc 11 

giờ rƣỡi. Anh hỏi: “Đi sớm chút 

đƣợc không em? 11 giờ 10 anh lại, 

ráng giúp dùm anh chút đi”. Ngẫm 

nghĩ thấy cũng không có gì mà ầm 

ĩ, tôi đồng ý. 

Khi lên xe, anh Lâm phân trần: 

“Em thông cảm dùm. Anh phải 

mua cháo mang vào cho Má anh. 

Hôm qua tự dƣng bả nói thèm ăn 

cháo gà. Mà anh không mua là bả 

giận bỏ cơm cho coi”. Tôi ngạc 

nhiên lắm, vì có bà mẹ nào mà 

“nhõng nhẽo” dữ vậy ta. Hỏi ra thì 

mới biết mẹ anh Lâm đang ở trong 

viện dƣỡng lão từ hơn 6 năm qua. 

Anh còn nói: “Cám ơn em nha. 

Nhiều khách khó chịu lắm, họ chỉ 

muốn đi thật đúng giờ. Sớm chút là 

họ bỏ, gọi taxi khác. Anh cũng 

đành chịu mất khách thôi”. 

Anh Lâm lái xe vào khu dƣỡng lão 

trên đƣờng Haster. Anh bảo tôi 

ngồi trong xe đợi, 10 phút anh quay 

lại ngay. Tò mò, tôi hỏi: “Em vô 

đƣợc không?”. Anh Lâm gật đầu: 

“Đƣợc chứ, chỉ sợ làm phiền em 

thôi”. Thế là hai anh em bƣớc vào 
Garden Park Care Center. 

Lần đầu tiên vào khu nursing 

home, tôi ngơ ngác nhƣ con nai 

vàng, anh Lâm đi đâu tôi cứ theo 

đó. Sao mà quẹo trái, quẹo phải 

tùm lum, vậy mà ảnh thuộc lòng 

mới tài chứ. Bƣớc vào phòng, 

không thấy ai, anh quay sang tôi 

nói: “Chắc họ đƣa Má anh ra hội 

trƣờng rồi”, xong anh tất tả quay ra. 

Hai chúng tôi đang đi trong dãy 

hành lang thì tôi nghe tiếng cƣời 

nói ồn ào vui nhộn văng vẳng ra từ 

một căn phòng. Lúc đó tôi nghĩ: 

“Ái chà, ngƣời già mà sao còn cƣời 

giỡn dữ vậy? Coi bộ cũng yêu đời 

quá chứ”. Nhƣng hỡi ôi, khi bƣớc 

vô hội trƣờng thì mới biết thực hƣ. 

Thì ra tiếng cƣời giỡn nãy giờ tôi 

nghe là tiếng cô MC trên màn ảnh 

đang pha trò trong show ca nhạc. 

Trƣớc mặt tôi chừng hơn ba chục 

ông bà lão, mà hơn hai phần ba là 

bà, chỉ chừng vài ông cụ mà thôi, 

và ai nấy đều ngồi trên xe lăn. Tôi 

quay sang anh Lâm: “Sao đàn bà 

không vậy anh?”. Anh trả lời ngay 

không suy nghĩ: “Thì đàn bà bao 

giờ cũng khổ hơn đàn ông, em 

không thấy vậy à? Sống thọ mà làm 

gì, con cái nó thảy mình vô đây 

chèo queo một mình, sống vậy thì 

anh thà chết còn sƣớng hơn”. Tôi 

thấy vui vui vì cái tính bộc trực, 

nghĩ gì nói đó của anh taxi này. Tôi 

chợt nhớ mình có đọc ở đâu đó 

ngƣời ta có nói là đàn bà sống thọ 

hơn đàn ông vì sức chịu đựng dẻo 

dai hơn, và đàn bà chịu... khóc hơn 

     Chuyện đứa con trai hiếu thảo  
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đàn ông, và đó cũng là một cách giúp 

xả stress. 

Trƣớc mặt tôi là những gƣơng mặt 

vô hồn, dửng dƣng, im lặng. Tôi lúng 

túng, và chỉ trong tíc tắc, tôi quyết 

định mĩm cƣời, cƣời với mọi ngƣời 

tôi gặp nơi đây, vì tôi nghĩ có lẽ đó là 

món quà duy nhất mà với họ, có thể 

là còn ý nghĩa và giá trị. Tôi quay 

sang cƣời: “Chào bác”, “Chào cô”. 

 Những ngƣời đàn bà nhìn tôi, nhƣng 

chẳng ai cƣời. Gƣơng mặt ai cũng 

buồn, không chút xúc cảm.  

Một cụ già ngồi gục xuống mà nƣớc 

miếng cứ chảy dài xuống áo. Cụ bên 

cạnh thì quẹo đầu sang một bên, mắt 

đờ đẫn, dƣờng nhƣ cụ bị tật ở cổ thì 

phải. 

 Bỗng dƣng có bà cụ trông có vẻ già 

lắm, nét mặt rất phúc hậu, cụ chắp 

hai tay xá tôi lia lịa. Tôi sợ mang tội 

nên lật đật vịn hai tay bà lại và nói: 

“Cụ khỏe không cụ? Cụ đừng lạy 

con. Con vào thăm cụ đây”. Anh 

Lâm bảo: “Bà này sắp bị Alzheimer 

rồi em ơi. Từ mấy tháng nay ngày 

nào bả cũng mong chờ con trai và 

cháu nội vô thăm, mà tụi nó cứ biệt 

tăm. Bả đang lạy Phật cầu cho con 

cháu vô thăm đó, chứ không phải lạy 

em đâu”. Tôi nghe lòng mình thắt lại. 

Tôi liền giả bộ: “Má, con tới thăm 

Má nè. Má khỏe không?”. Bà cụ 

ngƣớc lên nhìn tôi, nhíu nhíu cặp mắt 

tèm nhèm mà tôi thấy hai tròng đen 

đã mờ đục hẳn, bà nhìn một hồi, vẻ 

hoài nghi, và lát sau bà lắc đầu: 

“Không, con trai, con trai”, rồi bà lại 

xá tôi lia lịa. Anh Lâm kéo tay tôi: 

“Anh đã nói con bả là con trai kia 

mà, em giả bộ bả đâu có tin”. Tôi 

nói: “Vậy thì bà cụ còn tỉnh mà anh, 

còn trí nhớ mà”. Anh Lâm gật đầu: 

“Chỉ những gì dính líu tới con cháu 

thì bà nhớ. Còn những việc khác nhƣ 

làm vệ sinh, đi tiểu tiện, ăn uống thì 

bà quên hết. Có vào đây thì em mới 

thấm thía tình đời”. 

Anh Lâm bƣớc đến và đƣa tay đẩy 

một chiếc xe lăn. Một bác gái chừng 

ngoài 70, mà tôi đoán là mẹ anh, 

ngồi ủ rũ trên xe nhƣ đang buồn ngủ. 

Tôi theo anh đƣa bác về phòng. Đến 

nơi, anh đỡ bác lên giƣờng, xong anh 

bày tô cháo ra trên bàn rồi bảo: 

“Cháo gà nóng con mới mua, mợ ăn 

đi kẻo nguội. Còn đây là nƣớc mía, 

ăn xong mợ nhớ uống. Giờ con phải 

đƣa khách đi, trễ giờ rồi”. Tôi chào 

bác gái ra về. Bà chỉ gật nhẹ đầu đáp 

lại. 

Lên xe, tôi tò mò hỏi thêm về bác. 

Anh Lâm kể: “Ba má anh có 5 ngƣời 

con. Xƣa kia ba anh là đại úy của 3 

đời tổng thống (Vua Bảo Đại, TT 

Diệm và TT Thiệu). Má anh ở nhà 

nội trợ lo cho 5 đứa con. Ba anh 

mang tiếng là đại úy chứ nhà anh 

nghèo lắm, má anh giỏi xoay xở vô 

cùng mới đủ sống đó chứ. Sau 75, ba 

anh ở tù 5 năm rồi sau đó cả nhà 

đƣợc sang Mỹ năm 1989 theo diện 

HO. Khi mới qua với hai bàn tay 

trắng, cả ba và má anh đều phải đi 

làm đủ nghề để sống và nuôi các con. 

Khi đó mấy anh em cũng lớn rồi, 

mạnh đứa nào đứa nấy bung ra đi 

làm. Tụi anh đứa nào cũng sức trai 

tráng, ăn mạnh nhƣ voi, nên má anh 

cứ dành hết món ăn nào bổ là 

nhƣờng cho chồng và các con. Ba 

anh thì sức khoẻ rất kém sau những 

năm tù đày, nên ổng cứ bệnh rề rề và 

qua đời năm 1997 vì bị xuất huyết 

bao tử. Sau cái chết của ba, má anh 

càng xuống tinh thần thấy rõ. Lúc 

này anh và mấy đứa em đã có gia 

đình riêng. Anh là anh cả, thằng S. 

có vợ , mua nhà nhƣng không dám 

mang má về ở chung, mặc dù nó là 

đứa khá giả nhất trong gia đình. Con 

C. lấy chồng dọn đi Nevada. Thằng 

A. thì qua ở với vợ bên Thụy Sĩ. Chỉ 

còn anh và N., cô em gái bệnh tâm 

thần từ hồi còn ở Việt Nam, nên má 

ở với anh và nó. Ông bà mình có câu 

„Cha mẹ nuôi con biển trời lai láng, 

Con nuôi cha mẹ kể tháng kể ngày‟. 

Anh thấy câu này không đúng chút 

nào. Bởi nhƣ gia đình anh nè, tụi em 

anh có đứa nào nuôi ba má đƣợc một 

ngày nào đâu mà kể.  Tội nghiệp ổng 

bả, cả đời còng lƣng nuôi con khôn 

lớn. Để khi thành danh thì đứa nào 

cũng sợ chồng, sợ vợ không dám cho 

ba má ở chung. Ai cũng ca hoài cái 

điệp khúc „Con có gia đình riêng, 

còn nhiều thứ lo lắm. Thầy mợ ráng 

tự lo đi‟. Đúng là bạc bẽo tình đời”. 

