
 
 
 

Sài Gòn M¶t LÀn Tôi VŠ  
 
 
Ng†n gió bÃc mà tôi mÖ Ü§t hai mÜÖi næm nay là Çây, cái lånh hanh hanh 
, g©n g®n trên da, hÖi lånh khuy‰n khích tính hi‰u kÿ, gÒng mình lên hít 
månh cho ÇÀy buÒng ph°i,rÒi th°i phù ra thành cøm khói nhÜ ngÜ©i hút 
thuÓc. Cái lånh cûa nh»ng bu°i sáng cÓ tìm chi‰c áo laine thÆt vØa š, 
trÒng vào , Çi lông nhông , phóng khoáng cùng lÛ bån. 
ñúng , Çã hai mÜÖi næm tôi m§i dám trª låi Çây, trª låi nÜ§c VN quê 
hÜÖng tôi, riêng SG chÜa h£n là quê tôi, nhÜng nÖi Çó tôi yêu nhÃt , con 
ngÜ©i ,nhân sinh , kinh t‰ ..V..V.. và nh»ng mänh tình phÙc tåp tôi tØng 
vÜ§ng g¥p. 
SG, nÖi BÓ MË , anh em và chính tôi Çã cÓ g¡ng m†i cách Ç‹ ª låi Çó , tØ 
næm 1979 g/Ç tôi Çã d†n Ç‰n chi‰c Çuä , Çôi giÀy Bình TrÎ Thiên cuÓi 
cùng , d†n såch sÈ nh»ng vÆt có th‹ mang theo . 
Th‰ là tØ Çó, tôi r©i Hà N¶i, r©i m¶t cách hÒ hªi, hân hoan , tôi r©i nÖi chôn 
nhao, c¡t rÓn không l©i thÜÖng ti‰c,r©i hÓi hä , r©i không dám nhìn låi . 
TrÜ§c m¡t tôi bÃy gi© chÌ có SG m§i là chan hòa , tình cäm ng†t ngào, 
dân SG hiŠn nhÜ ông Bøt , dân SG vui nhÜ cô hàng hoa . 
RÒi chÌ m¶t næm thôi , bän ÇÒ SG n¢m g†n trong lòng bàn tay tôi , hình 
änh SG g†n ghÈ trong m¡t tôi, Çôi khi tôi có cäm giác mình Çang sÓng ª 
xÙ khác, dân t¶c khác , SG & HN khác nhau nhiŠu quá, chÌ còn ngôn 
ng» là giÓng nhau mà thôi. 
 Tôi còn nh§, tôi có m¶t câu, khi‰n tôi gi¿t mình tØng cÖn kinh hoàng. Bªi 
có lÀn qua b‰n xe Cây GÕ Ç‹ tìm xe vŠ miŠn Tây, tôi ghé vào mua quä 
cÓc ngâm dÃm ng†t cûa m¶t bà cø bên vÌa hè. KhÓn n°i ,vì tôi không có 
tiŠn lÈ Ç‹ trä , bà cø låi không Çû tiŠn thÓi, thôi thì nhÎn vÆy, tôi ÇÎnh bÕ Çi, 
thì bà cø nói  
- CÆu Öi , låi Çây, thèm thì lÃy mà æn, lÃy hai trái Çi , tui cho cÆu Çó, h°ng 
Ãy chØng nào dià ngang trä cÛng ÇÜ®c mà . 



Tôi vô cùng bª ng«, có hÖi ng© v¿c nºa, tôi t¿ hÕi - sao th‰, bà cø có th‹ 
bi‰u tôi khÖi khÖi vÆy sao ? hay là có mÜu ÇÒ gì Çây.... 
Tôi rÃt bÓi rÓi, hoang mang , chÜa kÎp suy nghÌ , bà cø Çã ví vào tay tôi túi 
nh¿a, có hai quä cÓc trong Çó, rÒi bà quay låi v§i tû thuÓc lá và mÃy l† 
cÓc ngâm dÃm ng†t cûa bà , bà ch£ng thèm nhìn xem tôi ra sao, bà m¥c 
nhiên nhÜ m¶t thói quen cho th¢ng cháu ru¶t 5 tu°i cûa mình khi nó vòi 
vÌn vÆy. 
