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Update: người chồng bỏ 
đi rồi. Chuyện một bà hai 
ông này bây giờ trở thành 
chuyện thường tình, một ông 
một bà. Không còn gì đáng 
nói nữa! Mỗi hoàn cảnh đều 
có một arrangement nào đó. 
Có thể sau cùng rồi mọi sự 
đều tốt đẹp chăng? Chúng ta 
không biết rõ nên cũng 
không nên mất thời giờ để 
mủi lòng. thương sót cho ông 
chồng trước. Mỗi người đều 
có đời sống riêng. Mạnh ai 
nấy sống! 

Nhưng tiếp tục trong tinh 
thần schadenfreude, để tôi 
kể thêm chuyện một bà hai 
ông khác, chuyện này có 
hậu hơn! Và đã được tai 
nghe mắt thấy! Hôm đó đi ăn 
mì mằn thắn xá xíu ở một 
tiệm mì ngon nổi tiếng ở đây, 
nhìn sang bàn bên cạnh 
bỗng thấy một người quen! 
Ông này mới ly dị vợ. Nhưng 
thấy ông cười toe toét, vui vẻ 
với một bà và một ông khác, 
rất đầm ấm. Đã nghe trước 
đó là ông này bây giờ đang 
sống chung cảnh một bà hai 
ông với vợ chồng người bạn 
thân, mới từ một tiểu bang 
khác dọn về đây ở! Bà vợ âu 
yếm gọi hai tô mì nước cho 
hai ông chồng, còn riêng 
mình ăn mì xào dòn! Cảnh 
tượng rất hòa thuận, chuyện 
trò ba người như pháo rang. 
Gặp người quen nhìn sang, 
chỉ gật đầu chào lấy lệ, rồi 
tiếp tục vui đùa nói chuyện 
ba người với nhau, không 
cần biết đến ai, không cần 
tiếng đời dị nghị. Như muốn 
nhắn nhủ: Đời tôi, tôi sống, 
đời các anh các anh sống! 

Dòm dòm cái gì! Muốn đui 
mắt thì cứ dòm! 

Không hiểu ở bên Hoa Kỳ 
này đồ ăn thức uống ra sao 
mà chuyện một bà hai ông 
nhiều nhan nhản như vậy! 
Nghe gossip đồn rằng trên 
Washington, D.C., còn cao 
siêu hơn, có cảnh gia đình 
một bà đến ba ông chồng, 
nhưng sống cũng yêu 
thương, thuận hòa lắm lắm! 
Một ông chồng già đầu tiên. 
Rồi sau đó một ông trung 
niên và sau cùng là ông 
chồng trẻ! Đời cứ thế mà vui 
như Tết! 

Nhưng nghĩ lại không cứ 
gì bên Mỹ này mới có cảnh 
gia đình người Việt mình trở 
lại chế độ mẫu hệ matriarchy 
như thời Thượng Cổ. Thời 
xưa ở Việt Nam cũng có 
chuyện này. Nhà văn Hứa 
Hoành, chuyên viết về 
những chuyện lịch sử xã hội 
miền Nam thời xưa, cho biết 
có chuyện cô Ba Trà hai 
chồng thời thập niên 30's 
hay 40's gì đó. Cô Ba Trà 
đẹp, son trẻ sống đề huề với 
hai ông chồng. Dĩ nhiên thời 
xưa không công khai được, 
nhưng ai cũng biết! Nhà văn 
Xuân Vũ dựa theo câu 
chuyện kể này đã viết cuốn 
tiểu thuyết Cô Ba Trà rất hấp 
dẫn. Hay nhất là lúc nhà văn 
Xuân Vũ kể chuyện cô Ba 
Trà vất gối vào phòng ngủ. 
Ba người mỗi người một 
phòng, khi nào cô Ba Trà 
muốn ngủ với ông chồng 
nào, cô vất gối sang phòng 
anh đó. Để anh tắm rửa, sửa 
soạn tinh thần để đêm đó 
hầu người đẹp! 

Nhà văn Xuân Vũ viết tài 
tình, cốt chuyện lâm ly, đầy 
lôi cuốn. Văn tả thanh mà 
tục, tục mà thanh! Cả hai 
nhà văn Hứa Hoành và Xuân 
Vũ nay đã ra người thiên cổ. 
Hai nhà văn này đều chết 
quá sớm, làm mất đi những 
cây bút giá trị của văn học 
Việt Nam tại hải ngoại này! 
Thật đáng tiếc! 

 
 