Sau khi xổ một tràng cho hả giận, 

anh Lâm ngừng chút lấy hơi rồi tiếp 

tục kể: “Xƣa kia khi ở Việt Nam má 

anh đã ít vận động, suốt ngày chỉ ở 

trong nhà lo việc bếp núc và chăm 

sóc các con, và có lẽ vậy mà xƣơng 

má đã yếu. Sang đây thì bác sĩ cho 

biết là má anh bị thoái hóa cột sống, 

và các khớp xƣơng ở đầu gối, cổ tay, 

đều thiếu chất dịch trơn nên cử động 

đều gây đau đớn lắm. Má không còn 

đi làm đƣợc nữa, và phải đi gặp bác 

sĩ thƣờng xuyên để chữa trị. Sau 5 

năm thì bác sĩ đề nghị với gia đình là 

cho má anh vô nursing home thì sẽ 

dễ dàng hơn, vì mấy anh chị em 

không ai rảnh mà chăm sóc cho má 

hết”. 

Giọng anh Lâm đều đều: “Có ở xứ 

này mới nhận ra là đa số con cái đều 

bất hiếu lắm em ơi. Nƣớc Việt Nam 

mình nghèo, con đi làm không đủ 

nuôi thân, nên không sao lo cho cha 

mẹ, mình còn chấp nhận đƣợc. Còn ở 

Mỹ, đứa nào cũng có xe, có nhà, chỉ 

có mỗi thời gian và lòng hiếu thảo là 

không có. Mà thời gian có đào ra 

đƣợc, cũng chỉ để dẫn vợ, chồng, con 

cái đi nghỉ hè, còn ông bà già thì mặc 

xác họ. Ngày nào vô đây 3 bận là anh 

tức, anh hận cái bạc bẽo của tình đời. 

Thằng con mà má anh thƣơng nhất, 

cũng lại là đứa ham tiền, sợ vợ mà 

chƣa hề đến gặp má, dù chỉ một lần, 

từ hơn 6 năm má anh vào đây. Anh 

là thằng má la rầy nhiều nhất, giờ thì 

chỉ mình anh mỗi ngày 3 cử vào ra, 

đem cơm nƣớc và săn sóc cho bả”. 

- Bộ trong đó họ không lo cho bác 

ăn uống sao anh? 

- Có chứ. Nhƣng ngƣời già trở tính 

lắm em ơi. 6 giờ sáng anh phải đích 

thân pha cà phê mang vô cho má, bởi 

chỉ có anh là biết cách pha đậm lạt 

nhƣ thế nào thôi, chứ mua ngoài tiệm 

má anh không chịu uống. Trƣa phải 

mua món canh nào bả thích, còn 

chiều thì có lúc mua đồ tráng miệng, 

chè hay món gì nhẹ nhẹ mang vô. 

Anh thuộc lòng món nào má anh 
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thích, món nào bả không ƣa. Mà hễ 

anh không vô một cữ là bả nhịn 

không ăn cơm, thành thử khách mà 

gọi gần đến giờ vô nursing home là 

anh đành phải từ chối, không nhận 

khách, bởi vậy mà đời anh nghèo cứ 

mãi nghèo. Anh thì quê mùa có biết 

gì về tâm lý đâu, nhƣng anh nghe 

ngƣời ta nói rằng ngƣời già rất sợ cô 

đơn, họ sợ bị bỏ rơi. Chính vì vậy mà 

họ tìm mọi cách để con cháu chú ý 

và quan tâm đến họ. Nói theo cách 

bình dân của mình, thì ngƣời già hay 

“trở chứng” lắm. Anh thì cứ nghĩ 

đơn giản là ngày xƣa lúc còn nhỏ 

mình cũng quậy ba má làm ổng bả 

cực khổ, thì giờ nếu má có làm eo 

làm sách chút cũng không sao. Là 

con mình phải biết chiều ba má, lỡ 

mai này má có chết anh sẽ không hối 

hận chút gì hết cả. 

Lần thứ hai đi taxi thì anh Lâm chở 

tôi ghé vào mang cơm cho bác gái. 

Hôm ấy bác mới vừa hết chứng 

nhiễm trùng phổi và đƣợc đƣa từ nhà 

thƣơng về. Khi tôi chào, bác chỉ gật 

nhẹ đầu nhƣ mọi lần. Tôi đƣa mắt 

nhìn quanh phòng. Trên đầu giƣờng 

bác có treo đầy các ảnh Đức Chúa 

Giê-su và Đức Mẹ Maria cùng cây 

thánh giá. Tôi muốn bắt chuyện với 

bác nhƣng không biết nói gì, cuối 

cùng tôi bảo: “Bác nhớ cầu nguyện 

mỗi ngày nhe bác. Chúa sẽ che chở 

cho bác”. Bà không nói gì cả mà chỉ 

gật đầu. 

Chiếc giƣờng bên cạnh có một cô trẻ 

hơn đang nằm dán mắt nhìn trên trần 

nhà. Tôi ngạc nhiên vì thấy cái tivi 

đang mở, chiếu bộ phim Đại Hàn thì 

phải, coi bộ hay và gay cấn lắm, mà 

sao hai ngƣời không ai thèm xem. 

Tôi bắt chuyện: “Ở đây cũng đƣợc 

quá cô hả? Có tivi để xem phim đỡ 

buồn”. Cô này nói ngay: “Chán lắm. 

Phim lúc nào cũng mơ với mộng. 

Đời ở ngoài mới cay đắng hơn nhiều. 

Nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại , 

nằm đây 3 năm rồi có khác gì nhà tù 

đâu”. Hỏi thăm tôi đƣợc biết là cô bị 

hƣ thận, phải lọc thận 4 lần mỗi tuần 

từ vài năm nay, nhƣng chồng cô 

không rảnh chở cô đi, nên cuối cùng 

gia đình quyết định cho cô vào đây 

luôn để... rảnh nợ (theo lời cô nói ). 

Cô chua chát: “Lúc mới đầu, để 

thuyết phục tôi chịu vô đây, ổng 

(chồng cô) hứa là sẽ vào thăm tui dịp 

cuối tuần, nhƣng đƣợc đâu vài tháng 

thì riết rồi cũng bặt tăm luôn. Nghe 

đồn ổng có bà khác rồi. Cuộc đời 

khốn nạn lắm”. Cô cay đắng lên 

tiếng. 

Anh Lâm bƣớc vô, đỡ bác gái đi làm 

vệ sinh. Lúc trở ra, trông bác có vẻ 

mệt, nên anh dìu đặt mẹ lên giƣờng 

rồi rủ tôi đi đến bàn trực hỏi thăm về 

thuốc men của bác. Trên đƣờng đi tôi 

hỏi nhỏ: “Sao má anh ít nói quá 

vậy?”. “Còn gì mà nói em”. Giọng 

anh Lâm bực bội. “Em thử nghĩ 5 

đứa con mình nuôi từ nhỏ, cả đời cơ 

cực vì tụi nó, giờ mình già yếu thì 

không thấy mặt mũi đứa nào. Nằm ở 

đây 24 tiếng mỗi ngày, dài lắm em 

biết hôn. Hơn 6 năm trời, tha hồ mà 

nuốt nƣớc mắt ngƣợc vào trong. Má 

anh không nói, nhƣng anh biết trong 

đầu bả nói nhiều lắm, và vì vậy mà 

đau khổ vô cùng. Những ai độc thân 

hay không con cái vậy mà sƣớng. 

Anh bảo bả nhiều lần rồi, „Mợ đừng 

suy nghĩ nữa. Ngƣời khổ là con đây 

nè. Lo cho mợ, cho vợ, cho con cái, 

cho đứa em bệnh tâm thần, riết rồi 

con muốn điên cả đầu và chỉ mong 

đƣợc chết sớm mà thôi‟”. 

Khi ngồi trên xe, chúng tôi nói 

chuyện nhiều lắm. Tôi thông cảm 

cho hoàn cảnh của anh, ngày nào anh 

cũng vào thăm má 3 cữ, đem cơm, 

đồ tráng miệng, và nhất là mỗi lần 

bác sĩ cho thứ thuốc mới là má anh 

đều làm nƣ không chịu uống. Anh 

kể: “Bả nhất định không uống thuốc. 

Bả cứ nói uống nhiều thuốc quá rồi 

cũng chết, vậy uống mà làm gì? Anh 

năn nỉ quá thì cuối cùng bả ra điều 

kiện là anh phải ngủ lại qua đêm, để 

lỡ nếu uống thuốc vô mà có bị gì thì 

anh chở bả đi bệnh viện gấp”. 

 - Vậy anh có ngủ lại không? Tôi hỏi.  

- Dĩ nhiên rồi, đã dụ bả thì phải dụ 

tới nơi tới chốn chứ. Anh giả bộ trải 

tấm khăn nằm đại dƣới đất, mà phải 

làm lén nữa chứ. Nhìn trƣớc nhìn sau 

không thấy bóng nhân viên thì anh 

mới dám nằm. Hễ nghe tiếng chân ai 

bƣớc tới là anh bật dậy, nói dối má là 

anh đi vệ sinh, vậy mà bả tin. Uống 

thuốc xong một hồi là bả ngủ. Thế là 

anh chuồn về nhà. 

Tôi buồn cƣời vì óc “sáng tạo” của 

anh Lâm. Nhƣng vẫn còn tò mò, tôi 

hỏi:  

- Sáng mai thức dậy không thấy anh 

thì bể mánh làm sao? 

- Vậy là em chƣa biết gì về ngƣời già 

rồi. Ngủ một đêm là họ quên sạch, vô 

đây là ai cũng gần lú lẫn hết rồi em 

ơi. 

Cách đây hơn một tháng, hai anh em 

có dịp đi xe chung, và bàn tán về đủ 

thứ chuyện trên đời, kinh tế xuống 

dốc, thất nghiệp, rồi về cơn thiên tai 

tại Nhật. Anh Lâm bảo tôi: “Nói 

thiệt, thiên tai, chiến tranh, thảm họa 

hạt nhân gì anh cũng không sợ. Điều 

duy nhất mà anh sợ là anh chết trƣớc 

má anh. Bởi anh biết anh mà có bề gì 

là má anh sẽ không còn sống nổi 

nữa. 6 năm qua, anh đã trở thành 

niềm vui và hy vọng của bả mỗi 

ngày. Có một lần anh bệnh nên nhức 

đầu quá không dậy nổi, nên sáng và 

trƣa anh không vô. Đến chiều thì cô 

nhân viên gọi, cô ta nói là má anh 

không chịu ăn uống gì hết. Bả cáu 

gắt với mọi ngƣời và cứ ngồi ngóng 

về hƣớng cửa. Bởi vậy mà nhƣ em 

biết đó, kinh tế khó khăn, nghề taxi 

nghèo lắm, nhƣng hễ khách có gọi 

trùng vào giờ anh phải vô thăm má, 

thì anh luôn luôn chọn má, mà bỏ 

khách. Không có ngƣời khách này, 

anh hy vọng sẽ còn ngƣời khách 

khác, nhƣng má thì anh chỉ có một. 