Tôi Çành im l¥ng quay Çi, ngÒi trên chuy‰n xe Çò, chung quanh chÌ có 
mình tôi là ngÜ©i miŠn B¡c . Nh»ng gi†ng nói t¿ nhiên cûa dân miŠn Tây 
sao nó cªi mª,tình cäm th‰, không hŠ Çäi môi , m§n l©i .. 
Khi æn h‰t hai quä cÓc,trong lúc khÄu vÎ còn thèm, tôi ch®t nghÌ m¶t ÇiŠu , 
tôi t¿ cho r¢ng Çó là  "m¥t tr©i chân lš chi‰u qua tim " NgÜ©i miŠn Nam 
thua là phäi, h† thÆt thà, chân tình và nhân tØ quá thì làm sao th¡ng n°i 
con cháu Bác HÒ ..." 
Nay Çã ch£ng hai mÜÖi næm tôi r©i SG, tr©i Lyon m‡i Ç¶ cuÓi tháng tÜ, lúc 
các nø hoa vØa bÆt ra khÕi cành, là lúc tr©i hanh hanh lånh nhÜSGbu°i 
t‰t, nhÜ SG Çêm nay lÀn tôi trª vŠ thæm. 
¯ , thì vÆy, h† vÄn g†i tôi là VK Tây - thì cÙ VK Tây thôi,nhÜng SG cûa tôi 
dù trong khoäng ng¡n vÄn là SG cûa tôi ...... 
Lê Væn Thành, ÇÙa em út Çä lÆp g/d, hôm nay nó Çèo tôi trên chi‰c xe 
g¡n máy bæng qua cÀu SG . Tôi bäo chú em chåy chÆm låi, Ç‹ tôi kÎp 
thÜªng thÙc cänh dân khuâng vác khu Hàng Xanh , h† cÙ kéo Çåi mänh 
chi‰u , tÃm khæn, ra n¢m ngÛ ngon lành hai bên lŠ cÀu. 
 K‹ ra , hôm nay h† cÛng sÜ§ng nhÌ,không nhà cºa,ch£ng ÇÒ Çåt,lÃy cÀu 
làm giÜ©ng, lÃy træng làm Çèn, lÃy tr©i làm mùng . H† Çä thiŒt ,xÙ t¿ do 
mà, ngÛ th‰ nào ª Çâu cÛng ÇÜ®c . 
 - Anh này , ng¡m gì chÀm chÆp th‰, h† không xÃu h°, nhÜng tôi xÃu h° 
dùm anh ÇÃy,anh ª cung træng rÖi xuÓng sao vÆy? 
  Em tôi nói th‰ , khi‰n tôi giÆc mình, tôi v¶i nói  
 - ñã hai mÜÖi næm anh r©i nÖi này rÒi chú å , cänh cû , hình xÜa , không 
nhìn sao ÇÜ®c...€ ... Chú mÀy dÄn anh Çi Çâu ra Çây th‰, có gì lå nào. 
  - Hà.. Hà , t§i  anh sÈ bi‰t, giúp anh tìm vŠ k› niŒm ÇÃy..  
  Th‰ à , gì mà bän länh th‰ . 
 - Cà Phê vÕng . 



  Em tôi nói m¶t câu ngon lành , g†n ghÈ, v§i gi†ng cä quy‰t nhÜ cÓ š 
không cho tôi tØ chÓi. 
  Tôi cÜ©i khì. 
Ôi gi©i, cà phê võng , chi mà hài th‰. 
  NhÜng không hài ch° nào cã , Çó là s¿ thÆt , em tôi cho xe r©i xa l¶ vào 
khoäng sân cûa cæn nhà l¶p ngói rÃt khang trang,Chung quanh tôi tÓi 
om, nhÜng dÜ§i ánh træng khuy‰t , Çû cho tôi bi‰t , trên sân có rÃt nhiŠu 
cây ki‹ng , bonzai, mùi hoa Då Lš trong hÖi mát tr©i Çêm, ÇÜa tôi chÖi vÖi 
vào cái mùi không khí thiên nhiên mà tôi v¡ng mÃt lâu nay. Tôi bÆt cÜ©i 
m¶t mình, vì chú em tôi d¿ng xe låi , sÀm sÀm Çi vào trong , không ngÀn 
ngåi , dÜ©ng nhÜ h¡n quen l¡m, h¡n ch£ng quan tâm Ç‰n ngoåi cänh 
giÓng th¢ng VK nhÜ tôi , tôi cÜ©i t¿ nhû . 
