Thân Cư Thê
Tôi có anh bạn có số
Thân Cư Thê thật sự! Lúc
mới đẻ, anh bạn được lấy lá
số tử vi. Ông ngoại của anh
vốn là một ông đồ nho thuở
xưa thốt lên: "Thằng này có

thân mệnh đóng ở cung Thê,
lại có các sao tả phù hữu bật.
Vợ nó phải là loại quý thê,
vinh hiển, giàu có. Thằng
này có đời an nhàn, phú quý
cũng là nhờ vợ nó sau này!"

Anh bạn tin tưởng vào số
tử vi của mình lắm! Đi đâu
cũng khoe! Tôi cũng tin là
bạn tôi sẽ lấy được vợ tốt. Vì
hắn tán gái rất giỏi! Tán hay
đến nỗi cua trong lỗ cũng
phai bò ra. Anh bạn xấu trai,
tướng tá không có gì đáng để
các cô ghé mắt đến. Học thì
dốt, nhà lại nghèo. Nhưng đi
chung với một tên bạn khác,
đẹp trai, học giỏi, con nhà
giàu, hắn ta cho đo ván hết!
Chỉ cần các cô nghe hắn ta
mở miệng nói, là phải lòng,
rồi mê hắn ngay! Tôi có lần
nghe một cô tâm sự: "Em

không biết nữa. Nhưng anh
ấy làm em sao thấy vui quá.
Nghe anh ấy nói cứ bò ra mà
cười! Rồi cứ như phải bả ấy.
Không được nghe anh ấy nói
là thấy đời sao buồn, u ám, ở
nhà chỉ mong anh đến chơi
để được nghe anh ấy nói,
cho mình vui, mình cười
thôi!"
Bạn tôi đào nhiều không
kể siết! Nhưng cũng kén
chọn lắm! Hắn nhất quyết
kiếm một nàng học giỏi, nhà
giàu để cho đúng với lá số
Thân Cư Thê của hắn. Đẹp
không quan hệ. Hắn phát
biểu như thế! Trên đời có

bao nhiêu người đẹp, lúc nào
chả có sẵn cho mình xài!
Nhưng lấy vợ thì khác! Rồi
một ngày hắn năn nỉ tôi giới
thiệu cho hắn một người tôi
biết. Cô này nhà giàu, giàu
lắm! Ông bố có cả một sản
nghiệp vĩ đại với nhiều loại
kỹ nghệ khác nhau. Lại chỉ
có mỗi một cô con gái duy
nhất! Cô là sinh viên y khoa,
học giỏi! Đúng với những
điều bạn tôi mơ ước! Tôi dắt
hắn đến nhà cô này giới
thiệu. Và đúng như điều tiên
đoán, cô sinh viên y khoa
ngây thơ, suốt đời lo học
hành, chỉ cần nghe hắn mở
miệng là đã siêu lòng, mến
mộ ngay!
Chỉ có một điều trở ngại.
Ông bố cô là người từng trải,
sành sỏi, nhìn thoáng là đã
biết anh chàng đào mỏ. Lần
thứ ba hắn đến nhà, không
thấy cô kia đâu, chỉ thấy ông
bố với tên tài xế kiêm cận vệ,
to con, vạm vỡ, mặt đầy sẹo,
nhìn bạn tôi hằm hằm. Ông
bố nói: "Tôi cấm anh lai vãng

gặp tôi tay bắt mặt mừng.
Hỏi thăm nhau, hắn nói bây
giờ là manager! Tôi nhìn hắn
từ đầu đến chân, nghi
ngờ: "Mày mà là manager
cái nỗi gì!" Hắn lấp lửng: "

tên Sáu nắm cổ áo anh bạn
tôi, lôi ra ngoài xềnh xệch,
ném chiếc Lambrett Twist
láng coóng ra đường, làm
móp méo cả chiếc cần câu
cơm đi tán gái của bạn tôi!
Từ đó tôi cũng ít gặp hắn.
Rồi sang Mỹ, một ngày đi
trên đường Bolsa, tôi tình cờ
thấy hắn! Tướng mạo hắn
đẹp hẳn ra, hơn hồi hàn vi
nhiều. Dáng điệu bảnh chọe
của một người giàu có! Hắn

không? Đời người ta có số
thật mày ơi! Tao có số Thân
Cư Thê đúng như thần!
Không sai vào đâu được! Vợ
tao đúng là quý thê, trên đời
chỉ có một!"

lại đây nữa! Chú Sáu, đưa
anh ta ra ngoài. Nếu thấy
anh này trở lại, tôi cho chú
toàn quyền hành sự!". Thế là
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Office manager thôi! Vợ tao
là nha sĩ, có phòng mạch
chữa răng, tao làm manager
cho bả!". Tôi nghe hiểu
ngay, phá lên cười: "À! Mừng
cho mày! Đúng lá số tử vi rồi
nhá! Thân Cư Thê! Sướng
thật!"

Mà hắn ta sướng thật sự.
Ngày xưa không lấy được cô
sinh viên y khoa nhà giàu
sắp ra bác sĩ, hắn ta kiếm
ngay được một cô khác, học
nha. Bà vợ sang bên Mỹ lấy
bằng nha sĩ lại, mở phòng
mạch răng đông khách,
kiếm ối tiền! Thế là hắn ta
khỏi làm gì! Tự phong mình
chức manager cho nó oai.
Nhưng hắn ta đâu phải trông
coi gì! Bà vợ cũng không cho
anh chồng bén mảng đến
nữa! Thế là hắn ta suốt ngày
rong chơi. Cuối tuần đi Las
Vegas đánh bạc!
Tứ đổ tường mọi chuyện
hắn đều hưởng đủ! Rồi hắn
khoe với tôi: "Mày thấy

Hỏi hắn làm sao mà có
thể tuyên bố như vậy. Hắn
cười trả lời: " Tao hỏi mày!

Trên đời có người đàn bà
nào nuôi chồng nuôi con như
thế. Tao làm gì cũng không

Thân Cư Thê
phàn nàn nửa câu. Rồi tao
mang về nhà đứa con lai Mỹ
trắng, con đào Mỹ tao cặp ở
Las Vegas, đẻ xong quẳng
lại cho tao. Vợ tao không nói
câu nào. Nuôi nó như con
mình. Rồi hai năm sau, tao
mang về thêm một đứa lai
Mễ nữa! Vợ tao cũng nuôi
nốt! Thử hỏi mày còn ai trên
đời được như vậy! Tao có số
Thân Cư Thê thật mày ơi!".
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