
- nghe nói con gái bác Viễn sắp cưới 
phải không, chúc mừng nhé!

- cám ơn bác! cháu nó lấy chồng xa 
nên gia đình buồn quá, chẳng muốn 
tổ chức linh đình làm gì.

- ở đâu thì cũng là nước mình, 
giao thông bây giờ thuận tiện lắm, 
nhoắng một cái là đến nơi, việc gì 
phải ủ rũ thế?

- Khốn nỗi, cháu nó lại lấy chồng nước 
ngoài, mấy năm chẳng về thăm nhà 
một lần, dễ mất con lắm bác ạ.

- Kêu ca cái gì, khi nó gửi đô-la về thì 
ai tiêu cho. à, mà cháu nó lấy chồng 
nước nào vậy?

- người Hàn Quốc hay Đài loan gì đó, 
tôi cũng chưa hỏi.

- Xem phim Hàn Quốc thấy đàn ông 
nước họ thật đáng yêu. rồi đây có 
con rể đẹp như diễn viên đừng có 
vác mặt lên nhé. thế thằng rể của bác 
bao nhiêu tuổi rồi?

- cũng còn khá trẻ, kém tôi có 2 tuổi 
thôi.

- như vậy là gần 70, chấp nhận được. 
ông bạn tôi có cậu con rể hơn bố vợ 
10 tuổi, hôm đón dâu, mải cười rơi cả 
hàm răng giả vào bát súp. lúc vái gia 
tiên, chẳng hiểu sao cậu ta ngã dúi cả 
vào gầm bàn thờ, hô hấp nhân tạo 
mãi mới tỉnh, từ hôm đó đến giờ toàn 
ra đầu ngõ đứng cười một mình.

- tôi cũng đang lo đây, đêm động 
phòng, thằng rể mà “lao động” quá 
sức chẳng may bị tai biến mạch máu 
não thì có mà hết hơi. con gái mình 
chưa được làm vợ ngày nào đã phải 
cõng chồng vào viện châm cứu, tội 
nghiệp lắm.

- thì đừng gả cháu nó cho người 
nước ngoài nữa. Bác đã nghe chuyện 
cô dâu Việt bị chồng người Hàn Quốc 
đánh chết chưa?

- tôi cũng có nghe, nhưng bác yên 
tâm, thằng rể nhà tôi già lắm rồi, cài 

cái khuy áo còn chẳng làm nổi thì 
đánh được ai, cùng lắm là bị nó đánh 
sưng mặt, què chân, què tay, không 
chết được đâu.

- Biết thế mà còn giao trứng cho ác?

- nhà nghèo nên con gái phải khổ 
nhục kế thôi. làm dâu xứ người mới 
có tiền gửi về cho bố mẹ làm nhà, nếu 
khấm khá thì đón cả nhà sang Hàn 
Quốc chơi, tha hồ ăn nấm Kim chi với 
sâm cao ly chứ!

- chọn rể già thế bác không lo con 
mình sớm góa bụa sao?

- chồng chết sớm thì con gái mình 
mới sớm được hưởng thừa kế. lấy 
chồng trẻ, bắp tay to như cái cối say, 
nó “quại” một phát là con mình toi 
ngay, chẳng dại.
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