  ¯ , không gian này VK m§i thÃu mà tÆn hÜªng , ngÜ©i quÓc n¶i chÌ 
hÜªng cái cao sang khác thôi. 
  ñúng vÆy, cái cao sang khác, nhÜng tôi chÌ nghÌ là món vÆt chÃt Âu 
châu, MÏ châu, chÙ tôi nào nghÌ ra ÇÜ®c ... cái cao sang khác cûa em tôi 
là th‹ xác bÒng lai... 
  ñang miên mang tÆn hÜªng bÀu tr©i mà tôi Çang hÜªng, ch®t nghe 
ti‰ng phø n» bên trong v†ng ra , tuy không l§n, nhÜng tôi nghe rÃt rÕ. 
  - Có chÙ anh , cá Thiên HÜÖng , hay cá rÒng gì cÛng có , m©i anh Ãy 
vào Çi. 
  Låi có ti‰ng khác , có vÈ ra lŒnh. 
  - MÃy em Çâu , sao không ra m©i khách vô, mÃy ÇÙa này thiŒt ... 
  NhÜng tôi không ÇÜ®c vào nhà, tôi phäi nÓi gót chú em và hai cô gái, 
cùng Çi tu¶t ra phía vÜ©n sau. 
  RÒi ... Àm m¶t thoáng, tôi nhÜ rÖi vào kÿ äo, chung quanh mùi då lš 
nông nàn hÖn , ti‰ng xì xÀm , ti‰ng cÜ©i khúc khích Çâu Çó , bên trái , 
bên phäi ; trÜ§c , sau, ª Çâu cÛng có, Çôi lúc ch®t léo lên Çóm lºa, cûa 
m¶t Çi‰u thuÓc lá sáng lên trong bóng Çêm .. Và...    Xoay qua , xoay låi , 
em tôi Çã bi‰n mÃt nÖi nào rÒi . 
  Còn låi tôi và cô gái xa lå , khoäng 17 ; 18 tu°i gì Çó, cô bé r§t thÖm , 
hÖn cä mùi då lš chung quanh, vì cô thoa hÖi n¥ng tay mùi dÀu thÖm gì 
Çó , mà tôi chÜa tØng quen bi‰t. 



  Cô bé n¡m tay tôi , kéo Ç‰n ch° khuÃt ánh træng, hai bên là hai cây xoài 
, rÒi tay tôi vÜ§ng vào m¶t vÆt , tôi bi‰t ngay Çó là chi‰c võng . €, thì ra cà 
phê võng là th‰,, cá Thiên HÜÖng cÛng là m¶t kš hiŒu gì Çây , mà tôi 
chÜa ÇÜ®c rÕ. 
  Cô gái ÇÜa tay cæng chi‰c võng ra ch© Ç®i. 
  Tôi Ç¿c m¥t , rÃt hiŠn, Ç‰n ngoan dåi , ngÒi xuÓng chi‰c võng , m¥c dù 
cô bé chÜa lên ti‰ng , tôi cÛng Çã h‰t l©i Ç‹ nói rÒi. 
 ChÜa bi‰t b¡t chuyŒn th‰ nào , cô bé Çä xà vào lòng tôi rÃt g†n, cô n¢m 
lên Çùi ,và choàng hai tay lôi c° tôi xuÓng gÀn . 
  - Anh hai, ª Çâu m§i lên, sao mà giÓng chú cu¶i quá vÆy? 
  RÒi cô bé n¡m bàn tay tôi Ç¥t lên bøng cô nàng , cô còn xoa xoa , di 
Ç¶ng bàn tay tôi nºa . 
   Tiên sÜ cha nhà nó, th¢ng em láo toét cûa tôi , chÖi tôi th‰ này ÇÃy, nó 
chÌ giäi thích v§i tôi vÕn vËn có 3 ch»  " cà phê võng " là  " cà phê võng  
"chÙ gì.   
  Tôi h¡n gi†ng hÕi. 
