Những Bài Hay Nên Đọc
Mẹo Vặt Hằng Ngày:
1/ Cầm máu: Dùng teabag loại nào củng được đấp lên chổ chảy máu sau khi đã khử
trùng vết thương và băng lại thì máu sẻ ngưng chảy ngay. Có thể áp dụng sau khi nhổ
răng nếu máu còn chảy nhiều khi thay băng.
2/ Rửa sạch vết máu trên áo quần (vải): Dùng nước thấm vào chổ đang dính máu rải
1 ít muối lên và chà xát cho đến khi vết máu biến mất.
3/ Cách giử gạo cho khỏi bị có con mọt: Gạo là món ăn hàng ngày của bà con,đa số
các bà nội trợ thường mua hạn chót là 25lbs,ăn không kịp để lâu thường bị mọt. Bạn
để vào bịt gạo hoặc container 1 tép tỏi thì sẻ không thấy mọt nửa,một thời gian tép
tỏi sẻ khô đi nếu chưa ăn hết phần gạo thì bỏ tép mới vào.
Cách chữa hết bị chảy nước mũi trong 5 tới 10 phút.
- Khi bị nước mũi cứ chảy ròng ròng, lấy tép tỏi lát mỏng 2 miếng dán vô gan bàn
chân,
- Chảy mủi trái dán chân phải và ngược lại (có thể dán một lần 2 chân luôn)
Bảo đảm 5 or 10 phút sau hết chảy liền, không hết không ăn tiền. Thử đi, tỏi mà,
không hại gì!
4/ Cách đơn giản diệt côn trùng khi đi cắm trại hay tổ chức barbecue ngoài sân vào
mùa hè
Trong một buổi party ngoài trời mọi người đều bị quấy rầy bởi bầy côn trùng nhỏ bay
lượn tứ tung, nhưng tới khi có một người lấy thuốc Listerine xịt khắp sân cỏ và bục gỗ
thì bọn côn trùng biến đi đâu mất hết.
Ðến năm sau tôi cũng bắt chước. Tôi đổ đầy Listerine vào một bình xịt 4 ounce rồi
đem đi xịt quanh ghế chỗ tôi ngổi mỗi khi tôi thấy có muỗi. Và thế là xong, muỗi bay
đi hết. Khi tổ chức picnic tôi cũng xịt listerine khắp nơi, quanh bàn bày thức ăn, xung
quanh chỗ trẻ con đánh đu và trên vũng nước tù gần đó. Trong suốt mùa hè tôi chẳng
bao giờ rời bình xịt listerine.
Bạn tôi cũng bắt chước làm theo. Anh ta xịt ở sàn gỗ ngoài sân và xung quanh tất cả
các cửa ra vào. Anh ta cho biết “Chúng bị chết tức thời !
Thật là hiệu nghiệm mà lại rẻ nữa”. Một chai listerine lớn mua mất có $1.89 tại
Target dùng được cả mấy ngày trong khi một lon thuốc xịt bọ đã đắt mà lại chỉ dùng
được 30 phút là hết. Bạn tôi chia sẻ kinh nghiệm là khi xịt cửa bằng gỗ (như cửa
chính chẳng hạn) thì chỉ nên xit quanh khung cửa chứ đừng xịt trực tiếp vào cánh cửa.
Ðối với khung cửa sổ cũng vậy, và cũng nên xịt luôn chuồng chó nữa.
5/ Khi vào xe hơi đừng nên mở máy lạnh ngay
Khi vào xe hơi, trước hết bạn phải quay kiếng xe xuống, chờ vài phút rổi hãy mở máy
điều hoà không khí.

Theo nghiên cứu thì dashboard, ghế ngồi và chất làm mát không khí trong xe tỏa
ra benzen, một độc tố gây ung thư (hãy ghi nhận mùi của plastic đươc hâm nóng
trong xe đóng kín cửa).
Ngoài ra benzen còn đầu độc xương, gây thiếu máu và giảm lượng tế bào máu trẳng
v.v… Nếu bị nhiễm lâu dài, benzen có thể gây bệnh bạch cầu (leukemia) làm tăng rủi
ro bị ung thư, và cũng có thể làm sẩy thai.
Mức benzen bên trong nhà có thể chấp nhận được là 50mg/sq.ft. Trong một xe hơi,
lên hết cửa kiếng, đậu trong nhà thì mức này lên khoảng 400 - 800 mg.
Nhưng nếu xe đậu ngoài trời, dưới ánh nắng mặt trời ở nhiệt độ trên 60F, thì mức độ
benzen tăng lên tới 2000-4000 mg tức là gấp 40 lần mức có thể chấp nhận được … và
như thế những người ngồi trong xe đương nhiên sẽ phải hít thở một lượng quá nhiều
độc tố benzen.
Vì vậy lời khuyên là nên mở cửa xe và hạ kiếng xe xuống để cho không khí bên trong
xe có thể thoát ra ngoài trước khi bạn vào trong xe.
Benzen là một độc tố có tác hại lên thận, gan và một khi đã nhập vào cơ thể thì khó có
thể thải ra ngoài.
6/ Rửa sạch nắp trên của lon soda rổi hãy uống.
Vào chủ nhật mới đây tại North Texas, một phụ nữ khi đi chèo thuyền đã không quên
để vài lon coke vào trong tủ lạnh của chiếc tàu. Ðến ngày thứ hai người ta đã phải
chở bà vào phòng cấp cứu … nhưng đến ngày thứ tư thì bà đã trút hơi thở cuối cùng.
Giảo nghiệm tử thi kết luận nạn nhân đã bị chết vì bệnh do leptospira (leptospirosis).
Cuộc điều tra cho thấy là bà ta đã uống coke trực tiếp từ lon chứ không đổ ra ly. Thử
nghiệm cho thấy lon coke mà bà ta uống có nhiễm nước đái chuột (tức là mầm mống
của căn bệnh nói trên).
Nước đái chuột chứa những chất độc hại và chết người. Do đó chúng ta phải rửa cho
sạch phần trên của tất cả các lon soda trước khi dùng. Nên biết là các lon soda này
được tồn trữ trong các kho rồi chuyển thẳng tới các cửa hàng mà không có rửa sạch.
Một nghiên cứu của NYCU đã phát hiện là mặt trên của tất cả các lon soda đều bị ô
nhiễm nhiều hơn cả các phòng vệ sinh công cộng nghĩa là có đầy mầm mống bệnh và
vi khuẩn. Vậy thì … bạn nhớ lấy nước rửa cho sạch các lon soda trước khi đưa lon
lên miệng uống để tránh tai họa.
7/ Giặt sạch quần áo mới mua trước khi dùng Bạn hãy giặt sạch tất cả quần áo mới
mua và cho vào máy sấy một lúc để giết hết ký sinh trùng trước khi đem sử dụng.Mới
đây có câu chuyện là người ta đã phát hiện những vi khuẩn ăn rữa thịt (flesh-eating
bacteria) trong các thùng quần áo gởi cho Walmart & Sears tại Hoa kỳ. Nhưng theo
tôi, chúng ta nên cẩn thận đối với quần áo mua ở bất cứ tiệm nào vì chúng được sản
xuất ở nhiều vùng khác nhau trong nước rồi xếp vào thùng trữ trong kho và chuyền
qua tay nhiều người qua nhiều vụ trao đổi.

KHÔNG BAO GIỜ LÀM ĐIỀU NÀY TRONG MỘT CHUYẾN BAY !!!

Hình minh họa.
Nếu bạn thường di chuyển bằng đường hàng không, hãy cẩn thận với "người hàng
xóm" quá thân thiện.
Người phụ nữ lớn tuổi ấy đến và ngồi cạnh tôi bên trong máy bay. Bà ấy yêu cầu tôi
giúp cô ấy để túi xách của bà ấy vào khoang hành lý trên cao. Nhưng một người đàn
ông ngồi đối diện đã nhanh chóng làm giúp. (Tôi không cao lắm, và khoang hành lý
trên cao là thứ tôi cố gắng tránh bằng mọi giá.)
Ngay lập tức bà ấy ngồi xuống và bắt đầu một chuyện suốt chuyến bay đến Dubai.
Đột nhiên, khi phi công thông báo rằng bây giờ chúng tôi đang bắt đầu bắt đầu xuống
phi trường DXB, người bạn tốt của tôi dột nhiên lên cơn đau dạ dày. Tôi với tấm lòng
tốt của mình, tôi nhấn nút báo hiệu và người tiếp viên đến để tìm hiểu vấn đề là gì.
Tôi nói với cô ấy rằng bà bạn ngồi kế bên không được khỏe.
Và người phụ nữ này đột nhiên bắt đầu gọi tôi là 'con gái'. Cô tiếp viên nói với tôi
rằng họ không thể làm gì khác ngoài việc cho bà ấy một ít thuốc giảm đau và đợi cho
đến khi chúng tôi hạ cánh. Phi công thông báo rằng chúng tôi đang gặp trường hợp
khẩn cấp y tế trên máy bay và khuyên tất cả mọi người bình tĩnh. Người bạn mới của
tôi đã khóc và đổ mồ hôi như điên. Và bà ấy không chịu buông tay tôi… mọi người
đều cho rằng chúng tôi quen biết nhau.
Vì vậy, chúng tôi hạ cánh xuống DXB và cùng với người đàn ông đã giúp xếp hành lý
của bà ấy lên khoang trên cao, lấy hành lý của bà ấy ra. Nhưng khi dọn hành lý, anh
ấy khuyên tôi nên tránh xa người phụ nữ này và nói rõ với đoàn tiếp viên rằng chúng
tôi KHÔNG đi cùng nhau. Ông ấy là một vị cứu tinh của tôi!

Quả thật khi tiếp viên đến và hỏi tôi liệu chúng tôi có liên hệ gì không, tôi dứt khoát
nói với họ rằng chúng tôi chỉ gặp nhau trên máy bay. Tôi hoàn toàn không biết bà ấy.
Vì vậy, chúng tôi bắt đầu rời đi và khi tôi nói lời tạm biệt, bà ấy tiếp tục cầu xin tôi
mang túi xách của bà. Tôi đã rất khó xử ... nhưng người đàn ông đó đã nhìn vào mắt
tôi và lắc đầu dứt khoát. Anh ấy chuyển cho tôi một mảnh giấy bảo tôi hãy để tiếp
viên xử lý bà ta.
Vì vậy, tôi ra khỏi máy bay và để lại 'người bạn mới' của mình ngồi chờ xe lăn với sự
giúp đỡ của tiếp viên mà cảm thấy rất tội lỗi.
Khi chúng tôi đợi hành lý của mình đi qua, tôi chợt nghe thấy tiếng xôn xao 'Người
bạn mới' của tôi đang chạy, cố gắng thoát khỏi đoàn tiếp viên, để lại cả xe lăn! Bà ấy
để lại người tiếp viên với chiếc túi xách của mình và ráng chạy về phía lối ra với
phần hành lý xách tay còn lại! May mắn là cảnh sát sân bay đã nhanh hơn. Họ bắt
giữ bà ấy và còng tay lại.
Bà này bắt đầu gọi tôi. "con gái của mẹ ... con gái của mẹ! Sao con có thể làm điều
này với mẹ" ..... Đến khi đó tôi mới chợt hiểu ra là bà ấy đang mang theo ma túy và
đang cố gắng làm liên lụy đến tôi!
May mắn cho tôi, người đàn ông giúp bà ấy xếp hành lý đã tiến tới và nói với cảnh
sát sân bay rằng tôi và bà ấy vừa gặp nhau trên máy bay. Cảnh sát đã lấy hộ chiếu
của tôi và yêu cầu bà ấy tiết lộ tên đầy đủ của tôi nếu đúng là chúng tôi đi du lịch
cùng nhau. Nhờ ơn Chúa, tôi thậm chí đã không nói cho bà ấy biết tên của mình! Tôi
vẫn được yêu cầu đi theo cảnh sát đến một căn phòng nhỏ nơi tôi bị thẩm vấn toàn bộ.
Tôi đã gặp bà ấy ở đâu? ... tôi đã lên tàu ... bà ta đã lên tàu ở đâu. vv ... Và hành lý
của tôi đã bị lục soát toàn bộ và được quét dấu vân tay.
Họ xét nghiệm tất cả hành lý của bà ấy, và dấu vân tay của tôi không được tìm thấy ở
bất cứ đâu trên hành lý của bà ta!
Tôi đã được cho đi với lời khuyên rằng đừng bao giờ chạm vào hành lý của bất kỳ ai
dù ở trên máy bay hay ở sân bay. Vì vậy, từ hôm đó, tôi không quan tâm bạn có bao
nhiêu hành lý, bạn tự giải quyết lấy. Tôi thậm chí sẽ không lấy dùm cho bạn một chiếc
xe đẩy hành lý!
Hành lý của bạn ... là vấn đề của bạn .... Đó là quy luật của tôi. Và nếu bạn không thể
với được khoang trên cao, và tôi là người gần nhất, vui lòng gọi tiếp viên vì tất cả
những gì tôi sẽ làm là nhìn chằm chằm vào bạn và sau đó quay đi chỗ khác!

Tìm lỗi của người khác, cũng tựa như đem rác về cất trong nhà…
Cuộc đời này ngắn lắm, mỗi phút chúng ta để tâm đến chuyện không tốt, thì mất đi
một phút vui vẻ không thể lấy lại. Vậy chúng ta có còn muốn phí hoài cuộc sống để đi
phán xét những sai lầm của người khác?
Không phải là thế giới có vấn đề, hay người khác quá sai quấy, mà vấn đề nằm chính
ngay nơi tâm ta. (Ảnh: Parsd)

Có câu chuyện kể rằng, một đôi vợ chồng trẻ vừa dọn đến ở trong một khu phố mới.
Sáng hôm sau, vào lúc hai vợ chồng ăn điểm tâm, người vợ thấy bà hàng xóm giăng
tấm vải trên giàn phơi.
“Tấm vải bẩn thật” – Cô vợ thốt lên. “Bà ấy không biết giặt, có lẽ bà ấy cần một loại
xà phòng mới thì giặt sẽ sạch hơn”.
Người chồng nhìn cảnh ấy nhưng vẫn lặng im. Thế là, vẫn những lời bình phẩm ấy cứ
thốt ra từ miệng cô vợ mỗi ngày, sau khi nhìn thấy bà hàng xóm phơi đồ trong sân.
Một tháng sau, vào một buổi sáng, người vợ ngạc nhiên vì thấy tấm vải của bà hàng
xóm rất sạch, nên cô nói với chồng: “Anh nhìn kìa! Bây giờ bà ấy đã biết cách giặt
tấm vải rồi. Ai đã dạy bà ấy thế nhỉ?”
Người chồng đáp: “Không. Sáng nay anh dậy sớm và đã lau kính cửa sổ nhà
mình đấy”.
Thực ra mỗi người trong chúng ta, ai cũng đều giống như cô vợ trong câu truyện kia.
Chúng ta đang nhìn đời, nhìn người qua lăng kính loang lổ những vệt màu của cảm
xúc, bám dày lớp bụi bặm của thành kiến và những kinh nghiệm thương đau. Chúng
ta trở nên phán xét, bực dọc và bất an trước những gì mà tự mình cho là “lỗi lầm của
người khác”.
Một điều dễ nhận diện là khi tâm trạng vui vẻ, chúng ta nhìn ai cũng thấy dễ chịu,
gặp chuyện gì cũng dễ tha thứ. Chúng ta có thể mỉm cười trước những trò nghịch
ngợm của lũ trẻ, đủ sự khoan dung và tha thứ để nhẫn nại một lời nói khó nghe,
những chuyện tưởng chừng khó chấp nhận, thì chúng ta cũng dễ dàng thỏa hiệp.
Những lúc ấy, dường như cả thế giới đều trở nên hòa ái, mọi chuyện trôi qua một
cách nhẹ nhàng.
Vậy mà, chỉ cần một chút lo lắng dâng lên trong lòng, những muộn phiền về quá khứ,
nỗi sợ hãi về tương lai sẽ lập tức khiến cho cái thế giới vốn đang đẹp đẽ kia liền biến
thành một chốn đầy những chuyện xấu xa, phiền phức. Khi ấy những tiếng hò hét cười
đùa của lũ trẻ sẽ trở thành những âm thanh khó chịu, một lời nói không vừa ý dễ dàng
khiến cho ta sân si giận hờn hoặc tổn thương, những chuyện nhỏ mà lúc bình thường
không đáng bận tâm, bỗng trở thành một nỗi phiền não quá sức chịu đựng.
Kỳ thực, không phải là thế giới có vấn đề, hay người khác quá sai quấy, mà vấn đề
nằm chính ngay nơi tâm ta. Khi nhìn đời bằng cái tâm có vấn đề, mang đầy những
cảm xúc và thành kiến tiêu cực, thì chúng ta thấy ai cũng thành sai quấy, đụng chuyện
gì cũng hóa tổn thương.
Chúng ta luôn có hai xu hướng: nhìn những thứ mình thích, những người mình
thương với cặp mắt kính màu hồng, và ngược lại, nhìn những việc mình không muốn,
những người mình không ưa bằng chiếc kính tiêu cực màu đen.
Do thói quen phóng đại mọi ưu điểm của những người mình thích, họ trở nên quá
lung linh, quá tuyệt vời trong cảm nhận của chúng ta. Mỗi lời họ nói, mỗi việc họ làm
đều khiến chúng ta xem là chân lý, ngay cả lúc họ sai, chúng ta cũng khó lòng nhìn
thấy và nhận ra cái sai của họ.

Ví như những cặp đôi khi mới yêu nhau, thì riêng đối với họ, đối phương luôn đẹp đẽ,
dễ thương và toàn ưu điểm. Nếu chẳng may phát hiện đối phương làm chuyện không
tốt, thì chúng ta vẫn thừa khả năng và đủ lý lẽ để tự huyễn hoặc bản thân rằng họ
không sai.
Hẳn nhiên, chính do cặp mắt kính màu hồng đã khiến cho cách nhìn của chúng ta hóa
ra lệch lạc, chúng ta không thấy được mọi người đúng với bản chất chân thực như họ
vốn là vậy. Để rồi khi sự yêu thích bên trong giảm dần theo năm tháng, thì hình tượng
huyễn hoặc trong lòng cũng theo đó mà sụp đổ. Chúng ta sẽ nhìn thấy ở đối phương
ngày càng nhiều lỗi lầm và khuyết điểm, chúng ta trở nên hoang mang đau khổ, đến
nỗi hoài nghi ngay cả chính bản thân mình.
Chúng ta ao ước có được chút hồn nhiên, trong trẻo như trẻ nhỏ, để có thể dễ dàng
hạnh phúc và dễ dàng thứ tha.
Điều tương tự cũng xảy ra đối với những người bị chúng ta coi thường, chỉ trích.
Chúng ta xé to những sai lầm của họ, đi rêu rao những khuyết điểm mà chúng ta cho
rằng thật khó chấp nhận làm sao. Rồi đến một lúc nào đó những người mà trong tâm
trí ta vẫn xem như kẻ thù, lại sẵn sàng giúp đỡ và tử tế, thì liệu chúng ta có thể xem
như không chút hổ thẹn với lương tâm?
Khi nói ra lỗi lầm ở người khác, chúng ta vô tình truyền sang người nghe những cảm
xúc tiêu cực, bất an. Dòng tâm thức của chúng ta cũng trở nên lộn xộn, đầy những
rắc rối y như câu chuyện mà mình đang kể. Theo đó, ấn tượng mà ta để lại trong lòng
những người khác chỉ là những cảm giác tiêu cực, để rồi một cách rất tự nhiên, họ sẽ
áp dụng đúng sự phê phán, soi xét đó trở lại cho ta.
Hai thái cực nói trên, kể cả việc phóng đại những điều mình thích và phản ứng kịch
liệt với điều mình không ưa, tựu chung đều là những cách nhìn thế giới còn chưa
đúng đắn. Nên chăng, chúng ta hãy dùng cặp mắt sáng suốt của trí tuệ, dùng tâm thái
thiện lương để nhìn nhận cuộc đời.
Thời gian đã khiến cho chúng ta mất đi cái nhìn trong sáng về thế giới, đánh mất
những rung cảm hạnh phúc trước cuộc sống vốn đầy màu nhiệm và bình an. Chúng ta
không có thời gian dừng lại để lắng nghe bản thân và chăm sóc chính mình, mà cứ
mải chạy rong ruổi theo những suy nghĩ đúng sai, phải quấy về cuộc đời và về người
khác.
Xét cho cùng, lỗi lầm dù của ai đi chăng nữa, vốn chẳng hề ảnh hưởng đến tư cách và
phẩm chất của chúng ta. Nó chắc chắn không làm cho chúng ta trở nên đẹp đẽ gì hơn
khi phê phán người khác. Mà chính thái độ tiêu cực, thói quen chỉ trích mới khiến
chúng ta mắc lỗi với bản thân mình và trở nên xấu đi trong mắt của mọi người.
Tìm lỗi của người khác, là tự đem rác rưởi của họ về cất trong nhà. Mỗi phút chúng
ta để tâm đến chuyện không tốt, thì mất đi một phút vui vẻ không thể lấy lại. Cuộc đời
ngắn ngủi lắm, sẽ chẳng ai có khả năng và trách nghiệm níu giữ cho ta những thời
khắc sinh mệnh đang vùn vụt trôi qua. Vậy chúng ta có còn muốn phí hoài cuộc sống
để đi phán xét những sai lầm của người khác?

Cách mà chúng ta nhìn người khác, thực chất là đang phản ánh nội tâm của chính
mình. Một người đang túng thiếu sẽ thấy khó chịu với những ai dư giả. Một người sân
hận sẽ luôn thấy người khác công kích và chọc tức mình. Một người không thành thật
sẽ thấy mọi người đầy gian trá. Tất cả những cảm xúc và suy nghĩ tiêu cực đó, đều
khởi sinh từ một tâm thức thiếu bình an. Nên điều mà chúng ta cần làm, là quay trở
vào bên trong để nuôi dưỡng mảnh đất tâm mình vốn đang ngập đầy giông bão.
Bao nhiêu người trong số chúng ta vẫn đang hằng ao ước có được “một chiếc vé đi
tuổi thơ”? Đã bao lâu rồi chúng ta không thể nở một nụ cười trọn vẹn? Chúng ta ao
ước có được chút hồn nhiên, trong trẻo như trẻ nhỏ, để có thể dễ dàng hạnh phúc và
dễ dàng thứ tha.
Nhưng tại ai đã làm cho chúng ta ngày càng trở nên khô cằn, nóng nảy và bất hạnh?
Tại ai đã khiến chúng ta luôn cô đơn, lạc lõng ngay chính trong gia đình mình, giữa
bạn bè mình và bên cạnh hàng tỷ người trên trái đất này?
Là do chúng ta cố chấp mà đeo lên những cặp kính đầy phiền não, những cặp kính sai
lầm ngăn cách chúng ta với hạnh phúc hiện tiền. Chỉ cần một lúc nào đó đủ dũng cảm
tháo bỏ cặp kính ấy đi, thì cuộc đời sẽ hiện ra tươi mới, thế giới sẽ là chỗ để chúng ta
trải nghiệm phúc lạc đủ đầy.
Sưu tầm
MỘT THỨ VĂN HÓA ĐANG HỦY HOẠI DÂN TỘC VIỆT
Sưu tầm (Bài viết nên xem)
Với nhiều người ngoại quốc, Việt Nam là những bãi biển cát trắng tuyệt đẹp, là món
Phở thơm đầy hương vị, là những ruộng bậc thang vàng óng ả, là cốc cà phê quyến
rũ hơn hết thảy các loại cà phê trên thế giới…
Nhưng nước Việt đẹp nhất là con người Việt, là chủ thể tạo nên những giá trị cốt lõi
nhất của một Việt Nam đầy khác biệt. Tổ quốc không phải chỉ là một mảnh đất, vài
hòn đảo, nếu chỉ dồn mọi căm hận để đòi giữ chủ quyền lãnh thổ, chúng ta đã quên đi
mất nguồn gốc sức mạnh dân tộc thật sự đến từ đâu.
Những người Do Thái lang bạt, sau cả thế kỷ di chuyển, họ vẫn giữ được những giá
trị cốt lõi của dân tộc Do Thái hùng mạnh. Cho tới khi được an cư, dù vẫn phải đối
diện với những xung đột sắc tộc, nhưng họ đã làm nên những kỳ tích Israel trên mảnh
đất khô cằn nhờ sức mạnh dân tộc tới từ văn hóa truyền thống đầy bản sắc của mình.
Rõ ràng, điều làm nên sức mạnh quốc gia không phải ở độ rộng lớn của mảnh đất mà
chúng ta gọi là tổ quốc. Văn hóa chính là điều làm nên sức mạnh của mọi dân tộc
hùng cường trên thế giới. Ở vị thế luôn phải gồng mình, khéo léo chống trả sự ức hiếp
của ngoại bang, người Việt ngày nay lại đang tự đánh mất đi sức mạnh của mình
bằng những thứ văn hóa mới mẻ nhưng đầy tính hủy diệt.
Văn hóa “Giả dối”
Chưa bao giờ người Việt mất niềm tin vào nhau nhiều như thời nay. Sống trong một
quốc gia mà mọi người phải đề phòng, nghi ngờ từng nhánh rau, hột gạo mua ngoài

chợ, cho đến tấm bằng tốt nghiệp của lớp thế hệ trẻ vốn là sức mạnh của tương lai
dân tộc, liệu chúng ta có thể rộng lòng mà tin yêu những người xung quanh mình,
thực lòng tin tưởng vào cộng đồng mà mình gọi là dân tộc không?
Sự giả dối có mặt ở mọi nơi, ngay từ mảnh đất đáng nhẽ phải là trong sạch và thuần
hậu nhất – Giáo dục. Nơi đáng lẽ phải ươm trồng nên những con người tốt trước khi
trở thành người tài giỏi, nhưng thế hệ này đang được dạy phải chạy đua thành tích,
phải đạt điểm tốt, danh hiệu, kết quả tốt bất chấp phương cách; học là để sau này có
điều kiện tốt mà kiếm nhiều tiền, để làm rạng danh gia tộc, làm bố mẹ nở mày nở
mặt… chứ không phải là để làm người.
Một khảo sát xã hội vào năm 2008 của GS.TSKH Trần Ngọc Thêm – Giám đốc Trung
tâm Văn hóa học lý luận và ứng dụng (ĐH Quốc gia Tp.HCM) đã chỉ ra, tỷ lệ nói dối
ở học sinh cấp 1 là 22%, cấp 2 là 50%, cấp 3 là 64% và đến cấp đại học là 80%. Một
con số rất đáng báo động và đau lòng.
“1974, một nhà báo mỹ là Lady Borton kể rằng lúc đầu đến Việt Nam, bà có phần
choáng ngợp trước một xã hội lành mạnh, mọi người rất ham đọc sách, rõ ra một xã
hội có giáo dục. Còn giờ đây, bà được chứng kiến muôn điều tồi tệ. Một lần, tại một
trong những trường đại học nổi tiếng nhất Hà Nội, bà dự buổi kiểm tra ở một lớp
tiếng Pháp.
Mọi sinh viên còn rất trẻ, người nào cũng lanh lợi. Thế mà lúc làm bài thi, chỉ thấy họ
trổ ra mọi mánh lới man trá. Trong một giờ bà đã nhìn thấy những mánh lới nhiều
hơn cả quãng đời trước đó của bà cộng lại, Lady Borton xem đây như một điều khủng
khiếp”, một minh chứng cho văn hóa giả dối từ trên học đường của thế hệ trẻ Việt
Nam.
Từ giáo dục, cái nôi làm nên nhân cách con người, chúng ta đã được dạy về sự giả
dối, nên đương nhiên sự giả dối sẽ là một phần của văn hóa chủ đạo của người Việt
mới.
Quan chức thì chạy chức chạy quyền , sau đó tận lực vơ vét để “bù lỗ và có lãi”, con
em họ nhét vào đầy công sở nào “ngon ăn”, vì làm quan không phải để lo cho dân mà
là để kiếm thật nhiều tiền, để làm rạng danh dòng họ.
Người dân , đơn giản hàng ngày đi trên đường cũng cố vi phạm luật giao thông từ vài
giây đèn đỏ cho tới trèo lên vỉa hè. Đơn giản hơn nữa, là xếp hàng mua đồ cũng phải
chen ngang, lấn dọc, vào bệnh viện thì cũng đi cửa sau, làm dịch vụ cho nhanh…
Sự chân thật không còn chỗ khi VĂN HÓA GIẢ DỐI lên ngôi.
“Ác” thay cho “Thiện”
“Cái mà mình không muốn, thì đừng làm cho người khác” – (Trích Hà Nội thanh lịch
của cụ Hoàng Đạo Thúy chia sẻ trong cuốn sách cuối cùng của mình). Đó chính là
cái đức Thiện của văn hóa truyền thống mãi luôn là kim chỉ nam đúng đắn cho con
người mọi thời đại. Cái thời mà cụ nhắc đến đó cũng chỉ cách chúng ta khoảng 2 thế
kỷ. Hơn 200 năm sau, những gì cổ nhân dạy đã bị biến dạng hoàn toàn: Đó là làm gì
cũng phải nghĩ đến bản thân trước tiên.