Từ bao năm nay chƣa bao giờ anh có 

thể đi chơi đâu với vợ con, cũng may 

trời thƣơng nên bà xã anh rất thông 

cảm. Nhiều lúc mệt mỏi quá anh hay 

to tiếng với má, lúc về nhà thì lại hối 

hận. Chắc tại anh là đàn ông nên 

không biết nói dịu dàng em ơi”. Tôi 

im lặng. Thấy thƣơng ngƣời lái taxi 

ở vào tuổi trung niên nhƣng chƣa có 

đƣợc một ngày no đủ. Thƣơng dáng 
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anh lúc nào cũng tất tả. Thƣơng 

tƣớng đi của anh bao giờ cũng hối 

hả. Thƣơng cái lƣng anh khòm khòm 

cứ chúi về phía trƣớc. Có đôi lần anh 

hơi to tiếng với mẹ anh, và tôi hiểu là 

vì anh sợ trễ giờ của khách, lo khách 

sẽ phiền hà, nhƣng tấm lòng hiếu 

thảo của anh thì chƣa chắc ngƣời con 

nào khác đã có đƣợc. 

Tuần rồi có việc cần đi taxi, tôi lại 

gọi anh Lâm. Giọng anh lo lắng: “Má 

anh bị gãy xƣơng chân rồi. Em có thể 

đi sớm nửa tiếng dùm anh đƣợc 

không? Anh vào đó lo cho bả chút 

rồi mình đi”. Tôi đồng ý. 

Trên xe anh kể tôi nghe: “Nửa tháng 

trƣớc khi đỡ bác lên giƣờng, cô nhân 

viên vô tình không để ý nên một ống 

chân của má đập vào thanh giƣờng 

và gãy. Từ đó má anh phải bó bột và 

không di chuyển đƣợc. Đau đớn mà 

bả không chịu uống thuốc, hễ anh 

vào là má cứ cằn nhằn khiến anh 

nhức cả óc”. 

 Anh Lâm thở dài chán nản: “Nhiều 

lúc anh mỏi mệt quá, chỉ muốn đƣợc 

chết cho xong. Nhƣng lại nghĩ đến 

má, anh chết thì ai lo cho bả? Mai 

này anh già, anh không mong đứa 

con nào lo cho mình hết. Anh chỉ 

mong khi nào má mất, anh lo mai 

táng cho bả đàng hoàng tƣơm tất, rồi 

thì  anh ƣớc mình sẽ ra đi theo bả 

cho xong, sống thọ chƣa chắc là phúc 

đức đâu em”. 

Chiếc taxi cứ bon bon trên đƣờng. 

Thấy tôi im lặng, anh Lâm lại bắt 

chuyện: “Em thấy khổ vậy đó, nhƣng 

chƣa phải tận cùng đâu em. Hôm nào 

tiện anh dẫn em qua khu bên kia, nơi 

đó chỉ toàn những ngƣời bệnh hấp 

hối, nằm liệt trên giƣờng với đời 

sống thực vật. Họ không còn biết gì 

nữa hết, cũng không còn cả cảm xúc. 

Anh luôn tự an ủi mình là mỗi ngày 

ra vào những chốn này, mới nhắc 

nhở cho anh rằng đời là bể khổ, và 

mình còn sống đƣợc ngày nào khỏe 

mạnh thì đã là hạnh phúc”. 

Tự dƣng tôi chợt nhớ ra một điều, 

nên bảo anh: 

 - Sắp đến ngày lễ Mẹ rồi đó, anh có 

định mua gì hay làm gì cho bác vui 

không? 

 - Anh làm hoài đó chứ, sinh nhật, 

Tết, Giáng Sinh, anh đều có quà cho 

bả vui. Nhƣng riết rồi cũng chẳng 

còn ai vui, kể cả má hay anh. Ngƣời 

già vào đây từ từ rồi tim ai cũng chai, 

mà anh là ngƣời nuôi bệnh, tim anh 

cũng chai từ hồi nào anh không biết 

nữa.  

Tôi góp ý:  

- Có lẽ anh bị stress nhiều quá 

không? Công ăn việc làm, các em bỏ 

rơi mẹ, áp lực từ nhiều thứ quá nên 

anh buồn và bất mãn. Nhƣng anh cố 

gắng đi, khi nào mẹ mất  thì anh sẽ 

không hề hối tiếc điều gì cả.  

Anh Lâm lặng thinh. 

Khi vào trong, nhƣ mọi lần, anh Lâm 

cứ hối mẹ: “Mợ mau lên, kẻo khách 

đợi”. Tôi bảo: “Từ từ, không sao đâu 

anh, hôm nay em không gấp”. Trong 

khi anh Lâm đi tìm ngƣời nhân viên 

để dặn dò điều gì đó, tôi bƣớc lại hỏi 

thăm bác gái về cái chân đang bó 

bột. Bác cứ gật gật đầu, có vẻ mỏi 

mệt. Tôi hỏi: “Sắp đến lễ Mẹ rồi, bác 

thích hoa gì, anh Lâm sẽ mang vào 

tặng bác”. Bà lắc đầu: “Không cần”. 

Tôi không biết nói gì nữa. Nghe có 

tiếng chân ai bƣớc tới gần, tôi đoán 

là anh Lâm nên tôi chào bác ra về. 

Tôi nói: “Bác đừng buồn. Bác hạnh 

phúc hơn nhiều ngƣời khác lắm, bởi 

vì ít ra bác cũng còn có đƣợc một 

đứa con hiếu thảo”. Bác gái gật đầu 

và quay mặt đi. Tôi thoáng thấy giọt 

nƣớc mắt ứa ra từ khóe mắt bà. Chắc 

có lẽ ngƣợng với tôi nên bác quay 

nhìn nơi khác. Tôi bƣớc đi về hƣớng 

cửa phòng, lòng cảm thấy vui, vì tôi 

hiểu đó là giọt nƣớc mắt hạnh phúc 

của một ngƣời Mẹ. 

Rời khu nursing home, tôi tự hỏi biết 

bao ngƣời mẹ, ngƣời cha cả cuộc 

đời  hy sinh vì con cháu, để rồi khi 

bóng xế chiều tàn họ một mình vò võ 

nơi đây. Vào các viện dƣỡng lão nhƣ 

thế này tôi mới càng thấm thía câu 

nói của ông bà xƣa: “Nƣớc mắt chảy 

xuôi, có bao giờ chảy ngƣợc?”. Ngày 

lễ Mẹ sắp đến rồi, hằng trăm ngàn 

đứa con, thử hỏi có đƣợc bao nhiêu 

ngƣời còn nhớ ra là họ vẫn còn có 

một bà Mẹ tại nơi này?  

Đột nhiên tôi nhớ đến Má. Má tôi 

đang ở xa, và chƣa năm nào tôi có 

dịp mừng lễ Mother's Day cùng Mẹ.  

Nhìn đồng hồ. 12 giờ trƣa. Mặt trời 

đứng bóng. Tôi thấy mắt mình cay 

cay, có lẽ do chói nắng? Và sao tự 

dƣng mũi bắt đầu sụt sịt.  

Anh Lâm chợt quay sang hỏi: 

- Em sao vậy? Sao mắt đỏ rồi? Nhớ 

Má hả? 

Tôi gật đầu. 

- Nhớ thì về thăm Má. 

 - Bận... Tôi lúng búng. Năm nào lễ 

Mẹ, em cũng bận đi làm... 

 Giọng anh Lâm dịu xuống: 

- Em gọi thăm Má đi, và cũng đừng 

buồn. Xứ này ai mà không bận, anh 

hiểu. Thôi cứ ráng nhớ dùm anh câu 

này: 

“Ai còn Mẹ xin đừng làm Mẹ khóc 

Đừng để buồn lên mắt Mẹ nghe 

không?” 

Tôi gật đầu, ráng kềm chế để cầm 

giữ giọt nƣớc mắt. Tiếng anh Lâm 

nhắc: “Đi em. Trễ giờ rồi”. Xong anh 

hối hả bƣớc về phía xe. Tôi lầm lũi 

theo sau. 

 (Tặng anh Lâm - người lái taxi hiếu 

thảo) 

 

Trần Thị Tuyết Thu 
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Những dấu hiệu 
cảnh báo sức khỏe 
 

Thông thƣờng, bệnh tật trong cơ 

thể thƣờng trải qua một quá trình 

tiến triển. Vì vậy, mọi ngƣời cần 

chú ý đến những dấu hiệu thay 

đổi của cơ thể để sớm phát hiện 

và điều trị bệnh kịp thời. 

Sau khi tỉnh giấc 

 

Buổi sáng thức dậy, nếu thấy 

chóng mặt, nhức đầu có thể bạn 

đã bị thoái hóa đốt sống lƣng hoặc 

là máu lên não không đủ. Nếu sau 

20 phút thức dậy nhƣng mặt mũi 

vẫn phù nề thì thận hoặc tim có 

vấn đề. Sáng dậy buồn nôn mà 

không phải là mang thai do ốm 

nghén thì có thể bạn bị viêm dạ 

dày mãn tính hoặc gan có vấn đề. 

Sáng dậy đi tiểu thấy nƣớc tiểu 

màu vàng thì hãy coi chừng gan 

của bạn. 

 

Thay đổi sắc mặt 
 

Một ngƣời ở trạng thái sức khỏe 

bình thƣờng thì sắc mặt không có 

vấn đề gì khác thƣờng. Tuy nhiên, 

nếu sắc mặt ửng đỏ thì có thể mắc 

bệnh liên quan đến bệnh tim, cao 

huyết áp; nếu sắc mặt vàng, có thể 

mệt mỏi có thể bị viêm gan; khi 

sắc mặt xanh có thể bạn bị thiếu 

máu do thiếu sắt; nếu võng mạc 

mắt có  một đốm nâu thì tim bạn 

có vấn đề… 

 

Răng miệng và hơi thở 

 

Nếu lợi chảy máu thì có thể là do 

sâu răng hoặc viêm lợi. Tuy 

nhiên, lợi chảy máu cũng liên 

quan đến bệnh gan. Ngƣời bị gan 

mãn tính rất hay bị chảy máu lợi, 

ngoài ra còn chảy máu mũi và 

kinh nguyệt nhiều. Nguyên nhân 

chính là tế bào gan bị tổn thƣơng 

nhiều, gây trở ngại cho quá trình 

đông máu. Nếu hơi thở nặng mùi 

có thể bạn bị sâu răng hoặc dạ dày 

không ổn, hoặc cơ thể thiếu kẽm 

và vitamin B. 