Này , còn cà phê Çâu ? 
  - Cà phê uÓng sau cÛng ÇÜ®c mà , bây gi© uÓng em Çi. 
  Th‰ rÒi, bàn tay cô bé bò tÙ tung lên ngÜ©i tôi, khi bàn tay Çiêu luyŒn 
Ç‰n ch‡ phäi Ç‰n , tôi ch®t rùng mình, tuy không là Thánh, nhÜng nh»ng 
bÃt ng© cûa không gian trÀn tøc lúc bÃy gi© , khi‰n tôi thÃy có khoäng 
cách biŒt quá l§n r¶ng, m¶t bÙc tÜ©ng vô hình ÇÜa tôi lên tÀng l§p quá 
cao, còn cô bé d‹ thÜÖng hành nghŠ cà phê võng .. thì .. thÆt nhem nhuá 
, Çáng thÜÖng , Çáng thÜÖng håi lå . 
   Không gian th©i gian Çó, nh¡c tôi nh§ ngay Ç‰n các phiên phóng s¿ 
trên Çài truyŠn hình Pháp, h† bàn thäo vŠ các cô gái vÌa hè ª Côte 
d'ivore, Jibuti,Phenongphenh,SG, và tôi là ngÜ©i n¢m trong phóng s¿ Çó, 
n‰u có anh phóng viên nào xài máy quang tuy‰n X Çang quay tôi lúc 
này... 
   Tôi Çang trong cái vÎ trí hå tÀng kinh khûng khi‰p Ãy sao?  RÒi bao 
nhiêu câu hÕi, vùn vøt nóng lên trên tØng t‰ bào li ti trong b¶ óc cûa tôi. 
Cái cäm giác trÀn truÒng , nhòng nh¶ng n¢m gi»a ch® Çông ngÜ©i , khi‰n 
tôi nh§ Ç‰n Lyon  .     



   Sao th‰ ,tôi có th‹ ngÒi Çây sao? con tôi cÛng b¢ng b¢ng tu°i cô này, 
nó Çang Çi h†c ª Lyon, có nh»ng tÓi tr‹ xe không ai ÇÜa rÜ§c , phäi ch© 
chuy‰n sau, hÖn gi© ÇÒng hÒ m§i có thêm chuy‰n nºa ra ngoåi ô , gi»a 
mùa Çông Ç¶ âm, giá buÓt nhÜ th‰  . 
  NÖi này tôi có th‹ du hí v§i cô bé æn sÜÖng, phong trÀn này sao? Tôi 
Çâu th‹ g§m gi‰c nhÜ vÆy . Gi© này v® con tôi Çang lui cui v§i nhau trong 
v¡ng vè, thi‰u hÖi chÒng , và s¿ Çùm b¶c cûa cha.  
  Tôi v¶i vùng lên , ÇÄy cô gái qua bên . 
  - Th‰ này là th‰ nào, tôi chÌ t§i Çây uÓng cà phê thôi nhé .  
   Tôi g†i l§n . 
Th¢ng Thành Çâu , Çi vŠ . 
  Trên con ÇÜ©ng vào låi SG, em tôi cøt hÙng ,xÃu h°, nên ch£ng nói, 
ch£ng r¢ng, cÙ hùn høt lao xe Çi. 
  ThÃy nó phóng xe kinh quá, tôi Çành cÀu hòa . 
  - Thành nè , em bi‰t không , thÆt ra anh cÛng là ngÜ©i , chÙ là Thánh 
bao gi©, anh cäm Ön häo š cûa chú lúc näy, anh không trách chú Çâu. 
ChÌ vì lÜÖng tâm anh rai rÙc quá .  Nên ... nói Ç‰n nh»ng ngÜ©i Çàn bà Ãy 
là MË VN... nghèo Çói , thì Çây là ÇŠ tài giáo døc cûa xä h¶i, quÓc gia, nó 
l§n quá, anh tåm gác låi ,anh nói khiá cånh riêng anh , Ç‹ anh em d‹ 
hi‹u nhau hÖn , chú ÇÒng š không???...... 
  Em tôi mïa mai hÕi låi . 
  Th‰ za..  qua bên Çó anh vÄn còn h†c nh»ng bài thiên Çàng Ãy à , thì ra 
sºa tÜÖi và fromage vÄn chÜa ngÃm . 
