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Giôø môû cöûa:

Môû cöûa 7 ngaøy trong tuaàn

Töø 9 giôø  saùng ñeán 10 giôø toái

Mua $10 taëng 2 taám veù soá truùng Noài Côm Ñieän

hoaëc Loø Ñieän vaø soá an uûi Thuøng Mì

HAØNG SALE! HAØNG SALE! ÑAÏI HAÏ GIAÙ

Moãi tuaàn coù hôn traêm moùn haøng ON SALE.
Mua nhieàu taëng nhieàu, caøng mua caøng taëng.

Nhaän: VISA * Master Card * Food Stamp
Chôï Myõ Hoa Kính môøi

FOOD MARKET

 FREE GIFTS!LÖU YÙ! LÖU YÙ!

Haûi Saûn Töôi

thay ñoåi haøng ngaøy

Thöïc phaåm Ñoâng Nam AÙ ñaày ñuû caùc maët haøng 

                    ON SALE laïi caøng reû.

Chôï coù Loø Chieân Caù Mieãn Phí.

Toâm Huøm, Cua, Caù vaø caùc loaïi Caù khaùc bôi trong hoà.

Quaøy B.B.Q., Heo Quay, Vòt Quay, Xaù Xíu, Phaù Laáu.

ÑAËC BIEÄT:

Toâm, Cua, Caù töôi ñöa thaúng töø vöïa vaøo chôï.

Thòt Caù Haûi Saûn töôi thay ñoåi haøng ngaøy.

Neân ñi Chôï Myõ Hoa baûo ñaûm Thòt Caù töôi ngon.

Tel.: 281-498-6699 Fax: 281-498-8799 
* 13210 Bellaire Blvd * Houston, TX 77083 *

*Ngoaøi leä phí chuyeån tieàn ñöôïc aùp duïng cho thöông vuï naøy, moät hoái xuaát ñöôïc aán 
®

ñònh bôûi Western Union  seõ ñöôïc aùp duïng.  Hoái xuaát maø Western Union cung caáp 
cho khaùch haøng ít ngoaïi teä hôn treân moãi ñoàng Ñoâ-la vôùi ngoaïi teä maø 
Western Union nhaän ñöôïc khi thu ngoaïi teä vaøo.  Western Union giöõ laïi soá khaùc 
bieät.

*Leä phí dòch vuï toái thieåu laø $6 khi chuyeån soá tieàn döôùi $300 (keå caû khi göûi $3,000).  

WESTERN
UNION

�

2%
LEÄ PHÍ CHO TOÅNG SOÁ
TIEÀN GÖÛI TREÂN $300

VEÀ VIEÄT NAM

LEÄ PHÍ ÑOÀNG GIAÙ KHI NHAÄN TIEÀN ÑOÂ-LA HAY ÑOÀNG
Ñeå tìm ñaïi lyù gaàn nhaø

coù nhaân vieân noùi tieáng Vieät,
xin goïi

1-800-GÔÛI-TIEÀN

Leä phí chæ aùp duïng taïi taát caû chi nhaùnh taïi tieåu bang Texas vaø California.  Leä phí cao hôn khi chuyeån tieàn qua ñieän thoaïi 
hay qua maïng Internet.

*Giao tieàn baèng Ñoâ-la chæ thöïc hieän taïi nhöõng ñaïi lyù coù tham gia taïi Vieät Nam vaø tuøy thuoäc vaøo ñieàu kieän hieän taïi.  © 
2004 Western Union Holdings, Inc.  Moïi taùc quyeàn ñaõ ñöôïc ñaêng kyù vaø baûo veä. 
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NEW

646-2015/1583

Caàn Gaáp Thôï Nails

Caàn gaáp thôï Nails hoaëc Chaân-Tay-Nöôùc full 

time hoaëc part time. Bao löông $130/ngaøy. 

Tuøy khaû naêng and up. Khu da maøu, choã laøm 

vui veõ, hoøa ñoàng, coâng baèng.

New! New! New!

Xin lieân laïc Tuyeát:

Cell: 832-489-6956 * Phone: 713-738-6245

New

621-1997/1565

Caàn Thôï Nails

Tieäm ôû vuøng Memorial Dr, caàn thôï boät full 
time or part time, bao löông $800 tuaàn hôn 
chia. Bieát chuùt tieáng anh ñeå giao tieáp, tieäm 
caàn laøm Chuû Nhaät.

Memorial Dr

832-293-5871
281-497-2080Xin vui loøng goïi:

Hoaëc nhaén tin:

New

564-2008/1576

Caàn Thôï Nails

Tieäm Full services, na èm tre ân ñöôøng 
Westhemer - gaàn Galaria mall, caàn gaáp thôï 
Nail, bieát laøm toùc caøng toát, bao löông $800 
hoaëc hôn tuøy theo khaû naêng. Tieäm môû cöûa töø 
10h ñeán 7:30.  Laøm vieäc raát thoûa maùi.

Galaria Mall

832-623-7641Xin lieân laïc: 

May 2022

712-2006/1574

Caàn Thôï Nails

Tieäm trong khu shopping center raát lôùn (N.45 & 

I-610).  Khu mix, raát ñoâng khaùch walk-ins.  Caàn 

nhieàu thôï boät, tay chaân nöôùc.  Löông $1,000 - 

$1,500/tuaàn & up + tips.  Bao löông $1,000.

N.45 & 610

Xin lieân laïc: 713-972-2254

NEW

629-1997/1565

Caàn Thôï Nails

Caàn thôï boät Full time, bao löông. 

Thôï chaân tay nöôùc aên chia. Khu 

traéng, tip cao, gaàn Memorial Mall.

Gaàn Memorial Mall

713-468-9999Xin lieân laïc: 

NEW

634-1998/1566

Caàn Thôï Nails

Caàn thôï boät & thôï chaân tay nöôùc. Part 

time/Full time. Caùch Hong Kong 4 khoaûng 

20 phuùt. Tip Cao, tieäm close Sunday.

Gaàn Memorial Mall

Xin lieân laïc:

832-804-7271 * Cell: 253-394-4611

NEW

688-1998/1566

Elite Plumbing Corp Hiring

Elite Plumbing Corporation, a 45 year-old company, needs a few more really good people for new commercial construction 
work in Houston, TX. We will train you if you are willing to learn and work. This is not a service company - we build buildings. Do 
you value being part of a professional organization that taken pride in its work? Are you tired of being just another number? 
Don’t want to be subject to govemment mandates?? There is a reason that our team members average 17 years with Elite 
Plumbing. We have health, dental, disability, and life insurance, 401K matching, paid holidays, and paid time off. If you want to 
be part of a professional winning team, consider applying with us. 

Houston, TX

Please call: 281-469-6766 or email resume to elite@elite-corp.com

NEW

645-1999/1567

Caàn Thôï Nails

Tieäm ñoâng khaùch, löông cao, tip haäu caàn thôï Nails boät 

vaø chaân tay nöôùc kinh nghieäm. Bao löông theo khaû 

naêng. Tieäm caùch Houston 3h30’, coù choã cho thôï ôû xa. 

Thôï môùi ra tröôøng seõ ñöôïc training. Nhaän thôï coù vôï 

choàng.

CAÙCH HOUSTON 3H30’

Xin lieân laïc:

830-693-8612 * 512-228-6808

NEW

690-2004/1572

Caàn Thôï Nails

Tieâm nail Bellaire & Hway 6 caàn gaáp thôï 

boät Color Powder. Tieäm raát ñoâng khaùch, 

caàn laøm ngaøy Chuû Nhaät. Choã laøm raát thoûa 

maùi vui veû. Seõ bao löông.

Bellaire & Hway 6

832-566-5727Xin lieân laïc Bill:

NEW

695-2004/1572

Caàn Thôï Massage-Hair-Nails

Tieäm khu ñoâng daân cö, khi Mix, Hw6 & 

Copperfield. Khu sang, good tip. Caàn thôï Full 

time hoaëc Part time. Bao löông $100-$120 

ngaøy hoaëc aên chia.

Hway 6 & Copperfield

832-782-4690
281-673-0454Vui loøng goïi Mai:

Hoaëc Tri:

New

654-2000/1568

Caàn Thôï Nails

Caàn thôï Nails bao löông $900-$1,200/wk. Tieäm ôû 
Richmond - Rosenberg, khu Mix, giaù caùo, khaùch sang. 
Caùch chôï Vieät Hoa 15 phuùt, khu Bellaire 25 phuùt, tip 
cao $250-$350 wk. Caàn Receptionist, bao löông $900-
$1,200, tuøy theo tay ngheà. Tieäm open 9:30AM-
10:00PM, closed Sunday.

Richmond - Rosenberg

903-918-9100 * 713-259-3743
Xin lieân laïc Ivy:

NEW

659-2001/1569

Caàn Thôï Nails

Tieäm caùch Vieät Hoa 15 phuùt 
laùi xe. Caàn gaáp nhieàu thôï 
Nails.

New! New! New!

713-979-6848Xin lieân laïc:

NEW

689-2004/1572

Caàn Thôï Nails

Caàn thôï coù kinh nghieäm laøm: Toùc - Nails - 

Massage. Treû caøng toát. 60% khaùch Myõ 

Traéng, tip raát cao, income cao khoâng caàn 

bao löông. $1,200 - $1,500 moät tuaàn.

New! New! New!

Xin lieân laïc:

346-492-0470 * 281-919-7006

NEW

700-2005/1573

Caàn Thôï Nails

Caàn thôï Chaân Tay Nöôùc, thôï boät, Dipping, bieát 

laøm waxing & facial caøng toát. Laøm Full time vaø 

Part time. Baûo ñaûm income $800 - $900/tuaàn. Tip 

haäu, laøm vieäc vui veû. Tieäm close on Sunday.

Khu Katy

Xin lieân laïc Any:

832-287-4690 * 281-646-0252
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NEW

651-2000/1568

Caàn Ngöôøi

Tieäm BIDA vuøng SW, caàn Nam, Nöõ phuï 

beáp, khoâng caàn kinh nghieäm. Coâng vieäc: röõa 

cheùn vaø doïn deïp, laøm töø 3h chieàu ñeán 1h 

saùng.

Southwest HOUSTON

Vui loøng lieân laïc (goïi hoaëc nhaén tin):

281-871-9741

NEW

669-2002/1570

Caàn Thôï May

Caàn thôï may vaø Alteration, laøm 
vieäc taïi Westheimer vaø River Oak 
Blvd. Löông tuøy theo khaû naêng

Westheimer-River Oak

832-955-2703Xin lieân laïc Laâm:

NEW

672-2002/1570

Caàn Thôï May

Tieäm may khu Pearland caàn tuyeån thôï may coù kinh 
nghieäm may söûa ñoà. Tieäm naèm ôû Beltway 8 & 288, 
caùch Hong Kong 4 khoaûng 17 miles. Löông aên chia hay 
theo giôø tuøy yeâu caàu cuûa thôï vaø trình ñoä tay ngheà. 
Thuaän tieän cho ngöôøi soáng ôû gaàn ñöôøng Fuqua hay 
Telephone. Ai coù nhu caàu:

Beltway 8 & 288

713-436-9693Xin lieân laïc:

NEW

533-2004/1572

Caàn Thôï Moäc

Haõng moäc caàn thôï. Gaàn chôï 
Hong Kong 4. Löông traû theo 
kinh nghieäm.

Gaàn Hong Kong 4

832-276-7088Xin lieân laïc Thuaàn Traàn: 

NEW

683-2003/1571

Caàn Thôï Söûa Xe

Caàn thôï söûa xe bieát laøm Oil change, 
Brake. Coù kinh nghieäm Aligment, will 
training. Laøm Fulltime or Parttime neáu 
muoán

New! New! New!

713-505-9169Xin lieân laïc:

NEW

692-2004/1572

Caàn Ngöôøi Chaêm Treû Nhoû

Nhaø ôû Sugar Land caàn ngöôøi chaêm hai treû nhoû 5 vaø 7 

tuoåi, coù phuï ít vieäc nhaø.

Traû löông cao, giôø laøm vieäc linh hoaït, khoâng caàn coù 

kinh nghieäm. Öu tieân ngöôøi bieát laùi xe, noùi ñöôïc tieáng 

Quan Thoaïi (Mandarin) hoaëc moät ít tieáng Anh.

Sugar land

216-357-9771Vui loøng goïi Sabrina:

NEW

696-2004/1572

Medical Lab Hiring

Medical lab is hiring molecular biology technologist. 

This position requires a minimum of a bachelor’s 

degree in biology, chemistry or medical technology 

with at least 2 years working experience in molecular 

biology lab. Can work full-time, Monday to Saturday 

8AM to 5PM

New! New! New!

Please email resume to: yangdeqing@yahoo.com

New

687-2003/1572

Caàn Ngöôøi Söûa Maùy Laïnh

Caàn ngöôøi söûa maùy laïnh, khoûe maïnh, 
coù kinh nghieäm, neáu khoâng coù kinh 
nghieäm seõ train. Neáu nhaø ôû khu 
Bellaire thì raát tieän.

Khu Bellaire

281-235-5757Xin lieân laïc chuù Kha: 

NEW

699-2005/1573

Caàn Ngöôøi

Tieäm BiDa vuøng Southwest caàn Nam phuïc vuï 

chaïy baøn. Tuoåi töø 21 ñeán 35, yeâu caàu vui veû, 

hoøa ñoàng, sieâng naêng. Laøm töø 12h saùng ñeán 

7h chieàu. Löông $12 coäng tip.

Vuøng Southwest

281-871-9741Nhaén tin hoaëc goïi soá phone:

NEW

702-2005/1573

Caàn Ngöôøi

CAÀN NAM NHAÂN VIEÂN LAØM ÑEÂM 

TIEÄM VIDEO VUØNG SOUTHWEST 

BIEÁT CHUÙT TIEÁNG ANH GIAO TIEÁP.

Vuøng Southwest

Xin lieân laïc:281-818-2344
hoaëc ñeå laïi lôøi nhaén

NEW

667-2002/1570

Nhaø Haøng Caàn Ngöôøi

Nhaø haøng treân ñöôøng Bellaire caàn tuyeån theâm nhaân vieân phuï beáp vaø nhaân vieân 
chaïy baøn laøm full-time hoaëc part-time (löông + tips cao). Moïi chi tieát lieân xin laïc soá 
ñieän thoaïi (call or text):

Gaëp chò Julia ñeå trao ñoåi theâm. Xin caûm ôn.

Treân Ñöôøng Bellaire

832-603-9172

NEW

704-2005/1573

Caàn Ngöôøi

Va ên  pho øng  ba ù c  s ó  ca àn  ngöô ø i , 

Receptionist thoâng thaïo tieáng Anh, 

Vieät, Hoa vaø coù theå söû duïng Computer.

New! New! New!

713-278-2225Xin lieân laïc Baùc Só Jame Le:

NEW

705-2005/1573

Caàn Ngöôøi

Caàn moät phuï nöõ döôùi 60 tuoåi, bieát laùi xe, 

löông $2,000/thaùng, coâng vieäc bao goàm: 

ñöa ñoùn moät beù gaùi ñi hoïc vaø naáu aên. Nhaø 

ôû Katy, 77494

Katy 77494

832-724-9615Xin lieân laïc Truùc:

NEW

714-2006/1574

Caàn Ngöôøi Naáu Aên & Giuùp Vieäc Nhaø

Nhaø khu Southwest gaàn chôï Myõ Hoa, caàn ngöôøi 

naáu aên vaø doïn deïp chuùt vieäc nhaø. Giôø laøm vieäc: 

Thöù Hai tôùi Thöù Saùu: 1 giôø chieàu tôùi 8 giôø toái. 

Thöù Baûy: 9 giôø saùng tôùi 6 giôø chieàu. 

Löông: $2,500/thaùng.

