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TIN MỪNG 
Mc 13, 33-37 
"Các con hãy tỉnh thức, vì các con không biết lúc nào chủ nhà trở về". 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con hãy coi chừng, 
hãy tỉnh thức và cầu nguyện, vì các con không biết lúc đó là lúc nào. Ví 
như người đi phương xa, để nhà cửa lại, trao quyền hành cho các đầy tớ, 
mỗi người một việc, và căn dặn người giữ cửa lo tỉnh thức. Vậy các con 
hãy tỉnh thức, vì các con không biết lúc nào chủ nhà trở về, hoặc là chiều 
tối, hoặc là nửa đêm, hoặc là lúc gà gáy, hay ban sáng, kẻo khi ông trở về 
thình lình, bắt gặp các con đang ngủ. Điều Ta bảo cho các con, thì Ta bảo 
cho tất cả mọi người là: Hãy tỉnh thức!" 

CHIA SẺ TIN MỪNG 
Biết ơn, tâm lý sống hạnh phúc 

TS. Trần Mỹ Duyệt 

Ngày Lễ Tạ Ơn của người Hoa Kỳ hàng năm mở ra cho chúng ta một cơ 
hội để nhìn nhận muôn ơn lành Thượng Đế đã ban cho nhân loại, cho từng 
người; đồng thời, nhớ đến những ân nhân của mình, những người còn sống 
cũng như đã chết, những người đã hơn một lần đem lại cho chúng ta nụ 
cười, ánh mắt thương yêu, hay một sự giúp đỡ dù rất nhỏ nhoi. Tâm lý biết 
ơn này sẽ giúp chúng ta sống hạnh phúc, hòa hợp với Thiên Chúa, với 
chính mình cũng như với tất cả mọi người chung quanh và làm cho cuộc 
đời này thêm ý nghĩa, đáng sống. 

Để có cái nhìn thế nào là tâm tình biết ơn và cuộc sống chúng ta đang có, 
đồng thời nhận diện muôn ân huệ mà chúng ta đã và đang lãnh nhận từ 
Thiên Chúa, cách tốt nhất là thử tìm và so sánh mình qua một số những 
thống kê lượm lặt sau: 

- Nếu thu gọn nhân loại trên toàn thế giới xuống một cái làng nhỏ, ta sẽ có 
cái làng như sau: 
57 người Châu Á 
21 người Châu Âu 
14 người Châu Mỹ (Nam và Bắc Mỹ) 
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8 người Châu Phi 
52 phụ nữ và 
48 đàn ông 
70 người da màu 
30 người da trắng 
80 người dị tính 
11 người lưỡng tính 
6 người sẽ sở hữu 59% tổng tài sản của làng, và cả 6 người đều là người 
Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ 
80 người sẽ không có nhà ở tử tế 
70 người mù chữ 
50 người sẽ không được ăn no 
1 người sẽ chết 
2 người được sinh ra 
1 người có máy tính 
1 (chỉ có một người) có trình độ đại học 
- Nếu bạn có trương mục trong ngân hàng, tiền trong ví, và một ít tiền lẻ 
trong túi, bạn thuộc vào 8% no đủ của toàn thế giới. 
- Nếu bạn đọc được những dòng chữ này, bạn sẽ trở nên hạnh phúc gấp 2 
lần vì: ai đó nghĩ đến bạn; bạn không nằm trong 2 tỷ người mù chữ; bạn có 
máy tính. 
- Nếu trong tủ lạnh nhà bạn có thức ăn, bạn được ăn mặc tử tế. Bạn có một 
mái nhà và một cái giường êm ấm, bạn giàu có hơn 75% nhân loại. 
- Nếu sáng nay bạn thức dậy khỏe mạnh, vậy là bạn hạnh phúc hơn 1 triệu 
người, những người không sống được đến tuần sau. 
- Nếu bạn chưa bao giờ phải trải qua chiến tranh, hay sự cô độc trong 
phòng giam của nhà tù. Nếu bạn chưa phải hấp hối vì đói khát, bạn hạnh 
phúc hơn, may mắn hơn 500 triệu người trên thế giới này. 
- Nếu bạn có cơ hội đến nhà thờ, không sợ hãi về một ngày tận thế, hay cái 
chết, bạn hạnh phúc hơn 3 tỷ người trên thế giới. 
Như vậy, nếu có bao giờ chúng ta dành ra ít phút đọc và trầm tĩnh suy nghĩ 
về những khác biệt qua những con số và hoàn cảnh sống vừa nêu trên, chắc 
chúng ta không thể nào có thể sống với lối sống và thái độ vô ơn. Hoặc 
không bao giờ quên nghĩ đến việc phải cám ơn và sống với tâm tình biết 
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ơn. Ngay cả khi chúng ta cho rằng mình đã không may sinh ra trong một 
gia đình nghèo, lớn lên trong một môi trường nghèo, và hàng ngày phải 
giao tiếp, vật lộn với cái nghèo của mình, thì việc cảm ơn vẫn là tâm tình 
và lối sống cần để đem lại cho chúng ta cái nhìn lạc quan về cuộc đời. Vì 
ngay việc chúng ta có mặt trên trái đất này, cũng như việc chúng ta sống 
được cho đến giờ phút này đã là một hồng ân lớn lao đến từ Thiên Chúa, từ 
cha mẹ, từ nhiều người. Và do đó, chúng ta phải cám ơn Trời và cám ơn 
đời.  
Tâm lý biết ơn chính là tâm lý sống hạnh phúc. Người càng biết ơn càng 
thấy mình hạnh phúc vì tất cả những gì họ lãnh nhận được từ Thiên Chúa, 
từ những người khác đều nhắc nhở họ về cái nguồn gốc hạnh phúc mà 
mình được có. Họ biết rằng họ được thương yêu, và được mọi người giúp 
đỡ. Cũng như họ biết họ phải làm gì đối với những người kém may mắn và 
đang cần sự giúp đỡ của họ. 
Biết ơn và vô ơn là hai thái độ sống mà chỉ cần quên đi cái cội nguồn của 
mình, quên đi con người thật của mình là con người rất dễ rơi vào lối sống 
vô ơn. Vì thái độ và lối sống vô ơn không gì khác hơn chính là chối bỏ tất 
cả những gì mình đã và đang lãnh nhận từ Thiên Chúa, từ cha mẹ, ông bà, 
tổ tiên, từ sự giúp đỡ của anh chị em, những người chung quanh, hay từ xã 
hội.  
Đối với những kẻ vô ơn thì mặc cảm nhận ơn dẫn đến lối sống ích kỷ của 
họ. Những người vô ơn chính là những người không muốn trao ra, không 
muốn để mình bị ràng buộc bởi thái độ biết ơn để rồi phải trả ơn. Nhưng 
càng ích kỷ sống cho riêng mình, những người vô ơn càng trở thành nghèo 
nàn, cô độc, và dĩ nhiên cuộc sống của họ là một chuỗi những bất hạnh. Họ 
luôn luôn canh chừng có ai đó đến xin xỏ, hoặc cặp mắt họ phải nhìn thấy 
những hình ảnh đánh động lương tâm mà họ phải ra tay giúp đỡ. Đối với 
họ, một đồng giúp đỡ người nghèo khó là một nhát dao cắt tỉa vào cái túi 
tham và ích kỷ của họ. Họ là những người thực hiện đúng nhất câu: “Đồng 
tiền liền khúc ruột”. Và chính vì vậy, họ khổ sở, đau đớn mỗi khi bất đắc dĩ 
phải cho ai, giúp ai dù chỉ là một đồng, hoặc ngay cả đến một ánh mắt yêu 
thương, một nụ cười cảm thông. Những người vô ơn, do đó, luôn sống 
trong tâm lý nghèo nàn, co cụm. Họ không có bạn bè. Không có ai thân 
thiết. Có chăng chỉ là những kẻ dua nịnh, hoặc ghen tỵ chỉ tìm dịp lợi dụng 
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hay vượt qua mặt họ.  

“Còn tiền còn của còn đệ tử. Hết cơm hết gạo hết ông tôi” 
(Nguyễn Bỉnh Khiêm) 

Ngoài thái độ ích kỷ, người vô ơn còn rơi vào tư tưởng tự tôn và tự đại. Họ 
sống với ảo tưởng cho rằng tất cả những gì họ đang có là đến từ tài năng, 
trí tuệ, và sức lao công của họ. Ảo tưởng tự mình mà có ấy cũng dẫn đến 
thái độ chối bỏ tất cả. Không nhìn nhận sự hiện diện của Thiên Chúa   
trong đời sống của mình, người vô ơn cứ tưởng rằng mình là chủ vũ trụ 
này, là chủ cuộc đời này, và là chủ của chính mình. Do đó, khi việc gì xảy 
ra không như ý họ muốn, lập tức họ trở nên cay đắng, giận hờn, và thù ghét 
tất cả kể cả chính họ. Họ sống trong tâm lý bất an, vì có gì mà đến tự chính 
mình họ bao giờ. Thêm vào đó, tâm lý tự tôn cũng làm cho họ chối bỏ 
những đóng góp của mọi người. Người vô ơn không hiểu được câu nói: 
“Không ai là một hòn đảo”. Chính vì tự cho mình là một hòn đảo giữa biển 
trần mênh mông, nên đời sống của những người vô ơn rất cô đơn, lạc lõng.  
Tóm lại hậu quả tất yếu cho những kẻ vô ơn là cô đơn, nghèo nàn, và bất 
an. Tâm lý này luôn ám ảnh họ, và vì thế có thể nói họ là những kẻ luôn 
luôn sống trong bất hạnh. 