  Chú lÀm rÒi , chính nh© fromage & sºa tÜÖi Çó, thÆt vÆy , yêu nÜ§c , 
thÜÖng dân, thì m†i ngÜ©i ViŒt häi ngoåi ÇŠu m¶t lòng... NhÜng Ç‹ qua 
chuyŒn Çó Çi . ñiŠu anh muÓn nói là ª tình cäm anh  -và chi dâu cûa em. 
 
NHAC********************* 
  Th‰ rÒi tôi h¡n gi†ng vào ÇŠ . 
  ChÎ dâu em là ngÜ©i SG, mai m¡n Ç©i anh có ÇÜ®c cô v® nhÜ th‰   . Bên 
Ãy có m¶t lÀn, trong xí nghiŒp cûa anh có t° chÙc Çi cÃm tråi 3 ngày  .... 
Anh có quen thân m¶t cÆu bån trÈ , h¡n nh© anh Çi bác sÌ , xin toa Ç‹ 
mua ÇÒ nghŠ, cho h¡n thº Çi chÖi v§i cô Çào vài hôm. . 
  Anh cªi mª, vui tính , hay vÎ n‹... nên m§i khÓn. 



  Em tôi tò mò hÕi . 
  - ñÒ nghŠ gì , sao låi khÓn vào thân? 
  Thì mÃy loåi thuÓc Ç¥c biŒc cho Çàn ông ÇÃy mà . 
  - Sao h¡n không mua ? 
  Còn trÈ tu°i, ai dám cho xài thuÓc Ãy . 
  Ôi ... ch‰t mÃt , rÒi chÎ nhà làm sao? 
  Chú bi‰t tính chÎ Ãy mà , cô Ãy chÌ im l¥ng thôi, nhÜng tình cäm v§i anh 
thì h‰t rÒi, trÓng r°ng , søp Ç° toàn diŒn  . Vì thÜÖng chÒng con, cô vÅn ª 
th‰ , nhÜng tr©i lånh , tình lånh chú å . Tôi có giäi thích b¢ng tr©i Çi nºa , 
viŒc Çó Çã thành chÙng bŒnh ung thÜ trong tình nghiã v® chÒng rÒi... 
  Anh Çã Çánh mÃt cái trân quš nhÃt cûa mÓi tình , Çó là lòng tin , cái lòng 
thÜÖng yêu Çó cûa con ngÜ©i , nó có th‹ dÄn Ç‰n s¿ hy sinh tÆn cùng Ç©i 
ngÜ©i cho nhau . Th‰ mà cô Ãy vÄn tha thÙ cho anh .  VÆy hôm nay, anh 
không th‹ t¿ vÙt bÕ chính con ngÜ©i anh,  anh không th‹ vì m¶t phút vui 
,mà tráo Ç°i linh hÒn v® chÒng,cùng các con anh ÇÜ®c .NhÃt là các cháu 
, ª tu°i này chúng nó nh§ h‰t, và kh¡c sâu nºa , anh không th‹ Ç‹ lúc 
ch‰t không ngÜ©i ÇÜa ti‹n , không ngÜ©i kš tên nhÆn t© khai tº . 
   Còn mÃy cô lúc näy , trông t¶i tình quá Çi , n‰u anh muÓn ... mÃy cô 
ÇÀm , • RÆp, gái ñông âu , ÇÀy räy bên Lyon . Các cô cà phê võng ÇËp 
thÆt , nhÜng khi nghï t§i v®, con gái ,t§i MË , anh có cäm tÜªng , Çâu ra là 
h† hành cä thäy , thì làm sao anh có th‹ v© không xÃu h° . 
  Thôi Thành nè , tìm cho anh quán cà phê nào thanh lÎch m¶t chút , cho 
anh ÇÜ®c uÓng ly cà phê v§i , tØ chiŠu t§i gi©, anh vÅn chÜa ÇÜ®c uÓng 
ÇÃy .. 
   .. © , gÀn Consulat Pháp ,có quán cà phê lÎch s¿ l¡m, Ç‹ em ÇÜa anh t§i 
Çó . 
  Tôi cÜ©i ghËo ... 
