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Naêm Thöù 42

* 13201 Bellaire Blvd * Houston, TX 77083 *

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

Thực phẫm Đông Nam Á đầy đủ các mặt hàng

ON SALE lại càng rẻ.

Chợ có Lò Chiên Cá Miễn Phí.

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

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

ĐẶC BIỆT:

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

Thịt Cá Hải Sản tươi thay đổi hàng ngày.

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

wThu Ngaân / Cashier

wBaùn vaø Caét Thòt Cho Quaày Heo Quay / BBQ Cutter

wNgöôøi Caét Thòt / Meat Cutter

wNgöôøi Chaát Haøng / Stocker

wNgöôøi Baûo Trì / Maintenance or Handyman

wNhaäp Döõ Lieäu / Data Entry

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

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

given to Vietnamese and English bilingual

AÙp duïng / Apply by:

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

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

CREDIT CARDS AND FOODSTAMPS

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

2026
December 20, 2022
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955-Long Term

Tuyeån Duïng / Hiring
wThu Ngaân / Cashier

wBaùn vaø Caét Thòt Cho Quaày Heo Quay / BBQ Cutter

wNgöôøi Caét Thòt / Meat Cutter

wNgöôøi Chaát Haøng / Stocker

wNgöôøi Baûo Trì / Maintenance or Handyman

wNhaäp Döõ Lieäu / Data Entry

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

AÙp duïng / Apply by:

NEW Tuyeån Nhaân Vieân
Chôï Myõ Hoa

Goïi / Call 832-308-0166

www.myhoafoodmarket.com/myhoa-career.php

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

NEW

865-2040/1608

Caàn Thôï Söûa Quaàn AÙo

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

905-2029/1597

Caàn Gaáp Thôï Nails

Caán gaáp thôï nails coù kinh nghieäm vaø 
chaân tay nöôùc. Bao löông $1,200. 
Tuaàn 6 ngaøy. Tieäm ôû khu Kroger.

Khu Kroger

Hoaëc:
Xin lieân laïc:646-249-7912

903-723-5730

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.

Southwest

Xin lieân laïc Tina: 713-842-0918

NEW

921-2030/1598

Caàn Thôï May/Söûa Quaàn AÙo

Tieäm may ôû Sugar Land 
caàn ngöôøi bieát may, söûa 
quaàn aùo.

Sugar Land

Xin lieân laïc: 346-409-5779

l Now hiring Full time & Part time Nail Technicians.

l Seeking friendly and energetic techs with great             

customer service skills.

l Flexible hours and great pay

Caàn Thôï Nails / Now Hiring Nail TechsI

Please email your resume to: jobsatisle@gmail.com

Call / Text:
Cindy: 832-788-8288

Amy: 832-228-6965

924-2047/1615

NEW

*928-2032/1600

Townhouse Cho Thueâ

Townhouse coù 3 phoøng nguû, 2 1/2 phoøng taém, roäng 1,510 

sqft, 2 choã ñaäu xe ñöôïc chæ ñònh. Coù maùy giaët vaø maùy saáy, 

tuû laïnh, maùy röûa cheùn. Khu vöïc yeân tónh vaø coù coång gaàn 

trung taâm mua saém Memorial City Mall vaø City Center ôû 

Spring Branch. Soá tieàn thueâ $1,600, ñaët coïc $1,400. 

Khu Southwest

Xin lieân laïc: 832-289-9273Xin lieân laïc qua tin nhaén, Nga: 832-846-4155

NEW

916-2072/1640

Caàn Tuyeån Thôï Nails Gaáp 

Tieäm ôû Tyler, Texas, treân ñöôøng Broadway, caàn tuyeån nhieàu thôï Nails, löông 
cao, tip cao, moâi tröôøng laøm vieäc toát. Löông oån ñònh, töø $1,100 – $2,500 trôû leân 
moät tuaàn, tuøy theo khaû naêng. Thôï boät / dip / chaân tay nöôùc / full time / part time.

Thôï boät: bao $1,100 – $1,500 / tuaàn;  Thôï dip: bao $1,000 – $1,300 / tuaàn.

Thôï chaân tay nöôùc: bao $900 – $1,100 / tuaàn. 

Tip cao, chia turn hôïp lyù, coâng baèng. 

Coù choã ôû cho thôï ôû xa.  Caùch Garland/Dallas 1 tieáng 30 phuùt.

Khu Kroger

Neáu khoâng nghe kòp, vui loøng nhaén tin, text

903-355-9537Xin lieân laïc:

NEW

933-2033/1601

Caàn Thôï Nails

Caàn thôï chaân tay nöôùc lôùn tuoåi cuõng ñöôïc. Tieäm 

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

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

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

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

Caùch Bellaire 1h laùi xe

Xin lieân laïc Lynn: 832-964-7313

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

NEW

936-2034/1602

Caàn Thôï Nails

Tieäm caùch Bellaire 15’ laùi xe. Caàn thôï nails coù kinh 

nghieäm laøm Fullset & taát caû caùc loaïi boät maøu bao löông 

$800. Caàn 2 thôï nails nöõ  laøm chaân tay nöôùc bieát sôn  

Shellac. Income oån ñònh laøm vieäc 6 ngaøy/tuaàn. Choã 

laøm thoaûi maùi.

Caùch Bellaire 15’ laùi xe

(Khi baän xin ñeå laïi lôøi nhaén hoaëc text)

713-979-6848 * 713-885-8769 Xin lieân laïc:

NEW

938-2034/1602

Caàn Thôï Nails Gaáp 

Khu da maøu, 610/288 Down Town. Caàn thôï boät, hoaëc 

tay chaân nöôùc (bieát laøm eyelash caøng toát, bao löông 

$180/ngaøy). Nails, Tay Chaân bao löông $130/ngaøy. Öu 

tieân cho thôï Nam, raát coâng baèng cho thôï.

Down Town

Xin lieân laïc Baïch Traàn

713-738-6245 * cell: 832-489-6956
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ÑOÙN ÑOÏC NGAY BAÙO MÔÙI HAÈNG NGAØY

NGAY TREÂN ÑIEÄN THOAÏI BAÏN!

Tất cả các quảng cáo rao vặt như Mua / Bán/ Cho Thuê 
Nhà, Bán Tiệm Nails / Tóc / Massage, Cần Thợ Nails/ Tóc/ 

TỜ BÁO VIỆT NGỮ

ĐƯỢC ĐỘC GIẢ YÊU THÍCH

HƠN 30 NĂM NAY

(713) 777-4900 * (713) 777-8438 * (713) 777-2012

Massage/ Eyelash Extension, Cần Người Giúp Việc Nhà, 

Nhận Giữ Trẻ, Cho Share Phòng,v.v... sẽ được đang trên tất cả 

các báo Thương Mại Việt Nam, Thương Mại Cuối Tuần, The 

Vietnam Post, Thương Mại Hằng Ngày   và online tại website: 

thevietnampost.com

10515 Harwin Dr, Suite 100-120

Houston, TX 77036

NEW

944-2035/1603

Caàn Ngöôøi Giuùp Vieäc

Caàn ngöôøi giuùp vieäc ñi chôï naáu aên vaø 

doïn deïp cho oâng baø ôû Taây Southwest 

Houston (610 & Beechnut), hai ngaøy 

moãi tuaàn. Phaûi bieát laùi xe.

610 & Beechnut

Xin lieân laïc Jennifer: 832-236-5366

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

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

934-2033/2001

Nhaø Cho Thueâ

Nhaø cho thueâ khu Southwest. Nhaø raát 

gaàn chôï Hong Kong 4, coù 3 phoøng nguû, 

2 phoøng taém. Patio sau vöôøn roäng raõi. 

Nhaø môùi sôn söõa saïch seõ.

Gaàn Hong Kong 4

Xin lieân laïc: 832-898-3142

NEW

943-2035/1603

Caàn Thôï Söûa Xe

Tieäm söûa xe vuøng Northwest caàn moät thôï söûa 

xe coù kinh nghieäm veà Diagnostic, vaø moät thôï 

coù kinh nghieäm söûa xe, löông cao, choã laøm 

roäng raõi, laøm vieäc thoaûi maùi.

Northwest Houston

Xin lieân laïc soá phone:

832-794-6446 * 281-580-1565

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

948-2036/1604

Caàn Ngöôøi Giuùp Vieäc

Caàn ngöôøi giuùp vieäc nhaø, naáu aên. 

ÔÛ laïi nhaø, tuoåi treân 55. 

Khu vöïc Southeast Houston.

Southeast Houston

Xin lieân laïc coâ Duyeân:714-369-7165
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SÖÙC KHOÛE & ÑÔØI SOÁNG

Dấu hiệu nào chứng tỏ bạn 
đang  hấp  thụ  quá  nh iều 
đường?

Chúng ta cần kiểm soát hàm lượng 
đường trong chế độ ăn uống như 
thế nào để bảo vệ sức khỏe một 

cách tốt nhất?
Mệt mỏi liên tục
Các chuyên gia cho rằng hấp thụ hàm 

lượng đường lớn trong khoảng thời gian ngắn sẽ 
khiến cơ thể dễ buồn ngủ. Nguyên do chính là vì 
đường trong máu tăng lên gần như ngay lập tức. 
Lúc này, tuyến tụy tiết ra một lượng lớn insulin. 
Trong đó các tế bào máu sẽ dùng đường để làm 
nguyên liệu. Kết quả là xuất hiện tình trạng hạ 
đường huyết, gây ra cảm giác uể oải.

Khó tập trung
Thật ra, đường không giúp chúng ta tỉnh 

táo hơn. Mặc dù đường có thể mang lại cảm giác 
thoải mái trong thời gian ngắn, tuy nhiên đây 
không phải là giải pháp dài hạn. Các nhà nghiên 
cứu đã phát hiện ra rằng đường làm giảm khả năng 
tập trung trong vòng 60 phút sau khi tiêu thụ.

Buồn phiền
Khi bạn ăn các loại thực phẩm có đường thì 

cơ thể sẽ khó hấp thụ vitamin B - một chất dinh 
dưỡng chi phối tâm trạng của bạn. Sự thiếu hụt 
vitamin này có thể khiến bạn cảm thấy chán nản, 
buồn phiền. Đặc biệt là những ngày mà lượng 
đường trong cơ thể tăng cao.

Thường xuyên khát nước
Mỗi khi mọi người hấp thụ đường vào cơ 

thể thì quá trình vận chuyển máu sẽ được đẩy 
nhanh. Bên cạnh đó, việc đào thải chất thải và giải 
phóng nước trở nên nhanh chóng. Điều này khiến 
bạn luôn trong trạng thái khát nước.

Ảnh minh họa
Thèm ăn dẫn đến tăng cân
Khi đường vào trong cơ thể của bạn, nó sẽ 

được chuyển hóa thành glucozo. Đây là thành phần 
rất ít chất xơ và nó chỉ làm dịu cơn đói trong 
khoảng thời gian ngắn. Hơn thế nữa, cơ thể con 
người cần một khoảng thời gian để có thể tiêu hóa 
glucozo. Hậu quả là bạn rất hay thèm ăn và tăng 
cân mất kiểm soát.

Tình trạng da tệ đi
Nếu bạn tiêu thụ đường thường xuyên thì 

cơ thể sẽ tạo ra glycation. Đây là một phản ứng hóa 
học khiến da lão hóa, mất nước. Bên cạnh đó, làn 

da còn trở nên kém đàn hồi, tạo điều kiện thuận lợi 
để các nếp nhăn hiện rõ.

Thường xuyên bị tiêu chảy
Đôi khi bạn nhầm tưởng dạ dày có vấn đề vì 

ăn trúng thực phẩm ôi thiu, kém chất lượng. Tuy 
nhiên, khi chế độ ăn của bạn có hàm lượng đường 
quá cao thì cũng sẽ gặp tình trạng tương tự. Bởi vì 
hệ tiêu hóa sẽ thải ra nhiều nước và chất điện giải 
hơn so với mức bình thường. 

Mất ngủ
Một nghiên cứu cho rằng chế độ dinh 

dưỡng có hàm lượng đường cao là một yếu tố dẫn 
đến việc khó ngủ sâu, nghiêm trọng hơn là chứng 
mất ngủ. Vì vậy, bạn nên bổ sung thêm nhiều trái 
cây, rau quả tươi để giúp cải thiện chất lượng giấc 
ngủ của mình.

Đau khớp
Các nhà khoa học đã tìm ra mối liên hệ giữa 

thực phẩm giàu hàm lượng đường với tình trạng 
viêm khớp. Cho nên, người bị viêm khớp do cơ địa 
cần lưu ý đặc điểm này để tránh trường hợp không 
mong muốn xảy ra.