Ngược lại với thái độ sống tiêu cực của kẻ vô ơn là thái độ tích cực của 
những người biết ơn. Nó đem lại cho những ai biết ơn một cái nhìn tích 
cực, lạc quan và hạnh phúc. Họ lúc nào cũng có lý do để vui vẻ, bình an và 
thoải mái. Ngay cả trong những lúc gian nan, hoạn nạn, và nghèo khổ 
người biết ơn vẫn tìm cho mình được ý nghĩa của cuộc sống. Người Việt 
Nam chúng ta có câu: “Nhìn lên thì chẳng bằng ai, nhìn xuống thì chẳng ai 
bằng mình”. Điều này phù hợp với những con số mà chúng ta vừa trích dẫn 
ở trên khi so sánh mình với hàng triệu người khác trên thế giới, giàu có, 
nghèo có, thành công có, thất bại có. Đối với người biết ơn thì chỉ cần một 
chén nước lã, một củ khoai luộc, hay một chiếc áo cũ cũng đủ làm họ hạnh 
phúc, không như người vô ơn ngồi trên một núi tiền, ăn uống sơn hào hải 
vị mà vẫn cứ than nghèo, và vẫn thấy đời mình lạc lõng, cô đơn. 
Trong Thánh Kinh, Luca đã kể lại câu chuyện 10 người phong cùi được 
Chúa Giêsu chữa lành, nhưng chỉ có một người ngoại trở lại tạ ơn Thiên 
Chúa, và điều này đã khiến Ngài bỡ ngỡ lên tiếng hỏi: “Chớ thì không phải 



 6

cả mười người được lành sạch sao? Còn chín người kia đâu? Không thấy ai 
trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại này?” (Luca 17:17-18). 
Căn cứ vào câu chuyện này thì 9/10 trong số những người cùi được ơn 
chữa lành hôm đó được xếp vào loại vô ơn. Và điều cũng đáng chú ý khác 
nữa là 9 người ấy lại là những người thuộc dòng dõi Israel, thân cận với 
Chúa Giêsu, những người thuộc nằm lòng lề luật biết ơn và họ biết phải 
đền ơn như thế nào.  

Xem đó đủ biết thái độ biết ơn là cần thiết ngay cả đối với Thiên Chúa. 
Phải chăng Ngài cần đến lời cám ơn khi Ngài là chủ tể càn khôn tạo dựng 
đất trời và con người, đồng thời ban tràn đầy ơn phúc trên con người? Có! 
Ngài cần con người bày tỏ lòng biết ơn, vì đây là cách thức con người nhận 
ra Ngài trong vai trò Tạo Hóa. Việc nhìn nhận này dĩ nhiên không thêm gì 
cho vinh quang Thiên Chúa, nhưng chỉ để giúp cho con người cảm thấy 
hạnh phúc, bình an hơn mỗi khi đón nhận ơn phúc từ bàn tay rộng rãi của 
Ngài; và cũng qua đó, xứng đáng hơn với những ơn huệ mà Ngài sẽ tiếp 
tục ban cho họ. Vì vậy, những người biết ơn luôn luôn tỏ ra hạnh phúc với 
tất cả những gì họ lãnh nhận, ngược với thái độ vô ơn là luôn luôn phàn 
nàn, kêu ca và bực tức.  

Một người mà tôi quen biết đã chia sẻ cảm nghiệm của anh trong thời gian 
anh đang đi làm, thời gian anh bị thất nghiệp, và sau khi anh tìm lại được 
việc làm bằng những tâm tình xen kẽ vừa vô ơn, vừa biết ơn như sau: 
Theo anh, trong thời gian anh đang có việc làm thì anh luôn luôn bực tức, 
so sánh, khó chịu với người này, người khác. Không thỏa mãn với những 
gì mình có, anh cho công việc làm của anh là một bất công đối với anh, và 
không xứng đáng với tài năng của anh. Chính vì những tư tưởng ấy, anh 
tìm cách tránh né công việc. Anh đi muộn về sớm. Anh xin nghỉ phép, nghỉ 
bệnh ngang xương. Đối với anh, một ngày được nghỉ như vậy là một ngày 
hạnh phúc. 

Nhưng rồi tình hình kinh tế khó khăn, anh bị mất việc. Hơn 9 tháng ở nhà, 
anh thở ngắn, thở dài, bực tức và khó chịu. Anh thấy những ngày nghỉ bất 
đắc dĩ ấy là những khoảng thời gian vô định. Anh bắt đầu thấy quí cái công 
việc và thời khắc ở sở. May cho anh, sau thời gian miệt mài tìm việc, anh 
đã có được một công việc mới. Điều khác biệt ở đây là việc làm mới còn tệ 
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hơn việc làm cũ. Số lương mới thấp hơn số lương cũ. Thời gian làm việc 
khắt khe hơn, và khoảng cách từ nhà anh đến sở làm mới cũng xa hơn. Thế 
nhưng anh lại vui vẻ, và hạnh phúc hơn. Cũng vẫn theo anh, cái tâm lý vô 
ơn và ảo tưởng về cái tôi của anh làm khổ anh. Nay thì anh đã trưởng 
thành, đã biết người, biết ta nên anh an phận và cảm thấy hạnh phúc. Anh 
không ngớt cám ơn Trời, cám ơn người vợ hiền mãi sát cánh và khích lệ 
anh suốt gần một năm anh bị thất nghiệp.  

Một khi tự nhận mình là người hành khất của Thiên Chúa, họ càng khiêm 
tốn và sống biết ơn, và từ đó càng làm cho Ngài rộng rãi hơn với những ơn 
Ngài đã ban tặng: “Kẻ biết ơn sẽ được thêm ơn mới”. Tâm lý sống này rất 
gần gũi với đời sống thường ngày của con người. Không ai lại tiếp tục cho 
kẻ vô ơn.  

Niềm vui và biết ơn, đem lại cho người biết ơn tư tưởng mình cần phải san 
sẻ và thông cảm với đồng loại, đặc biệt trước những anh chị em bất hạnh 
hơn mình. Đây cũng là cách con người bày tỏ lòng biết ơn, vì khi nhận ra 
mình nghèo nàn và thiếu thốn, họ cũng dễ dàng cảm nhận sự cần thiết và 
thiếu thốn nơi những người khác. Việt Nam ta có câu: “Lá lành đùm lá 
rách”. 
Khi rộng rãi với anh em mình thì người được hạnh phúc trước hết không 
phải là kẻ thụ ơn mà là chính người làm ơn. Nó làm cho đời sống bớt cô 
đơn, và khiến chúng ta sống hạnh phúc, bình an mỗi ngày trong cuộc sống. 
Người ích kỷ và vô ơn không có cảm tưởng sống này. Do đó, biết ơn còn là 
cách làm đẹp cho đời, đem lại cho đời sống thêm ý nghĩa và đáng sống 
hơn.  

Lễ Tạ Ơn. Một dịp công khai nhắc nhở chúng ta về lòng biết ơn. Hôm nay, 
chúng ta hãy ngước mắt nhìn Trời với lời cảm ơn Thiên Chúa vì chính 
Ngài đã đưa chúng ta từ hư vô thành hiện hữu. Đã bao bọc chúng ta bằng 
muôn ơn lành hồn xác từ khi chúng ta mở mắt chào đời cho đến hôm nay. 
Hãy nghĩ đến cha mẹ, ông bà để nói với các ngài lời cảm ơn vì công đức 
sinh thành và dưỡng dục. Hãy cầm lấy tay người vợ, người chồng của 
mình, nhìn vào đôi mắt ân tình của nhau để khám phá ra món quà quí hóa 
tuyệt vời mà Thiên Chúa đã ban tặng cho chúng ta. Hãy cám ơn đời, cám 
ơn tất cả những bạn hữu xa gần là những người đã cho chúng ta niềm vui, 
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nụ cười, sự giúp đỡ như những bóng mát trên hành trình cuộc sống. Và sau 
cùng như một lời cảm ơn chân thành xuất phát từ tâm hồn, chúng ta hãy 
mở rộng vòng tay, mở rộng con tim trước những thiếu thốn của anh em 
đồng loại.  

Biết ơn. Đó chính là tâm lý sống đem lại hạnh phúc. Hãy sống với tâm lý 
này mọi ngày trong cuộc sống. 

