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Mua $10 tặng 2 tấm vé số trúng Nồi Cơm Điện 
và số an ủi Thùng Mì

Thực phẫm Đông Nam Á đầy đủ các mặt hàng

ON SALE lại càng rẻ.

Chợ có Lò Chiên Cá Miễn Phí.

Cua, Cá và các loại Cá khác bơi trong hồ.

Quày B.B.Q, Heo Quay, Vịt Quay, Xá Xíu, Phá Lấu.

ĐẶC BIỆT:

Tôm, Cua, Cá tươi đưa thẳng từ vựa vào chợ.

Thịt Cá Hải Sản tươi thay đổi hàng ngày.

Nên đi Chợ Mỹ Hoa, bảo đảm Thịt Cá tươi ngon.

wThu Ngaân / Cashier

wBaùn vaø Caét Thòt Cho Quaày Heo Quay / BBQ Cutter

wNgöôøi Caét Thòt / Meat Cutter

wNgöôøi Chaát Haøng / Stocker

wNgöôøi Baûo Trì / Maintenance or Handyman

wNhaäp Döõ Lieäu / Data Entry

Baùn thôøi gian hoaëc toaøn thôøi gian / Part time or full time.

Öu tieân cho ngöôøi bieát tieáng Vieät vaø tieáng Anh / Priority is 

given to Vietnamese and English bilingual

AÙp duïng / Apply by:

Goïi / Call: 832-308-0166
www.myhoafoodmarket.com/myhoa-career.php

Ñeán gaëp tröïc tieáp chuùng toâi taïi sieâu thò / come in person
WE ACCEPT ALL TYPES OF 

CREDIT CARDS AND FOODSTAMPS

STORE HOURS: 8:30 am - 8:30 pm

2015
October 04, 2022
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955-Long Term

Tuyeån Duïng / Hiring
wThu Ngaân / Cashier

wBaùn vaø Caét Thòt Cho Quaày Heo Quay / BBQ Cutter

wNgöôøi Caét Thòt / Meat Cutter

wNgöôøi Chaát Haøng / Stocker

wNgöôøi Baûo Trì / Maintenance or Handyman

wNhaäp Döõ Lieäu / Data Entry

Baùn thôøi gian hoaëc toaøn thôøi gian / Part time or full time.
Öu tieân cho ngöôøi bieát tieáng Vieät vaø tieáng Anh / Priority is 
given to Vietnamese and English bilingual

AÙp duïng / Apply by:

NEW Tuyeån Nhaân Vieân
Chôï Myõ Hoa

Goïi / Call 832-308-0166

www.myhoafoodmarket.com/myhoa-career.php

Ñeán gaëp tröïc tieáp chuùng toâi taïi sieâu thò / come in person

NEW

842-2021/1589

Nhaø Haøng Caàn Ngöôøi

Nhaø haøng Vieät Nam ôû Katy 77449 
caàn phuï beáp, chaïy baøn, server. 
Moâi tröôøng thaân thieän, vui veû.

Katy 77449

281-717-4230Xin lieân laïc:

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

809-2018/1586

Caàn Gaáp Thôï Nails

Caàn gaáp thôï nail coù kinh nghieäm vaø 
t a y  c h a â n  n ö ô ù c .  B a o  l ö ô n g 
$1,500/tuaàn. Tieäm lôùn, khu traéng, tip 
cao $$$$!!!!.

Lubbock, TX

Xin lieân laïc: 806-787-7997

788-2016/1583

Caàn Nhieàu Thôï Nails
Caùch Vieät Hoa 15”

hoaëc:
Xin lieân laïc: 713-885-8769

713-979-6848

NEW
7/22-9/22

Tieäm caùch Vieät Hoa 15 phuùt laùi xe. Caàn nhieàu 

thôï Nails bieát laøm Fullset, boät maøu, Sôn 

Shellac, Eyebrow, Eyelash. Giaù cao, income 

oån ñònh. Laøm vieäc 6 ngaøy.

NEW

796-2016/1584

Caàn Thôï Nails

Caàn thôï chaân tay nöôùc lôùn tuoåi cuõng ñöôïc. Tieäm 

Myõ Traéng, Tip Cao, tieäm môû cöûa 5 ngaøy, ñoùng cöûa 

Chuû Nhaät vaø Thöù Hai. Môû cöûa töø 10h saùng ñeán 6h 

chieàu. Tieäm caùch Bellaire 1 tieáng laùi xe. Chuû chôû 

ñi moãi ngaøy. Choã laøm vui veû, thoaûi maùi.

Caùch Bellaire 1h laùi xe

Xin lieân laïc Lynn: 832-964-7313

NEW

859-2023/1591

Caàn Gaáp Thôï Toùc Nöõ 

Caàn gaáp thôï toùc Nöõ coù kinh nghieäm, 

bieát tieáng Anh. 

Tieäm ôû N. Eldridge & FM 529.

N. Eldridge & FM 529

Sau 8PM:
Xin lieân laïc: 713-896-0039

832-455-3475

August 2022

797-2016/1584

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

806-2017/1585

Caàn Ngöôøi

HEB Super Market Sushi Bar tuyeån nhaân vieân 

phuï vieäc (seõ ñöôïc training). Nôi laøm vieäc: 6055 

South Freeway, Houston TX (Hwy 288 & Hwy 

59). Caùch Pearland 10 phuùt & caùch Hwy 610 - 10 

phuùt.

Hwy 288 & Hwy 59

832-808-0206Xin Lieân laïc:

NEW

846-2019/1587

Caàn Ngöôøi

Caàn 1 phuï nöõ döôùi 50 tuoåi, naáu aên gia ñình 

vaø chaêm soùc 1 cuï baø khoâng beänh taät. Caàn ôû 

laïi nhaø. Löông $5,200/thaùng. Nhaø gaàn 

Galleria, zip code 77056.

Galeria - 77056

Xin lieân laïc Huyeàn: 281-605-9319

NEW

801-2016/1584

Caàn Ngöôøi

Caàn tuyeån Nam laøm vieäc tieäm 
Grocery 3-4 ngaøy/tuaàn.  Tieäm ôû 
ñöôøng I-10 & Wayside.

I-10 & Wayside

Xin lieân laïc: 713-269-7546

NEW

861-2023/1581

Caàn Thôï Hair, Nail, Massage

Caàn thôï Hair, Nail, Massage, Full time or Part 

time. Tieäm khu HWY 6 & FM 529. Tieäm lôùn, 

roäng ñeïp, khu Mix, good tips, laøm vieäc gia 

ñình, bao löông up to $120

HWY 6 & Fm 529

Anh Trí:
Xin lieân laïc Mai:281-673-0454

832-782-4690

NEW

864-2023/1591

Traïi Gaø Caàn Ngöôøi

Traïi gaø caàn tuyeån ngöôøi laáy tröùng gaø, caùch 

Houston 1h45’ laùi xe. Bao aên ôû. Löông 

$1,300 - $1,500/thaùng (tuøy theo kinh 

nghieäm)

Caùch Houston 1h45’

Xin lieân laïc Mai:281-348-6392
714-746-2097 * 714-478-8994

NEW

868-2024/1592

Caàn Thôï Toùc Nöõ 

Caàn thôï toùc nöõ kinh nghieäm. Tieäm naèm 

gaàn Sugarland South 59/99. Khaùch 99% 

Myõ Traéng. Löông cao, tip haäu. Tieäm ñoùng 

cöûa Chuû Nhaät. Full time or Part time

Sugarland - South 59/99

Xin lieân laïc Quyønh:346-857-4748
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New

870-2024/1592

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: 

www.thevietnampost.com

10515 Harwin Dr, Suite 100-120, Houston, TX 77036
(713) 777-4900 * (713) 777-8438 * (713) 777-2012

TỜ BÁO VIỆT NGỮ

ĐƯỢC ĐỘC GIẢ YÊU THÍCH

HƠN 30 NĂM NAY

The VietNam PostThe VietNam PostThe VietNam PostThe VietNam PostThe VietNam PostThe VietNam PostThe VietNam PostThe VietNam PostThe VietNam Post

NEW

794-2016/1584

Nhaø Cho Thueâ

Nhaø cho thueâ khu Southwest. Nhaø raát 

gaàn chôï Hong Kong 4, coù 3 phoøng nguû, 

2 phoøng taém. Patio sau vöôøn roäng raõi. 

Nhaø môùi sôn söõa saïch seõ.

Gaàn Hong Kong 4

Xin lieân laïc: 832-898-3142

838-2021/1589

Lôøi Nguyeän
Kính laïy Cha,

Laïy Cha chuùng con ôû treân trôøi, chuùng con 

nguyeän danh Cha caû saùng, nöôùc Cha trò ñeán 

yù Cha theå hieän döôùi ñaát cuõng nhö treân trôøi.

Xin Cha cho chuùng con hoâm nay löông thöïc 

haèng ngaøy, vaø tha nôï chuùng con, nhö chuùng 

con cuõng tha keû coù nôï chuùng con.  Xin chôù 

ñeå chuùng con sa chöôùc caùm doã, nhöng cöùu 

chuùng con khoûi moïi söï döõ.  Amen.
                                                              QH

Laïy Chuùa, Laïy Cha Ngaøi Laø Baäc Thaùnh.

ÔÛ caïnh ñaáng Chuùa Cöùu Theá ñaày quyeàn 

naêng... Nay con caàn khaån Cha giuùp con 

vöôït qua khoù khaên caáp thieát hieän nay...

Ñoïc lôøi nguyeän naøy 9 ngaøy,

moãi ngaøy 9 laàn thì caàn gì ñöôïc naáy.

Ñöôïc vieäc höùa in lôøi nguyeän naøy.

Lôøi Nguyeän

QH

NEW

850-2022/1590

Now Hiring
Manufacturer of surgical instruments is looking for a surgical instruments 

repair and maintenance specialist. Metail Smith/Metal Worker. Required 

Skills:

  - High attention to details in handling, measuring, shaping, cutting, sharpening

  - Ability to read and follow product specification and drawings

  - Good understanding of metal finishes, ability to refurbish small instruments

  - Ability to use Tungsten Carbide coating/inserting equipment

No less than 2 years experience in assembly, repair or precision metal working 

Contractor with a possibility of employment

Compensation Depends on experience

Please email HR2@wexlersurgical.com

or call 832-260-0967 (leave message)

NEW

852-2022/1590

Caàn Thôï Maùy

Caàn thôï maùy, bieát laøm thaéng + 
thay nhôùt + alignment. Neáu caàn seõ 
training theâm.

New! New! New!

Xin lieân laïc:

713-433-0250 * 713-505-9169

NEW

854-2022/1590

Nhaø Cho Thueâ

Nhaø cho thueâ (Bellaire, gaàn chôï Myõ Hoa) nhaø ôû 

Bellaire vaø Howell Sugarland. Ñoái dieän chuøa 

Lieân Hoa, coù tröôøng hoïc ngay ñaàu ñöôøng, nhaø coù 5 

phoøng nguû, 3 phoøng taém, nhaø loùt gaïch, môùi sôn laïi.

Bellaire, Gaàn Chôï Myõ Hoa

Xin lieân laïc: 832-289-9273

Hiring

853-2016/1584

Electronics Manufacturer 

Looking for:

       - Assembler, QC, Technician. 

       - Supervisor, PCB process/soldering.

Experience a plus. 

TEL: 713-349-4559
Email GI-HR@gicircuits.com

Address: 12701 Royal Dr., Stafford, TX 77477

NEW

865-2040/1608

Caàn Thôï Söûa Quaàn AÙo

Caàn nhieàu thôï nöõ söûa quaàn aùo coù chuùt hoaëc nhieàu kinh nghieäm caøng toát. Coøm 

theå laøm luoân ngaøy Chuû Nhaät. Löông tuøy theo khaû naêng vaø vöøa laøm ôû tieäm vöøa 

laøm ôû nhaø caøng toát. Caàn moät ngöôøi bieát chuùt Anh ngöõ laøm part time ñeå nhaän vaø 

giao ñoà. Khoâng khí laøm vieäc vui veû, thoaûi maùi, coù vacation vaø 5 ngaøy leã chính 

trong naêm neáu laøm toaøn thôøi gian. 

Tieäm ôû Ñoâng Houston, Beltway 8 East, gaàn phi tröôøng lôùn vaø Lonestar College.

Houston, Beltway 8 East

Xin lieân laïc:

281-454-7997 * text: 832-656-2372

NEW

866-2024/1592

Caàn Ngöôøi Laùi Xe

Caàn ngöôøi laùi xe giao haøng cho Coâng Ty 

Jasmine Foods.

Vui loøng noäp ñôn tröïc tieáp taïi: 2401 Mckinney 

St, Houston TX, 77003

Houston, TX

713-228-1909Xin lieân laïc: 

Lôøi Nguyeän
Kính laïy Cha,

Laïy Cha chuùng con ôû treân trôøi, chuùng con 

nguyeän danh Cha caû saùng, nöôùc Cha trò ñeán 

yù Cha theå hieän döôùi ñaát cuõng nhö treân trôøi.

Xin Cha cho chuùng con hoâm nay löông thöïc 

haèng ngaøy, vaø tha nôï chuùng con, nhö chuùng 

con cuõng tha keû coù nôï chuùng con.  Xin chôù 

ñeå chuùng con sa chöôùc caùm doã, nhöng cöùu 

chuùng con khoûi moïi söï döõ.  Amen.

                                                                T.M

NEW

872-2025/1593

Caàn Ngöôøi

Caàn tuyeån nhaân vieân laøm haõng 
thöïc phaåm daây chuyeàn saûn xuaát 
vaø caàn ngöôøi laùi xe giao haøng.

New! New! New!

Xin lieân laïc anh Kieán: 281-908-6800

http://vietnamnet.vn/noi-me-day-tag172073.html
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SÖÙC KHOÛE & ÑÔØI SOÁNG

Những mối liên hệ giữa 
bệnh béo phì và chức năng não

Béo phì đi kèm với một danh sách 
dài các yếu tố nguy cơ sức khỏe 
bao gồm bệnh tiểu đường, tăng 

huyết áp, bệnh tim, bệnh Alzheimer, bệnh phổi và 
13 loại ung thư.

Trong nhiều thập kỷ, những tác dụng này 
đã được nhiều người biết đến. Gần đây, các nhà 
nghiên cứu đã phát hiện ra mối liên hệ mới giữa 
béo phì và chức năng não.

Vì Oklahoma đang trên đà trở thành bang 
béo phì nhất của Mỹ vào năm 2030, theo dự báo 
của Tạp chí Y học New England, nên một bài viết  
đi sâu hơn về tác động của bệnh béo phì đối với 
chức năng não đã được ra đời và chính là những nội 
dung bạn sẽ đọc trong phần dưới đây.

Tăng cân là điều dễ hiểu và kết quả đương 
nhiên khi bạn tiêu thụ nhiều calo hơn mức đốt cháy.

