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Naêm Thöù 42

* 13201 Bellaire Blvd * Houston, TX 77083 *

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

2019
November 01, 2022



Trang 02

Issue # 2019 * Tuesday, November 01,  2022

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:

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

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:281-348-6392
714-746-2097 * 714-478-8994

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: 

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

October 2022

887-2025/1594

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

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

NEW

881-2025/1593

Caàn Thôï Toùc 

Caàn thôï toùc Nöõ hay Nam, bieát laøm Bald 

Fade vaø Taper Fade. Bao löông tuøy 

theo khaû naêng. Tieäm ñoâng khaùch, tip 

cao, choã laøm thoaûi maùi.

new! New! New!

Xin lieân laïc Oanh:713-382-1071

NEW

835-2021/1589

Caàn Baùn Xe

Caàn tieàn veà Vietnam, baùn xe Mercedes 

Benz GLE 350 4Matic, 2017, chaïy ñöôïc 

36K miles. Saïch, giöõ kyõ, maøu ñen, giaù 

môùi $65K, baùn gaáp $35K

77072

Xin lieân laïc Khaùnh: 713-885-1777

NEW

905-2029/1597

Caàn Gaáp Thôï Nails

Caán gaáp thôï nails coù kinh nghieäm vaø 
chaân tay nöôùc. Bao löông $1,000. 
Tuaàn 6 ngaøy. Tieäm ôû khu Kroger.

Khu Kroger

Hoaëc:
Xin lieân laïc:646-249-7912

903-723-5730

Lôøi Nguyeän
Nam Moâ Ñaïi Töø Ñaïi Bi Taàm 

Thanh Cöùu Khoå Cöùu Naïn Linh 

Caûm Quaûng Ñaïi Quan Theá AÂm Boà 

Taùt Ma Ha. Nam Moâ A Di Ñaø Phaät. 

(Xin ñoïc lôøi nguyeän naøy nhieàu laàn 

trong nhieàu ngaøy lieân tuïc ñeå caàu 

xin phuùc laønh).

Quan Âm đã giúp con khỏe mạnh, an phúc lành - Hạnh Hương
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NEW

907-2029/1597

Vuøng Southwest

Caàn cho thueâ, möôùn shop söûa xe vuøng Southwest (Caùch Hong Kong 4 nöõa mile 

veà phía Baéc). Goàm coù Building roäng 4,000 sqft + 4 con ñoäi xe (lift) + maùy tieän ñóa 

thaéng + maùy balance baùnh xe + maùy laøm voû xe + 2 daøn eùp baïc ñaïn, etc ....

Xin lieân laïc Cell: 832-830-2969 * 832-867-4585

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.

GaLleria - 77056

Xin lieân laïc Huyeàn: 281-605-9319

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

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

852-2022/1590

Caàn Thôï Maùy
New! New! New!

Xin lieân laïc:

713-433-0250 * 713-505-9169

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

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

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: 

NEW

877-2025/1593

Townhouse Cho Thueâ

Townhouse coù 3 phoøng nguû, 2 phoøng taém, 2 choã ñaäu xe, 

coù patio. Khu Southwest, goùc ñöôøng Bellaire & Jetty 

(giöõa Kirkwood & Cook). Coù maùy giaët, tuû laïnh vaø beáp. 

Khu yeân tónh, coù Access Gate. Giaù $1,200/thaùng. 

Deposit: $800

Khu Southwest

Xin lieân laïc:

281-933-1647 * 832-419-9118

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

NEW

889-2027/1595

Nhaø Cho Thueâ

Nhaø fourplex cho thueâ khu Dairy Ashford & 

Bellaire, zip code 77072, roäng 1,100 sqft. Nhaø 2 

taàng, 2 phoøng nguû, 1 phoøng taém röôõi. Saøn goã & 

gaïch, giaù $900/thaùng.

Dairy Ashford & Bellaire

Xin lieân laïc: 832-212-6978

NEW

885-2026/1594

Caàn Ngöôøi

Experienced housekeeper needed, Mon-Sat 9AM-

8PM. Help with kids too. Must be clean, organized, 

high salary.

Caàn quaûn gia coù kinh nghieäm. Laøm töø 9AM - 8PM vaø 

troâng treû em. Phaûi saïch seõ, ngaên naép. Löông cao

New! New! New!

Xin lieân laïc Kim: 281-853-4493

NEW

903-2029/1596

Caàn Ngöôøi

Caàn 1 phuï nöõ döôùi 55 tuoåi, chaêm soùc 1 cuï 
baø khoâng beänh taät, coøn ñi laïi ñöôïc. Caàn ôû 
laïi nhaø. 2 thaùng nghó 1 ngaøy. Löông 
$2,800/thaùng. Nhaø ôû khu Tanglewood, gaàn 
Galleria, zip code 77056.

GaLleria - 77056

Xin lieân laïc Huyeàn: 281-605-9319

Thöông Maïi
Thöông Maïi
Rao Vaët Cuoái Tuaàn

Thöông Maïi

 
 Rao Vaët Haèøng Ngaøy

The VietNam Post
* Quaûng caùo Rao Vaët Caáp Toác $75- vieát lôøi rao khoâng quaù 35 chöõ cho caùc muïc: (CAÀN THÔÏ NAILS, CAÀN NGÖÔØI, GIÖÕ TREÛ, SHARE 

PHOØNG, BAÙN 1 CHIEÁC XE v.v...) hoaëc Business Classified (BAÙN 1 CÖÛA TIEÄM, 1 CAÙI NHAØ v.v..) giaù töø $140 trôû leân (tuøy theo size lôùn, nhoû) 
ñöôïc ñaùnh maùy, Layout 1 laàn vaø ñöôïc ñaêng lieân tieáp 10 tuaàn leã - 2 thaùng röôõi - toång coäng (60 soá baùo).

* Rao Vaët Caáp Toác, (Business Classified - KHOÂNG GIÔÙI HAÏN SOÁ CHÖÕ)  ñöôïc nhaän ñaêng khoaùn 10 tuaàn leã- 2 thaùng röôõi  (60 soá 
baùo); * Rao Vaët cuûa Quùy vò ÑAÕ ÑAÊNG BAÙO (duøø chæ ñaêng 1 kyø baùo) - NEÁU QUYÙ VÒ MUOÁN NGÖNG ÑAÊNG - chuùng toâi seõ ngöng ñaêng vaø xem 
nhö rao vaët cuûa Quyù vò  ñaõ coù keát qua.û

* Rao Vaët Caáp Toác, Business Classified ÑAÕ ÑAÊNG BAÙO khoâng coù vaán ñeà TRAÛ TIEÀN LAÏI.

Thoâng BaùoThoâng Baùo

KHÔNG NHÂ ̣N SỬA ĐỔI CHI TIẾT HOẶC SỐ ĐIỆN THOẠI

Auto Repair Shop

For Rent
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SÖÙC KHOÛE & ÑÔØI SOÁNG

Bước vào tuổi trung niên, 
ngộ ra 10 điều hối tiếc nhất cuộc 
đời thì đã muộn

Con người ta thường có xu hướng bỏ 
qua một vài iều quan trọng một đ
cách vô thức, ể rồi muộn màng hối đ

tiếc ở cái tuổi chẳng thể làm gì được nữa…
Gary Vaynerchuk, doanh nhân người Hoa 

Kỳ, đồng thời là tác giả của cuốn sách bán chạy 
nhất trên Amazon, “Crush It! Why Now is the Time 
to Cash in on your Passion” (Tựa Việt: Thế giới ảo, 
thương hiệu thật”) từng nói rằng tất cả chúng ta nên 
tình nguyện ở các nhà nghỉ hưu hay nhà dành cho 
những người già ít nhất một lần trong đời, khi bạn 
nhìn những khuôn mặt ở ngôi nhà đó, bạn sẽ nhìn 
thấy nhiều điều hối tiếc…

1. Không đi du lịch khi có cơ hội
Đây là một trong những điều hối tiếc phổ 

biến nhất. Rất nhiều người nói rằng họ hối tiếc vì đã 
không đi du lịch nhiều hơn, trước khi họ ổn định 
với công việc và một mối quan hệ nào đó.

Hiện tại, nếu bạn là một người trẻ với hoài 
bão gây dựng nên một sự nghiệp của riêng mình, 
bạn có thể sẽ nghĩ rằng không đi du lịch, thay vào 
đó, nỗ lực làm việc chăm chỉ và đưa bản thân lên 
nấc thang sự nghiệp mới là đúng đắn.

Grant Cardone, một triệu phú tự thân nổi 
tiếng người Mỹ cũng từng đưa ra nhận định tương 
tự. Và tư duy đó khiến anh ấy hiện tại có thể thoải 
mái đi du lịch bất cứ khi nào anh ấy muốn.

Tuy nhiên, có hai loại du lịch. Một trong số 
đó là khi du lịch khám phá, khi bạn còn trẻ, độc 
thân, không phải chịu trách nhiệm với ai và bạn 
đang ở trạng thái thể chất đỉnh cao. Đó là một trải 
nghiệm mà bạn thực sự không nên bỏ qua.

Hơn nữa… Không ai nói rằng bạn phải tạm 
dừng việc phát triển bản thân hay học hành trong 
khi đi du lịch.

2. Giữ mối quan hệ tồi tệ
Bạn là người đó? Hay bạn biết ai đó vẫn 

đang ở trong một mối quan hệ tồi tệ chỉ đơn giản là 
vì sợ ở một mình?

Nhiều người chọn ở lại trong một mối quan 
hệ chỉ đơn giản là vì sợ hãi, vì họ cần cảm giác an 
tâm…

Nhưng bạn biết không, điều này sẽ trở 
thành một hối tiếc lớn khi mà mối quan hệ của bạn 
khiến bạn đau khổ và bạn chẳng thể nào lấy lại tất 
cả những năm bạn đã dành cho họ.

3. Quan tâm quá nhiều đến những gì 
người khác nghĩ

Nỗi sợ hãi về những gì người khác sẽ nghĩ 
đã khiến rất nhiều người trong chúng ta bị giam 
cầm quá lâu. Chúng ta sợ hãi khi làm tất cả những 
điều mình muốn làm, chúng ta sợ những người 
xung quanh nghĩ rằng nó ngu ngốc.

Sự thật là, cuộc sống là của bạn và bạn phải 
hạnh phúc với nó. Đừng để ý kiến của người khác 
quyết định bạn sẽ sống như thế nào.

Will Smith, một diễn viên nổi tiếng người 
Mỹ từng nói: “Chúng ta tiêu số tiền mà chúng ta 
không có, vào những thứ chúng ta không cần, để 
gây ấn tượng với những người thậm chí còn chẳng 
muốn quan tâm”.

Đã đến lúc ngừng việc lo lắng quá nhiều về 
những gì người khác sẽ nghĩ về bạn và những quyết 
định bạn đưa ra. “Chúng ta chỉ sống một lần”, câu 
nói này chưa bao giờ là vô nghĩa.

4. Sợ nói lời yêu thương
Tại sao chúng ta lại không dám bày tỏ “Anh 

yêu em”, “Chị yêu em”, “Con yêu bố”, “Con yêu 
mẹ”, “Cháu yêu ông”, “Cháu yêu bà”…

Bởi vì nó có thể làm cho chúng ta dễ bị tổn 
thương? Bởi vì người còn lại có thể không cảm 
thấy như vậy?

Chỉ 3 từ thôi nhưng nó thực sự có thể khiến 
một ngày, một tuần, một tháng, một năm, thậm chí 
là cuộc đời của ai đó trở nên ý nghĩa! 

Đừng ngại nói với những người bạn yêu 
rằng bạn yêu họ rất nhiều.

5. Làm việc quá nhiều
Một trong những điều hối tiếc lớn nhất của 

mọi người là đã làm việc quá nhiều, nhiều tới nỗi 
họ quên mất thế nào là cuộc sống. Họ quá bận rộn, 
họ cố gắng kiếm tiền để có tất cả những thứ mình 
muốn, nhưng sau cùng, họ vẫn không thể có được 
niềm vui.

Không thể tận hưởng cuộc sống.
Thậm chí không thể sử dụng tất cả những 

thứ mà bản thân đã kiếm được.
Đừng là một trong những người như vậy. 

Hãy cố gắng tìm kiếm sự cân bằng giữa công việc 
và cuộc sống, để bạn có thể kiếm tiền từ những gì 
mình yêu thích nhưng cũng có thời gian rảnh để sử 
dụng nó.

Một số người chỉ kiếm được vài trăm triệu 
mỗi năm nhưng họ hạnh phúc hơn bao giờ hết. 
Trong khi có những người kiếm được hàng chục tỷ 
đồng mỗi năm, nhưng họ lại rất khốn khổ.

Thu nhập của bạn không quyết định mức 
độ hạnh phúc của bạn.

6. Không dành thời gian cho con cái
Trẻ em lớn rất nhanh, và nếu bạn quá bận 

rộn làm việc hoặc lười biếng, bạn có thể sẽ bỏ lỡ 
giai đoạn quý báu nhất trong cuộc đời của mỗi đứa 
trẻ.

Những trò chơi, những hoạt động với phụ 
huynh ở trường, những ngày cho con ra ngoài đi 
chơi… bạn chỉ có một vài năm giới hạn để trải 
nghiệm những điều đó và chơi với con bạn trong 
những năm tháng tuyệt với nhất của chúng

Bạn có dành đủ thời gian cho con cái của 
mình hay không?

7. Không dành thời gian cho cha mẹ 
Tương tự như việc không có thời gian cho 

con cái, không dành thời gian cho cha mẹ cũng là 
một điều hối tiếc phổ biến khác và nỗi ân hận này 
thường khiến chúng ta day dứt khôn nguôi. 

Chúng ta luôn đợi, đợi tới khi giàu, đợi tới 
khi rảnh rang hơn… rồi sẽ dành thời gian cho cha 
mẹ, mà quên mất rằng, cha mẹ không thể ở bên 
cạnh ta mãi mãi.

