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Lời người viết: Kính xin bác Bùi Xuân Đáng vui lòng nhuận sắc cho, thành thực cám ơn bác.
Cuộc đời của tôi nhiều lúc truân chuyên, ba chìm bẩy nổi, chín cái lênh đênh: lên voi vì Lan, mà
xuống chó cũng vì Lan.
Năm 1990, tôi tính chuyện xin xuất khẩu lao động tại Nga hay Đức để có thu nhập cao, nhưng vì
lý lịch xấu có liên quan tới ngụy quân, ngụy quyền nên bị bác bỏ. Cha tôi đã bỏ mình trong cuộc
nội chiến tương tàn, mẹ bỏ chúng tôi đi lấy chồng khác không biết ở nơi nào.
Chị em tôi bỗng nhiên bị quẳng ra giữa giòng đời xuôi ngược, chuyên môn không có, mà bằng
cấp cũng không. Chị tôi và tôi chạy ngược chạy xuôi nuôi đàn em nhỏ khi buôn bán thuốc tây,
khi bàn, khi ghế. Gặp thứ gì có thể kiếm ra tiền chúng tôi đều không từ, cho nên quen biết khá
nhiều. Riêng tôi khi phụ với chị tìm manh mối, khi lái taxi bữa có bữa không.
Trong số bạn con buôn có cô tên Lan cũng trạc lứa tuổi
với tôi, vẻ người cao ráo, xinh đẹp, cặp môi mỏng dính và
con mắt không phải là huyền mơ mà là sắc như lưỡi dao
lam. Chúng tôi đã nhiều lần vượt quá xa giới hạn, ở vào
cảnh “già nhân ngãi non vợ chồngˮ nhưng vì cô ta ngần
ngại thành phần và nhất là nền tài chính bấp bênh của tôi,
lại còn thêm bà nội bệnh hoạn cộng với đàn em thơ dại.
Bỗng nhiên cô biến mất khỏi hàng ngũ chúng tôi và rồi
một buổi tối đẹp trời thấy cô ăn diện ngất trời, âu yếm
khoác tay một người đứng tuổi, bụng bự đứng tuổi bước
lên chiếc xe hơi bóng lộn, có người tài xế cung kính mở
cửa. Gặp tôi, cô làm lơ không chào, không hỏi mà lại đưa
một ngón tay lên miệng rồi bước vào trong xe. Khoảng một tuần lễ sau, cô điện thoại mời tôi đi
ăn tối. Trong bữa ăn sang trọng này cô cho biết hiện nay cô là thư ký riêng cho một ông Giám
đốc công ty xuất nhập cảng lâm sản.
Trong câu chuyện, cô cho tôi hay là cô rất hài lòng về cuộc sống hiện tại vì ông chủ tốt bụng,
công việc an nhàn, lương trả rất hậu hĩnh và cô đã có nhà riêng do cô đứng tên. Đặc biệt là bà
chủ không hề ghen tuông, vì bà đã tới tuổi mãn kinh, không con và cũng không còn thiết tha gì
đến chuyện gối chăn mà tiền của lại dư thừa. Cô ngỏ ý là muốn cùng tôi nối lại mối tình xưa, vì
tuổi vẫn còn xuân, mà ông chủ lại không còn đủ khả năng thỏa mãn…
Tuy chẳng hài lòng, hưng tôi thừa biết rằng cô và tôi đều có những toan tính riêng nên không thể
nào cùng nhau chung sống đến trọn đời mãn kiếp được nên chẳng dại gì mà không vui vẻ chấp
nhận chuyện mà thiên hạ gọi là: cơm no, bò cưỡi.
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Một hôm, cô cho tôi hay là ông bà chủ cần một người tài xế lương lậu rất hậu hĩnh. Tôi chẳng
cần suy nghĩ lâu la, nguồn tài chánh hiện tại của tôi rất eo hẹp. Tài xế tuy không vẻ vang, nhưng
công việc nhàn hạ, lương lậu vững chắc, nhất là lại có cơ hội gặp lại người tình cũ, thôi thì hãy
cứ làm đi sau này sẽ tính tiếp.
Với thân hình cao ráo, diện mạo khá sáng sủa, lại thưa gửi đàng hoàng nên tôi được ông chủ bà
chủ hài lòng. Công việc của tôi hàng ngày là đưa ông chủ đi làm, tiện đường ghé đón cô thư ký
riêng, rồi về nhà đưa bà chủ đi đây, đi đó,
nếu cần ông chủ sẽ gọi điện thoại cho tôi
đến đón. Bà chủ là người bình dị, dễ dãi
yêu thích cây cối hoa cảnh. Nhà có vườn
rộng, tiền bạc lại dư thừa cho nên bà mặc
lòng mua đủ hoa thơm cỏ lạ. Những chậu
bonsai, cây cảnh đắt tiền chiếm một diện
tích khá rộng và tôi là kẻ đã có quá trình
trên 10 năm buôn bán chợ trời cho nên đã
góp phần không nhỏ cho việc sưu tầm.