+ Cách đây chỉ vài chục năm, liệu có ai nghĩ được, cụm từ “NGƯỜI VIỆT ĐẦU ĐỘC
NGƯỜI VIỆT” lại trở nên phổ biến và không còn là điều gì quá sốc như bây giờ:
Nông dân trồng rau cũng phân ra hai luống, một bên phun thuốc để đem bán cho
đồng bào mình, một bên organic cho sạch sẽ để gia đình mình ăn. Thực phẩm sạch
lên ngôi với giá đắt gấp 2, gấp 3 thực phẩm “bình thường”, mà đáng lẽ đồ sạch phải
là điều đương nhiên người tiêu dùng được hưởng chứ không phải đặc cách dành cho
người giàu.
Người Việt đang đầu độc chính mình, chắc có lẽ thế Việt Nam trở thành một trong
những quốc gia hàng đầu thế giới về tỷ lệ mắc và chết vì ung thư.
+ Cái ác của người Việt ngày nay còn thể hiện ở mọi ngôn từ, lời nói, dù ở trên mạng
xã hội nơi người ta không phân biệt nổi ảo và thật cho đến ngoài đời thường.
Truyền thông đầy rẫy những tít báo với từ ngữ như “bóc phốt”, “tố”, “ném đá”,
“chơi khăm”, “không đội trời chung”, “thảm họa”… Ngôn từ của cả một thế hệ mới
thì toàn “chém gió”, “chết đi!”, “ngu như…”, “mù à?”, “điên à?”, “thích chết
à?”…
Trên mạng xã hội thì đủ mọi cấp bậc của ngôn từ mang tính sát thương, người ta
cũng sẵn sàng chửi bới nhau, mạt sát, thóa mạ, phán xét bằng lời cay nghiệt từ những
chuyện nhỏ cho đến chuyện đại sự… Và tất nhiên họ bàn luận bằng đủ loại góc nhìn,
nhưng chẳng mấy khi có tính chất đóng góp, khách quan và rộng lượng.
Từ sự giả dối, ác mồm ác miệng, ác cả trong hành động vụ lợi chăm chút cho bản
thân mặc kệ người khác, tất yếu sẽ đi kèm với một thứ văn hóa đầy tính thù địch khác.
“Tranh đấu” từ những điều nhỏ nhặt nhất.
Xã hội Việt Nam sau mấy chục năm sau chiến tranh, vẫn ám ảnh bởi sự tranh đấu đến
kỳ lạ. Trên các phương tiện truyền thông và ở mọi ngõ ngách của cuộc sống thời bình,
người ta vẫn dùng những từ như “chiến sĩ”, “mặt trận”, “xung phong”, “xung kích”,
“đấu tranh”, “chiến đấu”… “Thi” thì phải đi kèm với “đua”, “phòng” thì phải đi
đối với “chống”.
Thật ra chỉ cần làm thật tốt những gì ta có thể thì sẽ đạt kết quả tốt, không cần phải
đua với ai. Và những cái xấu tự nó cũng không thể tồn tại nếu ai cũng làm việc tốt,
vậy sao cần chống cái xấu, mà không phải là làm thật tốt cái ta có thể làm được, cái
xấu tự nó sẽ thoái hóa.
Hiện vẫn chưa rõ những thứ chúng ta hô chống lại như tham nhũng, đói nghèo, thiên
tai… có suy yếu được không, nhưng rõ ràng là tự chúng ta lại hình thành một tâm lý
“kháng chiến”, phân định lằn ranh “địch – ta” với ngay chính những người xung
quanh mình. Trong công tác thì phải đạt “chiến sĩ thi đua”, nỗ lực trong cuộc sống
thì gọi là “phấn đấu”, như thể muốn vươn lên thì ta nhất định phải đấu với ai đó.
Với thứ văn hóa tranh đấu đó, chúng ta cảnh giác, hoài nghi và phán xét mọi sự khác
biệt. Không có môi trường cho tinh thần khoan dung và sáng tạo phát triển. Người
với người chỉ toàn hằm hè, thiếu tin tưởng và đố kỵ. Người ta lo sợ khi chân thành tin
tưởng vào điều mà lại bị lừa gạt, thì bản thân sẽ tổn thương sâu sắc. Càng chân thành
càng bị tổn thương mãnh liệt, họ càng biểu hiện ra tâm lý cảnh giác cao độ, thậm chí
đi đến cực đoan, không tin tưởng bất kỳ ai.

Người Việt thời nay hay phán xét thành công của người khác để giảm bớt cảm giác
thua kém. Họ sẵn sàng chửi bới, hoặc nhẹ nhàng hơn thì cáu gắt khi chẳng may có ai
đó chặn đường xe của mình. Họ chà đạp lên quyền lợi của người khác, chen lấn, cướp
giật để tiến nhanh hơn hay đơn giản chỉ là để giành giật lợi ích rất nhỏ nhoi thấp hèn.
Không cần minh họa thêm sự tồn tại của thứ văn hóa Giả – Ác – Đấu nói trên, bởi
quanh môi trường chúng ta đang sống, những người chúng ta quen biết, bạn sẽ chắc
chắn nhận diện rõ thứ văn hóa này đang hiện hữu trong cuộc sống hàng ngày.
Giả – Ác – Đấu đó là thứ văn hóa mang tính hủy diệt
Văn hóa giàu bản sắc, thuần thiện, tốt đẹp thì sẽ là sức mạnh của cả một dân tộc.
Ngược lại, nó sẽ luôn là vật cản, ngăn trở , làm biến dạng con người hoàn thiện bản
thân, phát triển xã hội bền vững, thịnh vượng. Với văn hóa Giả – Ác – Đấu, xã hội sẽ
không khác gì một vườn thú, cạnh tranh, sinh tồn và đầy hỗn loạn. Bạn trách cứ
người khác, lên án thực trạng xã hội, bạn lo lắng cho tương lai của con cái mình, thế
nhưng chính bạn cũng đang góp sóng thành bão.
Lúc này ta rất cần đoàn kết dân tộc, phát huy sức mạnh dân tộc, nhưng dân tộc với
khái niệm ngay sát sườn là môi trường ta đang sống thì lại là những con người mang
trong mình văn hóa Giả – Ác – Đấu đến rùng mình.
Muốn tự bảo vệ dân tộc mình, tự đột phá, tự vươn mình đứng dậy, tự tin bước ra thế
giới, tự hào khi được nhắc tới là người Việt Nam, trước hết phải loại bỏ thứ văn hóa
quái thai mới đầy tính hủy diệt này.
Giả – Ác – Đấu chính là chống lại Chân – Thiện – Nhẫn, những giá trị nhân văn, phổ
quát nhất của nhân loại mọi thời đại. Thay vì Chân thành, trung thực, người ta lại giả
dối, lừa lọc. Thay vì Thiện lương, nhân ái, người ta lại ác độc, thâm hiểm. Thay vì
Nhẫn nại, hòa ái, người ta lại đấu tranh, đầy hiềm khích.
Thứ văn hóa mới đang ngang nhiên chống lại những điều đương nhiên mà con người
phải có để có thể chung sống hòa bình và thịnh vượng, đương nhiên nó sẽ là rào cản
cho sức mạnh dân tộc.
Lòng yêu nước, tự hào dân tộc ,thay vì chỉ ngồi chửi rủa anh hàng xóm lớn , tham lam
xấu bụng đang ngày đêm bành trướng mọi mặt với chúng ta, thay vì nói xấu nhau, tự
bêu rếu về người Việt xấu xí giữa làn sóng hội nhập đầy thách thức, mà nên hiện thực
hóa từ những việc nhỏ nhặt nhất: góp sức dẹp bỏ thứ văn hóa Giả – Ác – Đấu.
Chỉ có một xã hội với văn hóa Chân – Thiện – Nhẫn mới quy tụ được sức mạnh, sự ổn
định, sự thịnh vượng, môi trường tốt cho những đột khởi tích cực, và trên hết là niềm
tin. Khi mọi người dân đều có niềm tin vào nhau, niềm tin vào quốc gia, niềm tin vào
những giá trị văn hóa của dân tộc, đó chính là sức mạnh không thể khuất phục của
một dân tộc.
Thuần Dương

Nỗi Buồn Mùa Thu
Phạm Tín An Ninh
Có lẽ những chiếc lá mùa thu đã nhuộm vàng phần lớn thi ca nhân lọai. Và dường
như nếu không có mùa thu thì những cuộc tình sẽ không còn lãng mạn, thế gian này
sẽ không có mặt của thi nhân. Ông Văn Cao đã khởi đầu sự nghiệp của mình bằng
“ Buồn Tàn Thu” để rồi cuộc đời của người nghệ sĩ tài hoa này cũng tàn theo Giai
Phẩm Mùa Thu (trong Nhân Văn Giai Phẩm). Ông mất đi trong cảnh khôn cùng để
lại cho đời một kho tàng âm nhạc quí giá, cùng sự thương tiếc ngậm ngùi và bao điều
suy ngẫm.
“ Cây đại thụ” Phạm Duy bắt chước một bài thơ Tây, phổ bản “Mùa Thu Chết”, để
rồi tên tuổi cũng đã chết theo mùa thu ở cái “thị trấn giữa đàng” bên tận xứ Cali, bởi
cái tính kênh kiệu và tấm lòng phản trắc, chỉ để lại cho những người từng hâm mộ
ông sự chua xót, bẽ bàng. Ở Việt nam ta, nếu “con nai vàng ngơ ngác đạp trên lá
vàng khô” đã làm nên Lưu Trọng Lư, thì bên Tây “Les Feuilles Mortes” đã khắc sâu
tên tuổi Jacques Prévert trong lòng những người mê thơ, yêu nhạc.
Riêng cái thằng vừa nhà quê vừa ít chữ như tôi dĩ nhiên không thể nào làm nổi một
câu thơ và cũng chẳng mò ra được một nốt nhạc, vậy mà tâm hồn lại rất dễ bị đắm
chìm trong những lời thơ tiếng nhạc – đặc biệt có Mùa Thu trong đó -. Nhưng trong
tất cả những tác phẩm có bóng dáng Mùa Thu trên thế gian này, cái bài làm tôi xúc
động nhất, nằm lòng từ thời tấm bé, không phải là thơ, là nhạc, của ta hay tây, mà lại
là một bài văn xuôi rất học trò của ông Thanh Tịnh.
“ Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám
mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm hoang mang của buổi tựu trường.
Tôi quên thế nào được……….
Buổi mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh, mẹ tôi âu yếm nắm tay
tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp…….”
Không biết ngày ấy ông Thanh Tịnh ở tận nơi đâu, mà sao cái cảnh ngày đầu tiên
ông đi học giống tôi như đúc. Tôi cũng được mẹ nắm tay dẫn đi trên con đường làng
Phú Hội (nằm xa xôi ở phía bắc tỉnh Khánh Hòa, Trung Việt) cũng vào một buổi sáng
có (một chút) sương thu và gió lạnh.
Một năm sau mẹ tôi qua đời, bỏ lại tôi một mình đi trên con đường dài và hẹp đó với
bóng dáng yêu dấu của bà. Rồi cũng một năm sau nữa, cha tôi đang dạy học ở trường
Pháp Việt thì bị Việt Minh bắt đưa ra Liên Khu Năm làm “công tác xóa nạn mù chữ”.
Tôi trở thành thằng bé mồ côi, phải về ở với ông bà nội. Mỗi ngày tôi vẫn đi trên con
đường làng ấy, nhưng bây giờ tôi đến trường cùng một đám anh em bà con trạc tuổi.
Sau này, trong đám học trò dưới mái trường làng ngày ấy có vài thằng lên núi đi làm
“kách mệnh”, có đứa sớm thành liệt sĩ; nhiều đứa làm quan làm lính cộng hòa, cũng
có lắm thằng được Tổ Quốc Ghi Ơn ; đám còn lại là nông dân năm tháng soi mặt với
ruộng đồng, nhưng cũng có thằng trở thành giáo sư, bác sĩ, lấy vợ rồi đóng đô luôn ở
chốn thị thành, chỉ lâu lâu dắt díu nhau về thăm làng cũ.
Vậy mà cái tình đồng môn của thời thơ ấu đó lại keo sơn gắn bó đến không ngờ. Mấy
ông nông dân có con cháu đi lính, được mấy ông bạn nhà binh nhận về đơn vị chở

che, xuống thành phố đi học có mấy ông bạn thầy giáo hướng dẫn lo trường lo lớp,
nơi ăn chốn ở; đau bệnh thì có mấy thằng bác sĩ chăm sóc thuốc men, xin vào nhà
thương miễn phí. Mấy thằng làm quan lâu lâu về quê chở cả đám nông dân ra
thành phố tập tễnh ăn chơi cho biết cái sự đời. Quân với dân còn hơn cả cá với nước.
Rồi đùng một cái, tháng 4/75, bão tố bất ngờ ập xuống, kéo theo cơn lốc đổi đời bi
thảm: Mấy ông bạn trên núi nghênh ngang về nắm chính quyền, mấy ông nông dân
vốn bao năm an nhàn với đồng áng bây giờ lại được mấy ông bạn chính quyền ưu ái
lấy hết ruộng đất đưa vào hợp tác xã, giúp những thằng bạn cũ sớm trở thành vô sản,
hầu cùng nhau “tiến nhanh tiến mạnh tiến vững chắc lên thế giới đại đồng”(!).
Mấy ông lính, ông thầy, ông bác sĩ tự dưng trở thành “những con nai vàng ngơ ngác”,
cuốn gói về quê nương náu để đợi chờ số phận, lại được mấy ông bạn nông dân ngày
trước cho gạo cho tiền, chí ít cũng đãi đằng được một chầu thịt gà rượu đế, tiễn đồng
môn cũ đi vào “trường cải tạo”. Một ít vào trường sơ cấp, trung cấp trong nam, số
còn lại được ưu ái ra trường cao cấp tận vùng núi rừng Việt Bắc.
Sau sáu, tám, rồi mười mấy năm, thằng nào còn sống mang tấm thân tàn tạ ra tù, kẻ
thì vượt biển, người thì đi diện HO, lưu lạc tha phương, bỏ lại sau lưng con đường
quê, ngôi trường làng cũ với biết bao kỷ niệm êm đềm. Đất khách gặp nhau, chỉ còn
biết vỗ vai an ủi:
Qua cơn mờ mịt binh đao
đứa còn đứa mất ba đào tang thương
Lạc loài trên chính quê hương
thôi thì gió cuốn mười phương cũng đành
Định cư xong, lo góp tiền gom bạc gởi về cứu đói mấy ông bạn nông dân, bây giờ đã
bạc cả mái đầu mà còn trắng cả đôi tay. Còn mấy ông bỏ trường lên núi hồi còn son
trẻ bây giờ phục viên về nằm nghỉ mát, mỗi ngày uống trà ngắm mấy cái “ bằng
khen”, mấy cái huy chương “dũng sĩ” treo tòn ten trên vách mà hận đời và nguyền
rủa cái cánh đồng chí đàn em đang giàu có ăn chơi trác táng đến tiền tỷ, trong lúc
xóm làng vẫn cứ còn nghèo xơ nghèo xác.
Rồi cũng vào một mùa thu, từ đất khách tôi về lại quê hương. “Mùa thu năm ấy tôi ra
đi, mùa thu này nữa tôi..trở về”. Khoảng cách giữa hai mùa thu …vậy mà cũng đã hai
mươi năm. Tôi về để tìm lại ngôi mộ của cha tôi được mấy người bạn tù chôn cất sơ
sài trên núi bên ngoài trại tù cải tạo Đá Bàn. Ông đã chết sau gần một năm bị giam
trong trại tù này, cũng vào một ngày cuối thu ảm đạm (mà người ký giấy bắt giam
ông lại là thằng học trò của chính ông ngày trước). Tôi nhờ người cải táng, đưa ông
về nằm bên cạnh mẹ tôi và ông bà nội trong nghĩa trang gia tộc .
Tôi đi một vòng thăm lại làng xưa. Cái làng Phú Hội của tôi một thời đông vui giàu
có như cái tên gọi, bây giờ sao trở nên vắng vẻ, xơ xác điêu tàn. Đám bạn bè cũ bây
giờ chẳng còn mấy đứa, thằng chết, kẻ ra đi, gởi thân khắp bốn phương trời. Hôm
nay, tôi lại đi trên con đường làng cũ, vẫn con đường dài và hẹp mà ngày xưa mẹ tôi
âu yếm dắt tay tôi tới lớp. Hôm nay cũng có nhiều sương thu và gió lạnh, tôi đi một
mình trơ trọi, chỉ còn đâu đây bóng dáng, tiếng nói tiếng cười của đám bè bạn ngày
xưa rì rào trong gió:

Tôi về đứng trước ngôi trường cũ
nhìn xuống làng xưa chạnh nỗi niềm
nhấp nhô những mái nhà rêu phủ
thương hải tang điền mấy biến thiên
Tôi về xuôi một dòng sông chảy
con nước vô tình lặng lẽ trôi
hiểu nghĩa cuộc đời đành không thể
hai lần tắm ở một dòng thôi …
Tôi về – có phải sông về biển
sao nghe từng con sóng não nề
như thể bây giờ là cổ tích
tôi về – chỉ gặp lại mình . . .tôi

…

Bây giờ nhờ tiền tài trợ của mấy ông tư bản, nên ngôi trường vừa được xây cất lại
khang trang. Có lẽ học sinh cũng vừa mới tựu trường, nên cờ xí khẩu hiệu còn đỏ cả
sân trường. Cái trường mang tên làng Phú Hội ngày xưa bây giờ đã được đổi tên
thành “Trường Lê văn Tám”.
Nhìn các em bé sắp hàng vào lớp mà lòng tôi cứ bâng khuâng. Không phải vì vừa mới
tìm lại được bóng dáng của mình ngày trước, mà vì thấy thương và tội nghiệp cho các
cháu học trò. Không biết mỗi ngày phải học thuộc lòng những bài “thơ trong tù” của
bác, thơ “Khóc ông Lê Nin” của nhà thơ lớn Tố Hữu, có bao nhiêu em đã “từ ấy
trong tôi bừng nắng hạ, mặt trời chân lý chói qua tim”(!) (thơ T.H), và liệu các em
có còn đọc được cái bài văn xuôi “ hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng
nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc..” hồn nhiên và dễ thương của ông
Thanh Tịnh mà thế hệ cha ông ai cũng nằm lòng?
Các em có xót xa khi biết trường của các em mang tên “anh hùng Lê văn Tám”.mà
các em được dạy như là một tấm gương, lại là một người không hề có thật, mà chỉ là
nhân vật trong phim truyện của đạo diễn Phan Vũ ( xem Báo Thế Giới – Hà Nội số
39 (154) ngày 27.09.04 trang 22-23, website Talawas ngày 11.10.04 / Quang Hùng ,
đài BBC chương trình ngày 15.10.04)
Rồi mới đây bà hiệu trưởng Trần Thanh Vân đầy quyền uy (dưới những ô dù) kéo
theo một nhóm thầy cô vây cánh của trường chuyên Lê Quí Đôn nào đó ở “thành phố
mang tên bác” thản nhiên lấy tiền đô la, làm hồ sơ ma nhận cả một đám học trò dốt
nát, con cháu của những đại gia và các ngài quan lớn (trong đó có con trai của đồng
chí chánh thanh tra sở giáo dục thành phố) vào ngôi trường chuyên một thời có tiếng.
Tôi nghiệp, chẳng lẽ mới lớn lên, các em đã phải học những điều gian dối, và tương
lai các em sẽ ra sao với một nền giáo dục và văn hóa “phong bì ”?
Cũng may mà các em còn bé và ở tận một vùng quê, nên không biết nhiều về đạo đức
của các nhà “mô phạm”, những “ nhất tự vi sư bán tự vi sư ” một thời được dân
chúng trải chiếu hoa mời ngồi dưới mái đình làng.
Ngoài Hà Nội, có lẽ vì thành phố thủ đô trữ tình với mùa thu và hương hoa sữa, nên
ông thầy già trưởng khoa Đỗ Tư Đông “khả kính” ở trường Cao đẳng Truyền Thanh
Truyền Hình nhà nước “lấy điểm gạ tình” một số nữ sinh viên. Thầy chỉ cho điểm cao
khi nào trò hoàn thành nhiệm vụ “trả bài” cho thầy trong khách sạn!