Gaàn Chôï Myõ Hoa

281-935-0561Xin lieân laïc:
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TÖÛ VI HAÈNG TUAÀN

Tử vi của 12 cung hoàng 
đạo từ 23/5 - 29/5/2022

Vận mệnh tình duyên, sức khỏe, tiền 
bạc trong tuần mới của 12 cung 
hoàng đạo…

Bạch Dương 
(21/3 – 19/4) 
Bạch Dương hãy 

chuẩn bị tinh thần để đối 
phó với một giai đoạn đầy 
biến động. Đầu tuần sẽ là 
những lời phán xét từ một 
số người, giữa tuần lại là 

một vài rắc rối về công việc. Đến cuối tuần, cung 
Hoàng đạo này muốn mạo hiểm một chút. Dù vậy 
chuyện tình cảm lại khá tốt khi bạn luôn có người 
ấy ở bên động viên và sẻ chia. Gặp nhiều khó khăn 
nhưng tình hình tài chính của bạn vẫn thuận lợi nên 
đừng quá lo lắng nhé!

Kim Ngưu 
(20/4 – 20/5) 
C ô n g  v i ệ c  s ẽ 

không thể thuận lợi nếu 
cung Hoàng đạo Kim 
Ngưu để cảm xúc cá nhân 
ảnh hưởng tới công việc. 

Tuy nhiên bạn sẽ gặp may mắn trong chuyện tiền 
bạc. Những xui xẻo trước đây dần được giải quyết 
và không có vấn đề mới phát sinh. Mọi việc trong 
tuần hầu hết đều diễn ra trong tầm kiểm soát của 
cung Hoàng đạo này. Kim Ngưu độc thân có thể 
gặp được đối tượng phù hợp thông qua những 
người bạn.

Song Tử 
(21/5 – 21/6) 
Công việc dự là sẽ 

chiếm phần lớn thời gian 
của Song Tử. Tử vi tuần 
mới cho biết bạn sẽ cảm 
thấy chán nản đôi chút khi 

mọi việc cứ lặp đi lặp lại. Lời khuyên dành cho bạn 
đó là hãy thử thay đổi không gian làm việc, hoặc cố 
tìm ra những điểm tốt đẹp liên quan đến nhiệm vụ 
của mình. Khi đó bạn sẽ có hứng thú hơn thôi. 
Chuyện tình cảm của cung Hoàng đạo này dần ổn 
định. Tài chính khả quan, bạn đang có xu hướng tốt 
dần lên so với tuần vừa qua.

Cự Giải 
(22/6 – 22/7)
Chuyện tình yêu 

là yếu tố quan trọng giúp 
Cự Giải xua tan mệt mỏi. 
Người ấy luôn sẵn sàng 
lắng nghe và sẻ chia cùng 

bạn. Nếu còn độc thân, đây là lúc thích hợp để bạn 
gặp gỡ những đối tượng tiềm năng. Cứ thoải mái 
với những cuộc hẹn nhé, bởi nếu không yêu thì hai 
bên vẫn có thể làm bạn đúng không nào? Tập trung 
phát triển sự nghiệp là điều tốt nhưng bạn cũng nên 
nghĩ cho bản thân, dành thời gian để nghỉ ngơi.

Sư Tử 
(23/7 – 22/8) 
Trong tuần này 

Sư Tử cũng có khá 
nhiều việc cần xử lý 
nhưng vẫn vấp phải ý 
kiến của những người 
xung quanh nên bạn 

cảm thấy mình khó có thể đưa ra những quyết định 
được. Chuyện tình cảm cho thấy người độc thân 
nay lại bất ngờ bày tỏ tình cảm với người ấy khiến 
cho người ấy chưa thể thích ứng ngay được. Tình 
cảm của các cặp đôi không được ổn định cho lắm. 
Tài chính không ổn định khi bạn luôn thể hiện rằng 
mình là người có tiền, tuy nhiên điều này không 
nên đâu vì tài chính của bạn cũng không dư dả gì 
nhiều bạn à!

Xử Nữ 
(23/8 – 22/9) 
Xử Nữ có cơ 

hội để thể hiện bản thân 
mình vì bạn đã làm việc 
vô cùng xuất sắc. Công 
việc của bạn đang tiến 

triển khá thuận lợi, cấp trên đã coi trọng bạn hơn 
hẳn, đồng nghiệp cũng rất nể phục bạn. Chuyện 
tình cảm của bạn có rất nhiều điều lo lắng, nhưng 
bạn cũng cần cẩn thận hơn để tránh được một số 
vấn đề rắc rối. Cần chú ý đến việc kiểm soát tài 
chính của mình hơn, tránh việc hoang phí không 
cần thiết. Cần ghi chép lại những thứ mà bản thân 
đã chi ra và kiểm tra ngân sách hàng ngày để có 
được chế độ chi tiêu hợp lý.

Thiên Bình 
(23/9 – 22/10) 
Đây là tuần lễ 

làm việc hiệu quả đối 
với cung hoàng đạo 
Thiên Bình. Đầu tuần, 
bạn có chút căng thẳng. 
Thiên Bình phải đối 

phó với khá nhiều vấn đề phát sinh. Với những 
người còn độc thân, bạn muốn giữ kín chuyện tình 
cảm của mình thay vì công khai để cả thiên hạ đều 
biết. Về phương diện tài chính, Thiên Bình có thể 
kiềm chế được những nhu cầu mua sắm của bản 
thân và cân bằng hợp lý trong vấn đề chi tiêu.

Bọ Cạp 
(23/10 – 21/11) 
Công việc thuận 

lợi là tin vui đầu tiên dành 
cho Bọ Cạp. Tình hình tài 
chính trong tuần hết sức 
khả quan. Bạn tập trung 
hơn khi làm việc nên hiệu 
quả gia tăng rõ rệt. Cung 

Hoàng đạo này cũng thích nghi tốt hơn với những 
thay đổi trong công việc. Bạn tự tin nên cũng thoải 
mái hơn trong các quyết định. Đối với chuyện tình 
cảm, gần đây bạn có chút hời hợt. Nếu thực sự 
muốn nghiêm túc gắn bó với ai đó, bạn hãy sắp xếp 
để ở bên đối phương nhiều hơn.

Nhân Mã 
(22/11 - 21/12)
Nhân Mã trong tuần 

này chủ quan và bỏ qua 
những lời nhắc nhở của mọi 
người nên bạn là người luôn 
mắc phải những sai lầm trong 
công việc. Tình hình tài chính 

của bạn trong tuần này khá tốt, cũng kiếm được 
nhiều nguồn lợi nhuận khác nhau. Trong chuyện 
tình cảm không thuận lợi cho lắm. Bạn là người 
nhiệt tình nhưng cũng đừng sốt sắng quá nhé khiến 
chuyện tốt của bạn chạy mất. Người độc thân khi 
gặp được đối tượng mình rung động lại quá căng 
thẳng mà không bày tỏ được khiến cho người ấy 
hiểu lầm.

Ma Kết 
(22/12 – 19/1) 
Tuần này, Ma Kết 

sẽ được tiếp xúc với những 
người tài giỏi, giàu kinh 
nghiệm và nhờ đó mà có 
thể thu được cho mình 

những kiến thức mới mẻ, thú vị. Tài chính của Ma 
Kết trong tuần có xu hướng tăng lên mỗi ngày, 
thậm chí có thể mua được nhà tậu được xe sớm hơn 
dự kiến. Trong chuyện tình cảm, những người đã 
có đôi sẽ đi đến đích cuối cùng của một mối quan 
hệ hạnh phúc, quyết định này sẽ khiến không chỉ 
bạn mà những người xung quanh cùng vui mừng.

Bảo Bình 
(20/1 – 18/2) 
Vận trình tuần mới 

của Bảo Bình không được 
cho là lý tưởng, nhưng cũng 
không quá xấu. Chủ yếu là 
cách nhìn nhận và suy nghĩ 

của bạn. Nếu nghĩ theo chiều hướng tích cực, bạn 
sẽ sớm tìm ra cách khắc phục thực trạng và ngược 
lại. May mắn là khả năng chịu đựng của Bảo Bình 
khá bền bỉ. Chuyện tình yêu của Bảo Bình có nhiều 
cơ hội thăng hoa. Đó chính là nguồn động lực lớn 
giúp bạn lấy lại tinh thần làm việc, phấn đấu cho sự 
nghiệp.

Song Ngư 
(19/2 – 20/3)
Công việc của bạn 

trong tuần này gặp nhiều 
khó khăn và không được 
suôn sẻ. Những ý tưởng và 
mong muốn của bạn chưa 
thực sự phù hợp. Hãy học 
cách chấp nhận thực tế. 

Đừng để cảm xúc bi quan ảnh hưởng tới tiến độ 
chung của công việc. Tình hình tài chính có một 
chút biến động, bạn tưởng rằng mọi việc đều ổn 
nhưng bạn lại đang chi tiêu quá nhiều so với dự 
định mà mình đã đặt ra. Nếu bạn không nghiêm 
khắc với bản thân hơn thì có thể bạn sẽ gặp cảnh nợ 
nần. Chuyện tình cảm của Song Ngư tuần này có vẻ 
như không được êm đềm cho lắm... Tuần này nhìn 
chung Song Ngư chỉ cần nghỉ ngơi nhiều là đủ. ■ 



KIEÁN THÖÙC PHOÅ THOÂNG

Gucci và lịch sử của gia 
đình sáng lập thương hiệu danh 
tiếng

Gucci là một nhà mốt danh tiếng với 
những thiết kế biểu tượng trong 
lịch sử, tuy nhiên điều đó lại không 

tồn tại cùng gia đình sáng lập ra thương hiệu này...

Guccio Gucci thành lập nhà mốt nổi tiếng ở 
Florence, Ý vào năm 1921. Theo báo cáo của 
Rebag, trước khi bắt đầu nhãn hiệu theo tên của 
mình, Gucci làm nhân viên khuân vác tại khách sạn 
Savoy ở London. Lấy cảm hứng từ những vị khách 
của khách sạn, anh trở về nhà để làm việc cho một 
công ty sản xuất vali, Franzi, và bắt đầu học nghề 
thủ công tạo tác các sản phẩm từ da trước khi ra mắt 
công việc kinh doanh của riêng mình. Lúc đầu, 
Gucci chủ yếu bán đồ da và tập trung vào các mặt 
hàng du lịch, nhưng cuối cùng đã phân nhánh sang 
các sản phẩm cho môn cưỡi ngựa và ví khi tiếng 
tăm của thương hiệu bắt đầu lan tỏa tới giới quý tộc 
Anh.

Cuối cùng, các con trai của Gucci là Aldo, 
Vasco và Rodolfo, bắt đầu làm việc cho công ty và 
danh tiếng của thương hiệu tiếp tục tăng lên. 
Nhưng, theo Women Wear Daily, vào năm 1935, họ 
đã gặp phải khó khăn. Có một lệnh cấm vận của 
Liên minh các quốc gia chống lại Ý. Với nguồn 
cung cấp da bị thu hẹp, thương hiệu đã buộc phải sử 
dụng các vật liệu khác nhau. Loại vải đặc biệt được 
dệt từ cây gai dầu đã được tạo ra, và biểu tượng kim 
cương lồng vào nhau nổi tiếng hiện nay của Gucci 
đã được in bên trên.

Khi sản xuất da bắt đầu phát triển sau khi 
Thế chiến II kết thúc, Aldo Gucci đã tạo ra thương 
hiệu túi da heo đầu tiên. Chất liệu này đã trở thành 
tâm điểm của nhà mốt, và chiếc túi cầm tay bằng tre 
đầu tiên của Gucci - có hình yên ngựa! - được cho 
là đã được tạo ra cùng một lúc. Đến năm 1951, 
Gucci đã tạo ra chi tiết sọc xanh lá cây - đỏ - xanh lá 
cây nổi tiếng của mình.

Những năm 50 cũng là thời điểm tuyệt vời 
để mở rộng các cửa hàng của Gucci. Trong khi đã 
có địa điểm ở Florence và Rome, Rodolfo Gucci đã 
mở một địa điểm khác ở Milan vào năm 1951 trước 
khi mở rộng sang Hoa Kỳ hai năm sau đó. Không 
lâu trước khi Guccio Gucci qua đời vào năm 1953, 
một cửa hàng Gucci đã mở tại khách sạn Savoy 
Plaza ở thành phố New York như một kỷ niệm cho 

thời gian làm nhân viên khuân vác. Người sáng lập 
đã qua đời chỉ 15 ngày sau đó ở tuổi 71.

Trong những năm sau cái chết của Gucci, 
thương hiệu tiếp tục chứng kiến thành công nhờ 
những đứa con trai của Gucci. Những người nổi 
tiếng như Elizabeth Taylor được chụp ảnh mang 
theo những chiếc túi có tay cầm bằng tre, và giày 
loafer Horsebit được ra mắt vào năm 1953.

Năm 1961, sau khi Jacqueline Kennedy 
xuất hiện với túi Gucci, nhà mốt đã đổi tên dòng túi 
thành “The Jackie”. Đồng thời, nhà mốt đã tạo ra 
một logo (ban đầu được sử dụng để buộc chặt túi) 
vẫn được sử dụng cho đến ngày nay: chữ G kép nổi 
tiếng.

Grace Kelly cũng có ảnh hưởng đến các 
thiết kế của Gucci. Khi cô mua một chiếc túi tay 
cầm bằng tre vào năm 1966, Rodolfo Gucci đã tặng 
cô một chiếc khăn hoa được làm riêng cho cô. Mẫu 
này là một minh họa được ủy quyền bởi nghệ sĩ nổi 
tiếng Vittorio Accornero và sau đó được đặt tên là 
họa tiết Flora.

Nhiều cửa hàng hơn - ở Tokyo, Hồng Kông 
và một địa điểm khác ở thành phố New York, nơi 
bán quần áo - đã xuất hiện vào những năm 70 và 
Gucci thậm chí đã bước vào thế giới làm đẹp vào 
năm 1975, với nước hoa đầu tay của họ, Gucci số 1.

Gucci đã tổ chức buổi trình diễn thời trang 
ready-to-wear đầu tiên vào năm 1981. Bộ sưu tập 
tập trung rất nhiều vào họa tiết Flora, và diễn ra tại 
Sala Bianca, Palazzo Pitti ở Florence, Ý.

Trong vài thập kỷ tiếp theo, Gucci đã trải 
qua một số thay đổi lớn. Những người cháu của 
Guccio đã làm việc tại công ty vào đầu những năm 
80, và gia đình bắt đầu cuộc chiến tranh dành 
quyền kiểm soát nhà mốt. Cuối cùng, con trai của 
Rodolfo, Maurizio, đã tiếp quản, đẩy anh em họ và 
chú Aldo ra khỏi công ty.

Năm 1989, một công ty cổ phần, 
Investcorp, đã mua lại gần một nửa Gucci. Chủ tịch 
của Bergdorf Goodman, Dawn Mello, và người 
đứng đầu mảng phụ kiện, Richard Lambertson, sau 
đó đã được đưa vào nhà mốt để mang lại cho 
thương hiệu một sự thúc đẩy rất cần thiết.

Sự thay đổi thực sự xảy ra vào năm 1990, 
khi một nhà thiết kế trẻ tài năng điên cuồng tên 
Tom Ford bước vào nhà mốt. Ban đầu, ông giám 
sát bộ sưu tập quần áo ready-to-wear của Gucci, 
nhưng trở thành Giám đốc sáng tạo của nhà mốt 
năm 1994. Trong thời gian đó, Maurizio Gucci đã 
bán phần còn lại của mình cho Investcorp. Ông đã 
bị sát hại vào năm 1995.

Cho đến ngày nay, Ford được coi là nhà 
thiết kế đã thực sự hồi sinh Gucci, kết hợp các thiết 
kế siêu giới tính và hình ảnh chiến dịch. Bộ sưu tập 
mùa thu năm 1995 của ông và những thiết kế tối 
giản của thập niên 90 là một thành công lớn về mặt 
thương mại và những người nổi tiếng như 
Gwyneth Paltrow, Jennifer Lopez và Madonna đều 
được chụp ảnh mặc các thiết kế của Gucci trên 
thảm đỏ.

Vào năm 1999, chiếc túi Jackie mang tính 
biểu tượng đã được khởi chạy lại với một vài cập 

nhật, nhanh chóng trở thành món đồ bắt buộc phải 
có trong năm đó.