Thế nào là giàu? Thế nào là rảnh rang? 
Chẳng ai trả lời được câu hỏi đó. Cách tốt nhất là 
trân trọng hiện tại. 

Thực ra, thứ cha mẹ cần không phải là điều 
gì quá cao sang, một cuộc điện thoại, một bữa cơm 
nhà, một vài tiếng đồng hồ chơi với cháu… vậy là 
đủ!

8. Không dám mạo hiểm
Thành thật mà nói, nếu bạn sống cả đời mà 

không bao giờ chấp nhận rủi ro lớn, bạn đã sống 
một cuộc đời rất buồn tẻ.

Rủi ro không phải lúc nào cũng thành công, 
nhưng ta sẽ tìm được tất cả những trải nghiệm tuyệt 
vời nhất của cuộc sống ở đó. Những người không 
sẵn sàng chấp nhận rủi ro, sẽ không bao giờ có thể 
nhìn thấy những khả năng tuyệt vời nhất mà cuộc 
sống có thể mang lại.

Hãy dám thử chấp nhận một vài rủi ro!
Bỏ công việc ổn định những nhàm chán của 

bạn. Đặt vé một chiều bay tới đâu đó. Khởi nghiệp. 
Bay khắp thế giới để tạo cơ hội cho một mối quan 
hệ mới. Theo đuổi ước mơ. Làm điều không tưởng. 
Sống ở nước ngoài. Hãy tự mình nắm lấy cơ hội!

9. Không bỏ một công việc tồi tệ
Đây chẳng phải là lý do tại sao hầu hết mọi 

người đều khổ sở ư?
Tại sao mọi người lại làm một công việc mà 

họ cho là nhàm chán cả đời, để rồi tới một giai đoạn 
nhất định, khi muốn thay đổi, mọi thứ đã trở nên 
khó khăn hơn?

Công việc giống như một nửa cuộc sống 
của chúng ta vậy, chúng ta dành cho nó 1/3 thời 
gian mỗi ngày, vậy tại sao không làm công việc có 
thể tạo động lực cho bạn mỗi ngày?

Đời người ngắn ngủi, nhưng khả năng của 
con người là vô hạn, có thể bạn không tệ tới mức 
chỉ có thể làm công việc mà mình đang làm hiện 
tại. Dám thử, dám làm, dám học hỏi, và bạn sẽ thấy 
cuộc sống thực ra còn rất nhiều khả năng, quan 
trọng là bạn có đủ giỏi hay không.

Đừng để tới độ tuổi nghỉ hưu rồi mới ngồi 
đó hối tiếc rằng vì sao mình lại mất cả một nửa cuộc 
đời cho một công việc tồi tệ như vậy!

10. Không nhận ra bản thân tuyệt vời 
như thế nào

Cuối cùng trong danh sách những hối tiếc 
phổ biến nhất, là không nhận ra bản thân tuyệt vời 
ra sao. Có quá nhiều người cảm thấy bất an ngay cả 
khi hoàn toàn không có lý do gì để phải nghĩ như 
vậy.

Và điều này khiến mọi người hối tiếc…
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SÖÙC KHOÛE & ÑÔØI SOÁNG

Theo đuổi ước mơ, từ việc theo đuổi người 
bạn đời trong mơ...

Tất cả chúng ta ều là duy nhất và mỗi một đ
người trong chúng ta ều rất tuyệt vời. ừng ể đ Đ đ
đ điều này trở thành iều khiến bạn phải hối tiếc. Hãy 
tự tin vào bản thân, tin vào ước mơ của mình! Và 
hãy luôn nhớ rằng, bạn chỉ có một cuộc đời mà 
thôi! Đừng để ai đánh giá bản thân, bạn mới là giám 
khảo của cuộc đời mình! ■ 

Cacao giúp giảm nguy cơ 
đau tim

ác nhà khoa học ở Anh phát hiện Ccacao có thể hỗ trợ giảm huyết áp, 
tránh nguy cơ đau tim, đột quỵ.

Huyết áp cao, độ cứng động mạch có thể 
làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim, đột quỵ ở người. 
Các triệu chứng khi huyết áp thấp như hoa mắt, 
chóng mặt, nhịp tim nhanh, mệt mỏi... Về lâu dài, 
tình trạng này có thể gây ảnh hưởng đến cuộc sống 
sinh hoạt, trở nặng nếu không có chế độ ăn uống, 
điều trị đúng lúc và đúng cách.

Mới đây, một nhóm nghiên cứu từ Đại học 
Surrey (Anh) bắt đầu điều tra tác động của 
flavanols trong cacao đối với việc giảm huyết áp và 
độ cứng động mạch. Nghiên cứu được công bố trên 
tạp chí Frontiers in Nutrition và thực hiện trên 11 
người khỏe mạnh. 

Trong suốt 8 ngày, mỗi người sẽ được chỉ 
định uống 6 viên nang chứa flavanol từ cacao hoặc 
6 viên giả dược chỉ chứa đường nâu. Những người 
tham gia được cung cấp một máy đo huyết áp bắp 
tay, kẹp ngón tay đo vận tốc sóng xung (PWV) để 
đo mức độ cứng của động mạch. Các nhà khoa học 
yêu cầu mỗi người đo huyết áp và PWV của họ tại 
ba thời điểm: trước khi uống thuốc, 30 phút đo 
nhắc lại một lần trong 3 giờ đầu sau khi dùng thuốc, 
60 phút một lần trong 9 giờ tiếp theo.

Kết quả nghiên cứu cho thấy huyết áp, độ 
cứng động mạch chỉ giảm ở những người tham gia 
nếu nó ở mức cao. Ngoài ra, chúng không có tác 
dụng gì khi huyết áp thấp vào buổi sáng. Tuy nhiên, 
các nhà khoa học đã phát hiện sự cải thiện huyết áp 
và độ cứng động mạch vẫn được nhìn thấy sau 8 
giờ kể từ khi uống viên chứa cacao. Họ cho rằng 
đây là lợi ích này có thể là do cách vi khuẩn trong 
ruột chuyển hóa flavanol từ cacao.

Ông Christian Heiss - Giáo sư Y học Tim 
mạch tại Đại học Surrey cho biết: “Tác động tích 
cực của flavanol trong cacao đối với hệ tim mạch là 
không thể phủ nhận, đặc biệt là chức năng mạch 
máu, huyết áp. Bởi cacao là chất chống oxy hóa 
mạnh. Do đó, tiêu thụ cacao có thể là một phương 
pháp điều trị tiềm năng cho những người bị tăng 
huyết áp nhẹ, giúp máu lưu thông dễ dàng hơn”.

Tuy nhiên, GS Christian Heiss khuyến cáo 
vấn đề sử dụng cacao trong đời sống. Theo ông, 
nếu muốn sử dụng ca cao trong món ăn hay đồ 
uống với mục tiêu giảm huyết áp, chúng ta hãy cần 
cân đối những thứ dùng kèm; nhất là sữa hoặc sữa 
đặc. Ngoài ra, cacao là thành phần chính trong món 

socola. Do đó, người dùng hãy lựa chọn những loại 
socola đắng vì chúng chứa rất nhiều cacao.

Lợi ích khác từ cacao
Ngoài tác động tích cực đến hệ tim mạch, 

cacao còn có rất nhiều lợi ích hấp dẫn khác.
Cải thiện lưu lượng máu đến não
Một số nghiên cứu phát hiện ra rằng 

polyphenol trong ca cao có thể làm giảm nguy cơ 
mắc các bệnh thoái hóa thần kinh bằng cách cải 
thiện chức năng não và lưu lượng máu. Theo các 
nhà khoa học lý giải, lượng flavanol có thể vượt 
qua hàng rào máu não, tham gia vào các con đường 
sinh hóa tạo ra tế bào thần kinh và các phân tử quan 
trọng cho chức năng của não bộ. Ngoài ra, chúng 
cũng ảnh hưởng đến việc sản xuất oxit nitric, giúp 
thư giãn các cơ của mạch máu; từ đó cải thiện lưu 
lượng máu và cung cấp máu cho não.

Cải thiện tâm trạng
Cacao được nghiên cứu có thể cải thiện tâm 

trạng, các triệu chứng của bệnh trầm cảm. Những 
tác động tích cực đến tâm trạng có thể là do 
flavanol. Khi đi vào cơ thể, chúng sẽ chuyển đổi 
tryptophan thành serotonin, giúp ổn định tâm 
trạng. Bên cạnh đó, hàm lượng caffeine trong 
cacao cũng giúp gợi lên cảm giác thích thú khi ăn.

Một nghiên cứu về việc tiêu thụ socola, 
mức độ căng thẳng ở phụ nữ mang thai cho thấy 
những người phụ nữ thường xuyên ăn socola sẽ 
giúp giảm căng thẳng, cải thiện tâm trạng ở trẻ sơ 
sinh.

Hỗ trợ người mắc bệnh hen suyễn
Nhiều nghiên cứu cho thấy cacao có lợi cho 

người bệnh hen suyễn bởi thành phần cacao có 
chứa hợp chất chống hen như theobromine và 
theophylline. Theo nhà nghiên cứu, theobromine 
giúp làm dịu đường thở, giảm nguy cơ dị ứng và 
bảo vệ cơ thể khỏi nguy cơ ung thư phổi. Trong khi 
đó, hoạt chất theophylline giúp đường thở được 
thư giãn, chống viêm nhiễm. ■ 

Khói thuốc ảnh hưởng xấu 
đến mức cholesterol trong máu

crolein trong thuốc lá tấn công các Aprotein, ức chế các enzym khiến 
cholesterol xấu dễ bị oxy hóa làm 

tăng nguy cơ đau tim, đột quỵ.
Khi nghĩ đến những ảnh hưởng của việc hút 

thuốc, người ta thường nghĩ các bệnh liên quan đến 
phổi, ung thư. Tuy nhiên, hút thuốc có thể ảnh 
hưởng xấu đến các khía cạnh khác của sức khỏe 
tim mạch.

Thuốc lá có chứa nhiều chất độc hại, trong 
đó có acrolein, một chất màu hơi vàng, có mùi hôi, 
được tạo ra khi đốt thuốc lá. Ngoài ra, các hoạt 
động phun thuốc trừ sâu và vũ khí hóa học cũng tạo 
ra chất này. Acrolein dễ dàng hấp thụ vào máu qua 
phổi, ảnh hưởng đến cách cơ thể chuyển hóa 
cholesterol góp phần gây ra bệnh tim.

Hiệp hội Tim mạch Mỹ, khuyến nghị mọi 
người nên duy trì mức cholesterol xấu (LDL) dưới 
100mg/dL và mức cholesterol tốt (HDL) trên 

40mg/dL, mức cân bằng kết hợp dưới 150mg/dL 
để có một trái tim khỏe mạnh. Tuy nhiên, ăn nhiều 
chất béo và hút thuốc lá có thể làm thay đổi sự cân 
bằng này. Acrolein trong thuốc lá đi vào cơ thể tấn 
công các protein, làm cản trở khả năng làm sạch 
của cholesterol tốt. Hậu quả là nhiều chất béo tích 
tụ trong máu và hầu khắp các phần còn lại của cơ 
thể.

Acrolein cũng can thiệp vào cholesterol 
xấu trong máu bằng cách ức chế các enzym chịu 
trách nhiệm giữ cholesterol xấu nguyên vẹn. Nếu 
không có enzym này, cholesterol xấu dễ bị oxy 
hóa, thay đổi cấu trúc phân tử. Do sự thay đổi cấu 
trúc này, hệ thống miễn dịch không còn khả năng 
nhận biết cholesterol xấu. 

Nó giải phóng các tế bào bạch cầu và các 
chất chống lại bệnh tật gây viêm và tích tụ thêm 
cholesterol xấu tại nhiều khu vực.  Nghiên cứu “Vai 
trò của cholesterol trong xơ vữa động mạch” của 
Mỹ năm 2019, cho thấy càng nhiều cholesterol xấu 
bị oxy hóa trong máu thì tỷ lệ mắc bệnh tim và đột 
quỵ càng cao.

Theo các nhà nghiên cứu, sự tích tụ 
cholesterol trong cơ thể là nguyên nhân phổ biến 
dẫn đến bệnh tim mạch. Mức cholesterol toàn phần 
và cholesterol xấu cao hơn làm tăng nguy cơ viêm 
nhiễm, tăng khả năng tích tụ mảng bám. 

Ban đầu các mảng bám thường mềm, 
nhưng theo thời gian nó sẽ cứng lại, bị vỡ gây ra 
cục máu đông. Càng nhiều mảng bám và cục máu 
đông trong động mạch, máu càng khó di chuyển, 
buộc tim phải làm việc nhiều hơn để lấy oxy và 
chất dinh dưỡng cho cơ thể. 

Khi các động mạch bị tắc có thể gây xơ vữa 
động mạch khiến lưu lượng máu đến các bộ phận 
khác của cơ thể giảm. Lưu lượng máu đến tim giảm 
gây ra bệnh động mạch vành, lưu lượng máu lên 
não giảm khiến nguy cơ đột quỵ tăng.

Đối với những người hút thuốc, dù các chất 
độc đưa vào phổi giống nhau với mọi người nhưng 
cách acrolein ảnh hưởng đến cơ thể từng người lại 
khác nhau. Bên cạnh khói thuốc lá, yếu tố di truyền 
đóng vai trò quan trọng trong nguy cơ mắc bệnh 
tim mạch ở những người hút thuốc.

Những người hút thuốc và có yếu tố khiếm 
khuyết di truyền CETP (protein chuyển este 
cholesteryl) có khả năng bị đau tim sớm hơn 12 
năm so với người không hút thuốc”. Người hút 
thuốc không mang khiếm khuyết di truyền chung 
có nguy cơ bị đau tim như người không hút thuốc.

