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Bao giờ đi chợ chị Bông cũng đến khu trái cây trước để hy vọng 
chọn lựa được những thứ tươi ngon kẻo người khác chọn mất khi 
nhân viên trong chợ chưa kịp bày hàng khác ra. Đi chợ “bon chen” là 
thế. Ngay cả khi chị Bông chuẩn bị đậu xe vào bãi parking lúc nãy 
cũng là chuyện được thua, chị đang nhắm cái chỗ dễ vào nhất 
nhưng chậm chạp chưa kịp lái vào thì ai đó đã xẹt một cái chiếm chỗ 
đậu ấy, chẳng lẽ chị xuống xe và nói “ông ơi, chỗ này tôi đã chọn rồi” 
và cãi nhau với ông ta. 
 
Chị Bông đang lựa những trái chuối màu vàng tươi da mịn màng cho 
đúng ý thì gặp một ông người Việt Nam lớn tuổi cũng vừa đến và 
đứng xớ rớ trước quầy chuối, chị Bông nghĩ chắc bác gái đang bận 

mua rau mua cá nên chia việc cho ông chồng mua chuối chăng? Chị đến gần ông và ân cần hỏi: 
-  Bác ơi để tôi lựa chuối giúp. Bác cấn mua mấy pound? 
-  Chị lấy cho tôi 3  quả. 
-  Sao mua ít thế? Bác gái dặn mua mấy pound? 
Nghe nhắc đến “bác gái” ông già khoảng hơn 70 tuổi được dịp khai ra làm như đã quen chị Bông từ đời nào 
rồi: 
-  Tôi và bà ấy ở riêng, ăn riêng. Bà về ở với vợ chồng đứa con gái chỉ thỉnh thoảng tạt về nhà, còn tôi ở nhà 
một mình, ăn 3  quả chuối đủ rồi chị ạ. 
Chị Bông tò mò khai thác: 
-  Chắc bác gái về ở phụ giúp cho con cho cháu chứ nỡ lòng nào để bác trai lui cui một mình? 
-  Bà ấy đi thật đấy vì tôi với bà khắc khẩu, hễ tôi nói điều gì là bà ấy cãi, ngược lại bà nói câu gì tôi cũng cảm 
thấy ngứa tai lắm nhịn không nổi. Thế là hai vợ chồng cãi nhau cả ngày lẫn đêm. 
-  Sao lại cãi nhau cả ban đêm hở bác?. 
Ông già tâm sự: 
-  Hai vợ chồng ở nhà diện housing, thuê căn chung cư 1 phòng ngủ, cái giường ngủ của con gái mua cho 
rộng mênh mông, bà ngủ hay đạp lung tung tôi đã nhịn, đêm lục đục ngồi dậy đi tiểu mấy lần tôi cũng nhịn, 
nhưng bà ấy lại không chịu nhịn tôi, cứ phàn nàn là tôi ngủ ngáy ầm ĩ như người ta cưa gỗ. Tôi lại nhịn lần 
nữa, phải kê cái giường nhỏ ngoài phòng khách để ngủ thế mà vẫn không yên, bà vẫn kêu ca tiếng ngáy của 
tôi…vang vọng vào bên trong làm bà mất ngủ kinh niên. Thành ra đêm nào đi ngủ cũng cãi nhau và cả hai 
cùng mất ngủ. 
-  Nhưng ngày xưa bác ngủ có ngáy to thế không? Ăn ở với nhau bao nhiêu năm bác gái không quen thuộc 
với tiếng ngáy của chồng sao? 
-  Ngày xưa cái hồi mới cưới nhau đấy, bà ấy thường nũng nịu rằng tiếng ngáy của anh ru em vào giấc ngủ 
thần tiên. Nhưng bây giờ bà bảo tuổi già khó ngủ và không thể chịu được tiếng ngáy của tôi. Tôi liền bảo vậy 
bà đi đâu thì đi cho bà ngủ ngon và cho tôi khuất mắt, bà liền cuốn gói đến nhà con gái. 
Chị Bông an ủi: 
-  Tuổi già ai cũng đổi tính đổi nết bác ạ, đừng nên trách bác gái.… 
Ông đưa tay lên vuốt mấy sợi tóc may mắn còn loe ngoe trên cái đầu hói mênh mông: 
-  Mỗi lần tôi đi ra tiệm cắt mái tóc này phải cãi nhau xong một trận mới đi được vì bà mắng tôi đầu có 3 cọng 
tóc cắt làm gì cho phí tiền, để bà ấy cắt cho. Mà bà cắt thì tôi không vừa ý tí nào, bắt tôi nghiêng đầu bên này, 
ngoẹo đầu bên kia rồi cúi lên cúi xuống mỏi cả cổ. 
 
