
Nhảy Valse 

 1 

Tôi có anh bạn mê nhảy 
đầm. Trước 75 anh đi học 
kiến trúc. Sang bên này, anh 
trở thành architect. làm việc 
cho một công ty xây cất lớn. 
Lương cao, công việc cũng 
nhàn rỗi, lại chưa vợ, anh 
bèn đi học nhảy đầm. Không 
phải học nhảy vớ vẩn, xã 
giao, anh vào trường dạy 
nhảy ballroom dancing của 
Mỹ, có thày dạy đàng hoàng, 
có các cô trẻ đẹp kèm cho 
anh học nhảy.  

Mấy trường dạy nhảy kiểu 
Fred Astaire có cách kiếm 
tiền tài tình. Đàn bà vào học 
là có các kép trẻ, đẹp trai, 
tướng mạo ngon lành kèm 
cho các bà học. Mấy bà già 
góa chồng, ly dị chồng, các 
cô sồn sồn, lỡ thì, tình duyên 
lận đận, vào mấy trường dạy 
nhảy đầm này là mê tơi, 
không dứt ra được. Dạy nhảy 
lại câu giờ, muốn học nhiều 
hơn, nhảy bước cầu kỳ hơn 
là phải tốn tiền. Rồi lại còn 
các màn đi nhảy thi, phải 
huấn luyện nhiều. Đi dự thi 
lại thường ở tỉnh khác hay 
tiểu bang khác, cứ thế là các 
bà các cô chi tiền cho mấy 
anh kép vũ sư. Tiền vô như 
nước cho mấy ảnh! 

Đàn ông đi học là có các 
cô gái đẹp mê hồn, thân hình 
bốc lửa kèm cho mấy anh 
già, xấu trai, vô duyên, 
nhưng ví dầy cộm, lái 
Mercedes đến học. Cũng y 
như trường hợp mấy bà đi 
học nhảy, đàn ông vào 
trường dạy ballroom dancing 
là bị bắt địa đến nơi đến 
chốn. Các anh ôm các cô 
thày dạy nhảy, thơm phưng 

phức, đưa các anh đi các 
bước tình tứ, bám sát vào 
người anh như kẹo kéo. Làm 
sao các anh không chăm 
chỉ, ngoan ngoãn chi tiền tối 
đa cho được! 

Anh bạn tôi cũng thế! Bao 
nhiêu tiền lương anh tiêu 
sạch. chỉ để được ôm các cô 
dạy anh nhảy, hy vọng một 
ngày anh sẽ thành người 
nhảy đầm giỏi, được người 
đời ngưỡng mộ! Rồi một 
ngày anh quyết định biểu 
diễn tài nghệ của mình cho 
đám Việt Nam họp nhau ăn 
buổi New Year's Eve party. 
Cho chúng nó trắng mắt ra, 
xem tài nhảy Valse đúng 
kiểu ballroom dancing, 
không phải nhảy vớ vẩn, 
cứng ngắc, của mấy bọn Mỹ 
gốc Việt quê mùa ở thành 
phố này! 

Valse ít người nhảy. Lý do 
người Việt, nhất là các cô 
các bà dễ bị chóng mặt, 
quay Valse một chút là đầu 
quay mòng mòng, có bà xỉu 
ngay trên sàn nhảy. Nên ban 
nhạc trổi điệu Valse, sàn 
nhảy thường trống, chỉ có 
cặp nào điệu nghệ lắm mới 
ra quay Valse. Hôm đó anh 
bạn dắt cô thày dạy nhảy 
của anh đến dự party cho 
mọi người lé mắt! Cô này 
đẹp thật! Tóc vàng mắt 
xanh, người sexy hết cỡ, 
mặc gown xòe phủ dài, lịch 
sự, sang trọng. Căp đùi cô 
nàng dài, cổ chân trắng bóc, 
đi giày stiletto cao gót 5, 6 
inches, dù cô này đã cao 
đến 6 feet! 