Mặc dù thói quen hút thuốc đóng một vai 
trò trong sự thay đổi mức cholesterol trong máu 
nhưng chế độ ăn uống và mức độ hoạt động cũng 
cũng quan không kém. Nên nói chuyện với bác sĩ 
để được tư vấn cách ngừng hút thuốc hoặc giảm 
mức cholesterol thông qua điều chỉnh ăn uống, lối 
sống. ■  
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856-2022/1590

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
__________________________________________

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
__________________________________________

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
__________________________________________

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

890-2027/1595

CAÀN THÔÏ NAILS NÖÕ

Tieäm vuøng Northwest 290. Antoine & 

Tidwell, caàn laøm Fulltime or Parttime, 

bieát ñaép boät vaø chaân tay nöôùc, bao 

löông $600-$700 1 tuaàn, hoaëc aên chia 

6/4. Nôi laøm vieäc thoaûi maùi.
Xin lieân laïc Kim: 

713-688-2489 (W)

281-919-5124 ©
__________________________________________

883-2026/1594

CAÀN THÔÏ NAILS

Bao löông $700 - $1,000/tuaàn, bieát laøm 

boät/refil. Coøn caàn thôï tay chaân nöôùc 

hoaëc môùi bieát laøm. Nhaän Full time/Part 

time. Tieäm ôû Hwy 6 & Fortbend Toll, 

giöõa Hk2 & 4

Xin lieân laïc: 

832-512-4028 * 281-431-4499
__________________________________________

878-2025/1593

CAÀN THÔÏ BOÄT

Caàn thôï boät, bieát laøm design part 

time/full time. Bao löông $1,200 ñeán 

$1,500. Vaø caàn thôï tay chaân nöôùc. Môùi 

ra tröôøng Ok.

Xin lieân laïc: 

832-983-4030
__________________________________________

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
__________________________________________

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

898-2028/1596

CAÀN NGÖÔØI GIÖÕ TREÛ

KHU BELLAIRE 

Caàn moät baùc gaùi bieát laùi xe ñöa ñoùn ñi 

hoïc. Giuùp ít vieäc nhaø, khu Bellaire. ÔÛ 

laïi hoaêc veà trong ngaøy. Bao aên, ôû, coù 

phoøng rieâng, löông haäu.

Xin lieân laïc: 

713-417-1172

__________________________________________

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)

__________________________________________

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

__________________________________________

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

__________________________________________

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

906-2029/1596

PHOØNG CHO SHARE

Nhaø ít ngöôøi dö phoøng cho share, 

ñaày ñuû tieän nghi. Khoâng naáu aên, nhaø 

saïch seõ, chæ cho share 1 phoøng. 

Ñöôøng Beechnut vaø Dairy Ashford. 

Öu tieân nam, $400/1 thaùng.

Xin lieân laïc Höông: 

832-231-1164
__________________________________________

904-2029/1596

PHOØNG CHO SHARE

Nhaø dö phoøng cho share, Khu Hk4 

vaø Chôï Thanh Bình. Bao ñieän nöôùc, 

giaët saáy, internet, naáu aên. Öu tieân 

ngöôøi coù vieäc laøm. Nhaø troáng, coù theå 

doïn vaøo thaùng 11/2022.

Xin lieân laïc: 

832-788-9606
__________________________________________

899-2028/1596

PHOØNG CHO THUEÂ

Khu Bellaire & Hwy 6, nhaø coù phoøng 

Master Bedroom môùi vaø ñeïp. Loái ñi 

ngoaøi rieâng bieät, bao ñieän nöôùc vaø 

internet. Khu an ninh, ñaày ñuû tieän 

nghi, yeân tónh, giaù $600.

Xin lieân laïc Coâ Linda: 

832-794-8083
__________________________________________

888-2027/1595

SHARE PHOØNG

Nhaø roäng, saïch seõ, yeân tònh, chuû nhaø 

1 ngöôøi caàn cho ngöôøi ñoäc thaân, coù 

vieäc laøm möôùn 2 phoøng nguû, giaù 

$450 bao ÑIEÄN, NÖÔÙC, INTERNET, 

GIAËT SAÁY. 

Xin lieân laïc Coâ Hoàng: 

281-777-2225 * 713-405-9839
__________________________________________

880-2025/1593

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

Caàn Ngöôøi 
Help Wanted

Caàn Thôï Toùc / Nails
Hair / Nail Technicians Wanted
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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
__________________________________________

875-2025/1593

SHARE PHOØNG

Nhaø khu Hw6 & 529, 2 phoøng cho 

share. Bao ñieän nöôùc, giaët saáy, 

Internet, khu an ninh, $350/thaùng, 

Northwest. 

Xin lieân laïc: 

713-314-7091
__________________________________________

874-2025/1593

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
__________________________________________

879-2025/1593

CHO THUEÂ PHOØNG 10.5.22

Coù 2 phoøng lôùn cho thueâ. Bao ñieän, 

nöôùc, giaët saáy + internet + naáu aên. 

Gaàn chôï Myõ Hoa. 

Xin lieân laïc: 

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

891-2031/1599

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
__________________________________________

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

__________________________________________

873-2025/1593

SHARE PHOØNG

Nhaø khu SW, gaàn chôï HK4, Vieät Hoa, 

$350/thaùng, bao ñieän nöôùc. Xin lieân 

laïc sau 9h toái: 

832-964-6168

832-561-0618

(Hoaëc ñeå laïi lôøi nhaén)
__________________________________________

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
__________________________________________

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

896-2028/1596

CAÀN MUA

Caàn tìm mua 1 chieác xe cuõ, hoaëc 

P/U Truck, chaïy hoaëc khoâng chaïy:

Xin Goïi:

832-661-0342
__________________________________________

821-2020/1588

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

Rao Vaët

SÖÙC KHOÛE & ÑÔØI SOÁNG

Sống tối giản mang 
lại 4 LỢI ÍCH này, cuộc 
sống tinh tươm, tinh 
thần được gột rửa, mỗi 
ngày là một niềm vui

ối sống tối giản giúp Lchúng ta tỉnh táo. Chi tiêu 
thông minh thì mới biết 

tiết kiệm, nhờ đó cuộc sống luôn đủ 
đầy cảm giác an toàn.

Sôńg tôí  gian̉  chiń h la ̀ kiêm̉  soat́  
ham muôń  vê ̀ vâṭ  chât́  lâñ  tinh thâǹ . 
Noí thi ̀ dê ̃ nhưng lam̀  mơí  thâṭ  sư ̣kho.́ 
Đêń  khi đa ̃ reǹ  luyêṇ  đươc̣ , baṇ  chăć  
chăń  “nghiêṇ ” luôn vơí  lôí  sôńg naỳ .

Môṭ khi quen vơí  chu ̉ nghiã  tôí  
gian̉ , môi trươǹ g sôńg, tâm thaí  va ̀ cam̉  
xuć  cuả  baṇ  đêù  đươc̣  thay đôỉ  đêń  ky ̀
diêụ , khiêń  baṇ  không coǹ  muôń  quay 
vê ̀ vơí  traṇ g thaí  cuôc̣  sôńg trươć  đây.

Lôí  sôńg tôí  gian̉  mang laị  cho tôi 
4 điêù  naỳ :

1. Môi trươǹ g sôńg trơ ̉ nên tinh 
tươm hơn

Băt́  đâù  sôńg tôí  gian̉ , baṇ  phaỉ  
hoc̣  cać h buông bo ̉rât́  nhiêù . Đa phâǹ  
la ̀ nhưñ g thư ́ vô gia ́ tri,̣  không câǹ  thiêt́ , 
khiêń  chuń g ta lañ g phi ́ thơì  gian va ̀
tiêǹ  bac̣ . Tư ̀ đo,́ môi trươǹ g sôńg dâǹ  
trơ ̉ nên trôń g traỉ , tinh tươm hơn rât́  
nhiêù .

Noí như vâỵ  không phaỉ  eṕ  buôc̣  
baṇ  vưt́  bo ̉ hêt́  moị  thư.́  Căn phoǹg 
trôń g hoać  không co ́ nghiã  la ̀ tôí  gian̉ . 
Ma ̀ chiń h la ̀ vưt́  bo ̉ hoăc̣  cho đi nhưñ g 
moń  đô ̀không coǹ  sư ̉duṇg, dưt́  khoat́  
va ̀ maṇ h me.̃  Đăc̣  biêṭ  la ̀ nha ̀ bêṕ  va ̀ tu ̉
quâǹ  aó . Vi ̀ đây la ̀ nhưñ g nơi thươǹ g 
tić h tu ̣ đô ̀ bân̉ , đô ̀ không câǹ  thiêt́  nhiêù  
nhât́ .

Khi sơ ̉ hưũ  căn phoǹg ngăn năṕ , 
goṇ  gaǹ g, baṇ  se ̃ dê ̃ daǹ g tim̀  thâý  y ́
nghiã  cuôc̣  sôńg, tinh thâǹ  thoaỉ  maí  
hơn rât́  nhiêù . Chăć  chăń  môṭ  điêù  
răǹ g, không ai thić h thu ́ khi sôńg trong 
căn pho ̀ng lô ̣n xô ̣n, dơ bâ ̉n, đu ́ng 
không?

2. Lam̀  viêc̣  nha ̀ trơ ̉ nên nhe ̣
nhaǹg, ung dung hơn

Đô ̀đac̣  it́  hơn, đương nhiên công 
tać  lam̀  viêc̣  nha,̀  doṇ dep̣  cuñ g dê ̃ daǹ g 
bôị  phâǹ .

Chăn̉ g ai thić h công viêc̣  doṇ  dep̣  
ca,̉  nhưng sôńg tôí  gian̉  giuṕ  baṇ  co ́
hưń g thu ́ lam̀  điêù  naỳ  hơn. Luć  trươć  
nhiǹ  thâý  căn nha ̀ bưà  bôṇ , tâm tiǹ h 
vưà  bưc̣  bôị  vưà  không co ́ hưń g quet́  

doṇ . Bây giơ,̀  nhơ ̀ đô ̀ đac̣  it́  hơn nên 
doṇ  dep̣  chăn̉ g tôń  bao nhiêu thơì  gian.

Song, sôńg tôí  gian̉  đoì hoỉ baṇ  
phaỉ  chăm chi.̉  Điêù  naỳ  chăć  chăń  la ̀
môṭ  thư ̉ thać h lơń  cho nhưñ g ai “không 
mâý  chăm chi”̉ . Theo đo,́  baṇ  phaỉ  doṇ 
dep̣  căn phoǹg cuả  miǹ h theo điṇ h ky,̀ 
co ́ thê ̉ theo tuâǹ  hoăc̣  theo ngaỳ  tuỳ  y.́ 
Tâǹ  suât́ doṇ dep̣  nhiêù  hơn thi ̀ công 
viêc̣  cuñ g nhe ̣ nhaǹ g hơn.

Đôǹ g thơì , co ́ le ̃ baṇ  không biêt́ , 
chuń g ta co ́ thê ̉ giaỉ  toả  aṕ  lưc̣  nhơ ̀
như ̃ng lu ́c “thanh tâ ̉y” căn pho ̀ng. 
Nhiǹ  laị  kêt́  qua ̉ cuôí  cuǹ g, đăḿ  miǹ h 
trong môi trươǹ g sôń g tinh tươm, baṇ  
se ̃ cam̉  thâý  yêu đơì , y ́nghiã  hơn. Cư ́
thư ̉ xem!

3. Trơ ̉ thaǹh bâc̣ thâỳ nâú ăn
Luć  trươć  nâú  ăn như môṭ  cưc̣  

hiǹ h. Hiêṇ  taị , nhơ ̀ tuân thu ̉ chu ̉ nghiã  
tôí  gian̉ , nâú  ăn trơ ̉ thaǹ h thoí  quen va ̀
sơ ̉ thić h.

Sôńg tôí  gian̉  đê ̀ cao sư ̣tiêt́  kiêṃ . 
Theo đo,́ nâú  ăn taị  nha,̀  rôì  mang cơm 
hôp̣  theo đi lam̀  đêù  la ̀ chuyêṇ  thươǹ g 
tiǹ h. Môṭ khi nâú  ăn trơ ̉ thaǹ h thoí  
quen, baṇ  se ̃ nhâṇ  đươc̣  rât́  nhiêù  lơị  
ić h, như tiêt́  kiêṃ  tiêǹ , ăn uôń g hơp̣  vê ̣
sinh, đa ̃ vâỵ  coǹ  reǹ  luyêṇ  thêm taì  
nghê ̣ xuôń g bêṕ .

Đươc̣  ăn nhưñ g moń  miǹ h nâú  
thâṭ  sư ̣ rât́  vui, nhưng đươc̣  khen taì  
nâú  ăn ngon laị  caǹ g haṇ h phuć  hơn. 
Thư ̉ tươn̉ g tươṇ g xem, môĩ  khi mơ ̉ hôp̣  
thưć  ăn mang theo đi lam̀ , nghe thâý  
tiêń g trâm̀  trô ̀ cuả  đôǹ g nghiêp̣ , baṇ  co ́
vui ve ̉ va ̀ tư ̣ haò  không? Nêú  không tin 
thi ̀ haỹ  sôńg tôí  gian̉  va ̀ tâp̣  nấu ăn, rồi 
bạn sẽ biết ngay!

4. Tinh thâǹ đươc̣  caỉ  thiêṇ
Sôńg tôí  gian̉  la ̀ phaỉ  trut́  bo ̉ gań h 

năṇ g cuả  nhưñ g cam̉  xuć  không câǹ  
thiêt́ . Không so đo tiń h toań  thiêṭ  hơn, 
hoc̣  cać h buông bo ̉ tap̣  niêṃ , sôńg 
dung di ̣ vơí  moị  thư,́  không đăṭ  năṇ g 
chuyêṇ  đươc̣  mât́ . Nhơ ̀ đo,́ cuôc̣  sôńg 
tinh thâǹ  đươc̣  thanh tâỷ , sôńg vui ve ̉
va ̀ thoaỉ  maí .