 

SỐNG ĐẠO 
Lời tạ ơn khó nói 

Hiệp thông với anh chị em chúng ta tại Hoa Kỳ 
mừng Lễ Tạ Ơn (Thanksgiving Day), chúng ta 
xin Chúa ban cho sức mạnh để con có thể tiếp 
tục cám ơn anh em mình - dù là kẻ thù - và dâng 
lời tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh - dù là 
ngang trái. 
Lạy Chúa Giêsu, Chúa thường dâng lời tạ ơn 
với Đức Chúa Cha trước khi làm việc gì:  khi 
làm phép lạ hóa bánh ra nhiều (Mt 15:36), trong 
bữa tiệc ly (Mt 26:27), cho La-da-rô sống lại từ 
cõi chết (Ga 11:41)…  

Nhân Mùa Tạ Ơn đến, con cũng muốn bắt chước Chúa để bập bẹ những lời 
tạ ơn, những lời tạ ơn khó nói nhất của kiếp nhân sinh! Có những lời tạ ơn 
thật dễ để nói với nhau và với Chúa. Nhưng cũng có những lời tạ ơn không 
thể thốt thành lời nếu không có ơn Chúa. Phải đợi khi linh hồn con được 
nuôi dưỡng bằng bao nhiêu ân sủng từ trời cao, đợi khi con đi gần đến 
hoàng hôn của đời người, thì con mới đủ can đảm nói lên những lời tạ ơn 
muộn màng này. Tạ ơn ai? Tạ ơn hay hờn giận? Cám ơn hay trách móc? Tạ 
ơn Chúa trong nghịch cảnh cuộc đời và những người một thời đã làm con 
đau khổ. Khó quá Chúa ơi! Đôi khi lời được thốt ra trong dòng nước mắt 
không biết của hờn giận hay của tha thứ. Đôi khi lời được bập bẹ ở đầu 
môi, những nghẹn ngào tức tưởi ngăn cho lời không tròn chữ. Đôi khi lời 
được bật lên qua con tim rướm máu của vết thương năm xưa chưa lành 
hẳn. Dù thật khó để nói, dù ê a tập tành từng chữ như trẻ nhỏ học nói, 
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nhưng Chúa ơi, con sẽ cố gắng để nói… 
Cám ơn những người bạn đã phản bội tôi năm nào. Đau khi bị phản 
bội!  Nhưng Người đã dạy cho tôi hiểu bài học về tình bạn chân thật 
là “tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình” (Ga 
15:13). 
Cám ơn người yêu đã phụ tình tôi năm xưa. Hận khi bị phụ rẫy! Nhưng 
Người đã dạy tôi biết trân quý tình yêu của Người đã dám “yêu thương đến 
cùng!” (Ga 13:1) 
Cám ơn kẻ thù, những người đã bắn gục tôi trên chiến trường năm nào, đã 
đẩy tôi lao đao khốn khó trong chốn lao tù năm xưa. Người đã vô tình tạo 
cơ hội cho gia đình tôi giờ đây được bình an định cư nơi thiên đường của 
trần thế, đã cho tôi cơ hội để sống câu: “Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho 
những kẻ ngược đãi anh em.” (Mt 5:44) 
Cám ơn những đứa con hoang đã làm cõi lòng mẹ cha tan nát. Thất vọng, 
buồn tủi ngập tràn con ơi! Nhưng con đã cho cha mẹ cơ hội để nên thánh. 
Cám ơn những bậc cha mẹ bất hảo đã không yêu thương và dạy dỗ con cái 
mình như bổn phận đáng phải làm. Cay đắng khi bị hất hủi mẹ cha ơi! 
Nhưng Người đã làm cho trái tim con luôn khát khao tìm kiếm tình yêu nơi 
Thiên Chúa Tình Yêu. 
Cám ơn những vấp ngã của tuổi thanh xuân. Ngươi đã làm cho ta biết 
khiêm nhường hơn. 
Cám ơn những tội lỗi mà phận người yếu đuối vấp đi phạm lại nhiều lần 
trong đời. Ngươi đã cho ta cơ hội cảm nếm lòng nhân từ vô biên của Thiên 
Chúa. Ôi, tội hồng phúc! 
Cám ơn những quyết định sai lầm thưở nào đưa đến hoàn cảnh ngang trái 
hôm nay. Ngươi đã dạy ta biết phấn đấu vươn lên trong nghịch cảnh cuộc 
đời. 
Cám ơn hai chữ “kiếp nghèo” gắn liền với số phận hẩm hiu. Đôi lúc ta ghét 
ngươi nhưng ngươi đã làm cho ta dễ dàng tiến vào Nước Trời hơn. “Phúc 
thay ai có tâm hồn nghèo khó vì Nước Trời là của họ” (Mt 5:3). 
Cám ơn những lần thất nghiệp cay đắng, những lần phá sản, bị lừa gạt, mất 
nhà, thua stock trắng tay. Ngươi đã dạy cho ta hiểu nghĩa của cải phù du ở 
đời này. “Phù vân, quả là phù vân.  Phù vân, quả là phù vân. Tất cả chỉ là 
phù vân!” (Gv 1:2). 
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Cám ơn những lần thất bại ê chề nhục nhã. Biết bao bài học ta đã học được 
từ nơi ngươi. 
Cám ơn căn bịnh hiểm nghèo mà ta đang mang. Nhờ ngươi mà linh hồn ta 
thức tỉnh phận người mỏng dòn chóng qua. Ngươi đã giúp ta biết yêu quý 
những giây phút ít ỏi còn sót lại trên cõi đời tạm này.  
Tạ ơn Chúa vì những gì Ngài đã lấy đi! 
Tạ ơn Chúa vì những trái đắng Ngài đã trao ban, dù con không muốn nhận. 
Tạ ơn Chúa vì số vốn quá ít ỏi Ngài cho con khi gởi con đến trong cuộc đời 
này! Vì “ai đã được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều” (Lc 12:48). 
Tạ ơn Chúa vì những lần Ngài đã thẳng tay thanh tẩy, gọt dũa linh hồn con 
mặc cho con dẫy dụa đau đớn. 
Tạ ơn Chúa vì tấm thân mệt mỏi bịnh hoạn, những lo toan vất vả trong 
cuộc sống khiến con không còn sức để bon chen hận thù ghen ghét. 
Tạ ơn Chúa vì những lần Ngài đã cương quyết không cho con những cái 
mà con xin, những thứ con cần, những gì con đang mong đợi, vì chỉ có 
Ngài mới biết những gì là cần thiết cho linh hồn và ơn cứu rỗi của con. 
Tạ ơn Chúa vì những cái chết oan nghiệt, sự ra đi vội vàng của người thân 
khi tuổi đời còn quá trẻ. Con biết Ngài muốn nhắc con nhớ rằng“đời sống 
con chung cuộc thế nào, ngày tháng con đếm đuợc mấy mươi, để hiểu rằng 
kiếp phù du là thế!” (Tv 39:5). 
Tạ ơn Chúa vì những bài học cay đắng mà Ngài đang dạy dỗ con. Có 
những bài học con không hiểu hết ý nghĩa. Có những lúc con muốn thét lên 
“tại sao là con?”, “tại sao lúc nào cũng lại là con?”. Nhưng con biết rằng 
chỉ những ai được Người thương yêu thì Người mới sửa phạt vì “Đức 
Chúa khiển trách kẻ người thương, như người cha xử với con yêu quý”(Cn 
3:12). 
Lạy Chúa, đường đời trước mắt còn giăng đầy chông gai, có bao nhiêu 
nghịch cảnh thì có bấy nhiêu “Lời Tạ Ơn Khó Nói”. Có những cái con 
chưa nhìn ra hết, có những điều con chưa cảm nhận được và có những lời 
chưa thể thốt nên lúc này. Xin ban cho con sức mạnh của Ngôi Lời Nhập 
Thể để con có thể tiếp tục cám ơn anh em mình - dù là kẻ thù - và dâng lời 
tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh - dù là ngang trái. Tạ ơn không chỉ trong 
ngày lễ Tạ Ơn mà là tạ ơn Chúa mọi ngày trong suốt cuộc đời con. Amen!  

Lang Thang Chiều Tím 
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TIN TỨC GIÁO HỘI HOÀN VŨ 
Đức Thánh Cha tông du Benin: “Đừng ngại tin tưởng kêu cầu Đức 
Mẹ” 

 
WHĐ (19.11.2011) – “Với sự đơn sơ và trái tim của người mẹ, Đức Mẹ chỉ 
cho chúng ta Ánh sáng và Chân lý là Chúa Giêsu Kitô Con Mẹ, Đấng dẫn 
đưa nhân loại đến sự viên mãn trong Chúa Cha”. Đức Thánh Cha đã nói 
như trên tại Nhà thờ Chính tòa Mẹ Từ Bi ở Cotonou, thành phố lớn nhất 
của Benin vào ngày 18 tháng Mười Một, ngày đầu tiên trong chuyến tông 
du 3 ngày đến Benin, Châu Phi . 

“Chúng ta đừng ngại tin tưởng kêu cầu Mẹ. Mẹ không ngừng ban phát cho 
con cái ân sủng dồi dào của Thiên Chúa”. 

Nhà thờ chính tòa là điểm dừng chân đầu tiên của Đức Thánh Cha khi ngài 
vừa đến Benin, Phi Châu. Tại đây ngài đã cầu nguyện trước mộ của hai 
Đức cố giám mục Cotonou: Đức Tổng giám mục Christoph Adimou và 
Đức Tổng giám mục Isidore de Sousa. 

Đức Thánh Cha mô tả hai vị giám mục như là “những người thợ anh hùng 
trong vườn nho Chúa”, và ngài đề cập đặc biệt đến “vai trò quyết định” của 
Đức Tổng giám mục Souza trong việc giúp quá trình chuyển đổi của đất 

nước từ cộng sản sang dân chủ vào năm 1991.  

Đức Thánh Cha giải thích rằng thường khi trong “lịch sử cứu độ” của cả cá 
nhân và các quốc gia, “Lòng Chúa thương xót không chỉ hệ tại việc tha thứ 
tội lỗi chúng ta, nhưng còn là việc Thiên Chúa, là Cha chúng ta, hướng dẫn 
chúng ta -đôi khi làm cho chúng ta đau khổ, ưu phiền hay lo sợ-, trên con 
đường sự thật và ánh sáng, vì Người không muốn chúng ta bị hư mất”. 
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Đức Trinh Nữ Maria là mẫu gương đáp trả “mầu nhiệm tình yêu Thiên 
Chúa”, vì “do lời Xin vâng, Mẹ góp phần làm cho tình yêu Thiên Chúa 
giữa nhân loại được thể hiện”. 

