
 

 

     

 

Chị Sa - Anh Ngọc 
 
Ðang ngồi tư lự, chợt nghe chuông điện thoại reo, tôi vội vàng bốc lên giọng hớn hở 

 

Allo, I am here 

 

Bên kia đầu giây,  bà chị họ cười vang xong bảo: 

 

Cha bộ đang chờ người đẹp nào gọi sao mà bốc điện thoại lẹ như chớp rồi  

giọng có vẻ sốt sắng dữ vậy chú 

 

Nhận ra giọng chị, tôi bẽn lẽn xong hùa theo để chọc chị như những lần khác 

 

Ừa, đang chờ người đẹp gọi đó   

 

Nói chị nghe nha   Hồi nãy tình cờ nghe bài chị hay ca 

 

"Ai cho tôi tình yêu" tự dưng nhớ tới chị đô  Phải chi nhắc tiền nhắc bạc tới  

lẹ cũng dzui, đằng này ... hummmm 

 

Nghe xong bà chị hờn:  Lâu ngày không gọi nay gọi chú chú hờ hững.   

Bộ chỉ muốn tiền với bạc đến thôi hả   Cha sao dạo này thực tế quá vậy   

Hết mơ mộng rồi hả 

 

Tôi cười cười:  Chọc chị cho dzui đó mà, lâu quá hổng nghe giọng chị,  

chắc làm ăn nhiều hay đang dzung dzăng dzung dzẻ với ai mà vắng bóng lâu nay dzậỷ 

 

Chị vô đề ngay:  Nè, tối nay chú rảnh hông, lại nhà chị ăn cơm 

 

Tôi hỏi:  Có chi dzậy bà, bộ tính giới thiệu ai hả 

 

Chị cười xong rồi bảo:  Nói thiệt chú nghe, có anh giáo sư bạn từ New  

Zealand đi công tác qua đây ghé chơị.  Ảnh có mời người bạn đi cùng mà chị thì 

chuyên về tâm lý thành ra đâu có tiếp chuyện về khoa học được   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Chú rảnh ghé nhà chị nói chuyện dùm được hôn 

 

Tôi cười vang chọc chị:  Cha sao dưng bà đổi tông dzậy, hỏi được hông thì  

nói được hông còn bày đặt "phăng tê dzi" nữạ  Ðiệu này chắc là đang yêu  

hay là đang được yêu rồị.  Khai thiệt đi :-)) 

 

Chị chỉ cười xong bảo:  Thôi chú lại đi  Tối nay có người đãi chú món đặc  

biệt  Ảnh mang chim phượng hoàng mới nở từ New Zealand qua để trổ tài  

cho chị đó   

 

Chú tới coi mắt dùm được hông? 

 

Tôi bảo:  Trời, tưởng chị rủ đi coi mắt con gái chứ đằng này bộ tui là gì ... gì sao mà 

chị bảo tui đi coi mắt đàn ông? 

 

Chị cười xong bảo:  Thôi mờ, lâu chị nhờ chú một chút mà bày đặt khó dễ  

nữạ  Lại đi chị đãi chú món vịt rút xương đặc biệt nữa 

 

Nghe mấy món khoái khẩu lạ kỳ, tôi nói:  Xong ngay, chút đi làm ra tui lại  

chị liền 

 

Trời chiều nay mưa rả rích, trên đường về kẹt xe lung tung thành ra tới nhà  

chị hơi trễ. 

 

Vừa bước vô phòng khách thấy hai người đàn ông đang ngồi nhậu lai rai với mấy chai  

bia "33", tôi nhận ra cả hai vì mấy năm trước đi họp ở một conference tôi  

đã gặp hai người 

 

Xin lỗi, có phải giáo sư Ngọc không?  Giáo sư cười:  Trời tưởng ai, chứ đâu  

có nhè chú bà con với "người đẹp" Ngồi vô đây lai rai đị 

 

Nhìn qua người bạn của giáo sư, tôi ngờ ngờ:  Dạ xin lỗi có phải anh là  

Lượng không?  Anh Lượng bắt tay tôi thật chặt xong từ tốn:  Thấm thoát đã  

mấy năm từ ngày gặp nhau trong hội nghị rồi hả  Không ngờ trái đất tròn  

gặp lại anh và anh Ngọc 

 

Chị tròn xoe hai mắt nhìn tôị  Ủa  bộ chú biết hai anh này hả 

Mắt chị đã đẹp giờ mở lớn như ngọn đèn pha, giáo sư Ngọc nhìn chị đờ cả  

người vì sức hút vô hình nào đô  Wink :-)) 

 

 

 



 

 

Bà chị thiệt chu đáo, chiều nay ra ngoài chợ mua mấy thùng bia "33" và  

"Saigon" để đãi khách.  Nhìn thấy bia nhiều tôi hỏi chị: 

 

Bộ còn ai tới nữa sao mà chị mua nhiều vậỷ 

 

Chị khẽ bảo:  Sợ chú không tiện nói chuyện về academic, thành 

ra chị có mời thêm giáo sư Hưng để có người nói chuyện với ảnh.   