Vào cuối những năm 90, LVMH dần dần 
bắt đầu mua cổ phần của nhà mốt, bất chấp sự 
kháng cự từ CEO Domenico De Sole của Gucci. 
Tuy nhiên, trước khi nhà mốt bị tiếp quản hoàn 
toàn, nhà đầu tư François Pinault, của Pinault 
Printemps Redoute (hoặc PPR), đã trở thành cổ 
đông lớn. PPR sau đó được đổi tên thành Kering 
vào năm 2013 và Gucci vẫn là một phần của tập 
đoàn đến ngày nay.

Vào năm 2004, Ford và Giám đốc điều 
hành Domenico De Sole đã rời công ty vì tranh 
chấp hợp đồng với PPR, nhưng trước đó Ford đã 
đưa nhà thiết kế túi xách của Fendi, Frida Giannini 
đến nhà mốt, hy vọng sẽ củng cố bộ phận phụ kiện 
Gucci. John Ray tiếp quản trang phục nam sau khi 
Ford rời đi, trong khi Alessandra Facchinetti phụ 
trách mảng đồ nữ. Giannini sau đó được thăng 
chức thành Giám đốc sáng tạo phụ kiện.

Những năm sau sự ra đi của Tom Ford, cho 
thấy sự thay đổi đáng kể của nhà mốt. Theo ghi 
nhận của Business of Fashion, năm 2006, Giannini 
được chỉ định là Giám đốc sáng tạo và bà đã khởi 
động lại họa tiết Flora - thay vì tập trung vào logo 
chữ G kép - đã chứng tỏ thành công lớn.

Năm 2008, Gucci đã phát sóng chiến dịch 
truyền hình đầu tiên cho Gucci bởi nước hoa 
Gucci, được đạo diễn bởi David Lynch. Gucci Pour 
Homme, nước hoa đầu tiên cho nam dưới thời 
Giannini, ra mắt cùng ngôi sao chiến dịch James 
Franco cùng năm đó. Nước hoa mang tính biểu 
tượng Flora của Gucci được ra mắt vào năm 2009.

Vào cuối năm 2014, Gucci đột nhiên thông 
báo rằng Giannini và CEO Patrizio Di Marco sẽ 
rời khỏi công ty. Alessandro Michele, người đã 
cống hiến 12 năm cho thương hiệu, sau đó được 
công bố là Giám đốc sáng tạo mới. Việc bổ nhiệm 
nhà thiết kế phụ kiện tương đối lạ lẫm đã gây sốc 
cho nhiều người trong ngành. Trong lần đầu tiên 
làm Giám đốc sáng tạo, Michele đã giúp thiết kế 
một bộ sưu tập nam hoàn toàn mới trong chưa đầy 
một tuần, theo The New York Times. Bộ sưu tập 
thời trang nữ đầu tiên của anh ra mắt một tháng sau 
đó trên sàn diễn Milan, và đã thành công ngay lập 
tức. Marco Bizzarri cũng được đưa vào làm chủ 
tịch và CEO mới của Gucci sau khi Di Marco rời 
khỏi.

Trong những năm sau, Michele đã biến nhà 
mốt sang trọng thành đại diện cho các thiết kế họa 
tiết, đính sequin, kính quá khổ mà chúng ta biết 
ngày nay. Năm 2017, nhà mốt đã tuyên bố kế hoạch 
không sử dụng lông thú và hứa sẽ giảm tác động 
đến môi trường, bao gồm cả khí thải nhà kính, vào 
năm 2025. Năm 2019, Gucci đã giới thiệu lại dòng 
sản phẩm trang điểm của mình, Gucci Beauty và 
giới thiệu sản phẩm nước hoa unisex đầu tiên, 
Mémoire d'Une Odeur. Michele cũng đã công bố 
rằng Gucci sẽ theo xu hướng thời trang không theo 
mùa và bỏ các tuần lễ thời trang phía sau. Nhà mốt 
cũng sẽ cắt giảm các show diễn từ năm xuống chỉ 
còn hai mỗi năm. ■
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426-2016/1584(1y)

CAÀN THÔÏ TOÙC

Caàn nhieàu thôï toùc laøm Full time & Part 

time cho tieäm toùc $5.99.  Tieäm ñoâng 

khaùch, tip nhieàu, khu FM 1960 * North 

45.

Xin lieân laïc Tina: 

832-818-0990
__________________________________________

709-2005/1573

CAÀN THÔÏ NAILS

Tieäm Full Services Salon ôû Richmond, 

TX 77406 gaàn chôï HEB caàn nhieàu thôï 

toùc. Bao löông vaø aên chia.

Xin vui loøng lieân laïc: 

832-973-9690
__________________________________________

319-2004/1572(1Y)

CAÀN THÔÏ NAILS

Tieäm caùch chôï Myõ Hoa 10 phuùt laùi xe 

caàn thôï Nails coù kinh nghieäm, bieát laøm 

chaân nöôùc.  Bao löông hoaëc aên chia 

tuøy theo khaû naêng.  Choã laøm thoaûi maùi.

Xin lieân laïc: 

281-752-5555
__________________________________________

674-2003/1571

CAÀN THÔÏ NAILS

Tieäm ñoâng khaùch khu Southwest, coù 

nhieàu khaùch Design, Eyebrows, Wax. 

Caàn thôï bieát laøm boät vaø thôï chaân tay 

nöôùc.

Xin lieân laïc: 

832-209-0380
__________________________________________

676-2003/1571

CAÀN THÔÏ NAILS

Caàn thôï nails bao löông $1,000-

$1,300. Caàn thôï tay chaân nöôùc, bao 

löông tuaàn (khoâng coù baèng Ok). Ai ôû 

Southwest ñi chung xe

Xin lieân laïc: 832-983-4030
__________________________________________

579-2010/1578

CAÀN THÔÏ NAIL

Tieäm vuøng Northwest caàn thôï boät & 

chaân tay nöôùc, bieát laøm lashes caøng 

toát. Good income. Neáu caàn, bao löông 

quanh naêm

Xin lieân laïc Nancy: 

281-701-3632
__________________________________________

670-2002/1570

CAÀN THÔÏ MAY

Tieäm may caàn thôï söûa quaàn aùo coù kinh 

nghieäm, bieát chuùt tieáng Anh. Khu 610 

vaø Richmond

Xin lieân laïc Kim: 

281-236-8880
__________________________________________

658-2001/1569

KHU 288 - BELTWAY 8

Caàn ngöôøi laøm trong tieäm röôïu. Chaát 

haøng, doïn deïp, tính tieàn. Khu 288 – 

Beltway 8. Löông tuøy theo kinh 

nghieäm.

Vui loøng goïi: 

713-806-6114

710-2006/1574

NEW THAÙNG 5/2022

Caàn gaáp thôï boät bao löông $700/tuaàn. 

Trong khu Briar Forest & Westheimer 

Laøm vieäc thoûa maùi, khoâng khí gia ñình

Lieân laïc Cuùc: 713-278-9559 

Hoøa: 713-391-6840
__________________________________________

698-2005/1573

CAÀN THÔÏ TOÙC

Caàn thôï toùc Nöõ laøm Full time vaø Part 

time. Tieäm ñoâng khaùch Myõ Traéng. I-10 

& Diary Ashford. Neáu khoâng coù kinh 

nghieäm seõ training.

Xin lieân laïc Coâ Hoàng hoaëc nhaén tin: 

713-499-9120
__________________________________________

703-2005/1573

CAÀN THÔÏ NAILS

Tieäm caùch chôï Hong Kong 4 khoaûng 7 

phuùt, caàn thôï boät vaø tay chaân nöôùc (full 

time/part time) khu Meã 70%, tieäm laøm 

nhö gia ñình.

Xin lieân laïc Phone hoaëc Text: 

832-758-3852
__________________________________________

679-2003/1571

NEW! CAÀN THÔÏ NAILS

SOUTHWEST (KHU FIESTA)

Caàn thôï Nails Nam, Nöõ laøm boät vaø tay 

chaân nöôùc, bieát laøm eyelashes caøng 

toát. Bao löông hoaëc aên chia.

Xin lieân laïc: 

A. Quang: 713-371-6803

C. Phöôïng: 832-503-0096
__________________________________________

635-1998/1566

CAÀN THÔÏ NAILS

Tieäm Nail 5,000sqft, sang troïng vaø 

ñeïp. ÔÛ South 45. Caàn thôï boät vaø Tay 

chaân nöôùc. Bao löông $700 - $1,200, 

bieát laøm boät maøu. Nhaän Full time/Part 

time.

Xin lieân laïc: 

Chính: 281-650-2898
__________________________________________

663-2001/1569

CAÀN GAÁP NHIEÀU THÔÏ NAILS

Caàn gaáp nhieàu thôï Nails vuøng S/W. 

Khu traéng, giaù cao, tips haäu. Khoâng 

khí laøm vieäc thoaûi maùi..

Xin goïi ngay: 

713-666-1416

600-1996/1564

CAÀN THÔÏ NAILS

Tieäm Nails khu Bellaire caàn thôï Nails 

Nöõ, laøm full time hoaëc part time, bao 

löông vaø aên chia. Tieàn tip cao. Tieäm 

ñoùng cöûa ngaøy Chuû Nhaät. 

Xin lieân laïc: 

713-291-7352
__________________________________________

663-2001/1569

CAÀN GAÁP NHIEÀU THÔÏ NAILS

Caàn gaáp nhieàu thôï Nails vuøng S/W. 

Khu traéng, giaù cao, tips haäu. Khoâng 

khí laøm vieäc thoûa maùi..

Xin goïi ngay: 

713-666-1416
__________________________________________

623-1997/1565

CAÀN THÔÏ NAIL

Tieäm Nail naèm treân ñöôøng Dairy 

Ashford/Richmond caùch Hong Kong 4 

10 phuùt laùi xe, caàn thôï boät, bao löông 

$900 tuaàn.

Xin lieân laïc Amy: 

C: 832-512-7132 * W: 832-288-3043
__________________________________________

620-1997/1565

CAÀN THÔÏ MAY

Caàn thôï may coù kinh nghieäm laøm part 

time. Khu Westheimer.

Xin lieân laïc Sue: 

832-528-6326
__________________________________________

680-2003/1571

CAÀN NGÖÔØI

Caàn moät ngöôøi giöõ treû tuoåi töø 55 ñeán 

65. Coù phoøng rieâng, khu Sugarland, 

beù ñi hoïc ñeán 3pm môùi veà, Chuû nhaät 

nghó.

Xin lieân laïc: 

281-935-8357 * 281-818-4737
__________________________________________

678-2003/1571

CAÀN NGÖÔØI GIÖÕ TREÛ-GIUÙP VIEÄC 

NHAØ-KHU ROYAL OAKS

Caàn 1 phuï nöõ tuoåi töø 40-60 chaêm soùc 2 

treû em vaø laøm giuùp vieäc nhaø. Giôø laøm 

töø 1PM-6PM.

Xin goïi Jimmy: 

832-776-0752
__________________________________________

644-2003/1571

CAÀN NGÖÔØI GIUÙP VIEÄC

Caàn ngöôøi giuùp naáu côm vaø laøm vieäc 

nhaø. Coù hai treû ñaõ ñi hoïc. Nhaø ôû 

Southwest, laøm 5 ngaøy 1 tuaàn, coù theå 

ñi veà hoaëc ôû laïi. Löông thoûa thuaän.

Xin lieân laïc: 713-517-5198
__________________________________________

633-1998/1566

CAÀN NGÖÔØI GIÖÕ TREÛ GAÁP

Caàn 1 phuï nöõ döôùi 60 tuoåi, coù kinh 

nghieäm, saïch seõ, yeâu treû. Ñeå giöõ moät 

beù gaùi 18 thaùng. Nhaø gaàn I10/Bwy 8 

laøm 5 ngaøy/tuaàn. 

Xin lieân laïc: 

832-495-7087

300-2054/1622(2y)

NEW

CAÀN THÔÏ MAY GAÁP

Shop may ôû W. Bellfort & Bwy 8, 

Hobby Airport caàn thôï may ñoà treû em, 

thôï theâu bieát söû duïng maùy Tamija 

Embroidery, thôï uûi.  Coù theå nhaän may 

taïi nhaø, ñieàu kieän phaûi bieát ngheà.

Xin lieân laïc: Uyeân   

713-679-0683

W: 281-759-2400
__________________________________________

636-2040/1608

CAÀN NHIEÀU THÔÏ MAY

(SEWING CONTRACTORS)

Caàn theâm thôï may (raùp aùo ñaàm). 

Khoâng caàn Anh ngöõ, giôø giaác deã daøng, 

lôùn tuoåi OK. Vieäc laøm quanh naêm, thu 

nhaäp toát cho thôï kinh nghieäm. Traû theo 

hôïp ñoàng (W9-contracting).

Xin lieân laïc chuù Taùm: 

832-339-2224
__________________________________________

657-2001/1569

NEW

TÌM NGÖÔØI GIUÙP VIEÄC

Caàn phuï nöõ treân 50, chaêm soùc baø 87 

tuoåi. Bao aên ôû, löông $2,500/thaùng. 

Neáu laøm toát, taêng löông sau 6 thaùng. 

Ñieän thoaïi sau 2:00PM.

Vui loøng goïi baø Tuyeát: 

281-989-1636
__________________________________________

650-2000/1568

CAÀN NGÖÔØI

Caàn moät phuï nöõ, chaêm soùc ngöôøi giaø 

taïi gia. Tuaàn 6 ngaøy bao aên ôû, löông 

haäu.

Xin lieân laïc: 

Chò Hueä: 832-641-6406

Chò Thanh: 832-359-3993
__________________________________________

611-1996/1564

CAÀN NGÖÔØI GIÖÕ TREÛ

Caàn 1 baø khoûe maïnh giöõ hai chaùu trai 

3t & 5t. Bieát naáu aên vaø laøm ít vieäc nhaø. 

Nhaø ôû vuøng San Antonio, caùch 

Houston 3 tieáng. Bao aên ôû, löông 

$1,600/thaùng. 

Xin lieân laïc Phong: 

281-891-9985 

346-715-1080
__________________________________________

603-1996/1564

CAÀN NGÖÔØI

Caàn ngöôøi chaêm soùc 1 cuï baø ban ñeâm 

taïi nhaø (tuaàn 6 ñeâm) hoaëc ôû laïi neáu 

khoâng laùi xe ñöôïc. Cuï baø vaãn coøn minh 

maãn vaø khoûe maïnh. Khu medical 

center Downtown Houston

Xin lieân laïc Huøng: 

713-494-2020

Caàn Thôï Toùc / Nails
Hair / Nail Technicians Wanted

Caàn Ngöôøi 
Help Wanted
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682-2003/1571

CAÀN NGÖÔØI GIÖÕ TREÛ

Caàn tìm ngöôøi giöõ beù gaùi 11 thaùng, bao 

aên uoáng vaø ôû laïi. Khu nhaø sang trieäu 

ñoâ ôû Richmond/Katy. Gia ñình thaân 

thieän, thoaûi maùi vaø löông cao.

Vui loøng goïi Vi: 

713-884-0215
__________________________________________

639-1999/1567

CAÀN NGÖÔØI LAØM

Tieäm giaët uûi khu 610 vaø Richmond, 

caàn ngöôøi laøm Cashier Frontdesk, bieát 

chuùt tieáng Anh vaø coù kinh nghieäm laøm 

qua roài.

Xin lieân laïc Kim: 

281-236-8880
___________________________________________

595-1997/1565

CAÀN NGÖÔØI GIUÙP VIEÄC

Caàn ngöôøi Phuï Nöõ töû teá, saïch seõ, bieát 

naáu aên, giuùp troâng coi cuï baø. Thích 

hôïp cho ngöôøi ôû gaàn Bellaire/Bwy S. 

Khu Richmond, hoaëc Katy. Coù saún 

phöông tieän di chuyeån

Xin lieân laïc: 832-280-4173 

Email: uyeninvestments@gmail.com 
__________________________________________

604-1996/1564

CAÀN NGÖÔØI

Caàn ngöôøi giöõ treû vaø giuùp vieäc nhaø, 

bao löông cao vaø coù theå thöông löôïng 

thôøi gian thích hôïp cho moïi hoaøn caûnh! 