Huyết áp cao
Trong khi muối được biết là làm tăng huyết 

áp thì “thủ phạm” chính thực sự mới là đường. Các 
chuyên gia đã phát hiện ra việc tiêu thụ đường 
fructose sẽ làm tăng huyết áp. ■ 

Có nên ngủ cùng thú 
cưng?

Người yêu chó mèo cho rằng việc 
ngủ chung là điều bình thường, 
nhưng số khác lại khuyên nên tách 

biệt để tránh ảnh hưởng đến giấc ngủ.
Theo các chuyên gia, quyết định cho chó, 

mèo ngủ trong chuồng hay trên giường là lựa chọn 
của từng người, nhưng cần cân nhắc ưu, nhược 
điểm để đưa ra giải pháp tốt nhất, nhằm đảm bảo 
sức khỏe thể chất và tinh thần.

Dưới đây là 3 lý do khiến bạn nên cân nhắc 
cho thú cưng ngủ riêng.

Không làm gián đoạn giấc ngủ
Một số vật nuôi có xu hướng hoạt động 

nhiều hơn vào ban đêm, khiến giấc ngủ của bạn trở 
nên chập chờn, bị rối loạn. Tỉnh giấc giữa đêm là 
điều bình thường, nhưng để tình trạng trên kéo dài 
dễ sinh ra các vấn đề nghiêm trọng như khó ngủ lại, 
không thể ngủ sâu gây ảnh hưởng đến hiệu suất 
công việc vào ban ngày.

Do vậy, nếu liên tục bị vật nuôi đánh thức 
suốt đêm khi ngủ chung, hãy xem xét đến việc cho 
chúng ngủ riêng để được nghỉ ngơi một cách tốt 
nhất.

Hạn chế bị dị ứng lông
Nếu có tiền sử bị dị ứng lông, hãy cân nhắc 

việc để vật nuôi ngủ cùng. Tiến sĩ Kunjana 
Mavunda, bác sĩ chuyên khoa phổi nhi khoa ở Mỹ 
cảnh báo, lông của thú cưng có thể gây kích ứng dị 
ứng, nhất là khi ngủ chung giường.

“Và ngay cả khi một người không bị dị ứng 
với lông động vật cũng nên thận trọng chọn mua 

nệm, vỏ gối bảo vệ có khóa kéo để đảm bảo độ sạch 
sẽ và ngăn không cho lông tơ bám dính. Bên cạnh 
đó, gia chủ cũng nên giặt sạch chăn, ga một tuần 
một lần bằng nước ấm để đảm bảo vệ sinh”, bác sĩ 
nói.

Ngoài ra, vật nuôi rất hiếu động và dễ mang 
bụi bẩn, bùn đất từ bên ngoài lên giường, do vậy 
bạn cần đánh giá độ bẩn của cún để đồng ý cho ngủ 
chung hay riêng.

Đảm bảo sự an toàn cho vật nuôi
Ngoài đảm bảo sức khỏe của chủ, cho cún 

ngủ trong chuồng cũng khiến chúng an toàn hơn, 
đặc biệt là những con vật có kích thước nhỏ để 
tránh bị chủ vô tình đè trúng.

Còn trong trường hợp thú cưng của bạn 
không gây ảnh hưởng đến giấc ngủ, hãy cho chúng 
ngủ cùng vì có một số lợi ích nhất định.

Nghiên cứu tại Đại học Canisius, New 
York (Mỹ) năm 2020 khảo sát gần 1.000 phụ nữ 
Mỹ về thói quen ngủ, cho thấy 55% người chọn 
ngủ cùng chó và 31% ngủ cùng mèo. Đáng chú ý, 
những phụ nữ ngủ với chó có giấc ngủ ngon nhất. 
Hay một nghiên cứu được công bố trên tạp chí 
Mayo Clinic Proceedings năm 2017 cũng chỉ ra 
chó có thể làm tăng hiệu suất giấc ngủ của con 
người khoảng 83% (trên 80% là đạt).

Còn nếu bạn vẫn băn khoăn có nên ngủ 
cùng thú cưng hay không, hãy nhớ đó là lựa chọn 
cá nhân. Việc cần làm là cân nhắc những lợi ích và 
hạn chế tiềm ẩn, đồng thời đưa ra lựa chọn giúp bản 
thân có giấc ngủ tốt nhất cho sức khỏe tổng thể. ■ 

Xương động vật, đồ ăn nhẹ 
của người La Mã cổ đại được 
tìm thấy ở Đấu trường La Mã 

Theo các nhà khảo cổ cho biết hôm 
thứ Năm (giờ Mỹ), những mảnh 
xương của gấu và mèo lớn có thể 

được sử dụng để chiến đấu hoặc làm con mồi trong 
các trò chơi săn bắn ở đấu trường La Mã cổ đại, .

Các nhà khảo cổ cũng cho biết thêm trong 
một tuyên bố thì ngoài phát hiện trên, những phát 
hiện khác bao gồm hơn 50 đồng xu từ cuối thời La 
Mã cũng như một đồng bạc từ khoảng năm 170-
171 sau Công nguyên để kỷ niệm 10 năm trị vì của 
hoàng rcus Aurelius.đế Ma

Hạt từ các loại trái cây như quả sung, nho 
và dưa cũng như dấu vết của ô liu và các loại hạt - 
được cho là chỉ ra những gì khán giả ã đ ăn nhẹ 
trong các buổi biểu diễn - cũng được thu hồi từ nhà 
hát v đá 2.000 năm tuổi.òng tròn bằng 

Nghiên cứu này được bắt đầu vào tháng 1, 
liên quan đến việc dọn sạch khoảng 70 mét cống 
rãnh dưới Đấu trường La Mã và được coi là làm 
sáng tỏ những năm sau này trước khi nó bị bỏ 
hoang vào khoảng năm 523 sau Công nguyên.

Alfonsina Russo, Giám đốc Công viên 
Khảo cổ Colosseum, cho biết những khám phá này 
“giúp chúng tôi hiểu sâu hơn về trải nghiệm và thói 
quen của những người đã đến nơi này trong những 
ngày dài dành riêng cho các buổi biểu diễn”. ■ 
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Vì sao người ngoại hình 
đẹp dễ thành công?

Nghiên cứu ng trên thư viện Y đă
khoa quốc gia Mỹ cho biết, những 
người có ngoại hình hấp dẫn, có 

khả n ng thu ược nhiều nguồn lực và dễ thành ă đ
công hơn người khác.

Trong nghiên cứu khác, năm 2019, 284 
người được chọn để đánh giá các bức ảnh theo mức 
độ đáng yêu, hấp dẫn và đáng tin cậy. Kết quả, 
những người hấp dẫn cũng được chọn là đáng tin 
cậy hơn người không hấp dẫn.

Theo Judy Ho, nhà tâm lý học thần kinh 
lâm sàng và pháp y ở California, khuôn mặt một 
người càng đối xứng thì người đó càng hấp dẫn. 
Nói cách khác, khuôn mặt đối xứng phù hợp với 
quan niệm xã hội là khuôn mặt ưa nhìn, có chứa các 
gen khỏe mạnh. “Vì vậy, việc tiến hóa thúc đẩy con 
người có nhiều gen này hơn”, Ho nói.

Một khía cạnh khác của đặc quyền đẹp đẽ, 
theo các nhà tâm lý học là “hiệu ứng hào quang”. 
“Nếu có đặc điểm tốt ở một người, bạn sẽ tự động 
liên kết với một loạt các đặc điểm tốt khác. Thường 
thì đặc điểm tốt đầu tiên chúng ta nói đến là vẻ đẹp 
hình thể”, Ho nói. Theo nhà tâm lý, đó là lý do mọi 
người thường nghĩ người đẹp cũng thông minh, hài 
hước và tài năng.

Chuyên gia lý giải, việc nhóm các điểm 
tích cực với nhau, ví dụ người đẹp cũng là người 
tốt, thực ra chỉ là một cách khác mà tâm trí con 
người cố gắng hiểu thế giới. Bởi bộ não chúng ta 
liên tục tìm kiếm lối tắt để hiểu môi trường xung 
quanh. Khi họ thấy một người hấp dẫn, họ sẽ nói: 
“Ok, người hấp dẫn như vậy có lẽ cũng tốt bụng, 
thông minh, có nhiều bạn bè và người nổi tiếng”.

Điều tương tự cũng có thể xảy ra với sự 
giàu có.

Một lý do nữa khiến những người ngoại 
hình đẹp dễ thành công hơn, là chúng ta thường chú 
tâm phát triển các kỹ năng được người khác đánh 
giá cao hơn.

Ví dụ, một đứa trẻ xinh đẹp từ bé. Vì lý do 
này hay lý do khác, gia đình, bạn bè và giáo viên sẽ 
quan tâm hơn đến đứa trẻ đó. Nhờ vậy, đứa trẻ lớn 
lên với sự nhanh nhạy hơn, hướng ngoại và tự tin 
hơn về mặt xã hội.

“Sự quan tâm củng cố quan điểm tích cực 
về bản thân, giúp phát triển sự tự tin. Đôi khi sau 
đó, họ phát triển bộ kỹ năng khác, giúp củng cố sự 
tự tin nhiều hơn”, Ho nói.

Nhưng cũng theo chuyên gia tâm lý Judy 
Ho, ngoại hình đẹp đôi khi phản tác dụng, đặc biệt 
với phụ nữ. Ví dụ, có quan niệm cho rằng phụ nữ 
xinh đẹp quá lại nông cạn hoặc không thông minh.

Một số người có đặc quyền nhờ xinh đẹp 
nghĩ họ có điều đó có nghĩa họ xứng đáng được 
nhận tất cả sự quan tâm cảu người khác và chỉ sử 
dụng nó để phục vụ bản thân. Họ tự cho mình 
quyền chỉ cần “ngồi để xinh đẹp”.

“Những người như vậy gây khó khăn trong 

mối quan hệ. Họ có thể gặp khó trong công việc 
nếu làm việc nhóm hoặc lắng nghe người quản lý 
hoặc người hướng dẫn công việc cho mình”, Ho 
nhận định.

Những người có đặc quyền, nếu tận dụng 
lợi thế để hoạt động xã hội, có thể giúp đỡ người 
khác. Vì vẻ ngoài xinh đẹp giúp họ có vòng tròn 
bạn bè lớn. Nhờ đó, họ ảnh hưởng tích cực đến 
cuộc sống của người khác. Đây cũng là một trong 
những mục tiêu của các cuộc thi nhan sắc.

Vì vậy, những người nghĩ họ có lợi thế về 
vẻ ngoài không nên xấu hổ. Thay vào đó, họ nên 
biết ơn và sử dụng nó hiệu quả. Rốt cuộc, đặc 
quyền đó chỉ đơn giản là trao cho họ bởi tâm lý con 
người và sinh học tiến hóa.

“Hãy nghĩ về cách bạn sử dụng vẻ đẹp đó 
để cải thiện cuộc sống của người khác”, Ho nói và 
khuyên nếu có thể giúp đỡ, hãy khuyến khích sự tự 
tin ở người khác, như một cách đền đáp.

Theo chuyên gia tâm lý, hiệu ứng hào 
quang nổi bật nhất ở những người có vẻ ngoài xinh 
đẹp, nhưng nó cũng phát huy tác dụng ở tất cả các 
đặc điểm tích cực khác như thông minh, tốt bụng, 
hào phóng... mà chúng ta đều có hoặc có thể phát 
triển. ■ 

Những ưu tiên của người 
độc thân đã thay đổi

Tom Sommers, 59 tuổi, giám đốc 
tiếp thị ở Washington DC từng 
nhiều lần hẹn hò, nhưng sau đại 

dịch, anh ngạc nhiên vì thói quen tìm nửa kia của 
mình đã thay đổi.

“Tôi nhận ra mình cần một đối tác chất 
lượng hơn”, Sommers cho biết.

Những người độc thân đã suy nghĩ lại về 
các ưu tiên của họ. Nhiều người mong muốn tìm 
được bạn đời và đang hẹn hò một cách thận trọng 
hơn, theo nghiên cứu mới nhất về Người độc thân ở 
Mỹ, do Viện Kinsey và ứng dụng hẹn hò Match 
thực hiện. Họ thậm chí ít quan tâm ngoại hình như 
trước.

Nhà nghiên cứu Justin Garcia, giám đốc 
điều hành của Viện Kinsey chỉ ra 4 hành vi và thái 
độ hẹn hò của người độc thân đã thay đổi.

