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TÔI LẤY VỢ ĐẦM 
 
 
Đọc cái tựa đề, có thể bạn đã nghĩ chắc tôi lấy một cô vợ người Pháp, hay ít ra một người Anh, 
Mỹ hoặc Úc, tóc vàng da trắng chẳng hạn; nhưng bạn ơi, đó chỉ là  một thủ đoạn ngôn ngữ tầm 
thường, rất thông dụng trong nghành truyền-tin, thương-mại và nhất là trong lãnh vực chính-
trị, dùng để lôi kéo sự chú ý của người xem, để sau đó mới thực sự rao bán hay trình làng thứ 
mà họ thật sự muốn quảng cáo, muốn nói đến.  
 
Vợ tôi chính gốc chẳng phải là một người Pháp hay lai Pháp gì ráo, mà nàng chính là dân Huế - 
gốc Gia Hội - đặc sệt, nhưng vì  từ lúc còn bé theo học trường Tây của mấy bà ma soeur  -  cho 
đến hết bậc Trung-Học đệ nhị cấp ở Lycee Yersin, Đà Lạt, bởi thế cho nên tuy tiếng tây nàng nói 
như gió, đọc & viết tiếng Pháp như đầm Tây; nhưng vốn liếng văn chương tiếng Việt của nàng 
không đủ đong được dăm ba bữa gạo, nhiều lúc cứ như là cô đầm Tây lỡ ăn mắm ruốc, mê lấy 
chồng Việt!  Chú ý, tôi chỉ đề cập đến cái yếu kém về văn-chương Việt của nàng thôi nhá! Điều 
này thì có gì mà lạ, chứ không thì cả nước đã toàn là những văn-sĩ, thi-sĩ thì miễn cần phải bàn. 
Đấy không phải là cái lý do tôi đã dùng cái tít giật gân như thế để muốn nói mình lấy vợ "đầm". 
 
Có lẽ bây giờ bạn cũng sẽ thắc mắc "Xí! tưởng gì - lấy vợ học trường Tây thì có gì hay ho, đặc 
biệt đâu mà phải cần đến cái mánh lới xua như trái đất, cũ như thời Bành Tổ", nhưng nếu bạn 
biết rằng trưóc khi gặp nàng, tôi thù học tiếng Pháp từ hồi còn nhỏ, rồi  khi lớn lên học sử 100 
năm thời Pháp thuộc, tôi càng ghét cay ghét đắng thực dân Pháp. Khi biết ăn chơi nhẩy nhót 
một chút, tôi lại càng đâm ghét con gái dân trường tây chảnh chẹ, làm phách như ở nữ-sinh ở 
Regina Pacis, và nhất là con gái học trường Mary Curie ở Sàigòn. Vậy rồi ruốt cuộc tôi lại rinh về 
nhà một cô vợ học trường tây, thế mới gọi là oái oăm không cơ chứ!  Rõ ràng là câu "Ghét của 
nào trời cho của nấy" quả không sai một ly ông cụ! 
 
Sở dĩ tôi ghét cái gì đụng chạm đến người Pháp, tiếng nước Pháp bởi vì thưở nhỏ, tôi không nhớ 
là tại mình đòi, hay bố mẹ muốn gởi tôi theo bà ngoại lúc đó vào Sàigòn ghé thăm, về Đà-Nẵng  
ở chung với ông bà và các cô. Ông ngoại ngày xưa từng là quan cho người Pháp, giỏi ngôn ngữ 
Pháp văn, bởi thế cho nên bắt thằng cháu mới sáu, bẩy tuổi  tập đọc và đếm bằng tiếng Pháp 
mà mỗi lần không thuộc hay đọc sai, không đúng giọng là tôi bị cây roi tre phết vào mông, có 
lúc đau đến quắn đít! Tôi không thuộc hạng thần đồng, học một biết mười hay ít ra học đâu 
cũng nhớ đó. Hơn nữa ở cái tuổi ham chơi hơn là ham học, xa bố mẹ và các em nên tôi thường 
hay nhớ nhà, chưa kể là tôi lại có máu hay mộng mơ, đầu óc thỉnh thoảng thích cứ để nó lơ tơ 
mơ, cho nên bị ông ngoại đánh đòn dài dài.  
Oán ông ngoại thì ít, mà thù tiếng Pháp thì nhiều, sao mà khó học thấy mồ tổ.  Mẹ! Cái bàn "La 
table" mà cũng bầy đặt chia giống đực, giống cái. Tò mò chui xuống nhìn phía dưới gầm bàn có 
thấy quái gì khác nhau đâu? Có một điều hồi đó tôi cóc biết, mỗi khi ông ngoại bắt tập đếm 
bằng tiếng Pháp tử 1 đến 10,  tôi cứ phải lải nhải đọc theo lời ông phát ngôn theo kiểu Tây Việt 
đề huề có vần cho dễ nhớ: 
 