Mỗi ngày, cơ thể bạn đốt cháy một lượng 
calo cơ bản bằng cách thực hiện các công việc hàng 
ngày như hít thở và tiêu hóa thức ăn. Lượng calo 
còn lại thường được đốt cháy bằng các chuyển 
động cơ bản và hoạt động thể chất. Những người ăn 
quá nhiều calo hoặc không tập thể dục đủ sẽ hấp 
thụ nhiều calo hơn mức họ đốt cháy.

Thực phẩm bạn ăn có chứa các chất dinh 
dưỡng ở dạng carbohydrate, protein và chất béo. 
Khi nó đến đường tiêu hóa, cơ thể bạn sẽ tiêu hóa 
và xử lý thức ăn để sử dụng ngay lập tức và lâu dài. 
Ăn một chế độ ăn nhiều chất béo, nhiều calo khiến 
cơ thể tích trữ thêm đường - carbohydrate được 
phân hủy thành đường trong máu - và chất béo 
trong gan và mô cơ của bạn. Theo thời gian, bạn 
tăng cân.

Ảnh hưởng của béo phì đối với não
Trong những năm qua, đã có một loạt các 

nghiên cứu về cả nhóm nhỏ và lớn của trẻ em và 
người lớn về những ảnh hưởng của béo phì với não. 

Các nghiên cứu đã phát hiện ra béo phì ảnh 
hưởng đến khối lượng não, kỹ năng điều hành, phát 
triển nhận thức và có thể dẫn đến nguy cơ cao mắc 
bệnh sa sút trí tuệ và bệnh Alzheimer.

Giảm âm lượng não
Khi bạn già đi, khối lượng não giảm một 

cách tự nhiên. Nhưng bây giờ có mối liên hệ giữa 
béo phì và khối lượng não như một phần của quá 
trình thoái hóa thần kinh. 

Vào năm 2010, Trường Đại học Y khoa 
Boston đã lấy mẫu 733 người trưởng thành và nhận 
thấy chỉ số khối cơ thể (BMI) và tổng khối lượng 
não có quan hệ tỷ lệ nghịch với nhau. Nói cách 
khác, những người có nhiều mỡ trong cơ thể có 
khối lượng não thấp hơn.

Một nghiên cứu khác được công bố trên 
Neurobiology of Aging đã so sánh các bản quét não 
của 500 người trưởng thành. Nghiên cứu cho thấy 
chất trắng - một mạng lưới các sợi thần kinh nằm 
sâu trong não của con người - thấp hơn ở những 
người thừa cân hoặc béo phì. Trên thực tế, bị béo 
phì làm tăng tuổi thọ của não lên 10 tuổi.

Hơn nữa, một nghiên cứu trên 2.170 người 
từ trẻ đến trung niên bị béo phì có tổng khối lượng 
não thấp hơn so với nhóm không béo phì, theo Tạp 
chí của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ.

Tại sao điều này lại quan trọng? Bộ não của 
bạn sử dụng các tế bào thần kinh và chất dẫn truyền 
thần kinh để giao tiếp với các bộ phận khác nhau 
của cơ thể để hoàn thành các công việc hàng ngày. 
Khi khối lượng não và các sứ giả hóa học này giảm, 
bạn có nhiều khả năng gặp vấn đề với các công việc 
như suy nghĩ và ghi nhớ.

Béo phì và chức năng điều hành
Kỹ năng chức năng điều hành là kỹ năng 

nhận thức cấp cao được sử dụng để suy nghĩ, nhớ 
lại trí nhớ, kiểm soát bản thân và lập kế hoạch cho 
các nhiệm vụ - tất cả các lĩnh vực cần thiết để hoàn 
thành nhiệm vụ mỗi ngày. Các kỹ năng chức năng 
điều hành được kiểm soát bởi thùy trán của não.

Dữ liệu từ một nghiên cứu được công bố 
trên Tạp chí Quốc tế về Béo phì đã nêu chi tiết mối 
liên hệ tiêu cực giữa béo phì và chức năng nhận 
thức thần kinh, chẳng hạn như chức năng điều 
hành, sự chú ý, kỹ năng không gian thị giác và kỹ 
năng vận động.

Những thiếu hụt liên quan đến béo phì 
trong chức năng điều hành đã xuất hiện ngay từ khi 
còn nhỏ. Một nghiên cứu đã phân tích ảnh quét não 
của hơn 3.000 trẻ em Mỹ trong độ tuổi từ 9 đến 10 
và nhận thấy độ dày vỏ não thấp hơn ở những trẻ 
béo phì. Tổng cộng, 18 vùng vỏ não có thể tích thấp 
hơn và vùng vỏ não trước trán bị ảnh hưởng nhiều 
nhất.

Béo phì và bệnh Alzheimer
Dòng chảy của máu đến và đi từ các cơ 

quan được gọi là hệ thống tim mạch, giúp cung cấp 
chất dinh dưỡng và oxy đến các tế bào của bạn. 
Như với bất kỳ cơ quan nào khác, não dựa vào máu 
để thực hiện nhiều nhiệm vụ. Béo phì có thể khiến 
động mạch bị thu hẹp, hạn chế lưu lượng máu lên 
não và khiến tế bào chết - hai yếu tố làm tăng nguy 
cơ mắc bệnh Alzheimer.

Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí 
Bệnh Alzheimer đã phân tích ảnh quét não của 
17.721 người để theo dõi cách máu lưu thông đến 
128 vùng của não. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện 
ra những người có chỉ số BMI cao hơn có ít lưu 
lượng máu đến thùy thái dương, thùy đỉnh, hồi hải 
mã, thùy sau và não trước - tất cả các vùng não dễ bị 
bệnh Alzheimer.

Hành vi ăn uống kém
Hơn một phần năm (22%) thanh niên từ 2 

đến 19 tuổi bị béo phì, theo một thống kê tại Mỹ về 
béo phì ở trẻ nhỏ.

Trở nên béo phì khi còn nhỏ có thể tạo ra 
một vòng luẩn quẩn khi nói đến hành vi ăn uống.

Tạp chí Quốc tế về Béo phì cho thấy trẻ béo 
phì gặp khó khăn hơn khi nói không với thực phẩm 
so với trẻ khỏe mạnh. Sự thiếu kiểm soát ức chế 
này có thể dẫn đến ăn quá nhiều, làm tăng khả năng 
tích trữ mỡ thừa và gây tăng cân nhiều hơn.

Ngay cả khi bệnh béo phì không phát triển 
cho đến sau này khi trưởng thành, bạn vẫn có thể có 
thói quen ăn uống kém do những thay đổi trong não 
của bạn. Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí 
Khoa học Thần kinh đã phát hiện ra thể vân của não 
ít hoạt động hơn ở những phụ nữ tăng cân. Thể vân, 
được tìm thấy trong hạch nền dưới vỏ của não 
trước, đóng một vai trò quan trọng trong nhận thức 
khen thưởng khi ăn. Khi bạn ăn, lượng dopamine 
được giải phóng sẽ khiến bạn cảm thấy thích thú. 
Những người béo phì có khả năng truyền tín hiệu 
thấp hơn, có nghĩa là họ cần ăn nhiều thức ăn hơn 
để cảm nhận được phần thưởng tương tự.

Ảnh hưởng nhận thức của bệnh béo phì
Một nghiên cứu nhỏ trên 60 người từ 18 

đến 35 tuổi cho thấy chỉ số BMI cao hơn có liên 
quan đến những thay đổi về cấu trúc và chức năng 
thần kinh dẫn đến suy giảm trí nhớ - cả khả năng 
hình thành hoặc truy xuất ký ức. 

Các nghiên cứu khác chỉ ra mối tương quan 
giữa béo phì và khả năng học bằng lời nói - khả 
năng nhớ và nhận dạng từ ngữ bị trì hoãn.

Một nghiên cứu khác trên 138 người béo 
phì nặng cho thấy vòng eo - do mỡ thừa ở bụng - có 
liên quan đáng kể đến việc giảm chức năng nhận 
thức.

Lý do tại sao điều này xảy ra?
Mặc dù nghiên cứu chỉ ra mối quan hệ tiêu 

cực giữa béo phì và chức năng não, nhưng vẫn 
chưa rõ tại sao điều này lại xảy ra.

Theo giai thoại, béo phì gắn liền với nhiều 
bệnh có thể ảnh hưởng đến não, chẳng hạn như tiểu 
đường, huyết áp cao và cholesterol cao. Ví dụ, 
cholesterol cao mãn tính dẫn đến sự phát triển của 
chất béo tích tụ trong các mạch máu. Thông 
thường, máu chảy qua các động mạch mà không có 
bất kỳ chướng ngại vật hoặc can thiệp nào. Tuy 
nhiên, chất béo tích tụ khiến máu khó lưu thông lên 
não. Ngoài ra, các chất lắng đọng cũng có thể tạo 
thành cục máu đông hạn chế dòng chảy hoàn toàn, 
gây ra đột quỵ và tổn thương não sau đó.

Trên thực tế, một nghiên cứu lớn đã xác 
định mối quan hệ giữa chỉ số BMI cao và giảm lưu 
lượng máu đến não, theo Tạp chí Bệnh Alzheimer. 
Các nhà nghiên cứu đã phân tích 35.442 lần quét 
não trên 17.721 người lớn và thấy áp lực tưới máu 
não giảm, còn được gọi là lưu lượng máu đến não, 
đặc biệt là đến vùng hải mã.

Ngoài lưu lượng máu, còn có niềm tin rằng 
những người ăn chế độ ăn nhiều chất béo và đường 
dễ bị hàng rào máu não yếu hơn ở một số khu vực 
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như hồi hải mã. Hồi hải mã được tìm thấy ở 
thùy thái dương và đóng một vai trò quan trọng 
trong việc học tập và hình thành trí nhớ. Thiệt hại 
cho vùng hồi hải mã có thể dẫn đến một loạt các rối 
loạn thần kinh.

Bạn có thể làm gì để ngăn chặn những thay 
đổi liên quan đến béo phì?

Hiện tại, có hơn 1 triệu người lớn béo phì ở 
Oklahoma của Mỹ, và 32% trẻ em từ 10 đến 17 tuổi 
bị thừa cân hoặc béo phì. Tuy nhiên, không bao giờ 
là quá muộn để thực hiện những thay đổi có thể tác 
động tích cực đến sức khỏe của bạn hoặc con bạn.

Một vài thay đổi đơn giản là cần thiết, và 
chúng bắt đầu với chế độ ăn uống và tập thể dục.

Chế độ ăn uống: Lượng calo nạp vào và 
lượng calo đốt cháy đóng vai trò quan trọng trong 
việc tăng cân. Bạn hoặc con bạn nên tiêu thụ bao 
nhiêu calo phụ thuộc vào ba yếu tố: tuổi tác, giới 
tính và lối sống. Ví dụ: Cơ quan Quản lý Thực 
phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ khuyến nghị trẻ 2 
tuổi năng động nên tiêu thụ 1.000 calo mỗi ngày. 
Nam giới 20 tuổi ít vận động nên tiêu thụ khoảng 
2.400 calo mỗi ngày, trong khi nam giới 20 tuổi 
năng động nên tiêu thụ khoảng 3.000 calo mỗi 
ngày. Đối với ngữ cảnh, ít vận động trong trường 
hợp này có nghĩa là không hoạt động thể chất và 
tích cực có nghĩa là đi bộ - hoặc một hoạt động 
tương tự khác - ba dặm mỗi ngày. 

Tuy nhiên, tất cả calo không giống nhau về 
giá trị dinh dưỡng. Chọn trái cây và rau quả, ngũ 
cốc nguyên hạt và thịt nạc. Tránh xa thực phẩm 
đóng gói, thịt chế biến sẵn và thực phẩm chứa 
nhiều đường. Carbs lành mạnh là bạn của bạn.

Tập thể dục: Đối với trẻ em ở độ tuổi mẫu 
giáo, hãy đặt mục tiêu hoạt động ba giờ mỗi ngày 
và cố gắng giới hạn thời gian sử dụng thiết bị. Trẻ 
em và thanh thiếu niên (từ 6 đến 17 tuổi) nên có 60 
phút hoạt động mỗi ngày. 

Khi bạn đến tuổi trưởng thành, bạn nên kết 
hợp 150 phút hoạt động mỗi tuần. Theo hướng dẫn, 
hãy cố gắng chia nhỏ điều này trong vòng bảy ngày 
(khoảng 20 phút mỗi ngày). Tập thể dục không 
phải lúc nào cũng có nghĩa là hoạt động gắng sức. 
Đó có thể là đi bộ nhanh hoặc chơi một môn thể 
thao. ■ 

Những loại thực phẩm 
giàu collagen

ollagen là thành phần thiết yếu Cchúng ta đều cần để có làn da sáng, 
trẻ trung, tóc và móng tay khỏe 

mạnh, các khớp linh hoạt.
Collagen là một loại protein tự nhiên trong 

cơ thể. Nó bao gồm 19 axit amin, bao gồm glycine, 
proline và hydroxyproline.

Có khoảng 28 loại collagen khác nhau 
trong cơ thể, nhưng 90% là collagen loại I - loại 
collagen giúp xây dựng và duy trì các mô liên kết 
trong cơ, da, xương và sụn, cải thiện tính linh hoạt 
và hỗ trợ các tế bào, mô, và nội tạng.

Collagen là thành phần cần thiết cho độ đàn 

hồi của da, mang lại vẻ đầy đặn, căng mọng và mịn 
màng.

Khi chúng ta già đi, cơ thể sản xuất ít 
collagen hơn. Các nghiên cứu, bao gồm một 
nghiên cứu trên tạp chí Nghiên cứu Thẩm mỹ và 
Nhựa, cho thấy việc sản xuất collagen giảm từ 1% 
đến 1,5% so với tuổi trưởng thành.

Lựa chọn lối sống có thể ảnh hưởng đến 
việc sản xuất collagen. Ô nhiễm không khí như 
khói thuốc lá và các gốc tự do, có thể làm giảm mức 
độ sản xuất collagen.

Mức độ suy giảm của collagen có thể gây ra 
một số tác động đến cơ thể: Xương yếu hơn; nếp 
nhăn và da chảy xệ; đau khớp; sức mạnh cơ bắp 
kém; các vấn đề về dạ dày-ruột.

Có thể tăng cường mức độ collagen trong 
cơ thể bằng cách bổ sung collagen hoặc ăn uống 
lành mạnh.

Những nguồn thực phẩm nào có nhiều 
collagen?

Các loại thực phẩm sau đây rất giàu 
collagen hoặc có thể giúp tăng cường mức độ sản 
xuất collagen vì chúng chứa các axit amin cho 
phép cơ thể tạo ra collagen.

Nước hầm xương
Nước hầm xương được làm bằng cách đun 

sôi xương, sụn, mô và dây chằng động vật để tạo ra 
chất lỏng giàu gelatin, một dạng collagen.