Nghe nói có chú Hảo cũng tới nữa đó 

 

Trong lúc chờ đợi, chị mang hơn mười hột vịt lộn với mấy đĩa rau răm ra  

để lai raị  Tôi hỏi chị: 

 

Ủa sao nói có mấy món lạ kỳ mà sao mang nhiều hột vịt lộn vậy 

Lỡ ăn no thì sao còn thưởng thức mấy món kiả 

 

Chị cười cười rồi bảo:  Chú qua bên này lâu nên quên hết rồị Vịt rút xương  

là hột vịt lộn đó, con thì hổng có xương mà con nào có thì xương mềm như  

bún rồi nên coi như xương bị rút rồị 

 

Tôi thẫn thờ nhìn chị rồi lắc đầu:  Chị này thiệt, vẫn còn phá như thời trung  

học 

 

Anh Ngọc và anh Lượng cùng cười vang vui theo với tính dí dỏm của chị 

 

Thấy tôi ăn nhiều rau răm chị ngạc nhiêu rồi hỏi: 

 

Ủa sao chú ăn răm nhiều vậỷ   

 

Tôi bảo:  Thì ăn "dzịt rút xương" phải ăn răm chứ saọ Hổng lẽ chị bắt tui ăn  

dzịt rút xương với ngò gai hay húng quế 

 

Chị cười cười rồi khuyên:   Chị nghe nói rau răm làm hạ hỏa đó chú.    

Mấy người đi tu phải ăn rau răm để lửa tình hạ bớt.  Chú ăn nhiều coi chừng  

mất hết phong độ của đàn ông. 

 

Tôi thầm nghĩ:  Hồi trước tới giờ bộ mình khỏe lắm sao mà ăn rau răm thấy  

hổng ép phê gì ráo trọi   

 

Ðịnh phân bua với chị nhưng sợ chị buồn là tôi bảo chị sai thành ra hùa theo luôn: 

 

Hèn gì hồi nhỏ thấy mấy bà mua hột dzịt lộn về đãi chồng với bạn bè đều  

mua một đống lá răm.   Chắc mấy bả sợ ăn xong uống bia say rồi dở chứng  



 

 

đi lộn qua phòng cô sen nên mang rau răm để hạ hỏa mấy ông say mèm 

 

Cả bàn cười như có vẻ đồng ý với chị về môn thuốc ta "lạnh cảm rau răm"   

của người Việt mình  :-))  

 

Tới chừng anh Hưng và Hảo tới đông đủ, bà chị nhắc anh Ngọc đi trổ tài  

món đặc biệt của New Zealand. 

 

Khoảng hơn 15' sau, anh Ngọc trở ra với điã "Baby Eagle" hầm tỏi và tiêụ   

Món ăn rất ngon nhưng thiếu phần vàng, dòn, óng ánh mỹ thuật của chị   

Hình như anh Ngọc quảng cáo với chị nhiều về món này, nên chị sợ ăn rồi  

đâm ra mê ảnh nên mời hoài không thấy chị gắp.  Chị muốn take time để tìm 

hiểu them thì phảị 

 

Ăn độ nửa đĩa, tính hiếu kỳ thắc mắc của chị nổi dậy, chị muốn nếm. 

 

Thấy anh Ngọc hớn hở gắp cho chị, khung cảnh êm đềm, chợt nhớ lại mấy  

câu thơ xưa, tôi khẽ ngâm cho chị: 

 

Anh định gắp ... bảo đừng ... em muốn mớm 

Em muốn cùng ... chung miếng ... cắn cho vui 

Gắp lên đi ... em muốn thử miếng đùi 

Anh cắn trước ... xong rồi đưa em ... đớp  :-)) 

 

Cả bàn cười vang, anh Ngọc bảo tôi:  Trời thơ nghe có vẻ mùi mùi lãng mạn, 

tự dưng thòng chữ cuối "Ðớp" nghe có vẻ trần tục quâ   

 

Chị thấy tôi bị anh Ngọc chỉnh, nên vội vàng họa thơ rồi đỡ hộ 

 

Em bối rối rồi nhìn anh không chớp 

Chỉ nói đuà ... thôi "đớp" hết đi anh 

Nói cho dzui cho có dzẻ tình tình 

Không ăn mớm ... sợ thương mình ... em mệt     

 

Chữ "em mệt" chị kéo dài ra theo kiểu làm dáng "emmmmmm  mơơơêêệt"   

làm anh Ngọc nghe xao xuyến cả cõi lòng vì tiếng Nam nhẹ nhàng lê thê dễ  

thương đó 

 

Tới lúc này, anh Hưng kể chuyện làm thơ hồi nhỏ, anh Lượng kể chuyện làm 

thơ xong phổ nhạc với bạn bế Anh Ngọc thì cười bảo chị đọc thơ anh làm  

tặng chị Chị lườm anh cả cây số xong bảo:   

 



 

 

Ông này chuyện riêng tư mà đem ra khoe, thôi đị 

 

Anh Ngọc buồn buồn phân bua:  Cả đời tôi chưa bị ai ăn hiếp.  Giờ gặp bả,  

bả la quá chừng chừng.  Lỡ yêu rồi phải chiều đổi cay thành đắng.  Nói xong 

anh kể gần 200 chữ thông dụng dùng để làm thơ tình yêu  

 

Tiệc thật vui, có lẽ bia "33" và "Saigon" làm tăng thêm cường độ, hơi ngà  

ngà, tôi kiếu từ ra salon rồi ngủ.  

 

Hy vọng bà chị còn nhớ và kể tiếp câu chuyện xưa 

 

 

NVDL 

 

 