 
Thường xuyên khát nước cũng phải cẩn 

trọng. (Ảnh minh họa) 

Thường xuyên khát nước 
 

Cần phải kiểm tra xem mức 

đƣờng huyết ra sao, hoặc có mắc 

bệnh đái đƣờng hay không. Nếu 4 

– 5 giờ sáng ngủ dậy thấy đói và 

khát, kèm theo mệt mỏi, chỉ khi 

nào ăn sáng xong mới thấy thoải 

mái thì có thể mắc bệnh đái 

đƣờng. Ăn thức ăn chứa dầu, mỡ 

xong bị đau phần thƣợng vị thì có 

thể gan mật có vấn đề. Nếu ăn 

uống vẫn nhiều mà cân nặng sụt 

nhanh thì chức năng tuyến giáp 

trạng có vấn đề. Nếu ăn không 

ngon, tim đập nhanh, hay mộng 

mị, mất ngủ bạn nên kiểm tra tim 

hoặc do làm việc quá sức. 

 

Không bỏ qua đôi tay  
 

Khi móng tay mọc chậm và bị 

gãy là dấu hiệu cho biết cơ thể 

thiếu kẽm. Lòng bàn tay không 

hồng hào có thể bị rối loạn nội 

tiết. Tinh thần căng thẳng và hƣng 

phấn cùng với lòng bàn tay ra đầy 

mồ hôi là do tuyến giáp trạng có 

vấn đề. 

 

Đôi mắt 
 

Mắt hay bị hoa, khô và nhìn hơi 

bị mờ là dấu hiệu chức năng của 

gan đang bị suy thoái. Lúc này 

bạn hãy ấn xung quanh gan sẽ có 

cảm giác bị phù và nên đi khám 

bác sĩ ngay. Mặt khác cũng cần 

phải vệ sinh mắt cẩn thận và 

không đƣợc để mắt làm việc quá 

sức. 

 

Tai ong ong 
 

Đây là dấu hiệu cho thấy chức 

năng thận của bạn đang có vấn đề. 

Khi thận bị suy yếu, ngoài tai bị 

ong còn có các dấu hiệu khác nhƣ 

đau lƣng, đi tiểu nhiều và đau 

chân. 

 

Leo cầu thang thấy tim đập 

nhanh, tức ngực 
 

Là dấu hiệu cho thấy chức năng 

tim đang bị suy thoái. Nếu cảm 

thấy tức ngực thì đó là tín hiệu rất 

nguy hiểm, nên đi khám bác sĩ 

sớm. 

(Sưu  tầm) 

 
 
 

        Sức Khỏe 
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    Vui Với Tuổi Già 

Thư tình tuổi 90 

Anh ngồi bấu tay vào thành 

giƣờng nhìn ra ngoài trời. Hình 

nhƣ mƣa. Mắt anh mấy ngày nay 

thấy nắng loà nhoà lại tƣởng mƣa, 

thấy mƣa thì nhìn nhƣ đang nắng 

xuống. Thằng chắt nội nói, mắt cụ 

nhìn không rõ nữa, cụ đi đâu để 

cháu dắt. Nó nói thật em nhỉ, 

nhƣng mình cần gì nó dắt, ví thử 

có em đến ngoài ngõ kia, anh 

chẳng nhìn thấy rõ mồn một. 

Anh vẫn khoẻ. Mỗi ngày các cháu 

nó cho ăn năm bữa, mỗi bữa một 

bát cháo đã nát nhừ. Anh chỉ dám 

viết thƣ cho em mà không dám 

gọi điện vì tiếng của anh nói em 

chỉ có thể nghe nhƣ tiếng rừng phi 

lao xào xạc. 

Sáng nào anh cũng đi thể dục, đi 

từ mép giƣờng ra tới bậc cửa sổ, 

vị chi là bốn bƣớc. Bốn bƣớc mà 

đi mất hai giờ, mồ hôi đổ vã ra, 

sảng khoái ghê! 

Nay con cháu đông rồi, anh 

không phải đánh máy nhƣ ngày 

xửa ngày xƣa nữa, các cháu giúp 

ông. Nhƣng khi viết thƣ cho em, 

anh phải tự đánh máy lấy. Thƣ 

này anh viết từ mùa hè, giữa hè, 

đến đúng mùa đông thì xong, mỗi 

ngày anh viết quần quật đƣợc hai 

dòng. Ngày nào viết đến ba dòng 

thì phải truyền một lọ đạm. 

Nhớ cách đây chừng 50 năm em 

nhỉ, chúng mình chạy ào ào trên 

bãi biển. Em thì lúc nào cũng hét 

lên: Thích quá cơ. Còn anh thì 

chạy theo sau nhìn em, thấy đôi 

chân em trắng loáng trong ánh 

chiều hoàng hôn ở bãi biển mà 

nhớ mãi. Giờ vẫn nhớ đấy. Hôm 

rồi, nhớ em quá bảo đứa cháu nó 

đƣa ra biển. Đinh nhấc chân bƣớc, 

định hổn hển nhắc lại lời em nói, 

thích quá cơ, nhƣng suýt nữa 

ngƣời anh đổ chúi xuống vì gió 

biển thổi. 

Nhận đƣợc tin em đã hết ốm, đã 

ăn đƣợc mỗi bữa năm thìa cháo 

bột mà mừng quá. Ăn năm thìa là 

tốt rồi, ăn nhiều quá không nên 

em ạ. Anh khoẻ thế này mà chỉ ăn 

bốn thìa thôi là thấy no căng. Nhớ 

ngày xửa ngày xƣa vẫn thích ăn 

cơm nguội với nƣớc cá kho. Vừa 

rồi, tự dƣng thèm cơm nguội cá 

kho, ăn một chút thôi mà miệng 

anh nhƣ ăn phải đá hộc, đau tê tái. 

Anh nhắc nhé, nếu ngoài trời có 

gió là em không đƣợc ra ngoài. 

Hôm qua, mấy đứa cháu bảo ông 

ơi, ra sân hóng mát, gió nồm mát 

lắm ông ạ. Theo chân nó vừa ra 

tới sân, ngọn gió nồm suýt thổi 

anh bay lên nóc nhà, may có hai 

thằng cháu giữ chặt. 

Sắp tới ngày sinh nhật em nhỉ. 

Thế là em đã tròn tuổi 80. Hôm 

đó anh sẽ cố gắng điện thoại. 

Nhƣng anh nói trƣớc, nếu em 

nghe tiếng xào xào tức là anh nói 

rằng em đấy hả. Khi nghe tiếng 

thùm thùm tức là anh đang chúc 

em sinh nhật vui vẻ. Đến khi nghe 

tiếng phù phù nhiều lần là anh 

đang hôn em. 

Nhớ hồi ấy, anh đƣa hai tay lên 

nhấc bổng em quay mấy vòng 

giữa trời, em cƣời rất to. Giờ anh 

nhìn lại đôi tay mình, hình nhƣ 

tay ai, nhìn rất tội. Hôm qua anh 

cố nhấc con búp bê bé tý lên cao 

mà nghe tiếng xƣơng cốt kêu răng 

rắc, sợ quá nên thôi. 

Em ngủ ngon không? 

Anh chợp mắt từ chập tối. đến 

khoảng 9 giờ là dậy, ngồi, nhìn ra 

trời đêm. Mấy đứa cháu nói ông 

ngủ ít quá. Anh bảo, thì đến khi 

ông ra đi, xuống đất, ông ngủ cả 

ngày lo gì. 

Thỉnh thoảng, anh vẫn mở máy 

tính, xem lại mấy bài viết trên 

blog hồi ấy, thấy rất vui. Chắc giờ 

mấy ông, mấy bà blogger cũng 

không còn mấy ai nữa, lâu chẳng 

thấy ai vào blog nữa. Lũ cháu hỏi, 

ông ơi, blog là gì. Chúng nó bây 

giờ chẳng có blog. Ngồi bô đi ị 

mà vẫn có màn hình máy tính ở 

miệng bô, thích thật. Thời buổi 

giờ hiện đại quá, mình chẳng biết 

gì. Nhà anh, có cái máy giặt, con 

cháu nó đi làm, điều khiển từ xa, 

điều khiển cả rôbốt. Anh ngồi, 

rôbốt nó đến, nó cởi áo anh ra, nó 

gội đầu cho anh, tắm táp, rồi còn 

mang áo quần đi giặt. Lũ trẻ bây 

giờ yêu nhau cũng nhờ rôbốt làm 

hộ. Máy chữ không cần đánh, 

muốn viết gì, chỉ cần đọc là máy 

tính tự gõ chữ. Nhƣng tiếng anh 

phì phèo quá nên máy chữ nó 

đánh sai hết cả. Ai đời anh viết, 

em ơi, anh nhớ em lắm nhƣng vì 

miệng anh móm mém phì phò nên 

máy nó nghe không rõ, nó đánh 

thành: Phem phơi, phanh phớ 

phem phắm. Thế mới bực! 

Anh không muốn gọi em là bà. 

Cứ gọi nhau bằng anh, bằng em 

thế nghe ngọt ngào. Hai ngày nữa 

anh tròn 90 tuổi. Anh đợi thƣ em. 

Mà nếu không gửi đƣợc thƣ thì 

bảo rôbốt nó mang thƣ đến cho 

anh em nhé. 

Anh dừng bút. 

Thắng chắt nội đang mang chén 

cháo bột đến để cho anh ăn. 

Chúc em ngủ ngon nhé. Nhớ  

đừng ra gió. 