Một số nghiên cứu, bao gồm cả trên tạp chí 
Medicina, đã chỉ ra rằng nước hầm xương có thể 
giúp chống viêm, cải thiện sức khỏe đường ruột và 
tăng cường sức khỏe khớp. Tuy nhiên, lượng 
collagen có thể thay đổi tùy thuộc vào xương và mô 
nào. Ngoài ra, một nghiên cứu năm 2019 trên Tạp 
chí Quốc tế về Dinh dưỡng Thể thao và Chuyển 
hóa Tập thể dục phát hiện ra rằng nước hầm xương 
kém tin cậy hơn so với việc uống các chất bổ sung 
collagen.

Thịt, gia cầm và cá
Một số loại thịt có nhiều mô liên kết, chẳng 

hạn như ức hoặc thịt quay... rất giàu collagen. Thịt 
gia cầm và cá cũng chứa các axit amin giúp kích 
thích sản xuất collagen trong cơ thể.

Trứng
Trứng chứa proline, một loại axit amin 

giúp tăng lượng collagen trong cơ thể, tăng sức 
mạnh cơ bắp.

Trái cây và rau giàu vitamin C
Vitamin C là một trong những chất chống 

oxy hóa nổi tiếng nhất mà chúng ta có thể ăn. Nó 
mang lại nhiều lợi ích khác nhau, một trong số đó là 
kích thích cơ thể sản xuất collagen. Thực phẩm 
giàu vitamin C bao gồm:

Trái cây họ cam quýt (cam, bưởi và quýt)
Quả mọng (dâu tây, mâm xôi và việt quất)
Ớt chuông
Cà chua
Bông cải xanh
Các loại rau có lá màu xanh đậm, như cải 

xoăn, rau bina và cải Thụy Sĩ chứa nhiều vitamin C 
và chất chống oxy hóa giúp cơ thể sản xuất 
collagen.

Tỏi
Tỏi tự nhiên có hàm lượng lưu huỳnh cao, 

cần thiết để sản xuất collagen. Hãy thử tăng gấp đôi 
tỏi trong các món ăn thông thường của bạn để tăng 
hương vị và nhận được nhiều lợi ích sức khỏe hơn 
từ nguyên liệu đa năng này.

Thực phẩm tự nhiên giàu kẽm
Kẽm cần thiết cho việc sản xuất collagen 

trong cơ thể. Thực phẩm tự nhiên giàu kẽm bao 
gồm hàu, đậu, các loại đậu, các loại hạt và ngũ cốc 
nguyên hạt.

Làm thế nào để cung cấp collagen cho cơ 
thể?

Khi chúng ta ăn thực phẩm có chứa 
collagen, cơ thể không thể hấp thụ collagen trực 
tiếp. Thay vào đó, các quá trình tiêu hóa trong dạ 
dày sẽ phân hủy collagen thành các axit amin hoặc 
peptit nhỏ hơn. Sau đó, máu sẽ vận chuyển những 
chất này đi khắp cơ thể, đến bất cứ nơi nào chúng 
cần thiết nhất.

Mặc dù chế độ ăn uống của bạn không thể 
chỉ định đưa collagen đến các vùng cụ thể của cơ 
thể, chẳng hạn như da hoặc tóc, bạn có thể yên tâm 
khi biết rằng cơ thể ưu tiên những vùng cần nó 
nhất. Vì vậy bạn sẽ được hưởng lợi từ sức khỏe, 
thực phẩm giàu collagen và axit amin mà bạn đưa 
vào chế độ ăn uống hàng ngày. ■ 

Trúng vé số giải đặc biệt, 
lại ước mình đừng trúng

noop là một tài xế ô tô ở bang AKerala, miền nam Ấn Độ. Ngày 
17-9, anh trúng 250 triệu rupee 

(gần 3,1 triệu USD), giải thưởng cao nhất trong 
một buổi xổ số của chính quyền bang. Theo quy 
định, anh sẽ nhận được 150 triệu rupee sau thuế.

Tuy nhiên, một tuần sau, anh chia sẻ video 
yêu cầu những người lạ đừng quấy rầy mình và gia 
đình. Anoop nói: “Tôi ước gì mình không giành 
giải đặc biệt. Giải ba có lẽ đã tốt hơn”.

Trong video, Anoop cho biết anh đang cố 
gắng chuyển nhà để thoát khỏi sự chú ý quá lớn của 
công chúng. Anoop mua vé bằng tiền heo đất của 
con trai mình vào ngày 17-9, một ngày trước khi 
anh định bay đến Malaysia để làm việc.

Sau khi giải thưởng được công bố, gia đình 
Anoop đã thu hút rất nhiều sự chú ý trên các 
phương tiện truyền thông đại chúng.

Trong một video gần đây, Anoop nói: “Tôi 
đã rất vui mừng khi giành chiến thắng. Có nhiều 
người đến ghi hình và chúng tôi rất vui”.

Tuy nhiên, tình hình sớm mất kiểm soát.
“Tôi không thể ra khỏi nhà, không thể đi 

đâu. Con tôi bị ốm và tôi không thể đưa nó đi 
khám” - Anoop nói.

Anoop kể: “Tất cả những gì tôi có thể nói 
với mọi người là tôi vẫn chưa nhận được tiền. 
Dường như không ai hiểu được vấn đề của tôi, dù 
tôi có nói bao nhiêu lần đi chăng nữa”.

Anoop và gia đình ã phải ở nhờ nhà người đ
thân để tránh sự chú ý của giới truyền thông. ■ 
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NEW

CAÀN THÔÏ BOÄT

Caàn thôï boät, bieát laøm Design, Part 

time/Full time. Bao $150/ngaøy. Vaø 

cuõng caàn Chaân Tay Nöôùc. Tieâm ôû 

Bellaire.

Xin lieân laïc Lieân: 

281-876-7788
__________________________________________

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
__________________________________________

300-2054/1622(2y)

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
__________________________________________

820-2019/1587

CAÀN THÔÏ MAY

Caàn thôï may söûa quaàn aùo coù kinh 

nghieäm. Laøm vieäc ôû khu North West 

Freeway 290. Löông haäu.

Xin lieân laïc: 

832-653-6952
__________________________________________

867-2024/1592

CAÀN NGÖÔØI CHAÊM EM BEÙ

(KATY)

Caàn ngöôøi chaêm soùc vaø thöông 2 em 

beù, thænh thoaûng naáu aên vaø doïn deïp 

nhaø cöûa ôû Katy (gaàn HMART). 5 

ngaøy/tuaàn, coù phoøng rieâng. Phaûi goïn 

gaøng, khoûe maïnh, sieâng naêng.

Xin lieân laïc: 

337-849-6122

863-2023/1591

CAÀN NHIEÀU THÔÏ TOÙC

Tieäm toùc ôû Richmond gaàn tröôøng hoïc 

raát ñoâng khaùch, caàn nhieàu thôï toùc bieát 

laøm Nails caøng toát. Bao löông töø $650-

$800 moät tuaàn, hôn aên chia.

Xin lieân laïc: 

832-973-9690

832-973-2786
__________________________________________

841-2021/1589

CAÀN THÔÏ NAILS

Caàn thôï tay chaân nöôùc, aên chia. Khu 

traéng, tip cao, gaàn Memorial Mall.

Xin lieân laïc: 

713-468-9999
__________________________________________

840-2021/1589

CAÀN THÔÏ NAILS

Caàn thôï bieát laøm boät vaø tay chaân nöôùc. 

Fu l l  t ime ,  va ø  Pa r t  t ime .  Khu 

Westheimer. Tieäm ñoùng cöûa Chuû 

Nhaät.

Xin lieân laïc: 

Tel: 713-528-0882 

Cell: 713-894-1983
__________________________________________

829-2020/1588

CAÀN THÔÏ NAILS

Caàn thôï Nails bieát laøm moïi thöù, coù 

baèng Wax, bao löông tuøy theo khaû 

naêng. Tieäm caùch chôï Höng Ñoâng 10 

phuùt, Hong Kong III 12 phuùt.

Xin lieân laïc Haân: 

832-614-5612 

281-736-6091
__________________________________________

808-2017/1585

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
__________________________________________

799-2016/1584

CAÀN THÔÏ NAILS

Tieäm Nail vuøng 45 North gaàn Phi 

Tröôøng Bush. Caàn hai ngöôøi laøm boät 

vaø hai ngöôøi laøm tay chaân nöôùc.

Xin lieân laïc: 

936-207-3123

848-2022/1590

CAÀN NGÖÔØI GIUÙP VIEÄC 

Caàn Caregiver, chaêm soùc ngöôøi giaø, 

doïn deïp, lau chuøi, naáu aên, giaët ñoà, taém 

röûa. Ñi veà hoaëc ôû laïi qua ñeâm. Khoûe 

maïnh, thaät thaø, kyõ löôõng, caån thaän. Coù 

kinh nghieäm vaø bieát noùi tieáng Anh.

Xin lieân laïc: 

832-971-3344

(Thaønh phoá Richmond & Houston)
__________________________________________

849-2022/1590

CAÀN NGÖÔØI TROÂNG TREÛ

Caàn ngöôøi giöõ 2 beù (2 tuoåi vaø 5 thaùng) 

ñeán ôû cuøng nhaø vuøng Houston/ 

Pearland, 6 ñeán 7 ngaøy moät tuaàn ôû laïi 

nhaø.

Xin goïi Coâ Chaâu: 

714-310-5936
__________________________________________

818-2019/1587

CAÀN NGÖÔØI TROÂNG TREÛ

Caàn moät phuï nöõ giuùp ñöa ñoùn treû ñi 

hoïc vaø chaêm soùc sau giôø hoïc. Coù 

baèng laùi xe vaø kinh nghieäm giöõ treû. 

Nhaø khu Beltway 8 & I.10.

Xin lieân laïc: 

713-502-4193
__________________________________________

786-2015/1583

CAÀN NGÖÔØI GIUÙP VIEÄC

Caàn moät baø lôùn tuoåi (treân 65), Ñaïo 

Phaät, khoûe maïnh, saïch seõ, thích naáu 

aên, laøm vieäc nhaø vaø naáu aên. Bao aên ôû, 

öu tieân cho ngöôøi khoâng coù gia ñình.

Xin lieân laïc coâ Thu: 

832-330-9583
__________________________________________

843-2021/1589

TÌM NGÖÔØI GIUÙP VIEÄC

Caàn phuï nöõ treân 50. chaêm soùc baø 87 

tuoåi ôû Bellaire. Bao aên ôû (ñoâi khi caàn ñi 

tieåu bang), löông $5,000/thaùng, laøm 

toát ñöôïc taêng löông.

Xin lieân laïc: 

720-304-3252
836-2021/1589

CAÀN NGÖÔØI 

GAÀN KHU BELLAIRE

Caàn ngöôøi phuï nöõ bieát naáu aên, doïn 

deïp, laùi xe ñoùn vaø giöõ em. Gaàn khu 

Bellaire. $2,000/thaùng.

Xin lieân laïc: 

713-560-6895

Cho Thueâ Phoøng
Room For Share

874-2015/1593

NEW

PHOØNG CHO THUEÂ

Nhaø môùi roäng raõi, ít ngöôøi. Dö moät 

phoøng cho thueâ, khu Aliana, West 

Belfort vaø FM 1464, $400/thaùng, moät 

ngöôøi. Bao ñieän nöôùc, naáu aên, giaët 

saáy, internet. Öu tieân cho phaùi nöõ ñoäc 

thaân. 

Xin lieân laïc: 

669-400-9343 * 408-759-1752
__________________________________________

869-2024/1592

PHOØNG CHO THUEÂ

Khu West Park and Hwy 6 nhaø coù 

phoøng cho thueâ. An ninh, ñaày ñuû tieän 

nghi, bao ñieän nöôùc vaø Internet 

Access. Giaù $400/thaùng. 

Muoán bieát theâm chi tieát xin lieân laïc: 

832-335-5932

832-273-9783
__________________________________________

857-2022/1590

CHO SHARE PHOØNG

Khu Bellaire, 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
__________________________________________

805-2017/1585

CHO THUEÂ PHOØNG

Nhaø dö hai phoøng, 1 phoøng Master vaø 

1 phoøng nhoû. Bao ñieän nöôùc, giaët saáy, 

phoøng lôùn (Master) $850, phoøng nhoû 

($400). Khu an ninh, saïch seõ, thoaùng 

maùt, coù vöôøn rau.

Xin lieân laïc anh Hai:

832-526-3566

Nghóa: 571-355-6669
__________________________________________

828-2020/1588

CHO SHARE PHOØNG

Nhaø khu yeân tónh, saïch seõ, ñaày ñuû tieän 

nghi. Khu 59 vaø Bellaire.

Xin lieân laïc Kim: 

281-236-8880
__________________________________________

826-2020/1588

CHO SHARE PHOØNG

Nöõ chuû nhaø, coù phoøng ch Du hoïc sinh 

nöõ thueâ, $400/phoøng, bao ñieän, nöôùc, 

gas, wifi. Khu yeân tónh, coù coång saét 

baûo veä. Khu vöïc Westheimer & Synott 

77082, gaàn shopping center.

Xin lieân laïc Coâ Loan: 

281-902-2330

Caàn Ngöôøi 
Help Wanted

Caàn Thôï Toùc / Nails
Hair / Nail Technicians Wanted
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814-2018/1587

CHO SHARE PHOØNG

Nhaø gaàn ñöôøng Bellaire vaø Hwy6, coù 

phoøng cho share $330 moät thaùng. Bao 

ñieän, nöôùc, giaët, saáy, Internet.

Xin lieân laïc:

832-836-9081

281-558-7460

812-2017/1586

CHO SHARE PHOØNG

Nhaø ôû Bellaire & Hwy6, gaàn chôï Myõ 

Hoa, HEB, Fiesta, coù phoøng cho 

share, coù saún giöôøng, bao Ñieän, Nöôùc, 

Giaët Saáy, Internet. Giôø giaác thoaûi maùi. 

Nam Nöõ Ok.

Xin lieân laïc Hoa:

832-289-9273
__________________________________________

834-2021/1589

NEW

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. 

$380 moät thaùng.

Xin lieân laïc: 

713-367-5069
__________________________________________

795-2016/1584

CHO SHARE PHOØNG

Nhaø ôû Eldridge & Bellaire coù phoøng 

cho share. Bao ñieän nöôùc, giaët saáy, 

internet. $380/thaùng.

Xin lieân laïc Coâ Tuyeát:

346-378-8333
__________________________________________

793-2016/1584

CHO SHARE PHOØNG

Nhaø goùc Synott & Bissonnet. Dö 2 

phoøng cho Nam ñoäc thaân share. 

Phoøng lôùn coù Bathroom saùt cöûa 

$400/thaùng. Phoøng vöøa $350/thaùng. 

Bao ñieän nöôùc, giaët saáy, Internet. 

Khoâng naáu aên.

Xin lieân laïc Chuù Minh:

281-704-7643
__________________________________________

789-2015/1583

CHO SHARE PHOØNG

Nhaø coù 2 phoøng cho thueâ, ñaày ñuû tieän 

nghi, giaù $350/1 thaùng/1 phoøng. Gaàn 

Hong Kong 4.

