Hương mỹ nhân
Tôi thích thơ Đinh Hùng từ
thưở xa xưa. Một trong
những bài thơ thích nhất là
Mái Tóc Dạ Hương, có
những câu như:

Từ giã hoàng hôn trong
mắt em
Tôi đi tìm những phố
không đèn
Gió mùa thu sớm bao dư
vị
Của những ân tình hương
tóc quen
Mùi hương tóc trong đêm,
hòa với mùi da thịt quyến rũ
biết chừng nào. Trong năm
ngũ quan, khứu giác đóng
vai trò quan trọng nhất đối
với sinh vật. Con người tìm
đến nhau vì mùi hương, tình
yêu nảy nở vì hòa hợp,
quyến rũ nhau, một phần
cũng vì thuận nhau trong
khứu giác! Điều này dễ hiểu
vì pheromones giúp cho hai
giống tìm đến nhau hầu hết
trong các loại sinh vật!
Tôi có anh bạn bị
pheromones hành hạ, điêu
đứng, cũng chỉ vì khứu giác
quá bén nhậy. Anh mê một
cô làm cùng sở, cả hai làm
việc trên lầu năm. Mỗi sáng
anh đứng đợi để khi nàng
đến anh mới vào thang máy.
Đứng sau nàng, anh hít hà,
anh thở ra thở vào tận hưởng
mùi hương từ mái tóc, từ da
thịt nàng. Anh không hy
vọng được nàng để ý đến. Vì
nàng đẹp, chức vụ lại cao
hơn anh. Trong khi anh xấu
trai, đầy mặc cảm. Và đời
anh chỉ còn mỗi điều vui thú
để sống là đứng sau lưng
nàng trong thang máy mỗi
sáng. Để thở hít mùi hương

của nàng. Trong vài phút
phù du. Và lẽ sống của anh
chỉ cần có vậy.
Rồi một ngày phải đến,
cũng sẽ đến. Nàng lấy
chồng, bỏ công việc, dọn đi
tiểu bang khác. Anh như
người mất hồn, sống lây lất
như một thứ zombie, chỉ vì
anh thiếu mùi hương
pheromones của người đẹp.
Và anh vẫn sống độc thân từ
đó đến nay, không bao giờ
lấy vợ. Chỉ vì không thể kiếm
người đàn bà nào khác có
mùi hương như vậy!
Những chuyện say mê
mùi hương không phải thiếu.
Nhiều danh nhân cũng mắc
vào chứng này như anh bạn
tôi. Như vua Càn Long nhà
Thanh bên Tàu, mê nàng
Hương Phi, người đẹp nổi
tiếng có mùi hương quyến rũ,
ai lại gần cũng phải mê.
Hương Phi là vợ của một
lãnh chúa ở vùng sa mạc, có
lẽ là Tân Cương bây giờ. Càn
Long cất quân đi đánh xứ
này, mục đích duy nhất là
bắt nàng Hương Phi để đưa
về cung, hít hà hương thơm
mỹ nhân!
Rồi
chuyện
của
Napoléon, đi đánh trận khải
hoàn trở về Paris. Nhưng
trước đó đã cho kỵ mã chạy
ngày đêm để báo cho
Joséphine biết là Napoléon
sắp về, đừng tắm rửa gì cả,
để Napoléon hưởng mùi da
thịt tự nhiên của Joséphine,
nhiều ngày không tắm!
Mấy năm trước, tôi có
xem phim "Scent of a
woman" do Al Pacino đóng.
Anh này đóng vai một người
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mù, có tài chỉ ngửi ngửi cũng
biết đàn bà đẹp hay xấu!
Phim này có đoạn hay nhất
lúc Al Pacino nhảy Tango
với người đẹp, vừa nhảy vừa
hít hà hương thơm mỹ nhân,
chỉ theo mùi mà đi những
bước Tango điệu nghệ! Vừa
nghệ thuật vừa hết sức
sensual cao độ! Phim này có
lẽ là phim Al Pacino đóng
hay nhất!
Lần cuối gặp anh bạn,
thấy anh xuống dốc quá độ.
Thương cảm bạn, nhưng
không biết làm gì hơn, chỉ
biết khuyên là chuyện mê
mùi hương của anh, trong
lịch sử các danh nhân cũng
nhiều người đồng bệnh như
anh. Nên anh đừng lấy điều
đó làm buồn. Càn Long hay
Napoléon cũng chỉ như anh
thôi. Đều là anh hùng lụy vì
hương mỹ nhân! Họ cũng
không hơn gì anh đâu!