Người độc thân hiện nay muốn được kết nối 
sâu sắc hơn và ít quan tâm ngoại hình như trước

Họ có chủ ý hơn
Nghiên cứu cho thấy, 3/4 số người độc thân 

nói chỉ hẹn hò với người mà họ có cảm tình. 
Khoảng 25% người độc thân cho biết họ đã trò 
chuyện video trước khi gặp mặt trực tiếp, trong khi 
năm 2019 là 6%.

Khi gặp nhau, hơn 1/3 người nói chưa vội 
quan hệ tình dục và đàn ông tỏ ra kiên nhẫn hơn 
phụ nữ.

Nhà tâm lý học xã hội Yuthika Girme, Đại 
học Simon Fraser, ở British Columbia, cho biết 
trước đây, mọi người thường tiến tới nhanh. Bây 
giờ họ đang tự nhủ: “Tôi cần hẹn hò có mục đích”.

Họ đang nhìn sâu hơn
Mỗi năm, các nhà nghiên cứu hỏi những 

người độc thân xem họ đang tìm kiếm điều gì ở đối 
tác. Câu trả lời số 1 năm nay là tìm “ai đó để tin 
tưởng và tâm sự”.

Ba đặc điểm mới lọt vào top 5 vừa xuất hiện 
kể từ khi đại dịch, đó là: tìm kiếm những đối tác 
thoải mái với bản năng tình dục của họ, có thể 
truyền đạt mong muốn và nhu cầu của riêng họ và 
những người trưởng thành về mặt cảm xúc (yếu tố 
này lần đầu tiên lọt vào top 5 trong nghiên cứu năm 
ngoái, khi đại dịch hoành hành).

Khiếu hài hước vẫn nằm trong danh sách. 
Và yếu tố bật khỏi top 5 là sự hấp dẫn về mặt hình 
thể.

Linh hoạt hơn
Một nửa số người độc thân được khảo sát 

năm nay cho biết họ đã yêu một người mà ban đầu 
không bị thu hút, tăng từ 39% trong nghiên cứu 
năm 2019. Đây là con số cao nhất trong thập kỷ 
qua. Hơn một nửa cho biết sẵn sàng có một  mối 
quan hệyêu xa, cũng tăng so với các năm trước.

Họ đang thích nghi với thời đại
Gần 60% những người độc thân nói điều 

quan trọng là đối tác phải chia sẻ niềm tin chính trị 
của họ. Con số này giảm so với mức cao nhất 78% 
năm 2020, dù vẫn cao so với các năm trước đó.

Nhưng phá thai là một chủ đề nóng. Hai 
trong số ba phụ nữ độc thân sẽ không hẹn hò với 
một đối tác có quan điểm đối lập về vấn đề này. Và 
13% cho biết quyết định này khiến họ do dự trong 
việc hẹn hò.

Sommers, người đã ly hôn, hiện có một 
phương châm hẹn hò mới “Không còn mơ mộng 
nào nữa”. Trong thời kỳ đại dịch, anh đã học cách 
chuyên tâm điều hành công ty của mình. Điều đó 
khiến anh bớt cô đơn khi ở một mình và chọn lọc 
hơn người hẹn hò. Anh không chọn người có ngoại 
hình mà là kiểu quan tâm đến mình và biết giao 
tiếp. Bây giờ khi Sommers gặp một người mình 
thích, anh sẽ đi hẹn với người đó hai lần. Nếu người 
kia chỉ nói về bản thân và không biết quan tâm, 
Sommers sẽ dừng lại. Anh cũng không hôn trong 
buổi hẹn đầu.

“Trong thời gian xảy ra ại dịch, tôi ã học đ đ
cách hài lòng với bản thân và học được những gì 
mình muốn. Vì vậy, giờ đây tôi có thể tập trung 
hơn”, Sommers nói. ■  
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945-2035/1603

CAÀN NGÖÔØI

Caàn tuyeån moät ngöôøi: troâng coi ngöôøi 

giaø (Nam). Caàn coù kinh nghieäm: Chaêm 

soùc, veä sinh caù nhaân, ñi boä, leân xuoáng 

giöôøng, taém röûa. Moät tuaàn 6 ngaøy: 

9AM-6PM. Löông boång thöông löôïng

Xin lieân laïc Coâ Hieàn:   

281-948-2662
__________________________________________

939-2034/1602

CAÀN THÔÏ NAILS

Caàn thôï bieát laøm boät vaø tay chaân nöôùc. 

F u l l  t i m e ,  va ø  Pa r t  t i m e .  K h u 

Westheimer. Tieäm ñoùng cöûa Chuû Nhaät.

Xin lieân laïc: 

Tel: 713-528-0882

Cell: 713-894-1983
__________________________________________

926-2031/1599

CAÀN THÔÏ SÖÛA QUAÀN AÙO

Tieäm may caàn thôï söûa quaàn aùo coù kinh 

nghieäm. Full time or Part time. good 

benefit. Vacation holiday pay ôû 610 & 

Richmond

Xin lieân laïc Kim:   

281-236-8880
__________________________________________

925-2031/1599

CAÀN NGÖÔØI

Tieäm Dry Clean caàn ngöôøi laøm counter, 

bieát tieáng Anh, ôû 610  & Richmond. 

Good benefit, holiday vacation pay. 

Full time or Part time.

Xin lieân laïc Kim:   

281-236-8880
__________________________________________

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
__________________________________________

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

931-2033/1601

CAÀN GAÁP THÔÏ CHAÂN TAY NÖÔÙC

Caàn gaáp thôï chaân tay nöôùc gioûi, bieát 

laøm boät caøng toát, lôùn tuoåi ok. Bieát laøm 

ñuû thöù ok, bao löông cuõng ok. Coù theå ñi 

chung xe vôùi chuû.

Xin lieân laïc: 

713-384-5805
__________________________________________

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
__________________________________________

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

947-2036/1604

CHO SHARE PHOØNG

Cho share 2 phoøng troáng, ñaày ñuû tieän 

nghi, giaët, saáy. Caàn ngöôøi ñöùng tuoåi. 

Nhaø giöõa chôï Ñoàng Khaùnh vaø Caø Mau.

Xin lieân laïc Coâ Maãn: 281-686-7060   

Coâ Höông: 713-584-7877
__________________________________________

937-2034/1602

CHO SHARE PHOØNG 

Nhaø cöûa thoaùng maùt, saïch seõ, coù 

phoøng cho thueâ. Nhaø ôû ñöôøng Boone 

sau Lee Sandwiches, gaàn Hong Kong 

4. Bao ñieän nöôùc, internet.

Xin lieân laïc Thaûo: 

713-909-5269
__________________________________________

942-2034/1603

PHOØNG CHO SHARE

Nhaø coøn dö phoøng cho share, khu yeân 

tónh, saïch seõ, ñaày ñuû tieän nghi, öu tieân 

cho ngöôøi ñoäc thaân. Khu 59 & Bellair.

Xin lieân laïc Kim: 

281-236-8880
__________________________________________

922-2031/1599

CHO SHARE PHOØNG 

Nöõ chuû nhaø, öu tieân cho du hoïc sinh 

nöõ. Bao ñieän, nöôùc, Wi-Fi, khu yeân 

tónh, coù coång saét. Westpart Tollway & 

Hwy6.

Xin lieân laïc Coâ Tina: 

832-684-6895
__________________________________________

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

__________________________________________

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

Cho Thueâ Phoøng
Room For Share

927-2031/1599

CHO THUEÂ PHOØNG 

Nhaø khu Beechnut Landing goùc Synnot & 

Beechnut, coù phoøng troáng cho thueâ. Tieän 

nghi ñaày ñuû, coù phoøng beáp naáu aên rieâng 

raát thoaûi maùi.

Xin lieân laïc Coâ Mai: 

832-768-4380
__________________________________________

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
__________________________________________

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
__________________________________________

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

Caàn Ngöôøi 
Help Wanted

Caàn Thôï Toùc / Nails
Hair / Nail Technicians Wanted
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930-2032/1600

CHO THUEÂ PHOØNG 

(VUØNG BELLAIRE)

Nhaø dö 2 phoøng: 1 phoøng master vaø 1 

phoøng thöôøng. Bao ñieän nöôùc, giaët 

saáy. Phoøng lôùn (master) $750. Phoøng 

thöôøng  $350. Khu an ninh, saïch seõ, 

thoaùng maùt, coù vöôøn rau.

Xin lieân laïc: 

Anh Quyù: 832-526-3566

Chuù Baûy: 713-985-9541

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
__________________________________________

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

Tấm bản đồ nhặt được trên dãy 
Alps

Một đoàn thám hiểm đang tiến 
sâu vào dãy Alps. Đánh rơi mất tập 
bản đồ duy nhất, họ bị lạc đường. 
Đang trong tình thế tuyệt vọng, bỗng 
họ nhặt được một tấm bản đồ khác, 
cả đoàn mừng rú lên. Sau một hồi lâu 
đối chiếu la bàn và sử dụng hàng loạt 
máy móc định vị phức tạp, giáo sư 
trưởng đoàn reo lên:

– A ! Thấy rồi, mọi người có 
nhận ra đỉnh núi cao nhất mờ mờ 
đằng kia không!

– Đám người đồng thanh reo 
lên: Có chứ! Định hướng được rồi ư?

– Theo như tấm bản đồ này thì 
chúng ta đang ở trên đỉnh ngọn núi 
đó!

Vui Cöôøi

Rao Vaët

Đi bộ trong tư thế người uốn dẻo, 
cô gái 14 tuổi lập kỷ lục thế giới

Đây là danh hiệu kỷ lục thứ hai dành cho cô 
gái dẻo nhất thế giới.

Liberty Barros, 14 tuổi, đến từ Peterboroug, được 
mệnh danh là cô gái dẻo nhất thế giới tiếp tục khiến nhiều 
người nể phục khi lần thứ 2 giành kỷ lục Guinness thế 
giới.

Cô gái trẻ tự nhận mình là 'vũ công uốn dẻo' đã 
hoàn thành động tác khóa gối gập lưng nhanh nhất, uốn 
cong cơ thể về phía sau trong khi đi bộ quãng đường 20 
mét trong 22 giây.

Màn thể hiện lập kỷ lục thế giới diễn ra ở trung tâm 
London, Anh đối diện với Tòa nhà quốc hội, trong khuôn 
khổ Ngày kỷ lục Guinness thế giới.

Với chủ đề 'Siêu kỹ năng', sự kiện thường niên 
Ngày kỷ lục Guinness thế giới lần thứ 19 đã tập hợp các kỷ 
lục trên khắp các châu lục thể hiện thành tích, lập nên 
nhiều cột mốc mới.

Liberty Barros phát hiện ra sự linh hoạt hiếm có 
của bản thân  vào năm 2017 khi bắt chước các bước nhảy 
của ca sĩ Rihanna trong video âm nhạc 'Umbrella'.

Ảnh minh họa 
Cô gái trẻ cho biết: “Thật không thể tin nổi khi 

nhận được chứng nhận Kỷ lục Guinness thế giới lần thứ 
hai, tôi thực sự rất hạnh phúc. Có mặt ở đây vào Ngày kỷ 
lục Guinness thế giới là một điều tuyệt vời, tôi gặp gỡ rất 
nhiều người nắm giữ kỷ lục khác nhau, họ đều rất tài 
năng”.

Liberty Barros rất chăm chỉ tập luyện, trau dồi kỹ 
năng và thường xuyên xuất hiện tại các cuộc thi như Tìm 
kiếm tài năng Tây Ban Nha, Tìm kiếm tài năng Anh...

Ngoài kỷ lục Liberty Barros mới thiết lập, sự kiện 
Ngày kỷ lục Guinness thế giới lần thứ 19 cũng ghi nhận 
một số tài năng khác lập kỷ lục mới. Hơn 1.000 đơn đăng 
ký từ những nhiều nơi trên thế giới gửi về ban tổ chức với 
hi vọng lập nhiều kỷ lục cho Ngày kỷ lục Guinness thế 
giới, ghi tên mình cuốn sách kỷ lục gia danh giá.

Nghệ sĩ biểu diễn Mariam Olayiwola, nổi tiếng 
với cái tên Amazi, đã phá kỷ lục về số vòng đeo trên người 
cùng lúc trong khi đi cà kheo. Cô khéo léo vừa lắc lư 25 
vòng vừa đi cà kheo để lập kỷ lục.