Dưới cái tỉnh Bình Phước mới toanh, nên thầy Lê Hoàng Sang, hiệu trưởng trường
Lê văn Tám (lại Lê Văn Tám!) cũng vừa làm một điều vô cùng tân tiến: bắt các cô
giáo chưa chồng phải uống rượu cùng các quan lớn địa phương, bất kể trưa chiều
hay trước giờ lên lớp. Nếu lỡ gọi các quan già bằng“chú” mà không phải bằng “anh”
thì bị thầy hiệu trưởng nạt nộ đòi kỷ luật.
Năm trước, hơn mười em học trò nghèo, tuổi mới 14, 15 ở cái huyện Hòa An hẻo lánh
trên tận Cao Bằng heo hút gió mưa bị ép bán dâm cho một ông thầy đang làm quan
trong Sở Giáo Dục và Đào Tạo tỉnh. Và mới đây, tại tỉnh Hà Giang, hơn 15 em nữ
sinh tuổi từ 13 đến 17 bị chính ông hiệu trưởng Sầm Đức Xương dụ dỗ, cưỡng ép,
khống chế buộc phải quan hệ tình dục với ông và sau đó còn dâng lên làm quà cho
ngài chủ tịch tỉnh Nguyễn Trường Tô và một đám quan lớn khác.
Điều đặc biệt là sau khi thỏa mãn thú tính, ngài chủ tịch đốn mạt còn nằm trần truồng
cho các em “vô tư” chụp hình, quay phim thoải mái, bởi ngài nghĩ đã có bao cái lọng
trên đầu! Một cô sinh viên của một trường đại học danh giá ngay giữa lòng thủ đô,
“Hà Nội.. niềm tin yêu và hy vọng của núi sông hôm nay và mai sau”, lại trở thành tú
bà, chuyên cung cấp nữ sinh viên cho các ngài đại gia mà phần lớn là đám hôn quan
lớn bé của triều đình thời mở cửa.
Cầu mong cho các em học trò nhỏ ở quê tôi không nghe được mấy cái tin “vui”này
đăng đầy trên báo, để còn thấy mùa thu trên quê nghèo vẫn còn một chút gì thơ mộng
dễ thương.
Trước khi rời khỏi quê hương, tôi ghé lên thành phố thăm thằng bạn học cũ, trước kia
là một giáo sư toán lý hóa nổi tiếng của một trường trung học lớn. Bây giờ ngồi bán
thuốc lá ở vỉa hè. Con cái nó cũng đã nghỉ học từ lâu để lăn vào cuộc sống, nên mấy
cái bằng cử nhân toán nó chỉ còn dùng để …gói thuốc lá. Bỗng dưng tôi nhớ tới bài
thơ của một ông nhà thơ nào đó trong nước mà lòng thấy ngậm ngùi:
-Thầy có nhớ con không…?
Tôi giật mình nhận ra người đàn ông áo quần nhếch nhác
người đàn ông gầy gò ngồi sau tủ thuốc ven đường.
-Thầy còn nhớ con không…?
Câu lặp lại rụt rè rơi vào im lặng
Hoa phượng tháng năm rơi đầy vỉa hè
Rụng xuống trên vai người thầy học cũ
-“không… xin lỗi.. ông lầm…
tôi chưa từng dạy học
xin thối lại ông tiền thuốc… cám ơn!”
Cuộc sống cho ta nhiều quên, nhớ, vui, buồn
Thầy học cũ mười năm không lầm được
Thầy học cũ ngồi kia giấu mình sau tủ thuốc
Giấu mình sau hoa phượng rụng buồn tênh.
Con biết nói gì hơn, đứa học trò tôn sư
Người Thầy cũ lại chối từ kỷ niệm,
Chối từ những bài giảng dạy con người đứng thẳng,
Biết yêu anh em – đất nước – xóm giềng.
Đứa học trò vào đời với trăm nghìn giông bão,
Bài học ngày xưa vẫn nhớ mãi không quên.

Bên hè phố im lìm,
Vành nón sụp che mắt nhìn mỏi mệt.
Câu phủ nhận phải vì câu áo rách
Trước đứa học trò quần áo bảnh bao?
Tôi ngẩn ngơ đi giữa phố xá ồn ào,
Những đứa trẻ con tan trường đuổi nhau trên phố.
Mười năm nữa đứa nào trong số đó,
Sẽ gặp thầy mình như tôi gặp hôm nay?
Ngày rời khỏi quê hương, ngồi trên máy bay nhìn xuống. Mùa thu Sài gòn không có lá
vàng rơi, cũng không có con nai vàng nào ngơ ngác, mà sao tôi thấy như vàng cả
không gian, ảm đạm cả đất trời. Tôi bỗng ngộ ra một điều ngộ nghĩnh: Đâu phải chỉ
có mấy ông nhà thơ, mấy ông nhạc sĩ mới nhuộm buồn được mùa Thu, mà có
những“đỉnh cao”đang ngự trị trên quê hương tôi, dù chẳng có một chút xíu tâm hồn
nào, có khi không có cả quả tim, mà cũng có thể làm cho mùa thu quê tôi …buồn chết
được.
Phạm Tín An Ninh

Dưới đây là 2 bức thư: thư đầu tiên là của một sinh viên Nhật gửi cho các bạn trẻ ở
Việt Nam, đọc đã thấy hay rồi. Nhưng thư hồi âm của một bạn trẻ Việt Nam lại còn
hay hơn nữa, tuy dài nhưng rất đáng đọc để thông cảm, xót thương và không lên án
các bạn trẻ ở Việt Nam hiện nay nữa, các bạn nhé!
--o0o-Tâm Thư Sinh Viên Nhật Gởi Thế Hệ Trẻ Việt Nam
Một bạn trẻ người Nhật từng du học ở Việt Nam vừa có bài viết gửi giới trẻ Việt Nam
khiến dư luận xôn xao.
“Việt Nam – nhà giàu và những đứa con chưa ngoan”
Tôi đang là một du học sinh Nhật, có hơn 4 năm sinh sống tại Việt Nam. Với ngần ấy
thời gian, tôi đã kịp hiểu một đạo lý giản đơn của người Việt: “Sự thật mất lòng”.
Song không vì thế mà tôi sẽ ngoảnh ngơ trước những điều chưa hay, chưa đẹp ở đây.
Hy vọng những gì mình viết ra, không gì ngoài sự thật, như một ly cà phê ngon tặng
cho mảnh đất này, tuy đắng nhưng sẽ giúp người ta thoát khỏi cơn ngủ gục – ngủ gật
trước những giá trị ảo và vô tình để những giá trị thật bị mai một.Tôi có một nước
Nhật để tự hào
Tôi tự hào vì nơi tôi lớn lên, không có rừng vàng biển bạc. Song, “trong đêm tối nhất,
người ta mới thấy được, đâu là ngôi sao sáng nhất”. Thế đấy, với một xứ sở thua thiệt
về mọi mặt, nghèo tài nguyên, hàng năm gánh chịu sự đe dọa của hàng trăm trận
động đất lớn nhỏ lại oằn mình gánh chịu vết thương chiến tranh nặng nề, vươn lên là
cách duy nhất để nhân dân Nhật tồn tại và cho cả thế giới biết “có một nước Nhật
như thế”.
Tôi tự hào vì đất nước tôi không có bề dày văn hiến lâu đời nên chúng tôi sẵn sàng
học hỏi và tiếp nhận tinh hoa mà các dân tộc khác “chia sẻ”. Từ trong trứng nước,
mỗi đứa trẻ đã được học cách cúi chào trước người khác. Cái cúi chào ấy là đại diện

cho hệ tư tưởng của cả một dân tộc biết trọng thị, khiêm nhường nhưng tự trọng cao
ngời.
Tôi tự hào vì đất nước tôi được thử thách nhiều hơn bất kỳ ai. Khi thảm họa động đất
sóng thần kép diễn ra, cả thế giới gần như “chấn động”. Chấn động vì giữa hoang
tàn, đổ nát, đói khổ và biệt lập, người ta chỉ nhìn thấy từng dòng người kiên nhẫn xếp
hàng nhận cứu trợ và cúi đầu từ tốn cảm ơn. Không có cảnh hôi của, lên giá, cướp
bóc, bạo lực nào diễn ra giữa sự cùng khổ.
Chỉ chưa đầy một năm sau khi hàng loạt thành phố bị xóa sổ hoàn toàn, sự sống lại
bắt đầu hồi sinh như chưa từng có biến cố nào đã xảy ra. Thế đấy, không có những
thành tích to lớn để nói về nước Nhật nhưng thương hiệu “made in Japan”, là thương
hiệu uy tín vượt trên mọi khuôn khổ, tiêu chuẩn khắt khe, được toàn cầu tôn trọng
nhất mà tôi từng biết.
Bạn cũng có một nước Việt để tự hào
Nói Việt Nam là một “nhà giàu”, quả là không ngoa. Giàu tài nguyên, giàu truyền
thống, giàu văn hóa… Nhưng con cháu của nhà giàu, sẽ phải đối mặt với những vấn
đề nan giải của nhà giàu. Và không phải ai cũng biết cách sống có trách nhiệm trong
sự giàu có ấy.
Thật đáng tự hào nếu bạn được lớn lên ở một đất nước được thiên nhiên ưu đãi với
rừng vàng biển bạc. Đáng xấu hổ nếu xem đó là khoản thừa kế kếch xù, không bao
giờ cạn. Thật tiếc đó lại là những gì tôi thấy.
Tại các thành phố, chỉ cần nhà mình sạch sẽ là được, ngoài phạm vi ngôi nhà, bẩn
đến đâu, không ai quan tâm. Ở các nhà máy, nếu không biết dồn rác thải ở đâu, họ sẽ
cho chúng ra ngoài đường, sông suối, biển cả vì đó là “tài sản quốc gia” – đã có
quốc gia lo, không phải việc của mỗi người dân.
Tại một đất nước mà 80% dân số sống bằng nghề nông, đất đai, nước ngầm hầu như
đã bị nhiễm độc, đến nỗi, người ta nói vui trong năm nữa thôi sẽ là thời đại của ung
thư vì ăn gì cũng độc, không ít thì nhiều, không thể khác. Vì sao nên nỗi?
Thật đáng tự hào vì Việt Nam có 4000 năm văn hiến. Thật xấu hổ nếu 4000 năm văn
hiến chỉ là một chương trong sách lịch sử chứ không được thể hiện trong cách hành
xử đời thường. Thật buồn vì đó cũng là điều tôi thấy mỗi ngày.
Hãy chỉ cho tôi thấy rằng tôi đã sai nếu nói: Người Việt không biết xếp hàng, xếp
hàng chỉ dành cho học sinh tiểu học; người Việt không biết tự hào về người Việt, nếu
không thì Flappy Bird đã không phải chết yểu đau đớn; người Việt chửi hay còn hơn
hát, cứ xách ba lô ra tới thủ đô một chuyến thì sẽ được mục sở thị; người Việt vẫn còn
luyến tiếc văn hóa làng xã, giai cấp nếu không phải thế thì họ đã không đứng thẳng
người chửi đổng và cúi rạp mình trước quyền lực bất công mà chẳng dám lên tiếng;
người Việt có đôi mắt siêu hạng nhất vì nhìn đâu cũng thấy cơ hội để mánh mung, lọc
lừa.
Tôi chưa từng thấy đất nước nào mà các bậc mẹ cha dạy dỗ con cháu cố gắng học
hành để sau này là bác sỹ, phi công, thuyền trưởng… mà xuất phát không vì đam mê
mà vì phong bì nhiều, đút lót dễ, giàu sang mấy hồi… Vì đâu nên nỗi?

Người Việt có một nền di sản độc đáo, một nguồn sức mạnh vô cùng to lớn, ai cũng
nhìn thấy, chỉ có người Việt là không thấy hoặc từ chối nhìn thấy. Vì sao nên nỗi?
Tôi đang nhìn thấy một thế hệ, họ không còn biết phải tin vào điều gì, thậm chí còn
không dám tin vào chính mình. Là một người Việt – khó lắm! Thật vậy sao?”
Nguồn Đất Việt
Hôm nay có bài Hồi Âm nầy khá hay của người trẻ đang sống và lớn lên ở VN mời
quí vị đọc để thấy...đắng cay thế nào ?
Lá thư quá hay !!!
Tulip Châu Sa
Bạn thân mến,
Lâu lắm rồi giới trẻ chúng tôi mới nhận được một bài viết nói lên sự thật ở đất nước
tôi, dù sự thật ấy làm chúng tôi hết sức đau buồn.
Xin cám ơn bạn. Ở đất nước tôi có câu “sự thật mất lòng” nhưng cũng có
câu “thương cho roi cho vọt”, “thuốc đắng dã tật”.
Bức thư của bạn đã làm thức dậy trong tôi niềm tự ái dân tộc lâu nay được ru ngủ bởi
những bài học giáo điều từ nhà trường như “Chúng ta tự hào là một nước nhỏ đã
đánh thắng hai cường quốc Pháp và Mỹ”.
Bạn đã nói đúng: “Tôi đang nhìn thấy một thế hệ, họ không còn biết phải tin vào điều
gì, thậm chí còn không dám tin vào chính mình. Là một người Việt, khó lắm. Thật vậy
sao?”
Bạn biết đặt câu hỏi như thế là bạn đã có câu trả lời rồi. Những gì tôi viết sau đây
chỉ là những lời tâm tình của một người trẻ thiếu niềm tin, với một người bạn đến từ
một đất nước vững tin vào dân tộc mình, vào chính bản thân mình.
Bạn nói đúng. So với nước Nhật, nước Việt chúng tôi đẹp lắm. Đối với tôi không có
tấm bản đồ của nước nào đẹp như tấm bản đồ của nước tôi. Tấm bản đồ ấy thon thả
đánh một đường cong tuyệt đẹp bên bờ Thái Bình Dương ấm áp. Trên đất nước tôi
không thiếu một thứ gì cho sự trù phú của một dân tộc . Nhưng chúng tôi thiếu một
thứ.
Đó là Tự Do, Dân Chủ.
Lịch sử của chúng tôi là lịch sử của một dân tộc buồn.
Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Người đã từng nhận được đĩa vàng tại đất nước Nhật của
các bạn năm 1970 (bán được trên 2 triệu bản) với bài hát “Ngủ Đi Con” đã từng
khóc cho đất nước mình như sau:
“Một ngàn năm nô lệ giặc Tàu
Một trăm năm nô lệ giặc Tây
Hai mươi Năm nội chiến từng ngày
Gia tài của mẹ để lại cho con
Gia tài của mẹ là nước Việt buồn”.

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trong “hai mươi Năm nội chiến từng ngày” ông sống tại
miền nam Việt Nam nên nỗi đau của ông còn nhẹ hơn nỗi đau của người miền
Bắc chúng tôi. Ông còn có hạnh phúc được tự do sáng tác, tự do gào khóc cho một
đất nước bị chiến tranh xâu xé, được “đi trên đồi hoang hát trên những xác người”
được mô tả người mẹ điên vì đứa con “chết hai lần thịt xương nát tan”.
Nếu ông sống ở miền Bắc ông đã bị cấm sáng tác những bài hát như thế hoặc nếu âm
thầm sáng tác ông sẽ viết như sau:
“Một ngàn năm nô lệ giặc Tàu
Một trăm năm nô lệ giặc Tây
Bảy mươi năm Cộng Sản đọa đày
Gia tài của mẹ, để lại cho con
Gia tài của mẹ là nước Việt Buồn”
Bị đô hộ bởi một nước Tàu tự coi mình là bá chủ ở phương Bắc, bị một trăm năm
Pháp thuộc . Một ít thời gian không bị ngoại bang đô hộ chúng tôi không có minh
quân như Minh Trị Thiên Hoàng ở nước bạn. Huống gì thay vào đó chúng tôi bị cái
xui là một trong những nước hiếm họi bị thống trị bởi một chế độ bị coi là quái vật
của thế kỷ.
Tại sao người Việt tham vặt.
Vì họ đã từng đói kinh khủng.Trong cuộc chiến tranh gọi là chống Mỹ chống Pháp
người dân miền Bắc chúng tôi đã đói đến độ mất cả tình người. Vì một ký đường, một
cái lốp xe đạp, vài lạng thịt người ta tố cáo nhau, chơi xấu nhau dù trước đó họ là
người trí thức.
Cho nên ăn cắp là chuyện bình thường.
Tôi cũng xin nhắc cho bạn , năm 1945 hàng triệu người Việt miền Bắc đã chết đói vì
một lý do có liên quan đến người Nhật các bạn đấy. Xin bạn tìm hiểu phần này trong
lịch sử quân Phiệt Nhật ở Việt Nam.
Tất nhiên người Việt vẫn nhớ câu “nghèo cho sạch, rách cho thơm” nhưng “thượng
bất chính , hạ tắc loạn”.
Khi chấm dứt chiến tranh. Người Việt biết họ phải tự cứu đói mình chứ không ai
khác. Kẻ có quyền hành tranh dành nhau rừng vàng biển bạc, kẻ nghèo xúm lại hôi
của những xe chở hàng bị lật nhào .
Thật là nhục nhã, thật là đau lòng.
Bạn bảo rằng ở nước bạn người dân giữ gìn vệ sinh công cộng rất tốt. Còn ở Việt
Nam cái gì dơ bẩn đem đổ ra đường.
Đúng vậy. Nhưng Tự Do , Dân Chủ đã ăn vào máu của các bạn để các bạn ý thức rõ
đây là đất nước của mình.
Còn chúng tôi? Chúng tôi chưa thấy nước Việt thực sự là của mình.
Ngày trước Nước Việt là của Vua , Có khi nước Việt thuộc Tàu, rồi nước Việt thuộc
Pháp, rồi nước Việt là của Đảng Cộng Sản.

Ruộng của cha ông để lại đã từng trở thành của hợp tác xã, rồi ruộng là của nhà
nước chỉ cho dân mượn trong một thời gian nhất định. Đất là của nhà nước nếu bị
quy hoạch người dân phải lìa bỏ ngôi nhà bao năm yêu dấu của mình để ra đi.
Cái gì không phải là của mình thì người dân không cảm thấy cần phải gìn giữ.
Nhưng sự mất mát đau lòng nhất trên đất nước chúng tôi là mất văn hóa và không
còn nhuệ khí.
Biết làm sao được khi chúng tôi được dạy để trở thành công cụ chứ không được dạy
để làm người.
Tiếc thay bản chất thông minh còn sót lại đã cho chúng tôi nhận ra chúng tôi đang bị
dối gạt. Nhất là trong những giờ học về lịch sử, văn chương.
Lớp trẻ chúng tôi đã mất niềm tin và tìm vui trong những trò rẻ tiền trên TV trên
đường phố.
Nhớ năm nào nước của bạn cất công đem hoa anh đào qua Hà Nội cho người Hà Nội
chúng tôi thưởng ngoạn. Và thanh niên Hà Nội đã nhào vô chụp giựt, bẻ nát cả hoa
lẫn cành , chà đạp lên chính một nơi gọi là “ngàn năm Thăng Long văn hiến”.
Nhục thật bạn ạ. Nhưng lớp trẻ chúng tôi hầu như đang lạc lối, thiếu người dẫn
đường thật sự chân thành thương yêu chúng tôi, thương yêu đất nước ngàn năm tang
thương , đau khổ.
Thật buồn khi hàng ngày đọc trên báo bạn thấy giới trẻ nước tôi hầu như chỉ biết
chạy theo một tương lai hạnh phúc dựa trên sắc đẹp và hàng hiệu. Họ không biết
rằng nước Hàn có những hot girls, hot boys mà họ say mê còn là một quốc gia cực kỳ
kỷ luật trong học hành, lao động.
Bạn nói đúng. Ngay cả bố mẹ chúng tôi thay vì nói với chúng tôi “con hãy chọn nghề
nào làm cuộc sống con hạnh phúc nhất” thì họ chỉ muốn chúng tôi làm những công
việc , ngồi vào những cái ghế có thể thu lợi tối đa dù là bất chính.
Chính cha mẹ đã chi tiền để con mình được làm tiếp viên hàng không, nhân viên hải
quan, công an giao thông… với hy vọng tiền thu được dù bất minh sẽ nhiều hơn bội
phần.
Một số người trẻ đã quên rằng bên cạnh các ca sĩ cặp với đại gia có nhà trăm tỉ, đi xe
mười tỉ còn có bà mẹ cột hai con cùng nhảy sông tự tử vì nghèo đói. Mới đây mẹ 44
tuổi và con 24 tuổi cùng nhảy cầu tự tử vì không có tiền đóng viện phí cho con. Và
ngày càng có nhiều bà mẹ tự sát vì cùng quẩn sau khi đất nước thái bình gần 40 năm.
Bạn ơi.
Một ngày nào chúng tôi thực sự có tự do, dân chủ chúng ta sẽ sòng phẳng nói chuyện
cùng nhau. Còn bây giờ thì :
“Trải qua một cuộc bể dâu
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng”.
Dù sao cũng biết ơn bạn đã dám nói ra những sự thật dù có mất lòng.
Và chính bạn đã giúp tôi mạnh dạn nói ra những sự thật mà lâu nay tôi không biết tỏ
cùng ai.
Thân ái

Tiểu My
Quê nhà, quê người, quê Mỹ, quê Việt, tôi tự hỏi mình là ai...
Trần Mộng Tú
Có phải nếu mình ở một nơi nào trên dưới ba mươi năm thì mình là người thuộc địa
phương đó, đúng không? Đã biết bao nhiêu lần tôi đặt ra câu hỏi đó sau một ngày
nhìn vào lịch thấy con số ghi năm đã bước vào năm thứ ba mươi bảy của một người tị
nạn.
Bây giờ có ai mới quen gặp tôi, hỏi: Bà ở đâu đến vậy? Thì chắc tôi sẽ trả lời rất tự
nhiên, tôi ở San Jose, hay khi đang đi du lịch thì sẽ trả lời, tôi ở Mỹ đến. Tôi sẽ không
trả lời là tôi ở Việt Nam đến nữa, chỉ trừ người ta hỏi, bà là người nước nào? Thì lúc
đó tôi chắc chắn nói, tôi là người Việt Nam, để cho họ không nhầm với người Trung
Hoa, Nhật, hay Phi.
Đúng, tôi ở Mỹ trên dưới ba mươi năm rồi, tôi là một người Mỹ. Bây giờ thử xem lại
con người Mỹ của tôi.
Trước tiên mặt mũi, chân tay tôi chẳng có gì thay đổi cả. Vẫn khuôn mặt cấu trúc ít
góc cạnh của người Á Đông và cái mũi tẹt khiêm tốn, tóc sợi to và đen, khi có tóc bạc
thì nhìn thấy ngay, muốn giấu thì phải nhuộm.
Đối với người Á Đông thì tôi được gọi là người có nước da trắng, nhưng mầu trắng
này thực ra là mầu ngà, và đứng cạnh một ông Tây, bà Mỹ nào thì nó vẫn cho cái căn
cước da vàng rất rõ rệt.
Khi tôi nói tiếng Anh thì cách phát âm “vẫn có vấn đề”, đôi khi nói nhanh quá thì sẽ
vấp phải lỗi nói tiếng Anh theo cách dịch tiếng Việt trong đầu. Như thế bị chê là nói
“tiếng Anh bể” - (broken English). Về cách phục sức, nhà ở, xe cộ bên ngoài, tôi có
thể không kém một người Mỹ chính gốc.
Nhưng khi bước vào nhà tôi, từ những bức tranh treo ở phòng khách, bát đũa bầy ở
bàn ăn, chai nước mắm, hũ dưa cải trong bếp và nhất là sách, báo tiếng Việt ở khắp
nơi trong nhà, thì chắc ai cũng sẽ nhận ra ngay đó là một gia đình Việt Nam. Như thế
thì tôi là người San Jose hay người Hà Nội, người Mỹ hay người Việt?
Tôi ở đất này đến ba mươi năm rồi cơ mà. Người ở Lạng Sơn, Thanh Hóa ra Hà Nội
ở trên dưới ba mươi năm thì tự nhận mình là người Hà Nội; người ở Hải Phòng, Hải
Dương vào Sài Gòn lập nghiệp từ năm 75, 76 tự nhận mình là người trong Nam.
Tôi ở Mỹ tìm về Việt Nam không ai chịu nhận tôi là người Việt nữa, dù tôi có yêu quê
hương đến quặn thắt cả ruột gan, có gặp lại họ hàng nước mắt khôn cầm thì khi thăm
viếng, hỏi han, họ vẫn thỉnh thoảng nói rất tự nhiên: chị đâu có phải là người Việt
nữa, bây giờ chị là người Mỹ rồi, chắc cái này không hạp với chị, cái kia chị không
ăn được, cái nọ chị không biết đâu.