- Ăn "Ong" (Un) bà đầm 
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- Dạ, ăn "Ong" bà đầm... 
- Ăn "đơ" (deux) bà đầm 
- Dạ, ăn "đơ" (deux) bà đầm... 
- Tiếp đến số 3 là gì? 
- Dạ, ăn "troa" (trois) bà đầm... 
... 
 
Cứ như thế cho đến khi đến con số mười, khi tôi đọc xong câu: Ăn "đít" (dix) bà đầm" thì lúc đó 
không hiểu sao ông ngoại lại cười phá lên, ngồi rung đùi vừavuốt râu. Cóc biết, tôi tưởng chắc 
mình đã phát âm đúng tông như dân Tây chính hiệu cho nên cũng khoái thầm trong bụng.  Sau 
này khi lên đến lớp đệ Tứ phải chọn học thêm một ngoại ngữ, ba tôi cũng thuộc cựu quân nhân, 
tốt nghiệp trường Hạ Sĩ quan do Pháp huấn luyện, cho nên bắt tôi phải chọn sinh ngữ Pháp Văn, 
và cũng giống như ông ngoại, ba tôi rất nghiêm và đòi hỏi tôi phải tường tận, giỏi văn-phạm và 
văn chương nước Pháp - mà càng ép tôi bao nhiêu, tôi lại phản kháng mạnh ngược lại bấy nhiêu 
- một cái tánh ngang bướng không biết giống ai. Ba tôi không biết rằng sau khi mua cho tôi cuốn 
" Cua Xào Lăn" ( Cours de Langue ) đắt tiền in từ bên Pháp, tôi đem nó bán ở khu chợ Cũ, rồi 
vào nhà sách Khai-Trí mua một cuốn cũ hơn nhưng giống y-chang in ở Việt-Nam mà giấy và bìa 
mỏng với giá rẻ hơn nhiều, tiền còn lại tôi đem ăn phở , và cứ tới giờ Pháp-văn là tôi hay leo rào 
cúp cua đi thục bi-da với đám bạn. Hôm nào tôi siêng học thì chẳng nói làm gì, hôm nào lười mà 
bị xui gặp thầy Pháp-văn gọi lên bảng trả bài, tôi tỉnh khô đứng ngay tại chỗ trả lời bằng câu 
tiếng Pháp thuộc nằm lòng và giọng thật là chuẩn (nói nhiều lần quá mà!): 
 
-  Excuse moi, je ne sais pas quoi que ce soit ! (Xin lỗi, tôi cóc biết gì hết!) 
-  Bon! deux zéros. 
 