Bao löông cao. Nhaø cuõ Galleria

Xin lieân laïc: 

210-833-6366 

210-313-3213
__________________________________________

608-1996/1564

CAÀN NGÖÔØI

Caàn ngöôøi phuï nöõ khoûe maïnh vaø coù 

kinh nghieäm chaêm soùc ngöôøi giaø, bieát 

naáu aên, ôû laïi nhaø, coù phoøng rieâng thoaûi 

maùi. Löông haäu. Khu Southwest (Dairy 

Ashford & W. Belfort)

Xin lieân laïc coâ Lieân: 

713-569-7331

Caàn Ngöôøi 
Help Wanted

715-2006/1574

CHO SHARE PHOØNG  

(NÖÕ, VÔÏ CHOÀNG ONLY)

Nhaø ôû Bellaire-HWay6, gaàn chôï HEB, 

Myõ Hoa, coù phoøng cho share. Khu an 

ninh, bao ñieän nöôùc, giaët saáy, internet. 

Coù saün giöôøng.

Xin lieân laïc Hoa: 

832-289-9273
__________________________________________

706-2005/1573

PHOØNG CHO THUEÂ

Phoøng rieâng bieät cho thueâ, ñaày ñuû tieän 

nghi, roäng raõi, öu tieân cho ngöôøi ñoäc 

thaân. Gaàn chôï Hong Kong 3, Thaéng 

Höng, Beltway 8 - Veteran Memorial.

Goïi Coâ Quyønh: 346-763-2679 

Chuù Thaønh: 832-857-7456
__________________________________________

685-2003/1571

CHO SHARE PHOØNG 4.5.22

Khu Southwest coù 2 phoøng cho möôùn.

Xin lieân laïc: 

832-289-7619 * 832-247-6959
__________________________________________

693-2004/1572

CHO SHARE PHOØNG

N h a ø  ô û  k h u  D a i r y  A s h f o r d  & 

Westheimer coù phoøng cho thueâ, ñoäc 

thaân Nam hoaëc Nöõ, nhaø roäng maùt, 

saïch seõ, yeân tónh, coù choã ñaäu xe, 

internet, giaët saáy, giaù $350 moät phoøng.

Xin lieân laïc: 

346-529-4276 * 713-815-5684
__________________________________________

638-1999/1567

CHO SHARE PHOØNG

Nhaø dö phoøng cho thueâ ôû Gessner & 

W.Airport, gaàn BWY Sam Houston. 

Bao ñieän nöôùc, giaët saáy, coù Internet. 

Nhaø roäng, saïch seõ, khoâng naáu aên.

$400 moät thaùng.

Xin lieân laïc

713-367-5069
__________________________________________

656-2001/1569

CHO THUEÂ PHOØNG

Phoøng cho thueâ. Nhaø goùc ñöôøng 

Beechnut and Eldrigde, ñaày ñuû tieän 

nghi, coù dö 2 phoøng, $350.

Vui loøng goïi Coâ Cuùc: 

832-228-3068
__________________________________________

626-1997/1565

PHOØNG CHO THUEÂ

Nhaø goùc ñöôøng Hw6 vaø Bellaire. Ñaày 

ñuû tieän nghi, yeân tónh. Bao ñieän nöôùc, 

giaët uûi, internet.

Xin lieân laïc: 

832-744-1211

Cho Thueâ Phoøng
Room For Share

661-2001/1569

BELLAIRE - ADICK CLODINE

Nhaø treân ñöôøng Bellaire vaø Adick 

Clodine co ù  pho øng cho share. 

$330/thaùng, bao ñieän, nöôùc, giaët saáy 

vaø Internet.

Xin lieân laïc: 

832-836-9081
__________________________________________

664-1997/1565

CHO SHARE PHOØNG

Dö hai phoøng ñeïp, roäng raõi, saïch 

seõ. Khu sang, yeân tónh, ñaày ñuû tieän 

nghi. Ñöôøng Neff & Redding. Ít naáu 

aên, $400/phoøng.

Xin lieân laïc: 

408-947-1688 * 669-285-8701
__________________________________________

713-2006/1574

CHO SHARE PHOØNG

Gaàn chôï Vieät Hoa, Hong Kong 4, khu 

vöïc an ninh, yeân tónh, lòch söï, an toaøn, 

nhaø 4 phoøng. Master raát to $600 & 

$350 & $400. Bao ñieän nöôùc, maùy 

giaët, maùy saáy, Internet. Cho share 

chung nhaø.

Bieát theâm xin goïi Kim Ngoïc: 

346-252-3902
__________________________________________

665-2001/1569

NEW! SHARE PHOØNG

Nhaø khu HW6 & Old Richmond. 

Phoøng roäng raõi, thoaùng maùt. free 

wifi. maùy giaët. maùy saáy môùi. Nhaø ít 

ngöôøi, yeân tónh.

Xin lieân laïc chò Xuaân: 

713-422-3924
__________________________________________

660-2001/1569

SHARE PHOØNG

Nhaø khu HW6 & 529, 2 phoøng cho 

share. Bao ñieän nöôùc, giaët saáy, 

Internet, khu an ninh, $330/thaùng, 

Northwest.

Xin lieân laïc: 

713-314-7091
__________________________________________

642-1999/1567

SHARE PHOØNG

Nhaø ôû Boone & Harwin, dö 1 phoøng 

cho share. Caàn 1 ngöôøi thaân thieän, 

saïch seõ, ít naáu aên. Bao ñieän nöôùc, giaët 

saáy, Internet. $350/thaùng

Xin goïi anh Ñaëng: 

832-605-8958
__________________________________________

640-1999/1567

SHARE PHOØNG - BELLAIRE & 59

Nhaø khu yeân tónh, roäng vaø saïch, cho 

share phoøng ñaày ñuû tieän nghi. Khu 

Bellaire vaø 59.

Xin lieân laïc Kim: 

281-236-8880

668-2002/1570

CHO SHARE PHOØNG

Nhaø môùi, thoaùng maùt, khu SW phoøng 

nhoû $350, phoøng lôùn $600/thaùng. Coù 

theå ôû ñöôïc 2 ngöôøi. Coù saün ñoà ñaïc, 

Internet. Ñieàu kieän: Nöõ ñoäc thaân, ít naáu 

aên.

Vui loøng text/voice: 

832-310-7699
__________________________________________

652-2000/1568

DAIRY ASHFORD & BISSONNET

Nhaø dö 2 phoøng: 1 phoøng Master, vaø 

phoøng nhoû, gaàn chuøa, nhaø thôø, tröôøng, 

chôï. Ñaày ñuû tieän nghi, bao ñieän nöôùc, 

giaët saáy, internet. Nhaø coù 2 vôï choàng, 

coù choã ñaäu xe.

Xin lieân laïc: 

Coâ Chung: 832-566-4981

Anh Phöông: 832-561-3565
__________________________________________

607-1996/1564

SHARE PHOØNG

TRUNG TAÂM BELLAIRE

Nhaø ngay trung taâm Bellaire coù theå 

ñi boä tôùi Hong Kong, Taân Bình, 

Thanh Bình. Ñaày ñuû tieän nghi, giaët 

saáy, internet.

Xin lieân laïc: 

832-277-4568
__________________________________________

677-2003/1571

CHO THUEÂ PHOØNG

Nhaø ôû Synott & Beechnut, coù 1 phoøng 

cho thueâ Ñoäc thaân Nam, Nöõ. Nhaø raát 

saïch seõ, yeân tónh, ít ngöôøi ôû. Coù choã 

ñaäu xe, internet, giaët saáy, giaù $375.

Xin lieân laïc Thieän: 

832-566-5727
__________________________________________

610-1996/1564

CHO SHARE PHOØNG

Nhaø khu Bellaire, chæ 3 phuùt ñi boä ra 

HK4. Bao ñieän nöôùc, giaët saáy, wifi. 

Beáp roäng raõi, khu nhaø vui vaø an 

ninh toát. Chæ daønh cho Nöõ ñoäc thaân, 

laøm vieäc.

Xin lieân laïc: 

713-478-7472
__________________________________________

643-1999/1567

SHARE PHOØNG

Nhaø môùi goùc Bellaire & Eldridge coù 

share phoøng Master Bedroom $600. 

Raát toát cho hoïc sinh. Gaàn tröôøng, chôï 

Hong Kong, Myõ Hoa, HEB. Bao ñieän, 

internet, giaët saáy. Khoâng ôû chung vôùi 

chuû.

Xin lieân laïc Maïnh: 

972-854-8191

Linh Tinh
694-2004/1572

CAÀN MUA

Caàn tìm mua 1 chieác xe cuõ. Hoaëc P/U 

Truck, chaïy hoaëc khoâng chaïy.

Xin goïi:

832-661-0342

http://afamily.vn/nhiem-trung-bang-quang.html
http://afamily.vn/nhiem-trung-bang-quang.html
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TRUNG TÂM ĐIỀU TRỊ SUY GIÃN TĨNH MẠCH
TRIEÄU CHÖÙNG & CAÙCH ÑIEÀU TRÒ GIAÕN TÓNH MAÏCHTRIEÄU CHÖÙNG & CAÙCH ÑIEÀU TRÒ GIAÕN TÓNH MAÏCHTRIEÄU CHÖÙNG & CAÙCH ÑIEÀU TRÒ GIAÕN TÓNH MAÏCH

CAÙC

TRIEÄU

CHÖÙNG 

GIAÕN

TÓNH

MAÏCH

Tröôùc
Phaãu

Thuaät

Sau
Phaãu
Thuaät

GIÃN TĨNH MẠCH DA SẠM MÀUSƯNG PHÙ LỞ LOÉT

ÑIEÀU TRÒ SUY GIAÕN TÓNH MAÏCH HAÀU HEÁT ÑIEÀU TRÒ SUY GIAÕN TÓNH MAÏCH HAÀU HEÁT 

ÑEÀU ÑÖÔÏC CAÙC COÂNG TY BAÛO HIEÅM HOÃ TRÔÏÑEÀU ÑÖÔÏC CAÙC COÂNG TY BAÛO HIEÅM HOÃ TRÔÏ

ÑIEÀU TRÒ SUY GIAÕN TÓNH MAÏCH HAÀU HEÁT 

ÑEÀU ÑÖÔÏC CAÙC COÂNG TY BAÛO HIEÅM HOÃ TRÔÏ

Nếu bạn có cảm giác chân nóng, ngứa, nổi gân xanh, dễ mệt mỏi, 
áp lực, co thắt, thay đổi màu da, sưng, khô, loét, v.v ...
Đừng chờ đợi, hãy đến gặp chúng tôi ngay!

NHÖÕNG LÔÏI ÍCH CUÛA ÑIEÀU TRÒ SUY GIAÕN TÓNH MAÏCH
Gaây meâ cuïc boä ngay taïi vaên phoøng
Ñi laïi ngay sau khi ñieàu trò
Khoâng ñeå laïi seïo hay söng phuø

Ñieàu Trò Suy Giaõn Tónh Maïch

Ñieàu Trò Thoaùt Vò

Phaãu Thuaät Daï Daøy, Tröïc Traøng

Phaãu Thuaät Tuùi Maät

Phaãu Thuaät Tuyeán Giaùp

ÑIEÀU TRÒ BAÈNG PHÖÔNG PHAÙP NOÄI SOI OÅ BUÏNG
Laøm giaûm ñau vaø ruùt ngaén thôøi gian hoài phuïc

Laøm seïo ít hôn sau phaãu thuaät

TIEÁNG ANH TIEÁNG VIEÄT

281-318-1362 * 281-899-8856

Thoâng Baùo
Chuùng toâi xin thoâng baùo cuøng quyù thaân chuû quaûng caùo cuûa Baùo 

Thöông Maïi Vieät Nam - The Vieät Nam Post Thöông Maïi.

Trong thôøi gian gaàn ñaây coù nhieàu ngöôøi ñaõ lieân laïc vôùi toøa soaïn 

cuûa chuùng toâi veà vieäc “Thuong Mai Magazine” ôû California ñaõ 

nhaän tieàn nhöng khoâng ñaêng quaûng caùo thöông maïi cho hoï.

Chuùng toâi xin thoâng baùo cuøng quyù vò laø “Thuong Mai Magazine” 

ôû California khoâng coù lieân heä gì vôùi chuùng toâi caû.

Cô sôû Thöông maïi Vieät Nam cuûa chuùng toâi toïa laïc taïi soá:

10515 Harwin Dr., Ste 100-120

Houston, Texas 77036

Tel. (713)-777-4900

       (713)-777-2012

       (713)-777-8438

Website: www.thevietnampost.com

Email: info@thevietnampost.com

Neáu quyù vò coù thaéc maéc, xin vui loøng lieân laïc vôùi chuùng toâi qua 

nhöõng soá ñieän thoaïi ôû treân.

Chuùng toâi chaân thaønh caûm ôn söï uûng hoä cuûa quyù thaân chuû.

Notice
Notice to clients of the Thuong Mai Viet Nam - The Vietnam Post.

Recently, some customers have sent their ads to a business name 

“Thuong Mai Magazine” in California and paid this Business for its 

service. 

Please note that the business in California has nothing to do with us.

Our “Thöông Maïi Vieät Nam” (The Vietnam Post) is located at:

10515 Harwin Dr., Ste 100-120

Houston, Texas 77036

Tel. (713)-777-4900

       (713)-777-2012

       (713)-777-8438

Website: www.thevietnampost.com

Email: info@thevietnampost.com

If you have any questions, please contact us at the numbers list 

above. 

We definitely appreciate your support.

http://afamily.vn/hoa-ra-nhung-nguoi-doc-than-lai-co-cuoc-song-khoe-manh-hon-nguoi-da-ket-hon-20170727161954889.chn
http://afamily.vn/vung-xanh.html
http://afamily.vn/hoa-ra-nhung-nguoi-doc-than-lai-co-cuoc-song-khoe-manh-hon-nguoi-da-ket-hon-20170727161954889.chn
http://afamily.vn/vung-xanh.html
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SÖU TAÀM & TÌM HIEÅU

10 nghề nghiệp tưởng chỉ 
có “trong mơ”

rên thế giới tồn tại rất nhiều nghề Tnghiệp tưởng chừng chỉ có trong 
tưởng tượng, điển hình là 10 nghề 

được liệt kê dưới đây. 
Người nếm thử kem
Người nếm thử kem là người làm nhiệm vụ 

thưởng thức, đánh giá chất lượng, vị, mùi và độ đặc 
cho vị kem mới được phát minh. Để làm công việc 
này, bạn cần ít nhất bằng cử nhân về khoa học thực 
phẩm hoặc sữa, kinh nghiệm trong ngành làm kem 
và khẩu vị khỏe mạnh.

Đạo diễn phim về những chú chó
Đạo diễn phim về chó là một vị trí yêu cầu 

sự say sưa xem những bộ phim hỗ trợ tinh thần có 
sự xuất hiện của những chú chó, điển hình là 
Marley and Me và A Dog's Journey. Đồng thời, 
người này cũng thực hiện nhiệm vụ viết bài đánh 
giá khoảng 1000 từ cho công ty với mỗi bộ phim 
xem được.

Nàng tiên cá chuyên nghiệp
Những nàng tiên cá chuyên nghiệp hoạt 

động như một nghệ sĩ biểu diễn trong các bữa tiệc, 

lễ hội và sự kiện tại hồ bơi, bãi biển cho trẻ em. Họ 
cũng đồng thời dạy cách để trở thành nàng tiên cá 
chuyên nghiệp tại các trường học đặc biệt. Để làm 
công việc này, bạn phải là một vận động viên bơi 
lội giỏi, có các chứng chỉ liên quan đến bơi lội và 
nhân viên cứu hộ, đồng thời có thể tạo dáng dưới 
nước.

Đóng vai nhân vật hoạt hình tại 
Disneyland

Vai trò của các nhân viên đóng vai thành 
nhân vật hoạt hình trong Disneyland không chỉ đơn 
thuần là hóa trang cho giống mà c đảm nhận òn phải 
những trách nhiệm của nhân vật đó, đi gặp gỡ, chào 
hỏi khán giả, đặc biệt là đối tượng trẻ em.

