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Số 2 - Chuyện lạ :  

 

Đến dự đám cưới con trai, bà mẹ bỗng phát hiện cô dâu chính là con gái 

ruột mất tích nhiều năm trước.  
NGÀY 05/04/2021                                                          -------- 

Trong nháy mắt, đám cưới bỗng biến thành ngày đoàn tụ của mẹ và con gái. Đôi khi ngoài đời thật có những câu 

chuyện còn "drama" hơn cả trong những bộ phim truyền hình mà chúng ta từng được chứng kiến trên màn ảnh. 

     Đối với mỗi người mẹ, con cái luôn là báu vật trân quý nhất trên đời, là khúc ruột mà họ phải đánh đổi cả mạng 

sống để sinh ra, thế nên bất kỳ bà mẹ nào cũng muốn yêu thương và bảo vệ con mình một cách hoàn hảo nhất. Nhưng 

số phận lại rất biết cách trêu đùa, khi khiến cho nhiều bà mẹ bị lạc mất đứa con ruột thịt của mình. Cho dù là vô tình 

để tuột tay con, hay đứa trẻ đáng thương trở thành con mồi của những kẻ bắt cóc, thì những bà mẹ mất con ấy luôn 

phải mang trong mình nỗi ân hận, dằn vặt suốt cuộc đời. 

Ngày 31/3 vừa qua, trong lúc đến tham dự đám cưới của con trai, một người phụ nữ trung niên ở thành phố Tô Châu, 

tỉnh Giang Tô, Trung Quốc đã bất ngờ tìm lại được cô con gái mà mình để lạc mất cách đây hơn hai chục năm trời. 

Điều đáng nói, người con gái ấy lại chính là cô dâu trong hôn lễ của con trai bà. 

Được biết, người mẹ vô tình nhìn thấy vết bớt trên tay của con dâu và cảm thấy vô cùng quen thuộc, nó giống hệt với 

vết bớt của đứa con gái bị mất tích của bà. Nhìn tới nhìn lui, lại thêm linh cảm của người mẹ, bà đánh liều hỏi ông bà 

thông gia về lai lịch của cô gái. 

Khi nghe bà thông gia hỏi liệu con gái mình có phải được nhận nuôi hay không, bố mẹ cô dâu hết sức ngạc nhiên. Bởi 

đây là bí mật gia đình họ chưa từng tiết lộ với người ngoài, thậm chí chính cô con gái cũng chẳng hề hay biết. 

Trước ánh mắt mong chờ và sự khẩn thiết của bà thông gia, bố mẹ cô dâu không thể tiếp tục che giấu sự thật mà họ đã 

cố gắng chôn vùi suốt bao năm qua. Chuyện là cách đây hơn 20 năm, ông bà đã "nhặt được" cô con gái ở bên đường. 

Mặc dù không chung dòng máu, nhưng họ luôn coi cô như con gái ruột và nuôi nấng cô nên người. 

 

https://kenh14cdn.com/203336854389633024/2021/4/5/2-1617576981237673638693.jpg


2 

Bao nghi ngờ đều đã được giải toả, người mẹ từng lạc mất con vội vã chạy đến trước mặt cô dâu. Bà cầm tay cô, nhìn 

thật kỹ vết bớt trên tay cô để chắc chắn đây chính là con gái của mình. Bà đã tìm cô trong nhiều năm trời nhưng 

không có kết quả, nào ngờ hôm nay lại có thể kết thúc được cơn ác mộng đã đeo bám bà suốt mấy chục năm qua. 

Cô dâu sau một hồi ngơ ngác chứng kiến biểu cảm kích động của "mẹ chồng" thì mới được "bố mẹ đẻ" kể cho đầu 

đuôi câu chuyện. Tới khi biết người phụ nữ này không phải "mẹ chồng" mà chính là mẹ ruột của mình, cô cũng oà 

khóc nức nở. Thế là trong nháy mắt, đám cưới bỗng biến thành buổi đoàn tụ giữa hai mẹ con họ. 

Vậy còn hôn lễ sẽ thế nào? Chẳng phải mẹ chồng chính là mẹ ruột của cô dâu thì cặp đôi không thể ở bên nhau được 

hay sao? 