 - LÎch s¿ th‰ nào, không nhÜ cá Thiên HÜÖng chÙ . 
  - Không Çâu , bÒi bàn m¥c aó khÌ , tay kËp khæn Çàng hoàn , ti‰p khách 
ki‹u Tây mà. 
  Tôi thª phào mØng rª : ´t ra phäi th‰ chÙ. 
  Ông chû quán ra d¡t xe chúng tôi vào sân nhà, tôi và em tôi Çi th£ng 
vào quán. 



Quä thÆt nÖi này thanh lÎch, dÜ§i ánh Çèn vàng , mÃy ly rÜ®u trên quày 
ÇÜ®c móc lên trên, óng ánh Çúng ki‹u bar bên Tây, nhìn chai Cognac 
treo ngÜ®c ÇÀu s£ng sàng ti‰p khách , khi‰n tôi an tâm , hä hê. 
  Tôi hÕi . 
  - Thành , em uÓng Cognac ÇÜ®c không? 
  - Sang th‰ , không dám Çâu, nó c¡t c° ÇÃy, tiŠn thØa thì ÇÜa Çây th¢ng 
em này xài cho, ÇØng làm th‰ . Cho em chai Heineken ÇÜ®c rÒi.  
  Tôi cÜ©i trØ -  Chú mÀy h†c Çâu ra ki‹u tÀn tiŒn Çáng kính th‰. 
  Anh BÒi bàn trong b¶ ÇÒ Çúng tÜ cách , ra hÕi tôi. 
  - Các anh cÀn gì ? 
  Em tôi v†t miŒng : Cho 1 chai Heineken, 1 cà phê Çi . 
  Tôi tÜÖi cÜ©i  : Khoang anh . 
  RÒi tôi g†i låi , tôi ÇÜa m¶t ngón tay lên nói . 
  Anh làm Ön cho tôi xin m¶t chai Heineken . 
 ñÜa ngón thÙ hai tôi ti‰p. 
  M¶t cà phê. 
 ñÜa ngón thÙ ba . 
  M¶t Cognac ...  
  Anh bÒi bàn hí hºng hÕi låi . 
 - Cà phê cô? 
  Tôi cÜ©i xòa . 
  - � .. © cà phê cô . 
  Anh bÒi Çi rÒi , em tôi nói nhÕ  
  - Kêu thì kêu Çåi Çi, anh h†c Çâu ra cái Çåo ÇÙc giä Çó vÆy . Gì mà làm 
Ön , cäm Ön loáng lên nhÜ Çang xin xÕ không b¢ng . 
  Nhìn ÇÙa em Çáng thÜÖng trÜ§c m¥t , tôi chÌ còn viŒc cÜ©i hoà . 
  - Chú nghÌ tôi Çåo gì cÛng ÇÜ®c , nhÜng nghŠ nào cÛng nghŠ , cÛng là 
con ngÜ©i nhÜ nhau . Tôi phäi lÎch s¿ v§i anh Ãy, vì h† phøc vø cho tôi 
uÓng mà , và tôi t¿ tr†ng cho chính cºa miŒng tôi nºa . 
  - Ôi, hoa lá chi l¡m .... 
  Hai anh em Çang trò chuyŒn rÃt là tâm tình, trong yên tÌnh, thì gä bÒi 
bàn lúc näy, Ç‰n khŠu vai tôi nói . 
  - Ba triŒu , ÇÜ®c hông? 
  Tôi ngÖ ngát nhìn h¡n . 



  Ba ly này , 3 triŒu à , khÓn , chi tÒi th‰ . 
  Gã hÀu bàn vÈ m¥t láo lïnh và bí mÆt nói . 
  - Suœt , t‰ nhÎ m¶t chút cho em nh© v§i . LÀn ÇÀu tiên em nghe kêu giá 3 
triŒu , ÇÜ®c giá l¡m Çó Çåi ca . 
  Tôi hÕi låi . 
  - Anh nói chi tôi ch£ng hi‹u gì cä? 
  Em cûa tôi cÛng tròn m¡t kinh hoàng, ú § chÜa bi‰t mò vào ch‡ nào . 
Thì gã hÀu bàn nói ti‰p . 
