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* 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

2020
November 08, 2022



Trang 02

Issue # 2020 * Tuesday, November 08,  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

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

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

t.m

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Auto Repair Shop

For Rent

NEW

909-2029/1597

Caàn Thôï Massage 

Caàn thôï massage, neáu bieát laøm theâm 

toùc hoaëc chaân tay nöôùc caøng toát. Tieäm 

naèm khu Southwest, goùc Bellaire & 

Hwy 6.

Bellaire & Hwy 6

Xin lieân laïc Tina: 713-842-0918
ÖÙng vieân quan taâm, vui loøng lieân laïc ñeå bieát theâm chi tieát:

NEW

910-2029/1597

Nhaø Haøng Caàn Ngöôøi

Nhaø haøng chuùng toâi ñang tuyeån nhieàu 
vò trí löông cao nhö: Tieáp taân, chaïy baøn, 
ñaàu beáp, nhaân vieân beáp chieân ...

New! New! New!

832-756-6516
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SÖÙC KHOÛE & ÑÔØI SOÁNG

Những con số “biết nói” 
nếu bạn bỏ hút thuốc lá

Hút thuốc lá là một trong những 
nguyên nhân hàng ầu gây tử đ
vong có thể ng n ngừa ược trên ă đ

thế giới. Nhiều người lo sợ rằng sẽ mất nhiều thời 
gian ể thấy ược những cải thiện về sức khỏe của đ đ
cơ thể, nhưng lợi ích thực sự nhanh hơn những gì 
mà chúng ta thường nghĩ.

Bỏ thuốc lá có nghĩa là phá vỡ chu kỳ 
nghiện và về cơ bản là loại bỏ hiện tượng lặp lại của 
não bộ để ngừng nghiện nicotine. Để thành công, 
những người hút thuốc muốn bỏ thuốc lá cần phải 
có một kế hoạch để đánh bại cảm giác thèm thuốc 
và các tác nhân gây ra.

Những lợi ích của việc bỏ hút thuốc bắt đầu 
sau ít nhất 1 giờ sau điếu thuốc cuối cùng hút. 
Người hút thuốc càng sớm bỏ thuốc, họ càng giảm 
nhanh nguy cơ mắc bệnh ung thư, bệnh tim và 
phổi, và các bệnh khác liên quan đến hút thuốc lá.

Sự thay đổi theo từng giờ sau khi bỏ 
thuốc lá

Những lợi ích gần như ngay lập tức. Ngay 
sau khi một người ngừng hút thuốc, cơ thể của họ 
bắt đầu phục hồi theo những cách sau:

Sau 1 giờ: Chậm nhất là 20 phút sau khi hút 
điếu thuốc cuối cùng, nhịp tim sẽ giảm xuống và 
trở lại bình thường. Huyết áp bắt đầu giảm và tuần 
hoàn có thể bắt đầu cải thiện.

Sau 12 giờ: Thuốc lá có chứa nhiều chất 
độc đã biết bao gồm carbon monoxide, một loại khí 
có trong khói thuốc lá.

Khí này có thể gây hại hoặc gây tử vong ở 
liều lượng cao và ngăn cản oxy đi vào phổi và máu. 
Khi hít phải liều lượng lớn trong thời gian ngắn, có 
thể bị ngạt thở do thiếu oxy.

Ảnh minh họa
Chỉ sau 12 giờ không hút thuốc lá, cơ thể sẽ 

tự làm sạch carbon monoxide dư thừa trong thuốc 
lá. Mức carbon monoxide trở lại bình thường, làm 
tăng mức oxy của cơ thể.

Sau 1 ngày: Chỉ 1 ngày sau khi bỏ thuốc lá, 
nguy cơ nhồi máu cơ tim bắt đầu giảm. Hút thuốc lá 
làm tăng nguy cơ phát triển bệnh tim mạch vành do 
làm giảm lượng cholesterol tốt, khiến việc tập thể 
dục có lợi cho tim trở nên khó khăn hơn. Hút thuốc 
còn làm tăng huyết áp và tăng đông máu, tăng nguy 
cơ đột quỵ.

Chỉ trong vòng 1 ngày sau khi bỏ hút thuốc, 
huyết áp của một người bắt đầu giảm, giảm nguy 
cơ mắc bệnh tim do huyết áp cao do hút thuốc gây 
ra. Trong thời gian ngắn này, mức oxy của một 
người sẽ tăng lên, khiến hoạt động thể chất và tập 
thể dục dễ dàng hơn, thúc đẩy các thói quen có lợi 
cho tim mạch.

Sau 2 ngày: Hút thuốc lá làm tổn thương 
các đầu dây thần kinh chịu trách nhiệm cho các 
giác quan về mùi và vị. Trong ít nhất 2 ngày sau khi 
bỏ thuốc, một người có thể nhận thấy khứu giác cao 
hơn và vị giác sống động hơn khi các dây thần kinh 
này hồi phục trở lại.

Sau 3 ngày: Nồng độ nicotine trong cơ thể 
một người sẽ cạn kiệt. Mặc dù không có nicotine 
trong cơ thể sẽ tốt cho sức khỏe hơn, nhưng sự suy 
giảm ban đầu này có thể gây ra tình trạng hội chứng 
cai nicotine. Khoảng 3 ngày sau khi bỏ thuốc, hầu 
hết mọi người sẽ cảm thấy ủ rũ và cáu kỉnh, đau đầu 
dữ dội và thèm thuốc khi cơ thể điều chỉnh lại.

Sau 1 tháng: Trong vòng 1 tháng, chức 
năng phổi của một người bắt đầu cải thiện. Khi 
phổi lành và sức chứa của phổi được cải thiện, 
những người hút thuốc trước đây có thể nhận thấy 
ít ho và khó thở hơn. Sức bền khi hoạt động thể 
thao tăng lên và những người hút thuốc trước đây 
có thể nhận thấy khả năng mới cho các hoạt động 
tim mạch, chẳng hạn như chạy và nhảy.

Sau 1-3 tháng: Trong vài tháng tiếp theo 
sau khi bỏ thuốc, tuần hoàn tiếp tục được cải thiện.

Sau 9 tháng: Chín tháng sau khi bỏ thuốc 
lá, phổi đã tự lành đáng kể. Các cấu trúc mỏng 
manh, giống như sợi tóc bên trong phổi được gọi là 
lông mao đã phục hồi sau khi bị tổn thương do khói 
thuốc lá gây ra cho chúng. Những cấu trúc này giúp 
đẩy chất nhầy ra khỏi phổi và giúp chống lại nhiễm 
trùng.

Vào khoảng thời gian này, nhiều người 
từng hút thuốc nhận thấy tần suất nhiễm trùng phổi 
giảm vì các lông mao đã lành có thể thực hiện công 
việc của họ dễ dàng hơn.

Sau 1 năm: Một năm sau khi bỏ hút thuốc, 
nguy cơ mắc bệnh mạch vành của một người giảm 
đi một nửa. Rủi ro này sẽ tiếp tục giảm qua mốc 1 
năm.

Sau 5 năm: Thuốc lá có chứa nhiều chất 
độc được biết đến là nguyên nhân làm thu hẹp động 
mạch và mạch máu. Chính những chất độc này 
cũng làm tăng khả năng hình thành các cục máu 
đông.

Sau 5 năm không hút thuốc, cơ thể đã tự 
chữa lành đủ để các động mạch và mạch máu bắt 
đầu mở rộng trở lại. Sự mở rộng này có nghĩa là 
máu ít có khả năng đông lại hơn, giảm nguy cơ đột 
quỵ. Nguy cơ đột quỵ sẽ tiếp tục giảm trong 10 năm 
tới khi cơ thể ngày càng hồi phục.

Sau 10 năm: Sau 10 năm, cơ hội phát triển 
ung thư phổi và tử vong vì bệnh ung thư phổi của 
một người giảm gần một nửa so với người tiếp tục 
hút thuốc. Khả năng phát triển ung thư miệng, vòm 
họng hoặc tuyến tụy đã giảm đáng kể.

Sau 15 năm: Sau 15 năm bỏ thuốc lá, khả 

năng mắc bệnh tim mạch vành tương đương với 
người không hút thuốc. Tương tự, nguy cơ phát 
triển ung thư tuyến tụy đã giảm xuống mức tương 
tự như người không hút thuốc.

Sau 20 năm: Sau 20 năm, nguy cơ tử vong 
do các nguyên nhân liên quan đến hút thuốc, bao 
gồm cả bệnh phổi và ung thư, giảm xuống mức của 
một người chưa bao giờ hút thuốc trong đời. Ngoài 
ra, nguy cơ phát triển ung thư tuyến tụy đã giảm 
xuống so với những người chưa bao giờ hút thuốc.

Những lợi ích khác từ việc bỏ hút thuốc 
lá

Những cột mốc được nêu ra ở trên chỉ một 
vài lợi ích của việc bỏ thuốc lá. Bỏ thuốc lá làm 
giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, cho phép các 
mạch máu hoạt động tốt hơn, tôt́  cho tim và phổi 
của bạn.

Tuổi thọ của những người hút thuốc ngắn 
hơn ít nhất 10 năm so với những người không hút 
thuốc. Bỏ thuốc lá trước 40 tuổi giúp giảm nguy cơ 
tử vong do bệnh liên quan đến hút thuốc lá khoảng 
90%.

Bỏ thuốc lá khi còn trẻ sẽ làm giảm nguy cơ 
sức khỏe của bạn nhiều hơn, nhưng bỏ thuốc lá ở 
mọi lứa tuổi có thể mang lại những năm tháng cuộc 
sống bị mất đi nếu tiếp tục hút thuốc.

Loại bỏ thói quen hút thuốc lá mang lại một 
số phần thưởng mà bạn sẽ nhận thấy ngay lập tức 
và một số phần thưởng sẽ xuất hiện dần theo thời 
gian. Và đây chỉ là một số lợi ích khác mà bạn có 
thể nhận thấy:

- Thức ăn ngon hơn.
- Khứu giác của bạn trở lại bình thường.
- Hơi thở, tóc và quần áo của bạn thơm hơn.
- Răng và móng tay của bạn ngừng ố vàng.
- Các hoạt động bình thường giúp bạn bớt 

khó thở hơn (ví dụ, leo cầu thang hoặc làm việc nhà 
nhẹ).

- Bỏ thuốc lá cũng giúp ngăn chặn tác hại 
của thuốc lá đối với ngoại hình của bạn, bao gồm 
nhăn da sớm, bệnh nướu răng và rụng răng. ■ 

Thiết bị kiểm tra ung thư vú 
cầm tay

Hai sinh viên người Anh đã phát 
triển thành công thiết bị cầm tay sử 
dụng sóng âm. Thiết bị có thể giúp 

phụ nữ sớm phát hiện ung thư vú.
Thiết bị này có tên Dotplot, kích thước 

khoảng chừng 2 ngón tay. Sử dụng thiết bị này khá 
đơn giản, đầu tiên kết nối thiết bị với điện thoại 
thông minh, sau đó di chuyển thiết bị xung quanh 
ngực để hệ thống xây dựng một mô hình tổng thể.

Tiếp đó, ứng dụng trên điện thoại sẽ hướng 
dẫn phụ nữ tự kiểm tra bằng cách di chuyển thiết bị 
đến từng khu vực được chỉ định.

Sau vài tháng sử dụng, thiết bị sẽ so sánh 
các thông số và cảnh báo nếu thấy sự phát triển bất 
thường của những tế bào vùng ngực. ■ 
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SÖÙC KHOÛE & ÑÔØI SOÁNG

Ai là người đầu tiên tìm ra 
chuỗi ADN - vật liệu di truyền 
của tất cả sinh thể

Việc tìm ra chuỗi AND được xem là 
công trình quan trọng giúp các nhà 
khoa học giải mã được nhiều điều 

bí ẩn về chức năng lưu giữ, bảo quản và truyền đạt 
thông tin di truyền giữa các thế hệ. Đây là một 
trong những bước đột phá khoa học lớn nhất và 
quan trọng nhất trong thế kỷ XX.

Ai là người đầu tiên tìm ra chuỗi ADN?
Vào ngày 28/2/1953, có 2 nhà khoa học trẻ 

bước vào trong quán rượu Eagle ở Cambridge 
(Anh) và thông báo với đám đông đang ăn trưa ở 
đó: “Chúng tôi đã phát hiện ra bí mật cuộc sống”. 
Đó là 2 nhà khoa học James Watson (một nhà sinh 
vật học phân tử Hoa Kỳ) và Francis Crick (một nhà 
sinh vật học, vật lý học phân tử người Anh) - cả hai 
gặp nhau khi James Watson tới làm việc tại Phòng 
thí nghiệm Cavendish của Đại học Cambridge 
(Anh) nơi Francis Crick làm việc.

Đúng như những gì họ tuyên bố, công trình 
nghiên cứu của James Watson và Francis Crick về 
cấu trúc hình chuỗi xoắn kép cho phân tử DNA 
(hay ADN - Deoxyribose Nucleic Acid) vốn tạo 
thành vật liệu di truyền của tất cả sinh thể. 