Coù nhu caàu xin lieân laïc 

Minh Ñoaøn:

832-398-5806

__________________________________________

824-2020/1588

CHO SHARE PHOØNG

Phoøng cho share giaù $350, coù theå ñi 

boä ra chôï Hong Kong, chôï Taân Bình vaø 

Thanh Bình. Ñaày ñuû tieän nghi, giaët saáy 

+ internet.

Xin lieân laïc: 

832-277-4568

821-2020/1588

NEW

NHAÄN GIÖÕ TREÛ

Nhaän giöõ treû taïi gia. Coù license, nhaø 

gaàn chôï HK III, Thaéng Höng, Taân 

Ñònh.

Xin lieân laïc:

281-895-8078
__________________________________________

739-2025/1593

NHAÄN GIÖÕ TREÛ

Coù giöõ treû nhaø khu Bellaire and 

Synott, 

Xin lieân laïc:

832-858-2379
__________________________________________

811-2034/1602

NHAÄN GIÖÕ TREÛ

Nhaän giöõ treû moïi löùa tuoåi. Nhaø gaàn 

Fm1464 & Beechnut Richmond. Nhaø 

roäng coù phoøng cho treû. Hai ngöôøi troâng 

nom, coù License coi treû.

Xin lieân laïc:

Ñaøo: 713-408-2639

Quyù: 713-392-4280
__________________________________________

810-2018/1586

NHAÄN GIÖÕ TREÛ 

CoÙ LICENSE

Vôùi moïi löùa tuoåi. Nhaø roäng, saïch seõ, 

thoaùng maùt, yeâu thöông treû, chaêm soùc 

chu ñaùo. Nhaø ngay Freeway 59 South, 

gaàn Brazos Town Center, Rosenberg.

Xin lieân laïc:

832-620-3814
__________________________________________

804-2017/1585

CAÀN MUA

Caàn tìm mua 1 chieác xe cuõ, hoaëc 

P/U Truck, chaïy hoaëc khoâng chaïy:

Xin Goïi:

832-661-0342

Rao Vaët
SÖÙC KHOÛE & ÑÔØI SOÁNG

Thói quen hóp bụng 
có thể ảnh hưởng hệ hô 
hấp

heo các chuyên gia y tế, Thóp bụng có thể dẫn đến 
vấn đề về hô hấp, đau 

lưng, những mối lo ngại khác.
Hóp bụng thường được nhiều chị 

em hưởng ứng như một thói quen để 
vòng eo trông phẳng, thon thả hơn. 
Theo TS Adam Browning - bác sĩ 
Bệnh viện Medina (Mỹ), đây là quá 
trình co thắt các cơ của bụng trên để 
kéo dạ dày vào bên trong. Việc hóp 
bụng thường xuyên sẽ làm thay đổi mô 
hình chuyển động của cơ bụng. Về lâu 
dài, nó sẽ dẫn đến sự mất cân bằng hay 
còn gọi là hội chứng đồng hồ cát.

Hội chứng “đồng hồ cát” là gì?
Dạ dày con người luôn có xu 

hướng mở rộng về phía trước, các 
xương sườn mở rộng sang một bên và 
lưng nở ra phía sau. Cấu tạo này giúp 
giảm thiểu áp lực xuống sàn chậu và 
lưng. Nếu giữ cơ thể trong tư thế hóp 
bụng liên tục sẽ kéo cơ hoành và 
xương sườn dưới vào bên trong. Điều 
này sẽ khiến vòng hai nhỏ hơn nhưng 
lại dẫn đến áp lực trong cơ thể không 
được phân tán đều. Từ đó, dẫn đến các 
vấn đề liên quan đến hệ hô hấp và về 
sàn chậu như rò rỉ, sa, giãn tràng đạo,... 
Dưới đây là những rủi ro nếu hóp bụng 
quá nhiều.

Làm giảm lượng oxy trong phổi: 
Hóp bụng sẽ khiến dạ dày có ít 

chỗ trống hơn cho xương sườn và phổi. 
Khi phổi không có không gian cần 
thiết để giãn nở sẽ khiến đường thở bị 
chậm nhịp, làm giảm lượng oxy lên 
đến 30%.

Trào ngược dạ dày thực quản: 
Bên cạnh chức năng thở và cân 

bằng, cơ hoành còn hoạt động như một 
cơ vòng, giúp ngăn chặn các chất trong 
dạ dày trào ngược lên cổ họng (thực 
quản). Nếu màng ngăn bị hư hỏng, nó 
có thể làm tăng nguy cơ trào ngược 
axit.

Đau cổ và lưng: 
Các vùng cơ ở giữa, lưng dưới 

chịu trách nhiệm nâng đỡ phần trên cơ 
thể. Tuy nhiên, động tác hóp bụng làm 
rối loạn cơ và hình thành nên cơn đau ở 
cổ ,vai và lưng.

Các vấn đề về sàn chậu: 
Hóp bụng diễn ra ở bụng, cơ 

hoành, nhưng cuối cùng nó cũng có thể 
ảnh hưởng đến cơ sàn chậu. Nguyên 
nhân do mô mềm này không có khả 
năng tự co bóp với tần suất hoặc sức 
mạnh tương tự như ở bụng trên. Do đó, 
chúng sẽ gây rò rỉ nước tiểu trong các 
hoạt động hàng ngày như cười, ho 
hoặc hắt hơi.

Cách khắc phục hội chứng 
“đồng hồ cát”

Theo TS Adam Browning, hội 
chứng đồng hồ cát có thể được điều trị 
nhưng người mắc phải chúng sẽ cần 
thời gian dài để thích nghi. Dưới đây là 
những khuyến nghị để đưa cơ thể trở 
lại hoạt động bình thường.

Tập thở đúng cách: 
Học thở bằng cơ hoành có thể 

giúp đào tạo lại cơ thể và não bộ. Cơ 
hoành là một cơ lớn nằm bên dưới 
phổi, tim. Khi hít vào, cơ hoành sẽ co 
thắt lại, tạo ra nhiều không gian hơn 
trong lồng ngực để phổi nở ra. Khi thở 
ra, cơ hoành sẽ giãn nở, đẩy không khí 
ra ngoài.

Để thở bằng cơ hoành đúng cách, 
bạn hãy tập luyện trước ở tư thế nằm 
ngửa. Tiếp đến, bạn đặt một tay lên 
ngực và tay kia lên xương sườn. Sau 
đó, người tập hít sâu đến khi bụng 
phồng lên và thở ra. Nếu thở đúng, 
xương sườn sẽ trồi lên, hạ xuống 
nhưng ngực và vai không cử động. Bạn 
lặp lại từ 5-10 phút mỗi ngày. Khi quen 
thuộc hơn, người tập hãy thở cơ hoành 
khi ngồi, cuối cùng là đứng.

Giải quyết tình trạng thiếu hụt sức 
mạnh:

 Việc này có thể giúp làm giãn mô 
mềm của cơ bụng trên và tập trung vào 
việc tăng cường, kích hoạt các cơ đã 
thay đổi. Để bắt đầu luyện tập lại cơ 
bắp, chuyên gia khuyến khích mỗi 
người cần cố gắng thư giãn, thả lỏng 
bụng một cách có ý thức. Đối với 
những người gặp khó khăn trong việc 
thư giãn, tư thế đứng bằng bốn chân, 
thả lỏng bụng xuống sàn có thể hữu 
ích.

Yoga và giãn cơ: 
Phương pháp điều trị hội chứng 

đồng hồ cát chủ yếu là bài tập tư thế rắn 
hổ mang hoặc hải cẩu. Mục tiêu chính 
của bài tập này là tạo ra sự kích hoạt 
đúng của cơ hoành, giải phóng sự căng 
thẳng ở cơ bị quá tải ở bụng và lưng. 
Ngoài ra, để kéo căng cơ lưng, tư thế 
em bé cũng là lựa chọn lý tưởng nhất. ■
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Rèn luyện 15 T H Ó I 
QUEN này để nâng cao chất 
lượng cuộc sống, bản thân 
cũng trở nên thông minh, EQ 
cao đến bất ngờ

Học cách suy nghĩ cho cảm 
nhận của người khác, con 
đường chạm đến sự trưởng 

thành không còn xa.
Cuộc sống sẽ thăng hoa nếu chúng ta 

có những thói quen tốt. Một hành động tuy nhỏ 
nhưng nếu lặp đi lặp lại có chu kỳ cũng có thể 
tạo nên sự thay đổi vô cùng lớn.

Đến một lúc nào đó, bạn sẽ phải cảm ơn 
chính mình vì ã kiên trì làm những việc thành đ
thói quen.

15 thói quen sau đây giúp cuộc sống 
của bạn thay đổi đến bất ngờ:

1. Không làm ăn với bạn bè, không tiết 
lộ cho họ hàng biết bạn giàu có đến đâu. Mối 
quan hệ dù thân thiết đến mấy nhưng đã động 
đến chuyện lợi ích thì trở mặt thành thù cũng là 
chuyện thường tình.

2. Đừng bao giờ xem trọng hay tin  
tưởng những câu nói có vẻ đầy hứa hẹn như: 
“Hôm khác đi cafe nhé”, “Hôm nào cùng ăn 
một bữa nhé”…

3. Nhắn tin với người khác thì hạn chế 
dùng: “Có đó không”.

Đôi khi, chúng ta phải vào thẳng vấn 
đề, không cần quá chú trọng lễ nghi tiểu tiết, 
hiệu quả giao tiếp nhờ đó được nâng cao đến 
bất ngờ.

4. Khi đóng cửa, đặc biệt là nơi công 
cộng, cố gắng giữ cửa lại một chút để không va 
đập vào người đi sau. Hành động tuy nhỏ 
nhưng là biểu hiện đầy tinh tế và EQ cao.

5. Nên giặt riêng vớ và đồ lót, vừa vệ 
sinh vừa đảm bảo cho quần áo khác. Bạn chẳng 
thể nào biết được vớ và nội y bẩn đến đâu!

6. điện Liên hệ với người nhà thì gọi 
trực tiếp hoặc video call. Nhắn tin với bạn bè, 
đồng nghiệp và đặc biệt là cấp trên thì nên gõ 
chữ rõ ràng, tránh dùng tin nhắn thoại. Không 
nhắn tin kiểu ngắt òng liên tục. đoạn ngắt d
Ngay cả bản thân nhìn còn mệt mỏi chứ nói gì 
đến người khác.

Học cách suy nghĩ cho cảm nhận của 
người khác, con đường chạm đến sự trưởng 
thành không còn xa.

7. Nói chuyện với người khác không 
nên chen ngang lời, đợi đối phương nói hết rồi 
mới thể hiện ý kiến.

Nhờ đó, họ sẽ cảm thấy bạn là người 
lịch sự, có xu hướng tiếp nhận quan điểm của 
bạn hơn.

8. Công việc bận bịu đến mấy cũng 
không được thức quá 12 giờ. Không thức 
khuya là cách hiệu quả nhất để giữ gìn sức 
khoẻ, nâng cao cảm giác hạnh phúc.

9. đối phương khi đôi Nhìn thẳng vào 
bên đang nói chuyện. Đây là biểu hiện của sự 
tôn trọng cơ bản trong kỹ năng giao tiếp, giúp 
bạn nhận về nhiều sự yêu thích.

10. Giặt giũ, phơi nắng chăn mền định 
kỳ.

Cố gắng tạo thành thói quen. Đảm bảo 
vệ sinh, hạn chế trường hợp ủ mầm bệnh, côn 
trùng có hại và vi khuẩn. Hơn nữa, được quấn 
mình trong ch  mùi nước giặt và nắng ăn đệm có
gió thì hạnh phúc biết bao.

11. Cảm thấy bản thân không vui vẻ khi 
sinh hoạt trong đội nhóm hay đoàn thể nào đó 
thì cứ việc buông bỏ. Không nhất thiết phải 
miễn cưỡng hoà nhập. Nếu cố gắng chịu đựng, 
một là bạn sẽ bị đồng hoá, hai là chính bạn bị 
huỷ hoại đến không còn là chính mình.

12. Trước khi ngủ, sạc điện thoại đầy 
đủ, chuẩn bị quần áo cho ngày mai, hoàn thành 
hết công việc và học tập, khiến cuộc sống diễn 
ra có kế hoạch rõ ràng và quản lý thời gian chặt 
chẽ. Nhờ vậy, bạn mới  sức lực và tinh thần đủ
đối mặt với vấn đề phát sinh.

13. Khi chuẩn bị học tập và làm việc, 
để điện thoại ở chế độ im lặng. Trước khi ngủ, 
đặt điện thoại ở xa tầm với.

Chọn đúng chuyện đúng thời điểm, 
bạn sẽ phát hiện hiệu suất làm việc được tăng 
cao. Ngủ sớm dậy sớm cũng không còn là 
chuyện khó khăn!

14. Ăn cơm xong, đi lại hoặc đứng 15 
phút, vừa không mập bụng vừa có lợi cho tiêu 
hoá. “Căng da bụng, chùng da mắt”. Chúng ta 
thường khó lòng cưỡng lại việc ngồi hoặc nằm 
sau khi ăn xong. Nhưng thói quen này cực kỳ 
không tốt. Qua một thời gian, bụng to vì mỡ, eo 
không còn thon gọn, bạn mới hối hận.

Phải nhớ một điều rằng công cuộc 
giảm cân vô cùng khó khăn, đòi hỏi ý chí cực 
kỳ mạnh mẽ. Vậy nên phòng bệnh hơn chữa 
bệnh. Hãy sống có nguyên tắc vì tương lai tốt 
đẹp, vì sức khoẻ dồi dào, vì vóc dáng xinh đẹp.

15. định kỳ.Dọn dẹp phòng ốc 
Mua được thì phải vứt được. Tối giản 

mới là cách sống của người thông minh. Sinh 
hoạt trong môi trường sạch đẹp ngăn nắp chắc 
chắn giúp nâng cao cảm giác hạnh phúc, tinh 
thần thoải mái, làm việc cũng hiệu quả hơn. ■

SÖÙC KHOÛE & ÑÔØI SOÁNG
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SÖÙC KHOÛE & ÑÔØI SOÁNG

Bác sĩ: Màu móng tay 
cảnh báo cholesterol cao 
đến mức báo động

ó một dấu hiệu cảnh báo cho Ctình trạng cholesterol, đó là 
móng tay tái nhợt hoặc xanh 

xám bất thường. Đây cũng là dấu hiệu báo 
trước của đột quỵ và đau tim. Sự lưu 
thông máu kém có thể là hậu quả của  
cholesteroltích tụ trong các mạch dẫn 
máu đi từ tim. Có nghĩa là khi lượng máu 
cung cấp đến các chi giảm đi sẽ khiến cho 
móng tay có màu tái nhợt hoặc dễ gãy.

Tiến sĩ Monika Wasserman, bác sĩ, 
nhà báo y tế nổi tiếng của Anh, giải thích: 
Cơ thể thường báo động khi gặp nguy 
hiểm. Cholesterol cao gây nguy hiểm một 
cách âm thầm, khiến mọi người khó nhận 
thấy các triệu chứng. Tuy nhiên, có một 
dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm có thể xuất 
hiện trên móng tay, tiến sĩ Monika 
Wasserman lưu ý.