Chị Bông giật mình nghĩ tới vợ chồng chị. Hai vợ chồng cũng khắc khẩu, đụng tới chuyện gì cũng bất đồng, 
cũng tranh cãi. Không biết mai kia vợ chồng chị già như bác này có đổi tính đổi nết và tình trạng khắc khẩu có 
trầm trọng thêm không? 
-  Thế bác tự đi chợ tự nấu cơm hả bác? 
-  Bà ấy hay con gái mang đồ ăn sang cho tôi, thỉnh thoảng tôi cần thứ gì thì đi mua thêm như ngày hôm nay 
cần 3  quả chuối, nhà tôi cách chợ này chỉ một block đường tôi đi bộ cho khỏe người 
-  Đằng nào cũng công đi bộ, công vào chợ và công đợi tính tiền sao bác không mua hẳn mấy pao chuối 
-  Ấy, bà ấy ở nhà cũng nói y như chị nói và mắng tôi là lẩm cẩm.. Thôi, chào chị tôi về trước nhé. 



Ông xách cái bịch có 3  quả chuối đi ra phía quầy tình tiền và chắc phải xếp hàng rồng rắn khá lâu vì hôm nay 
cuối tuần chợ đông người.. 
 
*** 
 
Chị Bông đi chợ về đến nhà, xách các túi hàng vào trong bếp nơi gần cái tủ lạnh. Anh Bông đang nằm gác 
chân trên ghế sofa xem ti vi..Chị đi ra đi vào mấy lượt mà anh chẳng nói gì, chị phải lên tiếng: 
-  Anh có ra xách giùm mấy món hàng chợ không nào? 
-  Không ! Giọng anh Bông rõ ràng và dứt khoát. 

Chị Bông khó chịu: 
-  Vợ đi chợ về bận túi bụi còn chồng ngồi khểnh ra đấy xem ti vi và uống bia, 
vợ nhờ một tí không được. 
Anh Bông đang uống bia chắc có chút men nên gắt: 
-  Anh cắt cỏ xong mới vừa tắm rửa và ngồi xem ti vi đây, cái lối nói “nhờ vả” 
như “sai khiến” của em thì dù anh muốn giúp cũng không thèm giúp. 
-  Vậy anh muốn em nói thế nào? Năn nỉ hả? Thì đây, anh ơi làm ơn làm 
phước ra xách giùm em mấy túi hàng, em cám ơn anh suốt đời.  
-  OK, dù giọng nói của em đành hanh và mỉa mai. 
 

Anh Bông ra xe xách nốt những túi hàng vào nhà và phụ vợ lôi hàng ra để chị Bông xếp vào tủ lạnh cho 
nhanh. Anh cầm gói đồ biển thập cẩm đông lạnh lên ngắm nghía rồi thảng thốt: 
-  Sao em mua hàng China? Trong khi chính miệng em thường nói tẩy chay hàng của họ vì nhiều hàng rổm và 
độc hại… 
Chị Bông cầm gói hàng lên xem lại và bào chữa: 
-  Tại hôm nay đi chợ em… quên mang theo mắt kính, mà hàng Trung Quốc nào cũng chuyên môn in xuất xứ 
nhỏ xíu hay mập mờ không rõ nguồn gốc. Nhìn sơ sơ mẫu mã em cứ tưởng hàng của Korea . 
-  Em thì lúc nào cũng tưởng đến hoang tưởng, cũng có lý do chính đáng cho những sai sót của mình. Hôm nọ 
cũng mua lộn hàng China rồi… 
-  À, hôm ấy em... lộn kiểu khác, em xớn xác đọc thấy hàng chữ CA, USA em… tưởng sản xuất tại California 
USA hóa ra là distributed là phân phối bởi công ty ở California, USA. Mà họ láu cá lắm, “Product of China” thì 
in nhỏ xíu, công ty distribute tại CA, USA thì in to tổ bố hỏi ai không lầm 
-  Họ tự ti mặc cảm với chính món hàng mình sản xuất, nên không dám in to in đậm, đúng là thứ làm ăn gian 
dối. Em phải ra chợ trả lại ngay gói hải sản thập cẩm này. Anh thà nhịn chứ không ăn hàng rổm, là vô tình ủng 
hộ cách làm ăn gian dối của họ. 
-  Vâng, em sẽ trả lại Anh yên chí đi. 
 