Đây được xem như là công trình quan trọng 
nhất trong kỷ nguyên hiện đại dẫn đến vô số thành 
tựu khoa học và giải mã được một bí ẩn khiến các 
nhà khoa học nhức đầu trong nhiều thập kỷ trước 
đó. Năm 1962, hai nhà khoa học được trao giải 
Nobel cho việc tìm ra cấu trúc DNA.

Tuy nhiên cấu trúc của ADN đã được khám 
phá trước đó bởi Rosalind Franklin (1920-1958) là 
nhà lý sinh học kiêm nhà tinh thể học tia X người 
Anh. 

Ảnh chụp phân tử ADN của bà đóng vai trò 
then chốt trong việc giải mã cấu trúc ADN, một 
trong những bước đột phá khoa học lớn nhất và 

quan trọng nhất trong thế kỷ XX.
ADN có thể ứng dụng trong việc xác định 

một số bệnh nhất định hoặc xét nghiệm huyết thống
Bà là người tiên phong trong việc khám 

phá cấu trúc của axit deoxyribonucleic hay còn 
được biết đến dưới cái tên AND - mang thông tin di 
truyền mã hóa cho các hoạt động bình thường của 
tế bào.

Ngay từ nhỏ Rosalind Franklin được theo 
học tại trường nữ sinh St. Paul - một trong số ít 
trường dành cho nữ giới chú trọng vào sự nghiệp. 
Tại đây, bà tỏ ra có năng khiếu đặc biệt về các môn 
khoa học và ngôn ngữ. Năm 18 tuổi, Rosalind 
trúng tuyển vào học viện nữ sinh Newnham, trực 
thuộc Đại học Cambridge, chuyên ngành vật lý - 
hóa học.

Tốt nghiệp năm 1941, bà dành trọn 1 năm 
làm việc tại phòng thí nghiệm của R.G.W.Norrish - 
người đi tiên phong trong lĩnh vực quang hóa học. 
Sau khi lấy bằng tiến sĩ, bà tới làm việc tại phòng 
thí nghiệm của kỹ sư Jacques Mering (người 
Pháp). 

Tại đây bà học được cách xây dựng mô 
hình của các hợp chất cacbon bằng kỹ thuật sử 
dụng tinh thể học tia X và trở thành chuyên gia 
trong lĩnh vực này. Đây là nền tảng giúp khám phá 
ra cấu trúc ADN ngày nay.

Năm 1950, Rosalind Franklin trở về Anh 
và cộng tác tại phòng thí nghiệm của John Randall 
- một nhà vật lý sinh học tại Viện King (London). 

Dưới sự hỗ trợ của nghiên cứu sinh 
Raymond Gosling (cộng tác viên của Rosalind) 
thông qua việc chụp những tấm hình X-quang, cả 
hai đã tìm ra hai hình dạng của AND là dạng “ướt” 
với cấu trúc hình thang xoắn và dạng “khô” với cấu 
trúc khác hoàn toàn. Rosalind được giao nhiệm vụ 
nghiên cứu xem cấu trúc nào mới thực sự là ADN.

Sau khi xây dựng máy tia X tân tiến, 
Rosalind Franklin đã chụp được hai hình ảnh tốc 
độ phân giải cao của ADN - một trong số đó là bức 
ảnh nổi tiếng có tên “Photo 51”. 

Cùng thời điểm đó, hai nhà nghiên cứu 
Francis Crick và James Watson cũng tiến hành xây 
dựng mô hình lý thuyết của ADN tại phòng thí 
nghiệm Cavendish thuộc Trường Đại học 
Cambridge.

Tháng 1/1953, giáo sư Maurice Wilkins 
(một đồng nghiệp của Rosalind Franklin), đã cho 
Watson xem bức ảnh chụp bằng tia X của Rosalind 
khi Watson đến thăm London. Đó đúng là tấm ảnh 
X-quang chụp ADN mà Watson và Crick từng 
hình dung nếu mô hình cấu trúc DNA của họ chính 
xác.

Giải mã ADN và hành trình truy tìm sự 
sống

Giữa tháng 2/1953, Francis Crick và James 
Watson bắt đầu xây dựng mô hình phân tử AND 
dựa trên tính toán khoa học về tinh thể học của 
Franklin. Ngày 25/4/1953, báo Nature đăng bài 
cấu trúc xoắn kép của ADN của Watson và Crick 
và chỉ chú thích nhỏ về việc tham khảo tư liệu 
“chưa được xuất bản” của Franklin.

Phải mất một thời gian, công trình đăng 
trên tạp chí Nature của Watson và Crick mới thu 
hút được giới khoa học và nhanh chóng trở thành 
cơ sở cho các thành tựu y học và sinh học hiện đại 
trong những thập kỷ qua. Với công trình này, 
Watson, Crick và Wilkins cùng đoạt giải Nobel y 
học năm 1962. 

Tuy nhiên, vai trò của nhà khoa học 

Rosalind Franklin lại không được đề cao lúc đó, 
một phần vì bà là phụ nữ, một phần vì giải Nobel 
không được trao cho người đã mất. Rosalind đã 
qua đời năm 1958 vì ung thư mà không hề biết về 
vai trò quyết định của tấm ảnh X-quang của mình.

Ứng dụng chức năng ADN trong đời 
sống

Chức năng của ADN là mang thông tin di 
truyền, bảo quản, bảo tồn thông tin di truyền và 
biến đổi tạo nền tảng cho sự tiến hóa. Thông tin di 
truyền mang các dữ liệu về cấu trúc và đặc điểm 
của từng loại nucleotide có trong cơ thể sinh vật, do 
đó ADN sẽ góp phần quy định các đặc tính của sinh 
vật.

Vì ADN có chức năng chứa đựng thông tin 
di truyền nên nó có thể ứng dụng trong việc xác 
định một số bệnh nhất định hoặc xét nghiệm huyết 
thống.

Xét nghiệm tiền lâm sàng
Một số căn bệnh di truyền từ thế hệ này 

sang thế hệ khác như bệnh tim, ung thư vú, ung thư 
trực tràng… Mà gen mang bệnh di truyền có thể 
mang gen lặn nên không thể biết mình có mang 
bệnh di truyền hay không. Do đó, nên sử dụng xét 
nghiệm ADN giúp xác định tình trạng sức khỏe để 
tìm ra phương pháp trị bệnh sớm.

Xét nghiệm trước sinh
Xét nghiệm sàng lọc trước sinh hỗ trợ chẩn 

đoán xác định các bệnh về rối loạn di truyền nhiễm 
sắc thể ở mười tuần đầu của thai kỳ như: hội chứng 
patau gây sứt môi, hở hàm ếch, hội chứng 
klinefelter gây vô sinh, hội chứng Down, hội 
chứng trisomy 18…

Xét nghiệm ADN huyết thống trước sinh 
có thực hiện từ khi thai nhi được 7 tuần tuổi với 
người cha giả định, nhờ đó phát hiện được có quan 
hệ huyết thống không.

Sử dụng ADN làm xét nghiệm huyết 
thống

ADN là vật chứa đựng thông tin di truyền 
từ nhiều thế hệ trong gia đình. Vậy nên, xét nghiệm 
ADN giúp xác định mối quan hệ huyết thống cha 
con, quan hệ họ hàng...

Trong một trường hợp đặc biệt như giấy 
khai sinh, chứng minh quan hệ trong gia đình, các 
vụ kiện tụng... thì các cơ quan nhà nước sẽ yêu cầu 
giấy xét nghiệm ADN chứng minh quan hệ huyết 
thống. Cụ thể:

Giấy khai sinh: khi mà con được sinh ra 
trước khi bố mẹ có giấy đăng ký kết hôn, hay khi 
trên giấy khai sinh chỉ có tên mẹ nhưng chưa có tên 
bố cần bổ sung...

- Thủ tục nhận người thân: ADN giúp xác 
nhận huyết thống ông - cháu, bố - con, mẹ - con...

- Xác nhận cấp dưỡng sau ly hôn cần xác 
nhận quyền thừa kế và các thủ tục pháp lý khác…

- Phân chia tài sản. ■ 
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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
__________________________________________

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

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
__________________________________________

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)

911-2029/1597

CAÀN THÔÏ BOÄT

Caàn thôï boät vaø chaân tay nöôùc. Tieäm ôû 

khu vöïc Gessner vaø W.Airport. Tieäm 

ñoùng cöûa Chuû Nhaät.

Xin lieân laïc Phöông: 

713-367-4825
__________________________________________

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 (C)
__________________________________________

883-2026/1594

CAÀN THÔÏ NAILS

Bao löông $700 - $1,700/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

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
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
__________________________________________

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

Cho Thueâ Phoøng
Room For Share

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

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
__________________________________________

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
__________________________________________

912-2029/1597

CHO SHARE PHOØNG

(phoøng master vaø phoøng thöôøng)

Nhaø ôû Bellaire gaàn chôï Myõ Hoa, coù 

phoøng master vaø phoøng thöôøng. Bao 

ñieän nöôùc, giaët saáy, internet, naáu aên. 

Khoâng ôû chung vôùi chuû. 

Xin lieân laïc: 

832-289-9273
__________________________________________

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
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914-2030/1598

CHO SHARE PHOØNG - 77036

Nhaø dö 2 phoøng ñeïp saïch seõ, khu 

yeân tónh, an ninh. Beechnut gaàn 

Southwest Freeway. Öu tieân cho 

ngöôøi ñoäc thaân, khoâng huùt thuoác. 

$400/thaùng.

Xin lieân laïc Coâ Taâm:  

832-853-2061
__________________________________________

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
__________________________________________

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
__________________________________________

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
__________________________________________

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
__________________________________________

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
__________________________________________

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
__________________________________________

915-2030/1598

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

Tăng tuổi thọ nhờ 5 
thay đổi nhỏ và dễ thực 
hiện

Nhà nghiên cứu y khoa 
Leana Wen và giáo sư 
William Roberts của Đại 

học Minnesota (Mỹ) chỉ ra những 
thói quen giúp bạn có một sức khỏe 
tốt và sống trường thọ, thậm chí có 
thể tăng 18 năm tuổi thọ nếu duy trì 
tốt.

Khám sức khỏe định kỳ
Khám sức khỏe tổng quát định kỳ 

là bài kiểm tra sức khỏe thông qua 
một loạt các xét nghiệm y tế để phát 
hiện sớm bệnh lý hoặc bất kỳ yếu tố 
nguy cơ nào gây hại đến sức khỏe. 

Thông qua khám sức khỏe tổng 
quát hàng năm, bạn sẽ biết được tình 
hình sức khỏe, đồng thời tìm ra, ngăn 
ngừa hoặc giảm bớt tác động của 
bệnh tật. 

Những người trẻ thường có xu 
hướng chủ quan vì khả năng bị mắc 
các căn bệnh nan ít hơn những người 
cao tuổi. Tuy nhiên, bác sĩ Lena Wen 
chỉ ra, thời điểm tốt nhất để đi khám 
bác sĩ không phải là khi các triệu 
chứng bệnh đã xuất hiện.

Việc xây dựng mối quan hệ tin 
cậy với bác sĩ và đi khám định kỳ, 
nghe tư vấn thường xuyên có thể 
giảm nguy cơ mắc bệnh, tăng tuổi thọ 
và cải thiện sức khỏe. 

Bên cạnh việc điều trị bệnh lý 
sớm thì dựa trên nền tảng sức khỏe 
của bạn, bác sĩ có thể hướng dẫn cho 
bạn thói quen ăn uống, sinh hoạt và 
rèn luyện lành mạnh để có sức khỏe 
tốt. 

Ảnh minh họa
Duy trì thói quen tập thể dục 

đều đặn
Cac nghiên cứu khoa học đã chỉ 

ra rằng việc tập luyện đầy đủ chắc 
chắn có thể làm giảm tỷ lệ tử vong do 
bệnh tim mạch và ung thư. “Nói đến 
tác dụng phòng ngừa bệnh tật, tập thể 
dục là một trong các bài thuốc tốt 
nhất chúng ta có”, David Katz, Đại 
học Yale (Mỹ), cho biết. 

Hãy dành ra thời gian tập thể dục 

mỗi ngày bởi điều này không chỉ kéo 
dài được tuổi thọ của bạn mà còn cái 
thiện được chức năng nhận thức, trí 
tuệ minh mẫn và một hệ thần kinh tốt. 

Tổ chức Y tế thế giới WHO 
khuyến cáo những người trưởng 
thành nên tập ít nhất 150 phút (2,5 
giờ) với cường độ từ trung bình đến 
cao mỗi tuần, phụ nữ mang thai chủ 
yếu tập trung vào các bài tập thể dục 
nhịp điệu với sức lực vừa phải.

Chế độ dinh dưỡng cân bằng
Các nhà nghiên cứu phân tích 

hàng trăm nghiên cứu để xác định 
một chế độ ăn uống tối ưu giúp tăng 
cường sức khỏe và kéo dài tuổi thọ 
của con người. Họ phát hiện ra rằng, 
một chế độ ăn ít protein động vật và 
nhiều carbohydrate, đan xen nhịn ăn 
gián đoạn là có lợi nhất cho sức khỏe 
và tuổi thọ lâu dài. 