Những lúc đó tôi chẳng biết mình phải phản ứng thế nào cho đúng. Cứ cãi tôi vẫn
Việt, hay nhận đúng rồi tôi là Mỹ? Không, cả hai cùng sai cả. Những khi cần quyên
tiền đóng góp vào việc công ích nào ở Việt Nam thì ai ai cũng nhắc lại cho tôi đến
ngàn lần tôi là một người Việt Nam chính gốc. Rằng tôi phải có bổn phận và tình
thương với đất nước, đồng bào. Tình thương thì nhất định lúc nào tôi cũng đầy ắp
trong ngực rồi, tôi chẳng cần ai nhắc nữa, nhưng nếu nói tới bổn phận thì xin cho
tôi… nghĩ lại.
Tôi đã đóng góp bổn phận của tôi cho đất nước đó rồi. Một mối tình chết tức tưởi
trong chiến tranh hơn ba mươi năm về trước, đã từng xông pha trận mạc gìn giữ từng
tấc đất cho quê hương, sau bao nhiêu năm tù khổ sai cộng sản, trở về chỉ còn có cái
tên, xương thịt của người tôi yêu nằm trong lòng đất, rồi lại phải đào lên, đốt thành
tro than, bị đuổi mộ như đuổi nhà, bao nhiêu đó còn không đủ hay sao?
Bây giờ tôi phải có bổn phận đóng thuế hàng năm ở đất nước tôi đang sống để phụ
với chính phủ sửa đường, xây trường học và nuôi những người ở khắp nơi mới tới,
như trước kia đất nước này đã nuôi người Việt, vì giấy tờ cá nhân hiện tại xác định
tôi là người Mỹ. Tôi phải làm bổn phận công dân.
Có những ngày tôi lái xe bị kẹt ở xa lộ vào một buổi chiều mưa mùa thu; hay một buổi
sáng mùa xuân vắng lặng, êm ả, đứng trong nhà nhìn ra mặt hồ, tôi cảm nhận được
nơi mình đang hiện diện không phải là quê mình, không phải nước mình.
Chẳng có một lý do gì cụ thể, chỉ là những giọt mưa đập vào kính xe, chỉ là mặt nước
hồ gờn gợn sóng. Mưa trên xa lộ Mỹ nhắc nhớ đến những cơn mưa tháng Năm ở Thị
Nghè, nhà mình ở Trần Quý Cáp, nhà anh ở trước rạp ciné Eden đứng trú mưa với
nhau.
Nước ở hồ San Jose trước nhà nhắc đến nước sông ở bến Bạch Đằng mỗi lần qua phà
sang bên kia Thủ Thiêm chơi với bạn, hay sóng nước ở bắc Mỹ Thuận những lần qua
phà đi thăm họ hàng ở tận Bạc Liêu. Những lúc đó tôi bất chợt bắt gặp mình Việt
Nam quá, vì những cái bóng Việt Nam thật mờ, thật xa lại chồng lên hình ảnh rõ rệt
ngay trước mặt mình. Và kỳ diệu làm sao, những cái bóng đó nó mạnh đến nỗi mình
quên mất là mình đang ở Mỹ. Chắc tại tôi là người Việt Nam.
Lại có những lần ở Việt Nam, tôi bị muỗi đốt kín cả hai ống chân, bị đau bụng liên
miên cả tuần lễ. Đi đâu cũng phải hỏi đường, ai nhìn mình cũng biết mình từ đâu đến
và đang đi lạc. Tiền bạc tính hoài vẫn sai. Nhiều khi đứng ngẩn ngơ trên đường phố
Sài Gòn, biết đất nước này vẫn là quê hương mình, những người đi lại chung quanh
là đồng bào mình, nhưng sao không giống Việt Nam của mình, hình như đã có điều gì
rất lạ.
Ngôn ngữ Việt thì thay đổi quá nhiều, pha trộn nửa Hán nửa Ta, chắp đầu của chữ
này với cuối chữ của chữ kia, làm nên một chữ mới thật là “có ấn tượng”. Cách phát
âm của người Hà Nội bây giờ không giống cách phát âm cũ của ông bà, cha mẹ tôi
ngày trước, và họ nói nhanh quá, tôi nghe không kịp. Cái tiếng nói trầm bổng, thanh
lịch, chậm rãi, rõ ràng từng chữ của thời xa xưa bây giờ chỉ còn là cổ tích.
Ngửng mặt lên nhìn bầu trời, vẫn bầu trời xanh biếc của thời tuổi trẻ, cúi xuống nhìn
mặt đất, vẫn mặt đất thân quen, nhưng sao lòng hoang mang quá đỗi, và thấy đã có

một khoảng cách nghìn trùng vô hình giữa mình và quê hương đất Việt. Chắc tôi là
người Mỹ!
So sánh thời gian tôi sinh ra, sống ở Việt Nam và thời gian tôi bỏ Việt Nam ra đi,
sống ở Mỹ, hai con số đó đã gần ngang nhau. Tôi được học từ nhỏ quê hương là nơi
tổ tiên lập nghiệp, là nơi chôn nhau cắt rốn. Ở trong nước có bài hát nổi tiếng “Quê
hương mỗi người có một, như là chỉ một mẹ thôi”. Nhưng có người lại nói: Nơi nào
mình sống ở đó suốt một quãng đời dài, có những người thân chung quanh mình,
hưởng những ân huệ của phần đất cưu mang mình, thì nơi đó cũng được gọi là quê
hương mình. Như vậy thì tôi có một hay hai quê?
Tôi sống ở Mỹ thì bạn bè gặp nhau thường nói: Cái này người Việt mình không hạp,
hoặc người Mỹ họ mới thích nghi được việc này, người Việt mình không quen.
Khi đi dự buổi tiệc cuối năm của một công ty lớn ở Mỹ, toàn là những người Mỹ sang
trọng thì thấy rõ ngay mình là người Việt đi lạc, dù mình có sang trọng, lịch sự như
họ. Hóa ra ở Mỹ hay về Việt Nam mình đều lạc chỗ cả.
Tôi nhớ mấy năm trước có lần trò chuyện với mẹ của một người bạn, lúc đó cụ ngoài
80 hãy còn minh mẫn, cụ theo đạo Phật. Trưởng nam của cụ và con dâu cụ tự nhiên
rủ nhau theo đạo Thiên Chúa Giáo. Găp tôi, cụ hỏi: “Không biết anh Bình nhà tôi khi
chết thì đi đâu?”.
Phật giận anh ấy, vì anh ấy bỏ đi, Chúa chắc gì cho anh ấy vào, vì anh ấy mới quá!
Năm nay cụ ngoài 90 tuổi rồi và không may, cụ bị Alzheimer. Vậy là cụ không còn
minh mẫn để lo con mình không có chỗ dung thân cho phần hồn. Bây giờ thỉnh
thoảng nghĩ lại những lời cụ nói, thấy mình ngay ở đời sống này cũng đã là một vạt
nắng phất phơ bay. Quê nhà, quê người, quê Mỹ, quê Việt. Chao ôi! Cái thân cỏ bồng.
Nhưng lạ lắm, tôi biết chắc mình là người Việt, nhất là khi tôi nằm mơ. Trong giấc
ngủ tôi thường gặp cha mẹ, gặp ngay trong những ngôi nhà cũ ở Việt Nam, gặp bạn
bè cũng gặp trên đường phố Việt Nam từ ngày rất xa xưa, và bao giờ trong mơ cũng
đối thoại bằng tiếng Việt. Tỉnh dậy đôi khi vẫn ứa nước mắt, dù là một giấc mơ vui.
Thấy nhớ quê nhà quá đỗi!
Tôi nhớ lại trong những truyện ngắn, những bài thơ Đường tôi đọc thời rất xa xưa về
người bỏ làng đi xa lâu năm trở về không ai nhận ra nữa. Hồi đó sao mà mình thương
những ông già trong thơ đó thế! Bây giờ nghĩ lại thì người trong sách đó còn may
mắn hơn mình, họ đâu có đi một nửa vòng trái đất đến tận một nước khác như mình.
Họ chỉ bỏ làng, chứ không bỏ nước. Thế mà khi về còn ngơ ngác, bùi ngùi, tủi thân vì
lạc chỗ ngay trong làng mình. So sánh tôi với người bỏ làng ra đi trong những trang
sách quốc văn giáo khoa thư đó thì hoàn cảnh của tôi đáng buồn hơn nhiều. Không
những đã bỏ làng, bỏ nước đi, còn nhận quốc tịch của một nước khác.
Khi về đổi họ thay tên,
"Núi chùng bóng tủi, sông ghen cạn dòng".
Trần Mộng Tú

Tôi là là người thù dai
Bùi Bảo Trúc

Tôi là người thù dai. Thù dai có cái xấu và có cái tốt. Tôi nghĩ thù dai cũng có điểm
tốt.
Thù dai để không quên những chuyện xấu người khác làm cho mình. Không thù dai
thì làm sao Nguyễn Trãi nằm gai nếm mật suốt mười năm để trả thù nhà, để đền nợ
xã tắc, giang sơn?
Thù từ năm 1975 đến nay thì có dai thật.
Năm 1975, với đợt tị nạn đầu tiên đến Mỹ, tờ Newsweek đăng một bài viết của Shana
Alexander về những người Việt được đưa sang Mỹ tị nạn. Người đàn bà này lo ngại là
những người Việt Nam tị nạn chưa biết sử dụng cái máy giặt, cái máy sấy, không biết
Michael Angelo là ai, thì làm sao sống được ở Mỹ.
Đó là những câu nhục mạ những người Việt quá nặng.
Nhưng chuyện không biết dùng cái máy giặt thì cũng dễ hiểu. Kìa, như thái tử
Naruhito của hoàng gia Nhật, mãi đến khi sang học tại Merton College ở Oxford ,
ông hoàng tử này mới biết dùng cái máy giặt để khoe nhắng lên. Vậy thì dùng cái máy
giặt không phải là chuyện đáng kiêu hãnh. Không biết dùng cái máy giặt thì cũng
không phải là điều xấu xa gì như bài báo ngu xuẩn của Shana Alexander đã úp mở.

Shana Alexander
Từ đó, năm nào, cứ đến tháng Tư là tôi lại nhớ đến bài báo của Shana Alexander, và
cứ nghĩ đến những câu nhục mạ ấy là lại run người lên vì giận.

Nhưng người Pháp vẫn nói là trả thù cũng như thức ăn nguội, ăn lạnh mới ngon.
Shana Alexander nghỉ viết từ lâu, không biết đang ở đâu để rảnh rang kiếm nàng, mời
nàng đi đến thăm vài ba đại học Mỹ, ghé lại Little Saigon chơi cho bõ những ngày cơ
cực và để cho nàng thấy tận mắt những người nàng khinh bỉ ấy đã sống như thế nào.
Đó là cách trả thù vậy. Nhưng chưa bao giờ tôi thấy hả dạ được như cuối tuần qua,
khi nhận được tờ Newsweek, tờ báo 32 năm trước từng đăng bài báo của Shana
Alexander, tôi đọc được bài viết của George Will trong mục The Last Word ở trang
84 số báo News Week đề ngày 17 tháng 12 năm 2007.

George Will dùng nguyên một trang để nói về đóng góp của một người Việt Nam, một
phụ nữ Việt, một trong những người Việt lếch thếch kéo nhau sang Mỹ và bị Shana
Alexander đem ra nhục mạ trong bài báo.
Tôi có thể nói là chưa bao giờ tôi đọc được một bài báo viết về một người khác như
George Will đã viết.

George Will
Nếu bài báo ấy do một cây bút Việt Nam viết thì người đọc cũng dễ dàng coi đó là
chuyện hai con mèo khen nhau có những cái đuôi dài.
Nhưng bài viết này là của George Will một trong những cây bút bình luận chính trị
bảo thủ, lỗi lạc nhất của báo chí Mỹ, thì nó là một bài báo giá trị. Mười lần Shana
Alexander cũng không thể bác được điều đó.
Bài báo của George Will viết về Dương Nguyệt Ánh, mẹ đẻ ra một loại bom mới tên
là Thermobaric. Chương trình nghiên cứu được hạn cho ba năm để hoàn thành,
nhưng chỉ sau 67 ngày, bà Ánh đã thành công , chế ra được loại bom mới để dùng
cho mặt trận Afghanistan. Loại bom mới này công hiệu hơn tất cả các loại bom khác
của thế giới. Bom ném vào hang đá ở Afghanistan không công phá ngay như các loại
bom cũ, mà sức nóng và sức nổ của bom ở lại lâu, tiến sâu vào các hang hốc khiến
khả năng công phá và hủy diệt của bom hơn hẳn mọi loại võ khí khác.

Nước Mỹ đã phải cám ơn bà Dương Nguyệt Ánh về loại võ khi mới này. Tờ
Washington Post mới đây có viết một bài khá dài về bà Ánh nhân dịp bà được trao
tặng một huy chương về những thành quả và đóng góp của bà cho nước Mỹ.

Bà Dương Nguyệt Ánh
George Will kể lại cảnh bà tiến ra trước máy vi âm, không đọc một bài viết sẵn, mà
ứng khẩu trước một cử tọa rất đông đảo smoking, nơ đen trang trọng. Bà Dương
Nguyệt Ánh nói rằng 32 năm trước, bà tới nước Mỹ với tư cách một người tị nạn, hai
bàn tay trắng và một túi hành trang đầy những ước mơ tan nát.

Khoa học gia Dương Nguyệt Ánh nhận giải 2007
Nhưng nước Mỹ, với bà, là một thiên đàng, không phải vì vẻ đẹp và tài nguyên phong
phú, mà vì người dân Mỹ vị tha, rộng lượng đã giúp gia đình của bà khi mới tới Nước
Mỹ và giúp hàn gắn những thương tích trong tâm hồn, đem lại lòng tin vào con người
và cảm hứng cho công việc của bà.
Bà muốn tặng lại danh dự của tấm huân chương bà nhận được cho 58 ngàn người Mỹ
đã tử trận tại Việt Nam và hơn 260 ngàn chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh để
cho những người như bà có được cơ hội sống trong tự do. Bà xin Thượng đế ban phúc

cho những người sẵn sàng chết cho tự do, và nhất là những người sẵn sàng chết cho
tự do của những người khác. Bà cám ơn nước Mỹ.

George Will kết bài viết của ông bằng mấy câu này: Cám ơn Dương Nguyệt Ánh. Xin
cô hiểu là cô đã trả món nợ mà cô nói cô nợ của nước Mỹ, cô đã hoàn trả đầy đủ,
không thiếu một chút nào. Cô đã trả hết món nợ đó, và luôn cả tiền lời nữa.
Tiền lời, là đóng góp rất lớn của Dương Nguyệt Ánh cho tự do và an ninh của nước
Mỹ, quốc gia đã mở cửa đón gia đình của bà.
Shana Alexander ở đâu, có đọc bài báo này chưa ?
Tình Người
Huyên Chương Quý
Tác giả tên thật Quy Ly, tuổi trên 50. Nguyên là sinh viên tại Saigon, một mình vượt
biên dường bộ tháng 11/1980 - qua Mỹ cuối tháng 4/ 1982. Công việc: Vài năm vẽ
bìa sách cho nhà xuất bản Xuân Thu, vài năm làm bầu show ca nhạc. Hiện là cư dân
quận Cam, làm nghề bảng hiệu. Bài viết về nước Mỹ thứ ba của ông nhiều chi tiết
sống thực. Mong ông tiếp tục viết.
***
"Em vì hiếu thuận với cha mẹ nên không trọn được tình với anh. Anh thứ lỗi cho
em. .." Câu nói này của Huyền tôi nghe hình như quen tai lắm, đâu đó trong các
phim bộ Tàu, hay trong các vở tuồng cải lương của người Việt mình. Nhưng cũng rất
đúng trong trường hợp của tôi với Huyền. Cha mẹ Huyền không bằng lòng cho Huyền
lấy tôi, cho rằng tôi nghèo, không thân, không thế, không thể nào đem lại đời sống
hạnh phúc cho Huyền. Chúng tôi chia tay trong nước mắt.
Lần đầu tiên trong đời tôi khóc vì một cuộc tình buồn. Tôi phải rời khỏi Quận Cam
này ngay. Tôi phải đi đâu thật xa. Thật xa. Để không còn nhìn thấy lại những con
đường quen thuộc có tôi với Huyền cùng tay trong tay chung bước. Để không còn
nhìn thấy lại căn tiệm cà phê của cha mẹ Huyền, có bóng dáng xinh đẹp của Huyền
với đôi mắt bồ câu đen lay láy và nụ cười duyên dáng nở trên môi mỗi khi thấy tôi đến.

Tôi hy vọng ở một nơi xa khuất, lạ chỗ, lạ người, tôi có thể dần quên đi Huyền. Vậy là
tôi lên đường, với hành lý chỉ có một va li nhỏ quần áo và vỏn vẹn 300 đồng trong túi.
...
Trên đường phiêu lãng, tôi ghé San Jose để thăm một anh bạn sơ giao tên Phan, quen
năm ngoái ở quán cà phê Dễ Thương, Quận Cam. Sẵn nhà còn trống một phòng nên
ảnh bảo tôi hãy ở lại và kiếm việc làm, có tiền lương cuối tháng thì trả tiền nhà cho
ảnh. Nghe theo lời ảnh, tôi vào làm bồi bàn cho một nhà hàng, lương 6 đồng một giờ.
Ngày đầu làm việc, tôi bị mấy bạn làm chung đố kỵ vì nghe chị chủ khen tôi nhanh
nhẹn. Họ đâm thọc với mấy chị trong bếp, khiến mấy chị thấy ghét tôi. Trong lúc
đứng trong bếp chờ bưng thức ăn, có chị đứng quay lưng về phía tôi và nói móc:
- Đứng chật chổ thêm.
Một chị khác nói hùa theo:
- Có làm được gì đâu mà cũng khen.
Ngày hôm sau, trong lúc đang dọn bàn, tôi nghe vài bạn chụm lại nói với nhau:
- Nó chỉ lãnh tiền giờ, không có chia típ đâu. Coi chừng nó ăn cắp tiền típ của tụi
mình đó.
Tôi biết cái nạn "ma cũ ăn hiếp ma mới" ở đâu cũng có, nên tôi cố gắng nhẫn nhịn,
không đôi co với ai. Nhưng, một bạn khác còn chơi xấc hơn, trong lúc tôi bưng thau
chén dĩa dơ đi ngang, đã thình lình đưa chân ra chặn bước chân tôi. Tôi ngã chúi về
phía trước, nhưng may kịp lấy được thăng bằng, không bị té.
Tôi không trách móc gì, chỉ lẳng lặng bưng thau chén dĩa vào trong bếp, nghe sau
lưng có tiếng chị chủ la anh bạn đó:
- Mày còn chơi vậy lần nữa là tao đuổi mày ngay.
Cố gắng làm đến giờ đóng cửa, tôi xin nghỉ việc. Hai ngày sau, tôi vào làm cho môt
nhà hàng khác, cũng bị nhiều chuyện phiền phức bởi sự sân si, ganh ghét. Tôi lại xin
nghỉ. Tôi nghĩ, San Jose là thành phố đông người Việt nhất trên xứ Mỹ này, cả trăm
ngàn người Việt đang được an cư lạc nghiệp, sao tôi có thể không được" Nghĩ vậy, tôi
lại tìm việc làm.
Bà bạn thân của anh Phan kêu tôi đi phụ bán chợ trời 2 ngày cuối tuần cho bả. Một
người làm khác được bả trả 60 đồng một ngày. Riêng tôi, hai ngày qua cũng khuân
vác, phụ bán hàng, rồi dọn dẹp, rất mệt, nhưng lại không được trả tiền công. Tôi hỏi,
bả trả lời:
- Có ăn, có uống cả ngày là may rồi. Đang thất nghiệp mà đòi hỏi.
Tôi nói lại cho anh Phan biết, ảnh lại binh vực bà bạn của ảnh:
- Bả nói vậy không đúng sao" Nếu không, thì Quý chết đói. Tôi đâu có nuôi cơm Quý
được. Nếu Quý không thích vậy thì đi đâu thì đi.
Chán cho tình đời. Tôi quyết định rời khỏi nhà anh Phong, đi San Francisco. Bấy giờ
là đầu tháng 10, 1996.
Từ bến xe Grey house, tôi kéo va li đi dọc theo đường 4 TH, hướng về những tòa nhà
cao ngất ngưỡng. Tôi biết chỉ có Downtown mới có nhiều tòa nhà cao như vậy. Tôi
nhìn đồng hồ, đã 9 giờ tối rồi. Khí trời mát mẻ. Bầu trời thăm thẳm, ngàn sao lấp

lánh, có Chị Hằng sáng tỏ đang bay theo bước chân phiêu lưu của tôi. Phiêu lưu thật,
vì tôi chỉ còn 100 đồng và chẳng quen biết ai ở San Francisco mà cũng cứ đâm sầm
đến, để tìm một lãng quên tình cảm !
Trước mặt tôi là đại lộ Market, có nhiều cây cao dọc hai bên đường. Xe cộ chạy qua
lại dập dìu. Ở giữa đại lộ có tuyến đường sắt dành cho xe điện. Một chiếc xe điện từ
xa đang chạy đến. Tôi hỏi một người Mỹ đen đang đứng ở góc đường xe điện đó chạy
đi đâu, anh cho biết chạy về Castro, khu dân Gay. Không phải chỗ của tôi.
Tôi nhờ anh chỉ đường đi đến Chinatown rồi tiếp tục kéo chiếc va li đi. Từ lâu, tôi vẫn
nghe bạn bè cho biết nước Mỹ có hai khu Chinatown lớn nhất, lâu đời nhất của người
Hoa. Một ở New York và một ở San Francisco. Tôi nghĩ thầm, đến ở khu người Hoa
chẳng ai biết mình, sống và làm việc với họ chắc dễ chịu hơn.
Đi theo đường Kearny qua khỏi đường California, tôi biết mình đã đi vào Chinatown,
vì trước mắt là những cửa tiệm sáng trưng có bảng hiệu chữ Tàu. Tôi mừng rỡ bước
nhanh hơn về phía trước. Cả khu phố Broadway sáng rực ánh đèn. Người Mỹ, người
Hoa qua lại tấp nập ở hai bên đường.
Tôi dừng lại, châm một điếu thuốc hút, nhìn ngó cảnh trời Chinatown về đêm thật đẹp,
thật rộn ràng sức sống. Trước mặt tôi, nhiều tiệm Showgirl chạy đèn chớp chớp, có
nhiều cô Mỹ trắng trẻ đẹp mặc quần áo hở hang đứng trước cửa, uốn éo thân mình
mời khách qua đường. Một chị Mỹ đen thấy tôi hút thuốc thì đi đến xin. Tôi móc ra
ngay 3 điếu đưa cho chị. Hai anh Mỹ đen khác đứng gần đó thấy vậy cũng chạy lại
xin. Tôi cũng đưa mỗi anh 3 điếu. Một anh nói:
- You good men. Can you give me one dollar "
Tôi lại móc túi lấy cho mỗi anh một đồng , rồi hỏi chỗ nào có hotel rẻ tiền. Nhờ sự chỉ
dẫn của họ, tôi có được một giấc ngủ thật ngon lành trong một hotel của người Hoa
với giá 35 đồng một đêm.
Hôm sau tôi đi tìm việc làm ngay. Khu chợ Tàu mới 9 giờ sáng đã đông nghẹt người
Hoa qua lại hai bên đường. Đi không khéo có thể dẫm chân nhau hoặc đụng vào
nhau. Tôi vào từng cửa tiệm để hỏi việc, nhưng đều bị từ chối.
Chỗ thì chê tôi ốm yếu không làm được việc nặng. Chỗ đòi phải biết nói tiếng Hoa
mới nhận. Nhiều chỗ khác cho biết đã đủ người rồi, kêu tôi cho số phone nhà, khi cần
sẽ gọi. Tôi làm gì có phone nhà. Lại đi lòng vòng hỏi việc cho đến chiều, tối về lại
hotel ở thêm một đêm nữa. Tôi bắt đầu lo lắng. Chỉ còn có 20 đồng, ngày mai mà
không tìm ra việc làm thì biết ăn đâu, ở đâu ".. ..
Thêm một ngày tìm không ra việc làm, tôi trở thành người Homeless. Buổi tối đầu
tiên của đời không nhà, tôi ngủ trên lề đường 4 TH gần bến xe Grey house. Nửa đêm,
trời trở lạnh, khí lạnh từ nền xi măng bốc lên thấm vào da thịt lạnh buốt khiến tôi
phát run. Tôi ngồi dậy mặc thêm 5 cái áo vào người rồi nằm co ro cố ngủ tiếp. Giấc
ngủ chập chờn nửa tỉnh, nửa mê.
Đến sáng, ăn cái bánh ngọt xong tôi lại kéo chiếc va li đi vào Chinatown tìm việc làm.
Các chủ tiệm thấy tôi kéo theo vali thì biết tôi là dân Homeless nên đều lắc đầu. Còn
có 5 đồng, tôi vào một tiệm "food to go" ăn trưa, mua thêm vài cái bánh để tối ăn.