Chị lấy lòng chồng, vì biết anh Bông rất bất mãn Trung Quốc chiếm đất chiếm 
biển của Việt Nam : 
-  Em không ưa gì Trung Quốc ngoài cái tội làm hàng rổm, hàng giả dối cả thế 
giới đều biết, còn tội bá quyền hà hiếp các nước láng giềng. Họ cướp đảo 
cướp biển, cướp đất của Việt Nam chúng ta, em thích những phản ứng mạnh 
mẽ của Nhật Bản và Philippines, cầu mong 2 nước này cho Trung Quốc bài 
học đích đáng.. 
Nhưng anh Bông chẳng vừa lòng mà còn khiển trách: 

-  Em nói như diễn kịch lúc này lúc nọ ai mà tin nổi, một mặt chê trách Trung Quốc một mặt cứ lấy những hình 
ảnh đẹp đất nước Trung Quốc ở trên net ra khoe và khen nức nở... 
Chị Bông bực mình: 
-  Cảnh thiên nhiên đẹp đẽ ở Trung Quốc thì có tội tình gì? Nơi đâu đẹp thì em khen, em thích. Mà em còn 
thích các nữ tài tử điện ảnh Trung Quốc nữa đấy, cô Chương Tử Di, cô Củng Lợi đẹp tuyệt vời.… 
 
Anh Bông bỏ dở công việc phụ giúp vợ đứng phắt dậy đi ra ghế uống bia và xem ti vi tiếp. Chị Bông càng bực 
mình nói với theo: 
-  Không hiểu sao tôi với anh luôn khắc khẩu, nói chuyện chưa được 5 phút là xảy ra bất đồng rồi. Anh nhạy 
cảm vụ Trung Quốc vừa phải thôi chứ. 
-  Tôi yêu cầu bà chấm dứt để tôi ngồi yên xem ti vi 
-  Tôi yêu cầu ông bỏ cái thái độ “chảnh chọe” và bất lịch sự ấy đi nhé, đang nói chuyện với vợ mà đứng phắt 



dậy bỏ đi không nói một câu.. 
Xếp đồ vào tủ lạnh xong chị Bông chưa hết bực mình, tuyên bố: 
-  Tôi chẳng cần ra chợ trả lại cái bịch hải sản này, mai tôi cứ nấu, cứ ăn chắc gì đã chết mà sợ. Ai cũng một 
lần chết trong đời! 
Anh Bông gầm gừ: 
-  Thế thì bà ăn một mình bà đi. 
-  OK, tôi không …hèn nhát đâu, khỏi cần thách đố. 
 
Chị Bông vào phòng nằm vì không muốn nhìn mặt đối phương.. 
Ngày xưa lúc đang yêu nhau và mới cưới nhau hai vợ chồng chị luôn hòa hợp từng lời ăn tiếng nói. Càng 
ngày thì càng thay đổi, chẳng ai chịu nghe ai. Mỗi lần cần đi xe cùng chồng cũng là dịp.. cãi nhau chỉ vì mỗi 
người một ý không ai nhường ai, anh Bông thích quay cửa kính xe xuống tận cùng cho gió lùa vào xe lồng 
lộng thì chị Bông muốn đóng cửa xe lại hay mở chút xíu bằng một đốt ngón tay thôi vì chị sợ gió thổi bay tóc. 
Anh Bông gắt: 
-  Tóc bay thì kệ tóc bay. Tôi muốn gió lùa vào xe cho không khí thiên nhiên thoải mái. 
Chị Bông cũng gắt: 
-  Không khí thế nào cũng không quan trọng bằng mái tóc tôi, tôi phải lo bảo vệ nó, tôi không muốn chốc nữa 
bước xuống xe tóc tôi rối tung lên như một bà điên. 
Cuối cùng người chịu thua là chị Bông, hoặc chị xuống xe không đi chung, hoặc chị đành ngồi trong xe nhưng 
mặt sưng xỉa lên, tay thì luôn giữ cho mái tóc khỏi bay và thỉnh thoảng chị lại rên lên: 
-  Làm ơn chạy xe chậm lại, cửa xe đã quay xuống tối đa lại chạy nhanh thì không chỉ bay tóc mà…bay cả 
người luôn đó. 
 