Đôǹg thơì, tư duy cuñg dâǹ đươc̣ 
reǹ  luyêṇ  trơ ̉ nên rac̣ h roì , dưt́  khoat́  
hơn. Đăc̣  biêṭ  la ̀ trong phương diêṇ  
mua săḿ . Thư ́ gi ̀ nên mua thi ̀ săñ saǹg 
chi tiêǹ , nhưng thư ́ gi ̀ không câǹ  thiêt́  
thi ̀ môṭ  đôǹg cuñ g không chi.

Lôí  sôńg tôí  gian̉  giuṕ  chuń g ta 
tin̉ h taó . Chi tiêu thông minh thi ̀ mơí  
biêt́  tiêt́  kiêṃ , nhơ ̀ đo ́cuôc̣  sôńg luôn 
đu ̉ đâỳ  cam̉  giać  an toaǹ . ■
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Nhìn đôi mắt đoán số năm 
bạn còn sống

ghiên cứu trên gần 47.000 người Ntrưởng thành cho thấy võng mạc 
nắm giữ những manh mối quan 

trọng về ồng hồ sinh học của bạn. đ
Nếu bạn có thể biết mình còn sống được 

bao lâu, bạn có muốn biết không?
Một nghiên cứu gần đây, được công bố 

trên tạp chí British Journal of Ophthalmology 
của Anh cho thấy đôi mắt có thể vén bức màn 
về tuổi thọ của bạn. Một nhóm các nhà nghiên 
cứu quốc tế phát hiện mối liên hệ giữa tuổi sinh 
học võng mạc của một người và nguy cơ tử 
vong của họ.

Cửa sổ dự đoán tuổi thọ
Võng mạc là màng ở phía sau của mắt, 

chứa hàng triệu tế bào nhạy cảm với ánh sáng 
(tế bào hình que và tế bào hình nón) cùng các tế 
bào thần kinh khác nhận, tổ chức thông tin thị 
giác.

Một nghiên cứu trên gần 47.000 người 
trưởng thành cho thấy những người có võng 
mạc “già” hơn tuổi thực của họ có nhiều khả 
năng tử vong hơn trong 10 năm tiếp theo. 

Khám phá này có thể mang lại ý nghĩa sâu 
sắc với các bệnh thoái hóa thần kinh như 
Alzheimer.

Bác sĩ Mingguang He, Trung tâm Nghiên 
cứu Mắt Australia, tác giả chính, cho biết: 
“Võng mạc là 'cửa sổ' duy nhất, dễ tiếp cận để 
đánh giá các quá trình bệnh lý cơ bản trong 
bệnh hệ thống mạch máu và thần kinh liên 
quan tăng nguy cơ tử vong”.

Ảnh minh họa
Các nhà nghiên cứu đã theo dõi những 

người tham gia, tất cả từ 40 đến 69 tuổi, trong 
thời gian trung bình là 11 năm.

Mỗi người đều được quét võng mạc và dữ 
liệu ghi lại tại Biobank. Đây là cơ sở dữ liệu y 
sinh và tài nguyên nghiên cứu quy mô lớn, 
chứa thông tin chuyên sâu về di truyền và sức 
khỏe từ nửa triệu người ở Vương quốc Anh.

Nhóm nghiên cứu so sánh “tuổi sinh học” 
của mỗi võng mạc với tuổi thọ của người đó. 
Từ đây, họ phát hiện “khoảng cách tuổi võng 
mạc” ở nhiều tình nguyện viên. 

Khoảng cách này lớn liên quan nguy cơ tử 
vong cao hơn từ 49 đến 67% do bất kỳ nguyên 
nhân nào khác ngoài bệnh tim mạch hoặc ung 
thư.

Kết quả này cũng đã tính toán đến các yếu 
tố có thể ảnh hưởng như huyết áp cao, chỉ số 
khối cơ thể (BMI), thói quen lối sống và dân 
tộc.

“Những phát hiện mới của chúng tôi xác 
định khoảng cách tuổi võng mạc là yếu tố dự 
báo độc lập về nguy cơ tử vong cao hơn của ai 
đó, đặc biệt là tỷ lệ tử vong không do bệnh tim 

mạch/không do ung thư. Những phát hiện này 
cho thấy tuổi võng mạc có thể là dấu hiệu sinh 
học quan trọng về mặt lâm sàng của quá trình 
lão hóa”, đại diện nhóm tác giả nói.

Với mỗi khoảng cách tuổi tác gia tăng 
trong một năm, nguy cơ tử vong do bất kỳ 
nguyên nhân nào đó tăng lên lần lượt là 2% và 
3%.

Phát hiện này bổ sung thêm bằng chứng 
cho thấy mạng lưới các mạch nhỏ trong võng 
mạc là chỉ số đáng tin cậy về sức khỏe tổng thể 
của hệ tuần hoàn và não bộ. 

Rủi ro bệnh tật và tử vong tăng lên theo độ 
tuổi, nhưng rõ ràng là chúng khác nhau đáng kể 
ở những người cùng độ tuổi, theo nhóm nghiên 
cứu.

Dấu hiệu sinh học mới
Các tác giả nghiên cứu đã sử dụng AI tiên 

tiến để dự đoán chính xác tuổi võng mạc của 
một người từ hình ảnh. Công nghệ này khác 
với các thử nghiệm mô, tế bào và hóa học 
tương tự về quá trình lão hóa sinh học vốn có. 

Các công nghệ trước đó vướng mắc rất 
nhiều vấn đề về đạo đức và quyền riêng tư. Các 
xét nghiệm này cũng xâm lấn, tốn kém và mất 
thời gian.

Nhóm nghiên cứu sử dụng khoảng 19.200 
hình ảnh quỹ tích từ mắt phải của 11.052 người 
tham gia có sức khỏe tương đối tốt. Họ tìm mối 
liên hệ chặt chẽ giữa tuổi võng mạc được dự 
đoán và tuổi thực, với độ chính xác tổng thể 
trong vòng 3,5 năm.

Quy trình tương tự được áp dụng cho mắt 
trái và cho kết quả giống nhau. Sau đó, các nhà 
khoa học đánh giá khoảng cách tuổi võng mạc 
ở 35.917 tình nguyện viên còn lại.

Trong thời gian nghiên cứu, 1.871 (5%) 
người tham gia đã qua đời. Trong nhóm này, 
321 (17%) chết vì bệnh tim mạch, 1.018 
(54,5%) chết vì ung thư, và 532 (28,5%) chết 
với các nguyên nhân khác bao gồm chứng mất 
trí.

Hơn 50% số người tham gia thuộc nhóm 
“già nhanh” (những người có võng mạc trông 
già hơn tuổi thật) có khoảng cách tuổi võng 
mạc là hơn 3 năm. Còn lại, 28% có khoảng 
cách 5 năm và 4,5% có khoảng cách hơn 10 
năm.

Phát hiện mới, kết hợp với nghiên cứu 
trước đây, củng cố thêm bằng chứng cho “giả 
thuyết rằng võng mạc đóng vai trò quan trọng 
trong quá trình lão hóa”, bác sĩ He viết.

Các tác giả nghiên cứu kết luận: “Phát 
hiện của chúng tôi chỉ ra khoảng cách tuổi 
võng mạc có thể là dấu hiệu sinh học tiềm ẩn 
của sự lão hóa, có liên quan mật thiết đến nguy 
cơ tử vong. Hình ảnh võng mạc có khả năng 
như một công cụ sàng lọc để phân tầng nguy cơ 
và đưa ra các biện pháp can thiệp phù hợp”. ■ 

SÖÙC KHOÛE & ÑÔØI SOÁNG
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KIEÁN THÖÙC PHOÅ THOÂNG

Những sự thật chưa được 
tiết lộ về Triton - mặt trăng bí ẩn 
của Hải Vương tinh

Triton giống với Sao Diêm Vương 
một cách đáng ngạc nhiên. Mặc dù 
cặp đôi này có thể trông khá khác 

nhau, tuy nhiên chúng có kích thước và thành phần 
gần như giống nhau.

Vừa qua, Cơ quan Quản lý Vũ trụ Quốc gia 
Trung Quốc (CNSA) công bố kế hoạch gửi một tàu 
vũ trụ đến hành tinh Sao Hải Vương - dự kiến vào 
khoảng năm 2024 và khi đến nơi, nó sẽ trở thành 
phương tiện nhân tạo thứ hai từng đến thăm "hành 
tinh xanh" thứ hai của Hệ Mặt Trời.

Sao Hải Vương trên thực tế không hề giống 
Trái Đất, màu xanh trên hành tinh của chúng ta đến 
từ những đại dương, còn trên hành tinh này, màu 
xanh được sinh ra vì nó là một hành tinh băng giá 
khổng lồ với màu xanh ngọc bích và những cơn 
bão liên tục hoành hành.

Kể từ khi chuyến bay của Voyager 2 vào 
năm 1989 mang đến một cái nhìn đầy mê hoặc về 
thế giới lạnh giá trên hành tinh này, các nhà khoa 
học vẫn luôn mong muốn có thêm cơ hội để khám 
phá những bí ẩn xoay quanh hành tinh này. 

Nhưng đáng buồn thay, bất chấp tất cả các 
kế hoạch và đề xuất, cho tới nay vẫn chưa có sứ 
mệnh không gian nào của NASA tới Sao Hải 
Vương được thực hiện. Tuy nhiên, xoay quanh 
hành tinh này, còn có điều thú vị hơn cả bản thân 
Hải Vương Tinh - mặt trăng của nó - Triton.

Triton có lẽ là một trong những nơi bị bỏ 
qua nhiều nhất trong toàn bộ Hệ Mặt Trời, trải qua 
hàng thập kỷ trước khi nó được đặt tên. 

Khám phá về mặt trăng này lần đầu tiên 
được báo cáo vào năm 1847, bởi Thông báo hàng 
tháng của Hiệp hội Thiên văn Hoàng gia, nhưng 
lúc đó mặt trăng này vẫn chưa hề có tên, cho đến 
năm 1880, trong cuốn sách Astronomie Populaire.

Như Encyclopedia of the Solar System ghi 
nhận, chuyến thăm ngắn ngủi của Voyager 2 chỉ 
cho thấy khoảng 40% bề mặt của Triton. 

Trong khi đó phần còn lại của mặt trăng này 
cho đến nay vẫn còn là bí ẩn đối với chúng ta -một 
trong những nơi bí ẩn nhất trong toàn bộ Hệ Mặt 
Trời - và theo lẽ tự nhiên, cái gì càng bí ẩn thì càng 
thu hút được nhiều sự quan tâm.

Người anh em của Sao Diêm Vương?
Theo NASA, Triton là vệ tinh duy nhất 

trong Hệ Mặt trời quay theo một hướng đối nghịch 
với hướng di chuyển của hành tinh mẹ. Bề mặt của 
nó cũng khá phức tạp với những đồng bằng tương 
đối bằng phẳng và những bề mặt giống như lỗ hổng 
sâu đan xen nhau.

Và những điều đó dường như đang cho 
thấy rằng nó không hình thành tự nhiên xung 
quanh Sao Hải Vương và như NASA giải thích, ý 
kiến phổ biến cho rằng Triton là một vật thể "bị bắt" 
từ Vành đai Kuiper - tập hợp các các hành tinh băng 
giá của hệ Mặt Trời nằm trải rộng từ phạm vi quỹ 

đạo của Hải Vương Tinh tới 44 AU từ phía Mặt 
Trời.

Và hơn thế nữa, có nhiều bằng chứng thiên 
văn chỉ ra rằng Triton giống với Sao Diêm Vương 
một cách đáng ngạc nhiên. Mặc dù cặp đôi có thể 
trông khá khác nhau, nhưng chúng có kích thước 
và thành phần gần như giống nhau. 

Điều này gợi ý rằng chúng có thể được sinh 
ra từ cùng một nơi - trong bóng tối lạnh giá ngoài 
quỹ đạo của Sao Hải Vương.

Có nhiều giả thuyết cho rằng trong quá khứ 
xa xôi, quỹ đạo ban đầu Triton đã từng đi qua Sao 
Hải Vương (giống quỹ đạo của Sao Diêm Vương) 
cho đến khi nó di chuyển đến quá gần và bị giữ 
chân lại bởi lực hấp dẫn của Sao Hải Vương. 

Hải Vương tinh có lẽ đã từng có các mặt 
trăng khác của riêng mình, nhưng có lẽ một vài đã 
bị phá hủy khi Triton đâm vào những mặt trăng đó 
của Sao Hải Vương.

Dung nham núi lửa chỉ toàn là nước
Ở một thế giới cách xa Mặt Trời như Triton, 

nước sẽ bị đóng băng và cứng đến mức nó hoạt 
động giống như các mảng kiến tạo trên Trái Đất.

Theo NASA, khi các mảng kiến tạo của 
Trái Đất di chuyển, núi lửa sẽ phun trào dung nham 
- đá nóng chảy, còn đối với Triton vệ tinh này cũng 
sẽ diễn ra điều tương tự, nhưng thay vì núi lửa 
giống với hành tinh của chúng ta thì nơi đây có 
cryovolcanoes (núi lửa băng) và nó sẽ phun ra 
nước thay vì dung nham.

Như một bài báo từ Hội nghị Khoa học Mặt 
trăng và Hành tinh giải thích, bề mặt của Triton 
dường như có địa hình núi lửa, với dòng dung 
nham mịn, tàn tích đông đặc của hồ dung nham, 
các ống dung nham đã sụp đổ nhưng chúng ta vẫn 
có thể quan sát được một số dấu hiệu của núi lửa 
bùng nổ từ quá khứ.

Tuy nhiên, dung nham của Triton khác rất 
nhiều so với nước lỏng trên hành tinh của chúng ta, 
nó đặc và nhớt hơn rất nhiều. Có vẻ như, nó rất có 
thể là hỗn hợp của nước và amoniac, được phun 
trào như một dạng băng tuyết.

Voyager 2 thậm chí còn chụp được những 
bức ảnh về một mạch nước phun đang phun trào 
khi nó chạy nhanh qua vệ tinh này. 

