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Anne 8 tuổi, học lớp hai. Lớp Anne có hai mươi lăm học trò. Hôm nay lớp Anne có người mới
vào học. Cô giáo giới thiệu với cả lớp:
- Cô giới thiệu với các em, đây là Michelle. Michelle mới theo cha mẹ em dọn đến ở
thành phố của chúng ta. Các em chào người bạn mới thứ hai mươi sáu đi nào!
- Good morning Michelle!
Cả lớp la to nhưng coi bộ họ không có thiện cảm với con nhỏ này mấy. Có đứa còn khúc khích
như chế nhạo nữa. Mà con nhỏ này trông ngầu ngầu: da nó đen thui; tóc quăn tít lại, xù như
cái tổ chim trên cành cây; mắt nó trắng và môi đen đen trắng trắng; cái mũi thì to tổ chảng; tay chân thì chù vù;
mông lại cong tớn lên, đã vậy nó đứng cũng không yên, cứ nhún nha nhún nhẩy như thể nó đang nghe nhạc
và nhẩy theo vậy. Cô giáo nhìn quanh rồi bảo nó:
- Michelle, em ngồi bàn thứ hai bên trái, bên cạnh Anne. Anne, em đứng lên cho
Michelle ngồi vào trong.
Cô giáo tiếp tục giảng bài. Anne làm bộ chăm chú nghe giảng nhưng vẫn liếc chừng về
Michelle...
Anne móc trong túi ra cái kẹo, để lên bàn và háy mắt với Michelle. Michelle tỏ vẻ khó
chịu, quay ngoắt đi hướng khác. Anne khe khẽ đẩy cái kẹo về phía Michelle và gục gật
cái đầu. Michelle ngó lơ. Anne đẩy cái kẹo về gần Michelle và nheo mắt cười cười.
Cuối cùng Michelle bắt được thông điệp yêu thương, mỉm cười và cầm cái kẹo. Từ đó
hai đứa thành bạn thân. Michelle cũng học giỏi và ngoan như Anne vậy.
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Đúng rồi… (1)
Thu Trâm lấy chồng người Portugal, ông này không biết nói tiếng Việt, dĩ nhiên nhưng nhiều người lấy vợ
Việt, mê vợ cũng mê ăn món ăn VN và học nói được ít tiếng, riêng ông chồng Thu Trâm biết rất rành mỗi một
tiếng: “Đúng rồi!”
- Ê! Thu Trâm, tại sao ai hỏi mi ý kiến mi cũng trả lời là đúng rồi?
- Đúng rồi!
- Đúng rồi là làm sao?
- Thì là đúng rồi chứ làm sao. Khi người ta phát biểu một ý kiến nào đó, đương nhiên người ta cho ý
kiến của người ta là đúng, và khi người ta muốn chia xẻ với mình tức là người ta cũng muốn mình
đồng ý với người ta: đó là một ý kiến đúng, vì vậy phải trả lời người ta là đúng rồi!

Đúng rồi! (2)
-

-

Mi thấy có đúng không, người nào nói xấu người khác với mình thì
sau đó cũng sẵn sàng đi nói xấu mình với người khác.
Đúng rồi!
Khổ nỗi, nhiều người lại thích nghe người ta cà kê dê ngỗng về
người vắng mặt, nào là ... “bà biết không, con mụ đó vừa đi thăm bồ
cũ, không biết chồng mụ có biết không, tội nghiệp ổng hết sức”...
Mấy loại chuyện này nhiều người thích nghe lắm mi ơi.
Đúng rồi! Mà sau đó còn câu: “tui không thích nói xấu ai hết, nghe
người ta kể thì kể lại cho mấy bà biết thôi...”
Đúng rồi! mi nhận xét hay lắm. Điều đó có nghĩa là chúng mình nên kính nhi viễn chi những người này.
Đúng rồi!

Thu Trâm khi nói chuyện điện thoại bằng tiếng Việt với bạn thì ông chồng Portugais của Thu Trâm chỉ có nghe
thấy và hiểu được hai chữ “đúng rồi”. Nghe vợ lập đi lập lại mãi thì sau cùng ông cũng phát âm rất đúng hai
tiếng “đúng rồi”.
Phi Phi nghe bạn lúc nào cũng ... “đúng rồi” thì đâm ra nghi ngờ, chắc Phi Phi có bà con xa gần gì với Tào
Tháo quá...
- Ê mi! Bữa nay đi làm bực mình quá, gặp cái toa viết sai force tùm lum, kiếm bác sĩ để hỏi thì clinique
không có fax, thư ký hẹn “bác sĩ sẽ gọi lại sau giờ làm việc”. Mi coi có đúng không?
- Đúng rồi!
Biết ngay con nhỏ Trâm này, cái gì cũng “đúng rồi”. Bữa nay là “dí ” được con nhỏ này rồi.
- Dỡn hoài mi! Sau giờ làm việc là chừng nào, bệnh nhân thì chờ thuốc, thuốc lại đổi mà không có “signal”,
ai mà dám cho, mà dù mình có bảo bệnh nhân đi về, chờ mình gọi lại ...nhưng sau đó bác sĩ quên gọi lại
mà ra về luôn thì mình cứ phải dài cổ ra mà chờ à, vậy mà mi cũng bảo “đúng rồi”. Đúng rồi! Mi đúng là ba
phải, ai cũng đúng...
- Dỡn hoài bà. Tui chưa nói hết ý mà bà đã om sòm. Đúng là họ Trương, bà con với Trương Phi nên tên là
Trương Phi Phi, nóng gấp hai lần Trương Phi..
- Sai mà sao mi bảo là đúng?
- Trước hết, bác sĩ bảo chờ sau giờ làm việc vì ổng còn đang bận khám..
- Ê mi, “ba phải”, ta gọi bao nhiêu bác sĩ khác thì thư ký bao giờ cũng hỏi tên bệnh nhân, tìm hồ sơ rồi sau
đó chuyển liền cho bác sĩ, mọi chuyện giải quyết trong vòng tối đa 15 phút, trừ khi bác sĩ vắng mặt thì mới
phải fax và chờ bác sĩ trả lời, còn clinique này không có máy fax, thư ký không làm đúng việc, đùn cho bác
sĩ, bác sĩ không có hồ sơ trong tay thì biết ai vào ai rồi bác sĩ bắt chờ mà mi bảo họ đúng, bótay.com với
mi !
- À thì tại clinique khác tối tân, đầy đủ máy móc, thư ký được huấn luyện đầy đủ, bác sĩ có thể vừa khám
bệnh cho người này vừa trả lời dược sĩ mà không sợ ...sai. Clinique này họ cần bảo vệ môi trường, tiết
kiệm giấy và bác sĩ cần tập trung làm việc cho khỏi sai, đúng chưa bà Trương Phi?
- Đúng rồi!
Sao Khuê
Tháng tư 2014