Mánh khóe môi giới nhà nghề đã giúp cho
gia đình tôi có thêm nguồn lợi gấp 3-4 lần
số lương tháng của tôi.
Khi thấy bà đã chán với những cây cảnh, tôi gợi ý cho bà chơi lan, một thú vui nhẹ nhàng hơn, ít
tốn chỗ hơn mà số lượng cây lại gần như bất tận. Từ đó tôi kiếm thêm tiền trong việc môi giới
mua bán những khóm lan rừng hiếm quý, rồi đến những chậu lan ngoại quốc tốn kém.
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Kế đến là việc lập giàn che nắng, lập hệ thống phun nước tưới tắm, diệt trừ sâu bọ. Tôi lại còn
bầy ra trò thuê thiết kế sư bài trí cho vườn lan được mỹ thuật. Thêm bể cá Koi rồi thêm thác
nước chẩy róc rách cho hợp với Phong Thủy, cho vườn lan được thêm độ ẩm. Bà chủ có tiền và
sẵn lòng chi tiền, tội gì tôi không lợi dụng để làm đẹp lòng bà và có chút tiền hay hái ra tiền.

Dần dà tôi đã có một vị trí quan trọng trong gia đình, một mặt được bà chủ thương yêu, tín
nhiệm. Trong mắt bà, tôi không còn là người tài xế tầm thường mà trở thành một thư ký, một
quản gia hay một cố vấn của bà trong mọi công việc. Từ danh xưng chú tài xế, tôi được bà gọi là
chú Lợi, hay chú em ngọt sớt. Mặt khác được cô bồ cũ tâng bốc với ông chủ và ông chủ thấy vợ
mình vui vẻ say mê với những cây lan, không còn cằn nhằn về chuyện đi sớm về khuya để mặc
cho nên ông tự do hú hí với cô thư ký cho nên ông cũng hài lòng.
Câu chuyện không ngừng ở đây, bởi vì bà chủ bỗng cảm thấy yêu đời, cảm thấy mình trẻ trung
trở lại. Sở dĩ bà chủ có sự thay đổi lớn lao đó cũng là lỗi tại tôi. Thấy bà cô đơn vắng vẻ, mê hồn
trận hoa lan không còn là một hấp lực mạnh mẽ nữa, tôi dạy bà tìm vào Internet để thêm nguồn
giải trí. Nhưng không ngờ những cảnh vật trên màn hình lại lôi cuốn bà vào một thú vui khác. Bà
không muốn sống đơn độc lẻ loi, ở trong khu vườn cây cối vô tri, vô giác nữa mà bà muốn đi
thăm những khu rừng lan và muốn tận mắt chiêm ngưỡng những phong cảnh tuyệt vời của đất
nước. Bà thèm khát những khung trời rộng mở, có biển khơi rì rào sóng vỗ, có luồng gió mát
trong lành và những khu rừng đại ngàn vô tận với khóm lá xanh tươi muôn dạng, có giòng thác
bạc đổ ỳ ầm hay giòng suối trong vắt quanh co chẩy luồn qua khe núi.
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Khi bà bầy tỏ ý muốn, ông chủ là người đầu tiên tán thành, vì ông sẽ được sống thoải mái với cô
thư ký trẻ mà không còn phải ngày đi, tối về như trước. Ông phán một câu như án lệnh:
“Chú Lợi! Từ nay chú không phải lái xe cho tôi đi nữa, mà đi theo chị giúp đỡ và săn sóc
chị dùm tôi.ˮ
Được ông chủ giao phó, tôi bỗng nhiên trở thành người bạn đồng hành của bà chủ. Từ đó, tôi
theo bà đi khắp mọi nơi mà thực lòng tối quý mến bà như một bà chị rộng lượng. Tôi đưa bà chị
hờ đi thăm thác Bản Giốc ở Cao Bằng, thăm những vườn lan kiếm khổng lồ Sa Pa, thăm những
ruộng lúa bậc thang ở Mù Căng Chải ở Yên Bái giáp ranh với tỉnh Lào Cai.
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Từ hội Chùa Hương đông đúc cho đến vịnh Hạ Long non nước hữu tình, đâu đâu tôi cũng đưa bà
chị đến thăm.

