
LÊ MINH QUỐC: Chớ dại ỡm ờ

      
  

“Vậy, có nên thay đổi số điện thoại không ta?”. Mấy hôm nay, câu hỏi ấy trở đi, trở lại trong đầu
óc của Phiến. Tự dưng “mua dây buột lấy mình”. Lâu nay, bạn bè, người thân, cả đối tác làm ăn
đều biết số điện thoại này của cô. Hơn nữa, số đuôi của nó là số 9. Hên lắm. Nhưng giữ lại, cô
cảm thấy phiền toái, rắc rối quá.

  

Cớ sự là thế này, hôm nọ ra mắt sản phẩm mới của công ty nọ, Yến được mời làm MC. Cô dẫn
chương trình khéo quá, hoạt bát, duyên dáng, thỉnh thoảng bông đùa dăm câu khiến cả khán
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phòng vỗ tay hoan nghênh. Trong số đó, có Thịnh - một doanh nhân thành đạt vừa chia tay vợ.
Quan sát cử chỉ, vóc dáng, lẫn cảm phục kiến thức của Yến nên tan tiệc, Thịnh có nán lại làm
quen. Sẵn có một chút men đã ngà ngà say nên anh ta bạo miệng hỏi han về chuyện riêng tư.

  

Đang vui, Yến trả lời lấp lửng: “Anh sao em vậy”. Thịnh hỏi tới tấp: “Vậy là sao?”. Yến đáp vu
vơ: “Thân gái 12 bến nước, trong nhờ đục chịu chớ biết làm sao?”. “Vậy em đang là lính phòng
không?”. Yến cố nhịn cười, gật đầu, con mắt lúng liếng đến là duyên. Vậy là thuận lợi quá,
Thịnh không phải nhọc công vượt qua “chướng ngại vật” nào cả.

  

Sau đó, cả hai có nhau số điện thoại. Đêm ấy, Thịnh nhắn tin… vu vơ một cách cố ý: “Chúc em
ngủ ngon với nhiều mộng đẹp”. Dần dần qua những đêm sau, Yến lại đẩy đưa, ỡm ờ trả lời. Với
Yến chỉ là một cách nghịch ngợm cho vui, bởi như sau này, có lần cô tâm sự với tôi: “Chỉ sợ
người ta ghét mình, chứ họ yêu quý mình thì mất gì mà mình im lặng?”. Nào ngờ, sự việc ngày
một đi xa hơn, đó là những lúc, Thịnh quyết định tỏ tình, hò hẹn không chỉ qua tin nhắn mà
còn gọi điện thoại nữa.

  

Bấy giờ, Yến mới cảm thấy lo ngại. Rủi chồng biết chuyện này? Tình ngay nhưng lý gian, giải
thích làm sao đây? Đôi khi sự ỡm ờ tưởng rằng vô thưởng vô phạt, nhưng rồi khiến mình nhức
đầu. Yến tìm cách lảng dần, nào ngờ, Thịnh lại càng hăm hở “tấn công” bằng nhiều cách khác
nữa, ngày càng quyết liệt hơn. “Làm sao chấm dứt đây ta?”, Yến tự hỏi. Chẳng lẽ “dứt điểm”
bằng cách nói thật với chồng, rồi khi Thịnh gọi đến thì đưa thoại cho chồng trả lời? Cách này
xem mạo hiểm lắm.

  

Vậy phải giải quyết bằng cách nào cho “nhanh, gọn, lẹ” mà Thịnh không cảm thấy bị xúc
phạm?

  

Tôi còn biết thêm trường hợp éo le không kém của người bạn thân là Quận. Sống cùng một xóm
nên bạn bè tôi ai cũng biết, trước lúc định cư ở nước ngoài, Quận và Hiền đã có thời gian yêu
nhau. Bẵng đi mười năm trời biền biệt xa cách, Quận về thăm nhà. Tất nhiên, đám bạn chơi
thân từ thời tóc còn để chỏm đã làm một bữa liên hoan tưng bừng. Ai đó, đã nói một câu chính
xác: “Tình cũ không rủ cũng đến”. Mà Hiền đến lại với Quận thì quá thuận lợi, dễ dàng vì cô đã
chia tay với chồng khá lâu, chẳng gì phải vướng bận.

  

Trong khi đó, nói thật, gia cảnh của Quận thế nào, chúng tôi cũng không rõ lắm. Nếu đã lập gia
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đình, cô vợ ắt phải về chung, còn đàng này, hắn về một mình và luôn úp úp mở mở, nửa đùa
nủa thật là vẫn chưa có “mảnh tình vắt vai”. Thay vì phải kiểm chứng từ nhiều nguồn thông tin
khác, Hiền gật đầu cái rụp với Quận. Đôi bên chắp nối lại duyên xưa.

  

Tôi không rõ, những ngày đó, rồi sau này qua email, thư từ cho nhau, cả hai đã “thề non hẹn
biển” mùi mẫn thế nào. Gần đây, Quận gửi mail cho tôi, hắn ta than thở khó có thể về quê họp
mặt vui vẻ cùng bạn bè như trước. Hắn chỉ ghi đôi dòng tâm sự vắn tắt. Vài hôm sau nữa, hắn
lại email cho biết, chuyến về quê lần này, hắn còn theo dẫn vợ con nữa. Đọc vừa dứt câu, tôi
ngao ngán: “Thôi rồi, Quận ơi”.

  

Thế là xong. Làm thế nào đây? Chẳng lẽ né mặt Hiền, khổ nổi nhà của họ nào có xa xôi gì.
Làm sao giấu đây hở trời?

  

Ban đầu, cứ nghĩ “chẳng chết thằng Tây đen” nên cứ ỡm ỡm ờ ờ cho nó vui. Tất nhiên là có vui.
Nhưng rồi, cái sự vui ấy ngắn ngủi lắm, chẳng mấy chốc sẽ gặp ngay sự phiền phức. Lỗi về phía
mình ở chỗ tự dưng gieo cho người kia niềm hy vọng, rồi đến lúc muốn thoát ra mối quan hệ đó
cũng không dễ. Ấy là chưa kể, nếu “một nửa” của mình biết chuyện thì sẽ có thái độ thế nào?

  

Chà, nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy rặt chuyện rắc rối. Biết thế, chẳng dại gì phải ỡm ờ cả, ngay từ
ban đầu cứ nói thật hoàn cảnh của mình, vẫn có tốt hơn không? Còn nhỡ nếu đã ỡm ờ như cô
Yến, hay Quân thì có lẽ nên chọn giải pháp nhờ người trung gian nói thật mọi điều để “đối
tượng” chủ động rút lui. Cách giải quyết này, thôi thì cũng tạm được, chỉ có điều sau đó, cả hai
khó có thể giữ được mối quan hệ bình thường như trước.

  

L.M.Q
(nguồn: TGPN 10.10.2016)

 3 / 3