Thế là cạn túi. Ăn xong, tôi hỏi chị chủ tiệm có cần thêm người làm không. Chị cũng
lắc đầu và chỉ đường cho tôi đến hỏi việc ở khu thương mại của người Việt.
Người Việt ở San Francisco không nhiều, khoảng mười mấy ngàn người, nên khu
thương mại chỉ tập trung trên đường Larkin. Tôi kéo va li đi qua các cửa tiệm người
Việt, chỉ nhìn nhìn mà không dám vào hỏi việc, vì mặc cảm đang bị homeless.
Hoàng hôn đến, tôi lại về bến xe. Tôi bắt chước mấy người Mỹ homeless khác, tìm vài
thùng carton ở thùng rác lót làm chổ nằm. Dù đã mặc thật nhiều áo, tôi cũng bị thức
dậy lúc nửa đêm vì khí trời lạnh rét. Một chiếc xe dân chơi về đêm chạy ngang, không
hiểu sao chạy chậm lại, ném lon bia đang uống vào người tôi rồi cười ha ha và vọt xe
chạy nhanh.
Trời đất ơi. Tên nào ác ôn thế"! Sao mà khốn kiếp vậy"! Tôi lầm bầm rủa thầm rồi cởi
cái áo ướt nước bia ra, mặc thêm vài áo khác vào. Tôi không ngủ được nữa, ngồi co
ro chịu đựng cơn lạnh đến sáng.
Tôi vẫn cứ ngồi co ro vậy cho đến mặt trời lên trên đỉnh đầu. Đói bụng quá. Làm sao
đây" Một thời làm Bầu show ca nhạc, vui sướng tận cùng, bây giờ phải đi ăn xin sao"
Tôi nghĩ thầm rồi bất chợt nước mắt tuôn trào. Khóc một hồi, tôi nằm dài ra trên tấm
carton ngủ một giấc đến tối thì thức dậy.
Tôi nhớ lại Quang, người bạn tốt thâm niên của tôi ở Houston, có dặn nếu bị gì thì
phone cho Quang để Quang gửi tiền cấp cứu. Tôi đến một trạm phone công cộng,
mấy lần nhấc phone lên rồi đặt xuống. Tôi thấy xấu hổ với bạn, nên thôi. Cái đói lại
cồn cào bao tử tôi suốt đêm. Trưa hôm sau, thật may mắn, một anh Mỹ đen, cũng dân
Homeless, đến ngồi bên tôi, hỏi:
- Are you hungry"
Tôi mau mắn trả lời:
- Yes. I am very hungry!
Anh Mỹ đen kéo tay tôi đứng dậy:
- Ok, go with me.
- Where are we go "
- Go to the church for eat.
Tôi mừng quá đi theo anh. Đến nơi, tôi đã thấy một hàng dài mấy trăm người Mỹ
homeless đang chờ vào nhà thờ để ăn bữa cơm từ thiện. Đứng vào hàng rồi, nước mắt
tôi tự nhiên lại ứa ra. Tôi đã thật sự là dân Homeless ở thành phố xa lạ này.
Nhờ có nhà thờ ở đường Jones giúp cho ăn bữa trưa, tôi tạm thời giải quyết được cái
bao tử lây lất qua ngày. Cứ ngày thì đến nhà thờ ăn trưa, tối về bến xe, nhịn đói, và
ngủ trong trời giá lạnh. Tính ra đã bị homeless nửa tháng rồi.
Một hôm, sau khi ăn trưa ở nhà thờ, tôi đến công viên ở khu Civic Center trên đường
Larkin, ngồi trên ghế đá nhìn trời mây bao la mà buồn cho thân phận. Anh Mỹ trắng
ngồi gần bên thấy tôi có chiếc va li mới hỏi:
- Are you Chinese" Where are you come from"

Tôi nhìn anh một lúc rồi trả lời:
- Yes, I am Chinese. I came from Orange County, South California. I have been here
for 3 weeks. Now, I am homeless. No home, no money!
Anh cũng nhìn tôi một lúc rồi nói:
- Why you don' t go to Social Office" They' ll help you Food Stamps emergency and
Voucher hotel for seven days.
Trong hoạn nạn, vì quá buồn, tôi đã quên mất chương trình An sinh Xã hội giúp
người khốn khổ. Tôi cũng không ngờ ở thành phố San Francisco này lại có thêm
chương trình giúp Voucher hotel cho người lỡ đường không có chỗ ở. Mừng quá, tôi
nói:
- I don't know where Social Office. May you help me"
- Ok. I help you. Go!
Thần may mắn đã mỉm cười với tôi. Anh Mỹ trắng tốt lòng dẫn tôi đến trước cửa Sở
Xã hội, dúi vào tay tôi tờ giấy 10 đồng rồi bỏ đi ngay. Tôi cảm ơn anh nhiều lần. Anh
đi đã hơi xa nhưng còn ngoái đầu lại nói: Good luck. Tôi thấy xúc động, nước mắt lại
ứa ra. Từ khi thất tình Huyền đến những ngày homeless vừa qua, tôi trở thành "mít
ướt"!
Trời sinh ra con người cũng ngộ: Buồn khổ, đau thương thì khóc đã đành, cảm động,
vui mừng cũng khóc.
Điền các thứ giấy tờ xong, tôi ngồi chờ khoảng một tiếng thì được gọi vào gặp cán
sự phỏng vấn. Người tiếp tôi là một chị người Việt, tên Tường, khoảng 45 tuổi. Chị
nói chuyện nhỏ nhẹ, dịu dàng. Nghe tôi kể hoàn cảnh cha mẹ, anh chị em ruột thịt đã
chết hết trong chiến tranh Việt Nam, qua Mỹ một mình, bị thất tình rồi trải qua những
ngày homeless, chị tỏ ra cảm thông:
- Tội nghiệp em quá. Chị ở San Fran này 20 năm rồi, lần đầu tiên mới thấy một người
Việt bị homeless như em. Trông em ốm quá. Có bị bệnh không"
- Dạ, trong hơn nửa tháng qua, mỗi ngày em chỉ ăn có một bửa trưa ở nhà thờ. Tối lại
lạnh quá nên ngủ không được. Nhiều hôm bị cảm sốt, cũng phải rán chịu đựng. Em bị
khủng hoảng tinh thần, cảm thấy chán đời lắm.
Chị Tường thở dài rồi tiếp tục ghi chép hồ sơ. Sau đó, chị bảo tôi ký tên vài chổ trên
hồ sơ và nói:
- Em được trợ cấp Food Stamps mỗi tháng 145 đồng để ăn uống. Còn đây là phiếu ở
tạm Shelter 3 ngày. Nơi đó có tắm rửa, ăn uống, giường ngủ đàng hoàng, lại có bác sĩ
MD mỗi chiều đến khám bệnh cho thuốc uống.
Em hãy xin bác sĩ làm giấy chứng nhận em có bệnh. Sau 3 ngày, em trở lại đây để
nhận Voucher ở Hotel 7 ngày, và cán sự phụ trách y tế sẽ phỏng vấn em lần nữa. Nếu
được họ thông qua, em sẽ được trợ cấp tiền mỗi tháng 345 đồng để tiêu xài và mướn
chỗ ở lâu dài, không còn lo homeless nữa.
Nóí xong, chị móc ví lấy ra tờ giấy 20 đồng đặt vào tay tôi. Chị nói:
- Đây là chút tấm lòng riêng của chị. Trong khi chưa có tiền trợ cấp, em giữ để tiêu
xài lặt vặt. Chị chúc em từ nay về sau sẽ luôn gặp nhiều may mắn.

Tôi cảm động quá, chẳng biết nói gì, chỉ biết cảm ơn chị rồi đứng dậy. Chị tiễn tôi ra
tới ngoài cửa văn phòng.
Shelter là nơi tạm trú ngắn hạn dành cho người Homeless. Mỗi Shelter có quy định
riêng. Shelter dành cho phụ nữ thì cho ở từ một tháng trở lên, đến khi nào phụ nữ đó
có đời sống ổn định. Shelter dành cho nam giới, tùy theo trường hợp, cho ở 3 ngày,
một tuần, tối đa là một tháng.
Có Shelter còn trống một số giường thì cho xổ số hàng đêm để người Homeless nào
trúng số thì được vào ngủ, chỉ một đêm, hôm sau là phải đi. Shelter tôi ở có hai tầng,
tọa lạc trên đường 10 TH gần đại lộ Market.
Buổi chiều, người Homeless đã tụ về đông đảo, tụm năm tụm ba nói chuyện ồn ào
trong phòng sinh hoạt. Đa số là Mỹ đen. Tôi làm thủ tục nhận giường ở tầng 2 xong
là vội vàng đi tắm. Sau hơn nửa tháng dơ bẩn ngoài đường, giờ được tắm, cảm giác
vui sướng không thể tả hết được. Tắm xong cũng vừa tới giờ ăn chiều. Đến 7 giờ tối,
có bác sĩ và y tá đến khám bệnh. Vị bác sĩ và cô y tá trẻ đều có nụ cười luôn nở trên
đôi môi, ân cần hỏi han từng bệnh nhân. Tôi cũng được khám và được cho thuốc
uống. Tôi xin bác sĩ viết giấy chứng nhận bệnh cho tôi, ông vui vẻ làm ngay.
Tôi đã có 3 ngày sống thật an vui trong Shelter. Hết hạn, tôi lại kéo va li đến Sở Xã
Hội. Lần này, người phụ trách hồ sơ của tôi là chị Liên, trông trẻ hơn chị Tường. Sau
khi đưa cho tôi Voucher hotel 7 ngày, chị dẫn tôi qua phòng cán sự phụ trách về y tế
cho họ phỏng vấn bệnh trạng của tôi. Thật may mắn, tôi được thông qua. Tôi trở lại
bàn làm việc của chị Liên.
Chị cười thật tươi và nói:
- Như vậy là anh Quý được hưởng tiền trợ cấp mỗi tháng 345 đồng rồi đó. Tiền này
anh không phải trả lại. Tiền trợ cấp chỉ ngưng khi anh khoẻ mạnh và đi làm, có lợị
tức sinh sống. Tôi có nghe chị Tường nói lại, về hoàn cảnh của anh. Tôi cũng thấy xót
xa cho anh lắm.
Anh ngồi chờ tôi hoàn tất hồ sơ cho anh nhé.
- Vâng, cảm ơn chị nhiều.
Khoảng nửa tiếng sau, chị Liên bảo tôi ký vài chỗ trong hồ sơ rồi cười thật vui vẻ:
- Chúc mừng anh qua cơn hoạn nạn. Anh đạo gì vậy"
- Tôi đạo Phật.
- Tôi thì đạo Công giáo. Đạo nào cũng tốt thôi. Tôi có cái này tặng anh.
Chị mở túi xách lấy ra một bao thư, rồi mở bao thư lấy ra một thánh giá nhỏ bằng
vàng đưa cho tôi, chị nói:
- Đây là thánh giá vàng thật. Anh cất vào bóp để có được sự may mắn. Chúa sẽ luôn
phù hộ anh. Còn 20 đồng trong bao thư là tấm lòng tôi, cũng giống như chị Tường
vậy. Để anh tiêu lặt vặt. Vì một tuần sau anh mới nhận được tiền trợ cấp của chính
phủ. Anh nhận cho tôi vui.
Tôi lại thêm một lần xúc động, nhưng cố gắng kềm nén không cho nước mắt trào ra.
Một lúc sau, tôi mới nói được nên lời:
- Tôi thật không biết nói như thế nào để tỏ lòng biết ơn chị Liên và chị Tường. Tôi
thật may mắn gặp được hai chị tốt quá. Một miếng khi đói bằng một gói khi no. Tôi sẽ

luôn nhớ đến tình cảm tốt lành của hai chị dành cho tôi. Tôi kính chúc chị và gia đình
luôn mạnh khoẻ, an vui. Tôi cảm ơn chị nhiều.
Chị Liên cũng tiễn tôi ra tới cửa. Chị dặn:
- Tôi phụ trách hồ sơ của anh, nếu có gì thắc mắc thì anh cứ gọi phone đến Sở Xã
Hội, bấm thêm mã số của tôi thì sẽ nói chuyện được với tôi. Chúc anh nhiều may mắn.
Tôi cảm ơn chị và cúi đầu chào chị rồi kéo va li đi. Vừa ra khỏi Sở Xã Hội, tôi giơ
thẳng cánh tay trái lên và hét lớn:
- Vui quá Trời ơi. Ông Bà, Ba Mẹ, Anh Chị Em của Quý ơi. Con vui sướng quá. Con
hết homeless rồi... Hết homeless rồi. .
.
Sau một tuần ở hotel, cũng vừa lúc tôi nhận được tiền trợ cấp 345 đồng và Food
Stamps 145 đồng. Tôi lại may mắn xin được trợ cấp Housing của City San Francisco
dành cho người lợi tức thấp, và tìm được một building cho mướn phòng theo chương
trình Housing, chỉ 98 đồng một tháng. Cuộc sống ổn định, tôi có lại những ngày
tháng an vui, lo học hành thêm để có được sự thăng tiến đời sống cho những năm
tháng về sau này.
....
Trong những ngày tháng êm đềm về sau này, tôi nhớ lại... Có lần trong giấc ngủ dưới
gầm cầu xa lộ gần bến xe, tôi chợt cảm thấy một luồng hơi ấm từ dưới đôi chân chạy
dần lên tới ngực, rồi tới đầu, giúp cho tôi chống lại được tiết trời San Francisco giá
lạnh.
Và Mẹ tôi hiện ra bên cạnh tôi, đẹp rạng rỡ như nàng tiên trong chuyện cổ tích tôi
thường đọc thời thơ ấu. Mẹ âu yếm vuốt tóc tôi và dịu dàng nói:
"Con đừng bao giờ chán nản cuộc sống dù có gặp muôn ngàn cay đắng, khổ đau. Con
phải dũng cảm vươn lên, vượt qua những phong ba, bão tố để sẽ tìm thấy được bờ bến
yên lành, hạnh phúc. Cuộc đời có lấy ở con cái này thì sẽ cho con có được cái khác.
Con hãy luôn ghi nhớ ở hiền thì sẽ gặp lành. Số con có Ơn Trên Thiêng Liêng phù hộ.
Sẽ có rất nhiều người tốt thương mến, giúp đỡ con trên những bước gian nan của
cuộc đời. Sau này, khi có được sự thành công, con hãy trả ơn đời bằng cách luôn yêu
thương tất cả mọi người, làm thật nhiều việc thiện cứu giúp những người bất hạnh,
khổ đau khác. Và còn phải lo giúp Dân giàu Nước mạnh. .. Ví thử cuộc đời bằng
phẳng cả, Anh hùng hồ dễ có mấy ai"..."
Mẹ tôi ngâm khe khẽ hai câu thơ rồi biến mất. Tôi chìm vào giấc ngủ, một giấc mơ
khác lại đến. Tôi thấy tôi bay bay trong không gian trong lành tràn ngập ánh sáng dìu
dịu. Hồn tôi lâng lâng vui sướng. Tôi thấy thế giới này trở thành một Thiên Đàng. Tôi
bay đi khắp cùng trái đất. Đâu đâu cũng có cảnh sắc đẹp tuyệt vời, cỏ cây tươi xanh,
ngàn hoa khoe sắc thắm, tỏa hương thơm ngát, và chim muông nhảy nhót, líu lo bên
cạnh con người.
Con người ở khắp năm châu đều có cuộc sống an bình, thịnh vượng. Không còn có sự
đe dọa của bom nguyên tử và những vũ khí độc hại tàn sát loài người. Không còn có
những kỳ thị màu da, sắc tộc. Không còn có những tranh chấp lợi quyền, hận thù,
ganh ghét giết hại nhau. Nhân loại sống với nhau thật hiền lành, hòa ái, yêu thương,
giúp đỡ lẫn nhau cùng có được đời sống an lạc, vui sướng, hạnh phúc vĩnh cửu. ..
Giấc mơ đó bao giờ sẽ thành sự thật"

....
Như trăng có khuyết, có tròn ; như ngày có mưa, có nắng ; như khí hậu có thời lạnh,
thời nóng; ý nghĩa " tình người " cũng có hai mặt tương phản: xấu và tốt. Nhưng
thường, người ta hiểu hai chữ "tình người" theo ý tốt: Lòng Bác Ái. Trường hợp tôi ở
San Francisco, cũng vậy. Tôi đã gặp được những con người xa lạ không có tình thân
thuộc, nhưng đã hết lòng giúp đỡ tôi vượt qua nghịch cảnh.
Và, nhớ lại thời hoạn nạn vượt biển, vượt rừng của mấy triệu người Việt tỵ nạn, có tôi
trong đó, cũng nhờ có Tình Người của hàng tỉ người dân nhiều nước trên thế giới,
thể hiện Lòng Bác Ái thông qua Cao Ủy Liên Hiệp Quốc, Hồng Thập Tư Quốc Tế, đã
cứu giúp tất cả chúng ta có được cơm no, áo ấm ở trại tỵ nạn, và nhận hưởng ánh
sáng tự do, dân chủ ở các nước thứ ba, để từ đó được thăng hoa đời sống, hình thành
Cộng đồng người Việt hải ngoại phát triển lớn mạnh như ngày nay. Riêng tại Mỹ, đã
có hơn một triệu rưởi người Việt đang có được cuộc sống thành công, vui sướng.
Xin trân trọng biết ơn nhân dân Mỹ, chính phủ Mỹ, Cao Ủy Liên Hiệp Quốc, Hồng
Thập Tự Quốc Tế, cùng hàng tỉ con người có Lòng Bác Ái trên trái đất này. Và, xin
được vinh danh hai chữ: Tình Người.
Huyên Chương Quý
Con Người Có Số
Alan Phan
Năm 1983, trong một dịp về thăm nhà ở California, tôi đang loay hoay sửa lại hệ
thống tưới nước cho khu vườn trước nhà, áo quần mặt mày lem luốc như một anh lao
công Mỹ chính hiệu; thì một người phụ nữ lạ mặt xuất hiện ngoài cổng, cao tiếng,
"Ông Tổng; Ông Tổng". Đã lâu lắm tôi mới nghe lại danh từ này.
Ngạc nhiên, tôi ra mở cửa mời khách vào nhà.
Chị giải thích, "Con là nhân viên cắt thịt của nhà máy Dona Foods ở Biên Hòa ngày
xưa. Chắc ông không nhớ?" Tôi lắc đầu. Nhà máy có hơn 3.000 nhân viên, ngoài các
cán bộ trong ban quản lý, tôi thực sự không biết ai.
Chị đưa ra tấm thẻ ID cũ của công ty, đã bạc màu, nhưng vẫn còn nhận rõ tên Dương
Thị Gấm, với tấm hình đen trắng ngày xưa rất quê mùa, có cả tên và chức vụ của anh
quản lý trong khu vực sản xuất.
Chị tiếp tục kể,
"Sau khi chính quyền tiếp thu, con làm thêm bốn tháng rồi bị cho nghỉ vì nhà máy
không đủ nguyên liệu để điều hành. Con lên thành phố làm ô sin cho một gia đình vừa
ở ngoài Bắc vô. Sau một năm, ông chủ được thăng chức điều về Hà Nội.
Vì con làm việc tốt, ông đem con đi luôn và con ở ngoài đó đến hai năm. Trong thời
gian làm thuê, có ông nhân viên ngoại giao người Đức cạnh nhà. Ông ta lớn tuổi,
nhưng ngỏ ý muốn cưới con và đem về Đức khi mãn nhiệm. Muốn giúp gia đình nên
con đồng ý, dù con chỉ mới 22 tuổi trong khi ông ta đã hơn 60"

Tôi nhìn chị kỹ hơn. Năm 1975, chị mới 19, thì năm nay, có lẽ chị chỉ mới 27, nhưng
xem chị già và phong trần nhiều. Chị thuộc loại đàn bà xấu, dưới trung bình, lại thêm
đôi chân bị khập khễnh. Có lẽ những bệnh tật, bất hạnh và mặc cảm đã làm chị già
trước tuổi?"
"Con theo chồng về Đức được ba năm thì phải bỏ trốn, rồi ly hôn, vì ông này mỗi lần
say rượu là đánh đập con tàn nhẫn. Con phải vào nhà thương cả chục lần mỗi năm.
Không có tiền bạc hay của cải, làm bồi bàn khổ cực, nên con nghe lời rủ rê của bạn
bè chạy qua Mỹ tìm đường sống. Con đến Los Angeles được 6 tháng nay"
Đại khái, chị đang làm nhân viên thoa bóp (masseuse) cho một tiệm trên San
Bernardino. Thu nhập cũng tạm đủ sống, nhưng có cơ hội, người chủ muốn sang tiệm,
nên chị tìm cách mua lại.
"Con dành dụm được hơn 12 ngàn đô la, nhưng còn thiếu năm ngàn nữa. Nghe tin
ông Tổng ở đây, con hy vọng ông giúp cho con số tiền này để con có cơ hội vươn
lên".
Tôi đính chính với chị, tôi đã hết là ông Tổng, hiện nay chỉ là một nhân viên xoàng
của một ngân hàng nhỏ ở Wall Street, sống đời trung lưu bình dị như hàng triệu
người Mỹ khác. Nhưng may cho chị là hôm ấy, gần ngày Giáng Sinh, tôi thấy rộng
lượng và nhất là vừa nhận được tấm chi phiếu khá lớn của ngân hàng cho tiền thưởng
cuối năm.
Tôi cho chị mượn năm ngàn và thực sự, không nghĩ rằng mình sẽ thấy lại số tiền này,
như nhiều trường hợp vẫn luôn xảy ra với bà con bạn bè.
Nhưng chỉ sáu tháng sau, chị lại tìm đến nhà trả lại số tiền năm ngàn và còn muốn
đưa thêm ba ngàn tiền lãi. Tôi không có nhà, vợ tôi chỉ nhận lại năm ngàn không lấy
lãi và chúng tôi đều đồng ý là số tiến năm ngàn khứ hồi này quả là chuyện thần thoại
của Hollywood. Chị còn khoe với vợ tôi là đã mua thêm một tiệm massage khác.
Bẵng đi 5 năm, tôi không gặp lại chị và cũng không liên lạc gì. Tình cờ, tôi và bạn bè
vào một quán ăn khá sang trọng ở Bolsa (quận Cam) và người chủ tiệm đứng đón tiếp
chúng tôi là chị Gấm ngày nào.
Chị huyên thuyên câu chuyện, "Làm massage có tiền nhưng nhức đầu với nhân viên,
khách hàng và cơ quan công lực, nên con bán hết năm tiệm và quay ra kinh doanh
nhà hàng. Ngoài tiệm này, con còn 2 tiệm nữa ở khu phố Tàu và khu đại học UCLA."
Chị cũng khác hẳn lúc xưa. Áo quần thời trang bảnh bao, ăn nói lịch thiệp hơn, cư xử
đúng như một bà chủ, và chiếc xe Mercedes đời mới đậu ngay cạnh cửa nói lên sự
"thành công" của chị.
Sau bữa ăn miễn phí, tôi cũng không liên lạc gì với chị, vì công việc làm ăn của tôi
lúc này đem tôi đi khắp thế giới, không mấy khi về lại California.
Cho đến năm 1997, khi tôi đi dự một hội thảo và triển lãm về ngành ngân hàng ở
Chicago, chị lại xuất hiện.
Tôi đang nghiêm túc ngồi trên bàn làm phối hợp viên (moderator), còn chị thì tươi
cười chào tôi trong bộ âu phục của một nhân viên cao cấp (executive), với một thẻ bài
đeo trên người có tên rất Mỹ là Christina Spencer.

Trong bữa ăn chiều sau hội thảo, chị đưa tấm hình chồng chị và đứa con đã lên 3, rồi
tiếp tục, "Trong khi kinh doanh, con đi học thêm vào buổi tối và cuối tuần, cuối cùng
cũng lấy được mảnh bằng Cử nhân (Bachelor) về Tài chính (Finance). Sau đó con đi
làm cho Wells Fargo (ngân hàng lớn ở California), gặp chồng con là Phó Giám Đốc
R&D cho Xerox nên đời sống hai đứa cũng tốt đẹp. Chúng con đang sống ở Palo Alto
(một khu giàu của Bắc California cạnh đại học Stanford)".
Một nhân công nghèo hèn, thất học với một nhan sắc kém cỏi, lại gặp nhiều gian
truân, chị đã lên tới đỉnh sung túc của một xã hội có sự cạnh tranh khắc nghiệt giữa
nhiều loại dân tứ xứ.
Tôi nhìn lại chị thêm lần nữa, một biểu tượng đáng khâm phục cho ý chí cầu tiến và
sự hy sinh vô bờ để đạt đến giấc mộng của mình.
Dĩ nhiên là chị không nói ra, nhưng tôi tin là trong cuộc hành trình 22 năm vừa qua
của chị, đã không thiếu những tình huống hiểm nghèo, cay đắng và tuyệt vọng chị
phải đối diện. Sức mạnh nội tại nào đã giúp chị vượt qua và bay cao mới thực sự là
"cú đấm thép" mà cộng đồng chúng ta hay bàn luận.
Không thiếu những trường hợp như chị trong cộng đồng người Việt ở hải ngoại. Rời
quê hương với hai bàn tay trắng, thiếu sót mọi kiến thức, kinh nghiệm và quan hệ trên
xứ người, những người Việt như chị đã vượt lên mọi rào cản, trở ngại để dành cho
mình một chỗ đứng dưới ánh mặt trời (a place in the sun).
Tôi muốn nói với các doanh nhân trẻ và nhỏ của Việt Nam, trong hay ngoài nước, là
nếu những con người như chị Gấm đã làm được, chúng ta cũng sẽ làm được.
Điều thú vị nhất là lần ăn tối ở Chicago với chị Gấm, tôi bốc được một lời khuyên
trong chiếc bánh may mắn (gọi là fortune cookies mà các nhà hàng Tàu ở Mỹ thường
mời khách free.
Bánh kèm bên trong một lời bói toán hay một câu nói của doanh nhân). Tôi còn giữ tờ
giấy này, "Thua cuộc chỉ là một tình trạng tạm thời. Bỏ cuộc biến nó thành một sự
kiện thường trực". (Being defeated is often a temporary condition. Giving up is what
makes it permanent (Marlene vos Savant).
Chúng ta không tiên đoán về tương lai, chúng ta đang tạo dựng nó hàng ngày.
Bài viết của tiến sĩ Alan Phan
Huyệt Dũng Tuyền
Đơn thuốc ngàn vàng” khi ở tuổi 102 của lương y thọ 141 tuổi

Sun Simiao (541 - 682), thọ 141 tuổi là một nhà y khoa nổi tiếng của Trung Quốc.
Ông để lại nhiều kiệt tác về y học cổ truyền Trung Quốc về những bí kíp dân gian và
huyệt đạo.
Ông viết trong cuốn “Đơn thuốc ngàn vàng” khi ở tuổi 102 rằng: làm động tác vỗ
lòng bàn chân hằng ngày sẽ giúp đẩy lùi bệnh tật.
Vỗ vào đây thường xuyên có thể phòng và trị hơn 100 loại bệnh, cách làm cũng rất
đơn giản, ai cũng có thể làm được.
Qua hàng nghìn năm kiểm chứng, động tác này có tác dụng tốt đối với 127 bệnh khác
nhau, điển hình là đau lưng, nhức mỏi bàn chân và đầu gối, bệnh tim, cao huyết áp,
thấp khớp.

Cụ thể, nó mang lại các tác dụng dưới đây:
1. Ngăn chặn chứng đau đầu
Động tác này giúp phòng và điều trị các chứng bệnh mãn tính phổ biến và thường
gặp do âm dương thiếu dương, thiếu thực thượng tiêu, can thận bất túc, gan ruột tăng
động.
2. Hồi phục sức khoẻ
Đối với các bệnh thoái hóa do lão hóa sớm và các bệnh hao mòn, mệt mỏi như chứng
loạn thần kinh và suy nhược thần kinh, vỗ vào lòng bàn chân sẽ giúp hồi phục đáng
kinh ngạc.