Trong lúc đám đông quan khách còn đang xôn xao, người mẹ vừa tìm được con nhanh chóng trấn an mọi người bằng 

cách tiết lộ thân thế của con trai bà. Thực ra chú rể không phải là anh hay em trai ruột của cô dâu, anh là cậu con trai 

được mẹ nhận về nuôi sau khi bị lạc mất con. 

 

Nghe đến đây, ai cũng thở phào nhẹ nhõm vì không phải chứng kiến một màn "chia uyên rẽ thuý" đau lòng như các 

tình tiết trong phim truyền hình. Mọi người vui vẻ gửi tới cặp đôi mới cưới những lời chúc tốt đẹp nhất, đồng thời 

cũng không quên chúc mừng cô dâu đã tìm lại được nguồn cội của mình. 

Cô con dâu bỗng biến thành con gái, còn con trai lại trở thành con rể, câu chuyện oái oăm là vậy nhưng ai cũng cho 

rằng đây mới chính là "song hỷ lâm môn" trong truyền thuyết. Dường như mọi người đều cảm thấy không còn chuyện 

gì có thể hạnh phúc hơn được nữa, tình tiết éo le đáng lẽ chỉ có trong phim truyền hình thì nay lại xuất hiện giữa đời 

thực. 

Giờ đây, cô dâu mới chẳng phải lo lắng chuyện sống chung với mẹ chồng - cũng chính là mẹ ruột của cô, còn chú rể 

đã sống quen trong gia đình nhà vợ suốt nhiều năm nên cũng không e ngại chuyện bất hoà với bố mẹ vợ - cũng là bố 

mẹ nuôi của anh. Không thể không cảm thán, duyên phận quả thật quá kỳ diệu. Người con trai được nhận nuôi đã 
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giúp bố mẹ mình tìm lại được con gái ruột bị mất tích suốt bao năm, đây chắc hẳn là sự đền đáp thiết thực và ý nghĩa 

nhất mà anh có thể làm cho họ.  

Niềm vui nhân đôi trong ngày trọng đại, có lẽ cuộc sống sau này của gia đình họ sẽ ngập tràn hạnh phúc mà thôi. 

                                                                                                                                  Lão Phan sưu tầm 

                                                           ------- 

7 Nhà hàng ngầm dưới nước độc đáo nhất thế giới 
11/01/15  

BizLIVE - Thưởng thức bữa trưa cùng cá mập, cá đuối gai độc hay nhâm nhi một ly cocktail và ngắm nhìn vẻ đẹp 

muôn màu dưới lòng đại dương,... là những điều bạn hoàn toàn có thể làm được nếu có dịp đến thăm những nhà 

hàng dưới nước ấn tượng nhất thế giới. 

 

 

1. Nhà hàng dưới nước Ithaa, Dhaal Alif Atoll, 

Maldives 

    Ithaa tự hào là nhà hàng dưới biển đầu tiên trên thế 

giới, nằm ở độ sâu gần 5m so với mặt nước biển, 

thuộc chuỗi các nhà hàng của khách sạn Conrad 

Maldives Rangali Island. 

 

 

 

 

Nhà hàng được thiết kế như một thủy cung với nội 

thất sang trọng. Du khách đến đây vừa được thưởng thức đồ ăn ngon như tôm hùm hay trứng cá muối, lại vừa được 

mãn nhãn với hình ảnh những dải san hô ngầm đầy màu sắc và những loài cá bơi lội xung quanh. 

 

2. Nhà hàng Al Mahara, Dubai, Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất 

    Al Mahara là một nhà hàng sang trọng bên một bể 

cá lớn trong khách sạn Burj Al Arab ở Dubai. Al 

Mahara, nghĩa là "vỏ sò", mang đến cho bạn một trải 

nghiệm ẩm thực tuyệt vời với thực đơn rất thích hợp 

cho bầu không khí của nhà hàng, bao gồm hàu 

tsarskaya luộc và cá mú biển muối nguyên vảy. 