Như vậy, “Mẹ là Mẹ Từ Bi vì Mẹ đã tham dự vào sứ vụ của Con Mẹ: Mẹ 
được ban cho đặc ân trở thành Đấng trợ giúp chúng ta mọi nơi mọi lúc”. 

“Ẩn náu nơi lòng từ bi của Mẹ, tâm hồn sầu khổ được chữa lành, cạm bẫy 
ma quỷ bị phá tan và oán thù được hòa giải. Đức Maria không chỉ là mẫu 
gương hoàn hảo cho chúng ta, nhưng còn là Đấng giúp chúng ta đi vào 
hiệp thông với Thiên Chúa và với anh chị em mình”. 

Là “Mẹ từ bi”, Đức Mẹ là “người dẫn đường chắc chắn cho các môn đệ của 
Con Mẹ, những ai muốn phục vụ công lý, hòa giải và hòa bình. Các Kitô 
hữu “đừng ngại tin tưởng kêu cầu Mẹ, Đấng không ngừng phân phát cho 
con cái dồi dào ân sủng của Thiên Chúa”. 

Kết luận, Đức Thánh Cha cầu xin “Đức Mẹ Châu Phi” chuyển cầu cho 
Châu Phi với Con của Mẹ, xin cho mọi người được ơn cứu rỗi và bình an”. 

Rồi Đức Thánh Cha ban Phép lành Tòa Thánh và hát kinh Salve Regina. 
(CNA/EWTN News, 18-11-2011) 

Mỗi ngày có thêm 34 ngàn người Công giáo 

WHĐ(23.11.2011) – Theo báo cáo thường niên “Tình hình truyền giáo 
toàn cầu” thực hiện năm 2011, Giáo Hội Công giáo hiện có 1 tỉ 160 triệu 
tín hữu trên khắp thếgiới, với thêm 34.000 người gia nhập mỗi ngày. Các 
số liệu do cơ quan Analisis Digital khảo sát và đưa ra cho biết trong 
khoảng 7 tỉ người trên thế giới, có 2 tỉ người chưa bao giờ nghe nói đến sứ 
điệp Tin Mừng, 2 tỉ 680 triệu người khác thỉnh thoảng mới được nghe, 
hoặc chỉ biết một cách mơ hồ, nhưng họ không phải là Kitô hữu. 

“Mặc dù thực tế Chúa Giêsu Kitô chỉ thiết lập một Giáo Hội, và ngay trước 
khi chịu chết, Người đã cầu nguyện xin cho “tất cả nên một”, nhưng ngày 
nay có rất nhiều hệ phái Kitô giáo. Bản nghiên cứu cho biết đầu thế kỷ XX 
có 1600 hệ phái, đến năm 2011 đã có 42.000. Số người Tin Lành Ân 
điển đạt 612 triệu. Có 426 triệu người Tin Lành “truyền thống” và con số 
này đang tăng thêm với tốc độ 20.000 người một ngày. 

Các Giáo Hội Chính Thống có 271 triệu tín hữu được rửa tội và mỗi 
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ngày có thêm 5.000 người. Số tín hữu Anh giáo, tập trung chủ yếu ở châu 
Phi và châu Á, lên đến 87 triệu, với thêm 3.000 người tham gia mỗi ngày. 
Các tín hữu mà bản nghiên cứu gọi là “Kitô hữu ngoại biên” (Nhân chứng 
Jehovah, Mormons, những người không công nhận thiên tính của Chúa 
Giêsu hoặc Chúa Ba Ngôi) là 35 triệu và đang tăng thêm với tốc độ2.000 
một ngày. 

“Hình thức phổ biến nhất của việc tăng thêm số tín hữu là sinh nhiều con 
và cho chúng theo đạo của cha mẹ. Cải đạo thì ít phổ biến hơn, tuy nhiên 
mỗi năm vẫn có hàng triệu trường hợp này, phổ biến nhất là một người 
theo đạo của vợ hay chồng mình”.Trong năm 2011, các Kitô hữu thuộc mọi 
hệ phái đã phân phối hơn 71 triệu quyển Kinh Thánh trên khắp thế giới 
(hiện đã có một tỉ 741 triệu quyển, trong đó một số được phân phối một 
cách không công khai). Mỗi năm, có 409 ngàn Kitô hữu đi truyền giáo tại 
một quốc gia khác, họ thuộc 4800 tổ chức truyền giáo khác nhau. 

Thánh Tử Đạo Việt Nam - “Chứng Nhân Của Tình Yêu” 

IRVINE - “Con có một tổ quốc Việt Nam. Quê hương yêu quý ngàn đời. 
Con hãnh diện, con vui sướng. Con yêu non sông, gấm vóc. Con yêu lịch 
sử vẻ vang. Con yêu đồng bào cần mẫn. Con yêu chiến sĩ hào hùng…” – 
(Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận yêu mến mọi người, 
ngay cả kẻ thù.)  

Theo tài liệu của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam, 117 vị Thánh Tử Đạo 
Việt Nam, tử đạo tại Việt Nam trong các thế kỷ 18 và 19, được Đức Thánh 
Cha Gioan Phaolô II phong thánh ngày 19-6-1988. Mặc dù hồ sơ của đa số 
những người chịu bách hại đã bị tiêu hủy, tất cả có 117 vị, trong đó có 96 
người Việt, 11 cha Đa Minh người Tây Ban Nha, 10 giáo sĩ người Pháp 
thuộc Hội Thừa Sai Ba Lê đã được phong thánh. Trong số đó có 8 Giám 
Mục, 50 Linh Mục (15 cha Đa Minh, 8 cha Hội Thừa Sai Ba Lê, 27 cha 
triều), 1 chủng sinh và 58 giáo (9 người Dòng Ba Đa Minh, 17 thầy giảng) 
tử đạo tại Bắc Hà, Trung phần và Nam phần. Đa số bị xử trảm (chặt đầu) 
(76), 21 người bị xử giảo (thắt cổ) chết, 9 chết vì bị tra tấn, 6 bị thiêu sống, 
5 bị lăng trì (phân thây). Các vị Thánh này được phong Á Thánh trong 4 kỳ 
khác nhau: 64 vị năm 1900 bởi Đức Giáo Hoàng Lêo XIII, 8 vị năm 1906 
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bởi Đức Giáo Hoàng Piô X (tất cả đều là Đa Minh), 20 năm 1909 cũng bởi 
Đức Giáo Hoàng Piô X, và 25 vị năm 1951 bởi Đức Giáo Hoàng Piô XII. 

Với Kinh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam và Kinh Cầu Nguyện Cho Việc 
Phong Chân Phước Đức Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, 
Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Giáo Phận Orange hân hoan mừng kính 
Đại Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam vào Chúa Nhật, 20-11-2011, Lễ Chúa 
Kitô Vua cũng là Chúa Nhật cuối cùng của niên lịch phụng vụ, tại Brent 
Event Center, thuộc trường đại học UC Irvine. Đại Lễ Các Thánh Tử Đạo 
Việt Nam với chủ lễ là Đức Giám Mục Tod David Brown của Giáo Phận 
Orange, mà năm nay Giáo Phận Orange cũng chúc mừng Ngài sinh nhật 75 
tuổi. 
Đức Giám Mục Đaminh Mai Thanh Lương, Giám Mục Phụ Tá Giáo Phận 
Orange, và Linh Mục Giuse Nguyễn Thái, Linh Hướng và Điều Hành 
Trung Tâm Công Giáo Việt Nam, nhân dịp này đã có Thư Ngỏ gửi Cộng 
Đồng Dân Chúa, Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Giáo Phận Orange: 
“Ngoài việc chúng ta tôn vinh và bắt chước đời sống đức tin, đức cậy, đức 
mến anh dũng của Các Thánh Tử Đạo Việt Nam là bổn mạng của cộng 
đồng chúng ta, năm nay, chúng ta còn có một ý nguyện rất đặc biệt. Trong 
suốt năm qua, vùng Biển Đông chạy dọc theo bờ biển của đất nước đang 
nổi sóng tranh chấp. Trung Cộng đã ngang nhiên chiếm cứ những hòn đảo 
Hoàng Sa và Trường Sa mà trước đây thuộc về đất nước chúng ta…. 
Chúng ta chỉ biết phó thác giang sơn dưới sự che chở của Đức Mẹ La Vang 
và Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Như các Ngài đã lấy máu đào và mạng 
sống để bảo vệ đức tin, xin các Ngài cũng gìn giữ và che chở Giáo Hội và 
đất nước Việt Nam chúng ta…. Chúng ta nài xin các Ngài sát cánh với 
chúng ta để bảo vệ sự sinh tồn của dân tộc và gắn bó với từng mảnh đất, 
hải đảo sơn hà gấm vóc mà các Ngài đã để lại cho con cháu”. 
Chủ Tịch Nguyễn Văn Liêm của Ban Chấp Hành Cộng Đồng Công Giáo 
Việt Nam Giáo Phận Orange với lời chào mừng: “Giáo Phận Thái Hà là 
giáo phận kết nghĩa chị em với chúng ta đang gặp thử thách vì giáo xứ Thái 
Hà, Hà Nội đang bị nhà cầm quyền đàn áp thô bạo. Giáo dân Thái Hà đang 
cần sự cầu nguyện nâng đỡ của chúng ta. Họ ao ước chúng ta cất lên tiếng 
nói thay cho họ, để những người yêu chuộng công lý, công bằng tự do và 
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nhân ái trên thế giới gửi thông điệp của họ cho nhà cầm quyền”.  
Thánh Tử Đạo Việt Nam - “Chứng Nhân Của Tình Yêu” như Linh Mục 
Giuse Nguyễn Thái nhắc nhở: “Điều răn thứ 4 Chúa dạy: hãy thảo kính cha 
mẹ, ông bà tổ tiên. Yêu mến ông bà tổ tiên là yêu mến quê hương đất nước. 
Yêu mến anh chị em trong quốc gia của mình. Chúa Giêsu xuống thế làm 
người, Ngài cũng có một quê hương, một tổ quốc đó là đất nước Do Thái, 
Ngài rất yêu mến quê hương dân tộc của Ngài cho dù những người lãnh 
đạo đã lên án và giết Ngài. Hôm nay chúng ta hãy nhìn vào gương sống của 
Các Thánh Tử Đạo Việt Nam và của Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn 
Văn Thuận để có một thái độ sống thích hợp trước hiện tình của quê hương 
đất nước Việt Nam hiện nay”.  