Cụ thể hơn, thực phẩm có nguồn 
gốc thực vật có nhiều chất chống oxy 
hóa. Điều đặc biệt là quá trình oxy 
hóa có liên quan chặt chẽ đến quá 
trình lão hóa trong cơ thể con người. 
Vậy nên, việc quan tâm đến chế độ 
dinh dưỡng từ khi còn trẻ có thể 
mang lại hiệu quả đáng kể trên đường 
dài.

Chăm sóc sức khỏe tinh thần
Các vấn đề về sức khỏe tinh thần 

là căn bệnh mà người dân của nhiều 
nước hiện đại mắc phải. Tuy nhiên, vì 
bận rộn, đa phần mọi người có xu 
hướng bỏ qua yếu tố này.

Áp lực công việc và sự lo lắng 
tích tụ trong nhiều năm được phản 
ánh qua huyết áp, giấc ngủ và chế độ 
ăn uống hàng ngày của bạn. 

Các chuyên gia khuyên bạn nên 
dành cho mình 15 phút để hít thở sâu 
khi thức dậy, không để bị phân tâm 
khi uống cà phê, đi dạo, viết nhật ký. 
Việc thiền, tập yoga có thể giúp giảm 
cortisol, hormone căng thẳng hiệu 
quả. 

Xây dựng các mối quan hệ lành 
mạnh và tích cực

Nhiều nghiên cứu chỉ ra việc có 
các mối quan hệ tốt đẹp đem lại cho 
bạn sự hạnh phúc trọn vẹn. Nhờ thế, 
bạn sống lâu hơn. Các mối quan hệ 
gần gũi, tích cực mang lại niềm vui 
cho cuộc sống và giúp giảm bớt căng 
thẳng. 

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng có một 
mối quan hệ chặt chẽ với gia đình, 
bạn bè và thậm chí là hàng xóm sẽ 
dẫn đến ít vấn đề về sức khỏe hơn, 
tuổi thọ cao hơn và ít trầm cảm hơn 
trong tương lai. ■ 
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Mặt tích cực bất ngờ của 
việc ăn sau 19h

ọi người thường nghĩ ăn tối Mmuộn hoặc ăn đêm đem lại 
nhiều tác hại cho sức khỏe. 

Tuy nhiên, bên cạnh đó, ăn muộn vẫn có một số 
lợi ích nhất định mà bạn không ngờ tới.

Thử tưởng tượng bạn đi làm về sớm và 
cùng thưởng thức một bữa ăn ngon lành với gia 
đình hoặc những người bạn thân. Sau khi ăn 
xong bữa tối no nê, bạn nhận ra vẫn còn nhiều 
thời gian để nghỉ ngơi và xem vài tập phim yêu 
thích. Viễn cảnh này nghe thật lý tưởng nhưng 
thực tế không phải lúc nào cũng diễn ra tốt đẹp 
như vậy.

Sẽ có lúc bạn kết thúc công việc muộn, 
hoặc bạn quá bận rộn để chuẩn bị bữa tối sớm. 
Nếu bạn có thói quen ăn tối muộn, chắc hẳn 
bạn đã tự hỏi liệu thói quen này ảnh hưởng đến 
sức khỏe mình như thế nào.

Nhiều người nói ăn tối muộn “có hại 
cho bạn”, và cho rằng thời gian lý tưởng để ăn 
bữa cuối cùng trong ngày là khoảng 7 giờ tối 
(19h). Nhưng điều đó có đúng không?

Eat This Not That nói chuyện với một 
số chuyên gia dinh dưỡng để tìm hiểu sâu hơn 
về cách ăn khuya ảnh hưởng đến cơ thể chúng 
ta. Thật ngạc nhiên, sự thật là việc ăn muộn có 
cả cả ưu và nhược điểm.

Ăn tối muộn giúp kiểm soát đường 
huyết tốt hơn

Theo Lauren Manaker, chuyên gia 
dinh dưỡng, tác giả cuốn Sách nấu ăn cho phụ 
nữ mang thai lần đầu và Cách thúc đẩy khả 
năng sinh sản ở nam giới, một bữa ăn nhẹ, lành 
mạnh vào buổi tối có thể hữu ích cho những 
người có vấn đề sức khỏe.

Bà Manaker nói: “Đối với những 
người mắc tiểu đường loại 1 hoặc có vấn đề về 
dự trữ glycogen, một bữa ăn nhẹ trước khi đi 
ngủ có thể giúp mọi người kiểm soát lượng 
đường trong máu tốt hơn”.

Béo bụng là điều khó tránh khỏi
Nếu bạn bận rộn, một bữa ăn đêm nhẹ 

hoặc bữa tối muộn có thể phù hợp với lịch 
trình, nhưng một số chuyên gia dinh dưỡng 
cảnh báo việc này có thể khiến bụng bạn tích 
mỡ nhiều hơn.

Trista Best, chuyên gia dinh dưỡng, cố 
vấn cho Balance One (công ty chuyên về thực 
phẩm chức năng), cho biết: “Để giảm mỡ 
bụng, bạn nên tránh ăn vặt vào ban đêm. Một 
số khách hàng của tôi chỉ ăn trước khi trời tối 
và việc này giúp họ giảm cân một cách hiệu 
quả, đặc biệt là vùng bụng”.

Bạn chắc hẳn đang thắc mắc tại sao ăn 

trước khi trời tối lại giảm béo bụng. Điều này 
có 2 lý do. Bà Trista Best nói: “Đầu tiên, thói 
quen ăn trước khi trời tối sẽ làm giảm thời gian 
ăn uống từ khoảng 15 giờ xuống chỉ còn 12 
giờ. Thứ 2, các loại thực phẩm mà bạn ăn sau 
khi trời tối thường chứa nhiều calo, đường 
hoặc carbs tinh chế. Những thành phần này 
chính là nguyên nhân dẫn đến béo bụng”.

Chứng trào ngược dạ dày có thể trở 
nên tệ hơn

Bạn nên đặc biệt lưu ý rằng ăn muộn 
hoặc ăn ngay trước khi đi ngủ có thể khiến các 
triệu chứng của bệnh trào ngược dạ dày trở nên 
dữ dội hơn.

Bà Best cho biết axit dạ dày hoạt động 
kém hơn vào ban đêm. Bạn đã ăn suốt cả ngày 
rồi nên đường ruột bắt đầu tiêu hóa chậm lại 
vào buổi tối. Ăn tối muộn có thể khiến tình 
trạng này trở nên tồi tệ hơn, bất kể chất lượng 
hay số lượng thực phẩm bạn tiêu thụ.

Hơn nữa, đa số mọi người vận động ít 
hơn khi đêm xuống. Nhiều người thường nằm 
xuống để thư giãn và điều này có thể khiến axit 
trong ruột trào lên thực quản.

Bạn có thể tỉnh giấc giữa đêm
Sau ngày làm việc mệt nhọc, bạn chỉ 

muốn đặt lưng xuống giường và ngủ một giấc 
thoải mái. Nhưng thật không may, bạn lại bất 
chợt tỉnh giấc lúc nửa đêm và việc này làm gián 
đoạn chu kỳ REM của bạn. Việc ăn muộn vào 
buổi tối có thể đóng vai trò gây ra sự khó chịu 
này.

Bà Manaker nói: “Dữ liệu cho thấy 
những người ăn sát giờ đi ngủ, đặc biệt là trong 
vòng 3 tiếng trước khi ngủ, sẽ dễ thức giấc vào 
ban đêm hơn”.

Do đó, ăn trước 7 giờ tối có thể hữu ích 
vì nó giúp cơ thể bạn có đủ thời gian thư giãn và 
tiêu hóa thực phẩm ăn trong ngày.

Ăn muộn khôi phục lại glycogen 
trong cơ bắp

Mặc dù ăn muộn gây hại nhiều hơn lợi, 
nhưng nó vẫn đem lại một số lợi ích nhất định, 
đặc biệt nếu bạn thích tập thể dục vào cuối 
ngày.

Theo Rachel Fine, chuyên gia dinh 
dưỡng, chuyên gia tư vấn ăn uống trực quan, 
người sáng lập To the Pointe Nutrition, ăn 
muộn vào buổi tối rất có lợi cho cơ bắp. Việc 
này giúp sửa chữa cơ bắp tốt hơn và tăng cường 
sức bền khi bạn tập luyện cường độ cao.

Bà Fine cho biết: “Những vận động 
viên và những người tập thể dục vào buổi tối bị 
cạn kiệt glycogen khá nhanh. Ăn muộn vào 
ban đêm cũng có thể giúp kích thích cơ bắp 
tổng hợp protein, hỗ trợ quá trình xây dựng và 
phục hồi cơ bắp”. ■ 

SÖÙC KHOÛE & ÑÔØI SOÁNG
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Phoøng khaùm Nha Khoa ñaûm traùch moïi dòch vuï:

Baùc Só Phuï Traùch
Nguyeãn Thieân Vuõ

Ñoäi nguõ baùc só vaø nhaân vieân chuyeân nghieäp

Phoøng maïch môùi, saïch seõ, trang bò thieát bò toái taân, 

chöõa theo kyõ thuaät hieän ñaïi nhaát. 

Duïng cuï khöû truøng theo ñuùng tieâu chuaån 

quoác teá ñeå baûo veä söùc khoûe beänh nhaân.

Nha Khoa Toång Quaùt Nha Khoa Thaåm Myõ Nha Khoa Nhi Ñoàng

* Coù dòch vuï hoã trôï ñöa ñoùn khaùch MIEÃN PHÍ trong phaïm vi Saøi Goøn.
0913747090
0942121022

Neáu baïn muoán coù moät haøm raêng ñeïp cuøng nuï 

cöôøi xinh vôùi giaù caû phaûi chaêng,haõy ñeán vôùi:

Kinh nghieäm - Taän Taâm - Nheï Nhaøng - Kyõ Löôõng

Ñaëc Bieät Chuyeân Veà:

* Implant
* Phaãu thuaät nöôùu

* Laøm Raêng Söù
* Nieàng Raêng

* Veneer
* Taåy Traéng Raêng

TRUNG TÂM ĐIỀU TRỊ SUY GIÃN TĨNH MẠCH
TRIEÄU CHÖÙNG & CAÙCH ÑIEÀU TRÒ GIAÕN TÓNH MAÏCHTRIEÄU CHÖÙNG & CAÙCH ÑIEÀU TRÒ GIAÕN TÓNH MAÏCHTRIEÄU CHÖÙNG & CAÙCH ÑIEÀU TRÒ GIAÕN TÓNH MAÏCH

CAÙC

TRIEÄU

CHÖÙNG 

GIAÕN

TÓNH

MAÏCH

Tröôùc
Phaãu
Thuaät

Sau
Phaãu
Thuaät

GIÃN TĨNH MẠCH DA SẠM MÀUSƯNG PHÙ LỞ LOÉT

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

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

ÑIEÀU TRÒ SUY GIAÕN TÓNH MAÏCH HAÀU HEÁT 

ÑEÀU ÑÖÔÏC CAÙC COÂNG TY BAÛO HIEÅM HOÃ TRÔÏ

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

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

Ñieàu Trò Suy Giaõn Tónh Maïch

Ñieàu Trò Thoaùt Vò

Phaãu Thuaät Daï Daøy, Tröïc Traøng

Phaãu Thuaät Tuùi Maät

Phaãu Thuaät Tuyeán Giaùp

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

Laøm seïo ít hôn sau phaãu thuaät

TIEÁNG ANH TIEÁNG VIEÄT

281-318-1362 * 281-899-8856
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Chuyện chưa kể về Nữ 
hoàng Victoria 

Chiến lược lập mối hôn sự cho con 
cái với các thành viên hoàng thất 
khắp Châu Âu đã giúp Nữ hoàng có 

danh hiệu "Người bà của cả Châu Âu".
Nữ hoàng Victoria sinh ngày 24/5/1819 tại 

cung điện Kensington. Bà là con gái của Vương tử 
Edward - con trai thứ tư của vua George III. 

Vương tử Edward qua đời năm 1920 do 
bạo bệnh nên Victoria lớn lên trong sự dạy dỗ của 
mẹ là Nữ công tước xứ Kent. Bà kế vị ngai vàng 
năm 1837 sau khi ba người anh trai của chabà đều 
qua đời mà không để lại đứa con hợp pháp nào. 

Ba năm sau khi lên ngôi, Nữ hoàng Victoria 
kết hôn với anh họ là Hoàng tế Albert. Hai người có 
với nhau 9 người con, những vương tử, công chúa 
sau này đều kết hôn với các thành viên hoàng thất 
trên khắp Châu Âu. 

Sự liên hệ, ràng buộc giữa các hoàng gia đã 
khiến bà được đặt biệt hiệu là Người bà của Châu 
Âu, đồng thời khẳng định sự ảnh hưởng của 
Victoria tới các hoàng tộc khác. 

1. Công chúa Victoria 
Trưởng nữ của Nữ hoàng Victoria ra đời tại 

điện Buckingham năm 1840, bà thường được gia 
đình gọi với tên thân mật là Vicky. 

Với sự thông minh, lanh lợi và tinh thần 
ham học hỏi, Công chúa Victoria thông thạo nhiều 
thứ tiếng như Đức, Pháp, Hy Lạp và Latin. Năm 
1851, bà gặp gỡ phu quân tương lai của mình - 
Friedrich khi ông cùng cha là Quốc vương Phổ 
Wilhelm I đến London tham dự Đại triển lãm. 

