
 

 

     

 

Sửa Hộ Computer 
 
 
Xe chạy đến trước cửa nhà nàng, tôi đưa mắt nhìn lên  

cửa sổ với một niềm mong ước là thấy dáng nàng trông 

chờ mình qua cửa sổ.  Tự dưng thấy mình cải lương lạ 

 

        Nhìn em qua khung cửa 

        Ðang dõi mắt mong chờ 

 

Tôi sắp gặp nàng và được nhìn đôi môi mọng đỏ hình 

trái tim và bốn lúm đồng tiền ở hai bên gò mâ Cái ý tưởng  

đó làm cho tôi bồi hồi, nôn nóng một cách khó tả.  

 

Mặc dù tôi lại nhà nàng nhiều lần để sửa hộ computer 

hay thay đèn bóng ở phòng nghe nhạc nhưng lần nào sắp 

được gặp nàng, người tôi lúc nào cũng rung lên một 

cảm giác nôn nao lạ thường.  

 

Cũng như mọi lần, nàng ra mở cửa với nụ cười 

tươi luôn nở trên môị. Tôi cảm thấy thật hạnh phúc khi  

cùng nàng bước lên phòng khách.  Trong lúc nàng đi pha nước, 

tôi kéo ghế rồi mở máy điện toán của nàng lên để chạy  

vài cái chương trình làm cho máy thêm phần hoàn hảo và cấp 

tiến với những nhu liệu từ hãng Microsoft. 

  

Bao giờ nàng cũng trang điểm thật nhẹ nhàng nhưng đầy khéo 

léo, hình như bây giờ tôi thích mùi thơm nhè nhẹ ở người 

nàng hơn những lần đầu mới gặp.  Phải chăng tôi đã mê 

và muốn tận hưởng mùi thơm thuần tuý trên người nàng 

thay vì những mùi nhân tạo của thứ mỹ phẩm mà hồi đầu 

đã cho tôi những xao xuyến ngất ngâỵ 

 

Trong lúc sửa gần xong, nàng hỏi "Anh đói không, để em làm 

anh tô bún riêu em nấu tối qua nha".  Mặc dù bụng chưa đói lắm 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

nhưng nghe câu hỏi thật dịu dàng mời mọc của một người 

nội trợ hiền, tôi vội bảo "Cưng cho anh tô nhỏ thôi nha". 

 

Nàng háy mắt rồi khe khẽ cười, xong bảo "Hình như dạo 

này anh làm dáng lắm nha, ăn uống cứ phải kiêng cử thôi" 

 

Biết nàng trách yêu, tôi chỉ cười ruồi chứ không chống 

chế.  Sửa computer cho nàng xong, tôi vào bếp.  Nàng cũng  

vừa sửa soạn xong hai tô bún cho tôi và nàng.  Chiều hôm 

đó hai đứa ăn một cách ngon lành, hạnh phúc, như  

một cặp vợ chồng vừa mới cưới   
 

NVDL 

 

 