Điều này làm cho Triton trở thành một 
phần của số ít các địa điểm trong toàn bộ Hệ Mặt 
Trời được biết là có núi lửa hoạt động - cùng với 
Trái Đất, Sao Kim, mặt trăng Io của Sao Mộc và 

mặt trăng Titan của Sao Thổ.
Triton cũng có thời tiết theo mùa
Titan, mặt trăng khổng lồ của Sao Thổ, nổi 

tiếng với bầu khí quyển dày và mờ ảo, nhưng nó 
không phải là mặt trăng duy nhất trong Hệ Mặt Trời 
có một bức màn khí quyển. Triton cũng có bầu khí 
quyển bao phủ bề mặt đóng băng của nó, nhưng nó 
cực kỳ mỏng so với Titan, Trái Đất hoặc thậm chí 
cả Sao Hỏa.

Mặc dù vậy, đáng ngạc nhiên là, như một 
nghiên cứu trong tạp chí Thiên văn học & Vật lý 
thiên văn giải thích, trong khi bầu khí quyển của 
Triton có thể chứa một tầng đối lưu - nơi thời tiết có 
thể xảy ra, không hoàn toàn giống như trên Trái 
Đất.

Thời tiết trên mặt trăng Triton phức tạp một 
cách đáng ngạc nhiên. Như một bài báo trên Space 
giải thích, có những dấu hiệu cho thấy Triton có các 
mùa. Vào mùa hè, bầu khí quyển của Triton dày lên 
khi bề mặt của nó ấm lên và khí bắt đầu bốc hơi, 
trong khi vào mùa đông tuyết thậm chí có thể rơi từ 
bầu trời mặt trăng nhỏ lạnh giá.

Không giống như trên Trái Đất, tuyết trên 
Triton rất có thể được tạo ra từ hỗn hợp nitơ, mêtan 
và carbon monoxide. Và ở rất xa Mặt Trời, được 
vận chuyển bởi quỹ đạo chậm của Sao Hải Vương, 
các mùa tại vệ tinh này sẽ được diễn ra trong một 
thời gian dài. Mỗi mùa hè và mùa đông ở đó có thể 
kéo dài 40 năm Trái Đất.

Cực quang thắp sáng bầu trời đêm của 
Triton

Các vùng cực trên Trái Đất được biết đến 
với cực quang ngoạn mục thắp sáng bầu trời đêm. 
Như Tạp chí Discover giải thích, cực quang được 
hình thành là do các hạt tích điện từ gió Mặt Trời 
tạo ra. Khi các hạt năng lượng này tấn công vào bầu 
khí quyển, chúng kích thích các phân tử gây ra ánh 
sáng tuyệt đẹp quen thuộc với bất kỳ ai sống ở vùng 
cực.

Nhưng Trái Đất không phải là nơi duy nhất 
trong Hệ Mặt Trời có cực quang chiếu sáng bầu 
trời. Các nhà thiên văn đã phát hiện ra cực quang 
trên mọi hành tinh ngoại trừ Sao Thủy - do không 
có bầu khí quyển. Tuy nhiên, việc phát hiện ra cực 
quang trên Triton đã khiến mọi người vô cùng ngạc 
nhiên.

Washington Post đã xuất bản một bài báo 
từ năm 1989, ngay sau khi Voyager 2 đến thăm Hải 
Vương tinh, giải thích cách cả Hải Vương tinh và 
Triton hiển thị cực quang trên bầu trời của chúng. 
Các nhà khoa học lúc đó đã rất ngạc nhiên trước 
những gì họ nhìn thấy, đến nỗi ban đầu họ còn do 
dự khi gọi nó là cực quang.

Cực quang thường do từ trường của một 
hành tinh kéo theo các hạt gió Mặt Trời, nhưng 
trong trường hợp của Triton, có vẻ như là do mặt 
trăng quay quanh từ trường của Sao Hải Vương, và 
các hạt tích điện trên mặt trăng này đã bị từ tính của 
Sao Hải Vương quét lên. 

Với bầu khí quyển giàu hydro, cực quang 
của Sao Hải Vương rất có thể sẽ có màu đỏ, nhưng 
bầu khí quyển của Triton chủ yếu là nitơ, giống như 
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Trái Đất. Điều này có nghĩa là cực quang 
của Triton sẽ là tương tự như trên hành tinh của 
chúng ta.

Có thể có đại dương
Các hành tinh khổng lồ bên ngoài Hệ Mặt 

Trời thường mang theo nhiều mặt trăng băng giá, 
và nhiều người nghi ngờ rằng một số vệ tinh trong 
số chúng có thể đang ẩn giấu các đại dương nước 
dưới bề mặt dưới lớp vỏ băng dày của chúng. Như 
NASA lưu ý, mặt trăng Europa của Sao Mộc thậm 
chí có thể chứa lượng nước gấp đôi so với lượng 
nước trên bề mặt Trái Đất.

Phần lớn được tạo thành từ băng, Triton là 
một ứng cử viên hàng đầu để tìm kiếm một trong 
những đại dương bí mật này. Như Scientific 
American đề cập, nó là một mục tiêu đặc biệt hứa 
hẹn với các cryovolcanoes và hoạt động kiến tạo, 
trái tim của Triton có lẽ chứa một nguồn nhiệt đáng 
kể, giúp giữ cho bên trong của nó không bị đóng 
băng.

Triton có độ nghiêng trục khoảng 30 độ, 
điều đó có nghĩa là khi nó quay quanh Sao Hải 
Vương, lực hấp dẫn của hành tinh khổng lồ sẽ tác 
động đến mặt trăng này, gây ra ma sát làm ấm nó 
lên. Một yếu tố khác, được Space đề cập - thực tế là 
lõi của Triton được làm bằng đá.

Giống như trên Trái Đất, tảng đá đó chứa 
đầy các nguyên tố nặng, bao gồm cả các đồng vị 
phóng xạ. Khi phân rã, chúng giải phóng nhiều 
năng lượng dưới dạng nhiệt, gây ra một hiệu ứng 
được gọi là hiện tượng nóng phóng xạ. Những thứ 
này thậm chí có thể làm ấm đại dương của Triton 
thông qua các lỗ thông hơi thủy nhiệt, giống như ở 
đáy đại dương của Trái Đất. ■ 

Tại sao sự tồn tại của Sao 
Thổ và Sao Mộc lại quan trọng 
đối với sự sống trên Trái Đất?

Ngày nay, với sự phát triển của khoa 
học, chúng ta cũng biết được giá trị 
và tầm quan trọng của các hành 

tinh khác trong Hệ Mặt Trời đối với Trái Đất.
Theo Cơ quan Vũ trụ Châu Âu, con người 

đã tìm kiếm các vì sao từ rất lâu trong quá khứ, với 
lịch sử thiên văn học bắt nguồn từ người Assyro-
Babylon vào khoảng năm 1.000 trước Công 
nguyên.

Mỗi hành tinh trong Hệ Mặt Trời của chúng 
ta quay quanh Mặt Trời theo một quỹ đạo chuyển 
động. Hiện tại, quỹ đạo của Trái Đất rất gần với 
hình tròn (trong khoảng cách không gian) - quỹ đạo 
của Trái Đất thay đổi tối đa khoảng 2% so với mức 
trung bình. 

Mức độ biến đổi tương đối thấp này là điều 
cho phép sự sống hình thành trên Trái Đất vì hành 
tinh của chúng ta sẽ không bao giờ ở quá xa hoặc 
quá gần Mặt Trời. Theo The Measure of Things, 
Trái Đất được giữ trong quỹ đạo này thông qua lực 
hấp dẫn gây ra bởi khối lượng của Mặt Trời.

Nhưng có những vật chất nặng khác trôi 
nổi xung quanh Hệ Mặt Trời của chúng ta cũng tác 

động đến quỹ đạo Trái Đất, như Sao Mộc và Sao 
Thổ - hai hành tinh lớn nhất trong Dải Ngân hà, 
chúng có khối lượng lần lượt gấp 318 lần và 95 lần 
Trái Đất. 

Theo Space, những hành tinh khổng lồ này 
đã giúp định vị các hành tinh bên trong Hệ Mặt Trời 
đúng vị trí của chúng và bảo vệ chúng khỏi những 
cuộc đụng độ với các tiểu hành tinh và các vật thể 
khổng lồ khác trong vũ trụ.

Máy hút bụi của Hệ Mặt Trời
Vì các nhà khoa học rõ ràng không có mặt ở 

thời kỳ đầu của Dải Ngân Hà của chúng ta, do đó họ 
thường tìm kiếm bằng chứng từ các hệ hành tinh 
khác để khám phá bí mật về lịch sử của chính 
chúng ta. 

Một điều họ đã phát hiện ra là các hành tinh 
khổng lồ như Sao Mộc có thể thu hút các thiên thể 
hành tinh nhỏ hơn khi chúng trôi về phía mặt trời 
trung tâm của chúng. Điều này đã mang lại cho 
chúng biệt danh "máy hút bụi của Hệ Mặt Trời", vì 
nó hút các hành tinh khác hoặc các thiên thể nhỏ mà 
nó tiếp xúc.

Sao Mộc, mặc dù là hành tinh lớn nhất, 
nhưng nó không phải là người bảo vệ duy nhất của 
Trái Đất trong hệ mặt trời của chúng ta. 

Trong một nghiên cứu được thiết kế để 
minh họa cách Trái Đất và các hành tinh khác sẽ 
tồn tại như thế nào nếu không có hai hành tinh lớn 
nhất của Hệ Mặt Trời, một nhà nghiên cứu của 
NASA đã tiến hành một thí nghiệm mô phỏng sử 
dụng những gì chúng ta biết về ảnh hưởng của các 
hành tinh này.

Những gì ông phát hiện ra là nếu không có 
Sao Thổ, hành tinh của chúng ta cũng sẽ xảy ra 
nhiều vụ va chạm hơn với các tiểu hành tinh, giống 
như nếu chúng ta không có Sao Mộc.

Lực hấp dẫn của hành tinh khổng lồ được 
cho là đã ngăn các thiên thể trôi nổi trong vành đai 
tiểu hành tinh va vào Trái Đất và các hành tinh bên 
trong khác, cũng như ngăn các tiểu hành tinh trong 
vành đai kết hợp với nhau thành một hành tinh 
khác. Sao Mộc cũng có thể đẩy các thiên thể nhỏ ra 
khỏi Hệ Mặt Trời, ném chúng vào các quỹ đạo 
khác, theo NASA.

Tác động của hành tinh
Các nhà nghiên cứu chỉ mới bắt đầu tìm 

hiểu tất cả các cách mà sự hiện diện của các hành 
tinh khác tác động đến sự sống trên Trái Đất. 

Thông qua nghiên cứu các mô hình khí hậu 

trong lịch sử Trái Đất của chúng ta, các nhà nghiên 
cứu đã công bố một nghiên cứu trong Kỷ yếu của 
Học viện Khoa học Quốc gia Hoa Kỳ và tiết lộ 
thêm chi tiết về cách Sao Mộc ảnh hưởng đến sự 
sống trên hành tinh của chúng ta.

Các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng trong 
các lõi trầm tích của Trái Đất, có những bằng 
chứng về việc các hồ nước cạn kiệt và đầy lại trong 
suốt lịch sử Trái Đất. 

Sau đó, họ phối hợp điều đó với những thay 
đổi trong từ trường của Trái Đất, cho thấy những 
thay đổi trong quỹ đạo. Bởi vì kích thước khổng lồ 
của nó, lực hấp dẫn của Sao Mộc đã được biết là tác 
động đến quỹ đạo Trái Đất, nhưng điều mà các nhà 
nghiên cứu phát hiện ra mới là điều mới lạ trong 
nghiên cứu này - Sao Mộc có thể làm dịch chuyển 
quỹ đạo Trái Đất sau mỗi 405.000 năm. 

Quá trình này, đã xảy ra từ thời khủng long, 
gây ra nhiều mùa khắc nghiệt hơn trên Trái Đất và 
được cho là nguyên nhân gây ra hiện tượng được 
thấy trong các mảnh lõi Trái Đất được sử dụng 
trong thí nghiệm.

Trong một nghiên cứu mô phỏng khác 
được thực hiện bởi các nhà nghiên cứu tại Đại học 
Vienna, các nhà khoa học phát hiện nếu không có 
Sao Thổ, quỹ đạo hành tinh của chúng ta sẽ không 
ở trong vòng tuần hoàn tương đối - quỹ đạo của 
Trái Đất sẽ di chuyển gần Mặt Trời hơn khoảng 
10%. 

Theo New Scientist, khoảng cách này vẫn 
có thể cho phép nguồn gốc của sự sống phát sinh, 
nhưng chắc chắn đó sẽ là một cuộc sống rất khác so 
với cuộc sống mà chúng ta quen thuộc ngày nay.

Trên thực tế, thậm chí chỉ cần Sao Thổ thay 
đổi góc nghiêng 20 độ thì quỹ đạo của Trái Đất 
cũng sẽ lệch khỏi quỹ đạo - sẽ có một khoảng thời 
gian trong năm, hành tinh của chúng ta sẽ di 
chuyển đến gần Mặt Trời hơn so với sao Kim hiện 
tại. 

Và nếu Sao Thổ thay đổi góc nghiên 30 độ, 
lúc này Trái Đất của chúng ta sẽ bị văng ra khỏi hệ 
Mặt trời hoàn toàn, theo New Scientist. Ở khoảng 
cách đó, nếu không có sự ấm áp của Mặt Trời, sự 
sống sẽ không khả thi trên hành tinh xanh nữa. ■ 

* Chăm sóc sức khoẻ
Con tàu đang chìm dần. Bỗng nhiên, thủy 

thủ trưởng từ trên con thuyền chở những người 
được cứu sống đang đi xa khỏi con tàu, nhìn thấy 
một hành khách đứng trên mũi con tàu đang chìm.

Thủy thủ trưởng hét to:
- Này ông kia, tại sao ông lại không nhảy 

xuống đi?
Người hành khách giải thích:
- Bác sĩ tuyệt đối cấm không cho tôi tắm 

biển sau bữa ăn. Mà tôi thì vừa mới ăn cơm cách 
đây hai mươi phút!!!