Để Công chúa Victoria và Hoàng tử 
Friedrich có thời gian tìm hiểu nhau, vợ chồng Nữ 
hoàng Victoria đã yêu cầu con gái mình dẫn 
Friedrich đi tham quan triển lãm. 

Vicky dùng vốn tiếng Đức của mình giao 
tiếp lưu loát với hoàng tử nước Phổ vì anh chỉ nói 
được vài câu tiếng Anh. 

Sự thông minh, nhanh nhẹn của Victoria đã 
để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng Friedrich. Tuy 
chỉ tiếp xúc với nhau trong một tháng ngắn ngủi 
nhưng sau khi trở về Phổ, hai người vẫn thường 
xuyên gửi thư từ cho nhau.

Năm 1856, hôn ước giữa Công chúa 
Victoria và Hoàng tử Friedrich được công bố với 
công chúng. 

Hai năm sau, khi Vicky tròn 18 tuổi, lễ kết 
hôn của hai người được cử hành tại Cung điện St. 
James. Năm 1859, bà hạ sinh người con đầu lòng là 
Wilhelm II - hoàng đế Đức tương lai. 

Năm 1888, chồng bà thay cha nối ngôi Vua 
của Phổ và Hoàng đế của Đức với đế hiệu Friedrich 
III. Nhưng vị vua vắn số này đã qua đời sau 99 
ngày lên ngai vàng, con trai của ông kế nhiệm và 
lấy hiệu là Wilhelm II. Năm 1901, Hoàng thái hậu 
Victoria băng hà tại Friedrichshof. 

2. Vương tử Albert Edward (Vua 
Edward VII) 

Vương tử Albert hay Bertie ra đời năm 
1841 tại điện Buckingham. Vì là con trai nên ngay 
từ nhỏ ông đã được tiếp xúc với một nền giáo dục 
khắt khe để sẵn sàng trở thành vua. 

Năm 1861, Albert được đưa đến Đức với 
mục đích là quan sát các buổi diễn tập quân sự 
nhưng thực chất Nữ hoàng Victoria muốn con trai 
mình gặp mặt Công chúa Alexandra của Đan 
Mạch. 

Từ lần đầu gặp nhau, cặp đôi đã trở nên 
thân thiết khiến kế hoạch hôn sự diễn ra vô cùng 
thuận lợi. 

Bức tranh vẽ Nữ hoàng Victoria
Tháng 3/1863, lễ kết hôn Edward và 

Alexandra diễn ra tại nhà nguyện St. George, lâu 
đài Windsor. 

Năm 1901, Nữ hoàng Victoria qua đời, 
Edward lên ngôi, lấy hiệu là Edward VII. Edward 
và Alexandra có 6 người con là: Albert Victor, 
George, Louise, Victoria, Maud và John. 

Công chúa Maud sau này kết hôn với Quốc 
vương Haakon VII của Na Uy và trở thành Vương 
hậu Na Uy. Năm 1910, George cũng kế vị cha mình 
trở thành Quốc vương George V.

3. Công chúa Alice 
Đại công nương xứ Hesse hay Công chúa 

Alice ra đời năm 1843, là người con thứ ba của Nữ 
hoàng Victoria và Hoàng tế Albert. Năm 1861, bà 
đính hôn với Đại công tước xứ Hesse Louis IV. 

Tuy nhiên khi gần đến ngày tiến hành hôn 
lễ của Alice, cha bà - Hoàng tế Albert bất ngờ qua 
đời để lại nhiều đau buồn cho mọi người, đặc biệt là 
Nữ hoàng Victoria. Nhưng sau đó, Nữ hoàng quyết 
định vẫn tiếp tục cử hành hôn lễ cho con gái với 
Louis. 

Trong hôn lễ, Alice mặc váy cưới màu 
trắng nhưng bà được yêu cầu mặc đồ tang trước và 
sau buổi lễ vì vẫn trong thời gian để tang cha. Bà và 
Đại công tước Louise có với nhau 7 người con. 

Nổi bật nhất là Đại công nữ Alix sau trở 
thành Hoàng hậu Aleksandra của Nga. Alix gặp gỡ 
Nikolai II năm 1884 tại đám cưới của họ hàng. Hai 
người nhanh chóng nảy sinh tình cảm với nhau. 
Alix từng từ chối lời cầu hôn từ anh họ là Albert 
Victor - con trai của Vua Edward VII. 

Chuyện tình của Alix và Nikolai II từng bị 
cha của ông - Sa hoàng Aleksandr III phản đối vì sự 
bất đồng trong tư tưởng. Tháng 4/1894, Nikolai 

cầu hôn với Alix và được bà đồng ý. Tháng 
11/1894, Aleksandr III qua đời, Nikolai trở thành 
tân hoàng đế của Nga và được công nhận là Sa 
hoàng Nikolai II. 

Đám cưới giữa Alix và Nikolai vẫn diễn ra 
theo đúng dự định dù cha của Nikolai vừa qua đời. 
Hôn lễ của cặp đôi được tổ chức vào ngày 
26/11/1984 tại Cung điện Mùa Đông, Saint 
Petersburg.

4. Vương tử Alfred 
Alfred hay Công tước xứ Edinburgh sinh 

năm 1844 tại lâu đài Windsor. Năm 1874, ông kết 
hôn với Đại công nương Maria Alexandrovna - con 
gái của Sa hoàng Alexander II của Nga. Hai người 
có với nhau 5 người con nhưng nổi bật nhất là 
người con thứ hai - Công chúa Marie. 

Công chúa Marie sinh ngày 29/10/1875, 
thời thơ ấu cô sinh sống ở Kent, Malta và Coburg. 

Sau khi từ chối lời cầu hôn từ anh họ là vua 
George V tương lai, năm 1982, cô được lựa chọn 
trở thành vợ của Thái tử Ferdinand, cháu trai Vua 
Carol I của Romania. 

Một năm sau, hôn lễ của hai người được tổ 
chức tại lâu đài Sigmaringen. Hai người có với 
nhau 6 người con gồm ba trai ba gái. 

Năm 1914, Vua Carol I qua đời, Ferdinand 
nối ngôi và lấy hiệu là Vua Ferdinand I. Tuy nhiên, 
Thế chiến thứ nhất nổ ra sau đó nên Marie đã cùng 
ba con gái của mình tham gia Hội chữ thập đỏ để 
cứu chữa những người bị thương. 

Phải đến năm 1922, lễ đăng quang của 
Marie và Ferdinand mới chính thức diễn ra tại Alba 
Ilunia. 

Năm 1927, Ferdinand qua đời do ung thư, 
chuỗi ngày góa phụ của Marie bắt đầu. Con trai cả 
của hai người nối ngôi lấy hiệu là Carol II. 

Người con gái thứ hai của Marie - Công 
chúa Elisabeth kết hôn với Hoàng tử George của 
Hy Lạp vào năm 1921. Một năm sau, George trở 
thành vua của Hy Lạp lấy hiệu là George II, 
Elisabeth nghiễm nhiên trở thành hoàng hậu Hy 
Lạp. 

Người con thứ ba của Marie - công chúa 
Maria kết hôn với Vua Alexander I của Yugoslavia 
(Serbia) và trở thành hoàng hậu của Yugoslavia. 
Sau khi chồng qua đời vì bị ám sát, con trai của hai 
người nối ngôi lấy hiệu là Vua Peter II. Ông cũng là 
vị vua cuối cùng của Yugoslavia. 

5. Công chúa Helena
Helena Augusta Victoria sinh năm 1846 tại 

cung điện Buckingham. Năm 1861, Hoàng tế 
Albert qua đời, hai người con gái đầu là Alice và 
Victoria đều lấy chồng xa xứ nên Nữ hoàng 
Victoria quyết định giữ Helena ở gần bên mình. 

Khi phát hiện con gái có tình ý với người 
hầu tên Carl Ruland ở cung điện, Nữ hoàng lập tức 
đuổi Carl về quê hương của ông ở Đức năm 1859. 

Năm 1863, Nữ hoàng bắt đầu tìm kiếm hôn 
phu cho con gái. Hoàng thân Christian xứ 
Scheleswig-Holstein là người lọt vào mắt xanh của 
Nữ hoàng Victoria. Năm 1865, hai người chính 
thức đính hôn và đám cưới diễn ra vào một năm sau 
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tại lâu đài Windsor. 
Sau đó hai người sinh sống tại khu nhà 

Cumberland cũng thuộc lâu đài Windsor. Cặp đôi 
có với nhau 4 người con trai và hai con gái nhưng 
hai con trai út chết yểu. 

6. Công chúa Louise 
Louise Caroline Alberta là người con thứ 

sáu của vợ chồng Nữ hoàng Victoria. Bà được các 
nhà sử học đánh giá là cô con gái xinh đẹp nhất của 
Nữ hoàng. 

Rất nhiều hoàng tử từ vương thất Phổ hay 
Đan Mạch được tiến cử làm phò mã của Louise 
nhưng đều bị Nữ hoàng từ chối. Bất chấp sự phản 
đối của các thành viên hoàng gia, Louise phải lòng 
Hầu tước xứ Lorne - John Campbell. 

Sau khi được Nữ hoàng Victoria chấp 
thuận, Louise kết hôn với John Campell năm 1871 
tại lâu đài Windsor. 

Năm 1878, John Campbell lúc này đã là 
Công tước xứ Argyll được nhận chức vụ toàn 
quyền Canada (người đại diện nữ hoàng tại 
Canada), Louise do đó trở thành phó vương phi tại 
Canada. Việc không có con đã dẫn đến việc Louise 
và John ngày một xa cách nhưng hôn nhân của cả 
hai vẫn được duy trì. 

7. Vương tử Arthur 
Arthur ra đời năm 1850 tại cung điện 

Buckingham, là người được Nữ hoàng Victoria 
yêu quý nhất. 

Năm 1874, vào ngày sinh nhật của nữ 
hoàng, Arthur được phong làm Công tước xứ 
Connaught và Strathearn. Năm 1879, ông kết hôn 
với Công chúa Louise Margaret của Phổ. Cặp đôi 
có với nhau 3 người con. Nổi bật nhất là cô con gái 
đầu lòng - Công chúa Margaret sinh năm 1882. 

Công chúa Margaret kết hôn với Thái tử 
Gustaf Adoft của Thụy Điển năm 1905 tại lâu đài 
Windsor. Hai người có với nhau 5 người con. 

Tuy nhiên, bà qua đời sớm khi mới 38 tuổi 
ở lâu đài Stockholm trước khi chồng bà trở thành 
Vua Gustaf VI Adoft của Thụy Điển. 

Người con gái thứ ba của Margaret - Công 
chúa Ingrid kết hôn với Vua Frederick IX của Đan 
Mạch và trở thành hoàng hậu Đan Mạch từ năm 
1947 đến 1972. 

8. Vương tử Leopold 
Leopold sinh năm 1853 và là con trai út của 

Nữ hoàng Victoria cùng Hoàng tế Albert. Năm 
1881, Leopold được phong làm Công tước xứ 
Albany. Một năm sau, ông kết hôn với Công chúa 
Helena Friederike của Waldeck-Pyrmont tại lâu 
đài Windsor. 

Năm 1883, con gái đầu lòng của hai người - 
Công chúa Alice ra đời. Năm 1884, do chứng rối 
loạn máu đông, Công tước xứ Albany qua đời mà 
không kịp nhìn mặt cậu con trai thứ hai - Hoàng tử 
Charles Edward. 

9. Công chúa Beatrice
Người con nhỏ nhất của Nữ hoàng Victoria 

là Công chúa Beatrice ra đời năm 1857 tại cung 
điện Buckingham. Sau cái chết của Hoàng tế 
Albert vào năm 1861 cộng với việc các con gái đều 

lần lượt rời xa mình để kết hôn, Nữ hoàng Victoria 
muốn giữ Beatrice lại bên cạnh để vơi bớt nỗi 
buồn. 

Bà thậm chí không cân nhắc đến các mối 
hôn sự cho Beatrice dù không ít người đề bạt 
những phò mã sáng giá như Hoàng tử Louis - con 
trai Vua Napoleon III của Pháp. 

Trong một lần tham dự đám cưới của họ 
hàng, Beatrice gặp mặt Henry xứ Battenberg và 
phải lòng với hoàng tử này. Khi Beatrice ngỏ lời về 
mong muốn kết hôn cùng Henry với mẹ của mình, 
Nữ hoàng Victoria không chịu được ý nghĩ sẽ phải 
xa con gái út nên chọn cách im lặng với công chúa 
suốt 7 tháng. 

Tuy nhiên, sau khi nghe mọi người khuyên 
giải, Victoria đồng ý mối hôn nhân này với điều 
kiện Beatrice sau khi cưới vẫn sẽ ở lại bên cạnh Nữ 
hoàng. 

Năm 1885, hôn lễ của hai người được tiến 
h à n h  t ạ i  n h à  n g u y ệ n  S a i n t  M i l d r e d  ở 
Whippingham. Hai người có với nhau 4 người con 
gồm ba trai một gái. Cô con gái duy nhất của cặp 
đôi - Victoria Eugenie sau này kết hôn với Vua 
Alfonso XIII của Tây Ban Nha và trở thành hoàng 
hậu Tây Ban Nha. ■

Teresa Carreño, "Nữ thần 
Piano"...