George Scholey, đến từ Northampton, Anh đã lập 
kỷ lục giải vừa giải khối rubic vừa trượt ván. Dinesh 
Sunar đến từ Orlando, Florida đã thực hiện khả năng vừa 
nhảy lộn ngược vừa bịt mắt. Thành tích của nam thanh 
niên này là thực hiện 21 lần nhảy lộn ngược trong thời 

gian một phút.
Junji Nakasone đến từ Nhật Bản đã lập thành tích 

lăn quả bóng rổ từ cánh tay này sang cánh tay kia và ngược 
lại, anh thực hiện 56 lần liên tiếp mà không làm quả bóng 
rơi xuống đất. ■ 

Khoảnh khắc tinh tinh mẹ chạy 
đến ôm chầm lấy con sau 2 ngày xa 
cách gây xúc động

Thời điểm đoàn tụ với con sau 2 ngày phải 
cách ly để mổ khẩn cấp của tinh tinh mẹ 
khiến nhiều người xúc động.

Khoảnh khắc dịu dàng của tinh tinh mẹ chạy 
nhanh đến để ôm lấy con sau 2 ngày bị cách ly vì mổ khẩn 
cấp diễn ra tại một sở thú ở Kansas, Mỹ. 

Được biết, đây là lần đầu tiên tinh tinh mẹ Mahale 
ôm con mới chào đời của mình. Hai mẹ con phải cách ly vì 
tinh tinh mẹ gặp biến chứng trong khi sinh, phải đưa đi mổ 
khẩn cấp. Nhân viên y tế đưa tinh tinh mẹ Mahale vào khu 
vực riêng, trong khi tinh tinh con đưa vào chăm sóc đặc 
biệt. 

Khoảnh khắc ấm lòng khi tinh tinh mẹ đoàn tụ với 
con mới sinh đã được ghi lại toàn bộ. Đoạn video lan 
truyền cho thấy tinh tinh mẹ Mahale ngay khi thấy con nó 
vội vàng chạy đến, bế con, ôm lấy con. Con nhỏ mới chào 
đời là một cá thể đực, có tên là Kucheza, có nghĩa là 
“chơi” trong tiếng Swahili.

Lúc đầu, Mahale không nhận ra đứa con mới sinh 
đang nằm trong chăn. Tinh tinh mẹ ngồi yên một lúc, vài 
giây sau, tinh tinh con Kucheza giơ cánh tay lên thu hút sự 
chú ý của mẹ thì Mahale mới nhận ra rồi chạy lại ôm con.

Tinh tinh mẹ ôm chặt lấy đứa con trai mới chào 
đời, với tình yêu thương thể hiện rõ khi nó ôm con khiến ai 
nhìn cũng xúc động. Hai mẹ con ở lại chuồng riêng để 
nghỉ ngơi bên trong sở thú Kansas.

Sở thú ở Sedgwick, Kansas đã chia sẻ đoạn video 
trên mạng xã hội chào đón sự ra đời của tinh tinh đực 
Kucheza.

Đại diện sở thú cho biết: “Sau gần 2 ngày, Mahale 
và Kucheza đã được đoàn tụ. Tinh tinh mẹ Mahale bị biến 
chứng trong khi sinh, phải đưa đi mổ khẩn cấp và theo dõi 
sau sinh. Tinh tinh con mới chào đời nhưng khả năng tự 
thở không được tốt, nhân viên y tế chăm sóc nó cho đến 
khi đoàn tụ với mẹ”.

Một nhân viên tại sở thú đã ca ngợi sự xuất hiện 
của tinh tinh mẹ trong đoạn video ngắn đăng trên mạng xã 
hội rằng: “Làm tốt lắm, Mahale!”

Sở thú ở Sedgwick là một tổ chức phi lợi nhuận, là 
nơi sinh sống của 3.000 cá thể động vật thuộc gần 400 
loài.  ■

SÖÙC KHOÛE & ÑÔØI SOÁNG
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GIAÙM ÑOÁC

Baùc Só NGUYEÃN THANH VAÂN

PHAÃU THUAÄT 

NAÂNG NGÖÏC NOÄI SOI

PHAÃU THUAÄT THAÅM MYÕ TOAØN DIEÄN

Naâng Ngöïc Noäi Soi

Naâng Muõi S line Haøn Quoác
Áp dụng kỹ thuật mới hiện đại,

đường nét tự nhiên.

ÑT: (84-8) 39101010 - 39105488 - Fax: (84-8) 39105494

33 G-H-F Nguyeãn Bænh Khieâm, P.ÑaKao, Q.1, Tp. HCM

Website: www.thanhvanhospital.com
www.bvthammythanhvan.com

E-mail: benhvienthanhvan@bvtv.vn

Số GP: 69/BYT - GPHĐ

CHUYÊN KHOA PHẪ U THU ẬT  TẠ O H Ì N H T H Ẩ M M Ỹ

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

CAÙC

TRIEÄU

CHÖÙNG 

GIAÕN

TÓNH

MAÏCH

Tröôùc
Phaãu
Thuaät

Sau
Phaãu
Thuaät

GIÃN TĨNH MẠCH DA SẠM MÀUSƯNG PHÙ LỞ LOÉT

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

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

ÑIEÀU TRÒ SUY GIAÕN TÓNH MAÏCH HAÀU HEÁT 

ÑEÀU ÑÖÔÏC CAÙC COÂNG TY BAÛO HIEÅM HOÃ TRÔÏ

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

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

Ñieàu Trò Suy Giaõn Tónh Maïch

Ñieàu Trò Thoaùt Vò

Phaãu Thuaät Daï Daøy, Tröïc Traøng

Phaãu Thuaät Tuùi Maät

Phaãu Thuaät Tuyeán Giaùp

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

Laøm seïo ít hôn sau phaãu thuaät

TIEÁNG ANH TIEÁNG VIEÄT

281-318-1362 * 281-899-8856
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SÖÙC KHOÛE & ÑÔØI SOÁNG

Cách để tầm soát bệnh 
trầm cảm

Vì rất nhiều người lớn, trẻ em và phụ 
nữ mang thai sẽ bị trầm cảm trong 
suốt cuộc đời của họ nên điều quan 

trọng là phải có sẵn sàng lọc để chẩn đoán sớm hơn 
bệnh này.

Rối loạn trầm cảm chủ yếu ảnh hưởng đến 
17% người dân ở Mỹ. Mặc dù một số dấu hiệu trầm 
cảm dễ phát hiện hơn những dấu hiệu khác, nhưng 
không có cách nào để chẩn đoán thực sự tình trạng 
bệnh mà không có xác nhận cụ thể từ một chuyên 
gia được đào tạo, chẳng hạn như bác sĩ chăm sóc 
chính hoặc nhà tâm lý học.

Bài viết này sẽ nêu bật một số sàng lọc phổ 
biến hơn có thể giúp bạn duy trì sức khỏe tâm thần 
của mình.

Ai cần tầm soát trầm cảm?
Bất kỳ thanh thiếu niên hoặc người lớn nào 

(kể cả phụ nữ mang thai hoặc phụ nữ vừa sinh con) 
trên 12 tuổi nên được tầm soát trầm cảm. Những 
người có các triệu chứng ban đầu của bệnh trầm 
cảm, chẳng hạn như buồn dai dẳng hoặc mất hứng 
thú với các hoạt động thú vị khác, cũng nên được 
kiểm tra.

Điều quan trọng cần nhớ là sàng lọc khác 
với chẩn đoán.

Các xét nghiệm sàng lọc rất hữu ích trong 
việc quyết định xem bạn có cần hỗ trợ thêm từ các 
chuyên gia chăm sóc sức khỏe hay không. Ví dụ, 
điểm cao trong bài kiểm tra sàng lọc có thể khiến 
bác sĩ chăm sóc chính giới thiệu bạn đến một nhà 
tâm lý học. Tuy nhiên, các xét nghiệm sàng lọc 
không nên thay thế cho chẩn đoán.

Tiêu chí trầm cảm
Theo định nghĩa, chẩn đoán lâm sàng về 

chứng trầm cảm nặng đòi hỏi bạn phải có cảm giác 
buồn dai dẳng (ít nhất hai tuần) và những thay đổi 
trong sở thích hoặc hoạt động. Ngoài ra, năm trong 
số các triệu chứng sau phải có:

1. Giảm cân hoặc tăng cân
2. Khó ngủ
3. Mệt mỏi
4. Cảm thấy tội lỗi hoặc tuyệt vọng
5. Thiếu tập trung trở thành vấn đề trong 

cuộc sống hàng ngày
6. Ý tưởng tự sát
7. Hoạt động bị trì hoãn
Các bác sĩ và các nhà cung cấp dịch vụ 

chăm sóc sức khỏe tâm thần khác sử dụng Sổ tay 

Chẩn đoán và Thống kê về Rối loạn Tâm thần, 
DSM-5 để chẩn đoán trầm cảm. Sách hướng dẫn 
này là một hướng dẫn toàn diện để giúp các bác sĩ 
chẩn đoán gần 200 tình trạng sức khỏe tâm thần.

Các loại xét nghiệm tầm soát trầm cảm
Có một số loại xét nghiệm sàng lọc có thể 

cảnh báo các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức 
khỏe về một bệnh nhân đang ở trong trạng thái trầm 
cảm. Hầu hết các cuộc sàng lọc là tự kiểm tra, trong 
đó bạn điền vào một tài liệu trực tuyến hoặc bảng 
câu hỏi giấy, sau đó sẽ được gửi đến nhà cung cấp 
của bạn để đánh giá thêm.

Bảng câu hỏi về sức khỏe bệnh nhân-9 
(PHQ-9)

Bảng câu hỏi gồm chín mục này thường là 
sàng lọc đầu tiên do các nhà cung cấp dịch vụ chăm 
sóc sức khỏe ban đầu cung cấp cho bệnh nhân. Mỗi 
câu hỏi yêu cầu điểm từ 0 đến 3, với 0 cho biết bạn 
chưa trải qua những cảm giác đó đến 3 cho biết bạn 
trải qua những cảm giác đó mỗi ngày. PHQ-9 được 
sử dụng để sàng lọc và theo dõi các triệu chứng 
trầm cảm.

Tuy ngắn gọn, nhưng các câu hỏi liên quan 
đến một số dấu hiệu kể về bệnh trầm cảm, bao gồm 
buồn bã, năng lượng thấp, kém tập trung, kém ăn 
và có ý định tự tử. Ví dụ: câu hỏi đầu tiên hỏi liệu 
bạn có cảm thấy ít hứng thú hoặc ít cảm thấy thích 
thú khi làm mọi việc hay không - số 0 cho biết hoàn 
toàn không phải và 3 cho biết bạn không cảm thấy 
thích thú mỗi ngày. Điểm tổng hợp từ 10 đến 14 
cho thấy trầm cảm nhẹ, 15 đến 19 cho thấy một 
dạng trầm cảm nặng từ nhẹ đến trung bình và bất kỳ 
điểm nào trên 20 cho thấy trầm cảm nặng.

Thang đo trầm cảm của Beck
Ngoài PHQ-9, xét nghiệm sàng lọc 21 mục 

này là một trong những loại sàng lọc phổ biến nhất 
được các bác sĩ và nhà cung cấp dịch vụ sức khỏe 
tâm thần sử dụng. Các mục bao gồm các chủ đề 
như giấc ngủ, sự thèm ăn, hứng thú với các hoạt 
động, cảm giác thất bại, sự hài lòng trong cuộc 
sống và nỗi buồn. Các câu trả lời được cho điểm từ 
0 đến 3, với 0 cho thấy không có tác động và 3 là 
dấu hiệu can thiệp vào các hoạt động hàng ngày. Ví 
dụ, một câu hỏi về giá trị bản thân. Trả lời bằng số 0 
cho thấy bạn không thất vọng về bản thân, trong 
khi số 3 cho thấy bạn ghét bản thân.

Trung tâm Nghiên cứu Dịch tễ học 
Thang đo trầm cảm (CES-D)

Bài kiểm tra 20 mục này đo lường tần suất 
bạn gặp phải các triệu chứng trầm cảm trong tuần 
qua. Mỗi câu trả lời được chấm theo thang điểm từ 
0 đến 3, với 0 cho biết không có triệu chứng và 3 
cho thấy các triệu chứng tái phát. Ví dụ: một mục 
hỏi bạn có cảm thấy buồn trong tuần qua không. 
Điểm 0 cho thấy hiếm khi xảy ra, trong khi điểm 3 
cho thấy bạn đã cảm thấy buồn vào hầu hết các 
ngày trong tuần. Nói chung, điểm số càng cao, một 
người càng có thể bị trầm cảm.