Anh bạn cũng quý phái 
không kém. Anh mặc tuxedo 

trắng toát, thắt nơ đỏ, trông 
bảnh bao, lịch lãm vô cùng. 
Quên một điều không nói! 
Anh bạn vốn là người thiếu 
kích thước. Có nghĩa anh 
lùn, rất lùn. Chắc chưa được 
thước rưỡi! Người anh lại nhỏ 
bé. Đi cạnh cô gái Mỹ, anh 
chỉ đứng đến trên rốn cô này 
một chút! Nhưng anh đâu 
care! Ngực anh vẫn ưỡn ra, 
đi đứng hiên ngang. Gặp 
bạn bè, anh giới thiệu cô bạn 
Mỹ, giọng nói anh sang 
sảng, người bé lại nói càng 
to, người ở xa cuối phòng 
vẫn nghe tiếng anh rõ mồn 
một! 

Anh đợi đến bài Valse để 
dắt cô gái Mỹ ra nhảy biểu 
diễn. Mọi người đều trầm trồ, 
nín thở để xem anh biểu 
diễn. Hai cặp đang quay 
Valse ngoài sàn nhảy cũng 
tự động ngừng, về bàn ngồi 
để nhường sàn nhảy cho anh 
biểu diễn. Mà anh bạn quay 
Valse đẹp thật! Cô gái Mỹ 
nhảy cũng quá điêu luyện, 
Thày dạy nhảy của trường 
Fred Astaire có khác! Chiếc 
váy xòe của cô quay vòng 
vòng, để lộ cặp đùi trắng 
nõn, đầy gợi cảm.  

Hai người nhảy Valse 
quay suốt từ đầu phòng đến 
cuối phòng, càng lúc càng 
linh động. Bỗng dưng mọi 
người thấy im bặt, mắt nhìn 
chăm chú. Có kẻ há hốc 
miệng, chúi người về đằng 
trước để banh mắt dòm. 
Cũng có người phải dụi mắt, 
không tin điều mình chứng 
kiến! Vì anh bạn đột nhiên 
biến mất! Cô gái Mỹ vẫn 
quay tròn, váy càng lúc càng 
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bốc lên cao. Rồi bên trong 
chiếc váy, thấy có cái gì tròn 
tròn, nhấp nhô theo điệu 
nhạc. Mọi người nhìn kỹ. 
Hóa ra chiếc đầu anh bạn! 
Cô gái quay mạnh hơn, 
chiếc váy bốc lên cao nữa. 
Và anh bạn xuất hiện, từ 
trong váy chui ra, quay tròn 
theo điệu Valse, không sai 
một nhịp nào. Anh cười toe 
toét, tiếp tục quay. Và cứ thế 
anh chui vào, chui ra ba bốn 
bận nữa. Mọi người đứng 
dậy vỗ tay rào rào! Bản nhạc 
chấm dứt, anh bạn cùng cô 
Mỹ cúi rạp, cảm tạ. Mọi 
người la ó, huýt sáo ầm ĩ. 
Anh nắm tay cô gái Mỹ giơ 
lên cao, chào từ giã mọi 
người. 

 
Sau buổi party đêm đó, 

anh bạn nổi tiếng như cồn. 
Bạn bè từ đó đặt biệt danh 
mới cho anh. Là "Valse chui 
váy". Nhắc đến anh, không 
ai là không biết đến. Nhưng 
có điều lạ là anh từ đó bỏ hẳn 
nhảy đầm. Rồi lấy vợ, có 

con, sống đời bình thường. 
Hỏi anh, anh nói:  

"Moa đã lên tột đỉnh của 
danh vọng rồi! Đời có cần gì 
hơn nữa đâu! Thế là quá đủ 
rồi, toa à! Mình phải biết lúc 
nào nên ngưng lại. Các toa 
cứ nhìn lấy moa để bắt 
chước, làm gương sống cho 
đời các toa nhé!" 

 


