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Tài ngồi ngẩn người nhìn bản chi
thu và tổng kê tài sản của mình.
Chàng không ngờ chỉ trong vòng gần
một năm từ ngày cặp với Hoa, tiền
bạc đã như không cánh mà bay
nhiều đến thế. Tài có thói quen ghi
cẩn thận tất cả chi tiêu của mình, từ
số tiền lớn hàng trăm ngàn đến vài
chục lẻ đổ xăng, chàng chép đầy đủ
vào một cuốn sổ tay lúc nào cũng
mang sẵn trong người. Mỗi cuối
tuần chàng cộng sổ, so sánh với
tiền checks, tiền cash..., lúc nào
cũng phân minh, không sai đến một
xu lẻ!
Nhưng từ ngày cặp với Hoa, tiền
tiêu như nước, tuy chàng vẫn giữ thói
quen ghi lại, nhưng Tài không dám
cộng sổ mỗi cuối tuần nữa! Chỉ biết
là chàng đã chi ra nhiều, rất nhiều.
Nhưng vui vẻ mà chi và không muốn
nghĩ đến số tiền là bao nhiêu! Hoa
đã từng khen chàng là người hào
phóng, không hề để ý đến chuyện
tiền bạc tầm thường, so đo vụn vặt.
Tài biết mình không phải là người
như vậy, nhưng Hoa khen dồi,
chàng dần dần thấy mình là người
hào hoa phong nhã thật. Và chàng
càng phải cố gắng quên đi những
tiếc tiền mỗi lần viết check cho Hoa
hay khi nàng cần những món tiền
lớn, trương mục không đủ, chàng
phải bán stock để rút tiền ra đưa cho
Hoa.
Tài trước giờ vẫn cười nhạo
những kẻ dại gái, mê muội đem tiền
đi bao gái đẹp. Chàng tự hào mình
là người khôn ngoan, khi nào để cho
ai mê hoặc che mắt bao giờ. Nhưng
từ khi gặp Hoa, chàng cố tránh để
không
nghĩ đến điều đó nữa.
Thoảng hoặc, đôi khi ý tưởng mình
đang lâm vào tình trạng mù quáng
có chợt hiện đến, chàng vội vã xua
đuổi ngay, không muốn suy nghĩ lâu.
Nhất là khi Hoa ở sát cạnh, nựng má
chàng. Chừng như Hoa có tài đọc
hết ý nghĩ trong óc Tài, không bao
giờ để cho bất kỳ ý tưởng xấu nào
về nàng có cơ hội lẩn quẩn ở lại lâu
trong đầu chàng. Hoa cuời lớn, làm
duyên, hay bông đùa câu nói gì đó
và Tài quên ngay, không hề thắc
mắc điều gì nữa! Nhiều lúc chàng tự
hỏi, không hiểu mình mê Hoa ở

điểm nào? Hoa đẹp vừa phải, nhiều
người đàn bà Tài từng biết và đã
ngủ với, đẹp hơn Hoa nhiều. Nhưng
Hoa duyên dáng và làm chàng vui
vẻ bên cạnh nàng, nguồn vui chàng
chưa từng được biết. Có lẽ sự mê
say của chàng tùy thuộc phần lớn
vào sự dễ chịu, thích thú, vui vẻ mà
chỉ Hoa mới đem đến được. Và hay
hơn cả là Hoa như đi guốc trong
bụng chàng, như tất cả những ý
thích của chàng Hoa đều biết rõ,
chàng muốn điều gì, dù ý muốn
chưa thể hiện trong đầu óc, Hoa như
có phép thần thông đã đoán biết
truớc và cho chàng toại nguyện
ngay!
Tài không hiểu nổi tại sao Hoa tài
tình như thế. Buổi sáng làm việc
trong văn phòng, trời bỗng đổ cơn
mưa và Tài thèm uống một ly cà phê
sữa nóng, ăn một chiếc bánh bao
của quán bà Sáu Trà Vinh, tiệm làm
bánh bao nổi tiếng ở đây. Tài lắc
đầu, giờ này trời mưa công đâu lái
xe đi xa chỉ để ăn mỗi chiếc bánh.