Teresa Carreño tên đầy đủ là María 
Teresa Carreño García de Sena. Bà 
sinh ngày 22/12/1853 - Mất ngày 

12/6/1917. 

Teresa Carreño được vinh danh là "Nữ 
thần Piano" năm bà 36 tuổi.

Teresa Carreño là một nghệ sĩ Piano, ca sĩ, 
nhà soạn nhạc và nhạc trưởng người Venezuela. 
Vốn sinh ra trong một gia đình truyền thống âm 
nhạc tại Caracas, ngay từ lúc mới 6 tuổi, Teresa 
Carreño đã được cha mẹ dạy chơi Piano.

Khi trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, Teresa 
Carreño ngày càng nổi tiếng thế giới với khả năng 
chơi đàn dương cầm điêu luyện. Trong suốt sự 
nghiệp âm nhạc kéo dài 54 năm của mình, bà được 
biết đến như một nghệ sĩ Piano bậc thầy, nổi tiếng 
trên toàn thế giới và được vinh danh là "Nữ thần 
Piano" năm bà 36 tuổi.

Hơn 5 thập kỷ gắn bó với âm nhạc và Piano, 
bà đã sáng tác khoảng 75 tác phẩm Piano độc tấu, 
nhạc kịch và piano, dàn hợp xướng và dàn nhạc, 
nhạc thính phòng, cùng một số tác phẩm thuộc 
dòng nhạc Merengues của Mỹ Latin.

Năm 1862, bà đã có vinh dự biểu diễn trước 
Tổng thống Abraham Lincoln (1809-1865) tại Nhà 
Trắng - vị tổng thống thứ 16 của Mỹ.

Và 53 năm sau đó, năm 1915, khi đã trở 
thành "Nữ thần dương cầm", Teresa Carreño lại 
tiếp tục lướt những ngón tay điêu luyện trên phím 
đàn Piano trước sự khen ngợi của Tổng thống 
Woodrow Wilson (1856-1924) tại Nhà Trắng - 
tổng thống thứ 28 của Mỹ.

Trong một bức thư nói về buổi biểu diễn 
trước vị Tổng thống Lincoln đáng kính của nước 
Mỹ, cô bé Teresa Carreño 9 tuổi khi đó cảm thấy vô 
cùng hồi hộp nhưng vẫn không quên dành tặng 
những lời khen và sự ngưỡng mộ dành cho tổng 
thống và gia đình của ông.

Bên cạnh sự kiện trọng đại trong đời là 2 
lần đến Nhà Trắng và biểu diễn trước 2 đời tổng 
thống Mỹ khác nhau, Teresa Carreño còn để lại sự 
khâm phục to lớn của người đời trong suốt sự 
nghiệp âm nhạc hơn 5 thập kỷ của bà. Cụ thể:

1. Màn trình diễn đầu tiên trong đời là 
khi Teresa Carreño lên 9

Sau khi đến thành phố New York (Mỹ) năm 
1862, Teresa Carreño đã có cơ hội trình diễn Piano 
đầu tiên trước đông đảo người yêu âm nhạc trong 
cuộc đời tại Nhà hát Irving Hall.

Chính nghệ sĩ dương cầm người Mỹ Louis 
Moreau Gottschalk đã tạo cơ hội trời cho này cho 
Teresa Carreño sau một lần tình cờ nghe cô bé biểu 
diễn. Sau màn trình diễn tại Mỹ, Teresa Carreño 
thực hiện tour diễn đầu tiên tại Cuba.

2. 75 tác phẩm âm nhạc để đời
Sau khi dành 4 năm tu học tại Pháp dưới sự 

truyền dạy của các nghệ sĩ lớn như Georges 
Mathias và Anton Rubenstein, Teresa Carreño tiếp 
tục tạo dựng sự nghiệp âm nhạc lừng lẫy cho riêng 
mình.

Trong hơn 5 thập kỷ sau đó, bà đã sáng tác 
tổng cộng 75 tác phẩm để đời cho người đương thời 
và hậu thế thưởng thức.

3. "Nữ thần Piano”
Trong một lần biểu diễn tại Đức năm 1889, 

với tài năng hiếm có, Teresa Carreño được người 
yêu nhạc công nhận là "Nữ thần Piano" ("Nữ thần 
dương cầm").

Những năm tháng cuộc đời sau đó, Teresa 
Carreño tiếp tục đi khắp nơi trên thế giới để biểu 
diễn Piano. Cho đến năm 1917, khi đang biểu diễn 
tại Cuba, bà ốm nặng. Sau khi trở về New York, bà 
trút hơi thở cuối cùng vào ngày 12/6/1917, ở tuổi 
63.

Nhiều năm sau khi mất, công chúng yêu 
nhạc khắp thế giới vẫn nhớ đến bà với những phím 
dương cầm điêu luyện cùng tài năng sớm nở của cô 
bé tuổi lên 6. ■ 
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Tử vi của 12 cung hoàng 
đạo từ 7/11 đến 13/11/2022

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

Bạch Dương 
(21/3 - 19/4)
Đây là một tuần bận 

rộn và nhiều kế hoạch của 
Bạch Dương. Tài chính của 
bạn trong tuần này có xu 
hướng giảm. Tình hình sức 
khỏe của bạn tuần này 

không được tốt cho lắm bởi một số khó khăn về 
giấc ngủ. Chuyện tình cảm của Bạch Dương tuần 
này không được vui vẻ. Một vài chuyện tiêu cực 
ảnh hưởng đến suy nghĩ của bạn. Bạn bị lí trí lấn át 
cảm xúc, chẳng còn sự ngọt ngào trước đây nữa.

Kim Ngưu 
(20/4 - 20/5)
Tuần này có nhiều 

cơ hội để Kim Ngưu thể 
hiện tài năng và sức mạnh 
của bản thân. Bên cạnh 
đó, tuần này sẽ có những 

bước đột phá mới trong sự nghiệp của bạn, sự tự tin 
sẽ giúp bạn tỏa sáng và đạt được nhiều đỉnh cao 
hơn. Gần đây, Kim Ngưu dành nhiều thời gian để 
kiếm tiền hơn là tiêu tiền, chính vì vậy túi tiền của 
bạn trong tuần này chỉ có dày lên chứ không vơi đi 
chút nào. Trong chuyện tình cảm, người thuộc 
cung hoàng đạo này mà độc thân sẽ có cơ hội để bắt 
đầu một mối quan hệ mới, người ấy có thể là cùng 
câu lạc bộ, cùng nơi tập gym hay do một người 
quen giới thiệu.

Song Tử 
(21/5 - 21/6)
Áp lực trong cuộc 

sống của Song Tử trong 
tuần này không quá lớn, 
bạn sẽ có nhiều thời gian 
để thư giãn, du lịch và làm 

những điều mình thích. Công việc của chòm sao 
này khá ổn định, mọi kế hoạch đều tiến triển đúng 
theo quy trình dự kiến của bạn. Nếu có ý định đầu 
tư kinh doanh thì Song Tử nên bắt đầu ngay từ đầu 
tuần, cơ hội thành công sẽ cao hơn. Song Tử độc 
thân được khuyên nên hạ thấp tiêu chuẩn chọn bạn 
đời của mình xuống nếu không muốn sống cô đơn 
cả đời.

Cự Giải 
(22/6 - 22/7)
Trong công việc, 

Cự Giải nên xây dựng các 
mục tiêu và kế hoạch mới, 
và bắt tay vào làm với sự 
say mê, nhiệt huyết. Tài 

chính của Cự Giải có xu hướng giảm mạnh trong 
tuần này, chính vì vậy bạn khó có thể hào phóng ra 
tay giúp đỡ người khác khi họ hỏi vay mượn. Trong 

tình yêu, dường như bạn đang đặt ra kỳ vọng khá 
lớn vào người ấy nên khi không được như ý muốn, 
bạn lại cảm thấy thất vọng và buồn chán. Hãy điều 
chỉnh suy nghĩ của mình và đối diện với thực tế.

Sư Tử 
(23/7 - 22/8)
T r o n g  c ô n g 

việc, bạn phải đưa ra 
quyết định quan trọng, 
vì vậy nếu không suy 
nghĩ, tính toán cẩn 
thận, bạn có thể sẽ mắc 

phải sai lầm. Tuy nhiên, bên cạnh bạn cũng có 
những đồng đội xuất sắc, sẵn sàng cùng bạn vượt 
qua mọi chiến tuyến. Tài vận của Sư Tử có xu 
hướng tăng nhẹ, thu nhập từ các khoản chính lẫn 
phụ đều tăng giúp bạn có thể thoải mái hơn. Tình 
yêu của cung hoàng đạo này sẽ vô cùng thăng hoa 
rực rỡ ấm áp trong tuần mới này.

Xử Nữ 
(23/8 - 22/9)
Sẽ có khá nhiều 

rắc rối xảy đến trong 
cuộc sống của Xử Nữ 
vào tuần mới này. Bạn 
sẽ phải dành khá nhiều 

thời gian để suy nghĩ và tìm ra hướng giải quyết. 
Công việc của Xử Nữ tuy khá bình ổn nhưng bạn 
nên đặt ra cho mình những yêu cầu cao hơn nữa để 
phát triển bản thân. Tài vận không phải là điểm 
sáng trong tuần của cung hoàng đạo này, hãy chi 
tiêu tiết kiệm nhất có thể để không phải gánh hậu 
quả nặng nề nhé. Trong chuyện tình cảm, sau 
những tổn thương mà bạn đã trải qua, bạn không 
còn muốn mở lòng mình để đón nhận hạnh phúc 
nào khác nữa.

Thiên Bình 
(23/09 - 22/10)
T h i ê n  B ì n h 

bước vào tuần mới với 
đầy ắp những ý tưởng 
thú vị và mới lạ trong 
đầu. Trong tuần, cung 
hoàng đạo này dễ bị 

phân tâm khi giải quyết các vấn đề liên quan đến tài 
chính, vì vậy, cần nghe lời khuyên cùng những lời 
cảnh báo của người thân và bạn bè. Tuần này Thiên 
Bình độc thân vẫn chưa có cơ hội để gặp gỡ được ý 
trung nhân, cho dù bạn đang cảm thấy khá sốt sắng 
để có được một tình yêu đẹp.

Bọ Cạp 
(23/10 - 22/11)
Tuần này, Bọ Cạp 

sẽ đạt được vài dấu hiệu 
tiến bộ trong công việc. 
Bạn có thể gặp một vài cơ 
hội đầu tư khá lý tưởng, 
tuy nhiên đừng có đưa ra 
những quyết định quá vội 

vàng. Tài chính của Bọ Cạp trong tuần cũng khá 
biến động, bạn sẽ phải bỏ tiền nhiều vào những chi 
phí cho tình yêu hoặc sức khỏe. Nếu vẫn còn độc 

thân, bạn rất có duyên với những người khác giới, 
đôi bên có thể suy nghĩ đến việc tìm hiểu kĩ hơn.

Nhân Mã 
(23/11 - 21/12)
Bước sang tuần mới, 

quý nhân xuất hiện nâng đỡ, 
giúp vận trình công việc của 
Nhân Mã tiến triển thuận lợi. 
Khả năng tập trung cao độ và 
sự phán đoán nhạy bén mang 
lại không ít thành công cho 

bạn. Vận đào hoa của người độc thân khá vượng, 
dễ có người thầm thương trộm nhớ, bạn tha hồ mà 
lựa chọn. Dẫu vậy, đừng chủ quan mà quyết định 
sai lầm, sau này phải nói lời tiếc nuối. Trong một 
thời gian ngắn khó mà giải quyết triệt để được, phải 
kiên trì chứ đừng nóng vội.

Ma Kết 
(22/12 - 19/1)
Ma Kết chuẩn bị 

tâm lý sẵn sàng đối diện với 
những thử thách, khó khăn 
trong tuần này. Dù mọi 
chuyện vẫn nằm trong tầm 

kiểm soát, nhưng nếu hành động chủ quan, hậu quả 
càng nghiêm trọng. Hàng loạt mâu thuẫn do bất 
đồng về quan điểm sống, thói quen sinh hoạt hoặc 
do những lời thị phi bên ngoài khiến tình cảm các 
cặp đôi có thể bị rạn nứt. Tâm trạng không tốt sẽ 
khiến cho công việc của Ma Kết gặp phải nhiều 
khó khăn hơn.

Bảo Bình 
(20/1 - 18/2)
Đây là một tuần với 

rất nhiều những tin tức vui 
vẻ và tốt đẹp dành cho Bảo 
Bình. Một vị trí mới có thể 
sẽ được cấp trên cất nhắc 

cho bạn, hãy thể hiện mình thật tốt trong những 
nhiệm vụ được giao. Tài vận của Bảo Bình ở mức 
trung bình trong tuần này do bạn phải chi khá nhiều 
tiền cho những cuộc hẹn, những sự kiện bắt buộc 
và những nhu cầu cá nhân. Chuyện tình cảm của 
chòm sao này được dự là khá bình yên và suôn sẻ 
trong suốt cả tuần.