EQ-5D
Xét nghiệm sàng lọc này đo lường chất 

lượng cuộc sống của bạn bằng năm chủ đề phụ - 
khả năng vận động, tự chăm sóc bản thân, các hoạt 

động thông thường, đau/khó chịu và lo lắng/trầm 
cảm. Mỗi phần có năm câu trả lời để bạn lựa chọn. 
Đối với phần lo lắng/trầm cảm, các câu trả lời từ 
“Tôi không lo lắng hoặc trầm cảm” đến “Tôi cực 
kỳ lo lắng hoặc chán nản”.

Thang đánh giá mức độ trầm cảm 
Hamilton (HAM-D)

Bài kiểm tra sàng lọc này bao gồm 17 mục 
được đo theo thang điểm 5 điểm hoặc 3 điểm. Các 
câu hỏi hỏi về các khía cạnh khác nhau trong cuộc 
sống của bạn trong tuần qua. Các mục bao gồm từ 
tâm trạng và chứng mất ngủ đến ý nghĩ tự tử và cảm 
giác của bạn khi thực hiện công việc và các hoạt 
động khác. Điểm dưới 10 cho thấy không có trầm 
cảm. Điểm từ 10 đến 13 có thể chỉ ra cảm giác trầm 
cảm nhẹ, trong khi 13 đến 17 là trầm cảm vừa phải. 
Bất kỳ điểm nào trên 17 đều cho thấy bạn bị trầm 
cảm nặng.

Thang đánh giá trầm cảm Montgomery-
Åsberg (MADRS)

Kiểm tra 10 mục này đo lường chứng trầm 
cảm ở người lớn bằng cách sử dụng một loạt câu 
hỏi cùng với thang điểm 7 - mỗi mục được đánh giá 
trên thang điểm từ 0 đến 6, với 0 là bình thường 
hoặc không có thay đổi nào nhận thấy đến 6 là cảm 
giác nghiêm trọng nhất hoặc các triệu chứng Ví dụ, 
một trong những món liên quan đến sự thèm ăn của 
bạn - trả lời không thay đổi khẩu vị sẽ cho điểm 0, 
trong khi cần thuyết phục để ăn sẽ cho điểm 6.

Giải quyết vấn đề xã hội (SPSI-RTM)
Bài kiểm tra sàng lọc này sử dụng một loạt 

câu hỏi (52 ở dạng dài hơn và 25 ở dạng ngắn hơn) 
để đánh giá mức độ bạn có thể giải quyết vấn đề. 
Khả năng giải quyết vấn đề có mối liên hệ trực tiếp 
với bệnh trầm cảm. Trên thực tế, liệu pháp giải 
quyết vấn đề thường được sử dụng như một 
phương pháp điều trị trầm cảm.

Thang đ iểm trầm cảm sau s inh 
Edinburgh (EPDS)

Trầm cảm sau sinh ảnh hưởng đến 1 trong 7 
phụ nữ. 10 câu hỏi sàng lọc này dành cho các bà mẹ 
mang thai hoặc các bà mẹ mới sinh con. Các bà mẹ 
được yêu cầu trả lời các câu hỏi về cảm giác của họ 
trong bảy ngày qua. Có bốn câu trả lời có thể để 
kiểm tra cho mỗi câu hỏi, với mỗi câu trả lời nhận 
được điểm 0, 1, 2 hoặc 3. Ba mươi là điểm tối đa. 
Bất cứ điều gì trên điểm 13 cho thấy bạn có thể mắc 
một chứng trầm cảm nào đó. Đôi khi, bác sĩ nhi 
khoa sẽ yêu cầu bạn điền thông tin này khi thăm 
khám sức khỏe cho con bạn để đảm bảo bạn không 
bị trầm cảm sau sinh.

Tại sao phải sàng lọc bệnh trầm cảm?
Cũng như các tình trạng sức khỏe tâm thần 

khác, thực tế là bệnh trầm cảm có thể điều trị được, 
đặc biệt là khi được phát hiện được trong giai đoạn 
đầu.

Cũng như bất kỳ căn bệnh nào khác, xác 
định bệnh trầm cảm có thể giúp ngăn ngừa bệnh 
tiến triển thành bệnh nặng hơn. Thông thường, 
bước đầu tiên để nhận được sự giúp đỡ là thừa nhận 
rằng có một vấn đề. Việc vượt qua những suy nghĩ 
trầm cảm cũng có thể làm giảm nguy cơ nó tiến 
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Tử vi của 12 cung hoàng 
đạo từ 19/12 đến 25/12/2022

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

Bạch Dương 
(21/3 – 19/4) 
Chuyện tình cảm 

của Bạch Dương trong tuần 
này đang được chuyển biến 
đáng kể. Trong công việc, 
không có gì đáng lo ngại. 
Tình hình tài chính trong 

tuần khá ổn định, không có những khoản chi bất 
ngờ nào cả. Sức khỏe trong tuần này của bạn nhìn 
chung khá ổn định, chế độ ăn và nghỉ ngơi đều 
được bạn chú ý rất cẩn thận, do đó cơ thể luôn duy 
trì thể lực khá tốt. 

Kim Ngưu 
(20/4 – 20/5) 
Trong tuần mới 

công việc của bạn khá bận 
rộn nên sẽ có những sự 
hiểu lầm trong giao tiếp 
dẫn đến những mâu thuẫn, 

tranh cãi khiến mọi người cảm thấy bối rối hơn rất 
nhiều. Tình cảm của bạn trong tuần này khá tốt, ai 
đang độc thân dễ có cơ hội gặp được người ưng ý, 
có cơ hội thành đôi rất lớn. Tài chính trong tuần này 
của Kim Ngưu khá ổn, tuy nhiên về các hạng mục 
đầu tư bạn vẫn cần cẩn trọng hơn nhiều. Nếu như 
trong tình hình bất ổn thì bạn không nên tham gia 
những dự án lớn, mạo hiểm kẻo mất tiền oan. 

Song Tử 
(21/5 – 21/6) 
Tài chính của bạn 

tương đối tốt, những nỗ 
lực trong tài chính của bạn 
cuối cùng cũng đã đạt 
được những kết quả tích 

cực. Các cặp đôi yêu nhau rất dễ có xung đột, thậm 
chí xảy ra chiến tranh lạnh. Nếu đôi bên không biết 
nhẫn nhịn, cố gắng giảng hòa với nhau thì vấn đề 
của cả 2 sẽ phức tạp hơn rất nhiều. Sức khỏe của 
Song Tử thời điểm này rất tốt. Tuy nhiên bạn cũng 
nên cố gắng hạn chế thức khuya để làm việc, cố 
gắng hoàn thành chúng ngay khi ở công ty để về 
nhà là thời gian nghỉ ngơi của bạn.

Cự Giải 
(22/6 – 22/7) 
Đây sẽ là một tuần 

may mắn của Cự Giải.  
Những cặp đôi đang yêu 
bắt đầu lên kế hoạch cho 
tương lai. Tình hình tài 

chính trong tuần này khá ổn định. Có nhiều người 
muốn làm thêm giờ và bạn cũng đã có rất nhiều cơ 
hội để kiếm tiền. Vấn đề tiền bạc chi tiêu cũng thoải 
mái hơn rất nhiều. Sức khỏe của bạn khá ổn định, 
bạn cũng đừng quên quan tâm chăm sóc đến cơ thể 

của mình, đừng chủ quan nếu thấy dấu hiệu bất 
thường hãy nhanh chóng đi khám bệnh ngay nhé!

Sư Tử 
(23/7 – 22/8) 
Tình cảm tuần 

này của Sư Tử nhìn 
chung cũng ổn định. 
Công việc vẫn đang 
tiến triển đều đặn. Tài 
chính lại hao hụt, bạn 

cần học cách quản lý chi tiêu của mình để cho hợp 
lý hơn. Vì vậy nên bạn cần phải cắt giảm những 
khoản chi tiêu không cần thiết và phải biết cách tiết 
kiệm trước khi cần mua cái gì mới. Tình hình sức 
khỏe không được như ý do bạn sử dụng các thiết bị 
điện tử quá nhiều dẫn đến việc mỏi mắt và mắt của 
bạn sẽ thường xuyên yếu đi. Vậy nên hãy sử dụng 
chúng ít lại để mắt được hồi phục tốt hơn.  

Xử Nữ 
(23/8 – 22/9) 
Công việc của 

Xử Nữ trong tuần này 
không được tốt lắm. 
Tài chính cũng hoàn 
toàn không được như ý 

muốn, chòm sao này nên hạn chế các khoản chi tiêu 
không cần thiết. Chuyện tình cảm của Xử Nữ thuận 
lợi, đôi lứa hạnh phúc, quấn quýt bên nhau. Những 
người độc thân tự tìm niềm vui cho mình nên 
không còn cảm thấy cô đơn. Sức khỏe của bạn 
không được ổn định do phải chú ý tới công việc nên 
luôn trong tình trạng mệt mỏi, gặp nhiều vấn đề 
tiêu cực về thể chất. 

Thiên Bình 
(23/9 – 22/10) 
Đ ư ờ n g  t ì n h 

duyên của những Thiên 
Bình còn độc thân lúc 
này khá tích cực. Công 
việc của Thiên Bình 
khá ổn, bạn cũng có thể 

sắp xếp và di chuyển một số nhiệm vụ một cách 
suôn sẻ. Mặc dù bạn cũng có thể sẽ gặp phải một số 
tranh chấp nhưng bạn vẫn đủ khéo léo để xử lý các 
vấn đề đúng cách. Đối với vấn đề tài chính về cơ 
bản là tương đối ổn định, cung hoàng đạo này có 
nhiều khoản cần chi nhưng nhìn chung không ảnh 
hưởng nhiều tới thu nhập hiện tại. Cả nguồn thu 
chính và phụ đều có dấu hiệu gia tăng đáng kể.

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

không được tốt, bạn cũng 
cảm thấy không mấy hài 
lòng về công việc của 
mình. Tình hình tài chính 
của bạn lúc lên lúc xuống, 
nếu có tiền bạn sẽ chủ 

động trả tiền hoặc chọn mua món đồ mình yêu 
thích và đây là nguyên nhân khiến bạn gặp vấn đề 
về tiền bạc ngay sau đó. Sức khỏe của Bọ Cạp 
không được như ý là sự cảnh báo cho cung hoàng 

đạo này rằng đã đến lúc bạn cần loại bỏ những thói 
quen xấu về ăn uống. Hãy ăn uống đúng giờ để đảm 
bảo sức khỏe cho mình.

Nhân Mã 
(22/11 – 21/12) 
Chuyện tình cảm của 

Nhân Mã không được tốt, 
dường như bạn và người ấy 
không thể hiểu ý nhau. Công 
việc vẫn đang tiến triển như 
mong đợi, bạn đã thể hiện 

được khả năng cũng như sở trường của mình. Tình 
hình tài chính của Nhân Mã khá tốt. Về phương 
diện sức khỏe của cung hoàng đạo này có dấu hiệu 
đi xuống vì bạn quá lười biếng, không chịu luyện 
tập thể dục, dẫn đến tình trạng bị béo phì và gặp vấn 
đề về cột sống.

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

chỉ tạm ổn khi khối lượng 
công việc rất nhiều nên khó 
tránh khỏi việc bạn cảm 
thấy căng thẳng. Chuyện 

tình cảm đối với Ma Kết đang độc thân sẽ nhận 
được sự giúp đỡ của bạn bè. Còn với những Ma Kết 
có đôi có cặp thì cảm thấy khá hài lòng. Tài chính 
của Ma Kết khá khả quan, có nhiều cơ hội mang lại 
lợi nhuận tốt cho bạn. Tình hình sức khỏe gặp chút 
vấn đề thời tiết thất thường nên bạn dễ bị cảm cúm 
và một số bệnh nhẹ nhưng không nên lo lắng quá!

Bảo Bình 
(20/1 – 18/2) 
Chuyện tình cảm 

của Bảo Bình trong tuần 
này vô cùng suôn sẻ, thuận 
lợi. Công việc của chòm 
sao này gặp nhiều may 

mắn, có những thay đổi tích cực. Tình hình tài 
chính khởi sắc, thậm chí cung hoàng đạo này nếu 
làm trong lĩnh vực còn được bạn bè người thân hỗ 
trợ cho bạn rất nhiều trong việc đầu tư buôn bán và 
mang lại cho bạn kết quả như mong đợi. Sức khỏe 
của Bảo Bình rất tốt, nên dành thời gian để đi cùng 
với bạn bè, gia đình vừa để thư giãn, đầu óc được 
thoải mái, thoát khỏi những ngày dài chán nản.