3. Tăng cường và củng cố sức khoẻ của thận
Động tác này giúp phòng và chữa nhiều bệnh mãn tính của người cao tuổi, đặc biệt
các bệnh về thắt lưng, chân tay do “chân già gân guốc”.
4. Phát triển trí tuệ
Đối với trẻ em và thanh thiếu niên, nó thúc đẩy sự phát triển thể chất và tinh thần,
phát triển trí tuệ, khơi dậy tiềm năng của trẻ.
5. Nuôi dưỡng gan và cải thiện thị lực
Động tác này có tác dụng nhất định đối với các bệnh mãn tính về gan mật và các
bệnh về mắt như cận thị và viễn thị.
6. Giảm trầm cảm, giải tỏa cảm xúc
Làm động tác này khi tâm trạng không tốt, bạn có thể loại bỏ ngay các triệu chứng
trầm cảm, lo âu, lãnh cảm,…
7. Định tâm trí óc, cân bằng tâm trí
Vỗ vào lòng bàn chân khi bạn đang mệt mỏi về thể chất và căng thẳng có thể giúp
tinh thần minh mẫn, tâm trạng ổn định, tư duy nhanh nhạy và tràn đầy năng lượng.
Nó có tác dụng chữa mất ngủ rất tốt.
8. Tăng cường miễn dịch
Động tác đơn giản này giúp điều chỉnh khí và máu trong cơ thể, tăng cường chức
năng miễn dịch của con người.
Cách thực hiện
- Tư thế chuẩn bị: Ngồi thẳng trên ghế. Lưng phải thẳng, thoải mái, không gượng ép,
gò bó, mắt nhắm nhẹ, từ bỏ mọi suy nghĩ tự nhiên, duy trì trạng thái thoải mái xung
quanh cơ thể, ngồi yên tĩnh trong khoảng 15 phút.
- Tiếp đến, mở mắt, đặt bàn chân phải lên phần trên của đầu gối trái, sau đó vỗ nhẹ
vào huyệt ở giữa bàn chân phải. Khi vỗ, lực nên đều, vừa phải, không quá mạnh cũng
quá nhẹ. Số lượng nhịp tăng dần, nhưng không quá 900 nhịp.
- Ngày đầu tiên tập luyện, vỗ mỗi bên 100 lần, ngày thứ hai tăng lên mỗi bên 200 lần,
ngày thứ ba 300 lần.
Thời gian thực hiện:
Mỗi tối một lần hoặc một lần vào buổi sáng và một lần vào buổi tối.
Hãy thử động tác đơn giản không hề tốn kém này để nhận về những tác dụng tuyệt vời
của nó dành cho cơ thể.
VietBF©sưu tập
GÁI ĐIẾM NHƯNG NÓ HƠN XA CÁI THỨ CÓ ĐỊA VỊ XÃ HỘI MÀ VÔ CẢM
Tâm Trương Văn

Ảnh : minh họa
Trời bừng sáng sau cơn mưa đêm … Bầu không khí tươi mát ùa vào căn phòng trực
cấp cứu của bệnh viện. Cô y tá trẻ mặc bộ blouse trắng nhận ca trực, cô vừa lật cuốn
sổ ghi chép của ca trước vừa sửa lại bình hoa tươi trên bàn. Hai má cô ửng hồng, đôi
mắt long lanh và làn môi xinh tươi như hoa hồng mới nở.
Cách đó không xa, ông bác sĩ tuổi trung niên ngồi trước bàn làm việc của mình, mỉm
cười nhìn dòng chữ “Thầy thuốc như mẹ hiền” uốn bằng đèn huỳnh quang màu đỏ
tươi rực rỡ vừa mới sắm.
Bỗng một chiếc xe gắn máy phóng thẳng tới cửa phòng cấp cứu. Gã lái xe mặt mày
bặm trợn, ngồi sau là cô gái mặc mỗi chiếc áo nịt, phấn son nhòe nhoẹt. Cô ta đang
ôm một thằng bé chừng mười tuổi được quấn trong cái áo khoác phụ nữ loang máu.
Gã lái xe giật thằng bé trên tay cô gái rồi bồng vào trong phòng, nói với cô y tá:
– Bác sĩ ơi cấp cứu !
Cô y tá rời mắt khỏi cuốn sổ:
– Sao vậy ?
– Thằng bé bị tai nạn giao thông !
– Anh là bố nó à ?
– Không, tôi lái xe ôm…
– Thế còn cô kia ?
Cô y tá liếc mắt về phía cô gái ăn mặc hở hang đứng ngoài cửa rồi bĩu môi cau mặt.
Nước mưa đã cuốn trôi lớp son phấn rẻ tiền trên mặt cô ta để lộ ra lớp da nhợt nhạt.
“Trông chẳng khác gì gái điếm đứng đường mạt hạng. Vào nơi công cộng mà dám
phô ra như thế à ?…” – Cô y tá nghĩ.
Quả thật cô gái mặc áo ngực ấy là một gái điếm nghèo, sáng sớm nay cô đang đi xe
ôm của gã kia về phòng trọ thì gặp thằng bé bị tai nạn nằm ngất bên đường. Chiếc xe
nào đã quẹt phải nó rồi bỏ chạy luôn. Thương hại, cô cởi áo khoác quấn cho thằng bé
rồi cùng anh xe ôm đưa nó đến đây.

Gã xe ôm bối rối liếc qua cô gái, ấp úng trả lời cô y tá:
– À ! Cô này…
Cô y tá xinh đẹp không thèm nhìn hai người, cất giọng lạnh lùng:
– Sang bên kia làm thủ tục nhập viện.
Gã xe ôm đặt thằng bé xuống thềm, rồi chạy sang dãy nhà đối diện. Người bảo vệ chỉ
cho gã cái lỗ hình vuông bằng hai bàn tay trên tấm kính dày, chung quanh bịt lưới sắt.
Gã khom lưng nhìn vào trong ô vuông đó, thấy gương mặt hồng hào của người nữ
nhân viên ngồi sau chiếc bàn chất đầy sổ sách. Gã nhũn nhặn:
– Chị ơi, cho tôi làm thủ tục nhập viện…
Người phụ nữ không ngẩng mặt lên, nói máy móc:
– Tên gì ? Hộ khẩu ? Chứng minh nhân dân ?…
– Dạ… thằng nhỏ mà !…
– Thằng nhỏ à ?… Anh là gì của nó ?
– Tôi lái xe ôm… Thấy nó bị tai nạn nên chở tới đây.
– Rắc rối đây ! Sao anh không gọi bố mẹ nó tới làm thủ tục nhập viện ?
Gã xe ôm nói lắp bắp:
– Tôi đâu biết bố mẹ nó… Với lại gấp quá ! Cấp cứu mà !
– Thôi được ! Nộp tiền tạm ứng viện phí.
– Bao nhiêu chị ?
– Hai triệu.
Gã xe ôm ngẩn ra, hắn biết trong túi mình có chưa tới hai trăm ngàn.
Gã móc hết tiền ra rồi nói với chị nhân viên:
– Tôi chỉ có bi nhiêu… Chị làm ơn cho thằng bé nhập viện, rồi tôi sẽ tìm bố mẹ nó tới
thanh toán.
– Không được ! Anh không biết bố mẹ nó thì làm sao mà tìm ?
– Chị làm ơn… Thằng bé sắp chết !…
– Đã bảo không được ! Chị nhân viên gắt, cộc cằn máy móc: Bệnh viện đã quy định.
Gã xe ôm đành chạy trở lại lại phòng cấp cứu, hỏi cô gái điếm:
– Cô có tiền không ?…
Cô gái khẽ quay đi, moi trong chiếc áo nịt ra mấy tờ bạc được xếp cuốn chặt rồi đưa
cho anh xe ôm. Anh ta mở ra: Chưa tới trăm ngàn !…
– Bi nhiêu nhằm nhò gì ? Anh xe ôm lắc đầu cau mặt.
Mặt anh xe ôm xám ngắt, mắt đỏ ngầu, hai hàm răng nghiến chặt của anh ta như
muốn nhai nát cái gì đó… Cô gái điếm nhìn bộ mặt cau có của anh ta mà phát sợ, nói
như phân trần:
– Đêm qua mưa… tôi không có khách…
Thằng bé nằm dưới thềm kêu khóc thảm thiết. Nhìn nó thật thê thảm: Chiếc quần đùi
rách tướp để lộ ra cẳng chân dập nát, da thịt chỗ đó bầy nhầy. Máu vẫn chảy từ vết
thương chưa được băng bó. Da thằng bé bợt nhớt như con cá ươn, ngực thoi thóp và
đôi mắt long lanh đảo nhìn mọi người như cầu cứu. Trong túi áo ngực của nó còn thò
ra xấp vé số ướt nhẹp.

Gã xe ôm nhìn thằng bé mà ứa nước mắt. Gã chợt quỳ mọp xuống trước mặt ông bác
sĩ, hai tay cầm mấy tờ bạc cô gái điếm vừa đưa đội lên đầu:
– Tôi lạy bác sĩ ! Bác sĩ làm ơn cứu thằng bé ! …
Khuôn mặt đen sạm của gã xe ôm méo mó khổ sở. Ông bác sĩ ngoảnh mặt đi chỗ khác,
nhịp nhịp chân phải… Gã xe ôm biết có quỳ xin cũng không được. Gã đứng dậy nói
với cô gái điếm:
– Thôi được ! Cô trông thằng bé, để tôi đi cầm đỡ chiếc xe vậy.
Cô gái điếm lau nước mắt:
– Hay anh… để em qua phòng bên kia… bán máu ?
Gã xe ôm nhìn lướt qua thân hình gầy gò của cô gái, lắc đầu:
– Cô thì có bao nhiêu máu mà bán ? Chưa chắc họ đã chịu mua…
Gã nói xong hấp tấp chạy ra cửa bệnh viện.
Lúc ấy phòng cấp cứu tiếp nhận thêm mấy bệnh nhân: Một cô gái tự tử vì thất tình,
một anh chàng say rượu bị trúng gió và một người đàn ông bị nhồi máu cơ tim, ông
này được đưa tới bằng xe hơi Mercedes kèm hai Honda @ hộ tống. Người thân của
ông nhà giàu đứng chật phòng cấp cứu. Bà vợ mập mạp của ông ta nhanh nhẹn dúi
vào tay bác sĩ và cô y tá mỗi người một phong bao:
– Tốn kém bao nhiêu cũng được, bác sĩ mau mau cứu sống chồng tôi.
Ông bác sĩ vội vã rời cái bàn như bị bắt vít từ sáng, cô y tá cuống quýt đẩy băng ca…
Ông bệnh nhân “đại gia” được đưa thẳng vào phòng chăm sóc đặc biệt không cần
qua thủ tục nào. Trong khi đó, thằng bé bị bỏ quên ngoài thềm cùng cô gái điếm.
… Ánh mặt trời rực rỡ chiếu xuống sân bệnh viện. Ba lá cờ phấp phới tung bay trên
đỉnh cột thép không rỉ, trên cùng là cờ đảng, giữa lá cờ nước và dưới cùng là cờ bệnh
viện với hình con rắn mổ cái cốc thủy tinh. Cuộc chào cờ buổi sáng thứ hai của cán
bộ nhân viên bệnh viện vừa kết thúc. Người thân của những bệnh nhân nghèo kéo
nhau tụ tập dưới chân cột cờ để nhận cơm, nhận cháo từ thiện của một sư bà mang
tới.
Đang múc cơm cháo cho mọi người, sư bà bỗng nghe tiếng kêu rên của thằng bé từ
phòng cấp cứu vọng ra. Bà ngừng tay lắng nghe… tiếng kêu rên càng lúc càng rõ
hơn… Bằng tâm thức của một người tu hành, sư bà thấu hiểu tiếng kêu tuyệt vọng của
một sinh linh. Bà vội trao công việc phát cơm cháo cho người khác rồi chạy tới.
Thằng bé đã kiệt sức, mắt nhắm nghiền… Cô gái điếm bất lực ngồi bên cạnh. Sư bà
cúi sát xuống khuôn mặt trẻ thơ trắng bệt:
– Nam mô A Di Đà Phật !…
Thằng bé mở mắt nhìn bà sư, nước mắt nó ứa ra. Sư bà nhìn chiếc áo phụ nữ vấy máu,
rồi liếc qua cô gái ốm yếu ăn mặc hở hang phong phanh… Bà hiểu ngay sự tình, liền
quay lại chỗ phát cơm cháo từ thiện, nói với mọi người:
– Thưa quý vị ! Trong kia có một đứa trẻ đang hấp hối vì không có tiền nhập bệnh
viện. Tôi biết quý vị ở đây cũng không giàu có gì…

Sư bà chỉ nói được như vậy. Những người nghèo khó lại có trái tim nhạy cảm, họ hiểu
ngay điều sư bà muốn nói và việc cần làm. Thế là chiếc vung nồi cháo từ thiện biến
thành thùng công đức…
Vừa lúc đó gã xe ôm trở về, mặt mướt mồ hôi. Gã đã cầm được chiếc xe gắn máy là
cần câu cơm của gia đình, phải năn nỉ mãi mới được triệu rưỡi, cộng với số tiền của
gã, của cô gái và lòng hảo tâm của nhiều người nghèo, may quá được hơn hai triệu !
Đủ ứng tiền nhập viện cho thằng bé.
Mọi người thở phào nhẹ nhõm, ngồi quây quần bên nhau ở góc sân chia nhau húp
những bát cháo từ thiện.
Bỗng cô y tá xăm xăm đi tới nói với gã xe ôm:
– Thằng bé cần phải tiếp máu. Nhóm máu O…
– Trời ! Gã xe ôm thốt lên ! Thẫn thờ đặt bát cháo đang húp dở xuống nền gạch…
Bầu không khí như chết lặng trước tình huống bất ngờ. Cô gái điếm bỗng lên tiếng:
– Máu O à ? Tôi nhóm máu O !…
Nói xong, cô nhanh chóng theo y tá vào phòng hiến máu. Gã xe ôm cũng vội vã bước
theo…
Nửa giờ sau gã xe ôm dìu cô gái điếm ra. Trên gương mặt nhợt nhạt của cô hé nở nụ
cười.
Nguồn : Sưu Tầm

NHỮNG CÂU NÓI HÀI HƯỚC CHO VUI CỬA VUI NHÀ...
Ảnh trên mạng

1. Già người, già tóc, già râu. Bộ phận chiến đấu còn lâu mới già.

2. Mình ngu nhiều kẻ ngu hơn, cho nên được gọi là khôn hơn người.
3. Tái dê chấm với tương gừng, ăn xong rồi lại phừng phừng như dê.
4. Ở giữa 2 cái chân thật là 1 cái chân tình.
5. Yêu nhau cởi áo cho nhau. Ghét nhau trợn mắt: Áo đâu? Mặc vào!
6. Phải bình tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu!
7. Nhan sắc có hạn, mà lựu đạn thì có thừa.
8. Muốn ngủ ngon thì đừng lấy vợ. Muốn không nợ thì đừng có yêu. Muốn cao siêu thì
đừng dại gái. Muốn thoải mái thì vào... nhà tu.
9. Buổi sáng thức dậy. Thể dục thể thao. Da dẻ hồng hào. Hứng khởi tuôn trào. Lại
vào ngủ tiếp.
10. Hội trường yên lắng ngủ say. Thuyết trình vừa dứt... vỗ tay ra về.
11. Ăn hột mít luộc có thể gây mất đoàn kết nội bộ và nghi ngờ lẫn nhau!
12. Không có gì làm anh em ta xa cách. Chỉ..."hôi nách" làm xa cách anh em.
13. Văn hay chữ tốt sao bằng thằng dốt lắm tiền.
14. Bò không ăn cỏ, bò ngu. Trai không cua gái, trai ngu hơn bò!.
15. Nếu tiền không làm bạn hạnh phúc thì hãy đưa nó cho tôi.
16. Em xinh đâu phải nụ cười, em xinh là bởi nhiều người xấu hơn..!
17. Vì một người “đi cố” làm cả phố ‘’ tắc đường’’
18. Em đen nhưng tâm hồn em trong trắng, vì nhà em nghèo em giang nắng ...em đen.
19. Bia độc hơn rượu, bằng chứng trên thế giới chỉ có "bia mộ" chứ nào thấy "rượu
mộ" bao giờ.
20. Mập không phải là cái tội. Mập là để thể hiện sự vượt trội về thể xác hơn người.
21. Những câu nói bất hủ, đọc sẽ không buồn ngủ...
22. Bạn, là người khen ta khi ta đúng; chê ta lúc ta sai. Kẻ thù, là người khen ta khi ta
sai; chê ta lúc ta đúng.
Còn kẻ mà lúc nào cũng chê ta, cho dù ta đúng hay sai thì đó chính...là...VỢ
TA.
(Sưu tầm)
Melatonin - thần dược phòng ngừa bệnh Alzheimer
BS Phạm hiếu Liêm
Thưa các anh chị,
Trong 1 Email của Bác sĩ Phạm Hiếu Liêm có nhắc tới công dụng của thuốc
melatonin về giúp memory Trí Nhớ .
Chúng ta cũng biết là việc mất trí nhớ với tuổi già là 1 triệu chứng quan trọng nhất
của Alzheimer Disease.
Email của Bác sĩ Liêm thúc đẩy tôi tìm hiểu thêm về Melatonin.
* Melatonin là 1 chất do thân thể chúng ta sản xuất được, nó không phải là thuốc do
người chế tạo ra. Nó có tự nhiên trong người chúng ta.
Melatonin có tác dụng khiến người ta buồn ngủ ban đêm khi ánh mặt trời xuống.
Trạng thái này có tên là Circadian cycle.
Người ta nhận thấy mức lượng Melatonin lên cao trong thân thể về ban đêm khi trời
tối.
Nếu mức lượng Melatonin xuống thấp vào ban đêm thì chúng ta khó ngủ.

Hơn 30 năm trước , người ta biết đến nhiều về Melatonin khi T.T Bush ” bố” đi công
du mấy nước Á Châu và phải đầy đủ về ngủ để có minh mẫn bàn cãi với chính
phủ Nhật Bản, Đại Hàn, Trung Hoa.
Lúc đó người ta mới biết là bác sĩ cho T.T Bush uống Melatonin khi Ông lên máy bay.
Dân chúng Mỹ, ngoài các chuyên viên Đại Học Y Khoa, lần đầu tiên biết đến
Melatonin là nhờ T.T Bush.
Tôi dùng Melatonin hơn 15 năm nay và tôi hài lòng về thuốc này.
Thuốc làm ta dễ ngủ hơn phần nào nhưng nó không phải là thuốc ngủ, nó không
có công hiệu nhanh và mạnh như thuốc ngủ.
Khi dùng nó, ta phải nhớ nó cũng như rễ cuống sen mà ông cha chúng ta hay
dùng để dễ ngủ, hao hao giống các loại tisane, chamomile …
Mấy tháng trước người ta lại nghe nói tới Melatonin khi đọc báo được biết T.T
Trump được các Bác sĩ cho uống thêm Melatonin khi Ông bị Covid19 và phải nhập
viện.
Lúc đó dân chúng mới biết là Melatonin cũng có công hiệu chống Virus Vũ Hán nữa.
Tuần qua, Trường Y Khoa của Đại Học Tokyo vừa công bố 1 công trình khảo cứu Y
Học khi các Bác sĩ Nhật Bản tại Tokyo dùng Melatonin cho các con chuột uống,
và nhận thấy các con chuột già mà trí nhớ đã xuống nhiều rồi, lại có triệu chứng
Trí Nhớ trở lại gần 50%.
Đây là 1 kết quả vô cùng khả quan.
* Melatonin có thể dùng tới 10 mg tối trước khi đi ngủ, dose thông thường là 5 mg.
Tôi hay dùng 5mg vào buổi tối.
Melatonin mua tại nhà Pharmacy nào cũng có, có loại mình uống thích hợp hơn loại
khác.
Tôi hay uống loại Melation của hãng NATROL, họ làm 2 loại Chewable và Gum 5mg.
Tôi thích loại chewable hơn. Cả hai loại có thể dùng mà không cần uống thêm
nước rất tiện lợi khi đi máy bay.
Cả 2 loại này đều bán tại Costco Warehouse. Giá bán là 13$ 1 chai 250 viên.
Nếu Melatonin vừa làm dễ ngủ, chống Covid19, phòng ngừa Alzheimer Disease
thì hay quá.
Tôi không thấy có adverse effects gì cả trong hơn 15 năm nay.
Có nhiều bản tin còn nói Melatonin còn phòng ngừa Ung Thư như Vitamin D3 nữa.
Tôi không dám bàn luận vì chưa thấy có công trình khảo cứu nào do các Đại học
danh tiếng công bố.
Tôi nghĩ tin về Melatonin có thể giúp đỡ anh chị nên viết bài này gửi tới các anh chị.
Rất thân mến,
BS Nguyen Thuong Vu

"The journey to find a Nursing Home"
(Hành trình đi tìm nhà dưỡng lão)
Mới đây tình cờ đọc được một bài viết trên mạng xã hội phản ảnh một phần thực tế về
sinh hoạt tại một viện dưỡng lão ở quận Cam, California, của một cô gái Mỹ gốc Việt,
cô Mary Tran, một người được đào tạo trong lãnh vực "Y Tế & Dịch Vụ Nhân Sinh"
(Health & Human Services field).
Xin trân trọng lược dịch và đăng lại để làm trải nghiệm cho những ai đang đi tìm nhà
dưỡng lão hay viện hưu dưỡng (Nursing Home - Senior Assistance Living) trên đất
Mỹ cho người thân, đỡ bàng hoàng. Bài viết có tựa đề:.…
Tháng trước đây mình có giúp làm một tờ Giấy ủy quyền (Power of Attorney) cho một
người thân của bạn mình, đang điều trị tại một bệnh viện địa phương về bịnh tai biến,
lý do bệnh viện muốn chuyển người thân bạn mình qua một khu trung tâm nghỉ dưỡng
có cơ sở Phục hồi chức năng (Nursing Home - Rehab), để bệnh nhân vừa dưỡng bệnh
vừa qua vật lý trị liệu. Tình hình đại dịch COVID-19 như hiện nay, tất cả mọi nơi đều
quá tải, không còn chỗ trống, nhân viên quản lý bệnh nhân (Case Manager) vẫn chưa
tìm được một nơi nào khả dĩ. Thế là bạn mình gọi nhờ tôi giúp đỡ. Tôi hứa sẽ giúp
bạn tôi tìm một nhà dưỡng lão tốt.
Chưa có kết quả, thì bạn tôi báo tin vui rằng không cần làm phiền tôi nữa, nhân viên
sở xã hội của bạn mình (Social worker) đã tìm giúp cho bạn mình một trung tâm Phục
hồi chức năng vừa có luôn cơ sở dưỡng lão (Nursing Home - Rehab) tốt, gần bệnh
viện, để tiện cho việc đi lại, đưa đón. Mình rất vui và yên tâm vì biết rằng người thân
của bạn mình biết được tiếng Anh và còn rất tỉnh táo, nên tin chắc là sẽ không một ai
có thể ăn hiếp được người thân đó của bạn tôi. Với lại, sau này khi đã phục hồi được
một phần chức năng, người thân của bạn tôi cũng sẽ phải chuyển qua sống trong một
viện dưỡng lão lâu dài thôi. Vì thế đây coi như một cuộc trải nghiệm...
Nghe bạn nói thế mình chỉ biết khuyên bạn mình nên hết sức cẩn thận, đừng quá vội
tin ai trong việc chọn lựa cho người thân mà bạn yêu thương một nhà hưu dưỡng. Bởi
lẽ trong nghề mình quá biết "con quạ nào lại không đen", chẳng qua nó có biết khéo
che đậy hay không mà thôi.
Thật vậy, hai ngày sau khi được bạn mình cho biết địa chỉ cơ sở của nhà "Care
Home" nầy, mình đã ghé thăm người thân của bạn tôi tiện thể cho bạn tôi ý kiến
chuyên môn của mình. Vào thăm, gặp người thân của bạn tôi, ngồi đó, trên một chiếc
xe lăn, gục đầu, nửa thức nửa ngủ, lờ đờ. Tôi hỏi người giúp việc ở đây, họ trả lời là
bạn ấy từ ngày vào đây ban ngày thường hay ngủ suốt.
Mới đầu tôi nghĩ có lẽ ông ta mới từ bệnh viện qua nên chưa quen hơi, với lại uống
nhiều loại thuốc mới, có thể chưa quen. Tôi yêu cầu xin họ cho tôi coi lại danh sách
thuốc PRN mà y tá đang cho ông ta uống. Cũng nên biết thêm đơn thuốc PRN là chữ
viết tắt của "pro re nata" có nghĩa là việc dùng thuốc không theo lịch trình. Thay vào
đó, đơn thuốc được thực hiện khi cần thiết. Tôi xem qua danh sách PRN, khám phá ra
họ cho bệnh nhân uống tối đa liều thuốc ngủ cho phép, tôi có hỏi bệnh nhân thì người