Cholesterol cao hình thành mảng 
bám trong mạch máu. Các mảng bám này 
dần cản trở lưu thông máu, dẫn đến móng 
tay tái nhợt hoặc xanh xám, theo  The
Mirror.

Điều này cũng có thể xảy ra ở bàn 
chân, với móng chân tái nhợt, giòn và 
mọc chậm. Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh 
xác định đây là một triệu chứng tiềm ẩn 
của cholesterol cao - gây ra bệnh động 
mạch ngoại vi. Căn bệnh này được kích 
hoạt bởi lượng chất béo cao làm tắc nghẽn 
động mạch và hạn chế lưu thông máu đến 
cẳng chân.

Ngoài ra, các triệu chứng của bệnh 
động mạch ngoại vi do cholesterol cao là:

Rụng lông ở chân và bàn chân
Tê hoặc yếu chân
Móng chân giòn, mọc chậm
Loét trên bàn chân và cẳng chân lâu 

lành
Chân có màu tái nhợt hoặc xanh xám
Da căng bóng
Nam giới bị rối loạn cương dương
Cơ bắp ở chân bị teo.
Nếu cảm thấy lo lắng về mức 

cholesterol cao, nên đi khám sớm, vì 
nhiều dấu hiệu khác không õ đặc biệt r
ràng. Tiến sĩ Wasserman cho biết: Sự hình 
thành mảng bám còn gây ra đau tim, đột 
quỵ và tê liệt. Nếu nhìn thấy móng tay 
nhợt nhạt hoặc bị các triệu chứng nói trên, 
hãy  The đi khám càng sớm càng tốt, theo
Mirror. ■ 
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Điều gì xảy ra trong não khi 
bạn ngủ?

Bộ não của chúng ta rất phức tạp và 
tinh vi. Chúng chứa hàng tỷ tế bào 
thần kinh và không phát triển đầy 

đủ cho đến khi chúng ta 25 tuổi và có thể tạo ra 
khoảng 25 watt điện - đủ để chiếu sáng một bóng 
đèn.

Các nhà khoa học không ngừng tìm hiểu 
thông tin mới về cách thức hoạt động của não bộ.

Tiến sĩ David Raizen, phó giáo sư thần kinh 
học tại Đại học Pennsylvania, Mỹ cho biết: " Giấc 
ngủ phải phục vụ một chức năng rất quan trọng, 
điều này đã dẫn đến sự bền bỉ của nó trong suốt quá 
trình tiến hóa".

Nghiên cứu đã nhận thấy rằng, con người 
dành một phần ba cuộc đời để ngủ hoặc cố gắng 
ngủ. Điều đó có nghĩa là, nếu bạn sống đến 76 tuổi 
(tuổi thọ trung bình ở Mỹ), theo Trung tâm Kiểm 
soát và Phòng ngừa Dịch bệnh của Mỹ, bạn dành 
khoảng 25 năm cuộc đời để ngủ.

TS Raizen cho biết “Chúng tôi nghĩ rằng 
não bộ là cơ quan chính bị ảnh hưởng trong tình 
trạng thiếu ngủ của con người. Do đó, giấc ngủ rất 
quan trọng đối với chức năng não khỏe mạnh”.

Có một số quá trình của não được ưu 
tiên diễn ra trong khi ngủ

Theo Viện Quốc gia về Rối loạn Thần kinh 
và Đột quỵ của Mỹ, có hai loại giấc ngủ cơ bản: 
giấc ngủ chuyển động mắt nhanh (REM) và giấc 
ngủ không REM. Cả hai đều liên quan đến các loại 
sóng não cụ thể và hoạt động của tế bào thần kinh 
cụ thể. 

Giấc ngủ không REM xảy ra khi chúng ta 
chuyển từ trạng thái tỉnh táo sang trạng thái ngủ, 
thời điểm mà sóng não của chúng ta chậm lại. 
Đồng thời, các cơ của chúng ta bắt đầu thư giãn và 
hơi thở trở nên chậm hơn so với ban ngày.

Mặt khác, giấc ngủ REM cho thấy sóng 
não hoạt động ở một mức độ rất giống với trạng 
thái tỉnh táo. Nghiên cứu đã phát hiện ra rằng, giấc 
ngủ REM chiếm từ 20% đến 25% thời gian ngủ 
của chúng ta và là khi giấc mơ của chúng ta có xu 
hướng kỳ lạ và không thể tưởng tượng được.

Theo trường đại học y Johns Hopkins của 
Mỹ, chất dẫn truyền thần kinh acetylcholine, một 
chất hóa học tăng đột biến trong thời gian thức dậy, 
cũng rất mạnh trong giấc ngủ REM. 

Khi bạn thức, acetylcholine xuất hiện để 
giúp não giữ thông tin thu thập và nó có thể giúp 
bạn ghi nhớ thông tin này trong khi ngủ. Đó là lý do 
tại sao việc học ngay trước khi đi ngủ và sau đó 
“ngủ tiếp” có thể giúp bạn ghi nhớ những sự kiện 
quan trọng vào ngày hôm sau.

Khi chúng ta chìm vào giấc ngủ, bộ não của 
chúng ta trải qua một mô hình sóng não được gọi là 
"trục xoay cột sống", theo Sleep Foundation, 
chúng ta chưa hiểu đầy đủ, nhưng được cho là 
"đóng một vai trò trong việc học hỏi và tích hợp 
những ký ức mới". 

Các trục của cột sống cũng có thể đóng một 
vai trò trong việc đảm bảo chúng ta vẫn ngủ ngay 
cả khi bộ não của chúng ta gặp phải các kích thích 
bên ngoài.

Trong khi chúng ta ngủ, não bộ thậm chí 
còn tự rửa sạch trong hỗn hợp của dịch não tủy và 
máu, theo một nghiên cứu trước đây trên tạp chí 
Science. 

Các nhà nghiên cứu cho biết: Hiểu được 
bản chất của chu kỳ này có thể giúp khám phá 
thông tin mới về sự suy giảm liên quan đến tuổi tác 
cũng như một loạt các rối loạn tâm lý và thần kinh 
có liên quan đến giấc ngủ bị gián đoạn, bao gồm 
bệnh tự kỷ và bệnh Alzheimer .

TS Raizen cho biết thêm: 
“Có một số quá trình của não được ưu tiên 

xảy ra trong khi ngủ. Chúng bao gồm sự bài tiết 
hormone tăng trưởng ở người, giải phóng các chất 
chuyển hóa chất thải [tích tụ trong giờ thức], những 
thay đổi trong quá trình trao đổi chất và những thay 
đổi về cường độ giao tiếp giữa các tế bào não (tế 
bào thần kinh)”.

Thiếu ngủ sẽ suy giảm tinh thần, ảnh 
hưởng đến trí nhớ

Một nghiên cứu trên tạp chí Nature 
Medicine phát hiện ra rằng, thiếu ngủ làm gián 
đoạn khả năng giao tiếp với nhau của các tế bào 
não, dẫn đến suy giảm tinh thần tạm thời ảnh 
hưởng đến trí nhớ và nhận thức thị giác.

Tác giả chính của nghiên cứu này, Tiến sĩ 
Itzhak Fried, giáo sư nội trú và giám đốc Chương 
trình phẫu thuật động kinh tại Đại học California, 
Los Angeles, lưu ý rằng việc bỏ đói cơ thể khi ngủ 
cũng cướp đi khả năng hoạt động bình thường của 
các tế bào thần kinh.

NINDS đồng ý rằng, giấc ngủ chất lượng 
là điều cần thiết để tồn tại như thức ăn và nước 
uống. Nếu không có giấc ngủ, bạn không thể hình 
thành hoặc duy trì các con đường trong não cho 
phép bạn học và tạo ra những ký ức mới, đồng thời 
khó tập trung và phản ứng nhanh hơn.

Mặc dù rõ ràng rằng, có mối liên hệ giữa 
giấc ngủ kém và một số kết quả tiêu cực về sức 
khỏe như bệnh tiểu đường loại 2 , bệnh tim mạch, 
béo phì và trầm cảm… TS Raizen nói rằng, một số 
bí ẩn vẫn còn xung quanh bản chất của mối quan 
hệ, và sẽ không khôn ngoan nếu đưa ra kết luận 
cuối cùng dựa trên dữ liệu hiện có.

Ông nói: “Có nhiều tình trạng sức khỏe 
kém được quan sát có liên quan đến giấc ngủ kém 
hoặc ít, nhưng rất khó để biết liệu giấc ngủ kém có 
gây ra những vấn đề này hay không và ngược lại”.

Tuy nhiên, tất cả các giấc ngủ đều không 
giống nhau, và tác động của nó đối với sức khỏe 
của chúng ta có thể khác nhau tùy thuộc vào hoàn 
cảnh. 

Vì vậy, trong khi các nghiên cứu khác nhau 
đã chỉ ra rằng, giấc ngủ đóng một vai trò rất cần 
thiết trong việc giữ cho con người khỏe mạnh và 
quan trọng đối với chức năng não đầy đủ, Raizen 
nói, vẫn còn rất nhiều câu hỏi về giấc ngủ và mối 
liên hệ của nó với não bộ vẫn chưa được giải đáp. ■

Tinh vân Tôm hùm rực đỏ 
trong ảnh chụp năng lượng tối

Má y  ả n h  N ă n g  l ư ợ n g  t ố i 
(DECam) chụp được bức ảnh 
tuyệt đẹp về một vùng hình 

thành sao cách Trái đất 8.000 năm ánh sáng.
Được gắn trên Kính viễn vọng Víctor M. 

Blanco đường kính 4m tại Đài thiên văn liên Mỹ 
Cerro Tololo ở Chile, DECam là một phần của dự 
án khảo sát bầu trời nhằm tìm kiếm bằng chứng về 
năng lượng tối - dạng năng lượng vô hình mà các 
nhà thiên văn cho rằng làm tăng tốc độ giãn nở của 
vũ trụ.

Tinh vân Tôm hùm chụp bởi DECam
Khi quét bầu trời, máy ảnh của kính viễn 

vọng đã chụp được một số góc nhìn đáng kinh ngạc 
về vũ trụ. Trong bức ảnh mới được công bố, tinh 
vân Tôm hùm hay NGC 6357 hiện lên như một 
ngọn lửa bùng cháy trong chòm sao Thiên Yết, 
cách Trái đất khoảng 8.000 năm ánh sáng.

Hình ảnh cho thấy một vùng hình thành sao 
có chiều rộng 400 năm ánh sáng, với những ngôi 
sao trẻ nằm rải rác trên các đám mây khí bụi. Ở 
trung tâm là một cấu trúc rời rạc mà các nhà thiên 
văn học gọi là cụm sao mở, bao gồm các ngôi sao 
rất trẻ và có khối lượng lớn.

Một số chấm sáng xung quanh cụm sao 
được gọi là tiền sao - những ngôi sao mới ra đời vẫn 
được bao bọc trong lớp khí bụi dày đặc, từ từ hiện 
ra với vẻ đẹp rực rỡ của chúng. Gió giữa các vì sao, 
bức xạ thiên hà và từ trường mạnh tác động đến 
tinh vân, ép khí và bụi bên trong thành các luồng và 
dải xoắn.

DECam là một trong những máy ảnh cảm 
biến CCD trường rộng có hiệu suất cao nhất trên 
thế giới, một loại công nghệ hình ảnh kỹ thuật số có 
thể ghi lại các nguồn ánh sáng rất mờ nhạt. Thiết bị 
có thể cung cấp 400 đến 500 hình ảnh mỗi đêm và 
gần đây đã đạt đến cột mốc 1 triệu lần phơi sáng 
riêng lẻ.

Để chụp NGC 6357, các nhà thiên văn học 
đã sử dụng nhiều bộ lọc đặc biệt để cô lập các bước 
sóng ánh sáng cụ thể. Hình ảnh cuối cùng là sự kết 
hợp của nhiều lần phơi sáng chụp bằng các bộ lọc 
khác nhau và được xếp chồng lên nhau.

Bằng cách quan sát các cụm sao xa xôi ở 
những bước sóng này, các nhà thiên văn học có thể 
hiểu rõ hơn không chỉ về chuyển động mà còn cả 
nhiệt độ và thành phần hóa học của tinh vân. ■
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Đây là lý do vì sao các hành 
tinh có màu sắc khác nhau!

Theo Cool Cosmos, một trong những 
yếu tố tác động đến màu sắc của 
mỗi hành tinh là vật chất được tìm 

thấy trên bề mặt của chúng.

Bầu khí quyển của hành tinh cũng góp 
phần tạo nên màu sắc riêng biệt

Màu sắc đóng một phần quan trọng trong 
cách chúng ta nhìn nhận thế giới. Từ cửa đôi mắt 
của mình, nhân loại có thể nhìn thấy rất nhiều sắc 
thái khác nhau. 

Vô số màu sắc bao quanh chúng ta từ 
những chiếc lá màu cam cháy đến những bông hoa 
màu đỏ thẫm, từ màu trắng như tuyết đến màu bê 
tông đen như mực...

Nhưng khi chúng ta nhìn Trái Đất từ bên 
ngoài không gian, nó sẽ lấp lánh như một quả cầu 
với hai tông màu xanh lam và xanh lục. Điều này là 
do Trái Đất có 71% là nước và trên mặt đất lại có 
những cây xanh. Không chỉ hành tinh của chúng ta, 
mà mọi hành tinh khác trong Hệ Mặt Trời đều 
mang màu sắc độc đáo của riêng nó.

Khi chúng ta nghĩ về màu sắc, chúng ta 
thấy nó chỉ đơn thuần là một manh mối trực quan. 
Tuy nhiên, trong thực tế, màu sắc không phải là 
một đối tượng hữu hình vì nó là một thông điệp 
được truyền giữa não và mắt của con người.

Theo Pantone, nhận thức màu sắc là cách 
bộ não của chúng ta dịch khả năng hấp thụ ánh 
sáng. 

Vì vậy, trong khi chúng ta cảm nhận một 
quả táo là có màu "đỏ" thì thực chất đây chỉ là 
thông điệp mà mắt chúng ta nói với não của chúng 
ta rằng vật thể - trong trường hợp này là một quả táo 
- đang phản chiếu một bước sóng ánh sáng cụ thể. 

Mỗi vật thể được bộ não của chúng ta nhận 
dạng với một màu khác nhau như một cách ghi 
nhãn lượng ánh sáng mà vật thể đó phản chiếu. 
Trên Trái Đất, các tế bào thụ cảm ánh sáng của 
chúng ta có thể dịch khoảng một triệu màu xung 
quanh chúng ta ở mọi phía.

Theo Cool Cosmos, một trong những yếu 
tố tác động đến màu sắc của mỗi hành tinh là vật 
chất được tìm thấy trên bề mặt của chúng. 

Ví dụ, địa hình của Sao Thủy chủ yếu bao 
gồm vật liệu giàu carbon mà cụ thể là than chì, do 
đó thông qua kính thiên văn, chúng ta có thể thấy 

được hành tinh này có màu xám. Thế nhưng màu 
xám này lại hoàn toàn khác biệt so với màu xám 
của Mặt Trắng, bởi màu xám của Mặt Trăng là kết 
quả của sắt, không phải than chì.