Song Ngư 
(19/2 – 20/3)
Tình yêu của chòm 

sao này xảy ra nhiều khúc 
mắc. Công việc không 
được thuận lợi vì bạn 
thường có thái độ không 
quan tâm tới việc của 

người khác. Cho nên khi rơi vào hoàn cảnh khó 
khăn bạn không biết hỏi ai cả vì mọi người không 
sẵn lòng muốn hỗ trợ bạn. Tình hình tài chính khá 
ổn, thu nhập tốt, điều này làm bạn cảm thấy thoải 
mái hơn. Bạn dành quá nhiều thời gian cho công 
việc, kinh doanh nên đôi khi bạn cảm thấy quá mệt 
mỏi. Vì vậy nên bạn cần dành thời gian nghỉ ngơi 
nhiều hơn để giải tỏa bớt căng thẳng, áp lực. ■
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Thuû tuïc nhanh choùng - taän taâm

Chuyeân Ñaûm Traùch Moïi Dòch Vuï Veà Ñòa OÁc

* Mua - Baùn nhaø môùi hay cuõ
* Mua - Baùn ñaát ñai, cô sôû thöông maïi
* Tìm apartment
* Nhaän Housing
Ñaëc Bieät: 
* Coù Chöông Trình giuùp vaø höôùng daãn
 cho quùy vò mua nhaø laàn ñaàu. 

HOLLY NGO
Realtor - Consultant

Ñöøng ñeå maát nhaø! Ñöøng ñeå maát nhaø! Maát nhaø seõ bò
Haõy goïi cho Holly gaáp ñeå ñöôïc tö vaán. 

Direct line: 281-709-7999 * Fax: 281-598-9139
Moïi chi tieát tham khaûo xin lieân laïc: HOLLY NGO

HollyNgo_Realtor@Yahoo.com

281-709-7999

Harry Dao Insurance Agency, Inc.
8300 W. Sam Houston S., Suite 122, Houston TX 77072

Trong khu chôï Vieät Hoa môùi, Beechnut vaø Beltway 8, Ñoái dieän chôï HEB
Phone: (281)933-8300 FAX: (281) 933-5333

email: hdao@farmersagent.com / website: www.farmersagent.com/hdao

XE - NHAØ - THÖÔNG MAÏI - NHAÂN THOÏ - SÖÙC KHOÛE
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* Neáu quyù vò khoâng haøi loøng vôùi dòch vuï hay giaù caû baûo hieåm hieän coù , xin lieân laïc
ñeå ñöôïc giuùp ñôõ, giaûi thích vaø choïn löïa loaïi baûo hieåm thích hôïp vôùi ñieàu kieän gia ñình

* Commercial: nhaø haøng, tieäm toùc vaø moùng tay,
grovery store, washateria, professional offices,
commercial buildings, apartment complexes...

* Sang teân xe, mua sticker, baûng soá, maát giaáy xe,
thoâng dòch, giaûi ticket, thò thöïc chöõ kyù, theû ñieän thoaïi.

* DDA, Bill of Sales, Sales tax, Laäp corporation, LLC, Tax ID.
* Di truù: Ñieàn ñôn, chuïp hình theû xanh, quoác tòch, 
* Hoä chieáu Vieät Nam, Ñoäc thaân coâng haøm,  Hôïp phaùp hoùa, Mieãn thò thöïc
* Income tax, Payroll, W2, 1099, giaûm thueá toái ña hôïp phaùp.

Hôïp ñoàng (vaø giaáy tôø thoâng tin, neáu aùp duïng) hieän chæ coù baûn Anh ngöõ laø vaên baûn chính thöùc.
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Mùa hoa tuyết

am bước nhanh, tay ôm quyển sách Ltrước ngực, co ro xiết chặt chiếc áo 
khoác vào người mong tìm thêm 

một tí hơi ấm...
Gió buốt lạnh, rên xiết, những cành phong 

khẳng khiu run bần bật, vài chiếc lá khô còn sót lại 
sau mùa thu, chao đảo trên không trung rồi đậu 
xuống lối đi bằng xi măng, chốc chốc lại bị gió 
cuốn tung lên xoay v đá lạnh.òng vòng trên nền 

Chưa ến Lecture, Lam sắp hàng mua tách đ
cà phê và hai khoanh donut nóng hổi rồi i vòng đ
quanh tìm chỗ ngồi. Cái bàn “ruột” trong góc 
cafeteria ã bị chiếm mất, Lam dạm bước lên mấy đ
tầng lầu trên tìm một góc khác yên tĩnh hơn. 

Một tên con trai tóc en tự nhiên cứ lẽo ẽo đ đ
theo sau. Hắn lẩm bẩm gì ìn qua, hắn đó, Lam nh
mỉm cười làm quen, lại dân tửng nữa rồi, Lam chau 
mày, rảo bước tiếp. 

Qua hết mấy ngã rẽ, hắn vẫn kè kè  đi sau.
Lam ráng bò lên tuốt lầu 5, hắn cũng lót tót bò theo. 
Lam rẽ vào con ường dẫn ến nhà vệ sinh, ngoảnh đ đ
mặt lại vẫn thấy hắn. 

Vừa bực, vừa sợ, Lam ặt ly cà phê và ĩa đ đ
donut xuống cái bàn trước mặt, hắn tự nhiên cũng 
đứng lại. Lam quay sang, mặt hầm hầm:

- Excuse me! Don't you have anything 
better to do than... stalking people?

- Pardon? Oh sorry, didn't mean to scare 
you.

- Oh yeah! So you just happen to walk in 
the same direction as me all the way from level 2 to 
the... ladies toilet on level 5 huh? What a 
coincidence! I don't think so.

Lam nói một hơi như vậy mà hắn vẫn tỉnh 
bơ, mở miệng cười toe toét:

- Calm down. Have a seat. Are you 
Vietnamese?

- So what if i am Vietnamese or not?
- Thì ể nói tiếng Việt cho ỡ quê một chút.đ đ
- So what's there to be embarrashed?
- Vậy là cô bé hiểu tiếng Việt, Nguyên oán đ

không lầm mà. Uống cà phê i ể nguội hết bây đ đ
giờ.

- It's none of your business.
- Có chứ, uống xong ể có tay mà ôm quyển đ

sách của cô bé nè. Nguyên sắp có tutorial rồi, hổng 
có i theo cầm giùm nữa âu.đ đ

Lam nh ìn  xuống  t ay  hắn ,  quyển 
Economics bao bìa tím rõ ràng là của nhỏ cớ sao lọt 
vào tay hắn (?). Chết rồi, hồi nãy mua cà phê rồi bỏ 
quên, làm nãy giờ la hắn cho ã. Hai gò má Lam từ đ
từ làm mặt ngầu rồi nên phải đỏ bừng nhưng lỡ 
ngầu tiếp:

- Ai mượn ông vác sách kè kè theo hồi nào 
đ đâu. Kêu người ta cũng ược chứ bộ...

- Chịu nói tiếng Việt rồi hả!? “Ông” tên là 
Nguyên, ừng gọi vậy tổn thọ Nguyên mà. Coi nè, đ
một tay bé cầm tách cà phê, một tay cầm ĩa donut đ

còn tay nào nữa  Hồi nãy đâu mà ôm sách đây.
Nguyên có gọi ìn qua kênh đó chứ nhưng bé nh
Nguyên một cái rồi bỏ òn sự đi tiếp, Nguyên đâu c
lựa chọn nào khác  Mà thôi, sách nè, Nguyên đâu.
có giờ rồi, chào cô bé nha!

Hắn vụt chạy xuống lầu, tiếng “cảm ơn” 
của Lam còn vướng ở cổ...

Hôm nay trời ẹp, những tia nắng sóng đ
sánh như mật ong xuyên qua mấy cành cây trụi lá, 
nhảy nhót trên bờ cỏ, trên lối i theo từng cơn gió đ
lung lay. 

Thứ bảy, ại học vắng người, Lam tinh đ
nghịch bước giẫm lên những chiếc lá khô khốc, 
giòn tan. Bãi cỏ lóng lánh nắng vàng, màu cỏ xanh, 
điểm đầy những đóa hoa cúc dại nhỏ xíu đã tan sau 
mùa thu giờ hóa thành trắng xóa. 

Một làn gió nhẹ thổi, những cánh hoa mỏng 
manh như sợi tơ vỡ tan chơi vơi trong nắng rồi bay 
lẫn vào mây trời. Vài cánh khẽ khàng ậu lại trên đ
bờ tóc rối, Lam thấy mình như nàng công chúa 
trong khu vườn cổ tích ầy hoa.đ

- Cô bé!
Lam giật mình ngó quanh quất.
- Đây nè!
Hắn lò đầu ra từ sau gốc cây phong, lý lắc 

mỉm c đười. Từ vụ quyển sách hôm nọ ến giờ Lam 
chưa gặp hắn lần nào, giờ tự nhiên từ trên trời rơi 
xuống phá ngang giấc mơ công chúa của nhỏ. Lam 
sẵng giọng:

- Người ta hổng phải tên “cô bé” âu mà đ
kêu hoài!

- Vậy hổng lẽ cô bé tên là “người ta” sao? 
Ngộ ghê hả!

Hắn cười châm chọc. Lam xụ mặt:
- Thấy ghét!
- Thôi, hổng giỡn nữa âu. đ Đừng giận 

Nguyên mà. đ Hôm nay Lam i thư viện hả?
Lam tròn mắt:
- Sao ông biết tên người ta?
Trên quyển sách hôm nọ ó. Lam ngồi ây đ đ

chơi tí i, Nguyên hái mấy bông tuyết cho. đ
Hắn nhìn sâu vào mắt Lam, nửa dịu dàng, 

nửa ra lệnh, không hiểu sao Lam lại chớp mắt nghe 
theo. Hắn hái thật nhiều cúc dại, những óa hoa mà đ
mùa thu rợp vàng cả thảm cỏ xanh ể rồi bước sang đ
đông lại hóa thành những cụm bông li ti trắng nõn. 

Hắn mang ến cho Lam, khẽ thổi vào chùm đ
hoa, những sợi tơ mỏng tang lìa cành bay lả tả, 
trắng bồng bềnh, rơi xiên xiên như tuyết ổ. Lam đ
đứng dậy, nghiêng người chụp lấy cánh hoa trước 
mặt. 

Gió thoảng qua, cánh hoa bay vòng vèo 
vuột khỏi tầm tay với, Lam cười khúc khích. Nắng 
rót mật lên mái tóc mượt mà, óng ánh sắc nâu 
huyền, ngọn gió khẽ luồn vào trong suối tóc làm 
tóc bay bay tha thướt, vài sợi nhẹ vướng lên môi 
che mất một phần khuôn mặt. 

Chiếc áo choàng trắng như tan lẫn vào mây 
trời, nhòa nhạt, mờ ảo giữa những tòa building cổ 
kính của  Hắn lặng nhìn Lam rồi những Đại Học.

cụm hoa, không nói câu nào.
- Hoa Tuyết của Nguyên là thế ó hả? - đ

Không ngờ Nguyên lãng mạn ghê ta?
- Lam thích?
- Dĩ nhiên rồi! Trẻ con và dễ thương lắm!
- Khi nào buồn Nguyên i tìm những cụm đ

hoa này, thổi tung lên trời cao ỗi để thấy được n
buồn của mình nhỏ nhoi như thế nào. Mỗi một nỗi 
buồn bay i sẽ trở thành một iều ước. Như vậy đ đ
Nguyên sẽ bớt buồn và hy vọng nhiều hơn.

- Nguyên suốt ngày lo chọc người ta mà 
cũng biết buồn nữa sao?

Hắn trầm ngâm hồi lâu, ánh mắt mông lung 
xa vời:

- Lam biết không, mẹ Nguyên hồi ó sợ đ
mùa ông lắm, vì cứ mỗi mùa đ đông những khớp 
xương của mẹ lại lên cơn đau nhức. Tuy vậy mẹ 
vẫn mê những ngày tuyết ổ. Mùa ông Oslo lạnh đ đ
nhưng tuyệt lắm, chiều nào mẹ cũng bắc ghế cạnh 
cửa sổ ngồi trông tuyết rơi chờ ba về. Gia đình dời 
sang Úc. Ba Nguyên ngày càng lơ là. Hai người ly 
thân sau 6 tháng ở Úc. Mẹ xanh xao và buồn hơn. 
Nguyên lúc đó chưa đủ lớn để hiểu và xoa dịu 
những nỗi buồn của mẹ. Mùa đông, mẹ hay hái 
những đóa cúc dại sắp tàn như thế này rồi thổi bay 
đi gọi là mùa tuyết rơi của mẹ. Mẹ mất giữa mùa 
hoa tuyết thứ ba.