thân của bạn tôi nói là không hề yêu cầu thuốc ngủ, trong khi Y tá một mực nói là có
yêu cầu.
Trước khi đi mình lấy điện thoại chụp nhiều hình ảnh chung quanh gian phòng của
ông bạn. Hai ngày sau tôi quay lại, thùng rác và rác cá nhân vẫn chưa đổ hay dẹp, tôi
gọi Y tá trực hôm đó để khiếu nại, họ đổ thừa là tại có hai loại rác khác nhau, người
phụ trách vệ sinh (house keeping) tưởng là rác y tế nên không dọn. Mùi hôi thúi từ đó
xông lên nồng nặc.
Còn thức ăn thì khỏi phải bàn, 90% món ăn là từ đồ hộp có sẵn, thứ phát chẩn, hoặc
là thức ăn đông đá, thịt gà thì cứng và khô như gỗ, đậu đũa (green beans) từ hộp lon
ra thì mặn chát, nguội lạnh, thế mà tụi nhà bếp lại còn cắt luôn khẩu phần sữa dinh
dưỡng của người già làm mình phải đi cãi lộn với họ, vì mình biết chắc một điều là
tụi nó giấu sữa Ensure để đem về.
Ngày hôm sau nữa mình lại đến, lần nầy Y tá quên không rửa vết thương và thay băng
mới cho vết thương ngã té của ông bạn mình trong lần ngã trước đây bị nhiễm trùng.
Trời ạ, vết thương cần thay băng mỗi ngày 2 lần. Thuốc uống cho bệnh nhân thì một
số đã được phân chia sẵn (prepack) trong những túi nylon nhỏ, tụi nó cứ đem cho
bệnh nhân uống mà không cần coi lại, vì dạng thuốc đóng gói sẵn, nên chuyện sai sót
thuốc dư thiếu thừa là chuyện bình thường, nhưng Y tá không hề kiểm tra lại. Thuốc
huyết áp, mém chút nữa người thân của bạn tôi phải uống liều gấp đôi. Tôi khuyên
ông khi uống thuốc phải coi chừng, nhưng vì quá đau nhức và không đủ sức khỏe nên
ông cũng không buồn lên tiếng. Mình biết chắc ông bị cho uống thêm liều thuốc ngủ
trong mục PRN mà không làm gì giúp được ông.
Đỉnh điểm là khi cô nhân viên phụ việc cho Y tá (Nurse Aid) đưa cho ông ly nước để
uống thuốc, tôi thấy không bình thường, khi ngửi có mùi rất khó chịu, mình vặn hỏi
sao lại đưa nước lấy trong cầu tiêu (rest room) cho bệnh nhân uống, nàng một mực
chối. Mình yêu cầu nàng viết giấy xác nhận cho mình lấy mẫu nước để gởi đi phòng
lab thí nghiệm, nếu không mình dọa sẽ gọi cảnh sát (state police) và tố giác trung tâm
về tội ngược đãi bệnh nhân (neglected patient), tới khi đó nàng mới xin lỗi rối rít và
đổ thừa cho nhà bếp đưa, chớ nàng hoàn toàn không biết gì.
Còn nữa, họ cho biết trung tâm có dịch vụ đưa đón chuyên nghiệp (professional
transportation), hôm đó mình mới vỡ lẽ chứng kiến bà thư ký phục dịch tại quầy tiếp
đón (front desk) lại kiêm luôn tài xế trong dịch vụ nầy. Bởi khi chứng kiến cảnh bà
nầy đưa người già đi khám bệnh về, khi đưa ra khỏi xe, chiếc xe lăn (wheel chair) của
ông lão bị vướng vào vạt áo dài đầm xòe của bà tài xế làm cho ông lão bị lăn cù
xuống đất không tài nào đứng lên được nữa, may mà ông lão không hề hấn gì. Vì
không kinh nghiệm và không qua khóa huấn luyện chuyên môn nào về "transfer
patient" nên bà ta mới mặc chiếc váy dài lê thê như đi dự dạ tiệc, tội nghiệp cho ông
lão phải một phen lộn nhào bầm dập. Thấy tình cảnh nầy mình chạy vào gọi người ta
ra giúp. Mình chắc chắn là gia đình họ sẽ không hề biết những chuyện thương tâm
như thế này.
Ngồi một chút, bổng tiếng la hét của người già khóc lóc, trộn lẫn tiếng mấy cô nhân
viên la hét, mùi hôi khai ở đâu xông lên nồng nặc không thể nào chịu nổi. Mình thừa

biết, khi có nhân viên từ tiểu bang (state) xuống kiểm tra thì mọi thứ đều tốt lành,
nhưng khi họ rời khỏi thì mọi thứ đâu cũng vào đó.
May mắn thay cuối cùng mình cũng tìm ra được cho người thân của bạn mình một
nhà dưỡng lão tương đối tốt hơn mà theo bản đánh giá của một viện đánh giá độc lập
trên bản xếp hạng có điểm khá cao, ở đây có RN (Registered Nurse) và BSN
(Bachelor of Science in Nursing) làm việc, chứ không phải chỉ có LPN (Licensed
Practical Nurse) như tại trung tâm cũ.
Phòng ốc sạch sẽ không hôi khai. Giường nằm tối tân có gắn máy báo động (sensor),
cứ mỗi 2 giờ sẽ gọi báo vào beeper của Y tá trực, sẽ có người đến xem chừng bệnh
nhân, trở bên thế nằm và chăm sóc vệ sinh cá nhân cho họ. Thực đơn nhà bếp thì
tương đối phong phú hơn, nhiều món ăn chọn lựa, có đầu bếp chuyên nghiệp lo việc
nấu nướng. Nói chung mọi thứ làm bạn yên tâm.
Mình gọi cho bác sĩ phụ trách yêu cầu xin chuyển ông ta đi qua chỗ mới nầy ngay.
Hai ngày sau mình ghé thăm ông ta tại nhà dưỡng lão mới nầy, không ngờ đi tránh vỏ
dưa lại gặp vỏ dừa, ông ta than với mình là ông bị co rút bắp chân (muscle spasm)
liên tục nên rất đau nhức không chịu được. Nghe thế mình sinh nghi là có thể ông ta
đã không được cho uống đúng thuốc hay bị thay thế (withdrawal), tôi hỏi ông có uống
thuốc giảm đau không, ông nói có, mình chờ đúng giờ ông ta được cho uống thuốc, để
coi có phải là loại thuốc giảm đau loại tốt Hydrocodone đúng hiệu không? y chang,
nó đổi thuốc bằng hiệu Tylenol, mình lại thêm một lần cải vã với Y tá và dọa sẽ tố cáo
gian lận, sau đó thì mọi việc yên ổn, ông không còn bị uống thuốc dzỏm nữa. (Tình
trạng Y tá ăn cắp thuốc rất phổ biến ở viện dưỡng lão)
Y tá ở đây làm việc rất máy móc, như câu chuyện về cái giường nằm thông minh được
họ xử dụng ở đây, cứ hễ 2 tiếng, bất kể bệnh nhân ngủ hay không, nhân viên trợ y
CNA (Certified Nurses Assistant) cứ đè bạn mình ra quay trái quay phải, khiến cho 2
đêm đầu làm cho ông mất ngủ.
Bạn tôi kể, con nhỏ trợ y CNA mới đầu thấy anh ta là người Việt tưởng không biết
được tiếng Anh, nên vừa ôm điện thoại nói chuyện với bồ vừa giúp ông ta, bạn tôi hỏi
lại có phải mày đang nói chuyện với bồ mày không? nó xin lỗi cứ tưởng bạn mình
không biết tiếng Anh, sau đó cô gái đổi qua ngôn ngữ khác để nói chuyện.
Mình kêu ông bạn mình thu âm gửi cho mình, mình nhờ nhóm bạn đồng nghiệp của
mình tại sở làm nghe là tiếng nước nào, sau khi biết là loại tiếng lóng hay tiếng bồi
(Creole), mình nhờ nhóm bạn dịch cho mình, họ không dám dịch vì nó quá tục. Mình
nói cứ dịch, hôm sau mình trở lại yêu cầu cho gặp Y tá trưởng (Nurse Manager) hay
Social Worker, hoặc Administrator để trình bày câu chuyện.
Họ tưởng mình là dân làm tiền chuyên nghiệp, kiểu như giả vờ bị ngược đãi (abuse
neglected) rồi giả vờ đòi đi kiện, để được ăn ở miễn phí, hay hù dọa kiếm tiền. Bà
quản lý ở đây hứa hẹn nhiều thứ cho mình, nghĩ thật buồn cười. Lúc đó mình mới nói
thật là mình đã từng làm việc trong nghề nên biết, chỉ cần chăm sóc tốt cho bạn tôi là
được.
Thời gian 3 tuần cũng qua mau, bạn mình nói đâu ngờ viện dưỡng lão (Nursing
Home) trên đất nước văn minh nầy sao mà nó kinh khủng như vậy. Mình cố giải thích
cho bạn mình rất nhiều chuyện, không hẳn hễ cứ biết được tiếng Anh, biết luật là

không ai ăn hiếp được mình. Ở viện dưỡng lão họ rất tinh vi, họ rành mọi kẽ hở, lơ
mơ là mình không làm gì được họ đâu.
Mình suy nghĩ rất nhiều trước khi viết bài này. Là một người từng làm việc ở viện
dưỡng lão, Hospice (khu chờ chết), Bệnh viện, mình biết người nhà của bệnh nhân
luôn phải biết ăn nói nhã nhặn, luôn biết tôn trọng, hòa nhã với các nhân viên làm
việc ở đây. Những ai đã từng gặp mình ở ngoài thì biết mình hiền khô à Nhưng đối
với những vấn nạn như thế nầy thì mình nhất quyết không nhân nhượng.
Sau cùng, dù biết mỗi gia đình, mỗi hoàn cảnh khác nhau. Nhưng nếu bạn thật lòng
yêu thương cha mẹ, anh em và người thân của mình thì xin bạn đừng bao giờ có ý
định đưa họ vào nhà dưỡng lão - Vô số nỗi buồn ở Nursing Home!"
(Hết trích)
Một lời khuyên của người trong nghề nghe sao não lòng!
Hay đó cũng là con đường mà mình sẽ chuẩn bị cho đời mình...
"NGÀY SAU SOI ĐÁ CUNG CẦN CÓ NHAU"
Anre Huynh
TỰ DO CHỌN TRƯỜNG VÀ TƯƠNG LAI HOA KỲ.
Quý Võ
Ai đang điều khiển Nước Mỹ?

Elon Musk, người giầu nhất thế giới, trả lời: “Quần chúng không ý thức mức độ các
nghiệp đoàn kiểm soát đảng DC.” The general public is not aware of the degree to
which unions control the Democratic Party.

Elon mạnh miệng như vậy vì vào năm 2021 Biden đã tổ chức một hội nghị thượng
đỉnh các hãng xe điện mà không cho Tesla tham dự chỉ vì không có nghiệp đoàn, bất
chấp thực tế Tesla sản xuất đến 2/3 tổng số xe điện tại Hoa Kỳ.
Nghiệp đoàn Giáo dục (Education Association of the United States) đứng đầu tại Mỹ
với 2,7 triệu hội viên, có nguồn lực tài chánh, và khả năng vận động chính trị rất lớn.
Tuy lúc nào Nghiệp đoàn Giáo dục cũng tự nhận là phi đảng phái nhưng trong thực tế
lại tuyệt đối ủng hộ tiền bạc và tích cực vận động cho đảng DC. Không có sự liên kết
này, đảng DC khó có thể thành công đến như thế trong những thập niên qua.
Cũng bởi sự chi phối của Nghiệp đoàn Giáo dục, tất cả các trường công đều tích cực
truyền bá tinh thần Liberal trong 50 năm qua. Cha mẹ chỉ nuôi con được phần xác,
nhưng chúng lại tiêm nhiễm chủ trương Liberal, nhiều khi trái ngược với các giá trị
tinh thần truyền thống của phụ huynh.
Để tránh con mình bỗng thành con nhà người ta, cha mẹ chỉ còn cách gởi con theo
học tại các trường tư dưới bậc đại học. Nói dễ làm khó, học phí trường tư trung bình
vào khoảng 12 ngàn dollars cho một năm học. Chưa kể công lao phải tự đưa đón con
đi học, chuẩn bị đồ ăn trưa. Phụ huynh còn phải volunteer một số ngày giờ cho nhà
trường.
Ngày 21-6-2022 TCPV ra phán quyết tiểu bang Maine không được loại trừ các
trường đạo ra khỏi chương trình hỗ trợ học phí. Phán quyết này có ảnh hưởng đến 37
tiểu bang khác. Tại các miền quê ở Maine có đến hơn 50% khu học chánh không có
đủ học sinh để thành lập các trường công.
Tiểu bang phải giải quyết nan đề này bằng cách dùng khoản công quỹ 11 ngàn
dollars cho một học sinh trường công trong một năm, để trả cho một trường tư do cha
mẹ lựa chọn, với điều kiện đó không phải là trường đạo. Nhiều phụ huynh còn dùng
số tiền trợ cấp giáo dục này để cho con học tại các trường tư ở tiểu bang khác, thậm
chí ở cả nước ngoài, coi như du học miễn phí.
Tại Mỹ có 13 ngàn học khu trường công và 30 ngàn trường tư. Năm 2018 có 50.7
triệu học sinh tại trường công và 5.7 triệu học sinh tại trường tư. Tỷ lệ thầy giáo/học
sinh tại trường tư là 1/11.9 trong khi tại trường công là 1/16.2.
On college entry tests such as the SAT, National Association of Independent Schools
(NAIS) found that students in private schools consistently out-performed their public
school peers in all subject areas. (Google translate)
Trong các kỳ thi nhập học đại học như SAT, Hiệp hội Quốc gia các trường độc lập
nhận xét học sinh trường tư liên tục vượt trội các bạn đồng trang lứa tại các trường
tư trong tất cả các môn học.
Đã là trường tư thì đâu cũng giống nhau, tại sao Maine lại muốn chỉ trả tiền cho
trường thường mà loại trừ trường đạo? Chính sách này tạo nên khó khăn rất lớn vì số
trường tư phi tôn giáo chỉ có ít mà lại ở quá xa, các trường đạo có nhiều hơn mà lại ở
gần.

Trong thực tế không tổ chức nào muốn ra lập trường. Nếu tìm lợi nhuận (for profit)
thì phải đóng thuế, còn phi lợi nhuận (non-profit) thì có mấy ai muốn làm không công.
Thâm ý của tiểu bang Maine và trào lưu Liberal là không muốn nhóm đầu xanh tuổi
trẻ thoát khỏi tuyên truyền Liberal.
Các trường đạo luôn đề cao các giá trị tôn giáo truyền thống, gia đình chung thủy, kỷ
cương xã hội. Các trường đạo thường là có sẵn các cơ sở vật chất nên không tốn phí
xây dựng thêm. Các tu sỹ phục vụ vì lý tưởng đạo, chấp nhận lương thấp, và có lòng
yêu thương tha nhân vô vị lợi.
Cứ sau một vụ bắn giết tràn lan là đảng DC lại ồn ào đòi kiểm soát chặt chẽ súng đạn.
Thâm ý của DC là tước đi Tu chính án thứ 2 (Quyền có súng) thì từ từ Tu chính án
thứ 1 (Quyền tự do ngôn luận) sẽ dần bị mất đi.
Vào năm 2020 số người chết vì súng là 45,222 nhưng trong đó có hơn phân nửa là
24,292 người dùng súng để tự tử, tỷ lệ 54%. Chết vì súng không nằm trong 10 nguyên
nhân hàng đầu gây đến tử vong. Số người chết vì các tai nạn vô tình (accidents,
unintentional injuries) như đụng xe trong năm qua là 200,955 nạn nhân, nhiều gấp 10
lần số người bị người khác dùng súng bắn chết. Nhưng không thấy ai hô hào cấm
chạy xe cả.
Số nạn nhân thanh thiếu niên bị lạm dụng tình dục trong các cơ sở tôn giáo so với tại
các nơi khác chỉ là thiểu số nhỏ nhoi nhưng bị truyền thông thổi phồng quá đáng, dẫn
tới nhiều vụ thưa kiện khiến các tổ chức tôn giáo phải bán đi nhiều tài sản kèm với
tuyên bố phá sản để bồi thường.
Tại các trường công tệ nạn lạm dụng tình dục cao hơn gấp bội. Có đến 1 phần 10 học
sinh bị lạm dụng trước khi tốt nghiệp bậc trung học. Không có nơi nào mà ngay cả
người trưởng thành bị lạm dụng cho bằng tại Holywood mà vụ án Harvey
Weinstein là bằng chứng hùng hồn nhất.
Học sinh bị tiêm nhiễm tư tưởng Liberal khi học tại trường công, về nhà chỉ biết chúi
mũi vào chơi game và coi TV khiến mất đi khả năng giao tế xã hội, một số không ít bị
các bệnh trầm cảm.
Có 23% dân biểu Hạ Viện đã từng theo học trường tư trong khi mức trung bình học
trường tư của toàn dân chỉ là 10%. Tài sản trung bình của các vị dân cử nhiều gấp
5000 lần dân thường.
34.1% dân biểu gởi con học tại các trường tư. Con quan thì lại làm quan. Con nhà
giầu được học tại các trường tư có phẩm chất cao, tránh được các tệ nạn, dễ thành
công khi vào đời, còn có cơ hội làm quen và lập gia đình với bạn bè cũng con nhà
giầu như mình. Con nhà không giầu muốn vào trường tư chỉ có cách là được chính
phủ tài trợ.
Phán quyết của TCPV cho rằng chính phủ không thể loại trừ các trường đạo ra khỏi
nhóm trường tư được trợ cấp và phụ huynh được quyền chọn để gởi con theo học, về
lâu về dài sẽ thay đổi nước Mỹ. Đây cũng là gia tài TT Trump để lại cho hậu thế. Tất
cả 3 Thẩm Phán TCPV do Trump đề cử đều bỏ phiếu tán thành phán quyết quan
trọng này.

VIAGARA CÓ THỂ LÀ MỘT PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ RẺ VÀ AN TOÀN
CHO BỆNH PHỔI NAN Y
Có vẻ như Viagra có thể làm được nhiều điều hơn là điều trị chứng rối loạn cương
dương của nam giới.

Hình ảnh chứng khoán Viagra.
Bạn có thể ngạc nhiên khi biết rằng thuốc sildenafil - được biết đến với biệt danh
Viagra - có các mục đích y tế khác ngoài việc điều trị chứng rối loạn cương dương ở
nam giới. Nó cũng có thể được sử dụng để điều trị các bệnh phổi thường có tiên
lượng xấu.
Sildenafil hoạt động bằng cách ức chế một loại enzyme gọi là phosphodiesterase.
Thông qua một con đường phức tạp liên quan đến các phân tử khác, sildenafil cuối
cùng giúp cơ trơn thư giãn và mạch máu giãn ra. Tác dụng sau này được gọi là giãn
mạch. Sự giãn mạch dẫn đến lưu lượng máu đến các cơ quan nhiều hơn - cho dù cơ
quan đó là dương vật hay phổi.
Bệnh phổi
Sự giãn mạch do sildenafil gây ra có thể có lợi trong các bệnh phổi như tăng huyết áp
động mạch phổi (PAH) hoặc xơ phổi vô căn (IPF). Những người sống chung với PAH
và IPF bị khó thở tiến triển và ho mãn tính. Ngoài phổi, PAH và IPF có thể ảnh
hưởng đến nhiều hệ thống cơ quan khác.
PAH là bệnh gây khó thở và căng tim do áp lực tăng cao trong các động mạch phổi,
vốn được thiết kế để tạo ra áp suất thấp hơn nhiều. Rất may, đây là một căn bệnh
hiếm gặp, ảnh hưởng đến một hoặc hai cá nhân trên 1.000.000 người mỗi năm.
IPF là một bệnh phổi phổ biến hơn, với từ hai đến 29 người trên 100.000 người mắc
bệnh mỗi năm. Nó xảy ra do sự dày lên, xơ cứng và sẹo (xơ hóa) của phổi lặp đi lặp
lại và mãn tính.
Cả hai căn bệnh này thường không có căn nguyên rõ ràng, có nghĩa là các bác sĩ và
nhà nghiên cứu không hiểu đầy đủ tại sao những căn bệnh này bắt đầu và tiến triển.
Cả hai bệnh đều không thể chữa khỏi và thường trở nên tồi tệ hơn theo thời gian mặc

dù chúng tôi đã lựa chọn phương pháp điều trị tốt nhất. Hiện tại có rất ít phương
pháp điều trị hiệu quả và luôn có nhiều người quan tâm đến việc tìm kiếm thêm.
Bằng chứng cho sildenafil trong PAH
Việc sử dụng sildenafil trong PAH đã được thiết lập tốt, hiệu quả và được chấp thuận
ở Canada. Có một số thử nghiệm đối chứng ngẫu nhiên chất lượng cao đã chứng
minh hiệu quả của nó trong việc cải thiện khả năng tập thể dục và gánh nặng triệu
chứng. Sildenafil thường được gọi là Revatio trong PAH (thay vì Viagra cho rối loạn
cương dương), mặc dù có rất ít sự khác biệt giữa Viagra và Revatio ngoại trừ việc
bệnh nhân thường dùng Revatio ba lần mỗi ngày với liều lượng nhỏ hơn.
PHỔ BIẾN NHẤT
Ấn phẩm gần đây của chúng tôi đã tổng hợp các bằng chứng cho nhiều phương pháp
điều trị PAH. Chúng tôi đã xem xét sự kết hợp của sildenafil hoặc một loại thuốc khác
trong cùng một nhóm - chẳng hạn như tadalafil (tên thương hiệu Cialis) hoặc
vardenafil (tên thương hiệu Levitra) - với một loại thuốc PAH thường được sử dụng
khác.
Kết quả cho thấy số lượng các biến cố lâm sàng xấu đi như bệnh tiến triển hoặc nhập
viện đã giảm 12,7% so với giả dược. Các điểm đánh dấu khả năng tập thể dục, được
đo bằng bài kiểm tra đi bộ sáu phút, cũng được cải thiện gần 50 mét.
Bằng chứng cho sildenafil trong IPF
Việc sử dụng sildenafil trong IPF ít chắc chắn hơn nhiều, vì có rất ít thử nghiệm ngẫu
nhiên có đối chứng, được coi là tiêu chuẩn vàng của bằng chứng. Chỉ có bốn thử
nghiệm đã điều tra việc sử dụng nó trong IPF. Một phân tích tổng hợp về số lượng
nhỏ này tiếp cận ý nghĩa thống kê, điều này cho thấy rằng lợi ích sẽ trở nên rõ ràng
nếu nhiều thử nghiệm hơn được hoàn thành.
Hướng dẫn gần đây nhất của Hiệp hội Hô hấp Châu Âu / Hiệp hội Lồng ngực Hoa Kỳ
giải quyết câu hỏi khuyến nghị không sử dụng sildenafil trong IPF do thiếu dữ liệu.
Tuy nhiên, gần đây một loại thuốc (treprostinil) có tác dụng tương tự như sildenafil
đã cho thấy nhiều hứa hẹn ở những bệnh nhân mắc bệnh phổi kẽ kết hợp (một thuật
ngữ chung của các bệnh phổi bao gồm IPF) và tăng huyết áp phổi. Hiệu quả lớn nhất
được thấy ở những bệnh nhân bị bệnh phổi kẽ được chẩn đoán.
Điều này càng chứng tỏ triển vọng tiềm năng của các loại thuốc như sildenafil hoặc
các cơ chế giãn mạch tương tự trong việc quản lý IPF.
Tại sao điều này lại quan trọng
Đối với các tình trạng như PAH hoặc IPF không thể chữa khỏi, các loại thuốc tái tạo
mục đích như sildenafil có giá trị. Có điều, rất tốn kém để phát triển các loại thuốc
mới. Đối với một số khác, có nhiều lo ngại hơn về sự an toàn với các loại thuốc mới;
kể từ khi Viagra được sử dụng rộng rãi, hồ sơ tác dụng phụ đã nổi tiếng trong cộng
đồng y tế.
Ví dụ, sildenafil được biết là gây huyết áp thấp và nên tránh dùng ở những người có
cơ địa dễ bị hạ huyết áp hoặc đang dùng các loại thuốc chống cao huyết áp cụ thể.

Các tác dụng phụ phổ biến khác bao gồm đỏ bừng, đau đầu và thay đổi thị lực, trong
số những tác dụng phụ khác.
Mặc dù sildenafil có thể không phải là viên thuốc kỳ diệu cho tất cả các bệnh về phổi,
nhưng rõ ràng là nó có những công dụng đầy hứa hẹn vượt ra ngoài chứng rối loạn
cương dương.
Tác giả: Tyler Pitre, MD (Bác sĩ nội khoa), Đại học McMaster; Dena Zeraatkar, Trợ
lý giáo sư, Phương pháp Nghiên cứu Sức khỏe Bằng chứng và Tác động và Gây mê,
Đại học McMaster, và Jasmine Mah, MD (Nội trú Nội khoa) & Ph.D. ứng cử viên
(Tập trung vào Lão khoa), Đại học Dalhousie
Bài viết này được xuất bản lại từ The Conversation theo giấy phép Creative
Commons. Đọc văn bản gôc ở đây.
*** NÊN NHỚ ĐÂY CHỈ LÀ KẾT QUẢ CỦA THẢO LUẬN MÀ THÔI, CHỨ CHƯA
PHẢI LÀ THÔNG CÁO.
NGƯỜI CHỒNG MÙ - A Blind Man's Love (Fb Thang Le)

A Blind Man's Love. Nguồn internet.
Có một cặp vợ chồng trẻ đang sống vô cùng hạnh phúc, người vợ rất xinh đẹp và
người chồng rất mực yêu thương vợ mình.
Một thời gian sau, trong khi người chồng đi làm việc xa, người vợ tình cờ phát hiện
ra mình đang bị một căn bệnh da kỳ lạ. Những đốm đỏ nổi lên từ vai rồi nhanh chóng
lan ra khắp mặt mũi toàn thân. Cô lập tức đến gặp nhiều bác sĩ, nhưng họ cho biết
căn bệnh này cực kỳ hiếm và cũng không có cách chữa trị.
Người vợ xinh đẹp vô cùng đau khổ, khuôn mặt cô đã trở nên xấu xí nhanh chóng, cô
nghĩ mình sẽ mất tình thương yêu từ chồng và cuộc đời cô kể như chấm hết.