Theo các nhà khoa học, các mảng than chì 
của Sao Thủy không chỉ được tìm thấy trên bề mặt 
hành tinh. Chúng cũng có khả năng nằm bên dưới 
lớp vỏ hành tinh, một manh mối để chúng ta có thể 
tìm hiểu hành tinh này trông như thế nào trong quá 
khứ.

Giống như vật liệu bề mặt, khí quyển cũng 
tác động đến sự phản xạ và hấp thụ ánh sáng. Điều 
này cũng góp phần tạo ra màu sắc của hành tinh. 

Ví dụ, các thuộc tính màu cam cháy và màu 
vàng nhạt mà chúng nhìn thấy trên Sao Kim, thực 
chất là các lớp carbon dioxide và axit sulfuric dày 
đặc trong bầu khí quyển của hành tinh này.

NASA báo cáo rằng Sao Thiên Vương có 
màu xanh lam dịu mát bởi nó một lượng khí mêtan 
nhất định trong bầu khí quyển. Điều thú vị là khí 
mêtan trên Sao Thiên Vương hấp thụ ánh sáng đỏ 
nhưng phản xạ lại vào không gian thành màu xanh 
lam.

Nhắc đến màu đỏ, chúng ta không thể 
không nhắc tới Sao Hỏa, hành tinh nổi tiếng với vẻ 
ngoài màu đỏ rực lửa. 

Theo Space, Sao Hỏa có nhiều sắt từ bề mặt 
đến lõi của nó, điều mà nhiều nhà khoa học tin rằng 
đó là kết quả của kích thước nhỏ hơn và lực hấp dẫn 
yếu hơn khi so với Trái Đất. 

Trong những hoàn cảnh khác nhau, tất cả 
lượng sắt đó sẽ khiến hành tinh có màu xám. Tuy 
nhiên, Sao Hỏa lại có bầu khí quyển, tuy khá mỏng 
nhưng nó cũng chứa một lượng oxy nhất định, và 
điều này khiến cho sắt bị oxy hóa, sau đó biến hành 
tinh này trở thành màu đỏ.

Những cơn bão cũng có thể làm thay đổi 
màu sắc của hành tinh

Khi chúng ta nghĩ về màu sắc của một hành 
tinh, chúng ta thường cho rằng màu sắc của chúng 
là cố định và không đổi. 

Tuy nhiên, bởi vì màu sắc được coi là ánh 
sáng bị phản xạ hoặc hấp thụ, điều này có nghĩa là 
các cơn bão dữ dội trên hành tinh có thể thay đổi 
màu sắc của hành tinh khi gió di chuyển qua bầu 
khí quyển. 

Nói cách khác, màu sắc của một hành tinh 
sẽ không cố định hoàn toàn, đặc biệt là khi hành 
tinh đó có một số hiện tượng thời tiết kỳ lạ đang 
diễn ra.

Theo Universe Today, đây chính xác là 
những gì đang xảy ra trên Sao Mộc. Một hành tinh 
khí khổng lồ trong Hệ Mặt Trời và cũng là hành 
tinh có số cơn bão diễn ra tương đối nhiều. 

Theo đó, hành tinh này có rất nhiều màu 
sắc và không hề cố định. Business Insider đưa tin, 
một số phần của Sao Mộc luôn bị ảnh hưởng bởi 
những cơn bão và biến động về màu sắc, chuyển từ 
đỏ sang trắng tùy thuộc vào nhiệt độ của lõi bão.

Độ dày của mây che phủ và sương mù 
cũng ảnh hưởng đến màu sắc của hành tinh

NASA báo cáo rằng các hành tinh có thể có 

các thuộc tính giống nhau đến kinh ngạc nhưng vẫn 
có thể có màu sắc khác nhau, ví dụ là Sao Thiên 
Vương và Sao Hải Vương. Hai hành tinh này có 
ngoại hình gần như giống nhau về vật chất, khối 
lượng, bầu khí quyển và thậm chí cả kích thước.

Theo đó, chúng buộc phải có màu sắc 
giống nhau khi được quan sát từ không gian. Tuy 
nhiên, chúng lại có các sắc thái khác nhau với Sao 
Hải Vương có màu xanh lam và Sao Thiên Vương 
có màu xanh dương. 

Nghiên cứu mới cho thấy sự khác biệt là do 
Sao Thiên Vương tạo ra một lớp mây mù dày hơn 
bao trùm toàn bộ hành tinh và khiến màu xanh của 
nó có vẻ xỉn hơn, ít nhất là đối với mắt người.

Trên thực tế, khả năng nhận thức ánh sáng 
của chúng ta bị hạn chế do đặc điểm sinh học của 
nhân loại, điều đó khiến chúng ta mù trước nhiều 
màu sắc trong vũ trụ. 

Theo NASA , kính thiên văn của chúng ta 
được thiết kế để thu các phần nhỏ của bước sóng 
hồng ngoại và tia cực tím không thể nhìn thấy bằng 
mắt người nhưng có thể nhìn thấy đối với các sinh 
vật Trái Đất khác như chim, ễnh ương và bướm.

Tuy nhiên, ngay cả công nghệ tiên tiến này 
cũng không thu được toàn bộ quang phổ ánh sáng, 
có nghĩa là tất cả các hành tinh có thể có màu sắc 
hoàn toàn khác với những gì chúng ta chỉ nhìn 
thấy... ■

* Đối thoại giữa biển
Một nhà thơ loại ba đi du ngoạn ngoài biển 

khơi trên một chiếc tàu thủy. 
Mặt trời vừa lặn, mặt biển ngả màu tím 

sẫm, gió lồng lộng đưa về mát rượi… tức cảnh sinh 
tình, nhà thơ khẽ ngâm một bài thơ. 

Có một người thủy thủ đi ngang qua, nhà 
thơ bèn bắt chuyện:

- Này anh, anh đã đọc bài thơ này chưa?
- Thưa ngài, chưa ạ!
- Ồ, thế thì anh đã mất một phần ba cuộc 

đời! Thế tập thơ Vườn Hồng của Sadi anh đã xem 
chưa?

- Thưa ngài, tôi được nghe tên ấy lần đầu.
- Ồ, thế thì anh lại mất thêm một phần ba 

cuộc đời nữa rồi!
Vừa lúc ấy gió bỗng chuyển mạnh, biển 

cuồn cuộn nổi sóng, con tàu chòng chành. Người 
thủy thủ hỏi nhà thơ:

- Thưa ngài, ngài có biết bơi không ạ?
- Tôi làm gì có thời gian để nghĩ đến chuyện 

bơi với lội!
- Thế thì lát nữa ngài có thể sẽ mất ba phần 

ba cuộc đời!!!

Vui Cöôøi
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Tử vi của 12 cung hoàng 
đạo từ 3/10 - 9/10/2022

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. ■ 
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Yêu thương quay về

Ngày anh gặp chị tại công ty một 
người bạn, ngay cái nhìn đầu tiên, 
anh đã tin rằng chị sinh ra là để 

dành riêng cho anh. Sau một năm theo đuổi, chị 
nhận lời làm vợ anh. 

Ở tuổi 30, anh có sự nghiệp phát triển, cuộc 
sống ổn định, cô vợ kém anh sáu tuổi hiền lành, 
xinh xắn, nhiều người ghen tị. Sống với nhau, anh 
càng biết mình không chọn sai. Chị giỏi giang, hiểu 
biết và nhất mực yêu anh. Hạnh phúc hẳn sẽ trọn 
vẹn hơn nếu nhà anh có thêm tiếng cười trẻ con như 
bao gia đình khác. 

Đằng này, sau 4 năm, anh chị vẫn không có 
đứa con nào. Lúc đầu, cứ nghĩ do muộn con và 
thích thuận theo tự nhiên, anh chị cũng không để ý. 
Đến khi gia đình hai bên bóng gió nhắc nhở, anh 
chị mới quan tâm. 

Một đêm, chị đề nghị anh đến bác sĩ với chị. 
Chị rụt rè nói đã đi khám và bác sĩ bảo chị hoàn 
toàn khoẻ mạnh để thực hiện thiên chức làm mẹ. 
Đối với một người đàn ông, không gì khổ sở hơn là 
đụng đến cái vấn đề tế nhị ấy, nói chi đến bác sĩ... 
nhưng thương chị, anh quyết định đi. Hôm nghe 
bác sĩ nói kết quả kiểm tra, anh gần như muốn té 
ngã dù đang ngồi vững trên ghế. Anh bị vô sinh do 
di chứng căn bệnh quai bị mắc phải khi còn nhỏ. 
Dù anh vẫn là người đàn ông đúng nghĩa trong đời 
sống vợ chồng. 

Rời khỏi bệnh viện, anh đi thẳng về văn 
phòng, khóa chốt cửa và ngồi rít thuốc liên tục. Hết 
giờ làm việc, thay vì về nhà như thông lệ, anh đi 
thẳng tới quán bar. Gần sáng mới về và bắt gặp chị 
ngủ gục ngay bên bàn ăn trong nhà bếp. Sau đó, chị 
không hề hỏi hay nhắc gì về vấn đề xét nghiệm 
nhưng anh biết rõ chị vốn là người tinh tế xưa nay. 
Mây đen bắt đầu phủ xuống tổ ấm của anh. Khi ai 
vô tình hỏi đến con cái, anh nghe như mình đang là 
kẻ tội đồ. 

Một hôm, tình cờ tới đón chị sau giờ làm 
việc, anh bắt gặp cảnh chị đang chơi đùa, nựng nịu 
một đứa bé, con của đồng nghiệp, trong anh nổi lên 
suy nghĩ tự ti là tại sao chị phải thiệt thòi nhiều như 
vậy khi sống với anh? Và anh đề nghị ly dị, mặc 
cho chị khóc lóc van xin. Cuối cùng, để tránh né 
những giọt nước mắt và cái lắc đầu cương quyết 
của chị. Anh lấy cớ muốn học nâng cao, đăng ký 
một chương trình du học hai năm và đi ngay mà 
không màng tới phản ứng của chị. 

Hơn một năm trôi qua, anh chẳng thèm liên 
lạc, thậm chí không nghe điện thoại của chị. Sau 
những giờ học và làm việc, anh vùi đầu vào bia 
rượu để xóa đi nỗi nhớ về vợ. Đêm hôm đó, sau một 
trận nhậu cuối tuần với bạn bè, anh lái xe về chỗ ở 
khi kim đồng hồ chỉ gần ba giờ sáng. 

Anh gặp chị đang tựa đầu trên cái vali dựa 
vô cánh cửa phòng anh ngủ ngon lành. Ánh đèn 
đường hắt vào gương mặt xanh xao, đầy bụi đường 
của chị. Anh không cầm lòng được ôm lấy chị. Chị 
tỉnh giấc, anh “nghe” nước mắt chị ướt vai áo mình, 

chị nói trong tiếng nấc: 
- Con cái chỉ là một phần hạnh phúc, không 

phải yếu tố chính để có hạnh phúc. Em không cần 
con cái gì hết, không có, em cũng không sao. 
Nhưng không có anh, em không có hạnh phúc và 
không biết sống ra sao? Xin anh đừng làm khổ 
nhau nữa, đừng bỏ em. 

Anh siết chặt chị hơn và gật đầu... 
Bốn năm nữa lại trôi qua, anh và chị vẫn 

sống hạnh phúc. Không bận bịu con cái cũng có cái 
thú vị của nó, hai người cứ như vợ chồng son, đi 
đâu cũng có nhau. Nhiều lần, anh và nhiều người 
gợi ý chị hay là nhờ đến y học hoặc xin con nuôi. 
Chị nói cả đời chị chỉ sinh con của anh mà thôi, nếu 
trời không cho thì chị đành chịu. Con nuôi, chị 
chưa nghĩ đến, cứ thong thả. Chị sợ anh buồn, sợ 
khơi gợi vết tự ái trong anh. Anh càng yêu thương 
chị hơn. 

Cách sáu tháng trước, chị nói với anh, phải 
đi công tác một tuần. Sau khi chị đi, một lần, vào 
buổi ăn trưa ở quán cơm văn phòng quen thuộc, 
anh gặp Loan - cô nhân viên của công ty chị. Loan 
nhanh nhảu tới chào anh và hỏi: 

- Chị khỏe chưa anh? Thiệt ngại quá, không 
qua thăm chị được, tại ngoại em dưới quê bệnh. Em 
cũng mới đi làm hôm nay nên mới biết chị xin nghỉ 
phép dưỡng bệnh. Anh về nói giúp giùm em gởi lời 
hỏi thăm chị. 

Anh thoáng nhíu mày nhưng vẫn cười cảm 
ơn Loan như không có chuyện gì. Sau khi chị về, 
anh cũng muốn hỏi nhưng vốn tin tưởng và tôn 
trọng chi,̣ anh cho qua. Anh nghĩ hẳn chị cũng có 
những góc riêng cần tôn trọng. 

Một đêm khuya, anh giật mình thức dậy 
không có chị nằm bên cạnh, chờ khá lâu vẫn không 
thấy chị. Lo sợ không biết có chuyện gì không, anh 
đi nhẹ xuống nhà dưới tìm chị. Anh thấy chị đang 
ngồi trong góc bếp nói điện thoại, khi thấy bóng 
anh, chị vội cắt ngang cuộc điện thoại nhưng anh 
vẫn nghe kịp một câu: “Con nó vẫn khỏe, yên tâm 
đi. Ừ thì đang cố thu xếp...”. 

Anh hơi thấy lạ bởi chị xưa nay không có 
tính lén lút như thế. Thời gian sau đó thì chị như trở 
thành con người khác. Có lúc anh thấy chị ngồi 
nhìn giọt mưa suốt cả tiếng đồng hồ trong im lặng. 
Nhiều khi anh gọi chị đến lần thứ ba, chị mới giật 
mình nghe thấy, giống như chị đang thả hồn ở một 
nơi nào đó. Một buổi tối vào bốn tháng trước, khi 

anh chị đang ngồi ăn cơm, tiếng điện thoại chị reo, 
sau khi nghe xong, mặt chị hốt hoảng, chị nói vội 
với anh: 

- Em có chuyện riêng cần phải giải quyết 
ngay, khi về em sẽ giải thích sau. 

Khi anh còn chưa hiểu chuyện gì thì chị đã 
mở tủ lấy tiền, quần áo và đi ra khỏi nhà ngay trong 
đêm trước đôi mắt ngỡ ngàng của anh. Dù anh 
không nghe rõ được nội dung của cuộc điện thoại 
nhưng anh vẫn loáng thoáng biết được đó là giọng 
một người đàn ông. 

Anh là chồng của chị kia mà, anh cũng có 
quyền biết về những vấn đề liên quan đến vợ của 
mình. Anh vào phòng và lục tìm hóa đơn điện 
thoại, chẳng khó khăn gì để anh nhận ra một số điện 
thoại chị gọi liên tục trong những tháng qua. Anh 
bật máy, chuông đổ và đầu dây bên kia giọng một 
người đàn ông: 

- Alo... Khang nghe đây. Xin lỗi ai vậy... 
Alo... 