Người kiểm tra trò chơi điện tử
Trước khi được ra mắt công chúng, trò chơi 

điện tử nào cũng cần qua một vòng thử nghiệm của 
những người kiểm tra nhằm xác định vị trí và báo 
cáo lại lỗi với lập trình viên nếu có. Tính đến năm 
2020, mức lương hàng năm của công việc này dao 
động khoảng 53.000 USD.

Người ôm chuyên nghiệp
Người ôm chuyên nghiệp được trả tiền để 

ôm những người hoàn toàn xa lạ - một hình thức trị 
liệu dành cho đối tượng khách hàng bị chấn thương 
tâm lý hay tổn thương tình cảm.

Phù dâu chuyên nghiệp
Phù dâu chuyên nghiệp có thể giúp bạn lên 

kế hoạch đám cưới một cách hoàn chỉnh, chào hỏi 
quan khách và thậm chí còn có thể phát biểu với tư 
cách của một phù dâu.

Người ngủ chuyên nghiệp
Những người ngủ chuyên nghiệp được trả 

tiền để ngủ, từ đó giúp các nhà nghiên cứu thu thập 
dữ liệu cần thiết về giấc ngủ cho khoa học và những 
ngành kinh doanh khác. Ví dụ, các nhà sản xuất gối 
có thể thuê người ngủ để đánh giá sự thoải mái của 
sản phẩm.

Người gắn nhãn cho Netflix
Người gắn nhãn cho Netflix có nhiệm vụ 

xem các nội dung trên nền tảng này để “gắn nhãn” 
từng phim vào bộ sưu tập dữ liệu khổng lồ tương 
ứng. Để được nhận vào vị trí này, bạn cần có kỹ 
năng khoa học thư viện và kiến thức sâu rộng về 
các bộ phim.

Người thử cầu trượt nước
Người thử cầu trượt nước có nhiệm vụ đảm 

bảo rằng những đường trượt mới xây dựng đủ độ an 
toàn trước khi đón công chúng đến sử dụng. Họ bắt 
buộc phải trải qua khóa đào tạo về nhân viên cứu hộ 
và sơ cứu để có được công việc này. ■
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Loại muối đặc biệt của bộ 
tộc trên núi cao

Không thể tiếp cận nguồn từ các mỏ 
hay biển, người dân tộc Apatani ở 
Ấn Độ đã tự tạo ra một loại gia vị 

riêng có chức năng và hương vị như muối.
Sau một ngày chăm sóc đồn điền trồng tre 

của mình, Pussang Punyo trở về nhà để thưởng 
thức một cốc bia gạo với tapyo. Loại muối nhà làm 
này thêm chút hương vị đậm đà cho ly đồ uống, cân 
bằng vị ngọt.

Punyo cho biết: "Thím tôi tự làm nó ở nhà, 
mất khoảng một tuần. Thím làm cho tôi và bạn bè 
đến đây vào dịp cuối tuần, để chúng tôi làm pike 
pila (một món ăn truyền thống rất được người 
Apatani ưa chuộng)".

Punyo thuộc Apatani, một trong những bộ 
tộc không du mục cổ xưa nhất Ấn Độ. Họ sống 
giữa những cánh đồng lúa và đồi xanh của vùng 
Arunachal Pradesh. Vị trí của nơi này lý giải vì sao 
thím của Punyo, như nhiều người khác trong bộ 
tộc, tự làm muối suốt nhiều thế kỷ.

Người Apatani sống trong thung lũng 
Ziro.

"Chúng tôi sống giữa những ngọn núi, ít 
tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Khu vực này tách 
biệt, không có nước mặn hay mỏ muối. Khi biết 
đến sản phẩm này, chúng tôi không mua nổi. Nó có 
giá rất cao vì việc đem chúng vào thung lũng Ziro 
là thử thách với các nhà buôn" - Hibu Rimung, một 
thành viên khác của bộ tộc, cho biết.

Người Apatani đã tự tìm thứ thay thế cho 
muối, tạo ra một nguyên liệu không chỉ độc đáo, 
mà còn giúp họ thoát khỏi những vấn đề sức khỏe 
thường phổ biến ở những vùng thiếu loại gia vị này. 
Tapyo không phải là muối theo đúng nghĩa đen, mà 
được làm từ thực vật, và có vai trò tương tự trên cả 
phương diện sức khỏe và mùi vị.

Ngày nay, muối không còn quý hiếm, 
nhưng trong lịch sử, chúng từng được coi như 
vàng, được đem bán và tích trữ do có khả năng bảo 
quản thực phẩm và khiến mọi thứ ngon hơn. 

Trong thực đơn của người Apatani gồm 
cơm, rau, thịt và cá, không có muối và ít gia vị. 
Tapyo được trân trọng như muối, được đặt một bên 
món ăn và sử dụng dè xẻn để tạo hương vị.

Họ phát hiện ra tapyo một cách tình cờ. 
Rimung cho biết: "Các ngôi nhà Apatani truyền 
thống thường có chulha (lò 3 tầng) giữa nhà. Sau 
khi ăn xong, họ sử dụng tro thay thế xà phòng để 
rửa tay. Nhờ đó, họ nhận ra tro có vị mặn và có thể 
được dùng để nêm nếm món ăn".

Anh cho biết thêm các nhà nghiên cứu y 
khoa kết luận rằng việc dùng tro trong món ăn là an 
toàn, nhưng không nên ăn riêng nó hay ăn theo số 
lượng lớn.

Tapyo có vẻ đã đem lại lợi ích sức khỏe cho 
nhiều thế hệ, giúp họ có đủ lượng iod, một khoáng 
chất trong muối mà cơ thể không thể tự sản xuất. 
Không thành viên nào trong bộ tộc bị bướu cổ hay 
trẻ con bị thiếu khả năng tư duy.

Tuy nhiên, loại gia vị này tốn nhiều thời 
gian và công sức để làm ra, thường chỉ được sử 
dụng trong các dịp đặc biệt hay lễ hội.

Trong đó, pepu (một loại cây tương tự tre), 
lá chuối, kê chân vịt và cây tarii được phơi khô 
dưới ánh nắng suốt nhiều ngày trước khi đem đốt. 
Tro được bỏ vào một giỏ lọc hình nón, có tên sader, 
và từ từ rót nước vào. Nước chảy qua tro và kết tủa 
lại ở đáy, một quá trình có thể tốn từ 3 ngày đến 2 
tuần. Nước tro - hay còn gọi là pila - được để 
khoảng 3 ngày trước khi đem làm tapyo.

Đầu tiên, một chiếc nồi được đặt lên bếp, 
thêm nước cơm và đun cho đến khi tạo thành một 
lớp trong suốt, giúp nước tro không dính vào nồi. 
Sau đó, người làm sẽ rót từng chút nước cho vào, 
cho đến khi nó khô và tạo thành một khối giống 
như đất sét có màu nhạt.

Khối pila được để nguội, bọc trong cỏ và 
treo trên lò cho khô. Mỗi khi cần dùng, họ sẽ lấy ra 
từng miếng. Tapyo phơi khô được dùng làm gia vị 
cho các món ăn truyền thống.

Hiện nay, chỉ người lớn tuổi biết cách làm 
tapyo, khi thế hệ trẻ đi đến những thành phố lớn để 
học tập. Nhưng một số cũng tò mò muốn học.

Khi được hỏi liệu tapyo có biến mất, 
Rimung trả lời: "Một số người dùng muối mua ở 
cửa hàng để làm pike pila, nhưng vị không ngon 
chút nào, cần phải có tapyo. Mọi người đến thung 
lũng này hay hỏi có thể thử tapyo ở đâu, nên chúng 
tôi vẫn sẽ tiếp tục làm nó". ■ 

Có một khía cạnh ẩm thực 
Việt được ôm ấp bởi những đóa 
sen thanh khiết

Dù chưa được công nhận là "quốc 
hoa" chính thức của đất nước, 
nhưng hoa sen vẫn luôn gắn liền 

với những nét đẹp văn hoá Việt Nam, trong đó có 
phương diện ẩm thực.

Hoa sen trong văn hoá Việt Nam là một loài 
hoa đồng quê mộc mạc, dân dã, tuy sống trong bùn 
mà vẫn vươn lên thẳng tắp, tươi sáng. 

Đây là loài hoa gần gũi với người Việt, đại 
diện cho nét đẹp trong tâm hồn người Việt Nam, 
"gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn", dẫu rằng 
hoàn cảnh thế nào thì dân tộc vẫn luôn hướng tới 
các giá trị ngay thẳng, đẹp đẽ. 

Trong thực tế, Việt Nam không phải là dân 
tộc duy nhất dùng sen để nấu ăn, song hầu hết ẩm 
thực các nước chỉ dùng hạt sen và một số ít bộ phận 
khác. 

Còn việc dùng cả lá, cả hoa sen và mùi 
hương thì phổ biến hơn với chúng ta, thể hiện rõ 
qua những món ăn truyền thống Việt Nam sau đây:

Cơm sen cung đình
Một vai trò của hoa sen trong ẩm thực Việt 

Nam được thể hiện qua cơm sen cung đình Huế.
Ẩm thực cung đình Huế được biết đến với 

sự tinh tế, thanh tao, và cơm sen là món ăn thể hiện 
hoàn hảo hai điều này. Cơm sen được làm từ những 
hạt gạo dẻo thơm nhất, nấu chung với hạt sen thơm 
bùi. Không chỉ dừng lại ở đấy, để cơm có mùi thơm 
sâu, người Huế còn cho cơm vào lá, vào hoa mà gói 
lại. 

Bởi vì vốn là thực phẩm tiến vua nên mọi 
khâu chuẩn bị từ hương vị đến trình bày đều phải 
thật đẹp mắt, tao nhã. Hình ảnh cơm sen được bao 
bọc bởi những cánh hoa phớt hồng và bẹ lá xanh 
xanh tinh xảo đã mang đến một ấn tượng rất đỗi 
mộc mạc nhưng cũng không kém phần sang quý.

Trà sen
Trà sen là một nét đẹp trong khía cạnh trà 

Việt. Tuy nhiên cần phân biệt trà sen và trà tim sen. 
trà tim sen thì dễ hiểu, được làm từ tim sen đăng 
đắng, giúp dễ ngủ. 

Còn trà sen thường thấy là trà ướp hương 
sen, nổi tiếng nhất là trà ướp hương từ những bông 
sen Hồ Tây. Hồ Tây nằm ở đất địa linh, nhiều nghệ 
nhân làm trà cho rằng hoa sen ở hồ này hấp thu 
được nhiều linh khí đất trời nên có hương thơm hơn 
hẳn hoa sen của những nước khác.

Có nhiều cách ướp trà sen như ướp trà với 
gạo sen lấy từ nhuỵ hoa, ướp trong lá sen trong một 
thời gian dài để lá trà thấm nhuần hương thơm 
ngát. 

Cũng có nhiều người thích dậy từ sáng 
sớm, mang trà ra hồ sen rồi chọn những đoá sen 
tươi nhất, đẹp nhất, nhẹ nhàng nâng niu tách ra 
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những cánh hoa rồi cho trà vào trong nhuỵ. 
Đợi đủ một ngày một đêm thì trà đã ướp 

xong, chỉ việc cắt về những đoá sen rồi lấy trà ra. 
Trà sen mang về để uống, còn hoa sen mang về cắm 
trong lọ đẹp để chưng. Trà sen có gốc trà xanh bình 
thường, nhưng sau khi được ướp lại thêm hương 
thơm ngọt thanh, tinh khiết của hoa sen.

Chè nhãn lồng hạt sen
Chè nhãn lồng hạt sen thơm mát là món chè 

giải nhiệt được ăn vào mùa hè của người Huế. Nhỏ 
bé thay một bát chè nhưng lại lắm công phu. Thuở 
chưa có hạt sen bán sẵn, những người phụ nữ gia 
đình đã phải lấy hạt sen từ sen tươi, tách tim sen để 
không bị đắng. 

Nhãn thì phải dùng dao nhọn tách vỏ sao 
cho khéo, chỉ vừa đủ để cho hạt sen vào trong mà 
không rách. Chè nấu lên với đường phèn, vào 
những tiết trời nóng nực thì ăn vừa ngọt vừa thơm, 
lại còn có công dụng hạ nhiệt.

Cốm
Cốm và lá sen có thể nói là một đôi "trời 

sinh", ở đâu có cốm, ở đó hẳn phải có lá sen. Đây là 
một thức quà truyền thống của người Hà Nội khi 
trời vào thu. 

Lá sen xanh biếc gói cốm xanh hay được ví 
von như gói lại cả sắc thu Hà Nội. Không chỉ có 
cốm, mà các món như bánh cốm, chả cốm gần như 
phải luôn đi với lá sen. Cốm thơm đã đành, lá sen 
cũng thơm nốt, hai mùi hương hoà lẫn với nhau 
nghe mộc mạc và dễ thương, gắn liền với tuổi thơ 
của biết bao người con Thủ Đô.

Xôi gói lá sen
Trong ẩm thực Việt, lá sen không phổ biến 

bằng lá chuối hay lá dừa, tuy nhiên ở nhiều vùng 
miền, người ta lại ưa dùng lá sen để gói các món 
làm từ gạo nếp như xôi. Không có nguyên liệu làm 
từ sen, tuy nhiên ở công đoạn cuối, các miếng xôi 
nóng hổi thơm ngon được "ôm ấp" bởi chiếc lá sen 
có mùi dìu dịu, thanh thanh. ■ 

Vì sao miền Nam có tên gọi 
chả giò, miền Bắc gọi nem?

Chả giò là một món ăn phổ biến 
nhiều nơi nhưng được ưa nhất là ở 
miền Nam. Nhưng do đâu mà món 

ăn này lại được đặt tên là chả giò thì chưa thấy ai 
giải thích tường tận.

Chả giò, món ăn ra đời ở miền Nam
Theo nhiều tài liệu thì chả giò là món ăn ra 

đời ở miền Nam. Nhà văn Tô Hoài trong cuốn 
Chuyện cũ Hà Nội có viết: Chả giò ra Hà Nội lúc 
nào, thời kỳ nào, không biết. Chỉ biết cái chả giò ở 
Sài Gòn ra Hà Nội đã tân trang.

Theo nhà văn Tô Hoài, món nem Sài Gòn 
(chả giò) đã một thời thịnh hành ở các nhà hàng lớn 
ở phố cổ Hà Nội. Theo sự biến đổi của thời gian và 
gu riêng của người Hà Nội thì món chả giò đã biến 
thể thành món nem rán Hà Nội và hoàn toàn khác 
với món gốc ở miền Nam.

Món nem rán được cho là bắt nguồn từ món 
chả giò của Sài Gòn nhưng vẫn khác biệt hoàn 

toàn, vỏ nem làm từ bột gạo, trong khi đó vỏ của 
chả giò làm từ bột mì.

Nhưng tại sao người miền Nam lại đặt tên 
cho món này là chả giò? Lâu nay, các món ăn Việt 
(thịt, cá, tôm, mực) mà giã nhuyễn ra bằng cối (sau 
này mới có máy xay) thì được gọi là chả, ví dụ như 
chả cá, chả lụa (miền Bắc gọi là giò lụa), chả chiên, 
chả mực, chả tôm, chả bò... 

Chả giò là món ăn rất thông dụng trong 
cuộc sống hàng ngày của người miền Nam

Món chả giò của miền Nam làm từ thịt 
được giã nhuyễn, quết nhuyễn chứ không phải là 
thịt bằm như cách làm nem rán của người Hà Nội.

Vậy còn từ giò? Giò chính là thịt gia súc, 
gia cầm giã nhuyễn, phối trộn với một số nguyên 
liệu khác, được gói chặt hình trụ và thường được 
làm chín bằng cách luộc hay hấp. 

Người ta nói: bó như bó giò, ý là bó chặt lại, 
gói chặt lại, cuộn chặt lại hình trụ tròn. Vậy thì, 
hình thức món chả giò cũng là gói và cuốn chặt lại 
hình trụ tròn.