Song Ngư 
(19/2 - 20/3)
Tuần mới đến giúp 

Song Ngư nhìn lại các mối 
quan hệ xung quanh. Sau 
thời gian làm quen với môi 
trường làm việc mới, bạn 
đã hoàn toàn thành thạo các 
dự án kế hoạch được giao. 

Đồng thời, sự giúp đỡ của đồng nghiệp sẽ giúp bạn 
tiết kiệm được rất nhiều thời gian quý báu. Tài 
chính của bạn duy trì ở mức độ ổn định, với những 
người kinh doanh buôn bán thì trong tuần sẽ nhận 
được một khoản lợi nhuận kha khá. Trong chuyện 
tình cảm, mặc dù hai người luôn cố gắng thông 
cảm cho đối phương nhưng vẫn còn tồn tại những 
mâu thuẫn chưa được giải quyết triệt để. ■
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Đơn giản, đó là tình yêu...

ơn độc sau khi tham dự những bữa Đtiệc lớn là một cảm giác vừa gây sợ 
hãi, vừa có sức hút bí ẩn. 

Giống như người ta chạy chơi liên tục trong 
cánh rừng xanh thẳm tràn ngập ánh sáng êm dịu để 
rồi đột ngột, phát hiện ra phía trước là một vực 
thẳm chói lóa sát bên bờ đá dốc đứng...

Đưa ra nhận xét lạ lùng khi đứng trên vỉa hè 
đầy gió, cô gái khẽ mỉm cười trong bóng tối, đôi 
mắt hơi nheo lại dõi theo các liên tưởng không 
ngừng xuất hiện. Cô tên Phúc Ân, khoảng 20 tuổi. 
Tôi bị cô gây ấn tượng mạnh trong bữa tiệc tại gian 
sảnh lớn khách sạn trung tâm. Giữa những cô gái 
váy dài lấp lánh sang trọng, bộ trang phục giản dị - 
quần kaki túi hộp vàng cát và áo chemise trắng 
rộng, hơi nhàu - khiến cô có vẻ lạc lõng. 

Với mẩu bánh pizza và chiếc ly chân cao 
đầy nước tinh khiết, cô ngồi khuất trong hõm cửa 
sổ. Khá lạ, không ai bắt chuyện với cô. Các cựu học 
sinh trường nhạc lên sân khấu biểu diễn, cá nhân 
hoặc theo nhóm. MC xướng tên mời Phúc Ân. Cô 
lách nhanh qua các chướng ngại. Với đôi kính nâu 
đậm chống cự ánh đèn chói chang, cô gái kỳ dị 
không bước qua các nấc thang mà bật thẳng lên sàn 
gỗ. Màn trống jazz độc diễn thoạt tiên uể oải, dần 
hứng khởi, tiết tấu lôi kéo mê hoặc, rồi đến một 
khoảnh khắc không ngờ, chúng bùng nổ. 

Đám đông tò mò chết lặng thình lình chồm 
dậy, la hét cuồng nhiệt. Họ yêu cầu cô chơi tiếp 
bằng những tiếng “bis”, cú vỗ tay liên hồi. Nhưng 
làn sóng phấn khích chừng như không chạm vào 
người đánh trống. Cô vẫy nhẹ tay, thờ ơ buông hai 
dùi gỗ, quay lại chỗ ngồi ưa thích. Khi cô lặng lẽ rời 
gian sảnh, tôi vội vã đuổi theo bóng người mảnh 
khảnh chuyển động như một nhánh cỏ dũng mãnh 
trước gió.

Không như tôi hình dung, việc tiếp cận và 
kết nối Phúc Ân đơn giản. Mỉm cười đáp lại cái gật 
đầu làm quen của tôi, sau đó các câu hỏi tôi tung ra 
được cô trả lời chính xác, khá thông minh. Thậm 
chí, khi tôi nói về sự đơn độc, cô còn phác thảo hình 
ảnh so sánh kỳ quặc đã làm tôi bàng hoàng. Tuy 
nhiên sau đó, các thăm dò khác hơn của tôi đưa ra 
đều rơi vào im lìm. Như thể cô gái đã quên bẵng có 
tôi đứng gần bên. 

Cảm giác khó chịu, bứt rứt. Các cô gái khác 
luôn gắng lôi kéo sự chú ý của tôi. Họ sử dụng mọi 
thủ thuật khôn ngoan, thậm chí thật đáng yêu. Tôi 
tiếp nhận hay từ chối chúng, tùy ý. Chẳng hay ho 
gì, thậm chí thô bạo khi nhận xét kiểu ấy, nhất là 
nếu mới 27 tuổi, làm việc cật lực trong lĩnh vực 
quảng cáo, môi trường dễ dàng cho các mối quan 
hệ, thành công đến sớm, đủ điều kiện tận hưởng 
cuộc sống. Nhưng biết làm sao được... 

Các vệt gió lạnh. Vỉa hè lát gạch in bóng cô 
gái đứng co ro, chốc chốc nhảy khẽ xua tan sự tê 
cóng. Không ngần ngại, tôi níu khuỷu tay Phúc Ân, 
buộc cô quay lại nhìn tôi, đưa ra đề nghị bình thản:

- Không chờ nữa. Tôi sẽ đưa em về. Hãy 
đứng đây đợi tôi đem xe tới!

- Cảm ơn. Không cần đâu! Xe bus sẽ đến 
ngay bây giờ. Trạm xe bên kia đường - Cô gái rút 
khỏi tay tôi, gương mặt rạng rỡ, chỉ về phía hộp đèn 
nhỏ màu vàng trên một trụ sắt lúc này đang tỏa 
sáng như một lá cờ bất động.

- Thế còn cảm giác cô độc? - Tôi thốt lên 
câu hỏi kỳ quặc, yếu ớt. Hệt như tôi vừa bị một mũi 
xe tải đâm sầm. Chưa cô gái nào từ chối bước vào 
chiếc xe lướt êm như hơi thở nhẹ của tôi.

- Nó có thể quan trọng trong cảm giác và 
suy nghĩ. Nhưng rốt cuộc người ta vẫn phải làm 
điều gì đó rất đàng hoàng. Nghĩ mãi, cảm giác mãi 
thì rất mệt... - Phúc Ân dụi mắt bằng cả hai tay, nói 
nhanh.

Các câu nói khôn ngoan kỳ dị bật ra từ một 
người chưa gột bỏ hết dáng vẻ thơ trẻ một lần nữa 
làm tôi choáng váng. Chiếc xe bus khổng lồ đang 
trờ vào bến. Cô gái nhảy vọt lên sàn xe, như một 
cậu nhóc. Sau đó từ băng ghế trống trải, cô thò đầu 
ra cửa kính, đôi mắt to nhìn thẳng vào tôi, trong 
trẻo và gan dạ...

Buổi họp cuối năm của những người học 
cùng khóa trường nhạc đã chấm dứt. Dư âm các 
bản nhạc dance, mùi rượu nhẹ, hương vị trái cây và 
bánh ngọt còn phảng phất trong không khí. Tất cả 
không xoa dịu nỗi bứt rứt lẫn buồn bã sâu thẳm 
trong tôi. Cô gái xa lạ nói đúng. Phát hiện ra cái vực 
thẳm chói lòa sau thời gian hài lòng với thói quen 
bình ổn là cảm giác đáng sợ...

Tôi bước dọc vỉa hè sang khu vực đậu xe. 
Bữa tiệc đã tàn. Trên vỉa hè, những dáng vẻ vội vã 
hay chậm rãi, sung sức hay mệt mỏi, bình thản hay 
tiếc nuối đan xen, tạo thành bức tranh lặng lẽ về 
cuộc sống bề bộn, đầy những khoảnh khắc trái 
ngược. Một chiếc váy dài đỏ thắm nổi bật trong 
bóng tối rảo nhanh, tiếng gót giầy hối hả, tiếng vải 
lụa sột soạt tươi vui và mùi nước hoa thơm nồng 
đến nỗi có thể chạm tay vào trong bóng tối. 

- Chờ em với! - Tiếng gọi vui vẻ bắn về phía 
tôi như một mũi tên. Tôi ngoảnh lại. Quỳ, cô gái mà 
tôi cùng dự buổi gặp mặt. Thế mà tôi đã quên bẵng 
mất cô. Tôi chờ cô bước đến. Níu tay áo tôi, Quỳ 
nói hối hả:

- Em ngỡ lạc mất anh! Em đã muốn khóc òa 
khi không thấy anh trong đám đông. Mobile anh lại 
gửi trong ví xách tay của em...

- Đưa lại cho anh! - Nỗi khó chịu thoáng 
qua. Có lẽ tôi không nên có thêm các biểu hiện quá 
mật thiết với ai tôi chưa thật sự yêu. Tốt nhất là 
đừng tạo dựng cho kẻ khác hy vọng mơ hồ.

Chiếc mobile đặt khẽ vào tay tôi, bàn tay 
cầm nó run rẩy, e dè và lo sợ. Tôi nhìn lướt qua màn 
hình. Quỳ khẽ khàng:

- Ban nãy có cuộc điện thoại từ công ty tìm 
anh gấp. Họ nhắn lại có một dự án nào đó đang cần 
người mẫu.

- Anh không thích người khác trả lời các 
cuộc gọi tìm anh. Có thể gây hiểu lầm phiền toái.

- Em xin lỗi! - Giọng nói Quỳ yếu hẳn đi, 
hệt như bị cào xước.

Chúng tôi đến nơi đậu xe. Tôi mở khóa, 
ngồi sau tay lái. Quỳ rụt rè vòng qua cửa bên, ngồi 

vào cạnh bên tôi. Cô đặt vào máy đĩa nhạc của 
Janos Starker. Bản nhạc Người Silice của Handel 
vang lên trầm trầm từ ngón đàn cello tuyệt diệu. 
Đột nhiên không gian chìm vào làn nước trầm dịu 
trong vắt, lấp loáng. Con đường rộng mở trước 
mặt. Vòm lá cổ thụ tựa những mái đầu xanh thẳm 
vươn lên trời cao, bay theo các suy nghĩ sâu thẳm 
bất tận giữa bóng tối tĩnh lặng, xa cách với những 
toan tính, nghĩ suy phù phiếm. 

Có một lúc, ý nghĩ tôi vuột ra khỏi tay lái, 
đuổi theo vạt sáng nào đó vừa được thắp lên trong 
tối hôm nay. Rốt cuộc, khi còn trẻ, việc hài lòng với 
những gì đạt được trở nên đáng trách. Cần đặt ra 
những mục tiêu mới trước khi trở nên nhàm chán 
cũ kỹ với chính mình. Bất giác tôi nhớ màn trống 
jazz của Phúc Ân đã phá vỡ chuỗi âm thanh êm ả 
dịu ngọt trong suốt tối dạ tiệc. Đột ngột, tôi đưa tay 
bấm nút, tắt dòng nhạc thư thái trên cây cello. Quỳ 
ngoảnh nhìn tôi bằng đôi mắt chất đầy hoang 
mang. Tôi lên tiếng, không quay sang cô:

- Em hãy kể đôi chút về Phúc Ân, cô bạn 
đánh trống!

Quấn tấm khăn lụa đỏ mờ quanh đôi cánh 
tay. Quỳ thoáng rùng mình. Cô kéo những món tóc 
loăn xoăn qua vai, hít một hơi dài, nói chậm rãi:

- Phúc Ân hơi lạ. Năm chúng em 17 tuổi, 
đột nhiên cô ta bỏ học một thời gian. Trước đó, cô 
ta luôn được đánh giá cao trong nhóm học sinh theo 
học bộ gõ. Không ai biết Phúc Ân đi đâu. Sau đó, 
cũng đột nhiên như khi bỏ đi, cô ta quay lại trường. 
Nhưng không phải là cô bạn chúng em từng biết. 
Cô trở nên ngang ngạnh. Không ai trong lớp không 
từng bị Phúc Ân làm kinh hãi. Các cô gái đều gắng 
đi theo vệt đường yên ổn: Học giỏi. Tốt nghiệp 
trung cấp, học tiếp chương trình đại học hoặc kiếm 
chỗ làm ổn định. Tìm được một người thương yêu 
và có gia đình hạnh phúc. Phúc Ân ở ngoài các 
mong muốn ấy...

Càng về cuối, giọng Quỳ càng lạnh lẽo. Tôi 
gật nhẹ. Thế là đủ. Xe rẽ vào khu phố yên tĩnh. Giữ 
nguyên giọng khẽ khàng, Quỳ hỏi tôi:

- Anh có dự định cho việc tuyển chọn diễn 
viên phim quảng cáo sắp tới?

- Có thể! - Tôi đáp hờ hững. Thế nhưng vào 
phút cuối cùng, bỗng tôi nhận ra đó là một gợi ý đặc 
biệt. Tôi hỏi Quỳ và ghi số mobile của Phúc Ân.

Trước khi bước qua cổng nhà, Quỳ vòng 
qua mũi xe, run run nói với tôi:

- Em không dằn vặt hay làm phiền anh. 
Nhưng anh cần biết, anh đã làm em tổn thương. 
Lúc nãy anh không chú ý những gì em nói. Nhưng 
em sẽ chờ đợi...