Chàng cúi đầu làm việc giấy tờ tiếp.
Và chỉ năm phút sau, chàng ngửng
đầu lên đã thấy Hoa trước mặt, tay
cầm túi bánh và ly cà phê sữa như
phép thần trong truyện ngàn lẻ một
đêm, mang đến những ước nguyện
dù nhỏ nhoi nhất cho chàng. Tài
không tưởng tượng tại sao Hoa ngồi
ở nhà thấy trời mưa có thể đoán
chàng sẽ thèm ăn món này. Và lái
xe đi mua đem đến văn phòng cho
chàng, trước khi Tài có ý thèm ăn
chiếc bánh bao!
Hoa làm chàng vui, yêu đời,
nàng lại khéo léo đề cao chàng,
biết chàng hãnh diện ở điểm nào để
cho Tài lên ở điểm đó. Tài có
khuyết điểm nào, Hoa như không hề
biết tới và để Tài hiểu là nàng
không quan tâm đến! Như chuyện
Hoa cao hơn Tài gần nửa cái đầu!
Tài vẫn có mặc cảm mình lùn và rất
khó chịu khi có ai như muốn tỏ ra
cao hơn chàng, đàn ông hay đàn bà
cũng thế. Từ khi gặp Tài, Hoa lúc
nào cũng đi dép thấp, nàng lại hơi
khòm lưng xuống một tí khi đi cạnh
Tài để đỡ chênh lệch. Nàng chọn
quần áo mặc để tránh cho người
khác để ý đến cặp đùi thon dài của
nàng, vải áo nàng mặc đều có sọc
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ngang thay vì sọc thẳng để đỡ cho
cảm giác cao. Khi đi dạ vũ với Tài,
nàng tránh nhảy valse, lấy cớ hay bị
chóng mặt khi quay mặc dù Hoa
nhảy valse quay rất đẹp và điệu
nghệ. Vì Hoa biết Valse ít người ra
nhảy, khi quay phải thẳng người, ai
nhìn cũng thấy ngay Hoa cao hơn
Tài nhiều và sẽ làm Tài khó chịu
nếu có ai sầm sì. Nhảy những điệu
nhiều người ra đầy sàn nhảy như
rumba, boston, slow, tango, không
ai để ý đến ai, nhảy lại chậm, nàng
có khòm lưng một chút để cho bằng
Tài cũng dễ dàng hơn!
Hoa khéo léo chọn những ưu
điểm của Tài để khen một cách kín
đáo, không bao giờ để lộ ra vẻ giả
dối để người nghe có cảm tưởng
nịnh. Biết Tài rành về địa ốc, đầu tư,
Hoa hỏi những câu hỏi về nhà cửa,
giá cả lên xuống, thị trường chứng
khoán để Tài giảng cho nàng, mặc
dù Hoa đã biết rành rõi mọi vấn đề!
Và nàng chớp mắt thán phục hiểu
biết sâu rộng của Tài, tự cười sự
ngu dốt của mình. Tài khoan khoái
thấy Hoa phục mình và cảm thấy
mình cũng khôn ngoan, giỏi hơn
người thật. Mặc dù biết Tài xấu trai
nhưng Hoa không bao giờ để cho
Tài cảm giác là Hoa nhận thức
những cái xấu của chàng, như nàng
không hề thấy cặp mắt hơi lồi của
Tài hay cục yết hầu lên xuống trên
cổ mỗi khi Tài nuốt nước miếng! Trái
lại Hoa hay ngắm nhìn cặp tai dài có
vành úp rất kín để khen tưóng số của
Tài rất tốt, sẽ sống lâu trường thọ.
Chiếc mũi to như mũi lân của Tài
đưọc Hoa khen dồi mũi đẹp và kín,
tiền vào như nước, không bao giờ
chảy đi đâu, số giàu là nhờ ở chiếc
mũi quí tướng!