Đến khi leo những bậc đá chập chùng trên đỉnh Phù Vân, núi Yên Tử, bà chị thân yêu chẳng biết
đã vô tình hay hữu ý loạng choạng ôm chặt lấy tôi. Bà chị mới ngoài 60, thân hình còn săn chắc,
đôi tay như con rắn quấn chặt lấy cổ, hơi thở hổn hển phà vào mặt tôi, đôi mắt nhắm nghiền, làn
môi hé mở làm cho tôi cũng bàng hoàng ngây ngất. Thế rồi chuyện phải đến đã đến, từ đó bà chị
quấn quýt lấy tôi…
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Bà say sưa ngây ngất với cái tuổi hồi xuân, còn tôi đâu phải là kẻ thơ ngây nữa, mà đã quá lão
luyện trong tình trường nên vẫn còn tỉnh táo để tính chuyện moi móc tiền bạc. Bà chị không tiếc
tiền mua sắm quần áo, đông hồ đắt tiền hay tiền túi cho người em nối ruột, nhưng tôi chẳng ngu
dại gì mà chưng diện lộ liễu. Bề ngoài vẫn ăn mặc diêm dúa, cử chỉ vẫn giữ một khoảng cách
giữa chủ nhà và tài xế nhưng khi chỉ còn 2 người, tôi là một người tình phóng đãng tuyệt vời.
Theo kế hoạch, tôi nhờ một người bạn chợ trời lùng kiếm những cây lan lạ, những cây lan biến
dạng hay nhưng khóm lan thật lớn để bán cho bà chị một giá kinh khủng, một giá làm chóng mặt
người mua. Giá từ vài triệu lên vài chục triệu, bà chủ của tôi cũng không ngần ngại.
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Khóm lan càng lớn, hoa càng lạ giá càng cao, tôi mặc sức nâng cao giá và bà chủ càng tỏ ra hào
phóng chịu chi. Ông chủ lại càng quý tôi vì đã làm hài lòng bà chủ, vì chính nhờ bà là cháu của
quan chức lớn nên ngày nay ông mới có được địa vị cao sang trên thương trường. Nói tóm lại có
chuyện khó khăn đến mấy, chỉ nhờ đến bà, mọi việc sẽ như ý muốn.
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Nhưng cuộc đời của tôi đâu có xuôi chèo, mát mái mãi mãi. Bỗng dưng cô Lan đâm ra dở chứng.
Biết chuyện giữa tôi và bà chủ, cô đâm ra ghen ngược và tìm cách phá đám. Có người hé lộ
chuyện giữa tôi và bà chủ và ông chủ cho người điều tra, tìm hiểu ngọn ngành. Sau khi biết sự
tình, ông quyết định ra tay, tuy bà chẳng còn đem lại cho ông nguồn vui thể xác, nhưng bà là kho
vàng vô giá của ông. Ông sợ chuyện tình “phi công trẻ lại máy bay bà già” vỡ lở, ông không
những mất mặt trên thương trưịờng nhưng chắc chắn sẽ mất chỗ dựa dẫm để tiếp tục những
chuyện kinh doanh bất hợp pháp.
Lấy lý do sức khỏe yếu kém, ông không còn đi sớm về khuya mà thường xuyên ở nhà. Được dịp
Lan tha hồ quấn quýt lấy tôi gần như không muốn buông rời. Nàng đã gần như chán cảnh theo
một ông già đi nhậu nhẹt hàng đêm, tối đến lại phải hầu hạ một ông già hết gân, hết sức. Nàng
bỗng thèm một bờ vai vững chắc, thèm một mái ấm gia đình. Tôi cũng vậy, khi thấy tiền tài
không còn là ý lẽ của cuộc đời, khi thấy mình đã sắp sửa đến tuổi “Tri thiên mệnhˮ cần phải có
một đời sống ổn định hơn, do đó việc chăm sóc bà chủ có vẻ lơ là…
Tối hôm đó, một toán 5-7 người chặn xe tôi và Lan, bắt chúng tôi lên một chiếc xe bít bùng. Sau
đó chúng đưa chúng tôi vào một khu rừng rậm. Dưới ánh đèn xe, tôi bị trói chặt vào gốc cây và
chứng kiến cảnh tượng Lan bị chúng xé tan quần áo và bị từng tên một hãm hiếp trước mặt tôi.
Tôi vùng vẫy chửi rủa và bị một trận đòn thù man rợ ngất đi. Nhưng vẫn bị dội nước cho tỉnh lại
để tiếp tục chứng kiến cảnh đau lòng…
Khi tỉnh giậy, mặt trời đã lên khỏi ngọn cây, tôi thấy một bên chân đã gẫy, còn Lan đang rên rỉ
nằm bê bết trên vũng máu. Mãi gần tới chiều, chúng tôi mới được những người lính gác rừng
đưa về trạm xá.
Năm năm sau, tôi đi lại với chiếc nạng gỗ vì chiếc chân gẫy đã bị nhiễm độc phải cắt bỏ và bị
biến thành anh thợ sửa xe kiếm ăn độ nhật. Lan đã qua đời từ 2 năm trước vì hậu quả của bệnh
SIDA và gương mặt xinh đẹp ngày nào bị hai chữ thập khắc trên gò má mà bọn côn đồ đã thi
hành theo lệnh của ông chủ âu yếm tặng cho nàng…

Binh Dương ngày 23-7-2017

9