- Lam xin lỗi... Lam...
- Không sao âu Lam, bảy n m rồi còn gì. đ ă

Ơ! Mà lúc nãy khi Lam với tay cố chụp lấy những 
cánh hoa trông Lam giống mẹ Nguyên ghê lắm ó. đ
Ngày xưa, mỗi lần nhìn hoa tuyết Nguyên hay nghĩ 
đến mẹ, bây giờ chắc Nguyên sẽ nghĩ đến Lam nữa, 
chỉ mong hoa tuyết của Lam sẽ không dễ vỡ như 
của mẹ...

- Chuyện của Nguyên dễ thương như cổ 
tích nhưng kết thúc buồn ghê!

- Không biết Lam có tin không nhưng Lam 
là người ầu tiên nghe chuyện này ó. Mà khi nghe đ đ
rồi thì Lam cũng trở thành một nhân vật trong 
truyện luôn, hy vọng kết thúc mới sẽ không còn 
buồn như khi câu chuyện bắt ầu...đ

Hắn nhìn sang Lam, nhỏ khẽ mỉm cười, 
hắn cũng cười theo, những óa hoa tuyết rơi rơi, đ
bao muộn phiền chợt tan biến cho mơ ước vụt bay 
cao.

Mùa hoa tuyết cứ tiếp tục kéo về như lời 
hẹn thề muôn ời cùng trời ất. Có iều n m nay, đ đ đ ă
bãi cỏ có thêm một người hái hoa và dường như 
đ đông cũng bắt ầu ấm lại. ■  

Hoa Niên 

* Điều cốt yếu của cuộc đời là tìm ra điều gì 
bạn thực sự yêu thích và làm mỗi ngày trôi qua có ý 
nghĩa

Denis Waitley

Lôøi Hay YÙ Ñeïp
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Sao ta tìm thấy nhau? 

òn tình yêu ư? Có chứ, yêu chứ, chỉ Clà không thể so sánh với mối tình 
đầu, giữa Ngân và Dũng, tình yêu 

này không chỉ có mỗi tình yêu. 
* Hôm nay là ngày cưới của Ngân, Hoàng 

đã ngồi rất lâu trong phòng để ngắm nhìn những 
bức ảnh có Ngân. Hoàng không nhận được thiệp 
cưới mà chỉ có tin nhắn Ngân gửi thật lạnh lùng: 
“Ngày mai em kết hôn, chúc anh cũng sẽ tìm được 
hạnh phúc của riêng mình”. Chỉ bấy nhiêu thôi.

Vẫn có mặt ở nơi tổ chức lễ cưới của người 
yêu cũ, nhưng Hoàng tìm một góc khuất để có thể 
nhìn được nhiều người, còn người ta không thể 
thấy mình. Bất ngờ Hoàng thấy một cô gái mặc váy 
trắng, trông như thiên thần, nhưng lại khóc lóc 
thảm thiết. Bước đến gần định hỏi thì cô gái vẫn 
nhắm mắt khóc, miệng không ngừng lảm nhảm:

- Chị ấy cướp mất anh trai của cháu rồi, sau 
này cháu biết sống sao nếu anh hai không yêu 
thương cháu như trước nữa. Cháu ghét chị ấy!

Nói xong, cô gái lại nức nở khóc, mắt 
không mở nổi. Có lẽ cô ấy đã nhầm Hoàng với một 
người quen nào đấy. Hoàng đã ngồi cạnh, cho cô 
gái mượn bờ vai, rất lâu, cho đến khi cô gái ngủ 
thiếp đi... trong ngày anh trai cô làm lễ cưới.

* Ngồi trên tầng hai của cửa hàng KFC lớn 
nhất quận 6, Duy nhìn chằm chằm vào căn nhà màu 
tím đối diện qua lớp kính bám đầy nước mưa. Một 
bức tường tím nhạt đẹp mê hồn, đó là màu Duy 
thích nên dù trên tường có vài vết xám bẩn, Duy 
vẫn cho là nghệ thuật. Trên tường màu tím, một cửa 
sổ nhỏ xinh vẫn đang mở.

- Đi vắng hết rồi sao? - Duy tự hỏi - Hẳn là 
mưa sẽ vào trong nhà cho mà xem, cửa mở toang 
hết, mưa lại ang lớn thế kia...đ

Một lúc sau, không hiểu từ âu hắn xuất đ
hiện. ầu tóc hắn ướt nhẹp, mặt mũi cũng thế, cái Đ
vẻ ngái ngủ vẫn còn hiện rõ. Hắn vuốt mặt mấy cái, 
tiện tay vuốt luôn mớ tóc cho dựng ngược lên, rồi 
định kéo cửa sổ lại.

Bên này - tức là ối diện, Duy nhìn hắn đ
trông thật buồn cười, thế nên Duy cười ha hả cho 
bộ phim hài không cần diễn. Nhưng xui thế nào hắn 
lại nhìn thẳng vào ìn Duy và biết đối diện - tức là nh
Duy ang nhìn hắn.đ

- Thôi chết!!!
Nụ cười tắt ngấm, Duy cúi vội xuống ể đ

tránh tầm mắt của hắn. Ấy thế mà vẫn xui, Duy 
ngồi cạnh tường kính nên chỗ nào cũng là kính, có 
cúi xuống cũng vậy thôi. Từ từ quay ầu sang nhìn, đ
vẻ mặt lạnh lùng và ánh mắt sắc lạnh vẫn ang đ
hướng về phía ối diện.đ

- Tại sao mình phải tránh? Có làm gì sai 
đâu.

Nghĩ vậy, Duy ngồi thẳng người, mở to mắt 
nhìn đối phương đầy thách thức. Hẳn mưa đã làm 
giảm đi độ nóng của hai cặp mắt đang đấu nhau, 
nếu không ở giữa sẽ có điện phát ra mất. Hắn bỗng 
nhếch mép cười rồi đóng cửa sổ cái rầm - dù Duy 

không nghe được âm thanh ấy, nhưng cặp mí mắt 
của Duy đột ngột va mạnh vào nhau không báo 
trước, điều đó chứng tỏ Duy đã bị giật mình. Thế là 
xong, hắn đóng cửa, còn Duy ra về khi trời đã tạnh 
mưa. Duyên phận ngắn ngủi, có giáp mặt cũng là 
người dưng.

Duy nghĩ giữa hắn và Duy chỉ có thế thôi...
* Duy khóc không ra nước mắt khi nhìn 

thấy hắn bước ung dung vào văn phòng khoa.
- Có lẽ không phải, chỉ là người giống 

người?!
Duy tự trấn an mình, rình mò bên ngoài cửa 

phòng khoa, một tai cố gắng áp sát cửa nghe 
ngóng.

- Cô rất vui vì em đồng ý về đây với khoa. 
Vì Ngân phải nghỉ sinh nên hy vọng em sẽ không 
ngại tiếp nhận lớp Kinh doanh mà Ngân ang chủ đ
nhiệm.

- Không sao cô ạ, dù sao em cũng là cựu 
sinh viên trường mình, em rất vui vì được trở lại 
đây.

Duy nghe lỏm xong, mừng muốn khóc. Có 
vẻ như Duy ã nhận dạng nhầm, vì người này là đ
thầy giáo, hơn nữa bị cận, còn tên kia không phải 
thế. Duy yên tâm quay i.đ

Nhưng vừa i ược vài bước thì có tiếng đ đ
gọi không liên quan:

- Này! KFC.
Duy vẫn i thẳng, cứ như không phải nói đ

mình.
- Cái bạn mặc áo phông xám, tôi gọi em 

đấy, KFC!
Duy cúi mặt nhìn áo mình, đúng là áo 

phông xám, nhưng còn KFC... thôi chết, toi rồi!
- Em chào thầy!
- Trái ất úng là tròn nhỉ, tôi òng đ đ đi một v

rồi đấy!
- Thầy nói gì em không hiểu?
- Em nói không hiểu cũng ược, nhưng tôi đ

thì không quên đâu K-F-C!!!
Hắn nhắc chậm rãi, như ể âm thủng trí đ đ

nhớ của Duy. Còn Duy thì cười méo xệch, cúi chào 
rồi quay i như chạy, tim ập nhanh ến mức muốn đ đ đ
bắn ra khỏi lồng ngực.

Phải, hắn là người ứng bên cửa sổ của bức đ
tường màu tím, nhưng không hiểu sao hắn nhận ra 
Duy nhanh như vậy, lại còn trở thành giáo viên chủ 
nhiệm tạm thời của Duy. Đúng thật là, trên đời vẫn 
luôn tồn tại những cuộc gặp gỡ định mệnh, hoặc 
thành một cặp, hoặc là oan gia...

Từ ngày i học ến giờ Duy chưa một lần đ đ
tùy tiện nghỉ học, kể cả khi bị ậu mùa, Duy cũng  đ
chỉ nghỉ hai hôm rồi quấn kh n kín mặt ể i học. ă đ đ
Là sinh viên rồi cũng vậy, nhưng không thể trùm áo 
hoặc eo khẩu trang mà ngồi học, vì làm vậy càng đ
gây sự chú ý hơn. Duy gần như ang phải lẩn trốn, đ
vì càng ít giáp mặt, càng nhanh xí xóa đoạn ký ức 
không mấy tốt đẹp giữa Duy và thầy chủ nhiệm.

- Thưa thầy, các bạn nữ muốn hỏi về tình 
trạng hôn nhân của thầy.

Tên lớp trưởng lắm mồm, ẻo lả lại sắp bày 
trò.

- Mày muốn hỏi thì nói đại đi, bày đặt đổ 
cho bọn con gái.

Duy gật gù ồng tình với Khoa “sư thầy”.đ
- Thầy ẹp trai thế chắc là có rồi!đ
Duy trề môi vì giọng iệu có phần lả lơi của đ

Lam “chảnh”. Nhưng chưa kịp ưa môi về vị trí đ
ban ầu thì Duy ã nổi gai ốc vì hắn hình như ang đ đ đ
nhìn về phía Duy. Rụt cổ như một con rùa, dần dần 
né ánh mắt hắn bằng cách ngồi khuất sau một ứa đ
khác. Hẳn là hắn ã thấy rõ cái trề môi lúc nãy, lúc đ
này Duy chỉ còn biết chắp tay cầu mong cô Ngân 
sớm trở lại trường, ít ra ối với cô, Duy cũng là một đ
học trò cưng. Mà không, phải nói trên cả cưng ấy 
chứ, ằng nào cũng là chị dâu em chồng cơ mà.đ

- Hoàng Duy!
- Dạ có!
- Hừm, tôi lại tưởng là con trai.
Cả lớp cười, Duy thì cười không nổi. Dù 

tên của Duy luôn luôn bị nhầm trong những lần ầu đ
tiên, nhưng trong hoàn cảnh này thì cay cú quá. 
Đến điểm danh cũng bị lôi ra làm trò cười. Nhưng 
đ đ đến đâu thâu thể làm ược gì, cay ì cũng không 
thể cho hắn vài cú ấm hay á ược, ành uống đ đ đ đ
nước cho trôi cục tức này thôi.

Đứng lên phát biểu quan điểm, thu bài tiểu 
luận, lên phòng khoa nhận tài liệu, thông báo lịch 
học cho cả lớp... người làm việc đó luôn luôn là 
Duy. Cũng bởi vì bị phạt do ngủ trong giờ của hắn.

* ì trường tổ Được dịp nghỉ mấy ngày v
chức hội thao, Duy khăn gói qua nhà anh trai, mục 
đích chính cũng chỉ để tố cáo hắn với chị dâu. Vừa 
đến cửa, nhìn cái bụng to như cái trống của bà chị 
dâu đã từng có dáng đẹp như hoa hậu, Duy chép 
miệng, tiếc nuối, mà cũng cả buồn cười nữa.

- Cô cười cái gì, rồi cũng sẽ có ngày cô phải 
mang cái tướng eo balo ngược như tôi thôi.đ

- Em có cười âu, hơi ngứa mồm xíu thôi, đ
hoạt ộng cơ miệng cho ỡ ngứa ý mà.đ đ

- Ngụy biện. Thôi vào nhà i, ợi anh Dũng đ đ
về rồi n cơm luôn.ă

Duy phóng vèo vào nhà, nằm phịch xuống 
ghế dài. Từ ngày anh trai cưới vợ, Duy không còn 
được anh cưng chiều như trước nữa, nhưng đổi lại 
chị dâu lại thương Duy rất nhiều. Người ta thường 
nói chị dâu em chồng khó hòa thuận với nhau, 
nhưng hoàn cảnh của Duy lại khác. Nhớ hồi anh 
chị yêu nhau, Duy cả ngày cằn nhằn chuyện anh i đ
nhiều với chị. Rồi khi nghe tin làm ám cưới, Duy đ
khóc lóc không chịu, làm quá lên như kiểu mẹ khóc 
con gái i lấy chồng xa. Kể cả trong ngày cưới, đ
Duy cũng chỉ khóc thôi, ứng một góc mà khóc đ
như con nít, chẳng ai biết iều ó cho ến tận bây đ đ đ
giờ. À, mà hình như có một người biết, là bác của 
Duy.