 

117 vị Thánh Tử Đạo Việt Nam, tử đạo tại Việt Nam trong các thế kỷ 18 và 
19, đã được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II phong thánh ngày 19-6-
1988. Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Giáo Phận Orange đã mừng kính 
Đại Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam vào Chúa Nhật, 20-11-2011, tại đại 
học UC Irvine.  
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Rước lễ ngoài trời trong khuôn viên đại học UC Irvine 

 

 
Múa kính mừng các thánh tử đạo Việt Nam 
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Đức Giám Mục Tod Brown cùng các vị chủ chăn   

 
Hoạt cảnh ở trại tù Gia Tô của Thánh Tử Đạo Tôma Toán, thầy giảng 

Dòng Ba Đa Minh. Mặc dầu giảng dạy đức tin cho người khác, đức tin của 
chính Ngài bị lung lay, nhưng sau khi có dấu hiệu muốn bỏ đạo, Ngài hối 

hận và cuối cùng đã tử vì đạo   
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Phát thực phẩm, túi ngủ dịp Lễ Tạ Ơn  

SANTA ANA (NV) - Ðoàn Thanh Niên Việt Mỹ, gọi tắt là VAYC, đã phối 
hợp với hội Kiwin của trung học La Quinta và đoàn thanh niên Phan Bội 
Châu để tổ chức phát thực phẩm, túi ngủ và quần áo cũ cho khoảng ba 
trăm người vô gia cư, lúc 10 giờ sáng Chủ Nhật, 20 Tháng Mười Một, trên 
sân cỏ của Santa Ana Civic Center. 

Chủ tịch của VAYC là anh James Trương cho biết: “Mỗi năm vào dịp Lễ 
Tạ Ơn, VAYC mời các hội đoàn khác hợp tác để phục vụ bữa ăn và tặng 
quần áo cho những người vô gia cư khi trời trở lạnh.” 

Nghị viên Westminster, Trí Tạ, xăn tay áo trao những hộp cơm đến tận tay 
những người vô gia cư, khuyết tật. Ông khen ngợi việc làm của các tình 
nguyện viên: “Tôi rất vui khi thấy các bạn trẻ bỏ thời giờ để nghĩ đến 
những người bất hạnh. Không những giúp người đói, lạnh mà còn chứng tỏ 
người Mỹ gốc Việt có lòng vị tha, không phân biệt chủng tộc, sẵn sàng san 
sẻ với mọi người.” 

 
Lãnh túi ngủ tại lều của hội VAYC.  

Ðể giúp cho ban tổ chức thực hiện được công tác phục vụ, về thực phẩm, 
bà Trần Thị Diễm Phúc, đại diện cơ sở Princess Cosmetic Surgery cho biết 
chủ nhân rất hoan hỷ đóng góp 300 phần ăn. Anh James Trương nói: “Tiệm 
Tân Hoàng Hương tặng 300 cuốn chả giò. Các cơ sở khác bảo trợ 80 túi 
ngủ, gồm 28 do anh Ðức Bùi, 12 do tiệm Jen Lee và I2I Signs tặng 40 túi 
ngủ.” 
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Ðoàn Thanh Niên Việt Mỹ kêu gọi các bạn trẻ tham dự những sinh hoạt 
trong cộng đồng. “Người trẻ hãy dùng năng lực và kiến thức để tiếp cận 
các cộng đồng bạn và giới thiệu văn hóa của người Việt mình.” Anh James 
cũng nói VAYC sẵn sàng tiếp tay với các cô, chú, bác để thực hiện các 
công tác xã hội trong cộng đồng. 

Năm nay, ngoài VAYC, còn có hàng chục tình nguyện viên từ hội Kiwin 
của trung học La Quinta; các sinh viên từ Cal State Fullerton, UCI, Orange 
Coast và Golden West College; các học sinh Việt Nam từ Canyon High 
School và Westminster High School cũng hăng hái đóng góp một tay, 
chung với cô Christine Nguyễn, nhân viên Orange County; Nghị Viên 
Garden Grove Dina Nguyễn hiện diện; ông Phan Kỳ Nhơn, ông Lê Quang 
Dật, và bà Trần Thanh Hiền thuộc cộng đồng Việt Nam.” 

 

Một bạn trẻ giải thích cho đám đông và yêu cầu giữ trật tự. 

SINH HOẠT GIÁO XỨ & CỘNG ĐOÀN 
Đọc Kinh Thứ Bẩy Đầu Tháng/ Dec. 3, 2011 

Kính mời cha Quản Nhiệm và quý ông bà anh chị em tới tham dự buổi Đọc 
Kinh Thứ Bẩy Đầu Tháng, cũng là ngày giỗ cụ ông Phêrô Nguyễn Văn 
Ban 

Vào lúc: 7:00 pm 

Ngày thứ bẩy 03/12/2011 
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Tại: tư gia anh chị Khôi-Tuyết 

29890 Yorkton Rd., Murrieta, CA 92563 

Trân trọng kính mời. 

Anh chị Khôi-Tuyết Nguyễn 

Sân Chơi Thiếu Nhi Chiều Thứ Bẩy sẽ sinh hoạt buổi đầu tiên vào 
chiều thứ bẩy Dec. 3, 2011 tại Abelia Park (góc đường Winchester và 
Abelia). 
  
Nhằm đáp ứng nhu cầu giải trí lành mạnh mang tính giáo dục về thể lý, tâm 
lý và tâm linh theo tinh thần Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể và Hướng 
Đạo Sinh cho các em thiếu nhi và giới trẻ, Cộng Đoàn Đức Mẹ La Vang 
Winchester sẽ tổ chức một Sân Chơi Thiếu Nhi Chiều Thứ Bẩy tại Abelia 
Park, từ 1:00 pm - 4:00pm vào các chiều thứ bẩy thứ nhất và thứ ba mỗi 
tháng. 
_ Mục Đích: tạo môi trường giải trí lành mạnh giữa thiên thiên & kết bạn, 
sống hoà đồng trong tinh thần đoàn kết, tương thân tương trợ. 
_ Điều kiện: Trẻ em từ 5 tuổi trở lên không phân biệt tôn giáo. 
Cộng Đoàn chân thành cám ơn 2 em Trí Mai và Timmy Nguyễn đã tình 
nguyện làm người tổ chức sân chơi. 
Ước mong quý phụ huynh khuyến khích các em tham gia Sân Chơi Thiếu 
Nhi Chiều Thứ Bẩy như một vườn ươm tài năng trẻ cho tương lai Cộng 
Đoàn chúng ta. 
Phiếu Ghi Danh sẽ được phát vào cuối các Thánh Lễ CN. 
Liên hệ:_ Trí Mai: 951.795.0120 
 
Sổ Số Cây Noel 2011 vào tối thứ sáu tuần này: Dec 2, 2011 

Hội Knights of Columbus nhà thờ Blessed Teresa of Calcutta sẽ tổ chức sổ 
số cây Noel vào ngày thứ sáu Dec 2, 2011 tại nhà thờ vào lúc 6:00 pm. 
Vé sẽ được bán vào sau các thánh lễ CN.  
Vé vào cửa bao gồm bữa ăn tối Hawaiian BBQ. 
$10.00/vé: người lớn. $ 5.00/ vé trẻ em từ 5_10 tuổi. Trẻ em dưới 5 tuổi 
miễn phí. 
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Vé sổ số: $1:00/vé. Trúng thưởng 2 cây Noel được trang hoàng lộng lẫy 
với đèn mầu, vật trang trí và những gói quà Noel thật hấp dẫn. 
Tất cả lợi nhuận thu được sẽ dành cho Quỹ Xây Dựng Thánh Đường 
Blessed Teresa of Calcutta. 
 

CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG 

Hai cha con tị nạn đoàn tụ sau 34 năm thất lạc 
ROCHESTER, New York - Đi vượt biên bằng thuyền vào tháng 12-1977 
từ Việt Nam, rồi bị hải tặc Thái Lan cướp, nhưng thoát chết, người cha lạc 
mất vợ và con. Người con còn rất bé. Hôm Thứ Hai, người cha đoàn tụ với 
người con đã trưởng thành ở Hoa Kỳ. Vị chi là 34 năm xa cách, tưởng 
không bao giờ gặp lại.  