(Sƣu tầm) 

http://vn.rd.yahoo.com/blog/mod/art_title/*http:/vn.360plus.yahoo.com/duongngantam_91/article?mid=599
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                          Những Tư Tưởng Đẹp 
 
Respect cannot be demanded, it must be earned. Respect is earned only by giving it away. 
Sự kính trọng, không thể yêu cầu mà được, phải đạt lấy. Sự kính trọng chỉ đạt được bằng cách 
cho đi.   
 
Time is very slow for those who wait, very fast for those who are scared, very long for those 
who lament,  very short for those who celebrate. But, for those who love, time is eternity. 
(William Shakespeare) 
Thời gian trôi thật chậm đối với ai chờ đợi, rất nhanh đối với ai sợ hãi, rất dài đối với ai phàn nàn 
than thở, rất ngắn đối với ai mừng lễ. Nhưng đối với những ai yêu thương, thời gian là vĩnh cửu. 
 
Many people lose the small joys,  in hope for the big happiness. (Pearl S Buck) 
Nhiều người mất những niềm vui nhỏ, vì hy vọng vào hạnh phúc lớn.  
 
A good plan for today is better than a perfect plan for tomorrow. [George S Patton] 
Một chương trình tốt cho hôm nay thì hơn là một chương trình hoàn hảo cho ngày mai.  
 
A smart man learns from his mistakes.   A wise man learns from the mistakes of others. 
Một người thông minh học được từ các lầm lỗi của mình.  Một người khôn ngoan học được từ 
các lầm lỗi của kẻ khác. 
 
Why repeat the old errors, if there are so many new errors to commit. (Bertrand Russel) 
Tại sao lại phải nhắc lại những sai lầm cũ, nếu còn phạm quá nhiều sai lầm mới.  
 
If a drop of water falls in a lake, there is no identity.  But if it falls on a leaf of lotus, it shines like 
a pearl.  We need to choose the best place where we can shine. 
Một giọt nước rơi xuống hồ nước, chẳng hề được nhận biết. Nhưng khi rơi trên một lá sen, nó 
tỏa sáng như viên ngọc. Chúng ta cần chọn nơi tốt nhất để có thể tỏa sáng. 
 
When we reach for the stars, we may not quite get them, but we won't come up with a handful 
of mud either. [Leo Burnett]  
Khi vươn tới các vì sao, có lẽ chúng ta cũng chẳng nắm được chúng, nhưng cũng không phải 
kết thúc với một nắm bùn trong tay. 
 
In any moment of decision, the best thing you can do is thinking and do the right thing. The 
worst thing you can do is do nothing. (Theodore Roosevelt) 
Bất cứ khi nào phải quyết định, điều tốt nhất bạn có thể làm, là suy nghĩ và làm việc đúng. Điều 
tệ nhất bạn có thể làm. là không làm gì cả.                                             
 
Love me when I less deserve it, because it’s then when I need it most. (Chinese Proverb)  
Hãy yêu tôi khi tôi ít đáng được yêu nhất bởi vì chính khi đó là lúc tôi cần được yêu nhất.  
 
Nothing can be taught to a man; but it’s possible to help him to find the answer within himself. 
(Galileo Galilei) 
Không thể dạy bất cứ điều gì cho một người; nhưng có thể giúp người ấy tìm ra câu trả lời từ bên 
trong chính mình.  
 

Never walk on the traveled path, because it only leads you where the others have been. 
(Graham Bell)  
Đừng bao giờ bước đi trên đường người khác đã đi, bởi vì nó chỉ dẫn bạn đến nơi những người 
khác đã đến.    
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Danh sách 31 cụ tổ lập 

làng Thức Hóa, Bùi Chu: 

1- Ông Ðinh Viết Hƣng – 

Lý Trƣởng  

2- Ông Ðỗ Viết Xuân  

3- Ông Dinh Viết Nhƣơng  

4- Ông Ðinh Viết Huyến  

5- Ông Ðinh Viết Lai  

6- Ông Ðinh Viết Thạc  

7- Ông Ðinh Viết Nhậm  

8- Ông Ðinh Viết Khánh  

9- Ông Ðinh Ðức Dụ  

10- Ông Ðinh Viết Hào  

11- Ông Ðinh Viết Thiệu  

12- Ông Ðinh Năng Thi  

|13- Ông Ðinh Ðức Hậu  

14- Ông Ðinh Viết Tấn  

15- Ông Ðinh Khắc Thuật  

16- Ông Ðinh Viết Nhƣng  

17- Ông Ðinh Viết Thiếu  

18- Ông Ðinh Viết Liên  

19- Ông Ðinh Viết Uý  

20- Ông Ðinh Viết Sự  

21- Ông Ðinh Viết Tuyến  

22- Ông Ðinh Viết Hiệu 

Sâm  

23- Ông Ðinh Viết Tam  

24- Ông Ðinh Viết Lục  

25- Ông Ðinh Viết Thất  

26- Ông Ðinh Viết Tảo  

27- Ông Ðinh Viết Thịnh  

28- Ông Ðinh Viết Tƣờng  

29- Ông Ðinh Quang Huy  

30- Ông Ðinh Viết Thế  

31- Ông Ðinh Viết Hiển  

 

 

              THỨC HÓA TỬ VÌ ÐẠO 

Thời kỳ đầu vua Tự Ðức (1847 – 1855) cấm đạo, chủ yếu là bắt chém 

giết ngƣời giảng đạo. Còn đối với ngƣời dân theo đạo – Tự Ðức nhắc 

nhở: “Ra sức dụ kẻ đạo Datô bỏ đàng tà, cùng bắt nó làm việc tế thần 

và cúng tổ tiên. Khỏi một năm kẻ nào còn cứng lòng, cố chấp thì phải 

thích tự vào má; hết hai năm nếu còn bất khẳng, thì đàn ông sẽ phải 

xung quân, còn đàn bà bắt làm tôi các quan”... Những quy định trên 

cùng với việc bắt giết mặc lòng, dấu chỉ ngƣời theo đạo một nhiều và 

nhiều ngƣời xƣng đạo ra tỏ tƣờng.  

Sau khi Tự Ðức ra chỉ dụ trên, quan thƣợng thƣ Nguyễn Ðình Tân ra 

sức vây bắt ngƣời theo đạo nhƣ kế hoạch đã đề ra. Năm ấy Thức Hóa 

đã bị bắt 28 chủ hộ, trong đó có cả lý trƣởng cựu Ðinh Viết Hƣng. 

Những ngƣời bị bắt phải giam tại Nam Ðịnh, bị cầm tù, bị cầm tù, bị 

cực hình tra tấn buộc phải “quá khóa”. Nhƣng tất cả đều “bất khẳng” 

nên đã phải đeo gông giải sang Quỳnh côi Thái bình chịu tử vì đạo. 

Các vị anh hùng tử đạo của ngƣời Thức Hóa đó là: 

 

1- Phêrô Ðinh Viết Nhuần. Bị cắt cổ chết  

2- Ðaminh Ðinh Viết Tuất, bị đánh chết  

3- Ðaminh Ðinh Viết Hiếu, bị đốt chết  

4- Ðaminh Ðinh Viết Ánh, bị chôn sống  

5- Phêrô Ðinh Viết Hai, bị chôn sống  

6- Ðaminh Ðinh Viết Uông, bị cắt cổ chết  

7- Gioan Ðinh Viết Tấn, bị cắt tiết chết  

8- Ðaminh Ðinh Viết Trữ, bị chôn sống  

9- Phanxicô Ðinh Viết Toan, bị cắt tiết chết  

10- Ðaminh Ðinh Viết Tuy, bị cắt cổ chết  

11- Ðaminh Ðinh Viết Hiêng, bị cắt cổ chết  

12- Ðaminh Ðinh Viết Cận, bị chôn sống  

13- Ðaminh Ðinh Viết Triển, bị cắt tiết chết  

14- Gioan Ðinh V. Hoán, bị cắt cổ chết  

15- Ðaminh Ðinh Viết Hiệu, bị đốt chết  

16- Phêrô Ðinh V. Siêu, bị đốt chết  

17- Ðaminh Ðinh V. Khánh, bị đốt chết  

18- Ðaminh Ðinh Viết Thuật, bị đốt chết  

19- Ðaminh Ðinh Viết Phổ, bị đốt chết  

20- Ðaminh Ðinh Viết Triều, bị đốt chết  

21- Gioan Ðinh Viết Thùy, bị cắt cổ chết  

22- Phêrô Ðinh Viết Hƣng, bị đốt chết  

23- Ðaminh Ðinh Viết Huy, bị chém chết  

24- Ðaminh Ðinh Viết Uý, bị cắt tiết chết  

25- Ðaminh Ðinh Viết Nhiêu, bị cắt cổ chết  

26- Ðaminh Ðinh Viết Hiển, bị cắt tiết chết  

27- Tôma Ðinh V. Cung, bị cắt cổ chết  

28- Ðaminh Ðinh Viết Miêng, Hài cốt tại Phú nhai. 
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Tình Cha Con  

 
Vào một buổi chiều mùa xuân, trời hơi lạnh, quang 
cảnh trước cửa một quán ăn khá đông người ...  
Sau khi khách đã vào hết, người ta thấy có hai vị 
khách rất đặc biệt cũng thong thả bước vào, một 
người cha và một người con. Nói đặc biệt là bởi vì 
người cha bị mù. Người con trai đi bên cạnh cẩn 
mẫn dìu người cha. Cậu con trai trạc mười tám 
mười chín tuổi, quần áo đơn giản, lộ rõ vẻ nghèo 
túng, nhưng từ cậu lại toát lên nét trầm tĩnh của 
người có học, dường như cậu vẫn đang là học 
sinh..  
 
Cậu con trai tiến đến trước mặt tôi: "Cho hai bát mì 
bò!", cậu nói to. Tôi đang định viết hoá đơn, thì cậu 
ta hướng về phía tôi và xua xua tay. Tôi ngạc 
nhiên nhìn cậu ta, cậu ta nhoẻn miệng cười biết lỗi, 
rồi chỉ tay vào bảng giá treo ở trên tường, phía sau 
lưng tôi, bảo tôi rằng chỉ làm 1 bát mì cho thịt bò, 
bát kia chỉ cần rắc chút hành là được. Lúc đầu, tôi 
hơi hoảng, nhưng sau đó chợt hiểu ra ngay. Hoá 
ra, cậu ta gọi to hai bát mì thịt bò như vậy là cố tình 
để cho người cha nghe thấy, thực ra thì tiền không 
đủ, nhưng lại không muốn cho cha biết. Tôi cười 
với cậu ta tỏ vẻ hiểu ý.  
 