Nhưng cũng có cách giải thích nôm na mà 
không ngại bị bắt bẻ chấp nhứt, đó là: Chả là từ 
tiếng giã mà ra (giã gạo, giã thịt, giã bột bằng cối và 
chày). Giò là từ tiếng bó mà ra (cuốn, cuộn bằng 
bánh tráng).

Như vậy chả giò là gồm những nguyên liệu 
làm món ăn trong đó thịt là nguyên liệu chính được 
giã nhuyễn rồi bó, cuộn lại bằng bánh tráng. Bây 
giờ thì đúng là tiếng Việt kỳ diệu khi mở ra tượng 
hình và tượng thanh trong một cuốn chả giò.

Bún chả giò vị quê
Người miền Nam qua bao thế hệ chưa từng 

thấy ai không ưa món bún chả giò, ngay cả đến 
người ăn chay trường, người tu hành cũng luôn có 
món bún chả giò chay để cúng và ăn trong những 
ngày rằm lớn. 

Người quê ngày xưa, chế biến món chả giò 
mặn và ăn món bún chả giò không giống người thời 
nay.

Thịt làm món chả giò luôn là thịt con gà giò 
(gà tơ ra chưa ra đủ lông). Nếu được là thịt con gà 
giò nòi (loại gà đá độ) chắc, dẻo lại càng thêm 

ngon. 
Thịt gà giò tách bỏ phần xương cứng sau đó 

bằm nhuyễn rồi trộn chung với củ sắn (miền Bắc 
gọi là củ đậu), khoai môn, nấm mèo, bún tàu, gia vị 
các loại, rồi cuốn bánh tráng đem chiên.

Nhà có của ăn của để thì cuốn chả giò cho 
thịt, nấm mèo nhiều hơn củ sắn, bún tàu. Phải nói là 
thịt gà giò làm chả giò là ngon nhứt hạng, không 
loại thịt nào có thể sánh bằng, thêm nữa, thời xưa 
cuốn chả giò luôn được chiên vàng bằng nước mỡ 
heo, không ai chiên bằng dầu ăn như ngày nay nên 
vị béo ngon của cuốn chả giò tăng lên bội phần.

Cách ăn bún chả giò ngày nay từ tiệm quán 
đến nhà hàng đều ăn kèm với thịt heo nướng. Ngày 
xưa người ăn bún chả giò đâu cần ăn thêm miếng 
thịt heo nướng làm chi cho loãng hương vị cuốn 
chả giò.

Một tô bún chả giò chánh hiệu chỉ gồm chả 
giò, rau thơm, thêm dưa leo bằm nhỏ, giá sống, mỡ 
hành, sợi củ cải, cà rốt ngâm chua, đậu phộng rang 
vàng rồi chan nước mắm tỏi ớt chanh đường. Một 
cách ăn chả giò khác là không ăn với bún, chỉ chả 
giò cuốn rau thơm và cải xà lách chấm nước mắm 
pha tỏi, ớt chanh, đường.

Những ký ức về ăn chả giò khó quên của 
nhiều người miền Nam: Lúc tuổi thơ, mỗi khi nhà 
có đám tiệc thì lũ trẻ cứ quanh quẩn bên các bà, các 
mẹ đang chiên chả giò. 

Người lớn thường sợ con nít bị phỏng mỡ 
nóng nên vừa đuổi đi vừa cho kèm một hai cuốn 
chả giò, và cứ vậy bốc cuốn chả giò nóng lên xuýt 
xoa vừa thổi vừa ăn. Ăn chả giò trơn như vậy mới 
cảm nhận trọn vẹn từng miếng chả giò thơm lừng, 
giòn rụm, ngon hết biết trong miệng.

Chả giò Việt trở thành đại sứ văn hóa ẩm 
thực Việt Nam đồng thời với món phở. Nếu món 
phở là "độc cô bất bại" thì món chả giò lại là món 
“cao thủ” sánh vai cùng với các món cùng bang hội 
chả như bún chả, chả cá, chả tôm, chả mực, chả bò, 
chả quế, chả lụa…

Thật khó hình dung là nếu các yến tiệc thiết 
đãi thượng khách hoặc trong đời sống ẩm thực gia 
đình, đường phố mà thiếu món chả giò và các món 
chả lừng danh, thì dù có sơn hào hải vị cũng sẽ làm 
du khách lạc đường, người Việt lạc gốc với cội 
nguồn hương vị Việt Nam. ■

* Chỉ tại không thấy!
Buổi sáng, khi người vợ mở cửa đi làm thì 

thấy ông chồng ngủ gục trước nhà. 
Cô lay chồng dậy và bảo:
- Tối qua em nghe có tiếng lục đục ngoài 

cửa, em hỏi bao nhiêu lần rằng: “Có phải anh đấy 
không?” mà chẳng nghe thấy tiếng trả lời.

- Anh đã gật đầu cả ngàn lần đấy chứ! - 
Chồng đáp...

Vui Cöôøi
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Tiểu đường, những điều 
bạn không thể bỏ qua

Không có triệu chứng, nhưng tiểu 
đường tuýp 2 có thể dẫn đến các 
bệnh về tim và gây mù mắt.

Khi sớm phát hiện mình bị bệnh tiểu 
đường, bạn hoàn toàn có thể kiểm soát bệnh và duy 
trì một cuộc sống tốt đẹp bình thường, chỉ cần cẩn 
thận hơn về chế độ ăn uống và thói quen tập thể 
dục.

Tiểu đường có hai type: type I và type II. 
Ngày nay bất cứ ai cũng có thể mắc bệnh tiểu 
đường do những thay đổi về chất lượng thực phẩm 
và lối sống. Trẻ em cũng không tránh khỏi căn bệnh 
đáng sợ này. Di truyền là một nhân tố gây bệnh. 
Song thực tế, bệnh tiểu đường hoàn toàn có thể 
ngăn ngừa ngay cả khi cha mẹ bị bệnh.

1. Không nhiều người biết mình bị tiểu 
đường ở giai đoạn sớm

Nếu bạn cảm thấy mình có nguy cơ mắc 
bệnh tiểu đường do thói quen ăn uống, lối sống di 
truyền thì hãy đi thử nghiệm máu 2 tháng một lần 
để kiểm tra. 

Nếu bạn còn chần chừ không đi khám vì 
không muốn nghe bác sĩ kết luận mình bị tiểu 
đường thì hãy nhớ rằng phát hiện sớm còn hơn để 
quá muộn. Nếu phát hiện sớm, bệnh có thể được 
chữa khỏi nhờ cải thiện chế độ ăn, các bài tập thể 
dục và thuốc.

Ảnh minh họa
2. Tiểu đường có thể dẫn đến các bệnh về 

tim và gây mù mắt
Thực tế bệnh tiểu đường nếu không được 

điều trị có thể dẫn đến đau tim và mù mắt.
3. Cẩn thận với những vết thương hở khi 

bạn bị tiểu đường
Bạn nên thật cẩn thận với những vết thương 

hở khi mắc bệnh tiểu đường. Những vết thương 
này cần một thời gian dài mới có thể lành và có 
nguy cơ nhiễm trùng cao, đặc biệt là những vết 
thương ở chân. Hãy luôn mang dép khi ra ngoài và 
rửa chân cẩn thận khi bạn đi ra ngoài mà không 
mang giày.

4. Nếu béo phì là nguyên nhân gây ra 
bệnh tiểu đường thì bạn có thể phẫu thuật giảm 
béo để cải thiện tình trạng bệnh

Phẫu thuật giảm béo là phương pháp tốt để 

kiểm soát bệnh tiểu đường nếu bạn bị béo phì. Hãy 
hỏi ý kiến bác sĩ để đưa ra sự lựa chọn cuối cùng 
cho bản thân. Bác sĩ sẽ nói cho bạn biết cụ thể phẫu 
thuật giảm béo có để lại biến chứng hay không.

5. Bệnh tiểu đường tuýp II thường 
không có triệu chứng

Có thể bạn bị bệnh tiểu đường nhưng khi 
biết thì đã quá muộn. Ở tuýp I, bạn sẽ thấy rằng 
mình có nhu cầu đi tiểu thường xuyên và dễ bị mệt 
mỏi. Do đó hãy tham khảo ý kiến bác sĩ nếu bạn 
cảm thấy cơ thể có những triệu chứng bất thường.

6. Bị tiểu đường trong thời kỳ mang thai 
có thể tái phát sau khi sinh con

Nếu bạn mắc bệnh trong thời kỳ mang thai 
thì bệnh càng có nhiều cơ hội tái phát sau đó. Có rất 
nhiều cơ hội bệnh tái phát sau khi sinh con, do đó 
hãy đảm bảo rằng bạn không để bản thân mắc bệnh 
trở lại. Hãy tập thể dục thường xuyên và chú ý đến 
sức khỏe ăn uống.

Một chế độ ăn uống tốt và tập thể dục 
thường xuyên không chỉ giúp bạn kiểm soát căn 
bệnh mà còn giúp bạn ngăn chặn nó trong thời gian 
dài. Do đó hãy tập cho mình thói quen ăn uống và 
lối sống lành mạnh.

7. Thực phẩm và đồ uống nên tránh khi 
bị tiểu đường

Đồ uống có đường
Đồ uống có đường là lựa chọn đồ uống 

nguy hiểm nhất đối với những người mắc bệnh tiểu 
đường. Lý do đầu tiên, đồ uống có đường rất giàu 
carbs, với một lon coca cỡ trung bình tầm 354ml 
cung cấp 38,5g carb từ đường.

Ngoài ra, những đồ uống này chứa nhiều 
đường fructose, có liên quan chặt chẽ đến tình 
trạng kháng insulin và bệnh tiểu đường. Đã có 
nhiều nghiên cứu cho thấy rằng tiêu thụ đồ uống có 
đường có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh liên 
quan đến bệnh tiểu đường như gan nhiễm mỡ.

Hơn nữa, lượng đường fructose cao trong 
đồ uống có đường có thể dẫn đến những thay đổi 
trong quá trình trao đổi chất, thúc đẩy mỡ bụng và 
mức cholesterol và triglyceride có hại tiềm tàng.

Để giúp kiểm soát lượng đường trong máu 
và ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh, hãy uống nước 
lọc, nước ngọt không đường hoặc trà đá không 
đường.

Chất béo chuyển hóa
Chất béo chuyển hóa là chất béo không bão 

hòa đã được thay đổi về mặt hóa học để tăng độ ổn 
định của chúng. Chất béo chuyển hóa nhân tạo cực 
kỳ không tốt cho sức khỏe.

Chất béo chuyển hóa được tìm thấy trong 
bơ thực vật, bơ đậu phộng, bánh mì phết, bánh 
kem. Hơn nữa, các nhà sản xuất thực phẩm thường 
thêm chúng vào bánh quy giòn, bánh nướng xốp và 
các loại bánh nướng khác để giúp kéo dài thời hạn 
sử dụng của sản phẩm.

Mặc dù chất béo chuyển hóa không trực 
tiếp làm tăng lượng đường trong máu, nhưng 
chúng có liên quan đến việc gia tăng chứng viêm, 
kháng insulin và mỡ bụng, cũng như giảm mức 
cholesterol HDL (tốt) và suy giảm chức năng động 

mạch, làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim.
Bánh mì trắng, cơm và mì ống
Bánh mì trắng, cơm và mì ống là những 

thực phẩm chế biến sẵn, có lượng carb cao. Ăn 
bánh mì, bánh mì tròn và các loại thực phẩm làm từ 
bột tinh chế khác đã được chứng minh là làm tăng 
đáng kể lượng đường trong máu ở những người 
mắc tiểu đường type 1 và type 2.

Một nghiên cứu cho thấy thực phẩm nhiều 
carb không chỉ làm tăng lượng đường trong máu 
mà còn làm giảm chức năng não ở những người 
mắc tiểu đường type 1 và có kèm theo suy giảm trí 
nhớ.

Những thực phẩm chế biến sẵn này chứa ít 
chất xơ. Chất xơ giúp làm chậm quá trình hấp thụ 
đường vào máu. Việc thay thế những thực phẩm ít 
chất xơ này bằng những thực phẩm giàu chất xơ đã 
được chứng minh là làm giảm đáng kể lượng 
đường trong máu ở những người mắc bệnh tiểu 
đường.

Sữa chua vị trái cây
Sữa chua nguyên chất có thể là một lựa 

chọn tốt cho người tiểu đường để kiểm soát bệnh và 
cải thiện sức khỏe tổng thể. Tuy nhiên, các loại sữa 
chua vị trái cây là một câu chuyện rất khác.

Sữa chua có hương vị thường được làm từ 
sữa không béo hoặc ít béo và chứa nhiều tinh bột và 
đường. Một khẩu phần tương đương 1 cốc (khoảng 
245g) sữa chua hương trái cây có thể chứa gần 31g 
đường, có nghĩa là gần 61% lượng calo của nó đến 
từ đường.

Vì vậy người bệnh tiểu đường nên chọn sữa 
chua nguyên chất để bổ sung lợi khuẩn và giúp 
kiểm soát đường huyết.

Ngũ cốc ăn sáng có đường
Hầu hết các loại ngũ cốc ăn sáng thường 

được chế biến kỹ lưỡng và chứa nhiều carbs. 
Chúng cung cấp rất ít protein - một chất dinh 
dưỡng có thể giúp bạn cảm thấy no và giữ được 
mức đường huyết ổn định trong ngày. Ngay cả một 
số loại ngũ cốc ăn sáng “lành mạnh” cũng không 
phải là lựa chọn tốt cho những người mắc bệnh tiểu 
đường.

Để kiểm soát lượng đường trong máu và sự 
thèm ăn, hãy bỏ qua hầu hết các loại ngũ cốc và 
chọn một bữa sáng ít carb và giàu protein.

Đồ uống có hương vị cà phê
Uống cà phê có liên quan đế một số lợi ích 

sức khỏe, bao gồm giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu 
đường. Tuy nhiên, đồ uống có hương vị cà phê nên 
được xem như một món tráng miệng lỏng hơn là 
một loại đồ uống tốt cho sức khỏe.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng não của bạn 
không xử lý thức ăn lỏng và rắn giống nhau. Khi 
bạn uống calo, bạn không bù đắp bằng cách ăn ít 
hơn sau đó, có khả năng dẫn đến tăng cân.

Đồ uống có hương vị cà phê cũng chứa 
nhiều carbs. Để giữ lượng đường trong máu của 
bạn được kiểm soát và ngăn ngừa tăng cân, hãy 
chọn cà phê nguyên chất hoặc cà phê espresso với 
một thìa kem.

Mật ong chứa nhiều carb
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Những người mắc bệnh tiểu đường thường 
cố gắng giảm thiểu lượng đường trắng tiêu thụ, 
cũng như các món ăn vặt như kẹo, bánh quy và 
bánh ngọt.

Tuy nhiên, các dạng đường khác cũng có 
thể khiến lượng đường trong máu tăng đột biến. 
Chúng bao gồm đường nâu và các loại đường “tự 
nhiên” như mật ong.

Mặc dù những chất làm ngọt này không 
được chế biến nhiều nhưng chúng vẫn chứa nhiều 
carb hơn bạn nghĩ. Trong 1 muỗng canh đường 
trắng chứa 12,6g carb, 1 muỗng canh mật ong chứa 
tới 17,3g carb.

Trong một nghiên cứu, những người bị tiền 
tiểu đường có sự gia tăng tương tự về lượng đường 
trong máu, insulin và các dấu hiệu viêm bất kể họ 
tiêu thụ 50g đường trắng hay mật ong.

Trái cây sấy khô
Trái cây là một nguồn tuyệt vời cung cấp 

một số vitamin và khoáng chất quan trọng, bao 
gồm cả vitamin C và kali.

Khi trái cây được sấy khô, quá trình này sẽ 
làm mất nước dẫn đến nồng độ các chất dinh dưỡng 
này thậm chí còn cao hơn và nguy hiểm hơn, hàm 
lượng đường của nó cũng trở nên cô đặc hơn.