Người cha là ông Hao Trương, bị hải tặc ném xuống biển, nhưng sống sót 
nhờ biết bơi nổi trên biển 16 tiếng đồng hồ. Một thuyền đánh cá vớt ông. 
Tại trại tị nạn Thái Lan, nhiều tuần sau, ông Hao biết vợ ông đã chết, 
nhưng ông có linh cảm đứa con trai 7 tháng tên là Kham vẫn còn sống và 
do ai đó nuôi. Ông nghĩ vậy là vì thấy nhóm hải tặc có vẻ cưng chiều cậu 
bé con ông suốt 4 ngày bị giam cầm trên tàu. 

Ông Hao sang định cư tại Mỹ vào năm 1978, được thân nhân bảo trợ đến 
Lousiana. Sau đó, ông dọn về gia đình bên vợ ở Rochester và ở lại đó luôn 
cho đến nay. Ông đã tái hôn và có thêm 4 người con.  

Sau khi nghe phong phanh đứa con trai còn sống, ông liền đi Thái Lan 
tháng 6 năm nay. Một nhân viên xã hội Thái giúp ông tìm ra Kham, nay là 
một người đàn ông 34 tuổi có gia đình và 2 con. Kham nay mang tên Thái 
là Samart Khumkhaw và sống tại tỉnh Surat Thani.  

Anh Khumkhaw từ Thái Lan vừa bay sang Rochester đoàn tụ với ông Hao 
vào chiều tối hôm qua 21-11-2011. Thượng Nghị Sĩ Liên Bang Charles 
Schumer đã giúp ông Hao giấy chiếu khán cho Kham đi một mình sang Mỹ 
gặp người cha ruột và gia đình bên ngoại. Anh sẽ ở lại Hoa Kỳ 4 tháng để 
thăm viếng bà con dòng họ. 

Ông Hao từng làm thợ kim khí trong 30 năm trước khi bị cho nghỉ việc vào 
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năm 2009. Ở tuổi 54, ông đang học đại học cộng đồng và tái đào tạo nghề 
thợ tiện. 

Còn anh Kham, được một cặp vợ chồng trẻ người Thái, có đứa con gái qua 
đời sau khi sanh được hai ngày, nhận nuôi từ tay một phụ nữ, nhưng lại 
không được hỏi nguồn gốc của đứa trẻ.  

TNS. Schumer nói: “Cuộc đoàn tụ ngày hôm nay đã được chờ đợi quá lâu, 
và đó là cách mừng Lễ Tạ Ơn không gì hoàn hảo cho bằng”. 
Hơn 3 triệu người đã bỏ nước ra đi sau khi Cộng Sản Bắc Việt tiến chiếm 
miền Nam năm 1975. Nhiều người đã bỏ mình nơi biển cả. Từ năm 1975 
đến 1980, có hơn 125.000 người tị nạn định cư tại Hoa Kỳ. Tính tới năm 
2010, dân số Việt Nam ở Mỹ đã lên tới hơn 1,5 triệu người. 

 

 
Ông Hao Truong, bên trái, cười với con trai, Samart Khumkhaw, khi anh 

vừa xuống máy bay ở phi trường Greater Rochester, New York ngày 21-11-
2011 
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Người con dâu nước Mỹ  
Lưu Hồng Phúc 

Lời giới thiệu: Bài viết vô cùng cảm động sau đây của quả phụ một sĩ quan 
QLVNCH, kể về một mối tình thời chiến tranh Việt Nam giữa chị ruột của 
tác giả với một người lính Mỹ, đã hy sinh trong cuộc chiến. Hơn ba mươi 
năm sau, tưởng nhớ công ơn người anh rể đã hy sinh cho quê hương, tác 
giả ghé thăm bức tường đá đen ghi danh 58,000 tử sĩ Mỹ trong chiến tranh 
Việt Nam... Không ngờ, tại đây, bà tình cờ gặp bố mẹ của người anh rể 
cũng đến viếng thăm con, và qua câu chuyện, tác giả đã giúp ông bà nội 
người Mỹ tìm thấy người con dâu Việt và đứa cháu nội chưa từng biết 
mặt... 

 
Giữa lúc lòng tôi đang chơi vơi thì chị bạn rủ theo đoàn người về thủ đô 
Hoa Thịnh Ðốn để coi hoa Anh Ðào nở và nhất là đi thăm bức tường đá 
đen, ghi lại tên tuổi của hơn năm mươi tám ngàn tử sĩ Hiệp Chủng Quốc 
Hoa Kỳ, đã bỏ mình để bảo vệ tự do của miền Nam xưa. 

Với tôi đó là một dịp may đến thật tình cờ. 

Tôi vẫn thường nghe nói về vườn hoa Anh Ðào mà vương quốc Nhật tặng 
cho nhân dân Mỹ khi xưa ở thủ đô, đang khoe sắc mỗi độ xuân về. Thật 
như thỏa tấm lòng vì cả hai, được nhìn những cành hoa mà cả một thời tuổi 
trẻ ước mơ và đến tận nơi bức tường đá đen để tìm tên một người đã là điều 
tôi mong muốn từ lâu. Thế nên tôi thu xếp hành trang vôi vã đi ngay. Hơn 
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hai mươi bốn giờ ngồi trên xe theo nhóm người du ngoạn đã đưa tôi từ 
miền Texas xa xôi về tới thủ đô. Con đường Ohio chạy dọc theo bờ sông 
Potomac hoa Anh đào đã nở rực rỡ một màu hồng phơn phớt trắng. Hơi 
lạnh đầy trong không khí của một mùa đông dài còn sót lại, vương qua mùa 
xuân, đọng trên những cánh hoa dọc theo con đường Constitution dẫn đến 
bức tường đá đen nằm kia, trầm mặc u buồn. 

Tháng Tư, hoa đã nở từ lâu. Xác hoa rơi lả tả làm hồng cả một khoảng 
không gian quanh những con đường chạy dọc theo công viên. Hoa Anh 
Ðào thật đây rồi, những cánh hoa tươi xinh mà ngày xưa tôi chỉ được nhìn 
thấy trong phim ảnh rồi thầm cảm mến những kiếm sĩ của xứ Phù tang, cô 
đơn vung đường gươm để hoa rơi trong tuyết lạnh, thì hôm nay đang rực rỡ 
khoe sắc trước mắt tôi đây. Tôi tách ra khỏi nhóm người đi bộ một mình 
dưới những tàn cây. Tôi vẫn thích được đi một mình để nhớ về những ngày 
tháng đã dần qua. 

Ngày xưa lúc chưa mất miền Nam, gia đình tôi đã có một cuộc sống ấm êm 
hạnh phúc: Chồng tôi, một người lính trận, mỗi lần về phép thường hay 
cùng đi với một quân nhân Mỹ,cố vấn trong đơn vị. Hai người cùng làm 
việc, cùng chung sở thích và ý nguyện nên họ rất thân nhau. Thuở ấy 
không biết nhiều về đất Mỹ như bây giờ nhưng qua lời anh diễn tả, tôi cũng 
đủ hiểu rằng người lính Mỹ ấy đến từ một vùng quê xa xôi miền trung bắc 
Hoa Kỳ. Ngoài cái vẻ bên ngoài rất tài tử, râu ria xồm xoàm vì những ngày 
tháng lăn lóc trong chiến trận chưa kịp cắt tỉa thì Mike Wright thật nhân 
hậu và hiền lành. Tôi cũng ngạc nhiên với tấm lòng rộng lượng hồn nhiên 
của người Mỹ. 

Họ đã mang biết bao nhiêu tài sản và cả sinh mạng khi đến giúp đất nước 
tôi, họ hòa nhập vào đời sống người dân bản xứ, tươi vui trong cuộc sống. 
Bởi thế, anh chàng râu tia xồm xoàm Mike chiếm ngay được cảm tình của 
gia đình, nhất là bà chị lớn chưa chồng của chúng tôi. Chuyện tình của một 
người lính viễn chinh đến từ một đất nước xa xôi với người con gái Việt 
Nam còn nguyên nền nếp gia phong diễn ra thật êm đềm hạnh phúc, với 
một đám cưới đậm chất phương Ðông. Chị tôi khăn đóng, áo dài bên cạnh 
anh Mike cũng áo dài khăn đóng. Trông họ thật vừa đôi. 

Từ đó tôi không còn cô đơn trông ngóng hằng đêm mà có cả chị tôi là kẻ 
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đồng tình, đồng cảnh. Chúng tôi đã có những ngày đợi chờ trong lo lắng, 
có những ngày đoàn viên trong hạnh phúc. Những tháng tươi vui của một 
thời son trẻ tưởng như không bao giờ dứt cho đến một ngày kia. Tôi không 
quên được cái ngày mà người chỉ huy hậu cứ tiểu đoàn đích thân đến báo 
cho tôi biết là chồng tôi và đơn vị của chàng không về nữa. Cả người cố 
vấn Mỹ dễ thương đang là anh rể của tôi cũng cùng chung số phận. Một 
đơn vị oai hùng thiện chiến, tưởng như là không bao giờ thua trận, đã nằm 
lại đâu đó trên vùng đất Hạ Lào của mùa hè khói lửa. Tôi và người chị, 
ngày ấy thực sự bị cuốn vào những cơn ác mộng, nhất là khi chị tôi biết 
được rằng mình vừa khó ở, chưa thông báo cho Mike biết về đứa con vừa 
thành hình trong bụng chị. 

