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HỘI ĐA THÊ. 
 

Hắc Đế đại vương nhà mình đang độc quyền chuyên trị  & là thủ 
lĩnh  của HSV (Hội Sợ Vợ), đã biết vậy rồi  thì vì  tình bạn hữu cho nên 
ta cũng không nên tranh chấp, dành dựt quyền hành, miếng thơm của 
bạn, bởi vậy cho nên tôi bỗng có ý định rằng sẽ thành lập Hội Đa Thê - 
sau khi cái bản tin Tối Cao Pháp Viện Hoa-Kỳ mới đây tức thì - đã chấp 
thuận với số phiều 5-4, cho phép dân Bóng (lại đực & cái) được hồ hỡi 
lấy nhau,  bất kỳ trai , gái - đàn ông hay đàn bà, dựa theo cái "hiến pháp" 
nưóc Mỹ, với chủ thuyết cho là ai cũng có quyền theo đuổi cái hạnh 
phúc mình muốn (“The pursuit of Happiness”), mặc dù riêng với tôi -
  cái định nghĩa về "hạnh phúc" " đó là thứ định nghĩa hạn hẹp, chỉ riêng 
cho cá nhân, vị kỷ ;  trái ngược với cái tư tưởng của  những người lập 
quốc (chắc bạn chưa biết tôi có tài nói chuyện, "đàm thọai" với người 
quá cố?), vì những  người này cho rằng hạnh phúc chính là do từng cá 
nhân đóng góp cho xã hội hơn là tự thỏa mãn cho riêng bản thân 
(happiness was about an individual’s contribution to society rather than 
pursuits of self-gratification). 
 
Dù sao đi chăng nữa, chuyện đã lỡ rồi, phán quyết đã ban hành thì chả 
mấy chốc, dân Bóng sẽ chưa chịu ngưng ở đó, mà còn đòi hỏi là họ có 
quyền lấy bất cứ ai - kể cả trẻ con - và có bao nhiêu "vợ/chồng" đều là  
quyền "theo đuổi hạnh phúc" riêng của họ ( dựa theo bản tin "You've 
been warned, America, gay marriage is just the beginning") 
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Vậy thì chúng ta còn chờ đợi gì nữa? tại sao không tổ chức, đứng ra kiện 
chính phủ - bắt buộc phải cho phép mình có quyền được nhiều chồng,  
 
nhiều vợ (đa thê) - miễn là mấy cô, mấy bà vẫn còn khoái cái tên thích 
ăn nói lăng nhăng, vớ vẩn như tớ thì bố ai có quyền xía dô chuyện đời tư 
của người khác. Mèn ơi, sao mà tôi yêu cái nước Mỹ nhiều tự do như thế 
này ! 
 
Tôi dám chắc một điều là thành viên trong HSV cóc dám ghi tên tuổi 
mình vào bản Kiến Nghị cho phép tự do đa thê, vì hậu quả cho họ thì 
mọi người cũng đã lường trước một cách dễ dàng (nhưng hễ mấy bà đòi 
đa phu thì ngay cả hội trưởng HSV cũng sẽ tức tối, xin gia nhập hội Đa 
Thê để trả thù là cái cẳng...à quên, cái chắc). 
 
Cách đây không lâu, chắc nhiều người cũng đã đọc qua bản tin một cặp 
vợ chồng tiệm bánh ở tiểu bang Oregon bị tòa tuyên án phạt $135 ngàn, 
bồi thường cho một cặp Bóng vì họ không chịu làm bánh cưới cho cặp 
này, vì đó là làm trái ngược với cái niềm tin, tôn giáo của họ. 
 
Quả là "chờ được mạ thì má đã sưng...vếu!", nghĩa là đợi khi thượng đế - 
Chúa phạt quan tòa, phạt cặp vợ chồng Bóng kia đã ép bức, tước quyền 
tự do làm bánh của chủ tiệm, thì trước hết họ phải toi hết bao nhiêu tiền  
phạt, tiền chi phí luật sư, kiện tụng - chưa kể đến những lo âu, mất ngủ, 
gây bao phiền toái , hệ lụy đến con cái trong gia đình, đến thành viên 
trong công việc làm ăn của họ. 
 
Nói tóm lại, theo thống kê thì dân Bóng chỉ chiếm được chừng tử 3% 
đến 5% dân số nước Mỹ, mà cho dù  là 10% hay 15% đi chăng nữa (khi 
cộng chung những kẻ Bóng còn e thẹn, núp trong bóng tối), chỉ có một  
thiểu số  mà đã có thể làm áp lực nặng  cả xã hội đến như thế thì quả 
là...ớn thiệt ! Không chừng cứ theo cái đà như thế này, có lẽ tôi cũng chả 
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cần nhấc tay hay rụng sợi lông chân nào mà sớm muộn, - lợi dụng dân  
Bóng vùng lên đòi hỏi đủ mọi thứ quyền -  trong đó đương nhiên sẽ có  
 
quyền "đa dạng" (nhiều phối ngẫu=partner=đa thê=đa phu), bây giờ 
mình cứ âm thầm lập Hội trên giấy tờ, đặt cương lĩnh cho hội-viên. 
Chờ khi cơ hội đến thì phất cờ lên, thế là xong.  
 
Có điều là không biết xã hội mới chịu sớm cởi mở  cho mình được thi 
thố tài năng (đúng hơn là "khả năng"), chứ chờ thêm chục năm nữa mình 
trở lại thời mặc tã thì...đành chịu thua! 
 
Mà dù thời thế  có đúng lúc hay không,  (đang gãi tai, sờ gáy) tôi đang lo 
- không biết là -  trước tiên mụ dzợ mình có chịu thông qua cái kiến-nghị 
này hay chăng? sau khi mình tuyên truyền, òn ỷ , rỉ tai - nại ra đủ loại  
"tiện ích" như là:  
thì em sẽ có thêm bạn, thêm bè để chị em thủ thỉ; giúp em đỡ được công 
chuyện nhà; em ốm đau thì có người nấu cho chén cháo; đêm nào chồng 
có dở quẻ thì bán cái cho người kia, v.v...toàn chuyện có lợi không hà!  
 
Nhưng nghĩ cho cùng, thiệt tình cũng đáng giận ông trời sao cắc cớ, chơi 
khăm đám đàn ông - đã tạo ra đàn bà đẹp (mà dù có xấu như ma chê qủy 
hờn đi chăng nữa) - bình thường hiền, nhát  như thỏ  
nhưng đụng đến chuyện chồng thích... phở - mụ nào cũng ghen lồng, 
ghen lộn.  Chán mới đời ! 
 
Thú thiệt, nhiều lúc cũng muốn vào HSV, như lo cái là làm thế lại đâm 
ra mang tiếng xấu cho nàng – là xấu chàng thì hổ thiếp - cho nên thôi 
cóc dám. 
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Vậy thôi nha mấy trự, nói vòng vo tam quốc gì rồi cũng rứa, một vợ 
cũng đã mệt bá thở rồi, rước thêm "giặc"  mới về nhà chỉ có mà đi đầu 
thai sớm. Coi vậy mà cuộc đời  này vẫn còn đẹp chán. Thôi quên cái tựa 
đề bài này đi nghe bạn, giờ thì hãy cùng tớ cưa vài lon Ken cho ỡ...dzui.  
 
nào: Một, hai, ba...DZÔ ! 
 
 
Trần Văn Sanh 
 
                            