Một cốc nho khoảng 151g chứa 27,3g 
carbs, bao gồm 1,4g chất xơ. Ngược lại, 1 cốc nho 
khô (khoảng 145g) chứa 115g carbs, 5,4g chất xơ. 
Do đó, nho khô chứa nhiều carbs gấp 4 lần nho 
tươi. Các loại trái cây khô khác có hàm lượng carbs 
cao hơn tương tự so với các loại trái cây tươi.

Khoai tây chiên
Khoai tây chiên là món ăn mà bạn có thể 

muốn tránh xa, đặc biệt nếu bạn bị tiểu đường.
Bản thân khoai tây có hàm lượng carbs 

tương đối cao. Một củ khoai tây trung bình chứa 
34,8g carbs, 2,4g chất xơ. 

Khi được chiên trong dầu thực vật, khoai 
tây có thể làm tăng lượng đường trong máu của bạn 
nhiều hơn.

Thực phẩm chiên ngập dầu đã được chứng 
minh là tạo ra một lượng lớn các hợp chất độc hại, 
chẳng hạn như các sản phẩm cuối cùng của 
glycation tiên tiến (AGEs) và aldehit. Các hợp chất 
này có thể thúc đẩy quá trình viêm, làm tăng nguy 
cơ mắc bệnh tim và ung thư.

Nước hoa quả
Mặc dù nước ép trái cây thường được coi là 

một loại nước giải khát lành mạnh, nhưng tác động 
của nó đối với lượng đường trong máu cũng tương 
tự như nước soda và các loại đồ uống có đường 
khác. Tương tự như đồ uống có đường, nước ép trái 
cây chứa nhiều đường fructose. Fructose dẫn đến 
kháng insulin, béo phì và bệnh tim.

Điều này áp dụng cho nước trái cây 100% 
không đường, cũng như các loại có thêm đường. 
Trong một số trường hợp, nước ép trái cây còn 
chứa lượng đường cao hơn và nhiều carbs hơn 
soda. 

Ví dụ, 250ml soda và nước ép táo chứa 22g 
và 24g đường. Một cốc nước ép nho tương đương 
cung cấp 35g đường. ■

Liệu có nên đeo kính áp 
tròng ban đêm? 

Đeo kính áp tròng ban đêm là 
phương pháp điều trị tật khúc xạ 
không phẫu thuật đang được áp 

dụng ngày càng rộng rãi hiện nay. 
Kính áp tròng ban đêm có khả năng điều 

chỉnh độ cong của bề mặt giác mạc của mắt, giảm 
mức độ cận, giúp người bị cận thị có thị lực tốt cho 
mọi hoạt động bình thường vào ban ngày.

1. Kính áp tròng ban đêm là gì?
Để điều chỉnh tật khúc xạ của mắt, có nhiều 

phương pháp được áp dụng như đeo kính gọng, đặt 
kính áp tròng và phẫu thuật. Đeo kính gọng là 
phương pháp thông dụng nhưng có nhiều hạn chế 
như gặp bất lợi khi chơi các môn thể thao, kính bị 
nhòe mờ khi đi trời mưa,... 

Với phương pháp phẫu thuật Lasik, bệnh 
nhân chỉ được thực hiện khi đã đủ 18 tuổi. Vì vậy, 
những người bị cận thị chưa đủ tuổi phẫu thuật 
hoặc cảm thấy phiền toái bởi kính gọng truyền 
thống có thể lựa chọn một phương pháp trị liệu 
khác chính là sử dụng kính áp tròng ban đêm.

Kính áp tròng ban đêm (kính ortho-k) có 
đường kính dưới 12mm, nằm trên bề mặt giác mạc, 
là phần lòng đen của mắt. 

Kính sẽ được đặt vào mắt ngay trước khi đi 
ngủ buổi tối, lấy ra khi thức dậy và buổi sáng, dùng 
thay thế cho các phương pháp sử dụng kính khác 
vào ban ngày.

Về cơ chế trị liệu, kính áp tròng ban đêm 
được thiết kế riêng cho từng mắt có khả năng điều 
chỉnh thị lực ban ngày cho người có tật khúc xạ nhờ 
tính chất đàn hồi tự nhiên của giác mạc. 

Người có tật khúc xạ thực hiện đeo kính áp 
tròng ban đêm, cùng với lực tác động của mi mắt 
khi nhắm mắt ngủ sẽ dần dần tạo khuôn nhẹ, làm 
thay đổi độ cong của giác mạc trong một khoảng 
thời gian vào ban ngày.

2. Ưu, nhược điểm khi đeo kính áp tròng 
ban đêm chỉnh tật khúc xạ

2.1 Ưu điểm
- Khống chế mức độ tiến triển của tật cận 

thị nói riêng và tật khúc xạ nói chung
- Người bị tật khúc xạ không còn lệ thuộc 

vào kính gọng hoặc kính áp tròng ban ngày mà vẫn 
nhìn rõ. Điều này giúp người bệnh không bị hạn 
chế khi hoạt động thể thao, đồng thời làm tăng tính 

thẩm mỹ;
- Nhiều bệnh nhân sau khi đeo kính áp 

tròng ban đêm đã bỏ được kính;
- Có thể áp dụng cho mọi lứa tuổi, đặc biệt 

là ở trẻ em có mức độ tiến triển nhanh của tật khúc 
xạ

- Vì tác động điều chỉnh độ tật khúc xạ của 
mắt là tạm thời nên người dùng có thể ngưng đeo 
kính bất cứ khi nào muốn mà không lo lắng tới các 
tác dụng phụ để lại.

2.2 Nhược điểm
- Kính áp tròng ban đêm chỉ điều trị được 

tật cận thị, loạn thị, chưa điều trị được viễn thị;
- Người có cơ địa dị ứng hoặc có bệnh lý 

trên bề mặt giác mạc như khô mắt được khuyến cáo 
không sử dụng phương pháp điều trị này;

- Người có đặc thù công việc phải thức 
khuya hoặc người bị khó ngủ không được sử dụng 
loại kính này vì thị lực sẽ không được cải thiện 
nhiều nếu hôm trước ngủ ít hoặc mất ngủ.

3. Lưu ý khi sử dụng kính áp tròng ban 
đêm

- Khi bệnh nhân quyết định đặt kính áp 
tròng ban đêm, cần thực hiện một quy trình khám 
toàn diện về các thông số như độ khúc xạ, bề dày 
giác mạc,...;

- Tuân thủ chế độ bảo quản, giữ gìn kính 
tránh bị nhiễm vi khuẩn, nhiễm nấm;

- Trước khi dùng kính cần phải rửa tay bằng 
xà phòng, lau khô tay, sử dụng nước rửa kính 
chuyên dụng để không gây nhiễm khuẩn cho mắt;

- Nếu tháo - đặt kính không đúng cách có 
thể gây sưng, cộm mắt, mờ mắt. Khi gặp triệu 
chứng này, bệnh nhân cần ngừng sử dụng kính, đi 
khám lại tại cơ sở y tế chuyên khoa mắt;

- Người sử dụng kính áp tròng ban đêm cần 
ngủ đủ giấc, ít nhất 6 - 8 tiếng/đêm để hôm sau có 
thị lực tốt;

- Thay kính đúng hạn định, không đeo quá 
thời hạn sử dụng của kính;

- Tái khám định kỳ: Tái khám 1 tuần, 1 
tháng, 3 tháng, 6 tháng sau khi đeo kính lần đầu 
tiên.

Đeo kính áp tròng ban đêm là biện pháp 
hữu hiệu để điều chỉnh các tật khúc xạ. Khi lựa 
chọn phương pháp trị liệu này, bệnh nhân cần tuyệt 
đối tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ và tái khám định 
kỳ để đảm bảo hiệu quả điều trị tốt nhất, tránh nguy 
cơ biến chứng. ■ 

Giảm sử dụng thuốc lá

Tỷ lệ sử dụng thuốc lá liên tục giảm 
trong 10 n m qua, từ 20,9% n m ă ă
2005 xuống 15,5% n m 2016 ở Mỹ. ă

Tại Canada, chính phủ gần ây ã công bố khoản đ đ
đầu tư 330 triệu đô la Canada trong v ăm để òng 5 n
giảm số người hút thuốc xuống dưới 5% vào năm 
2035. ■ 
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Chờ đợi một mùa hoa quay 
trở lại

rong công viên có một chiếc ghế đá Tnhỏ, lưng tựa bằng sắt uốn những 
hoa văn đơn giản đã bắt đầu rỉ sét. 

Dưới đất là một thảm cỏ xanh, cùng với những 
chiếc lá đã chín úa vì sương và thời gian. Trên đầu 
là một vòm cây lớn với những chú chim sẻ béo núc 
ních kêu suốt ngày.

Đến mùa xuân, những cái chồi nhỏ trên cây 
sẽ đồng loạt biến thành những chùm hoa màu đỏ, 
treo đung đưa như những chiếc đèn lồng và hoa sẽ 
từ từ rơi xuống như những đốm lửa nhỏ, làm không 
khí sáng rực lên.

Thế nhưng, hầu như không có người đến 
đây ngồi, vì nó quá xa con đường mòn trong công 
viên, lại rậm rạp và quá đỗi yên tĩnh. Người ta bây 
giờ thường thích nơi nào có cảm giác an toàn hơn.

Cửa sổ phòng ngủ của Vũ trông ra chiếc 
ghế đá nhỏ ấy. Anh thường ngồi chênh vênh trên 
bậc cửa sổ hàng giờ để lơ đãng ngắm chiếc ghế, 
ngắm những đám mây trắng khổng lồ bay lững lờ 
trên nền trời xanh và những bông hoa đang bắt đầu 
nở rải rác trên vòm cây.

Chỉ có thế thôi mà Nhi cũng ghen, ghen 
khổ, ghen sở. Cô cho rằng chỗ chiếc ghế ấy đã lưu 
giữ lại kỷ niệm đẹp của Vũ và một người con gái 
nào đó Nhi chưa bao giờ gặp mặt. Cô gái ấy đeo 
bám dai dẳng trong ký ức Vũ, có nguy cơ sẽ làm 
cho hạnh phúc của họ tan vỡ.

Vũ chỉ cười bảo Nhi lẩn thẩn, khi thấy cô hì 
hục đóng chặt hai cánh cửa lại bằng một thanh gỗ 
mục. Vũ thương Nhi nên không muốn làm điều gì 
khiến Nhi phật ý, trong khi thời gian vẫn trôi.

Một hôm, khi tỉnh dậy muộn trên chiếc ghế 
salon ngoài phòng khách, Vũ chợt nhận ra hôm nay 
đã là ngày đầu xuân. Ngày đầu xuân bao giờ cũng 
là một ngày tinh khiết, đáng yêu. Không khí sẽ tràn 
ngập mùi vị thơm ngát của những chiếc lá non và 
những bọt khí màu xám trắng sẽ bay đầy trên các 
bậu cửa sổ. Cái cây trong công viên, bên cạnh chiếc 
ghế đá với lưng tựa bằng sắt rỉ sét, trổ đầy hoa đỏ 
rực như những ngọn lửa.

Vũ quyết định lấy búa nạy những chiếc 
đinh to kềnh cắm chặt trên khúc gỗ mục. Cánh cửa 
sổ bật mở. Mắt Vũ như hoa lên vì một màu đỏ rực 
rỡ làm sáng cả góc trời.

Khi mắt Vũ dần dịu lại, anh mới nhận ra có 
một người đã đến ngồi trên ghế. Một cô gái với mái 
tóc dài ngang vai. Trông cô yếu ớt và mảnh khảnh 
như một con chim hải âu. Người cô vươn về phía 
trước, mặt hướng lên trời như chỉ vài phút nữa thôi, 
cô sẽ vỗ cánh bay đi mất.

Cô gái này Vũ chưa bao giờ thấy trước đó. 
Có lẽ chỉ mới sáng nay vô tình cô ấy đi ngang qua 
đây và ngồi xuống ghế nghỉ chân. Cũng có thể cô 
đã đến đây trong suốt thời gian Vũ đóng chặt hai 
cánh cửa sổ. Hôm nay, cô lại đến đây như một thói 
quen. Nhưng chắc chắn rằng cô không hề biết có 

một thanh niên như Vũ đang ngắm nhìn cô từ xa, 
qua ô cửa nhỏ có hai cánh bằng gỗ sơn xanh.

Vũ không hiểu sao mà lại thấy lòng mình 
rộn rã và xúc động quá. Anh vừa muốn đến làm 
quen với cô gái, vừa sợ làm như vậy sẽ phá đi sự 
bình yên, trong trẻo đang bao bọc quanh cô. 

Trông cô thật thánh thiện, thơ ngây trong 
màu áo trắng. Cái cách cô đưa tay mân mê trên 
những hoa văn bằng sắt, cái cách cô nhẹ nhàng đưa 
một bông hoa lên ngang mũi đều thật mong manh. 
Mong manh tựa như cô không phải là người của cõi 
trần này.

Có lẽ những điều đó đã làm Vũ xúc động. 
Anh vội vã lấy màu ra vẽ. Vội vã như chỉ chậm một 
giây thôi, cái khung cảnh tuyệt đẹp này sẽ tan biến 
mất.

Vừa phác thảo xong bức tranh thì có một 
cậu bé đi lại chỗ cô gái. Họ nói với nhau điều gì đó 
rồi cô gái đứng dậy, theo chân cậu bé đi về. Vũ đành 
bỏ dở bức tranh ở đó, hy vọng ngày mai cô gái sẽ lại 
ra đó ngồi làm mẫu cho mình.

Một tuần lễ trôi qua. Bức tranh đã bước vào 
giai đoạn hoàn tất. Khoảng thời gian này đã làm 
cho Vũ lơ là mọi chuyện. Anh thường tới đón Nhi 
đi làm rất trễ.

Nhi không nói, không cười, mặt cứ khó 
đăm đăm nên Vũ biết là Nhi đang rất giận. Bây giờ, 
họ đang ngồi trong một quán nhỏ có hàng rào bằng 
những miếng gỗ mục, dưới một cái cây khẳng khiu 
đang trổ những hoa trắng bé xíu. Không hiểu sao 
cây hoa này lại nhắc Vũ nhớ đến cái cây cao lớn, 
với những chùm bông đỏ thắm và cô gái nọ.

Cuối cùng thì Nhi cũng hỏi:
- Dạo này anh sao thế? Có chuyện gì rồi 

phải không?
Vũ đang mải nghĩ, không nghe Nhi hỏi. 

Nhi bực bội khuấy ly nước lanh canh, nước mắt đã 
rươm rướm:

- Đó, em biết mà. Hay là anh hết nghĩ tới em 
rồi?

Vũ giật mình ngẩng lên, bảo:
- Em thật vớ vẩn. Anh không nghĩ tới em thì 

nghĩ tới ai?
Nói thế thôi chứ Vũ cũng không tin chắc 

vào lời mình lắm. Càng lúc Vũ càng nhận ra mình 
hay nghĩ tới cô gái nọ nhiều hơn.

Một cảm giác sợ hãi mơ hồ, ngày càng lớn 
dần theo mức độ hoàn thành của bức tranh. Vũ sợ 
cô gái sẽ bỏ đi mất, mang theo một bầu không khí 
yên bình, thảnh thơi mà một mình Vũ sẽ không thể 
nào có được. Cuộc sống của Vũ là những bận rộn, 
lo toan đến chóng mặt. Những phút tĩnh lặng của 
những ngày mùa xuân vừa làm Vũ thấy thêm yêu 
đời biết bao.

Vậy nên chỉ cần nghĩ là không nhìn thấy cô 
ấy nữa, lòng Vũ đã lại trống trải lạ lùng.

Bức tranh cuối cùng đã xong. Vũ cầm bức 
tranh bước ra ngoài. Anh nghĩ mình nên đến làm 
quen với cô gái, chí ít cũng để cảm ơn những hình 
ảnh tươi đẹp mà cô đã để lại cho anh, trong những 

ngày vừa qua.
Cô gái có vẻ không nghe thấy tiếng bước 

chân của anh. Chỉ đến khi nghe tiếng anh chào, cô 
mới giật mình quay lại. Đó là một cô gái khá xinh, 
nhưng không hiểu sao lại có nét gì đó thật buồn. 
Đôi mắt mở to thảng thốt. Vũ nhẹ nhàng hỏi:

- Xin lỗi, tôi làm cô giật mình có phải 
không?