Chị Bông chợt nhớ đến hình ảnh vừa xem trên ti vi tối qua trong chương trình Live Well Network chuyên về 

đời sống và bếp núc mà chị ưa thích, có cặp vợ chồng già người Hispanic tuổi đời độ 
70, bà trổ tài nấu một món gì đó có ông đứng bên phụ giúp rất tương đắc, nấu xong bà 
quay ra tô lại chút môi son và hai vợ chồng ôm nhau tình tứ vài điệu nhảy ngay tại bếp, 
ngay bên cạnh món ăn vừa nấu rồi uống một chút rượu, rồi thưởng thức món ăn. Trên 
màn hình chiếu lại những hình ảnh thời trẻ của họ cả hai đều đẹp đôi, nhưng hiện tại bà 
mập tròn phục phịch chẳng tương xứng với ông vẫn dáng gầy thanh tao, thế mà họ vẫn 
bày tỏ tình yêu và hai tâm hồn đồng điệu lãng mạn. 
 

Vợ chồng già người ta như thế đấy. Họ tuổi đời 70 còn tình, vợ chồng chị mới 60 lẽ nào chịu thua? Chị Bông 
thấy lòng nguôi giận chồng, chị sẽ bắt chước họ. Chị Bông đi ra ngoài thấy chồng vẫn nằm coi ti vi liền ghé 
mắt nhìn vào ti vi và làm quen cho êm ấm nhà cửa: 
-  Anh đang xem tin tức hả? 
Chồng cũng nguôi ngoai: 
-  Ừ, anh đang xem tin tức thế giới… 
-  A, tin tức về Syria đây mà, ngày nào cũng đạn nổ bom rơi tội nghiệp qúa.. 
-  Bởi thế anh cầu mong Mỹ bỏ bom tấn công tiêu diệt chế đô Bashar al Assad cho rồi, nhất là họ đã xử dụng 
vũ khí hoá học làm chết người hàng loạt. 
-  Ôi, anh ơi, em không muốn. thế…. 
Anh Bông lại gay gắt: 
-  Tôi biết ngay mà, hễ tôi nói trắng thì bà phải nói đen, bà luôn làm tôi cụt hứng. Tại sao bà không muốn Mỹ 
dội bom Syria , nói nghe coi? 
-  Vì em sợ cảnh chết chóc thêm ở Syria, tội nghiệp! và em cũng sợ…tốn tiền nước Mỹ, nước Mỹ đang nợ nần 
như chúa Chổm. Tội nghiệp. 
Chị Bông xót xa tiếp: 
-  Nước Mỹ đi đánh giặc kiểu nhà giàu, ngoài máy bay, chiến xa xe tăng, các loại xe cộ, vũ khí đạn dược tối 
tân họ còn mang tất cả tiện nghi theo người lính Mỹ ra chiến trường. Sau hai cuộc chiến ở Iraq và Afghanistan 
nước Mỹ đã tốn phí mấy trăm tỷ USD, bao lính Mỹ đã chết và bị thương. Tội nghiệp. 
-  Trời, chuyện chính trị mà bà làm như chuyện từ thiện, đàn bà chỉ nói chuyện shopping thôi, đừng nói chuyện 
chính trị với tôi nhé! 
Chị Bông chẳng vừa: 
-  Mỗi người đều có ý kiến của mình, anh không có quyền mong muốn kẻ khác cùng quan điểm với anh. Tôi là 



đàn bà cũng biết nghe tin tức chính trị trên ti vi hay đọc trên báo chí, trên net vậy, thua kém gì đàn ông các 
anh? 

-  Nhưng tôi với bà không hợp khẩu. Bà nói chuyện phone hàng giờ với 
bạn bè vui vẻ nhưng bà nói chuyện với tôi chỉ câu trước câu sau là gây 
bất mãn rồi. 
-  Thế sao ngày xưa lúc sắp cưới tôi anh khoe là má anh đi coi thày bà 
mấy nơi, nơi nào cũng nói tuổi tôi và anh rất hợp và anh đòi cưới gấp 
gấp, càng sớm càng tốt. 
-  Tôi cũng ngạc nhiên và muốn tìm lại mấy tay thày bà ấy để hỏi cho ra 
lẽ đây. Mẹ bà cũng dẫn bà đi coi bói và nói tôi với bà không khắc khẩu 
khắc tinh gì đó mà.… 
-  Đúng thế, và tôi cũng muốn tìm ông thày bói ấy từ lâu rồi. Thì ra hai 
chúng ta cùng …hợp nhau ở điểm này. 