Tôi quay xe, lái ra đại lộ. Tôi quen Quỳ gần 
ba tháng. Cô xinh, nhẹ nhàng. Không có gì phải 
phàn nàn. Thậm chí, có lúc tôi nghĩ đến việc xem 
cô là bạn gái chính thức. Quỳ yêu quý tôi thật sự, có 
lẽ. Bằng chứng là cô muốn tôi đi cùng dạ tiệc của 
những người học nhạc. Nhưng đã xảy ra xúc cảm 
bất thường. Do tôi.

Suốt hai tuần tiếp sau, nhóm làm việc 
chúng tôi phải vùi đầu vào dự án quảng cáo cho sản 
phẩm hi-end sắp tung ra thị trường của một hãng 
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điện tử nổi tiếng. Vướng mắc ở khâu tuyển 
chọn diễn viên cho đoạn phim dài 30 giây. Cộng sự 
của tôi, một anh chàng chuyên nghiệp bậc nhất 
trong việc săn lùng gương mặt cho mọi sản phẩm, 
nhanh chóng bày trên mặt bàn những tấm ảnh đề 
nghị. 

Tất cả đều xinh xắn, duyên dáng, gây ấn 
tượng chút ít. Nhưng tất cả cũng đều thiếu một thứ 
gì đó để chỉ cần chạm mắt một lần, mọi bộ óc đều 
sửng sốt, không thể lãng quên. Tôi rà soát kịch bản. 
Hình ảnh nữ nhân vật chính hiện ra trong phòng 
hòa nhạc, làm tất cả khán giả sửng sốt bởi âm thanh 
sống động, mê hoặc khi dùng remote điều khiển 
dàn âm thanh buộc tôi cân nhắc. Tôi triệu tập cuộc 
họp nhỏ. Các cộng sự ngạc nhiên khi tôi đề xuất 
thay đổi một chi tiết: Nhân vật không hiện ra vô cớ 
mà sẽ bước xuống từ giàn trống jazz, sau khi tạo ra 
một chuỗi âm thanh nóng bỏng. Người chuyên săn 
lùng gương mặt nhếch mép: 

- Tìm đâu ra một cô gái đáp ứng đủ các yêu 
cầu, lại biết đánh trống?

Tôi bật ngón tay: 
- Hãy để tôi lo việc này. Cậu gắng xếp lịch 

quay ngay đầu tháng sau!  
Các thành viên im lặng, không mấy tin 

tưởng... Mái tóc nâu sẫm dưới tác động của các 
ngọn đèn huỳnh quang tỏa vào chung quanh quầng 
sáng hổ phách. Ba máy quay bố trí hợp lý, sẽ ghi 
hình tất cả góc độ đẹp nhất của Phúc Ân. Trái với vẻ 
phớt lạnh quen thuộc, giờ đây, cô gái khá bối rối khi 
bị vây quanh bởi những chuyên viên studio luôn 
tay sửa chữa nếp áo hay dặm lại phấn trên gương 
mặt cô. 

Thi thoảng, cô đưa mắt về phía tôi. Vẻ căng 
thẳng được chịu đựng đầy can đảm. Từ xa, tôi làm 
dấu hiệu trấn an, mỉm cười. Cô gái trẻ gật nhẹ, rồi 
nhanh chóng cuốn vào công việc. Khi đạo diễn hô 
lệnh bấm máy, Phúc Ân ngồi vào giàn trống. Một 
lần nữa, mọi thứ chung quanh lùi xa hàng trăm mét 
khỏi tầm quan tâm, cô gái dồn hết chăm chú vào 
điệu rock mạnh mẽ, rắn rỏi, cuồng nhiệt. 

Món tóc trước trán tung bay. Gương mặt 
gầy gò, gan góc nhưng vẫn giữ nguyên ánh mắt 
chân thành, thơ trẻ rực sáng theo tiết điệu. Đó là 
hình ảnh biểu cảm, tràn đầy sức sống. Mọi người 
trong studio nín thở. Xong lần quay thứ 5, đạo diễn 
hoàn toàn hài lòng. 

- Không thể tốt hơn. Tinh thần cô gái này 
quá tuyệt! - Quay qua tôi, ông tò mò - Cậu thích cô 
ta, phải không?

Tôi im lặng, ngồi ở chiếc ghế vải, chờ Phúc 
Ân tẩy trang. Tôi đỡ túi xách trĩu nặng trong tay cô, 
đề nghị cùng ăn bữa trưa muộn. Cô đeo đôi kính 
nâu, lưỡng lự, rồi gật nhẹ. Tôi giao phong bì đựng 
món tiền catse khá lớn cho Phúc Ân. Cô cảm ơn, 
nhưng không thật sự chú ý. Sau bữa cơm, tôi gọi 
café. Quán vắng vẻ. Phúc Ân bỗng rời bỏ trạng thái 
im lìm, hỏi tôi:

- Anh muốn nói gì với em, đúng chứ?
- Gần đây, anh chợt nhận ra rất cần có ai bên 

mình. Cần thật sự. Em có hiểu điều ấy không?
- Ai cũng đi qua cảm giác ấy. Sớm hay 

muộn mà thôi. Năm 17 tuổi, khi mẹ bỏ em ra nước 
ngoài, em khám phá rằng đôi khi nỗi cô độc cần 
phải gánh chịu một mình. Khó khăn lúc đầu. Rồi nó 
làm người ta trưởng thành kinh khủng. Em đã từng 
nghĩ sẽ tìm một ai đó để nhờ cậy. Nhưng dần em 
biết, một công việc, một mục đích đàng hoàng để 
theo đuổi có giá trị ngang bằng, thậm chí còn hơn 
hy vọng dựa dẫm. Học xong trung cấp âm nhạc, em 
quyết định thay đổi. Em thi vào ngành hóa vi sinh. 
Thật thú vị khi lao vào một lĩnh vực phức tạp, đầy 
thử thách anh ạ!

Tôi lặng đi. Đó là kinh nghiệm của một 
người trẻ mỏng manh nhưng thông minh hơn tôi. 
Phúc Ân sống và suy nghĩ về từng ngày của mình. 
Còn tôi, tôi chẳng có nỗ lực gì ra hồn ngoài việc 
gắng kiếm nhiều tiền. Viễn cảnh lạc mất cô gái 
trong cuộc sống tấp nập khiến tôi thảng thốt. Tôi 
đặt tay lên tay cô, nói hối hả:

- Nếu anh nói anh cần em vô cùng thì sao?
Cô gái nín lặng, ngửa bàn tay che môi, mắt 

nhìn tôi đăm đăm. Hồi lâu, cô buông cánh tay, 
giọng nói tỉnh táo:

- Em đang nghĩ về một sự bắt đầu quan 
trọng vô cùng khi người này trở nên cần thiết cho 
người khác. Nó là gì, anh biết không?

- Là gì? - Tôi hơi khó thở.
- Là tình cảm sâu đậm mà Quỳ dành cho 

anh. Cô ấy ốm nặng khi anh không liên lạc nữa. 
Đơn giản, đó là tình yêu. Tình yêu trong sạch, bất 
vụ lợi. Anh có thể cảm nhận được nó không?

Phúc Ân đã rời đi. Một mình tôi ngồi lại. Ô 
cửa sổ tròn nhìn ra vỉa hè thẫm xanh dưới cơn mưa 
phùn mùa xuân. Những hạt nước trong vắt gõ từng 
giọt trên phiến gạch, như được điều khiển bởi tay 
đánh trống vô hình. Một cuộc gọi từ công ty đề 
nghị tôi về bàn bạc dự án mới. Nhưng tôi muốn 
ngồi lại thêm đôi chút. Thực sự là tôi nhiễm lạnh. 
Cảm giác lạnh của một người lữ hành tình cờ đứng 
sát mỏm đá dốc đứng... ■

Hà Mai

Những dự cảm tốt lành

au khi tốt nghiệp đại học, Thùy quyết Sđịnh đi làm, đồng thời sẽ thi tiếp 
chương trình cao học. 

Thực hiện cả hai việc quan trọng như vậy 
cùng một thời điểm quả là không dễ dàng. Nhưng 
thói quen làm việc chậm rãi, kiên nhẫn theo cách 
“nhảy qua từng viên đá nhỏ sẽ băng hết con suối 
rộng” khiến cô xem mọi việc nhẹ nhõm. 

Tại văn phòng thiết kế, không ai biết nữ 
nhân viên tập sự sau giờ làm việc cật lực lại lao tới 
trường đại học cũ. Trong những căn phòng buổi tối 
vắng lặng, rộng mênh mang, cô cùng vài đồng môn 
thực hiện hàng loạt bài hình họa nghiên cứu hoặc 
ôn luyện chương trình tiếng Anh chuyên ngành.

Chiều tối, mấy chuyên viên cùng các hoạ 
viên ở phòng thiết kế thường hẹn nhau tụ tập ở một 
quán nhỏ, tán gẫu và nghe nhạc, thỉnh thoảng một 
ai đó sực nhớ, tìm số điện thoại gọi về nhà Thùy. 
Khi nhận ra việc cô không có nhà buổi tối là 
chuyện thường xuyên, mọi người bắt đầu đưa ra 

vài phỏng đoán mơ hồ. Một người cho rằng cô đi 
làm thêm đâu đó. 

- Những người trẻ bây giờ thật sự say mê 
kiếm tiền. Ở lẽ nào đó, với họ, tiền là thước đo năng 
lực mà! - Lập luận này được phần đông đồng tình. 

- Có thể cô ta yêu một ai đó... - Tiên đoán 
sau rơi tõm vào tiếng nhạc nhẹ trỗi lên mềm mượt. 

Khang vươn tay lấy ly nước, uống một nửa, 
thở mạnh, tự nhủ khá hay khi không ai nghe được 
câu nói của anh. Ngoài trời, những ánh đèn xe cô 
độc, thưa thớt cắt bóng tối thành những khối vuông 
căng đầy những hy vọng mơ hồ...

Cô gái thường đến cơ quan muộn. Đồng 
nghiệp ngồi quay lưng vào máy làm việc tự bao 
giờ, hơi ngoái nhìn lại. Tập hồ sơ yêu cầu một số 
mẫu thiết kế thử nghiệm từ phòng quảng cáo gửi 
sang, nằm trên bàn, trước máy vi tính của Thùy. Cô 
lật tài liệu, chăm chú đọc yêu cầu từ phía bên đặt 
hàng. Chuông điện thoại riêng trên bàn cô loé lên 
đột ngột. Khang yêu cầu cô sang khu vực của 
trưởng phòng, bàn việc cụ thể. Giọng anh ta vang 
lên trong máy lạnh lùng: “Cô trễ nửa tiếng. Đây là 
lần thứ ba tôi gọi cho cô!”. Cầm vội tập hồ sơ, Thùy 
lao về phía cửa cầu thang. Những mái đầu chăm 
chú làm việc dường như chuyển sang lắng nghe, 
chờ đợi một biến cố bất thường. Cô gái đi xuyên 
qua bầu không khí im ắng như bước trên sợi dây 
căng thẳng. Một chiếc ghế không đúng vị trí, đột 
ngột chắn ngang đường đi. Tiếng trượt chân ngã, 
tiếng những bản vẽ văng tung toé khiến mọi người 
bàng hoàng. Ông họa viên lớn tuổi gần đấy đỡ 
Thùy dậy, thu nhặt giúp hồ sơ. Cô bối rối thì thào 
xin lỗi rồi cảm ơn, chạy tiếp. Một người nói to:

- Cô này có vấn đề!
- Phải, có lẽ cô ta sẽ không thể kéo dài lâu 

hơn thời gian thử việc! - Ai đó dự đoán, cười rì rầm. 
Vẫn lao như cơn gió mỏng, Thùy băng qua 

các dãy hành lang trống trải. Dừng trước cánh cửa 
gỗ lớn gắn tấm bảng đồng, cô bỗng nhận ra thật khó 
khăn làm sao khi cần một động tác gõ cửa đơn giản. 
“Thiếu kinh nghiệm, không có bản lĩnh. Mình non 
nớt và vô dụng quá...”. Cô gục đầu tựa hẳn vào 
cánh cửa, nghĩ cay đắng, kiềm chế vài giọt nước 
sắp lăn khỏi mắt, cố trấn tĩnh. Cánh cửa đột ngột 
bật mở. Theo đà dựa, cô gái lao thẳng vào không 
gian bên trong, ngã sấp mặt trên thảm. Một lần nữa, 
tập hồ sơ lại bay vọt lên không trung, tung ra thành 
hàng chục mảng trắng bay phấp phới. Tất cả diễn ra 
trong vòng nửa giây. Khi đôi mắt Thùy nhắm 
nghiền he hé mở, cô nhận ra trước tiên một mũi 
giày. Và người mang đôi giày ấy lúc này đang 
khoanh tay cúi nhìn cô, đôi mắt mở to không kém 
phần kinh ngạc pha giễu cợt. 

- Cô đứng lên và lại ngồi đây! - Trưởng 
phòng yêu cầu. 

Cô gái lồm cồm nhỏm dậy, vẫn ngồi im trên 
thảm, hai chân gấp sang hai bên trong một tư thế trẻ 
con kỳ quặc. Dưới mái tóc ngắn rối tinh, gương mặt 
trắng xanh của cô càng trở nên nhợt nhạt. 