Vui Cöôøi
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Tử vi của 12 cung hoàng 
đạo từ 31/10 - 6/11/2022

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

Bạch Dương 
(21/3 – 19/4) 
Bước sang tuần mới 

chuyện tình duyên của bạn 
khá tốt. Công việc của Bạch 
Dương không hoàn toàn 
như mong đợi nhưng nhìn 
chung khá ổn, cũng không 

gặp phải khó khăn gì lớn. Vận tài chính của bạn có 
chiều hướng thay đổi tích cực do công việc ổn định. 
Sức khỏe trong tuần của chòm sao này khá tốt khi 
bạn dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi cũng như 
luyện tập hàng ngày. 

Kim Ngưu 
(20/4 – 20/5) 
Công việc trong 

tuần này của Kim Ngưu 
khá ổn định. Tài chính vẫn 
giữ trạng thái cân bằng 
vốn có, tuy không có thêm 

khoản thu nào nhưng chi phí phát sinh bất ngờ cũng 
không có. Vận trình tình duyên khá ổn khi bạn có 
khá nhiều thời gian để ở bên cạnh những người 
mình yêu thương. Sức khỏe ổn định, bạn không 
gặp phải vấn đề gì đáng lo ngại. Tuy nhiên bạn vẫn 
nên để ý đến chế độ ăn uống, cân bằng dinh dưỡng 
cho bản thân mình, không nên ăn nhiều đồ chế biến 
sẵn sẽ không tốt cho sức khỏe của bạn.

Song Tử 
(21/5 – 21/6) 
Công việc tuần 

mới của Song tử khá may 
mắn thuận lợi. Tài chính 
của bạn lại không được 
như mong đợi, bạn chi quá 

nhiều tiền cho việc ăn uống cũng đã vượt qua khả 
năng tài chính của mình. Vận trình tình duyên 
không tốt cũng là do tính cách nóng nảy, bốc đồng 
của bạn. Trong tuần mới sức khỏe của chòm sao 
này đã có những thay đổi tích cực. Bạn cũng đã bỏ 
bớt đi được một số thói quen không tốt như ăn vặt 
hay ăn khuya, thay vào đó bạn siêng năng hoạt 
động, sinh hoạt đúng giờ giấc hơn.

Cự Giải 
(22/6 – 22/7) 
Tài chính của Cự 

Giải không phải lo lắng vì 
vận may của bạn sẽ đến 
trong tuần này. Công việc 
có những thay đổi tích 

cực dù thời gian trước bạn đã gặp phải một số khó 
khăn. Dù gặp khó khăn nhưng bạn đã có sự trợ giúp 
từ đồng nghiệp. Chuyện tình cảm của bạn cũng khá 
thuận lợi, các cặp đôi không có nhiều mâu thuẫn. 
Sức khỏe của Cự Giải không tốt do quá bận rộn nên 

không thể chăm sóc bản thân. Bạn nên dành ra cho 
mình thời gian để nghỉ ngơi, thư giãn.

Sư Tử 
(23/7 – 22/8) 
Công việc của 

Sư Tử đang tiến triển 
khá tốt. Tài chính tuần 
này của Sư Tử ổn định, 
tuy nhiên có thể trong 
tuần này sẽ có bạn bè 

hay người thân muốn vay tiền của bạn. Phương 
diện tình cảm trong tuần này lại không được may 
mắn cho lắm. Bạn cũng nên cân nhắc tình cảm của 
mình một chút. Sức khỏe khá ổn, dù bận rộn với 
công việc nhưng bạn luôn biết cách dành thời gian 
để ăn uống cũng như nghỉ ngơi hợp lý. Những thói 
quen này cũng đã khiến cho sức khỏe của bạn ổn 
định và tránh được nhiều bệnh tật.

Xử Nữ 
(23/8 – 22/9) 
Công việc của 

Xử Nữ không được 
như mong đợi. Vận tài 
chính của bạn không 
cần phải suy nghĩ nhiều 

khi tài lộc đang tìm tới bạn. Chuyện tình cảm trong 
tuần này nhìn chung rất thuận lợi, chòm sao này 
cũng đã được trải qua những khoảnh khắc thăng 
hoa trong tình yêu. Sức khỏe trong tuần này không 
cần lo lắng đến, thể chất của bạn đang rất tốt, không 
có vấn đề gì đáng lo ngại. Tuy nhiên việc ngồi quá 
nhiều sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, vì vậy bạn cần 
quan tâm đến vấn đề này hơn nữa nhé!

Thiên Bình 
(23/9 – 22/10) 
Chuyện  t ình 

yêu của Thiên Bình sẽ 
có những ngày tươi đẹp 
ngập tràn, bạn cảm thấy 
q u á  m a y  m ắ n  v ớ i 
những điều này. Công 

việc trong tuần này khá hiệu quả, bạn cũng đang đi 
đúng hướng để tiến lên phía trước. Đồng nghiệp 
cũng như cấp trên luôn đánh giá cao ý tưởng của 
bạn. Tuy nhiên dù công việc rất quan trọng nhưng 
bạn vẫn cần phải quan tâm đến sức khỏe của mình 
nhiều hơn. Có sức khỏe tốt thì bạn mới có thể thực 
hiện cũng như làm việc tốt hơn được.

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

Cạp đã có những chuyển 
biến mới tích cực hơn so 
với tuần trước. Tài chính 
ổn định, bạn cũng không 
phải nghĩ ngợi nhiều. Nếu 
có gặp khó khăn cũng sẽ 

có gia đình hỗ trợ. Chuyện tình cảm của bạn cũng 
rất đáng mong chờ, bạn cảm thấy hạnh phúc và 
hoàn toàn có thể tin tưởng được vào đối phương. 
Về phương diện sức khỏe, chòm sao này nên dành 
30 phút đi bộ mỗi ngày để có thể thư giãn cũng như 

rèn luyện cơ thể. Đây cũng là cơ hội tuyệt vời để Bọ 
Cạp có thể hít thở bầu không khí trong lành. 

Nhân Mã 
(22/11 - 21/12)
Tuần này công việc 

đã ảnh hưởng đến vấn đề tình 
cảm của Nhân Mã không hề 
nhỏ. Do có một vấn đề trong 
công việc mà hai bạn không 
nhường nhịn nhau. Trong 

công việc nếu như bạn xảy ra mâu thuẫn với đồng 
nghiệp nên bình tĩnh để giải quyết mọi chuyện thật 
rõ ràng. Nên nghỉ ngơi, thư giãn để cuộc sống của 
bạn bớt căng thẳng, áp lực hơn. Song song đó, bạn 
cũng nên dành thời gian để tham gia một số hoạt 
động thể thao hàng ngày, điều đó sẽ tốt rất nhiều 
cho sức khỏe của bạn đấy!

Ma Kết 
(22/12 – 19/1) 
Tình yêu của Ma 

Kết có rất nhiều điều mới 
lạ, bạn cảm thấy khá hứng 
thú khi phát hiện ra một vài 
điều thú vị về nửa kia của 

mình. Công việc tiến triển khá tốt khi mọi việc 
đang diễn ra theo đúng những gì mà bạn đã lên kế 
hoạch. Sức khỏe không được tốt khi bạn đã quá 
lười vận động. Vì vậy bạn cần phải duy trì cho bản 
thân mình một chế độ tập luyện thường xuyên dù 
tâm trạng của bạn lúc đó có ra sao đi nữa. Việc đầu 
tiên vẫn phải quan tâm đến sức khỏe của mình.

Bảo Bình 
(20/1 – 18/2) 
Công việc của Bảo 

Bình đang ở mức độ bình 
thường. Tài chính cũng 
không đáng lo ngại, chòm 
sao này biết cách quản lý 

vấn đề chi tiêu. Tuy nhiên bạn cần biết cách để 
kiểm soát cảm xúc cá nhân của chính mình, nếu 
như bạn thường xuyên có những suy nghĩ tiêu cực 
ấy thì chuyện tình cảm của bạn cũng sẽ không được 
tốt. Tình hình sức khỏe ổn nhưng bạn vẫn cần chú ý 
hơn đến chế độ ăn uống hàng ngày, khi cơ thể của 
bạn được đảm bảo thì sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ 
năng lượng bạn mới có thể làm việc tốt được.

Song Ngư 
(19/2 – 20/3)
Có một vài chuyện 

xảy ra không được như ý 
muốn. Đây là lúc bạn cảm 
thấy ấm lòng khi nhận 
được sự quan tâm chia sẻ 
của những người xung 

quanh. Công việc tuần này diễn ra khá trôi chảy, 
nhìn chung bạn cảm thấy khá thoải mái khi có thời 
gian cho những sở thích riêng. Tài chính duy trì ở 
mức bình ổn, đến khoảng cuối tuần một cơ hội bất 
ngờ sẽ đến giúp bạn làm dày hơn cho ví tiền của 
mình. Những cặp đôi trong tuần này chợt cảm thấy 
mối quan hệ chững lại, có lẽ do cả hai đều không 
biết cách làm mới tình yêu của chính mình. ■
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Cánh bồ công anh trong 
gió...

Nếu có một cánh hoa bồ công anh 
nào đó mỏng manh trong chuyện 
tình của bạn, hãy đừng phó mặc 

cánh hoa cho chiều gió thổi, mà hãy mạnh dạn nắm 
lấy và giữ thật chặt... 

Chúng tôi bên nhau vào một ngày mùa 
đông gió thổi nhiều, khi em run run tìm lấy một 
điểm tựa cho mối tình đầu tan vỡ. 

Tôi đứng lặng người bên cạnh em, đôi lần 
xót xa vì không dám đối diện vào khuôn mặt đẫm 
nước. Tôi sợ chỉ cần mình chạm vào một chút thôi 
thì em sẽ tan biến, mỏng manh như bọt nước trên 
mặt biển khơi.

- Quên anh ta đi, người yêu em sẽ không 
bao giờ làm em đau khổ.

Tôi cố gắng vỗ về. Chúng tôi lớn lên cùng 
nhau, trưởng thành cùng nhau, khi biết rung cảm 
trước một người khác là khi có thể kể cho nhau 
nghe bất cứ thứ gì trong tình yêu của mình. Những 
tưởng em luôn là người được hạnh phúc.

Em yêu một anh chàng trong cùng câu lạc 
bộ sinh viên ở trường. Còn tôi yêu em.

Em kể cho tôi nghe về những ngày hai 
người cùng đi học, cùng đi tình nguyện, người ấy ở 
bên em ra sao, chăm sóc em như thế nào. Bầu trời 
mộng mơ của em cứ thế lớn dần, có những lần 
chạm vào đáy trái tim tôi để lý trí của tôi phải gào 
thét lên, rằng hãy quên em đi, em đang hạnh phúc 
kia mà.

Tôi kể cho em nghe về một cô bạn gái bí ẩn, 
người xinh đẹp, giỏi giang, dịu dàng và dễ thương - 
một cô bạn gái kiểu mẫu. Tôi quen cô bạn bí ẩn vào 
một ngày xa xôi lắm, xa đến nỗi không thể nhớ 
được cụ thể ngày tháng, chỉ biết là bị cuốn hút, rồi 
yêu, rồi cứ thế ở bên cạnh. 

Lúc em nghe tôi kể chuyện, đôi mắt cười tít 
lại, em nói rằng thấy tôi hạnh phúc, em rất vui. Và 
khi em vui vì thấy tôi hạnh phúc, tôi lại một lần nữa 
nghe nhói ở trong tim. Dẫu vậy, tôi vẫn xoa đầu em 
cười, nụ cười trên môi khô khốc.

Lần này, chuyện tình của em như gió bay 
đi, thứ gió mỏng manh cứ ngao du khắp nơi này 
đến chốn nọ. Còn mình em của tôi ở lại, chờ đợi 
ngốc nghếch, tin cẩn đến dại khờ. Em tựa vào tôi và 
khóc, giọt nước trong veo khẽ lăn như ấp ủ hết tất 
thảy yêu thương vào đó.

Chúng tôi ở cạnh nhau khá lâu, cho đến khi 
trời chiều đã muộn, ánh hoàng hôn tắt gam màu 
hồng nhạt, chuyển đến những vùng xám đen vần 
vũ. Tôi kéo em ra về, lúc này cặp mắt đỏ mọng, 
sưng húp. Tôi khẽ khàng hôn lên mi mắt em.

- Về thôi, muộn rồi!
Những ngày sau đó tôi vẫn ở bên cạnh em 

như một thói quen. Bình thường, khi em có người 
yêu, tôi vẫn lẳng lặng bên cạnh em như thế. 

Nhưng kể từ sau chiều hôm ấy, cái ngày mà 
em bị bỏ rơi, tôi dành nhiều hơn thời gian trong 

ngày để đến bên em, khiến em không phải lo sợ, 
thấp thỏm, không phải bất an và chạy trốn trong 
khung trời kỉ niệm úa màu buồn với người đã rời xa 
em.

- Chiều nay đi hiệu sách với em nhé! Em 
cần tìm mấy thứ.

Em nhoẻn cười. Nụ cười chưa thật tươi, em 
chưa thật vui nhưng tôi đã thấy ấm lòng trở lại. 
Thật ra, đã có những lúc tôi muốn sở hữu riêng cho 
mình nụ cười ấy, ánh mắt ấy, cả giọng nói và dáng 
hình ấy. Nhưng em luôn hiện hữu với tất cả mọi 
người, không phải là của riêng tôi.

- Ừ, xong việc anh qua đón.
Tôi xoa đầu em và ra về. Tôi đã từng nghĩ 

rất nhiều về chuyện giữa tôi và em. Tôi yêu em từ 
khá lâu trước đó, nhưng chưa một lần đủ can đảm 
để nói cho em hay. 

Bởi tôi luôn nghĩ, chỉ cần yêu thôi là được, 
thứ tình yêu nồng nàn và sâu thẳm, không cần quá 
phô trương, không cần phải chính thức bằng hứa 
hẹn hay thề thốt. Con người ta vẫn dễ rơi vào 
những ảo vọng rồi thất vọng, nhất là tình yêu, càng 
hứa hẹn nhiều càng nhanh chóng rời bỏ, không 
phải vậy sao? 