 
Chị Bông chợt nhớ ai đó đã nói không nên bàn luận chuyện chính trị và tôn giáo với người khác dễ gây tranh 
cãi, chỉ nên nói về thời tiết nắng mưa là vô tư nhất. Chị vẫn muốn làm lành nên cố dịu giọng và chuyển đề tài: 
-  Anh ơi, thời tiết mùa hè nguy hiểm quá, vụ cháy rừng ở California đốt hết bao nhiêu mẫu đất rừng cây, cư 
dân ở gần phải di tản vì khói bụi của đám cháy có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Bởi vậy em lên án những 
kẻ sơ ý vứt một mẩu thuốc lá vừa hút hay cắm trại còn sót mẩu củi than chưa dập tắt để bùng lên những đám 
cháy rừng kinh khủng này. 
Chị tưởng sẽ nhận được sự hưởng ứng của chồng, nhưng anh Bông. thô lỗ gạt phăng: 
-  Tôi không phải bộ xã hội để bà trút cảnh thương xót. Sao bà nhiều chuyện quá vậy, hết chuyện chiến tranh 
đến chuyện cháy rừng, còn mấy nơi mưa lụt sao bà không liệt kê ra luôn đi… 
-  Ừ, anh nhắc em mới nhớ, mưa lụt cũng tội ghê, nhưng do trời làm thì chẳng dám trách ai, còn cháy rừng 
chúng ta có thể tránh được thì nên cẩn thận anh nhé… 
-  Bà dạy khôn tôi đấy hả? bà làm như mấy vụ cháy rừng kia có…liên quan đến tôi hả? 
Chị Bông không nhịn nữa: 
-  Này nhé, tôi chỉ tự nhủ lòng nói chung chung thế và mong ai cũng như mình để đừng gây thiệt hại cho người 
khác thôi. Anh thật là vô cảm. 
Anh Bông chưa kịp cãi lại thì tiếng điện thoại bỗng reo lên, anh bốc phone lên: 
-  A, anh Chí đó hả…vâng, vâng chúng tôi đang ở nhà anh chị cứ đến ngay bây giờ… 
Buông phone xuống anh Bông dịu giọng lại với vợ: 
-  Anh Chí vừa gọi, khoảng 15 phút nữa vợ chồng anh Chí sẽ đến đây cho cá chiều qua họ đi câu về. 
Chị Bông cũng dịu giọng: 
-  Để em ra vườn hái mấy quả bầu tươi, ít rau thơm và vài quả ớt hiểm biếu lại họ. Lần nào đi câu cá anh chị 
Chí đều mang chia cho nhà mình. 
-  Phải đấy, em hái thứ nào cũng nhiều vào, hậu hỉ vào. 
Chị Bông lẩm bẩm: 
-  Vậy mà năm nào em trồng vườn anh cũng nói em bày đặt, vừa mất công chăm sóc vừa tốn tiền nước tưới 
và tiền phân bón, thà mua ngoài chợ còn rẻ hơn. 
 
Chị Bông nói xong giật mình vì vô tình chị khơi lại chuyện bất đồng, chẳng khác nào chị vừa quăng một mẩu 
thuốc lá cháy dở vào giữa khu rừng trong mùa hè khô nắng, nhưng may quá anh Bông không để ý, nên chị 
sẵn đà tới luôn: 
-  Trồng vườn vừa có thú vui, vừa có rau trái tươi tốt ăn ngon gấp mấy lần hàng chợ và nhất là thỉnh thoảng 
làm qùa tặng cho bạn bè. Lần sau anh đừng có cửa quyền mà cấm cản … 
Anh Bông gằn giọng: 
-  Vì có bạn sắp đến tôi nhường bà hai câu rồi, bà mà nói câu thứ ba là tôi tung hê lên đấy. Bà mau ra vườn 
hái đi kẻo anh chị Chí đến bây giờ, họ lái xe nhanh lắm không lù đù như bà đâu. 
Chị Bông biết điều cắp rổ đi ra vườn sau nhà, mặc dù bị chồng chê lái xe lù đù chị đã tự ái chỉ muốn đứng lại 
cãi vài câu cho hả. 
 