Anh gập điện thoại lại, ngồi thừ ra trên ghế. 
Làm vợ chồng với nhau mười năm, anh không 
muốn nghi ngờ chị nhưng cũng không làm sao xóa 
áng mây đen tối trong đầu anh. Lẽ nào chị lại như 
thế mà tại sao lại không chứ? Thôi thì cứ chờ chị về 
xem sao. 

  Ngày chị về, không chỉ một mình, phía 
sau chị còn có một cái bóng nhỏ lấp ló. Chị nói với 
anh: 

- Đây là con em... À mà không, con em xin. 
Bé được bốn tuổi mấy, tên Tiến. Em hy vọng anh 
không phản đối và thích bé. 

Không màng đến vẻ mặt đăm chiêu và chờ 
câu trả lời của anh. Chị xoay qua đẩy bé ra phía 
trước và giục nó: 

- Gọi ba đi con... 
Anh nhìn thẳng chị. Chị xoay mặt tránh tia 

mắt anh, còn thằng bé con lí nhí: 
- Ba... 
Anh nhìn vào nơi phát ra tiếng gọi. Một 

thằng bé hơi gầy gò, có vẻ nhút nhát nhưng nó có 
một đôi mắt và cái mũi giống chị như tạc, sóng gió 
nổi lên trong anh. 

Sau ngày đó, chị gần như quên hẳn anh hay 
cố quên anh cũng không chừng. Chị biết rõ anh 
không thích thằng bé và thậm chí có ác cảm. Chị 
vẫn phớt lờ, lo thủ tục cho bé đi mẫu giáo, chị bận 
rộn đưa đón, lo chăm sóc từ miếng ăn, giấc ngủ. 

Anh hình như trở thành cái bóng trong ngôi 
nhà. Mà anh có ở trong nhà đâu chứ, anh cũng đi tới 
tối mịt mới về bởi anh không muốn thấy chị và 
thằng nhỏ. Không muốn thấy vào bữa cơm cứ “mẹ 
mẹ, con con”. Từ ngày có Tiến, thậm chí chị không 
cho anh hút thuốc ở trong nhà, chị nói sợ ảnh hưởng 
con, hóa ra ở cái nhà này, nó vẫn là nhân vật quan 
trọng hơn anh. 

Buổi tối, chị ở lì bên phòng dỗ thằng bé 
ngủ. Bỏ mặc anh nằm suy nghĩ cay đắng, phải chi 
chị cứ nói thật là con chị, phải chi chị đừng dối gạt 
anh một cách sơ đẳng như vậy, anh nào phải thằng 
ngốc. Chỉ cần căn cứ theo tuổi thằng bé là anh hiểu 
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ngay. Hèn chi hơn một năm, anh bỏ đi học 
chị mới đi tìm anh. Vậy mà chị bảo không cần con, 
hóa ra chị đã có sự tính toán từ những năm trước. 
Hẳn là sau cái ngày biết tin của bác sĩ về anh... Và 
đứa bé chắc chắn là tác phẩm trong cái năm anh 
vắng nhà. Anh đau khi phải sống cái cảnh này 
nhưng khổ nỗi, anh yêu chị, anh không thể rời xa 
chị nói chi đến chuyện ly dị. 

Một ngày chị nói với anh: 
- Em phải đi công tác ba ngày ở tỉnh, em 

biết là anh không thích bé Tiến nhưng phiền anh 
chăm sóc con, đưa đón bé giùm em, em sẽ nhanh về 
thôi. Em đã chuẩn bị thức ăn trong tủ lạnh và những 
gì cần thiết em đã ghi vào giấy sẵn. 

Anh im lặng, cười chua chát, trong đầu anh 
suy nghĩ: “Lại công tác, sao em không nói thẳng ra 
đi gặp người đàn ông của em. Thôi thì phải học 
cách mắt nhắm, mắt mở như những người đàn ông 
nhu nhược bị cắm sừng khác. Mà thôi đâu cần ăn 
hết cái bánh mới biết nó không ngon cũng như đâu 
cần phải lột mặt nhau thẳng ra”.

Bé Tiến hình như cảm nhận được anh 
không thích sự có mặt của nó nên thường ngày, nó 
luôn bám theo chị và lấm lét khi anh gọi. Nó sợ ánh 
mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, lầm lì của anh. 

Buổi sáng đầu tiên, mặc nó loanh quanh với 
cái dây cột giày và cái áo cài khuy không đúng, anh 
chở thằng bé đến trường, quẳng cho cô giáo, không 
thèm trả lời khi cô kêu nó tạm biệt ba. Buổi chiều, 
anh bận rộn với một bản vẽ, quên bẵng phải đi đón 
thằng bé. Đến khi cô giáo gọi cho chị và chị gọi 
nhắc, anh mới chợt nhớ. Lúc anh tới, bọn nhỏ đã ra 
về hết, bé Tiến đang ngồi thu lu ở góc lớp. Khi anh 
gọi, nó chạy ào ra ôm lấy chân anh và nói: 

- Con sợ ba không tới. 
Anh nghe lòng chùng xuống một giây 

nhưng xua ngay đi. Nửa đêm hôm ấy, khi đang ngủ, 
một cánh tay nhỏ bé lay anh dậy: 

- Ba ơi! Trời ầm ầm, con sợ quá! Con muốn 
đi nhà vệ sinh nhưng con sợ con gián. Ba ơi... 

Bị đánh thức, anh cáu kỉnh: 
- Mưa thì có gì mà sợ, con gián cũng sợ, 

mày y chang cha mày, chỉ biết lấp ló. Tự mà đi đi. 
Rồi anh nằm xuống ngủ tiếp. Sáng anh cựa 

mình dậy, thấy có cái gì vướng ở phía dưới chân, 
anh nhìn xuống, bé Tiến ôm cái gối nhỏ nằm co ro 
ngay cạnh chân anh. Anh đoán khi anh ngủ quên, 
nó đã lén qua đây ngủ vì sợ. 

Có lẽ nó đang mơ thấy cái gì, miệng khẽ 
cười nhẹ. Nhìn thật an lành, dễ thương, anh đưa tay 
vuốt mái tóc mềm của nó. Nó giật mình thức dậy, 
mở mắt ra nhìn anh. Đôi mắt có đôi rèm mi cong 
cong tròn xoe y hệt chị và điều đó như con dao 
khứa vào vết thương lòng anh. Trong khi nó còn 
đang ngơ ngác, anh hét lên: 

- Mau mà đánh răng và tự thay quần áo, 
chậm không kịp bữa sáng là đói ráng chịu. 

Ngày hôm sau, khi ăn cơm, nó nhìn anh, 
nói lí nhí: 

- Ba ơi mặn quá! 

Anh không thèm trả lời, nó im lặng cặm cụi 
ăn. 

Tối nó rụt rè đứng trước cửa phòng làm 
việc: 

- Ba ơi, chiếc xe của con không chạy được 
nữa. 

Nhìn khuôn mặt cúi gằm của nó, tự nhiên 
anh thấy xót thương. Anh xem xét, thì ra chỉ bị hết 
pin. Anh lắp cục pin khác vào và khi cái xe chạy, nó 
mừng quá, quên cả sợ anh, vỗ tay reo lên: 

- Ba giỏi quá! Ba hay quá! 
Khi chạm ánh mắt của anh, nó hoảng hồn 

im lặng, lí nhí cảm ơn và ôm chiếc xe về phòng. 
Ngay buổi chiều ngày chị đi công tác về, 

khi anh và chị đang nói chuyện ngoài phòng khách, 
chợt có tiếng đổ vỡ ở phòng làm việc của anh. Hai 
người vội chạy lên, trước mắt anh, café tràn ra cái 
bản vẽ anh đã bỏ cả tháng tâm trí vào đó, dưới bàn, 
ly café vỡ tan và cạnh đó, bé Tiến đứng với nét mặt 
hoảng sợ. Nổi cơn tức giận lẫn ấm ức dồn nén bao 
ngày qua, anh gầm lên: 

- Mày làm cái trò gì thế hả thằng con 
hoang? 

Chị sững người: 
- Sao anh có thể ăn nói như vậy với đứa bé 

con. Anh độc ác quá! Anh nhìn anh đi, giống như là 
ma vậy. Sao anh lại thay đổi như thế này? 

Nhìn chị ôm nó trong tay như con gà mái xù 
lông bảo vệ gà con, anh gần như hóa điên, anh đẩy 
chị ra phía cửa phòng làm việc. 

- Ừ, tôi là như thế đó, tôi không phải đàn 
ông, không phải hình tượng em mơ. Em đi đi, đi 
ngay đi, đi với cái thằng con em quý như vàng như 
ngọc kia. Đi!!!

Anh thô bạo đóng sầm cánh cửa thật mạnh 
trong tiếng khóc của chị và lẫn tiếng thút thít, lí nhí 
của nó: 

- Mẹ ơi, con mèo, con mèo phá đồ của ba, 
con đuổi con mèo... 

Sáng hôm sau, khi anh bước ra khỏi phòng 
làm việc, căn nhà im vắng khác với mọi ngày, anh 
nhìn thấy tờ giấy chị chặn ở bàn với dòng chữ: 

“Em xin lỗi, em không biết bé Tiến đụng 
chạm vào nỗi tự ái tế nhị của anh. Em mang bé về 
quê, thu xếp gửi cho mẹ em. Em sẽ về trong vài 
ngày nữa, khi em về, mình sẽ nói chuyện một lần về 
vấn đề này. Em thương bé nhưng em vẫn nói lại câu 
em đã từng nói: em cần anh hơn con!”. 

Anh ngã phịch xuống sofa, ngổn ngang suy 
nghĩ. Anh nhớ từ ngày cưới nhau, chị chưa bao giờ 
làm gì để anh buồn. Sau cái ngày biết chuyện anh, 
khi ai hỏi về con cái, chị đều nói do phía chị. Anh 
nhớ chị gượng cười khi nghe bên gia đình anh xì 
xào: “Tốt tướng, đẹp người mà điếc”. Xét cho 
cùng, chị không sai khi làm thiên chức của mình. 
Chị đã vì anh làm bao nhiêu điều, sao anh không 
thể vì chị quên đi cái nguồn gốc của thằng bé kia? 
Chị vui là được rồi. 

Anh đứng dậy đi về phòng, ngang qua 
phòng thằng bé, anh đứng lại và đẩy cửa bước vào. 

Đây là lần đầu tiên anh bước vào từ khi nó về. 
Những vật dụng trẻ con xinh xắn, có tờ giấy rơi trên 
nền nhà, anh cúi xuống nhặt. Một bức tranh vẽ 
bằng bút chì màu nguệch ngoạch của trẻ con và 
phía dưới là dòng chữ của chị: Ba Dũng, bé Tiến và 
mẹ Thùy. Anh thay đồ đi xuống nhà lấy xe và chạy 
về hướng quê của chị. Khi anh về tới thì đã xế trưa, 
nghe tiếng xe, chị từ nhà sau chạy vội lên. Thấy 
anh, chị ngập ngừng, anh muốn xua tan không khí 
ngượng ngập nên hỏi chị sao nhà vắng vẻ thế. Chị 
trả lời: 

- Má đi đám giỗ bên thím Mười, bà con bên 
ba. Thằng Hùng ở sau vườn còn con... à bé Tiến qua 
bên nhà chị Ba hàng xóm chơi với con chị ấy. Anh 
ăn gì chưa? 

Anh nói đã ăn ở dọc đường và anh xuống 
rước chị với bé Tiến. Chị ngập ngừng: 

- Sẵn nhà không có ai, em định về mới nói 
nhưng thôi, em nói bây giờ luôn. Em suy nghĩ kỹ 
rồi, em muốn nói với anh về nguồn gốc bé Tiến... 

Anh giơ tay ngăn chị: 
- Thôi em, không quan trọng nữa. Anh xin 

lỗi, thời gian qua, anh không đúng, con ai và từ đâu 
đến không quan trọng, hễ là con em thì là con của 
chúng ta. Mình vốn là một gia đình mà. 

Chợt tiếng chị Ba hàng xóm vang lên và chị 
xuất hiện ngay sau cánh cửa: 

- Ủa, dượng Hai về hồi nào vậy? Khỏe 
không dượng? Bé Tiến đâu rồi em? Chị mới làm 
mấy cái bánh dừa cho thằng con chị. Chị đem qua 
cho bé vài cái ăn cho vui. 

Chị ngạc nhiên hỏi: 
- Bé bên nhà chị tới giờ chưa về mà... 
Tiếng chị Ba hốt hoảng: 
- Đâu có ở bên đó, tui tưởng về nãy giờ chứ, 

đâu coi coi... 
Câu chuyện bị cắt ngang và mặc cho ba 

người kêu thật lớn, vẫn không có tiếng trả lời. Bỗng 
chị thất thanh: 

- Anh ơi, anh ơi... con... 
Chị chỉ tay xuống cái ao nuôi cá ở nhà chị 

Ba và ngã phịch xuống. Anh nhìn theo tay chị, 
chiếc xe đồ chơi của bé Tiến nổi lềnh bềnh trên mặt 
nước. 

Anh hiểu ra ngay, anh lao xuống ao. Trên 
bờ, tiếng chị Ba kêu cứu lối xóm thất thanh... Sau 
nửa giờ, dù cả gần chục người đàn ông ngụp lặn mò 
dưới đó, vẫn không tìm được bé Tiến. Hùng, em 
trai của chị khó khăn lắm mới kéo được anh lên bờ 
khi anh gần như sắp ngất. Hùng nói với anh: 

- Thôi anh, anh không trụ nổi nữa đâu, môi 
anh tím hết rồi. Để em cùng mấy anh lối xóm dùng 
lưới kéo, may ra mới tìm được xác cháu. 

Anh như người mộng du, cứ thế đi vào nhà 
rồi thẳng vào phòng. Ngang qua phòng khách, mặc 
chị ngồi kêu gào trong tay bà con, anh cũng coi như 
không thấy. Trước mắt anh toàn một màu đen, 
không tồn tại một ai. Anh đóng cửa phòng, dựa 
lưng vô tường, anh nhắm mắt lại. Anh thấy trước 
mắt anh hiện ra ánh mắt sợ hãi của bé Tiến, anh nhớ 
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cái miệng cười tươi vỗ tay và nói: “Ba giỏi 
quá!” khi anh lắp cục pin mới cho nó. Nhớ cái dáng 
rụt rè, lặng lẽ của nó... Anh gục đầu xuống hai bàn 
tay khóc như một đứa trẻ. 

Nếu anh đối xử tốt với nó, chị đã không về 
quê, nó không phải chết như thế này! Anh thật là kẻ 
nhỏ nhen không ra gì. Bốn chục tuổi đầu, qua bao 
biến cố của cuộc đời, tóc đã có vài sợi bạc, lần đầu 
tiên sau mười năm, anh biết cái gì là đau, là mất 
mát, ngay cả khi bác sĩ nói anh vô sinh, anh vẫn 
không gục ngã. Bây giờ, anh biết anh cần cái gì thì 
đã muộn. 