Nhà bếp nhanh nhẹn bê lên ngay hai bát mì nóng 
hổi. Cậu con trai chuyển bát mì bò đến trước mặt 
cha, ân cần chăm sóc: "Cha, có mì rồi, cha ăn đi 
thôi, cha cẩn thận kẻo nóng đấy ạ!". Rồi cậu ta tự 
bưng bát mì nước về phía mình. Người cha không 
vội ăn ngay, ông cầm đũa dò dẫm đưa qua đưa lại 
trong bát. Mãi lâu sau, ông mới gắp trúng một 
miếng thịt, vội vàng bỏ miếng thịt vào bát của 
người con. "Ăn đi con, con ăn nhiều thêm một 
chút, ăn no rồi học hành chăm chỉ, sắp thi tốt 
nghiệp rồi, nếu mà thi đỗ đại học, sau này làm 
người có ích cho xã hội." Người cha nói với giọng 
hiền từ, đôi mắt tuy mờ đục vô hồn, nhưng trên 
khuôn mặt đầy nếp nhăn lại sáng lên nụ cười ấm 
áp.  
 Điều khiến cho tôi ngạc nhiên đó là, cái cậu con 
trai đó không hề cản trở việc cha gắp thịt cho mình, 
mà cứ im như thóc đón nhận miếng thịt từ bát của 
cha, rồi lại lặng lẽ gắp miếng thịt đó trả về.  
Cứ lặp đi lặp lại như vậy, dường như thịt trong bát 
của người cha cứ gắp lại đầy, gắp mãi không hết. 
Ông lão cảm động nói: "Cái quán này thật tử tế 
quá, một bát mì mà biết bao nhiêu là thịt". 

Kẻ đứng ngay bên cạnh là tôi, chợt toát hết cả 
mồ hôi, trong bát chỉ có vài mẩu thịt tội nghiệp, 
quắt queo bằng móng tay, lại mỏng chẳng 
khác gì xác ve. 
 

 
 
Người con trai nghe vậy vội vàng tiếp lời cha: 
"Cha à, cha ăn mau đi, bát của con đầy ắp 
không biết để vào đâu rồi đây này. " "Ừ, ừ, 
con ăn nhanh lên, ăn mì bò thực ra cũng có 
chất lắm đấy."  
Hành động và lời nói của hai cha con đã làm 
chúng tôi rất xúc động. Chẳng biết từ khi nào, 
bà chủ cũng đã ra đứng cạnh tôi, lặng lẽ nhìn 
hai cha con họ mà nước mắt ứa ra vì cảm 
động. 
Vừa lúc đó, cậu Trương đầu bếp bê lên một 
đĩa thịt bò vừa thái, bà chủ lấy tay ra hiệu bảo 
cậu đặt lên bàn của hai cha con nọ.  
Cậu con trai ngẩng đầu tròn mắt nhìn một lúc, 
bàn này chỉ có mỗi hai cha con cậu ngồi, cậu 
ta vội vàng hỏi lại: "Anh để nhầm bàn rồi thì 
phải?, chúng tôi không gọi thịt bò."  
Bà chủ mỉm cười bước lại chỗ họ: "Không 
nhầm đâu, hôm nay chúng tôi kỉ niệm ngày 
mở quán, đĩa thịt này là quà biếu khách hàng. 
"  
Cậu con trai cười cười, không hỏi gì thêm.  
Cậu lại gắp thêm vài miếng thịt vào bát người 
cha, sau đó, bỏ phần còn thừa vào trong một 
cái túi nhựa. Chúng tôi cứ im lặng chờ cho hai 
cha con ăn xong, rồi lại dõi mắt tiễn hai cha 
con ra khỏi quán. Mãi khi cậu Trương đi thu 
bát đĩa, đột nhiên kêu lên khe khẽ. Hoá ra, 
đáy bát của cậu con trai đè lên mấy tờ tiền 
giấy, vừa đúng giá tiền của một đĩa thịt bò, 
được viết trên bảng giá của cửa hàng. Cùng 
lúc, tôi, bà chủ, và cả cậu Trương chẳng ai nói 
lên lời, chỉ lặng lẽ thở dài, mỗi người theo đuổi 
một ý nghĩ riêng.  
 
(St.) 
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                          Danh Sách  Đóng Góp Trong Ngày Đại Hội 2010 
 

 
THỨ 

TỰ 
TÊN 

 

 

Ủng Hộ    

1     AC.  Đinh Công Thiện     50.00     

2     AC.  Đinh Viết Miên         40.00     

3     ÔB.  Đinh Ngọc Khôi      100.00     

4     AC:  Đinh Hạnh               50.00     

5     Bà  Nguyễn thị Hƣơng    25.00     

6     Bà Nhật Kim                25.00     

7     Gđ.  Phạm ngọc Thanh   40.00     

8     Gđ.   Đinh Cƣơng      30.00     

9     A.   Đinh Ngọc An     20.00     

10     AC.  Đinh Viet Đoan                      50.00     

11     AC.  Đinh  Hƣng                         50.00     

12     ÔB.  Đinh Viết Đàn     

  
 

60.00     

13     AC.   Đinh Gia Thụy                   30.00     

14     Cha Đinh Công Huỳnh                  50.00     

15     ÔB.  Đinh Viết Đằng                  40.00     

16     ÔB.  Lâm Công Thành  50.00     

17     AC.  Đinh Công Huỳnh                  43.00     

18     AC.  Đinh Thanh Hà                 50.00     

19     AC .  Cao Hung Quang                   40.00               

    

    

20     AC.  Trần Văn Hân                    50.00     

21     ÔB.  Đinh Viết Mã                               50.00     

22     ÔB.  Đinh  Hòa                                 50.00      

23     AC.  Nguyen Văn Thắng                     100.00 

 

    

24     AC.  Huỳnh Hoàng Tuấn                      50.00     

25     Bà  Vũ  thị  Huệ                                20.00       
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26     AC. Đinh  Điền                   40.00    

27    AC.  Phạm Văn Điện                   20.00     

28    AC.  Đinh Viết Tuân                             60.00     

29   AC.  Lƣơng Nam- Đinh Thu                  30.00       

30     AC.  Nguyễn Hải- Nga                           40.00       

31     ÔB.  Đinh Kim Sơn                         60.00       

     Bà  Đinh Viết Cộng (CHT)                   20.00       

     AC.  Hùng   Đinh                         40.00       

     AC.  Đinh Viết Chiến                     60.00       

     AC.  Đinh Quang Thoại                      100.00       

     AC.  Lâm Ngọc Tân             30.00       

     ÔB.   Đinh Ngọc Huỳnh    50.00       

     Chi  Đinh  Ánh                 30.00       

1     AC.  Đinh Quang Trƣởng                      100.00      

2     ÔB.  Ngô Văn Tú                                   40.00     

3     ÔB.  Bùi Văn Đức (NY)  (Đã ủng hộ tài chánh cho 

năm 2011-12-13) 

    

 

                Ủng hộ qua phần thƣởng vé số cho ngay đại hội  

          Anh Chị : Đinh Viết Hƣng tặng  =        300.00 

                          Bán vé số tại hội trƣờng =        965.00 

                         Tổng kết:  Thu + Chi  đến ngày 25 tháng 7, 2010 

 

     THU   CHI                     CÒN     

 1-  Ngày đại hội                     2,003.00              1,400.67                 602.33   

2- Bán vé số + ủng hộ           1,265.00            809.11                455.89          

3- Chi linh tinh trong năm             200.00         455.89          

             Tổng cộng         3,268.00           2,409.78                     858.22        

 

                  *   Quỹ của Hội tính đến tháng 7, 2010                                                 4,338.11 

                   * Tổng số quỹ của Hội tính đến nay                                                       5,196.33 

 

   -- Xin Chân Thành CÁM ƠN SỰ ỦNG HỘ CỦA QÚY VỊ THÂN THƢƠNG VÀ BÀ CON 

TRONG HỘI THỨC HÓA  MDHK Trong 25 năm qua. Nhờ vào sự tin tƣởng của Cha Linh 

Hƣớng , Ông Hội Trƣởng , Ban Điều Hành va đặc biệt của bà con THỨC HÓA mà Trần Văn Hân 

(tôi) mới có cơ hội làm thủ quỹ của Hội 25 năm qua. Nếu Thủ quỹ có điều gì SAI TRÁI  xin Cha 

và toàn thể quý vị  thứ lỗi và bổ túc cho... Số điện thoại =  (484-995-6175) 

              KÍNH XIN 27 TIỀN NHÂN TỬ ĐẠO của Làng Thức Hóa CẦU BẦU CÙNG CHÚA 

CHO CHA va TOÀN THỂ QUÝ VỊ. 

 Xin Chân Thành cám ơn. 

     Trần Văn Hân 
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Name Address City State Zipcod        Phone 