Miền Nam sau khi lọt vào tay phương Bắc đã là một quãng đời địa ngục 
trần gian đến với chúng tôi. Nhất là chị với đứa con lai đã hứng chịu trăm 
đắng ngàn cay bởi vì sự dè bỉu, khinh khi cũng như phân biệt đối xử của 
đám người cai trị mới. Chị tôi bị hành hạ, bị lăng nhục, bị đe dọa đưa vào 
cái trại gọi là phục hồi nhân phẩm mà thực chất là để tước đoạt hết nhân 
phẩm con người. Chịu đựng bao nhiêu đắng cay khổ sở nhưng chị tôi vẫn 
cắn răng làm việc nuôi dạy con khôn lớn nên người. Có một điều làm tôi lạ 
lùng là tình yêu của chị dành cho anh hơn hẳn những thường tình. Chị luôn 
nhắc tới anh với những lời yêu thương trang trọng, với sự bùi ngùi thương 
tiếc của một người góa phụ tưởng nhớ thương chồng. Chị không đòi hỏi gì 
ở anh cũng như đất nước anh. Khi chương trình tái định cư những người 
con lai bắt đầu, tôi cũng tưởng chị vui sướng lắm. Nhưng không, chị từ 
chối ra đi chỉ vì còn nặng lòng với mảnh đất được sinh ra và đứa cháu tôi 
cũng vui vẻ vâng theo lời mẹ. Tôi không giống và cũng không chịu đựng 
được như chị. Tôi chọn ra đi để đưa các con tôi về với tự do. Khi con 
thuyền mong manh đưa chúng tôi ra biển, tôi đã thầm cầu nguyện ơn trên 
cho chúng tôi vượt sóng được bình an. Tôi đã chọn tự do hay là chết và 
chân thành cầu xin đó là một sự chọn lựa đúng đắn và may mắn nhất trong 
đời... 

Cứ mải suy nghĩ và đi theo con đường hoa, tôi đến trước bức tường đá đen 
tự bao giờ. Con đường dần xuống thấp để những dòng tên trắng hiện ra. 
Một cặp vợ chồng người Mỹ trắng đã già lắm, run rẩy dắt tay nhau bước 
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lên bực thang. Mắt người đàn bà còn ướt đỏ. Tôi đoán rằng bà vừa mới 
khóc. Gặp nhau trên bực thang đầu tiên, tôi vui vẻ chào hai người rồi hỏi 
lớn: 

-Ông bà từ đâu tới. 

-Chúng tôi từ Ohio. Còn cô? 

-Thưa ông bà, tôi từ Texas. 

Người đàn ông râu dài nhưng cắt tỉa gọn gàng,dáng vẻ hiền từ thân thiện. 
Ông ta mỉm cưỡi hỏi lại: 

-Tôi muốn hỏi cô người nước nào. Phi, Tàu, Nhật hay Thái Lan? 

-Thưa ông, tôi là người Việt Nam. 

Bỗng nhiên tôi thấy gương bặt người đàn bà dường như đổi sắc. 

Hình như một sự giận dữ bất ngờ chợt làm bà ta vùng vằng cố bước lên bậc 
thang ngắn tiến về phía trước. Tôi ngạc nhiên nhìn ông già, chờ đợi một lời 
giải thích về cử chỉ bất thường của bà. Chắc có một điều gì không ổn vì tôi 
biết đa số người Mỹ thường lịch sự, ít ai bày tỏ ngay những điều khó chịu 
trong lòng. Như đoán được ý nghĩ của tôi, ông buồn rầu giải thích. 

-Cô đừng buồn với thái độ của vợ tôi. Bà ấy đang rầu rĩ. Chúng tôi mất đứa 
con trai duy nhất ở Việt Nam, nên mỗi khi thấy người Việt Nam vợ tôi lại 
xúc động, không ngăn được cảm xúc nên có những cử chỉ bất thường. 

Tôi nhìn bà già đã ngồi xuống chiếc ghế đá bên lối đi, đang run rẩy cố 
chống hai tay lên đùi, mắt vô hồn nhìn vào quãng không gian phía trước. 
Nếu tôi mất con cho một cái xứ sở xa lạ nào chắc gì tôi còn giữ được bình 
tĩnh như bà. Lòng tôi rạt rào niềm thương xót để nói với ông rằng tôi thông 
cảm tâm tình của những bà mẹ mất con cho một dân tộc họ không hề mảy 
may biết tới. Trong lúc xúc động tôi cũng nói với ông là chính tôi và gia 
đình tôi cũng mất mát rất nhiều trong cuộc chiến chống cộng sản xâm lăng 
đó. Và đau đớn hơn thế nữa, chúng tôi đã mất cả quê hương, tổ quốc. Ông 
già Mỹ luôn luôn lập đi lập lại rằng tôi biết, chúng tôi biết, rồi xin phép tôi 
chạy đến săn sóc cho bà đã ngồi xuồng ghế đá cách đó không xa lắm. Ông 
nói lớn, chào từ giã khi tôi đi lần xuống phía dưới để dò tìm những hàng 
chữ mang tên người anh rể ngoại chủng năm xưa đã nằm xuống ở Việt 
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Nam. Tôi biết vần W sẽ nằm ở hàng cuối cùng nhưng cũng mất một lúc lâu 
mới tìm thấy cái tên Mikes Wright, tên người anh rể tôi năm kia, khiêm 
nhường giữa tên của bao nhiêu người. Nhỏ bé và đơn giản trong một không 
gian bao la, nhưng thật hào hùng độ lượng như cuộc đời anh và đất nước 
đang cưu mang chúng tôi đây.Tôi lặng chìm trong những giấc mơ xưa về 
một gia đình hạnh phúc mà nhớ đến chồng tôi. Tên của Mikes người ta còn 
nhớ, chứ tên của chồng tôi thì người ta đã tàn nhẫn xóa đi. Ngay cả miếng 
đất nhỏ bé mà chồng tôi an nghỉ người ta cũng đang toan tính cướp mất của 
anh. Tôi nhớ đến nghĩa trang quân đội Biên Hòa. Nhớ đến giây phút vật vã 
khóc lóc nhìn thi hài anh được gắn lon giữa hai hàng nến. Nhớ đến những 
khuôn mặt lầm lỳ, chai sạn vì gió bụi của những người lính bồng súng chào 
chồng tôi lần cuối khi đưa chàng về với đất mẹ năm xưa. Giữa lúc lặng yên 
tưởng nhớ thì mấy bà bạn tôi xuất hiện. Các bà gọi la tên tôi ơi ới, trách tôi 
xé lẻ tìm vui một mình. Cả bọn trầm trồ, chỉ trỏ reo vui với những cái tên 
lạ, nói cười vui vẻ như không cần biết gì về những niềm đau. Ôi nhân thế 
thường mau quên để sống, chỉ có mình tôi hay đi ngược thời gian về những 
dòng sông cũ. 

Chúng tôi lại rủ nhau đi thăm viện bảo tàng không gian gần đó. Một đoàn 
người vừa đi vừa cười, vừa hỏi thăm đường rộn vui lên góc phố. Ở đây 
người ta quen mắt với những cái lố lăng của du khách từ khắp mọi miền 
trên thế giới nên chẳng thấy phiền hà. 

Ðến trưa lúc sắp ra về, tôi lại gặp cặp vợ chồng người Mỹ ban sáng. Lạ một 
điều là tôi thấy ông già có nét gì rất quen. Lần này bà có vẻ vui hơn, mỉm 
cười khi tôi chào gặp lại. Chắc ông đã giải thích cho bà biết rằng ai cũng có 
những nỗi buồn, những mất mát, chứ không phải riêng bà. Chúng tôi đứng 
ngoài hành lang nói chuyện. Ông bà cho tôi biết sẽ về lại Ohio chiều mai, 
một nông trại xa xôi nằm sát biên giới tiểu bang Indiana. Ông nói thế 
nhưng tôi chẳng hình dung được gì ngoài những con số mà tôi đoán rằng 
đất đai chắc là rộng lớn. Tôi cũng cho ông biết chúng tôi còn ở đây thêm 
vài ngày, đi thăm một vài nơi nữa rồi chào từ giã theo dòng người thăm 
viếng. 

Buổi sáng hôm sau tôi có thói quen thức dậy thật sớm trong lúc mọi người 
còn say trong giấc ngủ. Tôi mở cửa bước ra ngoài, đi bộ theo con đường 
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Ohio dọc theo bờ sông, rồi tình cờ bước dần về phía bức tường đá đen. 
Trời còn sớm quá nhưng tôi thấy dưới chân bức tường thấp thoáng bóng 
ngươi. Bước tới gần hơn tôi bất ngờ nhận ra ông bà già Mỹ hôm qua đang 
ở đó tự bao giờ. Bà ngồi hẳn xuống đưa tay sờ lên những hàng tên như vuốt 
ve một vật gì quý giá. 

Gặp lại nhau tôi lên tiếng: 

-Chào ông bà. Ông bà ra đây sớm quá. Tôi cứ tưởng chỉ mình tôi đi bộ 
trong khu này.. 

Ông ôn tồn giải thích: 

-Chiều nay chúng tôi trở về lại Ohio rồi nên thu xếp thời gian thăm lại nơi 
đây lần nữa. 

Bà vẫn không nói, đưa tay sờ lên phiến đá. Tôi chắc bà thương yêu người 
con và đau đớn lắm khi nhìn lên hàng chữ có tên con mình. Mắt tôi tò mò 
nhìn theo và ngạc nhiên thấy tay bà đang đặt trên hàng chữ của vần W. 
Như có một linh tính báo trước chuyện lạ lung, tôi buột miệng hỏi ông: 

- Con trai của ông bà tên là gì nhỉ. Anh ấy mất ở Việt Nam năm nào? 

