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Mười lăm năm về trước tôi ñã ký giấy xin
nghỉ hè dài hạn, nói nôm na là Về Hưu. Từ ñó
mỗi khi gập bè bạn họ thường hỏi tôi hai câu
như sau:
Làm gì cho hết ngày?
Có gì khuyến cáo tụi này không?
A. Làm gì cho hết ngày?
Trong một bữa ăn trưa với các hưu viên
ñồng khóa tôi có mang ñề tài này ra ñể thảo
luận và lấy thêm ý kiến của anh em. Tôi có ñặt
một số câu hỏi như sau:
1. “Có ai Làm Thinh khi vợ giao phó công
việc không?” Tất cả ñều Làm Thinh riêng một
anh bạn dơ tay nói có. “Làm Thinh rồi có làm
công việc do vợ nhờ vả không?” Câu trả lời là
“Có chứ có chứ. Ngày xưa ñi làm lao ñộng
bằng trí óc còn bây giờ lao ñộng bằng chân tay
nhằm nhò gì.” “Việc vẫn làm vậy Làm Thinh
làm chi và bả ấy không nói gì sao?” “Không bả
không nói gì vì biết moa nghễnh ngãng, vả lại
mỗi khi giao việc cho moa, ngoài việc dặn dò
bằng miệng bả còn dán giấy ở cửa tủ lạnh nữa.”

. Thời gian qua rất mau sau khi về hưu.
. Việc làm hàng ngày nhiều hay ít tùy thuộc
ở con cái có ở gần không, có cháu không, lớn
hay nhỏ, có nhờ nấu cơm, ñưa ñón và trông
cháu không.Và cuối cùng là vọ có thương hay
không, thương nhiều thì giao ít việc còn thương
ít thì giao nhiều việc.
. Sau ñây là những công việc mà người
chồng thường phải làm, ít hay nhiều tùy theo
gia cảnh và sở thích của mỗi người:
a. Việc làm do chồng tự chọn:
. ðọc báo Mỹ, báo Việt, báo ngày, báo
tuần, báo chợ, báo mua, báo chùa.
. ðọc tin tức trên mạng.
. ðọc , xoá và trả lời email.
. Xem phim Mỹ, Hong Kong và ðại Hàn.
. Xem TV: thể thao, du lịch, nấu ăn, tin tức
. Nghe nhạc, nghe thuyết pháp.
. Ăn trưa và binh xập sám với bạn gíà.
. Ký chi phiếu trả bills.
. ði bộ, ñi bơi, chơi tennis, tập Tài Chi Khí
Công…

2. “Có ai dám Làm Tàng với vợ không?”
Thế là cả bọn nhao nhao lên nói “Ấy chết sao
toa lại dám hỏi câu này.” “Toa uống thuốc liều
hồi nào.” “Toa không sợ vợ à.” “Tuy thích phở
thiệt và hàng tuần vẫn ñi ăn phở với toa nhưng
tối vế tụi moa cũng phải có cơm ăn chứ.”
Ngoài ra, “tụi moa chưa quen cảnh cơm hàng,
cháo chợ, tối homeless.” “We van you, we xin
you ñừng có xúi dại tụi này.”
3. “Làm gì cho hết ngày?” Sau một hồi bàn
thảo chúng tôi ñi tới kết luận là:
. Việc làm hàng ngày tuy rất nhiều nhưng
không có kỳ hạn, không bị hối thúc, có thể trì
hoãn, ngoại trừ việc ñưa ñón cháu ñi học, nên
không bị stress.

. Chăm nom xe cộ, ñổ xăng.
. ði nộp thuế cho Casino.
. Du lịch hàng năm.
b. Việc làm do vợ giao phó:
Từ ngày chồng về hưu, phần ñông các bà
vợ chỉ còn làm một số việc như sau:

. ði chợ, nấu nướng, lau chùi bếp.
. Giặt, xếp và uỉ quần áo.
. Lau chùi nhà tắm.
. Tiả cây.
. Trông nom , săn sóc cháu.
Còn các việc khác thì các bà ủy quyền lại
cho chồng nói là ‘Anh về hưu, buồn không có
gì làm thôi thì giúp em làm những việc này ñi:’
. Làm tài xế ñưa ñón cháu ñi học, chở vợ ñi
bác sĩ, ñi chợ, ñi shopping.
. Chờ vợ ñi shopping. Nên mang theo cái
ipad, vừa lên mạng, ñọc email và nghe nhạc
ñược.
. ðổ rác, tưới cây, cắt cỏ, hút bụi, lau nhà,
rửa bát.

B. Khuyến cáo:
1. Phần ñông các ông chồng khi chưa về
hưu tưởng vợ ở nhà chỉ ăn không ngồi rồi nay
nhìn qua danh sách làm việc hàng ngày, hàng
tuần, năm nọ qua năm kia của người vợ, người
nội trợ không lương, không ngày nghỉ (hè hoặc
ñau ốm), không ngày lễ, mới thấy người vợ ñã
giữ một vai trò rất quan trọng trong gia ñình.
Do ñó tôi có khuyến cáo như sau:
Khuyến cáo 1.
Vợ không phải là cái máy, là người ở không
công. Công việc làm hàng ngày của người vợ
rất là cực nhọc, nhàm chán nên những ngày
nghỉ nên chở vợ ñi ăn nhà hàng hoặc ra sân
nuớng BBQ ñể vợ hưởng nhàn một ngày. Vào

những
ngày
Sinh Nhật cuả
vợ, ngày Tết,
ngày lễ lớn như
lễ Tình Nhân,
lễ Mẹ, lễ Giáng
Sinh,
ngoài
việc ñi ăn nhà
hàng cũng nên
mua hoa hoặc quà tặng vợ. ðừng viện cớ là ñi
ăn nhà hàng nhiều bơ, nhiều bột ngọt dễ sanh
bệnh. Kỹ sư là Thầy Kỹ Thuật chứ không phải
là Thầy Kỹ ñâu. Làm Thầy Vừa Phải là tốt
nhất.Trân quý vợ thì vợ càng thương. Càng
thương thì vợ càng săn sóc, càng lo cho mình
nhiều. ði ñâu mà thiệt.
2. Vợ không phải là Bionic
Woman, tuổi càng cao sức càng
yếu, xương càng rỗng, càng
sốp. Làm những công việc nặng
rất dễ xảy ra tai nạn nên tôi có
thêm:
Khuyến cáo 2.
Nên thuê người, hai tuần
hoặc một tháng một lần, ñến làm
những việc nặng nhọc như cắt
cỏ, dọn dẹp nhà cửa, hút bụi, lau
nhà, lau chùi nhà bếp, nhà tắm,
cầu tiêu. Tiền tuy không phải là
Tiên là Phật, nhưng nếu biết xử
dụng có thể mang lại sự an nhàn
tự tại. Nếu dùng tiền mà mua
ñược sứ khoẻ thì cũng ñáng lắm chứ.
Khuyến cáo 3.
Trông nom, săn sóc cháu thì ñược nhưng
nhớ ñừng nhận giữ chó dùm con. Tay dắt chó,
tay cầm bao giấy và bao plastic nhìn không
giống ai cả.
Khuyến cáo chót.
‘Làm những gì tôi viết nhưng ñừng làm
cái gì tôi làm.’
BPT: Các hình minh họa trong bài ñược lấy
từ internet, ngoại trừ hình AH Lê Nghiêm
Hùng ñang nội trợ!