Mr./Mrs. Ðinh Viết An 4 Lake Ontario Ct Hampton VA 23669 (757) 851-5052 

Ngọc & Ðinh Ân 1735 Fernon Street Philadelphia PA 19145 (215) 465-3621 

Mrs. Ðinh Thị Ánh 102 Kenmore Road Upper Darby PA 19082 (610) 789- 3936 

Ðinh Gia Phú 1919 Hart Cir Hampton VA 23663 (757) 850-4235 

Mr./Mrs. Nguyễn Bảo 103 Copley Road Upper Darby PA 19082 (610) 734-1929 

Mr./Mrs. Nguyễn Viết Bích 25 South Ardmore Broomall PA 19008 (610) 325 - 2374 

Mr./Mrs. Ðinh Viết Cảnh 131 Garrett Dr Hampton VA 23669 (757) 826-1890 

Mr  Đinh Thành Chƣơng  15 Coachman Dr.  South  Frerhold NJ 07728   732-303-9666 

Mr./Mrs. Ðinh Viết Chiến 6263 Bustleton Philadelphia PA 19149 (215) 533-3436 

Mr./Mrs. Trần Ðức Chính 24 Great Lake Dr Hampton VA 23669 (757) 851-6697 

Mr./ Mrs. Ðinh Viết Chính 5 Beard Cir Phoenixville PA 19460 (610) 917-1355 

Mr./Mrs. Lâm Ngọc Cơ 4055 K. Street Philadelphia PA 19124 (215) 537-4410 

Mrs. Ðinh Viết Cộng 1216 W. Fisher Ave. Philadelphia PA 19141 (215) 455-3192 

Mr./Mrs. Ðinh Viết Cƣờng 5336 Camac Street Philadelphia PA 19141 (215) 329-4492 

Mr. Ðinh Viết Ðắc 39 Glendale Road Upper Darby PA 19082 (610) 734-2105 

Mr./Mrs. Nguyễn Văn Ðàm 2205 Meswenney Cir Hampton VA 23663 (757) 851-2931 

Mr./Mrs. Ðinh Viết Ðàn 45 Copley Road Upper Darby PA 19082 (610) 734-0398 

Mr./Mrs. Trịnh Công Ðáng 104 Prince James Dr Hampton VA 23669 (757) 825-8670 

Mrs. Ðinh Thị Ðằng 39 Glendale Road Upper Darby PA 19082 (610) 352-3670 

Mr./Mrs. Ðinh Văn Ðiền S. 95 keystone  Rd Upper Darby PA 19082 (610) 734-1363 

Mr./Mrs. Phạm  Ðiện 54 Sunshine Road Upper Darby PA 19082 (610) 352-1168 

Mr. Đinh Viết Điền 124 Hobort Place Totowa NJ 07512 973-720-1081 

Hoài & Ðiệp Viết Ðinh 1122 S. 10th Street Philadelphia PA 19147 (215) 467-2675 

Mr./Mrs. Ðinh Văn Ðịnh 9240 Stevens Ave S. Bloomington MN 55420 (612) 884-9556 

Mr./Mrs. Trần Kim Ðô 11 Lake Ovide Ct. Hampton VA 23669 (757) 851-1153 

Mr./Mrs. Ðinh Viết Ðoan 335 Copley Road Upper Darby PA 19082 (610) 732 - 3674 

Mr./Mrs. Ðinh Viết Ðốc 638 N. Front Street Reading PA 19601   

Mr./Mrs. Nguyễn Ðông Ðức 1511 Beeckenwood Dr Rock Hill SC 29732 (803) 327-1618 

Linh & Ðức Hồng Mạc 189 W. Chew Street Philadelphia PA 19124 (215) 424-6554 

Mr./Mrs Bùi Viết Ðức 2450 Morgan Ave. Bronx NY 10469 (718) 655-1815 

Tuyết & Dung Nguyễn 1900 Laurel Rd # 78 Lindenwold NJ 08021 (856) 566-4106 

Mr./ Mrs. Ðinh Viết Dũng 1669 Neptune Hampton VA 23669 (757) 827-5197 

Mr. Ðinh Văn Dƣơng 242 Parker Ave. Woodlynne NJ 08107 (609) 962-6025 

      

      

 

    DANH SÁCH HỘI ÁI HỮU THỨC HOÁ MIỀN ĐÔNG H K. 
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Mr./Mrs. Ðinh Sơn Hà 72 Percheron Drive Spring City PA 19475 (610) 792-1753 

Mr. Mrs. Ðinh Thanh Hà 305 Tapestry Cir Exton PA 19341 (610) 363-0773 

Trần Mỹ & Thu Hà 2739 S. 66 Street Philadelphia PA 19142 (215) 729-4574 

Mrs. Vũ Thị Hải 155 W Spencer Street Philadelphia PA 19120   

Mr. Đinh Ngọc Hải  
( Trƣởng Khu Virginia Beach) 5312 Alishire Ct. Virginia Beach VA 23464 

 

757-523-2117 

Mr./Mrs. Ðinh Viết Hải 220 N. Reservoir St Lancaster PA 17602 (717) 393-8415 

Mr./Mrs. Trần Văn Hân 207 Lawrence  Road Broomall PA 19008 484- 995- 6175 

Mr. Hoàng & Hằng Ðinh 60 Glen Moore Circle Lancaster PA 17601 (717) 361-0724 

Mr./Mrs. Ðinh Chu Hạnh 2213 Kensington St Harrisburg PA 17104 (717) 234-5599 

Đinh Viết  Hiền & Hoài          122 S. 10th Street     Phiadelphia  PA  19147   

Bình & Ðinh Công Hiển  1530 S. Broad St. Philadelphia PA 19146 (215) 462-1506 

Mr./Mrs. Nguyễn Văn Hiệp 1220 W. Fisher Ave. Philadelphia PA 19141 (215) 329-0680 

Mr./Mrs. Ðinh Công Hòa 5710 N. 2nd Street Philadelphia PA 19120 (215) 224-3120 

Mr./Mrs. Ðinh Viết Hòa 572 Kimberton Rd Phoenixville PA 19460 (610) 933-7614 

Oanh & Nguyễn Tấn Hòa 60 Glen Moore Circle Lancaster PA 17601 (717) 390-1870 

Mr./Mrs.  Ðinh Quang Hoà 604 Latshmere Dr.  Harrisburg PA 17109 (717) 564-3549 

Mr./ Mrs. Ðinh Tiến Hoàng 143 Tookany Greek  Cheltenham PA 19012 (215) 635-5646 

Mr./Mrs. Mai & Kiên Hoàng 2618 Boulder Ct. Mays Landing NJ 08330   

Mr./Mrs. Ðinh Công Hoạt 5935 N. 3rd Street Philadelphia PA 19120 (215) 927-0454 

Lan & Ðoàn Hội 1130 Lawrence Drive Columbus OH 43207 (614) 449-0679 

Mr. Ðinh Quốc Hùng 204 Hampden Road Upper Darby PA 19082 (610) 352-8302 

Ánh & Hùng Ðinh 123 8th Street Souderton PA 18964 (215) 721-1203 

Mr./Mrs. Ðinh Ngọc Hùng   Philadelphia PA     

Mr./Mrs. Ðinh Viết Hƣng 6406 Arron Street Philadelphia PA 19149 (267) 825-0776 

Mrs Ðinh Thị Hƣơng 230 Springhouse Lane Telford PA 18969 (215) 723-7849 

Mrs. Nguyễn Thị Hƣơng 5906 Castor Ave. Philadelphia PA 19149 (215) 537-0755 

Mr./Mrs. Ðinh Xuân Hƣơng 1116 Mecklen Lane Virginia Beach VA 23464 (757) 523-5426 

Kim Anh & Huy Ly 221 Chery Lane Lansdale PA 19446 (215) 776-1607 

Mr./Mrs. Ðinh Công Huynh 1223 W. Fisher Ave. Philadelphia PA 19141 (215) 457-1639 

Rev. Ðinh Công Huỳnh 1719 Morris St Philadelphia PA 19145 (215) 755-8369 

Mr./Mrs. Ðinh Ngọc Huỳnh 1213 Scobee Drive Lansdale PA 19446 (215) 631-9173 

Loan & James Ðinh 6 Englewood Street Upper Darby PA 19082 (610) 853-9446 

Lệ & Đinh Kim Khánh 7718 Labrador Dr. Arington TX 76002   (817) 719-0474 
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Mr. Nguyễn Bỉnh Khiêm 570 Kimberton Rd. Phoenixville 

P

A 19460 (610) 935-2462 

Mrs.  Nguyễn Thị Kim 1529 Ripley Street Philadelphia 

P

A 19111 (215) 745-9043 

Mr./Mrs. Ðinh Ngọc Khôi 504 Altavita  Harrisburg 

P

A 17109 (717) 232-6591 

Châu & Minh Lâm 4 Lawnside Road Cheltenham PA 19012 (215) 782-3544 

Mrs. Ðinh Thị Ngọc Lan 1214 W. Fisher Ave. Philadelphia PA 19141 (125) 324-7506 

Mr./Mrs. Nguyễn Khắc 

Lăng 

2605 New Concorde 

Ct Herndon VA 20171 (703) 471-8574 

Mr./Mrs. Ðinh Ngọc Lễ 733 Tilghman St Allentown PA 18102 (610) 776-0477 

Đinh Thị Len                       71 Tupelo Circle    Hampton    VA 23666   (757) 865-1087 

Mrs. Ðinh Viết Lình 60 Glen Moore Circle Lancaster PA 17601 (717) 390-1870 

Mr./Mrs. Bùi Trần Loan 12 Frederich Avenue Medpond MA 02155   

Mr./Mrs. Huỳnh Kim Long 7517 Rowland Street Cheltenham PA 19012 (215) 782-3536 

Mrs. Ðinh Nguyên Long 905 Hillview Blvd Virginia Beach VA 23464 (757) 523-0699 

Ms. Ðinh Thị Lụa 135 Fernon Street Philadelphia PA 19145 (215)465-3621 

Mr./Mrs. Ðinh Luông 13433 Shewood Ave.   Omaha        NE 68164 (402) 682-1957 

Mrs. Ðặng Thị Lƣợt 195 Washington Ct Telford PA 18969 (215) 721-1692 

Mrs. Nguyễn Văn Ly 5941 N. 5 Th Street Philadelphia PA 19120 (215) 548-2248 

Hà & Lý Viết Ðinh 20 Lanfair Road Cheltenham PA 19012 (215) 782-3766 

Hoa & Lý Nguyễn 41 Picket Post Lane Phoenixville PA 19460 (215) 935-9059 

Mr./Mrs. Ðinh Viết Mã 26 Hampden Road Upper Darby PA 19082 (610) 352-3792 

Mr .  Đinh Mẫn 

 3941 Winewood CT.   SEGrand Rapids MI  49508  616-245-17396 

Mrs. Nguyễn Thị Mến 5317 N. 12th Street Philadelphia PA 19141 (215) 324-2853 

Mr./Mrs. Ðinh Viết Miền 4227 J Street Philadelphia PA 19124 (215) 744-0976 

Châu & Minh Lâm 4 Lawnside Rd. Cheltenham PA 19012 (215) 782-3544 

Mr./Mrs. Nguyễn Văn 

Muôn 140 Reliance Place Telford PA 18969 (215) 721-1749 

Thu & Lƣơng Văn Nam 6332 Paschall Ave. Philadelphia PA 19142 (215) 727-1511 

Ngyễn Thanh Hải & Nga 6332 Paschall Ave. Philadelphia PA 19142 (215) 727-1511 

Mr./Mrs. Nguyễn Văn Nhạc 1733 Moore Street Philadelphia PA 19145 (215) 551-4203 
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Mr./Mrs. Ðinh Viết Nhân 50 Glendale Road.       Quiney  MA 02169  