- Chị có biết ai thay chị chủ nhiệm lớp 
không?

- Không! Ai vậy?
- Em xin lỗi trước. Một tên vô cùng áng đ

ghét.
- Cái con nhỏ này, n với chả nói.ă
- Thì em xin lỗi trước rồi mà. Hắn hành hạ 

em như thể em có thù oán với hắn vậy.
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- Em ùa à? Ai dám ộng ến em, dữ như đ đ đ
chằng ấy.

- Em nói thật mà. Nghe bảo hắn là cựu sinh 
viên trường. À, hắn tên Hoàng, chị biết không? 
Hình như bằng tuổi chị ấy!đ

Nghe ến cái tên, Ngân bỗng bần thần cả đ
người, bàn tay bám chặt vào thành ghế.

- Chị! Chị không khỏe ở âu à?đ
- Ơ không, chị không sao!
- Mà thôi, nhắc ến hắn mất vui. Sức em đ

chịu ựng tốt lắm, bao giờ quá sức, em sẽ nhờ ến đ đ
bà chị dâu siêu ẳng này!đ

Ngân cười - nụ cười có phần gượng gạo.
Đ ăm rồi kể từ ngày Ngân và ã gần 3 n

Hoàng chia tay. Hoàng nói sẽ đi du học, theo đuổi 
niềm đam mê với nhiếp ảnh, nhưng rồi không hiểu 
v để trở thành ì sao lại trở về, tiếp tục học cao học 
giảng viên đại học như định hướng của trưởng 
khoa. Ngày hai người chia tay, vẫn không ai thể 
hiện sự đau khổ vì nghĩ rằng họ chia tay là lựa chọn 
tốt cho cả hai, vì tình yêu không phải là thứ duy 
nhất ì cuộc sống. Bởi cuộc sống này cần sự để duy tr
ổn ình yên lâu dài. Dũng xuất định và đảm bảo b
hiện, Ngân đã chọn Dũng như một sự lựa chọn an 
toàn. Còn tình yêu ư? Có chứ, yêu chứ, chỉ là không 
thể so sánh với mối tình đầu, giữa Ngân và Dũng, 
tình yêu này không chỉ có mỗi tình yêu...

* Nghe nói cô Ngân sắp trở lại trường. Em 
bé được một tuổi rồi còn gì.

- Nếu em bé giống cô Ngân thì chắc xinh 
lắm nhỉ? Phải không Duy?

- Khá là xinh, chắc giống cô của nó ấy mà.
Cả bọn xì một tiếng òn Duy đồng thanh, c

cười vang cả phòng học, chẳng mấy khi được lên 
mặt với bạn bè mà.

- Thầy Hoàng gọi Duy lên phòng khoa kìa.
- Lại nữa à?
- Gọi hoài nhỉ?
Duy không nói gì, ngoan ngoãn đứng lên ra 

khỏi lớp. Duy cũng đã quen với những câu hỏi cảm 
thán của bạn bè, dù sao có hỏi cũng chẳng ai trả lời, 
vì đến Duy còn chẳng hiểu vì sao thầy gọi mình 
nhiều như vậy. Cũng có nhiều lúc thoáng nghĩ tới 
trường hợp thầy “ ể ưng Duy đ ý” đến mình, nh
không dám cho ó là sự thật, mà cũng không nên là đ
sự thật, sẽ rất phiền phức nếu xảy ra chuyện tình 
yêu thầy trò, lời ra tiếng vào không hay ho gì.

Có vài lần Duy vô tình thấy Hoàng cầm 
theo máy ảnh ngồi ở ghế đá dưới sân trường, cũng 
có vài lần giật mình vì giống nh đư Duy ang là nhân 
vật lọt vào ống kính, nhưng không dám khẳng ịnh đ
mà chỉ né tránh. Dần dần, Duy không còn muốn đối 
đầu với Hoàng nữa, có thể là vì mệt mỏi, cũng có 
thể là vì một điều gì đó khác biệt đang lớn dần lên 
trong tim Duy, lớn đến mức chỉ muốn bật khóc vì 
ngột ngạt...

* Dạo gần đây Duy gặp stress chỉ vì học 
bổng. Chẳng phải vì không có học bổng mà mệt 
mỏi, ngược lại, có học bổng mới là vấn đề của Duy. 
Miệng lưỡi thế gian chẳng biết đâu mà lần, năm 
nhất và năm 2 trong lớp tranh nhau học bổng, Duy 
chẳng quan tâm, chỉ yên phận với cái bàn thân quen 

và giấc ngủ dễ mến mỗi giờ lên lớp. Thế mà cũng bị 
nói là không có tinh thần học tập, rồi bị chỉ trích là 
sinh viên thụ động nhất lớp.

Sang năm 3, Duy vẫn ngủ như thường 
trong giờ học, chỉ có điều học hành sôi nổi hơn 
trước. Sẵn bẩm sinh có khiếu ăn nói nên thuyết 
trình môn nào là môn ấy đạt điểm tối đa, làm tiểu 
luận cũng toàn ăn đứt đa số trong lớp. Hiển nhiên 
cơ hội đạt học bổng sẽ tăng cao thôi. Dù Duy không 
hy vọng thì chuyện cũng đã rồi, ấy vậy mà vẫn bị 
lời ra tiếng vào.

“Cái con nhỏ đó ngủ suốt ngày, thế mà 
được học bổng mới ghê!”. “Nó chẳng qua ăn mày 
được xôi gấc thôi, giỏi giang gì, chó ngáp táp phải 
ruồi”. “Con Duy học lớp Kinh doanh á? Nó được 
học bổng á? Ối trời!!!”...

 Đó chỉ là số ít câu nói ác ý Duy nghe được 
trong khi đi vệ sinh. Ngồi trong phòng vệ sinh mà 
chỉ muốn bất chấp hết xông ra tát cho mỗi đứa một 
phát sái quai hàm, nhưng âu cũng là “lưỡi không 
xương nhiều đường lắt léo”, chấp nhận thôi.

Hết xì xầm sau lưng rồi cũng có vài nhóm 
người đến hỏi thẳng nguyên nhân vì sao được học 
bổng. Ban đầu Duy còn bình tĩnh, niềm nở giải 
thích theo kiểu khiêm tốn: May mắn ấy mà, mình 
cũng chả biết nữa... Nhưng rồi Duy thật sự tức giận 
vì không chỉ trong lớp, những lớp khác, khoa khác 
đều rộ lên tin đồn Duy có gì đó với thầy chủ nhiệm. 
Phải, chuyện sẽ luôn là như thế, nếu không có đáp 
án thỏa đáng thì người ta có quyền suy luận.

Thầy Hoàng là giáo viên chủ nhiệm lớp 
Duy, thầy còn trẻ, chưa lập gia đình và cũng không 
nghe tin thầy có người yêu. Duy lại là người 
thường xuyên được thầy gọi lên văn phòng khoa 
để... nhắc nhở về thái độ học tập. Ai ngờ đâu những 
con người đầy óc tưởng tượng lại có thể sáng tạo ra 
một nguyên nhân ác độc đến vậy. Tin đồn cứ lan ra.

- Từ sau thầy đừng gọi em lên đây nữa, dù 
không có gì, nhưng các bạn cứ nói... Với lại em 
cũng học hành đàng hoàng rồi!

- Các bạn nói sao?
Vẻ mặt thầy không hề khó chịu, lại giống 

như hào hứng lắm.
- Thầy còn hỏi nữa, nói em với thầy... đấy!
- Em với thầy làm sao?
- Em không biết! Dù sao thầy cũng đừng 

gặp em nữa, sẽ bị dị nghị nếu thầy cứ gọi em lên 
gặp thế này.

Duy nói như gắt, phải kiềm chế lắm mới 
không quát lớn hơn, vì dù sao Hoàng cũng là thầy.

- À, thầy hiểu rồi!
Giọng Hoàng có vẻ buồn, Duy biết vậy, 

nhưng chẳng còn cách nào khác...
* Những lúc buồn Duy vẫn hay đến chỗ 

quen thuộc để ngắm nhìn những điều Duy thích. 
Lại chỗ cũ, đối diện bức tường nhà màu tím. Hơn 
một năm trước Duy gặp hắn ở kia, giờ hắn đã 
không còn là hắn nữa rồi, hắn đang tồn tại nhưng 
giống như biến mất, hắn ở gần Duy nhưng như quá 
xa vời. Duy bỗng bật khóc, cũng vừa lúc trời bắt 
đầu đổ mưa. Chưa bao giờ Duy thành thật với cảm 
xúc của mình như lúc này, vì một ai đó mà khóc, vì 

một điều gì đó mà khổ đau. Sự nhạt nhòa hoà lẫn 
với đắng cay, cảm xúc thì thành thật, nhưng bản 
thân lại không cho phép vượt qua một điều gì đó 
người ta gọi là rào cản, là ranh giới. Thế nên Duy 
sợ, sợ đến mức chỉ cần trong đầu chập chờn hình 
ảnh của hắn, Duy cũng phải gạt đi thật nhanh. Dù 
sao thì giữa Duy và hắn có một bức tường rào vô 
hình.

Cánh cửa sổ trên bức tường tím mở tung ra, 
hắn lại xuất hiện, nhưng Duy làm sao có thể mở to 
đôi mắt đang ướt để nhìn hắn, hay là bỏ chạy?

Vừa thoáng qua trong đầu suy nghĩ ấy thì 
nhân ảnh kia đã biến mất, cửa sổ vẫn mở mặc cho 
mưa hắt vào...

Duy cầm balô lên, định đứng dậy ra về, 
nhưng một thân thể to lớn đã vội ngăn đường Duy. 
Ngẩng lên nhìn, đôi mắt Duy vẫn chưa kịp ráo bắt 
gặp đôi mắt ướt mưa của hắn. Hắn đã từ bên kia - 
nơi cửa sổ trên bức tường màu tím, chạy sang đây - 
nơi Duy đang ngồi. Hắn thở gấp, đưa tay ra nắm lấy 
tay Duy.

- Em ngồi xuống đi!
Duy ngồi xuống, tay Duy vẫn nằm gọn 

trong tay hắn. Hắn cũng ngồi xuống ối diện, khi đ
nhận ra ánh mắt Duy ang hướng về tay hắn, hắn đ
lúng túng thả tay Duy ra.

- Thầy qua đây làm gì?
- Tôi muốn gặp em!
- Sao thầy lại như vậy?
- Sao em lại hỏi tôi, tôi muốn gặp em là sai?
Duy không thể nói được thêm điều gì nữa, 

quay mặt nhìn bức tường màu tím, Duy không biết 
mình nên làm gì tiếp theo.

- Tôi... xin lỗi!
Hoàng vẫn nhìn Duy, còn Duy ngỡ ngàng 

vì câu nói của Hoàng. Tại sao không phải là một 
câu nói khác mà lại là xin lỗi? Hoàng có lỗi gì chứ?

- Tại sao thầy xin lỗi? Thầy làm gì sai ư?
- Tôi không làm gì sai cả, nhưng tôi có lỗi 

với em!
- Ý thầy là...?
- Xin lỗi vì tôi đã khiến em khó xử, khiến 

em mang tiếng với bạn bè... Xin lỗi em vì - Hoàng 
ngập ngừng một lúc:

- Xin lỗi vì... tôi đã thích em!
Duy nhìn Hoàng bằng đôi mắt mở to, nín 

thở để nghe rõ xem có phải tim mình đang đập thật 
nhanh? Bỗng nước mắt tràn đầy, Duy không nói gì, 
chỉ biết khóc. Không thể biết được cảm xúc ngay 
lúc này là gì, có một chút hạnh phúc vỡ òa, một 
chút nhói đau trong tim, một chút ngạt thở vì bất 
ngờ. Duy nghĩ, ng đười với người gặp ược nhau 
giữa biển người quả là iều ặc biệt, nhưng gắn kết đ đ
đ ì đó của nhau lại là điều kỳ ược với nhau, là g
diệu...

- Chúng ta có cùng nỗi đau, cô gái ạ!
- Em thích bức tường màu tím kia!
- Thế em có thích người sở hữu bức tường 

ấy không?
- Không! Em thích người ứng bên trong đ

cửa sổ trên bức tường màu tím. ■
Hoàng Ngân
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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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