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Tôi đi khám bệnh 

Ở vào tuổi 70 ngoài,  các bệnh lắc 

nhắc của tuổi già thường bu đến với 

chúng ta. Như tôi thì "nặng tai",  mắt yếu, 

áp huyết... ối chà lung tung bệnh. Người 

thân ép tôi phải đi khám tổng quát xem có 

bệnh gì thì chữa sớm. Bị nói quá tôi đến 

trung tâm Medic Hòa Hảo, trung tâm 

khám bệnh nổi tiếng cả nước. 

Đến lượt tôi vào khám tim mạch  

nơi cô bác sĩ nữ tre trẻ, vui tánh.. Vừa 

gặp mặt, bác sĩ niềm nở:  

- Ủa..ủa... có phải bác T. làm STC 

giúp gắng cho nhà con một Đồng 

hồ nước năm xưa không?   

Tôi gật gật đầu xác nhận và lòng thấy vui 

vui. 

Vừa nói cô ta vừa ịnh ịnh cục tròn 

tròn lên ngực. Thỉnh thoảng lại úp tai vô 

nghe. Mùi hương thoang thoảng... Bỗng 

cô bác sĩ phán lên: 

- Dẫn bệnh nhân đi "SIÊU ÂM, 

ĐẠO".  

Tôi ngơ ngác chắc mình giống BÓNG lắm 

sao? Ủa mà sao khám trên lại siêu âm... 

dưới? 

Thế rồi cô y tá đến hướng dẫn tôi 

đi. Nhìn kỹ vào ngực cô y tá, ý tưởng xấu 

của tôi được giải tỏa. À ra vậy, cô này tên 

Đạo. 

Nhìn kết quả siêu âm cô Bác sĩ lại phán: 

-  Thế là đúng rồi! Bác bị hở van 

"chim". 

"Úi giời ơi" sao lại là "chim",  

mình đi khám bên trên mà???  

Ngại ngùng tôi hỏi nhỏ cô Bác sĩ:  

-  Hở van nhiều không Bác sĩ. Mà 

có sao không? 

Bác sĩ nói: van nước xài lâu cũng 

phải hở và ...  xì phải không Bác?  Bác 

xài quá nhiều nên hở vậy thôi, vả lại Bác 

cũng có tuổi rồi. Và Bác sĩ còn nói thêm: 

- Tuy vậy Bác còn tráng kiện lắm, 

không sao đâu, chỉ hở ít ít thôi nhưng 

đừng làm gì ép "chim" quá nhe Bác!!! 

Trên đường về nhà tôi mới nghĩ ra và vở 

lẽ, cười thầm, chỉ tại bệnh NẶNG TAI mà 

lị. 

Mai Thanh Toàn 

BPT rất cảm kích tấm thịnh tình và cởi mở của 

AH Mai Thanh Toàn. Dù lớn tuổi, gần bát thập, 

nhưng vẫn còn nhớ nhiều kỷ niệm đẹp ở trường 

Công Chánh thờ  xa xưa, kh  mới lập còn có 

nh ng con thỏ rừng  h   t ng t ng tr ng   n 

trường; ở trường đờ , ngà  đó  òn e thẹn, muốn 

làm quen cô em mà không   m, nên tìm cớ làm 

quen cô chị. BPT mong các AH/TH gửi về cho 

Lá Thư những mẫu chuyện vui buồn như thế 

này để chúng ta sống lại     th     nh    n hơn 

nửa thế kỷ qua. 

 

 