Mr./Mrs. Ðinh Viết Nhung 224 Fourth Ave. Phoenixville PA 19460 (610) 935-2059 

Mr. Đinh Phong  (Thắng)   10 Windsor Dr.     Hampton  VA 23666   

Mr./Mrs. Nguyễn X. Phong 5618 Rosehill Street Philadelphia PA 19120 (215) 329-0597 

Ðinh Hoàng Ðông Phƣơng 83 Hawthorne Lane Willingboro NJ 08046 (609) 877-1672 

Mr./Mrs. Ðinh Thanh Sơn 9810 Gabon Court Burke VA 22015 (703) 239-9319 

Mr./Mrs. Ðinh Kim Sơn 1435 Windsor Park  Ln Havertown PA 19083 (610) 853-1731 

Mr./Mrs. Ðinh Viết Sung 227 Fourth Ave. Phoenixville PA 19460 (610) 935-0276 

Mr./Mrs. Lâm Ngọc Tân 6422 Pascall   Ave Philadelphia PA 19142 (215) 870-0736 

Mrs. Lâm Công Thái 6233 Buist Ave. Philadelphia PA 19142 (215) 724-6942 

Mr.& Mrs. Đinh Viết Thuần 101 Kenmore Road     Upper Darby PA 19082 (610) 352-3792 

Mr./Mrs. Nguyễn Văn Thắng 219 S. Lynn Blvd Upper Darby PA 19082 267-205-3554 cell 

Đinh Trung Thanh & Lý 4021 Albemarle Ave.     Drexel Hill     PA 19026 (610) 931-9162 

Mr./Mrs. Phạm Ngọc Thanh 54 Sunshine Road  Upper Darby PA 19082 (610) 352-1606 

Mr./Mrs. Đinh Quang Tranh 1129 Woodland  Ave Sharon Hill PA 19079  

Mr./Mrs. Lâm Ngọc Thành 6433 Saybrook Ave. Philadelphia PA 19142 (215) 726-4368 

Mr../Mrs Ðinh Xuân Thành 1398 Woodmont Lane Atlanta GA 30318 (404) 350-9606 

Mr./Mrs. Ðinh Quang Thi 1825 Shelmire Avenue Philadelphia PA 19111   

Mr./Mrs. Ðinh Viết Thiên 803 Haledon Road Chesapeake VA 23320 (757) 545-0960 

Ðinh Công Thiện 5942  Walnut Street Philadelphia PA 19139 (215) 748-7188 

Gấm & Ðinh Tâm Thiện 108 Picket Post Lane Phoenixville PA 19194 (610) 917-9741 

Mr./Mrs. Ðinh Thịnh 3959 Santefe City Grandville MI 49418 (616) 534-3984 

Ðặng Thúy & Ðặng Thọ 5525 Homeward Dr. Virginia Beach VA 23464 (757) 523-0834 

Mr./Mrs Ðinh Quang Thoại 1339 Mace Ave Bronx NY 10469 (718) 515-7320 

Mr./Mrs. Ðinh Hoàng Thông 8045 Glade Road Norfolk VA 23518   

Mr. Đinh Xuân Thu             31 Moyer Road        Newport news    VA 23608  

Mr./Mrs. Ðinh Từ Thức 14013 Marble Stone Dr Clifton VA 20124 (703) 968-7540 

Nguyễn Trọng Thức &Thanh 1328 Country Club Dr Lancaster PA 17601 (717) 396-9470 

Mr./Mrs. Ðinh Viết Thƣợc 148 Converse Ct Newport News VA 23602   

Mr./Mrs. Ðinh Gia Thụy 204 Hampden Road Upper Darby PA 19082 (610) 352-8302 

Mr./Mrs. Ðinh Công Tiến 610 Elkms Ave Philadelphia PA 19120 (215)917-3723 

Ðinh Mai & Tiều 5106 N. Broad Street Philadelphia PA 19141   

Mr./Mrs. Ðinh Trung Tín 417 Winfield Ave.     Upper Darby    PA 19082 (610) 734-7968 
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Mr./Mrs Ðinh Quang Thoại 1339 Mace Ave Bronx NY 10469 (718) 515-7320 

Mr./Mrs. Ðinh Hoàng 

Thông 8045 Glade Road Norfolk VA 23518   

Phƣợng & Nguyễn Toán 48 Westview Drive Hampton VA 23666 (757) 812-3117 

Hiền & Vũ Văn Toàn 103 Bishop Road Mullica Hill NJ 08062 (856) 478-0463 

Anh & Ðinh Tommy  5308 N. 12th St. Philadelphia PA 19141 (215) 455-1617 

Mr. Ðinh Viết Tôn 

1807 Wake Field 

Road Charlottes Ville VA 22901 (757) 973-3528 

Mr./Mrs. Ðinh Viết Trí 236 Fourth Ave. Phoenixville PA 19460 (610) 983-3226 

Ý Nhi & Ðinh Quang Trung 

11672 Mediterranean 

Ct Reston VA 20190 (703) 471-0196 

Mr. Ðinh Viết Trƣởng 3842 Jame St. Drexel Hill PA 19026 (610) 864-8470 

Mr./Mrs. Ngô Văn Tú 7009 Hazel Road Upper Darby PA 19082 (610) 734-2216 

M.Chu Khang & Đinh 

Thanh 12500 Delshire Lane Charlotte NC 28273  

Mr. Đinh Hoàng Thao 724 Woodshire Way Beaver Creek HO 45430  

 Mr. Nguyễn Xuân Tiến & 

Thanh 115 Winthrop St. Roxbury MA 02119 
 

617-445-2182 

 Mr. Ðinh Quang Trung 124 Hobart  Place Totawa Nj 7512 (610) 864-8470 

 Mr. Ðinh Xuân Trực 124 Hobart  Place Totawa Nj 7512 201-863-6697 

 Mr. Ðinh Xuân Trƣờng 124 Hobart  Place Totawa Nj 7512 (610) 864-8470 

Mr./Mrs. Nguyễn Văn Tứ 5336 Carmac Philadelphia PA 19141 (215) 329-4492 

Mrs. Ðinh Thị Tứ 98 Sydney St. # 2 Dorchester MA 02125   

Tƣơi & Huỳnh Hoàng Tuấn 276 N.  8 Street Telford PA 18969 (215) 799-0318 

Vân & Ngô Tuấn 6112 N. 4 Th Street Philadelphia PA 19120   

Mr./Mrs. Ðinh Công Tuấn 

1843 Windsor Park  

Ln Havertown PA 19083 (610) 789-0619 

Phƣợng Ðinh & Tuấn  13814 Newport  Ln Chantily VA 20151 (703) 378-2114 

Mr./Mrs. Trần Mạnh Tùng 1213 Empire Cir. Lancaster PA 17601 (717) 898-3237 

 Mr./Mrs. Đinh Quang Vinh 1403 Dine Rock Road W.Chester PA 19380 484-947-5198 

Đinh Ánh & Nguyễn Vịnh 417 Winfield Avenue Upper Darby PA 19082 (610) 734-7968 

Mr. Đinh Đức Vong           29 Moyer Road       Newport news    VA 23608 (610) 734-7968 

Mrs. Ðinh Thị Vui 1105 Derken Ct. Virginia Beach VA 23464 (757) 420-0174 

Nguyễn N. Thiệp &  Đinh 

Vi  1434 North Veau Lop Nortfolk  VA  23509  757-627-2326 

Bích & Ðinh H. Vincent 1212 Jurgent Ct. Virginia Beach VA 23456   

Mr./Mrs. Ðinh Ngọc Yến 1070 E. Rio Road Charlottes Ville VA 22901 (757) 973-1932 

Mr./Mrs. Ðinh Ngọc Yến 18 Eagles landg     Hampton VA 23663 757-851-0481 
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    TH ÔNG BÁO NGÀY PICNIC CỦA HỘI ÁI HỮU THỨC HÓA NĂM 2011 
 

Năn nay, ngày Picnic hè 2011 của Hội Ái Hữu Thức Hóa sẽ đƣợc ấn định nhƣ sau: 

 

Ngày giờ:        -   Chúa Nhật Ngày 17 tháng 08/ 2011, từ 10.00 AM tới 6:00 PM 

Địa Điểm:        -    Marsh Creek State Park in Chester County 

 
Chương Trình: 

  - 9:00AM Đón chào gặp gỡ 

  - 10:00AM Sinh hoạt, nấu nƣớng, Picnic 

  - 12:00 Thánh Lễ: 

  - 1:00 PM Chia sẻ thực phẩm, Picnic, sinh hoạt 

  - 3:00 PM Thi đua thể thao 

  - Bơi lội, chèo thuyền (tự túc) cả ngày 

- 6:30 Chia tay 

 
Xin mời quý đồng hương cố gắng tham dự ngày sinh hoạt ngoài trời, để cho con em có 

cơ hội vui chơi thoải mái với  nhau trước khi bắt đầu niên học mới, và cho đồng 

hương có dịp gặp gỡ hàn huyên ngoài trời...  

        Ban Chấp Hành, xin kính mời 

 

       PS:  Sẽ có thức ăn chung cho những ai đi riêng lẻ…      

   
  Ban Chấp Hành Hội Ái Hữu Thức Hóa  xin cám ơn quý cha, quý ông bà và tất cả quý đồng 

hương đã đóng góp bài vở và hình ảnh cho Đặc San Thức Hóa.                   
 
Quý vị nào muốn ủng hộ cho Đặc San Thức Hóa, xin gửi chi phiếu về cho ông thủ quỹ Trần 

Văn Hân -  địa chỉ:   

         Trần Văn Hân 207 Lawrence  Road Broomall PA 19008 484- 995- 6175 

 

Xin mời theo dõi tin tức vui buồn trên trang nhà của Hội Thức Hóa Miền đông HK.   –  

Địa chỉ:    www.thuchoamdhk.com 
 

Mọi tin tức, bài vở đăng trên website Thức Hóa và đặc san hàng năm, xin gửi về: 

       

 Email:  < Đoan Đinh>   dinhvietdoan@yahoo.com   
         Hay hộp thư có sẵn trên trang nhà  của website của Thức Hóa  (Phía dƣới của trang chính) 

 

Chân thành cám ơn tất cả quý vị. 

 

                                 Hội Ái Hữu Thức Hóa Miền Đông HK 

mailto:dinhvietdoan@yahoo.com