Cô gái lắc đầu, quay mặt đi. Vũ lúng túng 
bảo:

- Tôi chẳng có ý gì đâu. Chẳng qua tôi 
muốn cảm ơn cô vì bức tranh này. Đáng lẽ tôi phải 
đến xin phép cô trước, nhưng tôi nghĩ cứ để cô tự 
nhiên thì hay hơn. Đây, bức tranh đây. Cô cứ xem 
rồi cho tôi biết ý kiến của cô nhé!

Cô gái khẽ cúi xuống. Khi cô ngẩng lên, Vũ 
nhìn thấy đôi mắt cô đẫm nước. Vũ hốt hoảng nghĩ, 
không biết tranh mình vẽ có gì sai không, có điều gì 
làm cô ấy phật ý? Vũ hốt hoảng hỏi:

- Có điều gì làm cô không thích à? Cô cứ 
nói ra đi, tôi sẽ sửa ngay.

Cô gái vẫn một mực không nói. Chỉ có 
những tiếng khóc cứ chực bật ra ngoài, như cô đang 
cố hết sức để kìm giữ chúng lại. Đến nước này thì 
Vũ thấy bực mình quá. Vũ nghĩ, biết thế đừng tới 
làm quen làm gì. Người ta bảo thật chẳng sai, đàn 
bà con gái có bao giờ lại đúng như ý nghĩ ban đầu 
của mình về họ đâu.

Vũ nhổm dậy, định quay về thì có giọng nói 
con nít nhỏ nhẹ thốt lên:

- Chú ơi, chị ấy không nhìn thấy gì đâu. 
Cũng chẳng nói được đâu.

Vũ quay phắt lại. Chú bé thường đi cùng 
với cô gái đã đứng đó từ lúc nào. Nắng xuyên qua 
những tán cây làm chú phải nheo mắt. Bàn tay 
trắng xanh của cô gái bám trên vai chú run run. Tự 
nhiên Vũ thấy ngực mình đau nhói. Vũ chỉ bảo 
được một câu: 

- Thế à? - Rồi đứng như trời trồng, cho đến 
khi chú bé nắm tay cô gái kéo đi: 

- Mình về thôi chị!
Sau lần gặp mặt đó, Vũ không thấy cô gái ra 

ngồi dưới gốc cây, trên chiếc ghế đá cũ kỹ với lưng 
tựa bằng sắt rỉ sét nữa. Vũ cũng thôi không đứng 
ngẩn ngơ hàng giờ bên cửa sổ để trông ra công 
viên. Bức tranh đã được bọc lại, cất cẩn thận trong 
tủ vì sợ bụi.

Công việc và những buổi hẹn hò với Nhi 
cuốn Vũ đi như một con sóng lớn.

Chỉ thi thoảng, rất thi thoảng thôi, Vũ vô 
tình nhìn ra ngoài băng ghế đá. Lòng Vũ bỗng 
nhiên chùng xuống. Một nỗi buồn mơ hồ như tơ 
bao bọc lấy trái tim mình. Vũ chợt nhận ra rằng thật 
lòng là mình đang mong mỏi chờ đợi một mùa hoa 
quay trở lại.

Mùa hoa ấy, với những bông hoa đỏ như 
những đốm lửa nhỏ đã thắp lên trong cuộc đời, vốn 
ồn ào và căng thẳng của Vũ, những ngày vô cùng 
bình yên... ■

Nhật Đăng
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Buông tay để gìn giữ hạnh 
phúc này

hảo và Hưng yêu nhau hơn 6 năm và Tcưới nhau hơn 7 năm, có một bé trai 
đầu lòng và một cặp song sinh long 

phụng. Chồng Thảo làm xa nhà hơn 3 giờ chạy xe 
máy nên mỗi cuối tuần anh mới về nhà, Thảo sống 
cùng bố mẹ chồng. Khi cô có bầu đứa đầu tiên, vợ 
chồng gom góp tiền xây nhà, mượn thêm vài trăm 
tiền tiết kiệm và lương hưu của bố chồng nên đã có 
một căn nhà khang trang.

Thời gian đó, qua vài biểu hiện lạ của 
chồng, Thảo biết anh có bồ nhí. Hôm đó Thảo xin 
nghỉ nửa ngày đón xe xuống chỗ của chồng và nhờ 
bác xe ôm theo dõi chồng. 2 ngày sau, Thảo tận mắt 
thấy chồng chở cô bồ về phòng trọ. Khi ấy cô đang 
ngồi ở quán cafe đầu hẻm và điện cho chồng, anh 
nói dối là đang đi nhậu với bạn bè, nhưng khi nghe 
cô bảo: "Nếu anh còn muốn giữ cái gia đình này thì 
bước vào quán cafe sau lưng anh, hoặc em cho 
người mang đơn ly hôn và chấm hết, chúng ta 
không còn gì để nói". 

Chồng cô bước vào quán cafe với khuôn 
mặt tái mét, lắp bắp không ra tiếng. Thảo chỉ nói 
mấy câu: "Anh có 2 lựa chọn, hoặc kí vào tờ đơn ly 
hôn này, em chỉ cần 3 đứa con, còn toàn bộ tài sản là 
của anh. Hoặc anh có 2 tuần để kết thúc mọi việc 
với cô nhân tình của anh, em coi như chưa từng có 
chuyện gì xảy ra và đừng bao giờ để lặp lại chuyện 
này lần thứ 2".

Hơn tuần sau, Thảo nhận được cuộc điện 
thoại, cô ta bảo: "Chị có phải là vợ của anh Hưng 
không? Em là bạn gái của anh ấy, em đang đứng 
trước cổng công ty chị, chị ra ngoài gặp em 1 lát 
nhé!". Thảo bảo đầu tuần tôi có nhiều cuộc họp rất 
bận, để chiều tối về rồi muốn nói gì thì nói. Nhưng 
cô ta trả lời: "Vậy thì để em về nhà chị đợi vậy, có 
phải nhà chị ở số... đường... hiện giờ có 2 ông bà 
đang trông 2 đứa cháu ở nhà phải không chị?". 
Thảo giận run người. Lấy lý do nhà có việc gấp để 
xin phép nghỉ một ngày, điện thoại cho chồng về 
gấp sau đó đi gặp cô ả nhân tình. 

Cô ta mở cho Thảo xem đoạn video chồng 
Thảo nói chia tay với cô ta. Chồng Thảo bảo với cô 
ta là anh ta lấy Thảo vì tình thương, rằng con trai 
đầu của cô là kết quả của việc cô đi lang chạ với 
người đàn ông khác, bố mẹ cô quì lạy van xin anh ta 
cưới cô. Vì bố mẹ anh quí và thương cô nên anh ta 
lấy Thảo chứ không phải vì anh ta yêu cô. Kể từ khi 
gặp cô ta, anh ta mới biết thế nào là hạnh phúc. 

Thảo sốc đến á khẩu, nhưng không cho 
phép mình khóc. Rồi cô ta bảo Thảo: “Chị thương 
anh Hưng, chị thương em, chị cho bọn em một cơ 
hội được hạnh phúc, chị đừng làm khổ anh ấy nữa, 
chị ly hôn được không? Anh Hưng vì bố mẹ nên 
không dám bỏ chị chứ thực sự anh ấy không yêu 
chị, chỉ có em mới mang lại hạnh phúc cho anh ấy”. 

Thảo cười bảo với cô ta rằng: “Ừ, chị cũng 
có nghe anh Hưng nói về em, chuyện của anh chị 
thì chị cũng đang chuẩn bị nộp đơn để giải thoát 

cho anh ấy được sống hạnh phúc. Em cầm tờ đơn 
này đưa cho anh ấy nhé, chị kí rồi đấy, yên tâm nha, 
giờ chị mời em về nhà chị cho biết nhà cửa, ông bà 
cũng dễ chịu lắm”.

Trước khi đưa cô ta về nhà, Thảo chạy qua 
trường mẫu giáo đón con về. Bố mẹ chồng thấy cô 
về giữa ngày thì hơi ngạc nhiên, nhưng khi cô bảo 
có cô bạn ở xa lâu ngày không gặp nên đưa về nhà 
chơi. 

Thảo vẫn chuẩn bị cơm trưa, mời nhân tình 
của chồng ăn. Cô ta nhìn 2 đứa con sinh đôi của cô 
bảo: "Hai bác vất vả quá, tuổi này rồi mà còn phải 
trông con cho người ta, em nghe anh Hưng bảo mỗi 
tháng ba mẹ chúng trả cũng được 3 triệu phải 
không chị?". Thảo cười không ra nước mắt. 

Canh giờ chồng gần về tới nhà, Thảo ôm 3 
đứa con rồi mời bố mẹ chồng ra bàn ngồi nói 
chuyện. Chồng về tới nơi, nhìn cô ta sửng sốt. Thảo 
nói với bố mẹ chồng: “Buổi nói chuyện hôm nay, hi 
vọng chỉ có 1 mình con nói, đừng ai xen vào, sau đó 
mọi người muốn nói gì thì nói, con không nghe, chỉ 
cần 1 trong 4 người lên tiếng, mọi việc kết thúc con 
không nói gì thêm”. 

Thấy bố mẹ chồng tỏ vẻ bất ngờ, cô nói 
tiếp: “Thưa bố mẹ đây là Hằng, bạn gái của chồng 
con, hôm nay cô ấy đến đây là để bảo con ly dị 
chồng để họ có cơ hội được hạnh phúc. Con về làm 
dâu bố mẹ 7 năm nay, không có điều gì phàn nàn cả, 
nhưng chồng con bảo, anh ấy lấy con là vì thương 
hại, vì vâng lời bố mẹ. 3 đứa con của con không 
phải là con của anh ấy. 

Con gửi bố mẹ sổ tiết kiệm, tiền hồi xưa vợ 
chồng con mượn xây nhà, cộng với tiền lương hưu 
của bố nhờ con giữ, hơn 600 triệu. Con chỉ xin bố 
mẹ 1 điều, ngày con cưới, bố mẹ thưa chuyện với 
bố mẹ con, con bước vào nhà này đàng hoàng thì 
khi ra đi cũng phải đàng hoàng, bố mẹ nói chuyện 
với bố mẹ con cho phải đạo”. 

Còn anh (cô quay sang chồng) bảo: “Anh 
lấy tư cách gì để thương hại em vậy? Hơn 30 tuổi, 
đã bao giờ anh pha cho bố anh ấm trà chưa? Nấu 
cho mẹ anh 1 bát mì chưa? Lấy anh bao năm, đẻ 
cho anh 3 đứa con, nuôi nó lớn từng này, có khi nào 
anh cầm chổi quét hộ em cái nhà hay rót cho em ly 
nước chưa?

Trước khi đẻ con cho anh, thử hỏi cô bồ anh 
có vé mà so sánh với em về nhan sắc, ngây thơ 
trong sáng không? Anh đã quên anh phải vất vả thế 
nào mới tán tỉnh và rước em về nhà? Anh đã quên 
anh vui như thế nào khi biết em mang thai Bin? 3 
đứa con anh lớn từng này nhưng chưa phải uống 
một giọt sữa ngoài nào? Mỗi ngày em đều dậy lúc 5 
giờ sáng, đi chợ mua đồ tươi về nấu cháo cho con 
anh, pha trà cho bố anh, đưa đón con đi học. 

Người ta có chồng đỡ đần, còn em, nửa 
đêm 2 giờ sáng đón taxi đưa con vào viện, 2 tay ôm 
2 đứa. Một nách 3 con mọn, cũng đi làm 8 giờ như 
bất kì ai, phải làm trăm thứ việc đáng lẽ ra người 
chồng phải làm, thử hỏi có khi nào con tè ra quần 
mà anh phải thay chưa? 

Anh có 2 sự lựa chọn, kí vào lá đơn này, sổ 
đỏ và toàn bộ tài sản là của anh, cả toàn bộ lương 

thưởng mấy năm nay em chưa hề đụng vào. Vốn dự 
định mua đất cho con cái sau này, nhưng em cho 
anh coi như mừng cưới để anh đi tìm cái anh gọi là 
hạnh phúc thật sự. 

Trước khi ly dị, em sẽ ra Ủy ban làm lại 
giấy khai sinh, hủy tên cha của 3 đứa, làm mẹ đơn 
thân, nếu họ cần làm chứng thì mong anh giúp, em 
tin là lương mỗi tháng gần 30 triệu em có thể nuôi 3 
đứa nên người. Và em tin con em lớn lên nó cũng 
hiểu và không cần người cha tạo ra nó nhưng chối 
bỏ nó.

Hoặc là anh xóa bỏ tờ đơn và chấm dứt 
hoàn toàn quan hệ với cô này. Nhưng hãy nhớ 1 
điều, em chấp nhận sai lầm này vì con chứ quên và 
tha thứ thì không bao giờ, và không có lần thứ 2 xảy 
ra. Anh có 10 phút suy nghĩ, em và con đi dọn đồ, 
em đã gọi taxi đợi trước cổng rồi, một khi em bước 
ra khỏi căn nhà này thì anh không bao giờ còn cơ 
hội nào nữa”.

Sau đó Thảo quay sang cô bồ bảo: “Chị 
không cần biết chồng chị nói gì với em, nhưng cứ 
nhìn 3 đứa con chị thì em biết là con ai. Đấy, bố mẹ 
chồng chị đấy, chồng chị đấy, cả ngôi nhà và toàn 
bộ tiền bạc tài sản, em cứ lấy đi nhé. Chị tin em có 
thể chăm sóc được bố mẹ chồng chị và mang lại 
hạnh phúc cho chồng chị, có khi làm tốt hơn chị. 

Nhưng em ạ, hãy cứ sinh 3 đứa con rồi lo 
cho nó đi, đến khi em tàn tạ, xấu xí rồi 1 ngày đẹp 
trời như thế này, một cô bồ trẻ trung xinh đẹp nào 
đó từ trên trời rơi xuống và bảo "Chị hãy ly dị 
chồng cho em và cho anh ấy cơ hội hạnh phúc" đi 
rồi xem em có làm được như chị không? 

May cho em là gặp chị, gặp người khác, 
xem người ta có kéo cả dòng họ ra đập cho em một 
trận, có khi bỏ mạng ở đây rồi đấy? Đời thuở nhà ai, 
người thứ ba tự cho mình cái quyền đòi người vợ 
danh chính ngôn thuận được cả pháp luật và xã hội 
thừa nhận phải nhường chồng cho mình. Chị 
không nhường chồng cho em mà chị vứt đi, em đến 
mà nhặt, chị không cần loại chồng tệ bạc như thế 
này”.

Sau khi nói xong, Thảo bỏ đi dọn đồ đạc, 
nhưng chồng cô ôm lấy cô và con bảo: "Anh không 
thể mất em, xin em cho anh 1 cơ hội sửa lỗi". Cô bồ 
ấy cũng rời khỏi nhà tôi trong nước mắt và mất dấu 
từ đó. 

Câu chuyện đã qua hơn 1 năm, không ai 
nhắc lại nữa nhưng vẫn còn đó 1 nỗi đau cô nhắc 
mình phải nhớ. Từ đó, bố mẹ chồng cô thương cô 
hơn, chồng về cũng chịu khó lau chùi nhà cửa, giặt 
đồ, phụ giúp cô những việc khác. Thật sự, thời gian 
đầu, chỉ cần chồng đụng vào người, cô cảm giác 
cực kì ghê tởm, tổn thương. Nhưng vợ chồng là 
duyên số, họa phúc cùng nhau gánh vác, rồi cũng 
ổn cả. 

Giữ chồng đôi khi buông cũng là 1 cách để 
giữ vì nếu anh ta thực sự cần vợ con thì anh ta sẽ 
biết làm thế nào, đừng dễ dàng tha thứ và chấp 
nhận, kẻo 1 ngày anh ta lại tái phạm. Cho anh ta 
thêm cơ hội nhưng anh ta không biết trân trọng thì 
cũng không cần níu kéo... ■

Thu Oanh
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