 

3. Atrium Bar, Berlin, Đức 

   Atrium Bar nằm ở bên dưới bể cá hình trụ lớn nhất 

thế giới được đặt ở sảnh của khách sạn Radisson Blu, 

Berlin. 

Quán bar phục vụ đồ uống và các món bánh trong nhà 

hàng của khách sạn. Những khách hàng quen đến đây 

thường nhâm nhi một ly cocktail và thưởng thức 

hương vị tuyệt vời của các món bánh trong lúc nhìn 

ngắm hơn 1.500 loài cá trong bế cá khổng lồ 

 

.4. Nhà hàng Thủy cung, Nashville, bangTennessee, 

Mỹ .   Du khách sẽ như lạc vào chuyến phiêu lưu dưới 
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đại dương khi tới dùng bữa tại Nhà hàng Thủy cung ở Nashville, bang Tennessee, Mỹ. 

Tọa lạc trong khu trung tâm thương mại Opry Mills, nhà hàng Thủy cung có tầm nhìn mở rộng, bao quát hết khung 

cảnh của bể cá khổng lồ với hơn 100 loài cá khác nhau trên khắp thế giới có dung tích 756.000 m 3 .   Thực đơn ở nhà 

hàng bao gồm các món ăn hấp dẫn như mahi mahi, tôm, cá rô phi mưa Macadamia. Nhà hàng Thủy cung còn một cơ 

sở khác tại Denver, Colorado và Houston và Kemah, Texas. 

 

5. Nhà hàng Sea, Kihavah, Maldives 

  Nhà hàng Sea tọa lạc trong khu biệt thự Anantara 

Kihavah, Maldives. Nhà hàng được trang bị nội thất 

gương phản ánh cuộc sống chân thực dưới lòng biển Ấn 

Độ Dương. 

Đến với nhà hàng Sea, du khách sẽ được khám phá nghệ 

thuật ẩm thực mang đậm phong cách châu Âu và 

thưởng thức các loại rượụ vang. Sea không chỉ được 

biết đến là một nhà hàng nổi tiếng mà còn gây hứng thú 

cho du khách bởi hầm rượu vang đặc biệt của nó. 

 

 

 

6. Nhà hàng Cargo Hold, Durban, Nam Phi 

   Cargo Hold nằm ở phía đuôi của con tàu Phantom, nơi 

gợi nhớ tới truyền thuyết về con quỷ ở ven biển Durban. 

Không gian nơi đây mang đậm nét văn hóa và lịch sử 

của những truyền thuyết về vùng đất Durban. 

Nhà hàng phục vụ các món hải sản bao gồm hàu tươi 

bóc vỏ, trai, và tôm gừng mật ong Panko. Du khách đến 

với Cargo Hold có thể thỏa sức tận hưởng những món 

ăn ngon tuyệt trong viễn cảnh con tàu bị chìm dưới lòng 

đại dương và xung quanh là những đàn cá mập hung dữ. 

 

7. Subsix, Dhaalu Atoll, Maldives 

   Nằm ở độ sâu 6m so với mặt nước biển Ấn Độ 

Dương, Subsix được biết đến là câu lạc bộ dưới nước 

đầu tiên trên thế giới. Đây là nơi quy tụ những DJ quốc 

tế nổi tiếng, và những ông chủ lớn tới để khiêu vũ dưới 

lòng biển. 

Các cửa sổ cao từ sàn đến trần dọc theo bức tường kính 

trong suốt của quán bar đem đến cho quý khác những 

hình ảnh chân thực và ấn tượng nhất về các loài thủy 

sinh dưới đại dương. Subsix cách bờ biển gần 500m, du 

khách chỉ có thể tới đây bằng thuyền từ khu nghỉ dưỡng 

Niyama gần đó. 

   

                                                                                                                           * 

                                                                                                   Nhà hàng kiểu nớ thiệt là hay, 

                                                                                                   Bà con khoái chí, uống thật say, 

                                                                                                   Cho đời…đả điếu, chìm dưới nước, 

                                                                                                   Khi nào thấy chán….phọt lên mây !!! 

 

                                                                                                                      Lão Phan sưu tầm 

                                                                                                                   ----- 