Chợt cánh cửa tủ có tiếng mở nhẹ, có một 
ánh mắt nhìn anh và từ cõi mơ hồ thâm sâu, anh 
nghe một tiếng gọi thật nhỏ: 

- Ba... 
 Anh ngước mặt lên qua làn nước mắt. 

Trước mặt anh, bé Tiến hiện ra với đôi mắt còn ngái 
ngủ. Chẳng kịp đứng dậy, anh bò lồm cồm tới và 
đưa tay ra ôm chầm lấy nó, nấc lên: 

- Con ơi!!!
Đêm khuya, vùng quê yên ả, tiếng côn 

trùng như một dàn đồng ca. Khi anh kể cho bé Tiến 
nghe chuyện Siêu Nhân, đến đoạn siêu nhân được 
đem về nuôi thì bé đã rúc vào nách anh ngủ khò. 
Nghe tiếng thở đều đều của con, anh ngưng kể, kéo 
mền che ngang ngực bé. Đưa cánh tay kia, anh 
choàng qua vai chị, im lặng không nói gì. Anh 
nhắm mắt tận hưởng cái khoảnh khắc bình yên 
trong mình. Tiếng chị vang lên nho nhỏ: 

- Anh, em muốn nói tiếp chuyện hồi trưa, 
vấn đề bé Tiến. Anh đừng chặn ngang, phải cho em 
nói, em mới nhẹ lòng. Em nghĩ anh là chồng em, 
anh có quyền phải biết. Thật ra bé Tiến không phải 
em xin, cũng không phải con nuôi. Nó là cháu gọi 
em bằng dì, là con của em gái ruột em. 

Anh mở choàng mắt ngạc nhiên, bàng 
hoàng: 

- Xưa nay em chỉ có một em trai là cậu 
Hùng, ở đâu có một em gái nữa? Sao anh chưa bao 
giờ nghe nói tới? 

Chị tiếp tục câu chuyện: 
- Em cũng mới biết chừng sáu tháng nay, 

chuyện cũng dài dòng. Xin anh đừng để cho ai biết 
sự việc này, nhất là má em. Hồi xưa, ba em đi mua 
bán lúa ở miền Tây, gặp một bà góa. Bà ấy xin ba 
cho đứa con để nương tựa, bà ấy hứa không cho ai 
biết, cũng không phiền ba có trách nhiệm. Ba trong 
lúc nhất thời yếu lòng nên... em có thêm một đứa 
em gái nhỏ hơn em bốn tuổi. Sau đó, ba cũng tới lui 
lo lắng cho họ. Khi má sinh thêm thằng Hùng, có 
người đồn đãi khiến má nghi ngờ và dò hỏi. Người 
đàn bà đó sợ ảnh hưởng hạnh phúc của ba và sợ má 
em biết được sẽ làm ầm lên nên ôm con bỏ lên vùng 
khác sinh sống, cắt đứt liên lạc với ba từ đó. 

Cô con gái lên 20, mẹ mất do căn bệnh ung 
thư. Sau đó, cô ấy lấy chồng, vợ chồng làm ăn cũng 
khá giả và sinh ra bé Tiến. Thời gian sau, chồng cô 
theo bạn bè ăn chơi đàn đúm nên cô ấy ly dị và hai 
năm trước, anh ta mất do sốc thuốc trong một lần 
dùng ma túy. Điều đáng sợ hơn là phát hiện ra anh 

ta mang căn bệnh thế kỷ. Cô ấy cũng không thoát 
khỏi bản án tử do người chồng ác nghiệt của mình 
truyền sang nhưng may mắn, bé Tiến vẫn mạnh 
khỏe. 

Sợ con bị truyền nhiễm và những kỳ thị của 
người đời, cô ấy gom góp tiền bạc, sắp xếp gửi bé 
Tiến cho người khác nuôi. Khoảng sáu tháng trước, 
vô tình, trong một lần dọn dẹp, cô ấy thấy địa chỉ 
của nhà em ở quê trên phong thư ba em gửi ngày 
xưa. Vốn biết rõ nguồn gốc do mẹ mình khi còn 
sống vẫn kể. Cô ấy thuê người đến dò xét, sau đó, 
gọi điện thoại cho má em, nói là bạn học cũ của em 
lâu ngày không gặp, hỏi má em số điện thoại của 
em... 

Trước đây, cô ấy từng lo lắng khi mình mất, 
bé Tiến phải vào viện mồ côi. Khi em và cô ấy nhận 
lại nhau, cô ấy xin em nghĩ chút tình máu mủ, nhìn 
ngó tới bé Tiến. Em nghĩ đến mẹ con họ là người 
tốt, bao lâu nay âm thầm sống không làm ảnh 
hưởng đến gia đình em dù ba em không còn. Cô ấy 
cũng là người rất đáng thương. Em cũng đắn đo 
nhưng em sợ nuôi bé, chạm vào nỗi đau của anh 
nên còn chần chừ. Cách mấy tháng trước thì bác sĩ 
Khang, người coi bệnh cho cô ấy gọi cho em, báo 
cô ấy hấp hối, trước lúc cô ấy ra đi, em đã nhận lời 
sẽ nuôi dưỡng bé cho cô ấy an lòng. Nhưng em 
không ngờ sự xuất hiện của bé làm anh khó xử. 
Đêm hôm qua, trên đường về đây, em tính rồi, thôi 
thì em gửi bé cho má em nuôi giùm. Nhưng bây giờ 
em nghĩ không cần nữa phải không anh?

Anh vẫn im lặng siết nhẹ vai chị như ngày 
xưa, hôn lên mái tóc có mùi hương quen thuộc. 
Trong ánh đèn mờ, anh thấy mắt chị sáng long lanh 
thật đẹp. 

Khi trời chưa sáng hẳn, trước sân nhà chị đã 
rộn ràng tiếng người. Chị giục bé Tiến chào ngoại 
để về. Tiếng má chị trách móc: 

- Tụi bây thiệt tệ, về chơi gì ngày trước 
ngày sau đi. Gấp gáp dữ vậy, vợ chồng lâu năm chứ 
phải mới cưới đâu. Lần sau về lâu chút cho má chơi 
với cháu. Vợ chồng bây có rảnh chở cháu về nghe. 
Còn bận rộn công việc, nhắn má lên coi cháu dùm 
cho. 

Bà quay sang bé Tiến: 
- Hôn ngoại cái coi, ngoan nghe con, nhớ 

sau này buồn ngủ thì ra giường nằm ngủ, đừng chui 
vào tủ áo ngủ nghe con. Làm cả xóm náo loạn vì 
con...

Chạy ra tới quốc lộ, chị kéo kính xe xuống, 
gió từ những cánh đồng còn đẫm sương thổi hơi 
mát lạnh vào xe. Chị hít thật sâu mùi hương quen 
thuộc. Anh một tay lái xe, tay còn lại đưa qua nắm 
tay chị. Chị nhìn anh nở nụ cười hạnh phúc. 

Phía băng sau, bé Tiến xoay xoay chiếc xe 
đồ chơi, miệng líu lo bài hát do cô giáo dạy: 

- Mẹ thương con vì con giống ba... ba 
thương con vì con giống mẹ. Cả nhà ta đều yêu 
thương nhau, xa thì nhớ gần nhau là cười. 

Mặt trời dần lên cao, thả những tia nắng ấm 
áp cho một ngày mới... ■

Song Nhi

Người hứa hay quên, 
người nghe nhớ mãi... 

ao nhiêu người có trách nhiệm với Blời mình hứa trong tình yêu? Có 
những sự ngọt ngào và thăng hoa 

mà sau đó, người ta đau đớn và chua chát mỗi lần 
nghĩ đến. Người hứa hay quên mà người nghe thì 
nhớ mãi. 

Tình cảm lứa đôi như bản tình ca êm dịu, 
như bức tranh ngập tràn những gam màu sáng tối. 
Người ta đến bên nhau bằng những lời thật hoa mỹ, 
không như lúc ra đi dùng ngàn lời gai góc để dẫm 
đạp lên trái tim nhau. Lúc mới yêu thật vui phải 
không anh? Bầu trời của đôi ta đong đầy những 
mộng ước, những ngóng trông. Những lời hứa về 
thứ thiên trường địa cửu như thứ gia vị đặc biệt 
nêm vào món canh tình yêu, ngọt ngào, ngây ngất.

Lời hứa là điều mà con người chúng ta đắn 
đo nhiều nhất khi nói ra, ấy vậy mà trong chuyện 
tình cảm, hứa một chuyện mình không chắc chắn 
lại dễ dàng như ăn một viên kẹo. Những thứ to lớn 
vĩ đại trong lời nói ấy cũng hóa nhỏ nhặt lạ thường, 
như rằng mọi chuyện chúng ta đều có thể thấy 
trước, có thể biết được. Mọi thứ nghe sao mà đơn 
giản quá!

Anh đã hứa sẽ yêu em mãi, rằng em là 
người duy nhất anh trao tình cảm đậm sâu. Em 
không biết mình đã phản ứng như thế nào, chỉ là 
đến hôm nay em vẫn nhớ rõ niềm hạnh phúc không 
thể diễn tả thành lời khi ấy.

Anh đã bảo sẽ bên cạnh em bất kỳ lúc nào 
em cần đến anh. Em đã thấy mình thật may mắn sau 
cái ôm siết và xoa đầu mỗi lần em buồn bã, em đã 
thấy mình thật bình yên sau mỗi lần anh đưa tay lau 
vội nước mắt em chực trào, em đã thấy mình thật an 
toàn sau mỗi lần anh nắm chặt tay em bảo rằng: 
“Đừng sợ, anh ở đây!”.

Anh đã khẳng định rằng nếu lỡ mai này 
cách xa, anh vẫn sẽ nhìn về phía em, bảo vệ và quan 
tâm em như anh đã từng. Em đã tin, đã cho là mọi 
thứ sẽ không quá tàn nhẫn kể cả chúng ta không thể 
cùng nhau đi đến cuối con đường. Và rồi bão giông 
ập đến, em kiên cường một mình bước qua tất cả và 
nhận ra lời hứa đến cuối cùng cũng chỉ đơn thuần là 
một câu nói, không còn gì khác.

Nó chẳng đảm bảo cho một tương lai màu 
hồng như trong tiểu thuyết. Nó chẳng giữ nổi chân 
ai một khi người đã muốn ra đi. Nó chẳng quản nổi 
một trái tim khi đã thay lòng đổi dạ. Lời hứa ấy, chỉ 
là sắc màu tô điểm cho tình yêu thêm phần thi vị. 
Lời hứa vốn không có quyền năng như mọi người 
vẫn tưởng.

Bao nhiêu người có trách nhiệm với lời 
mình hứa trong tình yêu? Có những sự ngọt ngào 
và thăng hoa mà sau đó, người ta đau đớn và chua 
chát mỗi lần nghĩ đến. Người hứa hay quên mà 
người nghe thì nhớ mãi. Lời anh hứa ngày xưa, với 
em giờ đây, cũng chỉ là một lời hứa, không bao giờ 
thành hiện thực. ■

Thoại An
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TRUNG TAÂM ÑIEÀU TRÒ SUY GIAÕN TÓNH MAÏCH
BAÙC SÓ NGUYEÃN ÑÌNH CHIEÅU - MDBAÙC SÓ NGUYEÃN ÑÌNH CHIEÅU - MDBAÙC SÓ NGUYEÃN ÑÌNH CHIEÅU - MD

American Board Certified Surgeon

Toát nghieäp Giaûi Phaãu Toaøn Khoa taïi Cleveland Clinic Affiliated Hospital

Toát nghieäp chuyeân khoa tim, phoåi, maïch maùu taïi University of Rochester, Vanderbilt vaø Yale Univeristies

Toát nghieäp Tieán só Y khoa taïi UTMB

Treân 20 naêm kinh nghieäm veà ngaønh giaûi phaãu Giaõn tónh maïch (Varicose Vein)

Caêng da buïng - Caêng da maët

Söûa ngöïc - Huùt môõ - Söûa moâng

Giaûi phaãu thaåm myõ

Giaûm caân 20lbs trong voøng 21 ngaøy713.244.9944713.244.9944713.244.9944

3100 Wilcrest Dr, Ste 130, Houston, TX 77042

*Hình ảnh kết quả sau khi điều trị

Da bị 
sẫm màu

Sưng
phù

Gân nổi 
màu tím đỏ

Vết thương
không lành

Lở loét Giãn 
tĩnh mạch

Gân nổi 
màu xanh

Chuyeân ñieàu trò suy giaõn tónh maïch

Giãn tĩnh mạch chân là gì?
Động mạch dẫn máu giàu oxy từ tim đến các cơ quan 

khác trong cơ thể và tĩnh mạch mang máu ít oxy trở về 

tim. Khi các tĩnh mạch bị yếu đi, không thể hỗ trợ đưa 

máu trở ngược về tim, làm mạch máu bị ứ đông lại 

trong tĩnh mạch. Các tĩnh mạch bị giãn ra, phồng lên, 

đổi màu xanh, tím, ngoằn ngoèo.

Nguyên nhân gây nên bệnh Giãn Tĩnh Mạch:

Công việc làm đứng nhiều như bán hàng, làm nhà hàng, làm tóc - nails, 
giáo viên, nhân viên làm trong các hãng - xưởng, ngồi sai hoặc 
vận động khiêng nặng

Do di truyền Phụ Nữ mang thai, sử dụng thuốc tránh thai

Người lớn tuổi Mang giày cao gót Người béo phì

Triệu chứng của Giãn Tĩnh Mạch
Mỏi chân, chân nặng Chân bị nhức, tê buốt

Chân bị sưng, ngứa, khô, ghẻ lở, chảy máu

Nhiễm trùng, vết thương lâu lành Bị chuột rút, chân không yên

Cảm giác châm chít ở chân như có kiến bò

Da chân đổi màu

Gân nổi ngoằn ngoèo, xanh-đỏ-tím dưới da, gân nổi dạng mạng nhên

Điều trị suyĐiều trị suy
giãn tĩnh mạchgiãn tĩnh mạch
như thế nào?như thế nào?

Điều trị suy
giãn tĩnh mạch
như thế nào?

Mang vớ áp lực y khoa

Tiêm thuốc vào các tĩnh
mạch bị suy giãn

Điều trị bằng laser tại
văn phòng, không đau,
về trong ngày

Điều trị bằng laser tại
văn phòng, không đau,
về trong ngày

Không cần nghỉ làm trong
thời gian điều trị

Phẫu thuật

Hầu hết các chi phí do 
Bảo Hiểm chi trả

Nhận Bảo Hiểm-MediCare-MediCaidNhận Bảo Hiểm-MediCare-MediCaidNhận Bảo Hiểm-MediCare-MediCaid

Giờ làm việc: Thứ Hai - Thứ Sáu 8:30 am - 5 pm

Before After

Before After
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