Thế nhưng em lại lạc vào tay một người 
khác, một người đến sau tôi, một người biết theo 
đuổi em, biết nói những lời có cánh, biết trao cho 
em những thứ dối lừa bọc bằng vỏ ngoài ngọt ngào 
cám dỗ. Người đó không có điểm gì hơn tôi cả, trừ 
một thứ, đó là sự phô trương.

Có lẽ, tình cảm của tôi cũng nên nhìn nhận 
lại. Có lẽ, không phải lúc nào sự chân thành cũng là 
tốt nhất, nếu như không thể cho đối phương biết sự 
chân thành ấy thì có nghĩa lý gì đâu?

Chiều đó cùng em lang thang trong hiệu 
sách, tôi tìm cho mình một đĩa nhạc của Jay Chou, 
trong đó có bài “Hẹn ước hoa bồ công anh”, một 
bài hát cả tôi và em đều thích. Em thường nghe bài 
này mỗi khi rảnh rỗi, còn tôi dùng nó làm nhạc 
chuông khi em gọi đến.

- Sao tự nhiên lại mua cho em?
- Vì em ngoan.
Tôi xoa đầu em cười, vẻ bất ngờ và đôi mắt 

vui lấp lánh làm tôi tin rằng mình vừa nhìn thấy em 
của những ngày xưa cũ, những ngày chỉ có chúng 
tôi bên cạnh nhau, vô lo vô ưu, không mang nặng 
những nghĩ suy của chuyện tình cảm, cũng không 
khắc khoải đợi chờ ai...

Tôi loay hoay giữa bếp với cái món bánh 
gateau tự làm. Sắp sinh nhật em, tôi muốn mang 
cho em một niềm vui nho nhỏ. Cú sốc tình cảm của 
em cũng dần qua, em trưởng thành hơn đôi chút, 
suy nghĩ nhiều hơn, dịu dàng trầm lặng hơn. 

Dù thế cũng không khiến tình yêu trong tôi 
thay đổi. Không một chút nào đổi thay. Tôi nghĩ, có 
lẽ nó còn nhiều hơn so với phần mà tôi có thể tưởng 
tượng.

Phần bánh đã cho vào lò nướng, tôi bắt đầu 
đến phần làm kem để phủ lên mặt bánh, tham khảo 
đủ các thể loại, cuối cùng cũng chọn cho mình một 
kiểu mẫu vừa đơn giản vừa tinh tế, lại dễ làm với 

một anh chàng vốn vụng về như tôi.
Giữa lúc tất bật, tiếng nhạc quen thuộc 

vang lên...
“Lời nguyện ước bên nhau lớn khôn em 

vẫn thầm tin vào lời hứa màu hồng anh đã nói...”.
- Là anh ấy...
Em khóc. Tôi vội vã gạt tất cả mà bỏ chạy 

đi tìm em, đến nơi em đang ở đó chờ tôi... Tình cũ 
trở về, nói yêu em, xin lỗi em vì đã sai rồi. Lúc tôi 
đến nơi chỉ còn ánh đèn vàng vọt, bóng dáng em bé 
nhỏ, lọt thỏm bị bao phủ bởi những ánh đèn quảng 
cáo xanh đỏ. Tôi lại gần, em ngước đôi mắt mọng 
nước.

- Anh ấy muốn bắt đầu lại... em phải làm 
sao, anh ơi?

Tôi ngồi xuống ôm em trọn vẹn trong vòng 
tay mình, như thể chỉ cần tôi lơi tay một phút thì em 
sẽ biến mất, biến mất hoàn toàn trong thế giới này. 
Em nấc nhẹ, nước mắt phủ đẫm vai áo. 

Tôi lặng yên, không biết nói gì mặc cho 
trong lòng như nổi bão. Chúng tôi ngồi bên nhau 
như thế, tựa vào lưng nhau và chẳng ai cho ai hay 
biết về một điều gì. 

Kể cả chuyện vừa xảy ra tôi cũng không tài 
nào biết được, chỉ loáng thoáng một vài câu trong 
lúc em nói trong điện thoại, tự liên kết chúng lại với 
nhau rồi hình thành ra câu chuyện. Tôi không 
muốn hỏi, không muốn người xa lạ đó làm em đau 
thêm một lần nữa, xen vào giữa tình cảm của chúng 
tôi thêm một lần nữa.

Cuối ngày, chúng tôi ra về, em mệt mỏi 
nằm trên lưng tôi, tôi cõng em đi trên những con 
phố bỏ mặc ánh nhìn ái ngại của mọi người xung 
quanh. 

Em của tôi quá bé nhỏ trước những thương 
tổn của chuyện tình vừa qua, tôi không muốn để em 
đơn độc chống chọi và ngập dần trong những đớn 
đau ấy. Vừa đi tôi vừa hát khe khẽ một đoạn trong 
bài hát mà chúng tôi cùng thích.

“Ngoài hành lang bị phạt quỳ em cứ khóc
Anh vội dỗ dành vì anh là người có lỗi
Mọi nơi anh đến em vẫn luôn theo sát bên
Dù qua bao năm nhưng sao thật chẳng dễ 

quên...”.
Ký ức thơ trẻ ùa về, tôi chỉ ước, giá như tôi 
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và em có thể mãi sống êm đềm trong 
khoảng không gian của chúng tôi và em sẽ không 
bị ai khác làm đau khổ thêm nữa. Nhưng cuộc sống 
luôn xuất hiện những ngã rẽ khác nhau, vào những 
thời điểm khác nhau, cho phép con người ta được 
quyền lựa chọn đường đi của mình.

Tôi nên tiếp tục thầm lặng bên em hay sẽ 
thu hết can đảm để ngỏ lời với em? Liệu rằng em có 
chấp nhận tôi không...

Tôi trở về nhà và nhìn thấy cửa lò nướng 
mở tung, phần bánh gateau bị đen xém một phần, 
dụng cụ làm bánh vẫn ngổn ngang trên bàn.

Sinh nhật em tròn hai mươi tuổi, sinh nhật 
không có bánh và nến; không có hoa và quà, chỉ có 
nước mắt.

Sinh nhật em không có tôi hiện hữu, tình 
cảm của tôi vẫn còn chôn sâu chưa được đón nhận, 
như chiếc bánh gateau sớm đã bị lãng quên.

Tôi thu dọn tất cả, bất giác một phút nào đó 
rất nhanh trôi qua, nước mắt mát lành dâng lên 
trong đáy mắt. Tôi tự thấy tình yêu của mình thật 
tội nghiệp, dù chỉ là một khắc trôi qua rất nhanh.

Sau ngày hôm ấy, em nói với tôi rằng em sẽ 
ổn. Em quyết tâm quên đi chuyện tình cảm làm em 
đau lòng. Tôi không biết nên vui hay buồn, bởi em 
nói sẽ quên nghĩa là em còn nhớ. Em nhớ một 
người thoáng qua trong vài tuần ngắn ngủi hơn là 
nhớ đến tôi - người đã bên cạnh em từ rất lâu rồi...

- Chuyện của em đã thế, còn chuyện của 
anh thì sao? Lâu nay không thấy anh kể chuyện của 
chị ấy.

Em ngô nghê nhìn tôi, môi khẽ cong lên bắt 
chuyện. Tôi nhìn vào sâu thẳm đôi mắt em, ngập 
ngừng nửa muốn bộc bạch ngay lập tức, nửa muốn 
nén khờ dại vào trong lòng. Tôi lặng lẽ thở dài, bởi 
em cần thời gian để lãng quên và tiếp nhận. Tôi 
không thể ích kỷ chỉ nghĩ đến tình cảm của riêng 
mình.

- Cô ấy đang không ổn, không ổn một chút 
nào. Nhưng anh vẫn ở bên cạnh cô ấy thôi. Có lẽ, 
tốt nhất là anh sẽ ở bên cạnh cô ấy, mãi mãi...

Em từ từ hướng ánh mắt nhìn ra phía cửa 
sổ.

- Chị ấy thật tốt, tình yêu của hai người thật 
đẹp.

Nói rồi em đến góc phòng cầm cây đàn 
guitar ấn vào tay tôi, ngồi xuống ghế đối diện và 
mỉm cười. Như thói quen, tôi hát cho em nghe, 
những giai điệu nhẹ nhàng, từ một bài hát buồn, bài 
hát đã trở thành nỗi ám ảnh, trải dài những tháng 
ngày yêu đương của tôi. Bài hát về một lời hẹn ước 
từ xa xôi, có một người đã lãng quên, một người 
vẫn luôn níu lấy. 

Khi xưa, tôi vẫn thường đàn hát cho em 
nghe, em ngồi ngoan hiền ngay bên cạnh, đôi mắt 
nhìn lãng du đâu đó, thoáng chốc lại nhìn tôi mỉm 
cười. Bây giờ, sau rất nhiều những khoảng cách xa, 
sau rất nhiều chuyện đã xảy ra, chúng tôi lại trở về 
với mốc thời gian ấy. Tôi mỉm cười, trong câu hát 
dường như có chút nghẹn ngào...

Em hẹn tôi đến nhà, tự tay em làm một bàn 
thức ăn đầy ắp những món ngon, là những món mà 
cả hai đứa chúng tôi đều thích.

- Anh ăn thật nhiều vào nhé, sắp tới sẽ 
không có cơ hội được ăn nữa đâu.

Em cúi mặt, gắp vào bát cho tôi. Thoáng 
nhận ra sự ngập ngừng ấy, tôi ngước nhìn.

- Em đi đâu vậy? - Tôi bàng hoàng.
- Ừm. Không xa lắm, cũng không gần lắm. 

Một nơi đủ để em vui.
Em vẫn không nhìn tôi, ánh nhìn trôi đi vô 

định. Tôi bất giác thở dài, tiếng thở dài kéo đến từ 
những ngày xưa cũ, từ những ngày đầu tiên tôi biết 
yêu một người con gái, cho đến khi không thể níu 
giữ người ấy ngay cả khi người ấy luôn bên cạnh 
mình.

- Rồi em sẽ lại về thôi, khi nào em thấy ổn.
Tôi không tranh luận với em về sự trốn 

chạy, vì tôi biết khi em đã quyết định nghĩa là em sẽ 
ra đi, gọi tôi đến chỉ là thông báo cho tôi biết mà 
thôi. Nơi em chọn là một vùng đất mới, em xin 
chuyển thực tập vào trong đó, tự bắt đầu tất cả mọi 
thứ. Kể cả là tình yêu.

Ngày tiễn em đi, tôi có mặt vờ hờ hững, ánh 
mắt tôi nheo lại với một chút nhớ mong. Lạ thật, 
nhớ ngay cả khi em đang đứng trước mặt mình. 
Vậy mà tôi không nói được nhiều, chỉ vẻn vẹn một 
câu.

- Nhớ giữ gìn sức khỏe!
Em đi, tình yêu của tôi như cánh bồ công 

anh mỏng manh trong bài hát, sớm đã cuốn đi cùng 
gió. Dẫu vậy tôi vẫn kiên nhẫn đứng chờ, mong 
ngóng cho đến khi nào em quay trở lại. Chúng tôi 
đã bên nhau nhiều ngày như thế, sao có thể vì một 
chút cách xa mà trở nên nhạt nhòa...

Sau khi ổn định mọi thứ, em gọi về cho tôi, 
lúc đó là ban đêm khi mà tôi và em cùng ngồi nơi 
ban công, để gió thổi tràn qua mặt và sương đậu 
trên vai ướt đẫm áo.

- Anh này, có nhớ em không?
Tôi im lặng, cảm thấy mọi lời nói bây giờ 

đều trở nên vô nghĩa. Tôi nhớ em, nghe giọng nói 
của em ở đầu kia điện thoại lại nhớ nhiều hơn nữa. 
Nhưng biết nói gì đây? Phải làm sao thì em mới 
hiểu?

- Đồ ngốc! Không được nhớ em đâu, chị ấy 
sẽ giận anh đấy!

Vừa định nói gì đó để xua tan sự im lặng thì 
câu nói của em ngân vang, giọng em như bị nghẹt 
mũi, vừa nói vừa cười cố để cho tôi không nhận ra 
sự ngượng nghịu nơi em. Tôi còn nghe rõ phía bên 
ấy là tiếng radio phát ra giai điệu của bài hát quen 
thuộc, giọng của người dẫn chương trình đầy xúc 
động.

“Em muốn tặng bài hát này cho một người, 
người đã luôn ở bên cạnh em, cùng lớn lên với em, 
người duy nhất là cả thế giới to lớn này của em. Em 
không đủ can đảm để nói những gì em đang nghĩ, 
nhưng hy vọng khi nghe được bài hát này người ấy 
sẽ hiểu. Sự thật là em vẫn luôn mong chờ, vẫn luôn 

hy vọng, chỉ đến khi không thể tiếp tục em mới 
chọn cách ra đi...”.

Tôi lặng người, nghe cay đắng tan nơi đầu 
lưỡi, nghe tim mềm run lên thổn thức. Tôi nghe 
được tiếng thở rất khẽ của em bên kia điện thoại và 
trong không gian vắng lặng, tiếng radio vẫn vang 
lên giai điệu nhẹ nhàng, buồn man mác...

“Lời nguyện ước bên nhau lớn khôn em 
vẫn thầm tin vào lời hứa màu hồng anh đã nói...”.

Bất giác tôi cất lên thành lời hát như thói 
quen, ký ức hiện về rõ nét cảnh tôi ngồi đàn và em 
ngồi phía đối diện, trong căn phòng nhỏ của em, 
đôi mắt em vô định nơi nào lại đặt vào tôi tin cẩn, 
môi khẽ mỉm cười.

