Ghen
Tôi có hai anh bạn thuộc
loại sợ vợ hạng nặng. Nhưng
sợ vợ thì sợ, cả hai anh đều
mắc tật thích gái đẹp, thường
bắt chước như Tề Tuyên
thuở trước, đi đâu cũng hung
hăng tuyên bố "Quả nhân

hữu tật! Quả nhân hiếu
sắc!". Không biết hai anh có

sơ múi gì không, những
người lớn tiếng phát biểu,
thường về nhà im thin thít! Vả
lại hai bà vợ đều có máu
Hoạn Thư, nên hai anh làm
sao ngó ngoáy ho he gì
được!
Nhưng một anh vẫn tự
xưng mình là Casanova, anh
kia lấy biệt hiệu là Sở Khanh!
Ra cái điều mình tay chơi, sợ
vợ thì sợ, nhưng vẫn là loại
yêng hùng, hảo hớn, ngán gì
ai! Tôi sợ vợ tôi thôi, tôi có sợ
vợ các anh đâu! Hai anh vẫn
dương dương tự đắc với bạn
bè như thế!
Chúng tôi thường gặp
nhau ăn nhậu mỗi tháng một
lần. Hôm nọ sau khi nhậu đã
đời, cả hai anh Casanova và
anh họ Sở đều ngà ngà say,
lên mặt giảng giải cho bạn
bè về chữ "Ghen":
Casanova:
Đàn bà hay ghen là bậy!
Những chuyện đàn ông có
lăng nhăng, tán hươu tán
vượn cô này cô nọ, hay vợ
lớn vợ nhỏ chăng nữa, chẳng
qua cũng là chuyện Thượng
Đế đã an bài như vậy. Moa
có khảo cứu về vấn đề này,
mới biết rằng đàn bà khác
đàn ông về cơ thể học! Khác
những phần hiển nhiên
không nói làm gì rồi, riêng về
phần quả tim, như chúng

mày học hồi trung học, tim
chia ra bốn ngăn: tâm thất
trái, tâm thất phải, tâm nhĩ
trái, tâm nhĩ phải. Điều mà
chúng bay không biết rõ là
theo những khám phá mới
đây, quả tim bốn ngăn là quả
tim của đàn ông! Đàn bà quả
tim chỉ có một ngăn thôi!
Thương Đế khi tạo dựng
ra con người đã xếp đặt cả
rồi: đàn bà có một chồng,
còn đàn ông được tạo nên để
có thể có 4 vợ được! Tâm
thất trái có nhiệm vụ bơm
máu quan trọng nhất nên
đây là chánh thất. Tâm thất
phải ít quan trọng hơn nên
được gọi là thứ thất. Hai tâm
nhĩ trái và phải được dùng để
sơ-cua nên gọi là tả phòng
và hữu phòng. Đâu ra đấy
cẩn thận! Thượng Đế đã xếp
đặt có phải là trò đùa đâu!
Đàn bà hay ghen là trái với
lòng trời! Khổ nỗi khi họ
ghen, trời họ cũng coi như
pha nên chúng ta dù có
mệnh trời vẫn lâm vào bể
khổ là như vậy!
Sở Khanh:
Chú em Casanova biết
một mà không biết hai! Vảnh
tai mà nghe đàn anh giảng
giải đây: Tụi bay đứa nào
cũng nghe vợ chúng mày
bào chữa là có yêu nên mới
ghen. Giả nhân giả nghĩa
hết! Chúng mày có nghe
Antoine de St. Exupéry nói
hồi xưa: "Yêu nhau là cùng
nhau nhìn về một hướng" rồi
phải không? Vậy nếu gọi là
yêu mà hướng của ông
chồng là nhìn về một cô khác
trẻ đẹp nõn nường thì phải
cưới cô ấy về làm vợ bé cho
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chồng mình thì mới gọi là yêu
chứ!
Tục ngữ mình cũng có
câu: "Yêu nhau chín bỏ làm
mười". Nếu chồng mình
muốn có 9 nàng hầu thì mình
vui vẻ, hân hoan kiếm thêm
một nàng nữa cho đủ mười.
Như vậy mới gọi là yêu
chồng chứ. Đăng khác,
chồng có bảo hiểm nhân thọ
một triệu đô la thì kiếm mười
nàng về hầu để chồng mình
"đi" sớm, có phải là vui vẻ cả
làng không? Quả thật đàn bà
khôn mà không ngoan là như
vậy. Cứ ghen ầm lên mà
không biết tính toán chuyện
lợi hại!
Chúng mày nghe Sở
Khanh này và thằng
Casanova giảng giải về
chuyện ghen của đàn bà, cứ
ghi tâm khắc cốt về để dạy
lại cho vợ chúng mày nghe
thôi nhé. Nhưng chớ có nói
lại nửa câu cho vợ tao và vợ
thằng Casanova biết nghe
không!

Khổ lắm chúng mày ơi! Ai
có thấu được lòng tao và
thằng Casanova. Trời ơi!
Sao đời chúng tao khổ đến
thế này. Chúng mày ơi!!!