Vợ chồng anh Chí là bạn thân thiết với vợ chồng chị Bông, khi chị Bông vào nhà thì vợ chồng anh Chí cũng 
đến, anh xách theo cái thùng đá to vào nhà và vui vẻ rao hàng: 
-  Cá tươi đây, cá tươi đây.. 
Chị Chí phụ họa với chồng: 



-  Cá tươi đã làm sạch sẽ rồi, chị Bông chỉ việc cất tủ lạnh ăn dần. 
Chị Bông cảm động cất mớ cá vào tủ lạnh, những con cá chẳng biết ở Mỹ gọi là cá gì mà giống như cá He 
của Việt Nam, cá này tuy nhiều xương nhưng chiên lên thì thơm ngon vô cùng, hai vợ chồng chị Bông đều 
thích và ghiền luôn nên lần nào đi câu anh Chí cũng để dành một mớ tặng bạn. 
Đến lượt anh Bông vui vẻ nói với bạn: 
-  Rau tươi, bầu tươi, ớt tươi đây, xin tặng lại anh chị. 
-  Cá tươi chiên vàng và bầu tươi luộc chấm nước mắm tỏi ớt cũng đủ là một mâm cơm thịnh soạn rồi. Cám 
ơn anh chị. 
 
Chị Bông tưởng tượng cảnh hai vợ chồng chị Chí đi câu chắc là lãng mạn lắm, họ ngồi cạnh nhau bên bờ hồ 
vừa đợi cá cắn câu vừa ngắm cảnh hồ nước mênh mông đang gợn sóng lăn tăn theo gió… Chị Bông khen:. 
-  Anh chị hay đi câu với nhau thật là thú vị, tâm đắc và lãng mạn. 
Chị Chí thở dài: 
-  Lãng mạn gì! tôi đi cùng để phụ ông ấy thôi, mệt muốn chết, ông sai tôi làm đủ thứ và lấy bia cho ông uống 
trong lúc chờ cá cắn câu, tôi lỡ quên mang áo lạnh thì ông cằn nhằn tôi suốt buổi. Rồi chuyện câu cá cũng cằn 
nhằn điếc cả tai.… 
Anh Chí thở than: 
-  Vậy chứ con cá lớn chưa đủ cỡ bà cũng bắt tôi bỏ vô thùng, thay vì phải thả lại xuống hồ, không cằn nhằn 
sao được? 
-  Tôi nghĩ đằng nào cũng là cá cắn câu, đã tốn mồi thì phải giữ lấy cá chứ. Đi câu là cái thú vị của ông nhưng 
là cái thực tế của tôi. 
Chị Bông phải xen vào hỏi chuyện khác nếu không chuyện cãi nhau của họ còn dài. 
 
Khách về rồi chị Bông nói với chồng: 
-  Thì ra vợ chồng nhà nào cũng có lúc khắc khẩu đâu chỉ nhà mình. Thôi thì cứ coi như cái màn khắc khẩu là 
vui nhà vui cửa, chứ êm thắm quá thì cuộc sống tẻ nhạt lắm anh ơi… 
Chị Bông nghĩ đến hai vợ chồng già người Hispanic nấu ăn trên ti vi, sau cái màn lãng mạn trữ tình yêu 
thương ấy để quay phim, ở ngoài đời chắc họ cũng từng cãi nhau, giận nhau. Đó mới là cuộc sống đời thường 
và bình thường. Đó mới là gia vị của cuộc sống như gia vị họ đã nêm nếm vào món ăn. 
Thấy anh Bông không phản đối gì câu triết lý an phận của mình chị Bông tiếp: 
-  Em hiểu ra rồi, cuộc sống vợ chồng càng lâu càng cũ thì càng quá quen thuộc nhàm chán nên chẳng cần 
lịch sự giữ ý, chẳng cần nhường nhịn nhau, lấy lòng nhau làm gì, bởi thế mới dễ xảy ra đụng chạm, mâu 
thuẫn. Nhưng miễn sao vẫn sống cùng nhau lâu dài và cả đời là được rồi, đòi hỏi chi những điều lý tưởng đẹp 
như thơ, đẹp như mơ, phải không anh? 
Bây giờ anh Bông mới mỉm cười: 
-  Ừ…nãy giờ em nói 2 câu đều thực tế và nghe được, anh không thấy khắc khẩu tí nào. 
 
Nguyễn Thị Thanh Dương 

 