“Bởi vì chúng ta chẳng thể đợi chờ sao 
băng

Nghiêm túc thả xuống đồng xu định mệnh
Cũng không biết anh có thể đi tới đâu
Anh chẳng còn có thể nói ra sự khác biệt.
Em là một người bạn?
Hay một tình yêu đã thoáng qua anh...”.
Lời hát trong radio còn chưa dứt, lời trong 

cổ họng tôi còn lưỡng lự chưa kịp thoát ra, em đã 
vội vàng tắt máy. Tôi ngước nhìn những vì sao trên 
màn nhung thăm thẳm, trong một đêm mùa đông 
buốt lạnh, tôi nhận ra tình yêu của mình. Và chắc 
chắn, tôi sẽ đi tìm lại cánh bồ công anh trong gió, 
chỉ của riêng tôi...

Nếu có một cánh hoa bồ công anh nào đó 
mỏng manh trong chuyện tình của bạn, hãy đừng 
phó mặc cánh hoa cho chiều gió thổi, hãy mạnh dạn 
nắm lấy và giữ chặt. 

Chúng ta mất quá nhiều thời gian để lưỡng 
lự mà quên đi việc ấy thật ra chỉ là một điều vô 
nghĩa, chỉ khi nào chúng ta thật sự đã để vụt mất 
người mà ta yêu thương, lúc bấy giờ mới trở nên 
tiếc nuối... ■

Hạc Xanh

Khoảng trời bình yên

hoảng thời gian sau khi thi Đại học Kxong còn “căng” hơn cả khi ôn 
luyện...

Những ngày gần có kết quả, hầu như lúc 
nào tôi cũng lang thang trên mạng chờ xem điểm. 
Khi biết điểm rồi, tôi lại chăm chăm chờ điểm 
chuẩn của trường mà mình đăng kí. 

Lúc nào cũng có cảm giác bực bội và sẵn 
sàng nổi cáu với bất cứ ai hỏi tôi về việc tôi đậu, 
hay rớt.

Lại thêm một đêm nữa cảm giác nóng ruột 
choáng tâm trí, khiến những giấc mơ cũng trở nên 
mong manh. Tôi tỉnh giấc khoảng vào lúc hai giờ 
sáng. 

Sau khi uống một ngụm nước, biết chắc 
mình không thể ngủ tiếp lại được, tôi ngồi trước 
bàn học, ngắm những vì sao nhấp nháy và nghe 
những bản nhạc yêu thích. 

Tôi nhẩm hát theo, mong những bất an 
trong lòng sớm biến mất. Đến gần sáng, thấy mệt, 
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tôi đi ngủ lại. Mẹ lên phòng gọi tôi dậy lúc 
tám giờ sáng.

- Vân, dậy đi. Sáng rồi, con định ngủ đến 
chừng nào?

Tôi hé mắt. Ánh mặt trời rọi thẳng vào mắt 
khiến mắt tôi nheo lại.

- Con gái con đứa gì mà không dọn phòng 
gì hết vậy? Sách vở để lung tung hết.

- Tí nữa con sẽ dẹp.
- Con lúc nào cũng nói tí nữa, tí nữa nhưng 

mẹ chẳng thấy con dọn dẹp bao giờ cả. Phòng lúc 
nào cũng bừa bộn.

Tôi cáu kỉnh bước khỏi giường, nhặt một 
cuốn sách dưới chân giường để lên kệ sách.

- Mẹ muốn trước giờ ăn trưa con phải dọn 
sạch phòng. Hôm sau cũng dậy sớm phụ mẹ đi chợ 
hay tưới mấy chậu cây cảnh của bố chứ. Con cũng 
nên xuống bếp tập nấu ăn đi. Con gái lớn gì mà…

Mẹ bỏ lửng câu nói, thu nhặt đống truyện 
tranh của tôi nằm trên sàn bỏ lên bàn học.

- Kết quả thi Đại học của con đã có chưa? 
Bé Hạnh nhà hàng xóm đã có rồi đấy!

- Nó thi trường khác, con thi trường khác 
cơ mà - Tôi cáu.

- Con không được giấu mẹ điểm thi đấy.
- Con giấu mẹ làm gì?
- Nhất định không được giấu mẹ.
- Con biết rồi, sao mẹ cứ nói mãi thế?
Tôi gắt nhẹ rồi vào phòng vệ sinh đóng cửa 

lại. Dù không nhìn thấy, tôi có thể biết được gương 
mặt mẹ lúc ấy. Khó có thể diễn tả bằng lời nhưng 
nhất định đó không phải là một gương mặt vui vẻ.

Sau buổi sáng đó mẹ chẳng nói chuyện với 
tôi nữa. Tôi biết mẹ giận mình. Nhưng tôi cũng 
chẳng buông ra lời xin lỗi. Hai mẹ con im lặng ăn 
cho hết bữa cơm.

Tình trạng chiến tranh lạnh cứ thế kéo dài 
vài ngày. Bố tôi đoán biết được tình hình, vì đây 
không phải là lần duy nhất mẹ và tôi xảy ra tình 
trạng như thế này. Tính mẹ tôi hay la và chuyện gì 
cũng nhắc đi nhắc lại. Bố cố làm hòa bằng những 
câu chuyện hài hước của mình, nhưng mẹ tôi chỉ 
bảo:

- Ông ăn cho xong đi.
Và như những lần mẹ giận khác, tôi biết, 

chỉ cần tôi mở miệng nói chuyện như mọi ngày, mẹ 
sẽ chẳng dỗi nữa. Nhưng tính tôi bướng bỉnh, dù 
biết rằng mình nói thế với mẹ là sai, dẫu trong lòng 
khó chịu khi bị mẹ giận, nhưng tôi vẫn nhất quyết 
duy trì chiến tranh lạnh.

Hôm nay cả bố và mẹ đều vắng nhà, đến tối 
mới về. Nhỏ em gái đi học thêm tiếng Anh sẽ ghé 
nhà bạn thân nên buổi trưa tôi ở nhà một mình. 
Lười nấu cơm, tôi nấu mì gói rồi bưng tô ra ngoài 
hiên nhà ngồi ăn. 

Trưa nắng chang chang nhuộm màu vàng 
phố nhỏ vắng tanh. Thằng nhóc hàng xóm sáu tuổi 
đang tập đi xe đạp một mình. Tôi ngắm thằng bé cứ 
đi qua đi lại trước nhà mình. Thấm mệt, nó dừng 
lại. Tôi vẫy nó vào nhà chơi. Thằng bé dựng cái xe 

trong sân rồi chạy đến ngồi cạnh tôi. Nó ngước 
nhìn cây trứng cá.

- Chị Vân cho em mấy trái trứng cá nhé?
- Ừ, cứ hái đi. Đừng có bẻ cành đấy nhé!
Nó bắt đầu leo lên trên cao. Tôi bảo:
- Coi chừng té đó nha!
- Trèo cây là nghề của em mà chị.
Tôi phì cười.
- Ngày xưa chị mày cũng từng tự hào thế 

đấy. Nhưng mà có lần trèo không chú ý, ngã gãy tay 
đấy nhóc!

Tôi chợt im phắc khi kỉ niệm ngày xưa chợt 
trở về mồn một. Hồi năm, sáu tuổi, tôi thường trèo 
lên chạc ba của cây trứng cá, thích thú với cảm giác 
nhìn xuống, như thế mình chẳng còn là một cô bé 
con nữa. 

Mẹ hễ nhìn thấy tôi lăm le leo trèo là cấm, 
và tôi cũng bảo mẹ rằng trèo cây là nghề của tôi mà. 
Rồi có lần tôi chẳng chú ý cành mềm, ngã gãy tay 
phải bó bột cả tháng trời. Mẹ giận la tôi liền mấy 
ngày nhưng mắt thì rơm rớm. 

Hồi đó tôi làm nũng mẹ nhiều vì gãy tay 
chẳng chơi bời gì được, lại còn ngứa ngáy khó 
chịu. Mẹ lẳng lặng nấu món chè hạt sen mà tôi 
thích, mang về cho tôi những bộ đồ hàng xinh xinh.

Tôi ngồi thẩn thờ nhớ lại, chẳng để ý thằng 
Toán đã trở về mặt đất với một mũ đầy quả trứng 
cá.

- Chị Vân ăn không?
Nó chìa ra cho tôi một nắm tay. Tôi cười.
- Lớn rồi không ăn trứng cá nữa đâu.
- Lớn rồi chảnh ha.
Tiếng mẹ nó gọi nó về từ bên kia vọng sang.
- Mẹ em về rồi. Chắc mẹ đi chợ có mua chè 

đậu xanh cho em. Em về nha chị.
Rồi nó vội vàng dắt chiếc xe đạp đi. Sân 

trước nhà tôi lại trở nên yên tĩnh kì lạ, với nắng 
vàng, tán cây trứng cá và những cái lá rụng trộn lẫn 
với những cánh hoa trắng bé xíu.

Ngày bé tôi cũng hay ngồi chờ mẹ đi chợ 
về. Trong cái giỏ của mẹ sẽ dành sẵn những món đồ 
bé nhỏ. Một chiếc bánh tiêu hay bánh da lợn, một 
trái táo, trái cam hay một bịch chè đậu xanh. Rồi từ 
lúc nào nhỉ, tôi đã thôi chờ đón những món quà ấy.

Và tôi nhớ, cũng những ngày bé bỏng ấy, 
cũng trời trưa nắng như thế này mẹ đã chở tôi đi 
học trên chiếc xe đạp duy nhất của cả nhà. Lưng áo 
mẹ ướt đẫm mồ hôi khi mẹ gò lưng đạp lên dốc cao. 
Tôi đã chẳng còn bám mẹ đi mọi nơi khi đã có thể 
tự đi bằng sức mình.

Có cảm giác tôi đã bỏ mẹ lại ở một khoảng 
trời nào đó và không hề ngoái đầu nhìn lại.

- Mình phải xin lỗi mẹ thôi - Tôi nhủ thầm 
và dẹp cái tính cứng đầu của mình sang một bên. 
Tôi khóa cửa nhà và ra cửa hàng bánh mua một cái 
bánh kem khá lớn với trái cây trang trí ở trên. 

Tôi còn mua thêm na, loại trái cây mẹ thích 
nhất. Mẹ có lần đã nói, những quả na làm mẹ nhớ 
những ngày còn bé cùng những kỉ niệm với bà 
ngoại. Khi về nhà, nhỏ em đã về rồi, nó trách tôi bắt 

nó chờ ngoài cổng mỏi cả chân. Tôi lên phòng, mở 
máy vi tính lên và kiểm tra xem đã có điểm chuẩn 
chưa.

Tối đó, tôi cũng xuống bếp chuẩn bị bữa 
tối. Mẹ vẫn không nói gì. Cả nhà ăn uống như bình 
thường. Đến cuối buổi ăn, tôi bê ra bánh kem và túi 
na. Tôi nói với mẹ một cách bình thường, như chưa 
hề có trận chiến tranh lạnh nào cả.

- Mẹ, con có kết quả thi rồi!
Mẹ vội vã hỏi ngay:
- Sao rồi hả con?
Tôi đưa tay chữ V chiến thắng.
- Dĩ nhiên là đậu rồi. Con gái mẹ mà!
Mẹ tôi cười rạng rỡ, cứ hỏi đi hỏi lại mãi, là 

thiệt hả con. Và mẹ vui vẻ ăn na cùng bánh kem, 
quên bẵng đi đang giận tôi. Tôi nhìn bố, thấy ông 
nháy mắt với tôi...

Hai tháng sau vào một buổi tối trời lác đác 
mưa, tôi lên xe vào thành phố để chuẩn bị nhập học.

Chiều đó mẹ kiểm tra hành lí lại cho tôi lần 
cuối, vẫn không ngưng chê tôi lớn rồi mà không 
biết tự chăm sóc mình, để quên bàn chải đánh răng. 
Mẹ nhét thêm vào vali thuốc đau đầu, đau bao tử… 
Bữa cơm tối có những món mà tôi thích.

Tôi lên xe rồi, vẫn thấy bố mẹ đứng ở bến 
trông theo, dưới ánh đèn vàng mù mờ ấm áp. Vào 
xe rồi chẳng còn ngửi được mùi đất ẩm bốc lên khi 
mưa xuống, chỉ còn hơi lạnh đầy ắp phả ra từ máy 
lạnh. Tôi đưa tay vẫy, mỉm cười tạm biệt. Bố đưa 
tay vẫy lại. Chỉ mẹ đứng im, đưa tay làm động tác 
bảo tôi mặc áo khoác vào kẻo lạnh.

Xe chuyển bánh. Hình ảnh bố mẹ xa dần rồi 
khuất hẳn. Chỉ còn những ngôi nhà, những hàng 
cây không ngừng chuyển động về phía sau. Mưa 
vẫn lác đác rơi. Tôi nhắm mắt mơ màng ngủ.

Chẳng biết là bao lâu, tôi giật mình tỉnh 
khỏi giấc ngủ chập chờn. Không cảm thấy buồn 
ngủ, tôi lôi chiếc ipod và những giai điệu country 
lại là người bạn đồng hành. Xe đã đi qua địa phận 
tỉnh khác. 

Trời chẳng còn mưa nữa. Thay vào đó là 
trăng sáng rõ soi sáng cảnh vật bên ngoài, phủ lên 
chúng một màu bàng bạc huyền ảo. Tôi nhận thức 
rõ ràng hơn rằng mình đã chính thức rời khỏi nhà 
rồi, rời khỏi vòng tay bố mẹ bảo vệ chở che. Và 
chẳng còn những tiếng cằn nhằn của mẹ đánh thức 
mỗi sớm mai.

Tôi cho tay vào túi áo khoác. Những ngón 
tay chạm phải vài viên kẹo bạc hà. Có lẽ mẹ đã cho 
vào túi áo khoác, sợ những lúc cổ họng tôi cảm thấy 
khó chịu vì khí lạnh và khô từ máy lạnh. Cảm nhận 
được tình yêu của bố của mẹ vẫn ở đây, mắt tôi cảm 
thấy ươn ướt...

Con sẽ nhớ mãi khoảng trời bình yên có 
tình yêu thương của bố mẹ luôn dành cho con... ■ 

Fuyu
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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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