  - Kià , chÎ ngÒi bàn  trong gÓc Çó ,chÎ Ãy chÎu bao anh 3 triŒu , ÇÜ®c quá 
rÒi, c° m§i ba mÜÖi mÃy thôi , còn mát l¡m , ch¡c nh© c° bi‰t anh là VK. 
  Tôi tr®n m¡t . 
  - Bao tôi 3 triŒu m¶t cú . 
  - Hông, 3 triŒu m¶t Çêm , æn uÓng , tiŠn phòng c° chÎu . 
Tôi vª lÈ, hai tay ôm ÇÀu , dÆp trán xuÓng bàn mà kêu thäm ; tôi cÜ©i khì 
khì . 
  - Ôi gi©i Öi , Bác Öi sÓng dÆy mà coi ,tôi ÇÜ®c trä giá 3 triŒu m¶t Çêm - 
1500f m¶t Çêm,,,,,,,,bao luôn tiŠn phòng , æn nhÆu nºa . Tiên sÜ nó ,tôi 
ÇÜ®c kêu giá 1500f m¶t Çêm ÇÃy .  
  Tôi ÇÙng ph¡t dÆy, móc ra xÃp tiŠn 200.000$ ném lên bàn , tôi cáo ti‰t . 
  - Con mË nó , th‰ này là th‰ nào ?  
  Em tôi n¡m tay tôi d¢n låi . 
  - Anh Luân, làm gì th‰, tØ tØ xem chuyŒn gì cái chÙ .  
 Gã bÒi bàn cÛng phÄn n¶ , ÇÙng th£ng ngÜ©i lên nåt vào m¥t tôi . 
  -Nè nè , vØa phäi thôi nhe, con bà mÀy, không phäi mÀy kêu mÓi sao? 
  - Tôi kêu mÓi gì , bao gi© th‰ BÓ . 
  - Thì hÒi näy mÀy ÇÜa ngón tay, kêu cà phê cô . 
  - Ch‰t chºa , tôi chÌ kêu cà phê Cognac thôi bÓ å , , còn cà phê cô gì gì 
Çó , là do bÓ Ç¥t ra làm sao tôi bi‰t ÇÜ®c. 
  RÒi tôi ÇÄy gã hÀu bàn qua bên , bÜ§c th£ng t§i bàn cô gái, chû š ch‰ 
nhåo cho cô ta m¶t trÆn ... NhÜng, khi ÇÓi diŒn , tôi không làm ÇÜ®c ÇiŠu 
tôi nghÌ . 
  Cô gái gøc m¥t døi mÄu tàn thuÓc lá vào chi‰c gåt tàn ,im l¥ng trong s¿ 
bÈ bàng , m¶t chút b¿c tÙc nºa , cô không nhìn tôi , m¥c dù mÄu tàn 



thuÓc Çã bËp dí, cô vÄn lÖ Çän làm cái hành Ç¶ng dÆp tàn thuÓc .  Tôi 
cÛng im l¥ng, cÓ nuÓt xuÓng ngøm nÜ§c b†t s¡p khô trong c° . 
  Th‰ rÒi , tôi và em tôi r©i cái quán thanh lÎch Cà phê cô , trong khi chú 
em tôi cÓ g¡ng che ÇÆy nø cÜ©i ch¿c bÆt n° . 
  ñi m¶t Çoån ,tôi v¶i kêu em tôi quành låi quán cà phê cô .  
  - Làm gì nºa , ngÜ®ng chØng Ãy chÜa Çû sao Çåi ca . 
  Không không , Çâu ra con nhÕ này anh quen quen . 
  BÕ em tôi bên vŒ ÇÜ©ng , tôi lao vào quán, gã bÒi bàn chÆn tôi låi . 
  - Gì nºa cha , b¶ ti‰c cûa rÒi hä ? 
  Tôi hÓi hä . 
  - Cô Ãy Çâu rÒi ? 
  - Cha làm ngÜ©i ta quê nên Çi rÒi . 
  Cô Ãy phäi tên Lê ñông Thu hông? 
  - Ña, b¶ con thÃt låc cûa cha sao cha . 
  - Mà tôi hÕi anh có phäi không...? 
  - Thì c° chÙ ai.  