Nhưng điều quan trọng nhất là khi
ngủ với Hoa, Tài mới thấy trên đời
quả thật không còn gì có thể sánh
bằng. Chàng đã ngủ với nhiều người
đàn bà đẹp, sexy với thân hình nóng
bỏng, gợi cảm hơn Hoa. Nhưng đó
chỉ là những lần trao đổi, tiền trao
cháo múc, hoặc như có lần may mắn
đưọc ngủ với Lệ, Tài biết cũng chỉ vì
Lệ say mèm, không biết mình ngủ
với ai! Những dịu ngọt, ân cần của
Hoa trong giường ngủ làm Tài ngỡ
mình trở lại thời mới lớn, nhiều mơ
mộng, ước ao được nằm cạnh đàn

bà đẹp và bây giờ đang được tận
hưởng. Hoa chiều chuộng chàng,
cho chàng những cảm giác mạnh
mẽ, lạ lùng nhất chưa bao giờ được
biết. Và chàng thèm muốn Hoa
thường xuyên, như thể Tài mới chỉ
vừa 20 tuổi, còn đầy thanh xuân,
không bao giờ ngưng chán! Chàng
thấy Hoa như một thứ ma tuý, đã
dính vào rồi lúc nào cũng khát khao
đòi hưởng tiếp, không có không
được.
Trong thời gian ba tháng đầu khi
cặp với Tài, Hoa không hề nhắc
đến chuyện tiền bạc hay đòi hỏi gì.
Nàng như người bây giờ mới gặp
người đàn ông xứng đáng với mình,
như nàng ngủ với Tài vì yêu chàng,
không cần đến bất cứ gì khác. Chỉ
sau khi thấy Tài đã mê mệt, không
thể dời nàng ra khỏi nữa, Hoa mới
dần dần và kín đáo nhắc đến những
nữ trang nàng có trước kia, đẹp biết
bao nhiêu, nhưng đã phải bán rẻ
cho mấy chị bạn. Nàng kể lại cho
Tài nghe chiếc vòng emerald nàng
mua mấy năm trước hai mươi ngàn
Mỹ Kim, lúc cần bán chỉ được có tám
ngàn. Hoa lắc đầu. Em quí chiếc
vòng đó lắm, màu xanh kỳ lạ, không
bao giờ có thể mua lại được chiếc
vòng như thế nữa! Tài không nói gì
nhưng đêm hôm sau, trước khi lên
giường ngủ với Hoa, chàng mở chiếc
hộp đựng một vòng emerald lớn, đẹp
xanh mướt và cẩn trọng đeo lên cổ
Hoa. Hoa lặng người không nói, cảm
động chớp mắt liên hồi dù trong đầu
nàng đang tính nhẩm chiếc vòng lớn
thế này đáng giá bao nhiêu. Ít ra
cũng phải hơn ba mươi ngàn đô la.
Nàng định giá như thế và tiếp tục
chớp mắt, ôm lấy cổ Tài hôn chiếc
hôn nóng bỏng nhất. Đêm đó Tài
sung sướng thấy Hoa nhiệt tình như
chưa bao giờ chàng được thấy. Một
chiếc vòng vài chục ngàn có bao
nhiêu, để Hoa được hài lòng và ban
phát cho Tài những cảm xúc chàng
cần có như người đã ghiền ma tuý
chân chính, không có không chịu
được!
Hoa không để Tài có cảm tưỏng
là nàng đòi Tài phải mua nữ trang.
Nàng chỉ nhắc khéo khi đi dạ hội là
chiếc gown nàng mặc mầu hồng
không thể đi với chiếc vòng màu
xanh, thà nàng để ngực trần không

đeo gì cả còn đẹp hơn. Và ngày
hôm sau, Tài đã mua ngay một
chuỗi trai đen để Hoa thử mặc với
chiếc áo đi dạ vũ cho tuần sau!

Tự Do Bi-Weekly – Trang 4