- Sao vậy? Cô thích ngồi trên tấm thảm tầm 
thường hơn chiếc ghế là bài tốt nghiệp của tôi sao? 
- Khang thoáng mỉm cười - Đừng nghĩ tôi sẽ bàn 
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- Chân tôi bị trục trặc. Tôi không đứng lên 
được... - Cô lắp bắp - Tôi xin lỗi! 

Khang đành cúi xuống, nâng cô gái dậy, dìu 
đến bên cạnh bàn. Cô chọn chiếc ghế xanh duy nhất 
một chân là thanh kim loại uốn mảnh khảnh. Thùy 
ngồi co ro, tạo thành một hình ảnh hoà hợp bất ngờ. 
Một người lạ lùng trên chiếc ghế lạ lùng. Vào việc 
nhanh, cô rụt rè trao đổi với trưởng phòng về vài 
hướng thể hiện khác, khả thi hơn, dễ hiểu hơn cho 
sản phẩm sắp tung ra. Khang chấp thuận một số đề 
xuất, kết lại buổi làm việc bằng một ý nghĩ xác định 
từ đầu, khi gọi điện cho nữ thiết kế tập sự: 

- Cô cần hoàn tất các mẫu thiết kế này trong 
vòng 3 ngày. Bên phía đặt hàng muốn có sự lựa 
chọn sớm. Từ phần hình tĩnh, nếu thành công, họ 
đặt tiếp chúng ta làm thiết kế hình ảnh phim quảng 
cáo. Một hợp đồng khá quan trọng. Cô hiểu trách 
nhiệm của mình không? 

- 20 bản vẽ hoàn chỉnh trong 3 ngày? - 
Thùy thốt lên - Tôi e không đủ sức. Nếu tôi không 
hoàn thành được... 

- Thì tuần sau, cô có thể không cần đến văn 
phòng nữa - Giọng nói và gương mặt Khang phẳng 
lặng - Cô biết đấy, tôi nhận nhiều than phiền việc cô 
đi làm muộn. Hãy xem như đây là cơ hội cuối cùng. 

Thùy ngồi im, những ngón tay nhỏ nhắn 
đan xoắn vào nhau. Mất việc, tức là phải ngưng lại 
các buổi học ôn luyện đầy tốn kém cho chương 
trình cao học. Tức là, xác nhận mình thất bại trong 
cuộc dấn thân đầu tiên. Một viễn cảnh hụt hẫng! 
Âm thanh một đoạn nhạc jazz cũ xưa - Tiếng 
chuông điện thoại. Trưởng phòng liếc nhìn đồng 
hồ, Thùy vội vã đứng dậy. Siết chặt tập hồ sơ ôm 
trước ngực, cô nói nhanh: 

- Tôi sẽ cố. Sẽ cố... 
- Cô không làm việc buổi tối sao? Buổi tối, 

thời điểm các ý tưởng độc đáo thường xuất hiện... - 
Khang nhắc, chờ đợi một giải thích. Anh hỏi thêm - 
Còn sự giúp đỡ thì sao? 

Nhưng Thùy im lặng, mải mê đuổi theo ý 
nghĩ riêng mình. Nếu không đau chân, cô sẽ chạy, 
sẽ tóm lấy từng khoảnh khắc bỏ trống đang trôi 
qua. Nhưng cô phải đi tập tễnh, không thể hy vọng 
vào sự giúp đỡ. 20 bản vẽ trong 3 ngày. Buổi thi cao 
học bắt đầu vào tuần sau... Dòng nước rộng bắt đầu 
chảy xiết, băng nhanh. Người ta có thể ngã và bị 
cuốn trôi khi bám vào thói quen lần theo từng mỏm 
đá nối tiếp... 

Trở về nhà gần giữa khuya, Thùy vội vã vứt 
vào góc phòng cái túi lớn đựng tài liệu và họa cụ. 
Máy tính được bật lên, loạt phác thảo hiện ra trên 
màn hình sáng rực. Một chiếc xe ai đó đứng dưới 
cửa nhà, bóng đổ dài trên phố. Một đoạn nhạc jazz 
vẳng đến mỏng manh. Thùy nhìn qua cửa sổ. 
Không ai cả. Cô tìm một cái ly to, pha café, quyết 
định sẽ thức cho tới khi tìm màu xong cho tất cả 
những bản vẽ. Trưởng phòng nói đúng. Buổi tối, 
những sắc màu cất lên tiếng nói của chúng. Chúng 
tự tìm đến, tự đứng vào vị trí. Việc duy nhất Thùy 
mất công hơn cả chỉ là cân chỉnh các dải sắc độ mà 
thôi. Có một lúc, điện thoại cạnh bàn làm việc vang 
lên những hồi chuông dài. Cô gác máy, không trả 

lời. Những phác thảo màu lần lượt hoàn tất. 
Đồng hồ nhà bên cạnh điểm 3h. Quá giấc. 

Cơn buồn ngủ nặng nhọc rình rập tan biến. Thùy 
mở chốt đẩy rộng cánh cửa kính, nhìn qua những 
đỉnh cây trong vườn. Cơn gió mùa xuân men theo 
những ô cửa sổ, rì rầm luồn qua vô số nhánh lá non 
đan nhau giữa bóng tối xanh ngời. Hơi thở tươi mát 
dính muối thổi từ biển lan tỏa trong đêm. Thùy 
chống khuỷu tay trên bệ cửa, nói to: “Dù thế nào, ta 
cũng đã làm hết sức mình. Nếu thất bại, chẳng có gì 
phải quá hối tiếc!”.

Con mèo lông dài ngủ trên mái hiên nghe 
động giật mình, rùng người tung cú nhảy màu hung 
xuống ô cửa, dụi đầu vào tay chủ. Giá như thảnh 
thơi, cô sẽ thức trong một đêm tuyệt vời thế này, sẽ 
ngồi đong đưa chân trong cửa sổ như thời thơ bé, 
với con mèo ấm áp trên đầu gối, tự huýt sáo cho 
mình nghe một đoạn nhạc jazz cũ xưa và mơ về 
chuyến bay được ngồi an toàn trong chiếc ghế lạ 
lùng một chân uốn cong mảnh khảnh... Nhưng tại 
sao bài nhạc jazz trong tình huống kỳ dị ban sáng 
lại vang lên vào lúc này? Thùy lắc mạnh đầu... 

Còn vài tiếng đồng hồ trước khi trời sáng, 
cô tìm tài liệu học, luyện dịch bài khóa luận. Vào 
một lúc, cô gục xuống, ngủ thiếp giữa ngổn ngang 
sách vở. Buổi sáng đến đột ngột. Cô chồm dậy, vội 
vã uống thêm một ly café to, lưu những mẫu thiết 
kế vào đĩa. Thang máy vút lên. Thùy lao vào phòng 
làm việc như một cơn gió mạnh. Các đồng môn 
ngoái nhìn nữ nhân viên tập sự tóc rối tinh, nụ cười 
rộng mở, nhợt nhạt:

- Xin lỗi! Tôi lại đi trễ!
Ông hoạ viên lớn tuổi mang cho cô ly nước, 

nói chậm rãi:
- Điện thoại bàn cô ban nãy reo chuông hai 

lần. Tôi đã nghe giùm cô nhưng không có ai đáp 
máy. Có thể là một trò đùa.

20 mẫu phác thảo được hoàn thành đúng 
thời hạn. Giấy báo ngày thi cao học cũng đã nằm 
trong túi. Thùy in thử các mẫu thiết kế, xếp thành 
dãy dài trên bàn. Các đồng nghiệp trong phòng ghé 
mắt xem mẫu phác thảo của cô, gật đầu:

- Được đấy, rất chuyên nghiệp!
- Thật thế chứ? - Thùy hỏi lại, run run - 

Nhiệm vụ này thực sự quan trọng đối với tôi... - 
Mọi người nhìn nhau ngần ngừ, không trả lời. 

Thùy mang tập hồ sơ và đĩa lưu ảnh ra cầu 
thang, chầm chậm đi về khu vực trưởng phòng. Cô 
gõ cửa. Không có tiếng trả lời. Nhè nhẹ vặn tay 
nắm, cô thò đầu nhìn quanh, bước hẳn vào. Căn 
phòng trống rỗng. Chiếc ghế xanh biếc được tạo 
dáng đặc biệt với nét uốn kim loại thanh thoát thu 
hút mắt nhìn kỳ lạ. Cô đến gần, rón rén thả mình 
vào lòng ghế. Cô ngồi chờ, rất lâu. Ánh sáng rực rỡ 
bên ngoài toà cao ốc chuyển dịch. Những cơn gió 
xanh. Một sự thôi thúc kỳ lạ khiến Thùy đánh bạo 
tháo chốt một cánh cửa kính vốn chỉ dùng để lấy 
sáng. Yên tĩnh. Cô gái nhắm mắt, chìm vào giấc 
ngủ ngắn. Một trận gió trên cao mạnh đến không 
ngờ. Những hồ sơ giấy tờ trên bàn Khang chấp chới 
tung lên. 20 bản vẽ trong tập hồ sơ cũng theo gió 
thốc bay. 

Một bàn tay chạm nhẹ vào vai cô gái thiếp 
ngủ. Thùy mở choàng mắt. Khang xem phác thảo 
trên máy, phóng to từng chi tiết, dừng lâu ở vài kiểu 
chữ tạo hình là lạ. Im lặng. Rồi anh khẽ nói với 
người tập sự:

- Tôi chưa thể chọn. Nhưng cô có thể đẩy 
kỹ vài mẫu sâu hơn nữa, OK? Ngày thứ hai đầu 
tuần sau, chúng ta sẽ cùng gặp khách hàng. Tôi tin 
là ổn. Cô sẽ được đề xuất nhận vào công ty... 

Thứ hai. Ngày thi đầu tiên. Thùy ngồi im 
sững. Sự lựa chọn lạ lùng. Tại sao tất cả những điều 
quan trọng nhất lại đổ dồn vào cùng một ngày chứ? 
Cô chầm chậm ngước nhìn lên: 

- Anh biết không, tôi sẽ nghỉ việc. Thứ hai 
này tôi thi. Tôi đã rất muốn được làm việc. Nhưng 
như vậy là muốn nhiều quá... 

Giấy báo trúng tuyển không đến. Thời gian 
trôi qua, căng thẳng. “Có lẽ mình cần tìm một chỗ 
làm việc mới”, Thùy tự nhủ, ngồi im trong ô cửa sổ 
những buổi tối yên tĩnh. “Mình đã bơi qua một 
đoạn sông rộng. Đã cố hết sức. Giờ đây, mình lại 
nhảy qua những phiến đá nhỏ. Ít nhất là không 
được bỏ cuộc...”. Chuông điện thoại lúc 9 giờ đêm. 
Giọng nói bình thản của Khang vang trong máy: 

- Em xuống cổng! Anh đang chờ ở đây, có 
một số tin tức. 

Thùy chạy xuống sân, rụt rè mở cửa. 
Khang đưa cho cô một phong bì gửi về từ trường 
đại học. Giấy báo trúng tuyển kỳ thi cao học. 

- Em ghi trong phần địa chỉ liên hệ là công 
ty ư? - Khang hỏi, mỉm cười. 

- Vâng. Có lẽ lúc làm hồ sơ em quá bận rộn 
và rối trí - Thùy cười rạng rỡ - Cảm ơn anh. Anh đã 
rất tốt với em dù em không còn được làm ở văn 
phòng nữa. 

- Hãy xem tiếp này! - Khang đưa cho cô gái 
xem tiếp tờ hợp đồng yêu cầu thực hiện tiếp 
chương trình thiết kế quảng cáo sản phẩm những 
phác thảo mà cô đã thực hiện - Mọi người ở phòng 
đang chờ em quay lại... 

- Nhưng... 
- Hãy nói ra những vấn đề, những khó khăn 

của mình. Luôn có những người bên cạnh sẵn lòng 
giúp đỡ em, Thùy ạ! - Khang nói giản dị. 

- Tại sao anh phải bỏ công thực hiện hoàn 
chỉnh mẫu phác thảo cho em? 

- Vì em đã ngồi lên chiếc ghế mà anh say 
mê. Vì em đã thích nó. Bài tốt nghiệp, anh suýt bị 
đánh rớt vì mẫu thiết kế đó. Nhưng một người 
trong hội đồng chấm thi đã nhìn ra ở nó một triển 
vọng nào đó. Ông ấy chấm vớt, rồi giới thiệu anh 
vào công ty. Chỉ nói rằng cho anh một cơ hội nhỏ, 
nhưng ông ấy đã thay đổi cả hướng đi cuộc sống 
của anh. Sau này, anh biết, chúng ta thường lặp lại 
các vấn đề của nhau. 

- Anh đã gọi điện cho em, đã chờ em dưới 
con đường này, phải không? - Thùy thì thầm. 

Những chiếc xe băng nhanh trên đường, 
đèn xe cắt bóng tối thành những khối vuông đang 
căng đầy những hy vọng hạnh phúc, những dự cảm 
tốt lành... ■

Thanh Thư
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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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