  Tôi ném mÄu thuÓc Çang hút vª xuÓng ÇÃt, rÒi nghiŠn nát b¢ng mÛi giÀy 
, tôi h¢n h¶c . 
  - Con gì, con mË nó thì có , Çúng là " ch‰t cái n‰t không chØa " 
   Th‰ rÒi anh em chúng tôi cùng ra b‰n Båch ñ¢ng , ngÒi æn khô m¿c 
nÜ§ng, tôi k‹ cho em tôi nghe câu chuyŒn Ç©i cÛ . 
.... Næm 78 , tôi Çã g¥p Thu ª Vienchang, khi tôi còn là b¶ Ç¶i , nó là h†c 
trò cûa BÓ tôi ª Hà N¶i, m¶t dåo nó biŒt tích, vô tình tôi g¥p låi nó trong 
doanh tråi cùng các cô gái làng chÖi SG, Çi ki‰m tiŠn b¶ Ç¶i ª Lào . 
 Tôi lên l§p nó m¶t trÆn , vài hôm sau nó khóc lÓc Çau thÜÖng , nh© tôi 
ÇÜa nó vŠ Hà N¶i ,tôi cÛng cÓ g¡ng nh© vä Çoàn vÆn täi cho nó quá 
giang vŠ.  
Dè Çâu næm 1979 , tôi vÜ®t biên qua Thái, mánh mun v§i lính Thái ra 
Bangkok chÖi , tôi låi g¥p con nhãi Ãy,lÀn này nó còn t®n hÖn nºa, nó 
nhäy sexy trong vÛ trÜ©ng Thái, xài ti‰ng Anh, c¥p ngoåi quÓc , rÀm cä 
lên. 
  Tôi bi‰t nó thèm Dollar là m¶t lÈ, nhÜng ki‹u lä lÖi, buông thä Ãy cûa nó , 
là có tØ trong Óng máu dâm dÆt cûa nó rÒi, Çó là cái khác biŒt cûa mãi 
dâm th©i cu¶c, và mãi dâm tØ trong máu, trong não Çi ra . 



  Lê ñông Thu không phäi vì th©i cu¶c , nó chÌ l®i døng ch» th©i cu¶c Ç‹ 
hát bài con cá sÓng vì nÜ§c thôi, nó chÌ thích m§i lå, chÜng diŒn l¶ng lÄy , 
hÃp dÄn , Ç‹ dÄn Ç‰n nh»ng trÆn cuÒng nhiŒt không chÃm dÙt, v§i bÃt cÙ 
ngÜ©i Çàn ông nào ... Nó là th‰ , nó tØng tha thi‰t v§i tôi r¢ng " Kh° quá 
nên làm gì cÛng phäi làm , ChÙ , ai mà muÓn th‰ Çâu. 
   Phäi, kh° quá nên làm gì cÛng làm , thû Çoån nào cÛng xài , bÄn thÌu 
nào cÛng không cÀn bi‰t, nó chÌ cÀn, ÇÜ®c , th¡ng , vÆt vä trong vòng tay 
Çàn ông Çam mê là Çû.   
  Nó Çáng là cháu ngoan cûa Bác, nó h†c ra tØ trÜ©ng ti‰p viên cûa Bác 
và ñäng, nó Çã thÃm nhuÀn "ñÎch là ai , tØ Çâu t§i , t§i Ç‹ làm gì ... Và , 
nh»ng Çiêu luyŒn Çó , nó Çã xài vào ÇÜ©ng dâm loån, Nh»ng Çiêu luyŒn 
Çó b¡t ÇÀu sinh sôi , nÄy nª , loang dÀn vào Nam. 
  Hôm nay, tôi g¥p låi nó tåi SG , nÖi tôi tôn th© là vùng ÇÃt cho tôi ngÛ 
yên, vùng ÇÃt cho tôi tình yêu và tình ngÜ©i, hôm nay Çã có nó , ÇÙa 
cháu ngoan bi‰t dùng bÃt cÙ thû Çoån , th‰ nào cÛng ÇÜ®c , miÍng th¡ng 
m§i thôi , th¡ng m§i hä .  
    TrÖi Öi , SG lÆm nhiÍm , truyŠn Ç‰n bao Ç©i m§i xóa ÇÜ®c ................./. 
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