- Con trai tôi tên là Mikes Wright, Tử trận ở Việt Nam năm 1972. Tên nó 
đây, ngay đây này... 

Vừa nói ông vừa chỉ về phía tay bà đang xoa xoa che khuất cái tên mà 
trước đây tôi đã đặt tay vào. Chính đó là tên anh rể của tôi. Cha của đứa 
cháu mồ côi mà chị tôi yêu quý như báu vật của cuộc đời mình. Tôi đứng 
lặng người nhìn ông rồi lại nhìn bà. Sao cuộc đời lại có sự tình cờ kỳ diệu 
đến thế này. Ðể chắc chắn mình không nằm mơ, tôi hỏi lại những chi tiết 
rất chung chung mà tôi còn nhớ về anh. 

- Anh Mikes của ông bà có nhiều râu và vui tính lắm, phải không? 

- Cô nói gì tôi không hiểu. 

Dĩ nhiên ngày ấy Mikes còn trẻ lắm nên râu ria mọc là thường. 

Tôi nhìn lại ông và mơ hồ thấy nét quen thuộc mà tôi chợt khám phá ra 
hôm qua: ông trông rất giống Mike ở cái cằm vuông vức và bộ râu rậm dài. 
Ông già bùi ngùi nói tiếp: 
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- Vợ tôi buồn một điều là đáng lẽ ra Mikes đã hết hạn phục vụ ở Việt Nam 
trở về Mỹ nhưng vì yêu thương một người con gái bản xứ nên tình nguyện 
phục vụ thêm một thời hạn nữa, và cái thời hạn đó không bao giờ chấm 
dứt... 

- Thế ông bà có biết tin tức gì về người con gái ấy không? 

- Mikes có gởi cho chúng tôi một tấm hình, thông báo là đã thành hôn. Lâu 
quá rồi nhưng chúng tôi còn giữ tấm hình ấy trong tập ảnh gia đình ở Ohio. 
Chỉ có thế mà thôi. 

Tôi muốn nói với ông chính tôi là em người con gái Việt Nam ấy nhưng sợ 
rằng mình nhận lầm, vì biết đâu có một anh Mike nào khác nữa nên chỉ nói 
với ông: 

- Hơn ba mươi năm trước đây tôi cũng có một người anh rể tên là Mikes 
Wright, quê quán ở miền trung bắc Mỹ. Tôi chỉ biết thế không biết có phải 
là anh Mikes con của ông bà không. Tôi từ Texas lên đây chơi nhưng chính 
là để nhìn thấy tên anh Mikes Wright một lần trên tấm bia đá này. 

Ông mở mắt nhìn tôi kinh ngạc rồi kéo bà lên, nói với bà tin tức quan trọng 
đó. Ông luống cuống, mời tôi ngồi xuống tấm ghế đá trong khi bà cứ há 
miệng ra thẫn thờ chờ đợi. Rồi ông dồn dập hỏi. 

- Tôi chắc là đúng rồi. Ðấy cô coi có cái tên Mikes Wright nào khác đâu. 
Thế chị cô bây giờ ở đâu. Tôi muốn hỏi thăm tin tức về Mikes trong những 
ngày cuối cùng. 

- Thưa ông bà, chị tôi vẫn còn ở Việt Nam. Chắc rằng chị tôi cũng chẳng 
biết gì hơn 

ông bà. Như chính tôi đây chẳng biết gì hơn tin tức cuối cùng của chồng tôi 
và Mikes. Ðầu tiên người ta chỉ thông báo cho chúngtôi là hai người đã mất 
tích sau một đợt tấn công của địch và cả tuần lễ sau mới tìm thấy xác mang 
về. 

- Thế thì đúng như cô nói, chắc đúng là Mikes rồi. Khi chúng tôi đến nhận 
xác Mikes thì đã không mở ra được nữa vì những điều kiện vệ sinh. 

- Nhưng tôi có một tin quan trọng về anh Mikes, không biết ông bà có 
muốn nghe không? 
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- Tin gì vậy, thưa cô.Chúng tôi không còn gì trên đời này ngoài hình ảnh 
của Mikes và những gì liên quan đến đứa con yêu thương của chúng tôi. 

- Chị tôi có một người con với anh Mikes. Chính anh Mikes cũng không 
biết vì lúc vừa mới có thai, chưa kịp thông báo thì anh Mikes và chồng tôi 
đã không về nữa. 

Ông bà liên tục kêu lên những lời thống thiết, không rõ là lời đau khổ hay 
mừng vui. 

- Chúa ơi, thật thế sao! Chúa ơi! Chúa ơi! 

- Thật thế thưa ông bà. Cháu giống Mikes lắm. Nếu ông bà thấy cháu là 
nhận ra ngay thôi. 

- Thế bây giờ cháu ở đâu, thưa cô? 

- Cháu vẫn còn ở Việt Nam. Vì thương mẹ nên cháu không về Mỹ theo 
chính sách trở về quê cha của những đứa con lai. 

Tôi và ông bà Wright cùng bước đi như trong cơn mơ vì sự gặp gỡ bất ngờ. 

Tôi cho ông bà địa chỉ, số điện thoại của tôi và nhận lại địa chỉ số điện 
thoại của ông bà ở Ohio để tiện bề liên lạc. Những thông tin ban đầu mặc 
dù đã chính xác, nhưng tôi muốn biết chắc tấm ảnh ngày xưa có phải là của 
chị tôi hay không. Chiều hôm đó ông bà Wright về lại Ohio. Tôi đoán ông 
bà vui vẻ lắm. Mất một đứa con cho cái xứ Việt Nam xa xôi nhưng ông bà 
sẽ được nhận lại một đứa cháu ngoan ngoãn và đứa con dâu còn giữ đúng 
truyền thống Việt Nam. Tôi biết chị tôi là một người đàn bà Việt Nam hiền 
thục. Tôi đã đoán không sai vì ba hôm sau khi tôi còn ở khách sạn thì tiếng 
điện thoại lại reo. Lần này ông bà Wright theo xe trở lên, mang cả gia đình 
đứa con gái gồm con rể và hai đứa cháu. Họ lái một chiếc xe van lớn mang 
theo cả tấm ảnh ngày xưa. Gặp nhau tại công viên ông bà đưa tôi tấm ảnh 
và giải thích: 

- Vội quá nên chúng tôi không book được vé máy bay. Vả lại Nathalie, em 
gái của Mikes và chồng con nó ở gần đó cũng muốn đi nên chúng tôi lái xe 
cho tiện. 

Tấm ảnh chụp cách đây hơn ba mươi năm giờ đã ố vàng. Màu sắc phai theo 
thời gian nhưng vẫn còn sắc nét. Tôi cầm tấm ảnh như đưa tay chạm vào 
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một phần quá khứ xa xăm. Trong ảnh, chị tôi người con dâu đất Mỹ, e ấp 
đứng bên người chồng râu tia xồm xoàm đang đưa cánh tay khỏe mạnh ôm 
vòng lấy người con gái như ôm ấp chính cuộc đời cô.  

- Ðúng là chị tôi rồi... 

Ông bà Wright mừng vui như mở hội. Bà như trẻ trung hẳn lên. Bao nhiêu 
bệnh tật gần như tan biến. Mấy người đi theo cũng lộ nét mừng vui hớn hở. 
Bà hỏi tôi những chuyến bay về Việt Nam với những dự định đi thăm 
viếng đứa cháu, con của người con tưởng như đã mất mà nay bỗng dưng 
còn để lại trong cuộc đời này cả một phần huyết nhục. Tôi thưa với ông bà 
rằng tôi đã nói chuyện với chị tôi qua điện thoại. Chị cũng rất vui mừng về 
sự gặp gỡ này. Chị sẵn sàng cho cháu về quê nội cũng như chính chị sẵn 
sàng về làm dâu ông bà, chăm sóc cho ông bà trong lúc tuổi già đúng như 
truyền thống của người Việt Nam. Tôi đã biết tình yêu của chị dành cho 
Mikes nên không ngạc nhiên với quyết định này. Ông bà chăm chú nghe 
tôi giải thích phong tục Việt Nam là người vợ phải làm dâu phụng dưỡng 
cha mẹ chồng. Ông kêu Chúa ôi liên tục sau mỗi câu nói làm tôi có cảm 
tưởng như đang kể cho ông bà nghe về chuyện phong thần, nhưng tôi biết 
bây giờ đối với ông bà, đất trời là cả một mùa xuân. 

Sau đó một thời gian dài, tôi lại bận bịu vì phải lo lắng dẫn ông bà Wright 
về lại Việt Nam. Bận bịu nhưng lòng tôi sung sướng. Tôi không giấu được 
xúc động khi nhìn thấy ông bà lần đầu tiên gặp lại đứa cháu nội sau hơn ba 
mươi năm thương nhớ người con đã khuất. Ông bà cứ kêu lên những lời 
vui mừng vang một góc sân và làm ngạc nhiên những người hàng xóm Việt 
Nam vốn không thiếu sự tò mò. 

- Oh my God! 

He just looks like his father! Oh my God! Bây giờ chị tôi, một người con 
gái Việt Nam về làm dâu muộn màng trên đất Mỹ, đang thay cha mẹ chồng 
cai quản một nông trại trồng bắp ở Ohio với đứa con duy nhất của một 
cuộc tình nở vội trong cuộc chiến Việt Nam. 
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