Rồi cô nhận được hung tin, xe của chồng cô gặp tai nạn khi anh đang làm việc xa nhà,
và anh vẫn còn hôn mê sau nhiều ngày cấp cứu. Khi anh hồi tỉnh, cô cũng được các
bác sĩ báo tin đôi mắt anh đã mù vĩnh viễn.
Người chồng mù trở về, và dĩ nhiên, anh không nhìn thấy sự thay đổi của vợ. Anh vẫn
một mực yêu thương vợ như ngày nào, và dĩ nhiên cô cũng yêu anh không thể nói hết.
Người vợ vẫn thường dắt chồng đi dạo trong thị trấn, cô quàng chặt tay anh và người
chồng mù đeo cặp kính đen dùng chiếc gậy dò đường vừa đi vừa trò chuyện hạnh
phúc.
Ít lâu sau, người vợ trượt chân ngã từ trên cầu thang xuống đất, cô đã không qua khỏi
vì vết chấn thương ở đầu quá nặng. Người chồng đau khổ tột cùng trong ngày đưa
tang vợ, khiến cư dân trong thị trấn không khỏi xót thương ..
Khi tang lễ chấm dứt, một người hàng xóm hỏi anh dự định thế nào trong những ngày
sắp tới. Người chồng mù cho biết anh sẽ đi xa khỏi thị trấn này, nơi luôn gợi anh nhớ
lại người vợ yêu thương cùng những tháng ngày hạnh phúc.
Một người khác hỏi: "Anh đi đâu bây giờ khi không nhìn thấy gì cả, và biết làm gì khi
không còn vợ bên cạnh như trước đây?".
Người chồng mù từ từ tháo cặp kính đen ra và chậm rãi trả lời: "Tôi chưa bao giờ mù,
nhưng tôi luôn giả vờ mù trong những năm qua. Bởi vì nếu tôi nhìn thấy tất cả, vợ tôi
còn đau đớn hơn căn bệnh quái ác kia đã tàn phá cô ấy. Tôi chỉ muốn vợ mình luôn
hạnh phúc ...".
Bạn, có những lúc trong cuộc đời chúng ta cần phải giả mù để giữ gìn hạnh phúc.
Đừng nhìn thấy những điều nhỏ nhặt sẽ giúp cuộc sống chúng ta dễ dàng hơn phải
không?
Fb Thang Le
RAU CÀNG CUA
Hương Đức

Ở một làng nọ, có một gia đình nghèo, đông con, người cha, chủ gia đình thì không
may mất sớm, mọi việc trong ngoài đều do người mẹ đảm đương, lo toan. Do không
có đất canh tác, người mẹ hàng ngày phải chạy vạy, mua gánh, bán bưng ngoài chợ
để kiếm tiền, kiếm gạo đấp đổi qua ngày với một bầy con đang tuổi ăn, tuổi lớn.
Sau buổi chợ, bà dùng số tiền lời ít ỏi mua vội chút cá mắm, thịt thà ế về rồi chạy qua
các vườn hàng xóm, xin hái những đọt rau, đọt lá hoang dại để nấu một nồi canh to,
kho vội nồi kho với nước mắm mặn nhiều hơn thịt, cá... Mấy mẹ con xúm nhau cùng
ăn cơm trong cảnh nhà lụp xụp, tềnh toàng vì thiếu bàn tay mạnh mẽ của đàn ông.
Vào mùa mưa, khi rau càng cua mọc nhiều, bà thường qua nhà hàng xóm, có nhà
tường, xin hái loại rau này về rửa sạch, bóp với giấm chua, bỏ thêm vài hạt đậu
phộng rang vàng.. bày ra cho con ăn. Bọn trẻ rất thích món ăn đơn giản mà ngon
miệng này, nhất là thằng con trai lớn, cũng là đứa con trai duy nhất trong sáu đứa
con, nó rất mê món rau trộn giấm, chua chua, ngọt ngọt của mẹ nó.
Một hôm, sau buổi cơm với rau càng cua bóp giấm, nó nói với mẹ như người lớn:
Ngộ quá hén mẹ, rau càng cua là món ăn của nhà nghèo mình mà sao nó chỉ mọc trên
đất nhà giàu, đến rau lá mà cũng chỉ nịnh, thương nhà giàu thôi, nhà mình có bao giờ
nó thèm mọc đâu, muốn ăn mẹ phải đi xin của người ta. Sau này lớn lên, con sẽ xây
nhà tường để rau càng cua mọc ở nhà mình, mẹ khỏi đi xin nữa..
Bà mẹ rơm rớm nước mắt, ôm thằng con vào lòng, hôn lên mái tóc khét mùi nắng của
nó và nhớ những ngày chồng bà còn sống, nhớ những hạnh phúc bà đã được hưởng
khi còn bờ vai mạnh mẽ để nương tựa..rồi bà khóc, nước mắt lặng lẽ rơi lên mái tóc
của thằng con. Thằng con không hay, vẫn nói với mẹ những ước mơ của một đứa trẻ
nghèo, sớm mất cha…
Rồi thời gian trôi nhanh, bầy con của bà cũng đều đã lớn khôn, mấy đứa con gái, đứa
lấy chồng xa, đứa lấy chồng gần. Còn thằng con trai cả của bà nhờ có chí quyết làm
giàu từ nhỏ, chịu học hành, chịu thương chịu khó giờ trở thành một chủ doanh nghiệp
lớn, thành đạt ở Sài gòn, cưới vợ là giám đốc một công ty, đối tác làm ăn là các công
ty nước ngoài, đã giàu càng giàu hơn.
Thằng con trai bà đã giữ lời hứa, cất cho bà một ngôi nhà tường khang trang, to đẹp
nhất xóm. Do công ăn chuyện làm túi bụi, thằng con trai ít khi có dịp về thăm mẹ, cả
năm có một cái đám giỗ cha nó cũng không về được lần nào từ khi nó cưới vợ, nó nói
với bà nó bận lắm, nhưng được cái tháng nào nó cũng gởi tiền về cho bà xoay xài
thoải mái, không còn cảnh thiếu trước hụt sau như ngày nào.
Lối xóm thấy bà như vậy, ai cũng khen bà có phước, có con làm ăn giàu có..Nghe vậy
bà cũng cười, ra chiều vui lắm nhưng trong lòng bà héo hon mà đâu ai biết. Vật chất
dư thừa nhưng tình cảm thiếu thốn, cũng chẳng vui vẻ nổi, bà ra vào thui thủi có một
mình, có đứa con gái nhà cách mấy dây đất nhưng cả tuần nó mới ghé thăm chút rồi
về, nó cũng bận bịu chuyện chồng con mà.
Thỉnh thoảng về chiều, nghe tiếng con bìm bịp kêu nước lớn, nước ròng, nằm trên
vòng, bà thở dài..Giá mà được như ngày nào, mẹ con xúm xít bên nhau, với nồi cơm
nóng, với tô canh tập tàng hái vội của hàng xóm. Nghèo mà được gần gũi con cái,
hơn là dư ăn, dư mặc phải lủi thủi một mình..

Rồi bà lại nghĩ, tình mẹ cha như nước trên nguồn, cứ đổ về xuôi, nước bao giờ chịu
chảy ngược..thì thôi.Bà lại thiếp đi trong tiếng võng đong đưa, trong giấc mơ bà lại
thấy mình ôm thằng con trai vào lòng, ngửi cái mùi tóc khét nắng của nó, bà lại mĩm
cười, nụ cười hạnh phúc của một người mẹ nghèo.
Một hôm, sau mấy cơn mưa đầu mùa, rau càng cua mọc rất nhiều trước sân nhà bà
ấy, nhưng cọng rau trắng đục, mọng nước, điểm xuyết những chùm hạt nho nhỏ, xanh
xinh xinh. Nhìn đám rau bà lại nhớ thằng con trai nơi chốn thị thành, không biêt nó
bận bịu gì mà cả tháng nay cũng không gọi điện về thăm bà, rồi bà lại nhớ xưa nó rất
mê món rau trộn giấm do bà làm. Nhớ vậy và sẵn có rau mới mọc đầu mùa, bà hái
một vỏ xách đầy, gởi nhà cho đứa con gái rồi ra lộ đón xe đi Sài gòn thăm con.
Đương xa, nắng gắt, khi đến nhà con thì mớ rau càng cua đã héo mềm đi, bà nhờ cô
giúp việc để rau vào tủ lạnh giúp rồi quày quả qua bên quán tạp hóa đầu đường mua
đậu phông và giấm chua về để chế biến món rau mà con bà yêu thích, bà rất vui vì
biết chắc con trai mình sẽ mê tít cho mà xem, mà gớm, cái con vợ của nó sao tệ quá,
trong nhà không có nổi một giọt giấm ăn..bộ nó không biết nuôi giấm à, để sẵn về làm
keo giấm nuôi và chỉ cho nó cách nuôi giấm luôn..ba khẻ mĩm cười hạnh phúc.
Không ngờ, buổi chiều đó con dâu bà đi làm về sớm, mang một số rau quả cao cấp
mua ở siêu thị đem cất vào tủ lạnh, thấy bọc rau càng cua héo queo quắt, cô ta xách
thảy vào thùng rác..Bà về tới, nghe thằng con trai cằn nhằn vợ: “Tại sao em ném rau
của má vậy, từ quê xa xôi mà đem lên làm cho anh ăn đó..”, Con dâu bà trả lời:” héo
hết rồi, ăn gì được, em mới mua rau ở siêu thị về đó..”.
Bà bước vào và giảng hòa, bà nói với với thằng con trai: “Thôi con, để mai mốt má
đi sớm hơn, rau tươi sẽ ngon hơn.”.
Sáng hôm sau bà bắt xe về quê sớm, mặt buồn hiu, dạ cũng buồn hiu..Đám rau càng
cua ngoài sân nhà bà vẫn lặng lẽ vươn những cọng rau giòn tươi, trắng mượt mà..
Mùa mưa năm sau, đám rau càng cua lại mọc, trắng nuột, điểm xuyết trên đầu nhánh
những chùm hạt nhỏ xíu, xinh xinh.. Bà lại nhớ thằng con trai, bà tính lần này phải đi
thật sớm, bắt chuyến xe đầu tiên, khuya không khí mát mẻ, rau chắc sẽ không héo nữa.
Tính vậy, hai giờ khuya bà dậy, xách chiếc đèn pin ra rọi, hái một rổ đầy rau càng
cua, bà chăm bẳm chỉ lựa hái những cọng rau to mập, tươi roi rói, nó chỉ thích ăn
những cọng to mập thôi, bà mĩm cười hạnh phúc…
Rồi bà trở vào nhà, tính để vào chiếc giỏ xách ... không may, bà bị trợt chân, té đập
đầu xuống thềm, đầu trúng vào ngạch cửa, máu tuôn xối xả, bà lịm dần và chết lặng
lẽ trong sương lạnh đêm khuya, không ai hay, ai biết..Máu bà lan cả một khoảnh nền
nhà và tẩm đỏ cả rổ rau càng cua mới hái, màu đỏ máu hòa lẫn sắc trắng của rau
phản chiếu óng ánh dưới anh đèn neon hiu hắt.
Ngày đám tang bà, thằng con trai khóc rất nhiều, anh ta đã hiểu vì sao mẹ bị nạn mà
chết..những giọt nước mắt muộn màng không thể níu kéo mẹ của anh ta sống lại, để
nghe anh ta kể những lời mơ ước như thuở hàn vi. Ngoài sân, những khóm càng cua
vẫn lặng lẽ vươn lên trong bóng tối chập choạng.

Mấy ai biết và quý một loại rau hoang dại chốn quê mùa cũng như có mấy người con
kịp biết quý tình mẹ lặng lẽ, bao năm vẫn mãi dõi theo từng bước chân của con ở
đường đời, vui khi biết con thành công, hạnh phúc và đau buồn khi hay con va vấp,
khổ đau. Mấy ai mà biết... Mấy ai mà biết…
Hương Đức
10 điều kỳ diệu khi bạn ăn trứng gà vào bữa sáng
Đằng Vân

Minh họa: Trang Doan/Pexels
Trứng là nguồn cung cấp protein và các chất dinh dưỡng tuyệt vời khác cho cơ thể.
Thực phẩm này cũng dễ dàng được thêm vào món ăn và chế biến theo nhiều cách.
Những nghiên cứu gần đây của các chuyên gia y tế và dinh dưỡng đều chỉ ra rằng,
thêm một quả trứng vào bữa sáng, bạn sẽ có được những lợi ích không hề nhỏ.
1- Bổ sung dinh dưỡng
Trứng gà là một thực phẩm bổ dưỡng, ngon lành tự nhiên nhất, giá thành rẻ, nhưng
lượng protein cao gấp hai lần hải sâm.
2- Giảm mỡ máu
Trong trứng gà có chứa chất lecithin vô cùng quý hiếm, chất này có tác dụng giúp
tuần hoàn thanh lọc các chất mỡ có trong cơ thể, hỗ trợ giảm mỡ máu.
3- Ngăn ngừa bệnh tim
Thành phần chủ yếu trong lòng đỏ trứng gà là chất béo không bão hòa đơn và axit
béo. Trong đó hơn một nửa là axit oleic (omega 9) – thành phần chính của dầu oliu.
Chất này có tác dụng ngăn ngừa bệnh tim.
4- Thanh nhiệt, bổ máu

Theo y học, trứng gà còn là thực phẩm có khả năng “cân bằng” độc đáo. Lòng trắng
trứng gà tính hàn có tác dụng thanh nhiệt. Lòng đỏ trứng gà tính ôn, giúp bổ huyết,
các tác dụng đó ngang với chất gelatin.

Minh họa: Jenna Hamra/Pexels
5- Bảo vệ thị lực
Hai chất lutein và zeaxanthin có trong lòng đỏ trứng gà là hai chất chống oxi hóa cực
kỳ hữu hiệu, bảo vệ thị lực tránh khỏi các tác nhân gây hại của tia cực tím.
6- Bảo vệ gan
Chất protein trong trứng gà có tác dụng hồi phục tổn thương của tế bào gan. Chất
lecithin trong lòng đỏ có tác dụng thúc đẩy quá trình tái sinh của tế bào gan, nâng
cao khả năng chuyển hoá và miễn dịch của cơ thể.
7- Phòng và điều trị xơ vữa động mạch
Chất lecithin có trong trứng gà, giúp lượng cholesterol trong máu của người bệnh
giảm đáng kể.
8- Phòng ngừa ung thư
Trong trứng gà rất giàu vitamin B2 và nhiều khoáng chất như nguyên tố vi lượng
selen. Những chất này đều có tác dụng chống ung thư.

Minh họa: Life Of Pix/Pexels
9- Làm chậm quá trình lão hóa
Trứng gà có chứa hầu hết các chất dinh dưỡng mà cơ thể chúng ta cần. Vì thế theo
kinh nghiệm dân gian, để kéo dài tuổi thọ chúng ta nên ăn một quả trứng gà mỗi ngày.
10- Ngăn chặn bệnh mất trí ở người già
Chất lecithin và sắc tố vàng trong lòng đỏ trứng gà rất có lợi đối với sự phát triển
của hệ thống thần kinh và cơ thể. Nó có tác dụng tăng cường chức năng lão, cải thiện
trí nhớ và ngăn chặn chứng mất trí ở tuổi già.
Nên ăn trứng gà bao nhiêu là đủ?
Các chuyên gia cho biết, do cơ chế hấp thụ dinh dưỡng của cơ thể mỗi người khác
nhau nên số lượng trứng gà mỗi người có thể ăn trong một ngày cũng khác nhau.
Trẻ em, phụ nữ mang thai và đang cho con bú, người vận động nhiều, do nhu cầu
protein cao hơn so với người thường nên mỗi ngày có thể ăn từ 1- 2 quả trứng gà.
Người lớn bình thường, người cao tuổi, mỗi ngày có thể ăn một quả trứng gà.
Đối với bệnh nhân rối loạn lipid máu hoặc người béo phì, mỗi tuần chỉ nên ăn từ 2 –
4 quả trứng gà.
(Theo vnreview)
Mời Quý Lão Huynh hãy đọc 17 câu phương châm nầy để hiểu thêm
Tôi đã tìm thấy bình yên và nhẹ nhõm khi vô tình đọc được 17 câu nói này

Hãy đếm tuổi của bạn bằng số bạn bè chứ không phải số năm. Hãy đếm cuộc đời bạn
bằng nụ cười chứ không phải bằng nước mắt. Khi cuộc đời cho bạn cả trăm lý do để
khóc, hãy cho đời thấy bạn có cả ngàn lý do để cười.

1. Khi còn khỏe mạnh, ai cũng nghĩ rằng ngày tháng còn dài, cơ hội tương phùng
không thiếu. Nhưng ai biết chăng đời người như ánh chớp giữa hư không, nhân sinh
vốn là cơn ảo mộng. Cuộc đời người ta nguyên là một phép trừ, gặp nhau một lần
cũng chính là trừ bớt đi một lần.
2. Thời còn nghèo khổ, hãy ít ở nhà mà ra ngoài nhiều hơn. Còn khi giàu sang rồi lại
nên ở nhà nhiều hơn ở bên ngoài. Đây chính là nghệ thuật của cuộc sống.
3. Đừng buông lời làm tổn thương người khác khi bạn đang tức giận. Chớ lý giải,
đánh giá người khác chỉ với đôi tai.
Đừng buông lời làm tổn thương người khác khi bạn đang tức giận.
4. Càng là lúc nghèo khổ càng nhất định phải phóng khoáng. Nghèo đừng oán trách,
giàu cũng đừng khoe khoang. Sống đơn giản hơn, bình lặng nhưng thiết thực, làm
việc thiện nhiều hơn tâm sẽ tự bình yên.
5. Cơ hội ít khi xuất hiện hai lần cũng như không ai tắm hai lần trên cùng một dòng
sông. Có những chuyện một khi trôi qua là trôi mãi, chẳng có lần sau. Có những điều
không nói ra sẽ mãi mãi là bí mật, sống để dạ chết mang đi. Hãy thành thực, hồn hậu
sống tùy duyên, không lo ngày mưa, chẳng sợ ngày nắng, ung dung như cơn gió phiêu
bồng.
6. Tha thứ cho người nào đó nhưng trong tâm vẫn không thể vui vẻ lên, vẫn còn oán
hận. Ấy là vì bạn đã quên mất một điều: Tha thứ cho chính mình.
7. Tuổi trẻ là tài sản lớn nhất vậy nên hãy biết trân quý thời gian. Nghèo khổ không
phải là bi kịch, mất đi lòng yêu sự sống mới là thất bại lớn nhất đời người..
8. Những thứ không cần đến dù có tốt đến mấy cũng chỉ là rác rưởi.
9. Một ngày kia bạn sẽ hiểu được rằng, lương thiện khó đạt được hơn thông minh.
Thông minh là trời phú, còn lương thiện là một loại chọn lựa. Ở đời, đối đãi ta chọn
thiện lương, xử sự ta chọn chân thành, đối với người thì khoan dung, đối với mình thì
nghiêm cẩn. Được thế chẳng phải đã được sống một đời ung dung, tự tại nhất đó rồi
sao?
10. Quen biết bao nhiêu người không nói lên được bạn tài giỏi bao nhiêu. Chính là
trong lúc hoạn nạn, khó khăn có được bao nhiêu người “quen biết” bạn?
11. Trên đời có những việc không cần giải thích, có những điều hôm qua còn là tranh
chấp thiệt hơn ngày mai đã thành mây thành khói. Nếu không làm sai, bạn không cần
giải thích, biện minh. Nếu đã làm sai, giải thích cỡ nào cũng chẳng ai tin bạn.
12. Người phụ nữ không có sức hút mới cảm nhận được thói trăng hoa của đàn ông.
Người đàn ông không có thực lực mới cảm nhận được năng lực thật sự của phụ nữ.
13. Lúc người nghèo khổ chớ so đo, miệt thị. Người nghèo nhưng chí không nghèo,
hãy đối đãi với họ bằng cả tấm lòng thiện lành, trân quý. Khi người giàu có cũng chớ
cầu cạnh, nịnh hót xun xoe. Giàu tiền không bằng giàu đức, nhà rộng ba gian không

bằng lòng người rộng rãi.
14. Đầy trong thiên hạ người quen biết, tri kỷ cùng ta được mấy người. Gặp người tri
kỷ thì nâng cốc, thơ chỉ bình ngâm với bạn hiền.
15. Trên đời, chuyện không như ý thường chiếm đến 8, 9 phần. Có một số việc, đến
lúc cần chấm dứt thì hãy chấm dứt.. Có một số người, đến lúc phải quên thì hãy quên
đi.
16. Hãy đếm tuổi của bạn bằng số bạn bè chứ không phải số năm. Hãy đếm cuộc đời
bạn bằng nụ cười chứ không phải bằng nước mắt. Khi cuộc đời cho bạn cả trăm lý do
để khóc, hãy cho đời thấy bạn có cả ngàn lý do để cười.
17. Chuyến phiêu lưu của đời là học hỏi. Mục đích của đời là trưởng thành. Bản tính
của đời là thay đổi. Thách thức của đời là vượt qua. Tinh túy của đời là quan tâm. Cơ
hội của đời là phụng sự. Bí mật của đời là dám làm. Hương vị của đời là giúp đỡ. Vẻ
đẹp của đời là cho đi.
***
Với mỗi người khác nhau, hạnh phúc cũng sẽ có “hình dạng” khác nhau. Điều con trẻ
mong cầu rất đơn giản, chỉ cần được vui chơi, có cái ăn cái mặc thì đã là hạnh phúc.
Còn những điều người lớn theo đuổi lại phức tạp vô cùng, có ăn có mặc, lại còn phải
có nhà lầu, xe hơi, thăng quan tiến chức..
Nhiều người cho rằng đuổi theo hạnh phúc thì sẽ bắt kịp, truy cầu tiền tài thì tiền tài
sẽ đến. Kỳ thực, mọi chuyện nào có đơn giản như vậy! Một hôm chó con hỏi mẹ:
“Hạnh phúc là gì hả mẹ?“. Chó mẹ ôn tồn nói: “Hạnh phúc chính là cái đuôi của con
đó!“. Chó con nghe xong thích thú, vui đùa nhảy nhót cả ngày. Một hôm nó ỉu xìu đến
trước chó mẹ than thở: “Mẹ ơi! Sao con chẳng bao giờ bắt được hạnh phúc của mình
vậy?“. Chó mẹ lại dịu dàng: “Con chẳng cần phải đuổi bắt nó làm gì, chỉ cần con
luôn mỉm cười và tiến lên phía trước thì hạnh phúc sẽ theo sau con đó!“.
Thực vậy, nhìn về phía trước, sống thật tốt cuộc đời của mình, buông bỏ đi ham muốn,
dục vọng, hạnh phúc chính là đã ở sau lưng bạn rồi!
Phước Nguyễn sưu tầm
THEO BẠN, SỰ KIỆN NÀO TRONG LỊCH SỬ ĐÁNG NHỚ?
Luise

Cuộc gặp của Giáo hoàng John Paul II với Mehmet Agca, kẻ đã cố gắng ám sát ông.
Họ gặp nhau trong một nhà tù ở Ý vào năm 1983.
Mehmet Ali Ağca đã bắn John Paul II hai lần ở cự ly gần.

Đó là ngày 13 tháng 5 năm 1981.
Giáo hoàng đang lái một chiếc ô tô thoáng qua Quảng trường Thánh Peter ở Thành
phố Vatican. Có một nỗ lực trong cuộc sống của anh ấy mà gần như phải trả giá
bằng mạng sống của mình.
Ağca bắn bốn phát. Anh bắn Giáo hoàng vào ruột, vào cánh tay phải và ngón trỏ.
Đồng phạm của Ağca là Oral Çelik được cho là đã gây ra một vụ nổ nghi binh để che
giấu việc trốn thoát của anh ta. Tuy nhiên, anh ta mất thần kinh và bỏ trốn.
Ağca bị bắt khi họ đang đưa giáo hoàng đến bệnh viện.

Động cơ của vụ ám sát vẫn còn là một bí ẩn, nhưng các cáo buộc bao gồm CIA, KGB,
chính phủ Bulgaria và mafia Thổ Nhĩ Kỳ.
Giáo hoàng sống sót và yêu cầu tất cả người Công giáo cầu nguyện cho Ağca, người
mà ông đã chân thành tha thứ.
Một tòa án Ý đã kết án Ağca tù chung thân.
Năm 1983, Đức Gioan Phaolô II đã đến thăm kẻ tấn công mình. Họ đã có một cuộc
trò chuyện riêng và chào tạm biệt như những người bạn.

Giáo hoàng vẫn giữ liên lạc với gia đình Ağca trong thời gian Ağca bị giam cầm và
đệ đơn xin khoan hồng cho ông vào năm 2000.
Điều này đã được công nhận. Ağca được thả và bị trục xuất về Thổ Nhĩ Kỳ, nơi anh ta
bị kết án tù chung thân. Anh ta đã trốn khỏi đất nước nhiều thập kỷ trước đó.
Vào tháng 12 năm 2014, ông trở lại Rome và đặt hai chục bông hồng trắng tại lăng
mộ của giáo hoàng.

Bây giờ một số bạn chắc chắn sẽ cho là xúc phạm.

Nhưng đối với tôi, thật ấn tượng về cách mà Đức Giáo hoàng đã cư xử. Ai đó phải bắt
chước ngài trước.
Ngay cả những người không theo Công giáo cũng phải thừa nhận rằng lời nói và việc
làm của John Paul là phù hợp.
Ngài không bao giờ đi theo con đường dễ dàng.
Và ngài đã cho thấy sự tha thứ có thể thay đổi con người như thế nào.
BẠN NGHĨ SAO?

