
Một đêm Noel xa xưa… 

Chuyện kể của P.T. Phước 

 

 

 
 

Bây giờ là 8 giờ sáng thứ Bảy 24/12/11 tai Brisbane, Queensland… 

Ngoài trời mưa bay bay, không khí thì lành lạnh, chỉ muốn quấn chăn nằm 

đọc truyện tiếp! Nhưng bởi vì tối hôm qua ngủ không được nên phải đi pha 

một ly cafe “double strength” để đủ tỉnh táo mà đón Noel… 

 

Chỗ các bạn giờ chắc vẫn còn "nửa đêm về sáng"? và chắc đang còn "say sưa 

giấc điệp", hở? 

  

Thông thường tới lúc này, P. hay ngồi nghĩ về những ngày trong năm, và cứ 

phải tủm tỉm cười khi nhớ tới chuyện này – để kể cho  các bạn nghe, cười cho 

vui - (TRUE STORY!) 



 

26 năm về trước, cũng là ngày 24/12, bối cảnh là một trại sản phụ khoa, 

nhân vật là một cô Dược Sĩ người VN, chân ướt chân ráo ở nước Úc, hình như 

tên bắt đầu bằng chữ P. (đương nhiên đâu ai nhận đó là mình!). Việc của cô 

DS là đi thăm từng bệnh nhân để lo về việc thuốc men, etc. Đương nhiên là 

cô nhà ta rất là chăm chỉ và chu đáo. Khi chấm dứt cuộc "tuần tiễu", cô nàng 

đi tới quầy tiếp đón (reception) để "socialise", mấy người y tá nhao nhao hỏi: 

- P.! has Santa seen you yet? 

Cô DS nhà ta, đầu óc vẫn còn đắm chìm trong pharmacology, làm bộ ra 

điều trí thức, tay rút tờ danh sách bệnh nhân ra coi, trong đầu nghĩ – chết 

chu, không lẽ mình quên một người -: 

 

- Santa? No, not yet! Which bed is she in? (còn dùng chữ "she" nữa? đúng là 

hết nói!) 

 

Mấy người phá lên cười, khi đó cô DS nhà ta mới tỉnh giấc Dược khoa để trở 

về với thực tại là Chirstmas Eve. Đúng là méo mó nghề nghiệp nặng nề! 

 

Giai thọai Santa đi theo cô nàng nhà ta cũng mất mấy năm rồi mới được 

tha! 

  

Chuyện méo mó nghề nghiệp còn nhiều lắm, khi nào có dịp sẽ kể tiếp cho 

nghe! 

  

Chúc tất cả một ngày đẹp đẽ! 

  

Phước 
 