Tuy ghét học Pháp-văn, nhưng khi phong trào hippie du nhập vào Việt-Nam khoảng giữa thập-
niên 60, lúc nhạc Pháp và nhạc Rock bắt đâu thịnh hành trong giới trẻ mới lớn, tôi cũng gia 
nhập vào giữa cái luồng sóng âm nhạc và thời trang đã thổi mạnh, lôi cuốn cả Âu Châu. Lần đầu 
khi nghe Sheila hát bài "Pendant les vacances ", rồi nghe cả France Gall  qua "Poupee De Cire, 
Poupee De Son", tuy chỉ hiểu lõm bõm ý nghĩa của bản nhạc tôi cũng đã thấy thích. Khi nhìn 
những tấm hình của người nữ ca sĩ trẻ tuổi có giọng hát và khuôn mặt xinh như một búp bê, tôi 
công nhận là lúc đó mình bắt đầu thích gái Tây;  gớm, sao mà trông dễ thương tệ!  Điều này 
chứng tỏ tôi không phải là loại người hay vơ đũa cả nắm. Chỉ ghét những gì đáng ghét thôi, chứ 
con gái trường Tây hay Tầu nào cũng thế, hễ đẹp và dễ thương là tôi khoái liền, nhưng bạn biết 
mà, đời làm gì đơn giản mãi như thế! Lần đầu được thằng bạn cuối tuần rủ đi dự một cái "bum" 
của dân trường Tây, dĩ nhiên ở đó thì thể nào cũng được nghe vài đĩa nhạc mới, và con gái học 
trường tây mặc mini-jupe (có khi cả đến midi-jupe!) thì khỏi chê vào đâu. Than ôi, trong buổi dạ 
vũ hôm đó, họ chỉ sổ tiếng Tây với nhau và tránh né dân trường Việt ra mặt. Thế là "mối thù 
dân tộc" cũ lại nổi lên trong tôi. Tôi thề sẽ cóc đi những cái bum của dân trường Pháp, đếch 
thèm tán con gái học trường Pháp chi cho mệt (nghĩ trong bụng họ mà chê bai bằng tiếng Tây 
mà mình cóc hiểu thì thật là xệ lắm lắm). 
 
Thế mà vài năm sau, tôi chạy trời cũng không tránh khỏi cái số phải lấy vợ trường đầm! một 
nàng đầm-Việt học Lycee Yersin ở Đà-Lạt, thành phố núi mà tôi muốn ẩn náu một thời gian, tạm 
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lánh bụi trần và chốn ăn chơi của Sàigòn. Mà thiệt tình, khoảng thời gian đó tôi cũng đã nghĩ 
chuyện gia-nhập vào một tu-viện nào đó để hát bài "Vì tôi là linh mục", chẳng còn thiết đến 
chuyện yêu đương, tán gái. Ở Đà-Lạt hơn một năm mà không quen biết mấy ai, chỉ trừ một 
thằng bạn cũng có máu giang-hồ, nghệ sĩ khi nó đến làm quen trên một chuyến xe đò hai đứa 
cùng xuống Sàigòn, nó đi thăm người yêu học ĐH Luật-Khoa, còn tôi xuống để mang lên giá vẽ  
và mua thêm mấy khung vải đem về lại Đà-Lạt.  Định mệnh xếp đặt thật ngộ nghĩnh, thật ăn 
khớp như do một bàn tay của một nhà đạo diễn tài tình nhưng vô hình, dù thế nào nữa cũng 
không biết, sau hơn một năm ở đó và trước ngày cuối cùng quay trở lại Sàigòn để tiếp tục bậc 
ĐH, thằng bạn rủ tôi đi dự buổi tiệc bạn của hắn,  ăn mừng ngày cô nàng đậu Tú Tài IBM. Tôi 
cũng lững thững nhận lời và đi chơi với hắn cho vui. Trong bữa tiệc hôm đó, tôi cóc để ý đến ai 
như đã từng sống như thế hơn cả năm nay, khi một người con gái có mái tóc thề, mặc chiếc áo 
dài trông rất hiền lành, thùy mị ngồi đối diện trong bàn tiệc, trò chuyện ra sao lại đưa đến đề tài 
là nàng cũng sắp xuống Sàigòn để tìm trường Đại-Học. Vốn bản tánh sẵn sàng giúp người, tôi đã 
không đắn đo và khi không buột miệng mở lời "xin vác ngà voi": 
 
- Nếu cô muốn tìm hiểu, biết gì về những ĐH ở Sàigòn, cứ ghé đến nhà tôi sẽ giúp. 
 
Tưởng là nói như thế, bụng nghĩ thầm chưa chắc người ta dám nhờ vả một kẻ lạ hoắc, lạ huơ, 
và thêm vào đó nhìn cái bộ vó bơ đời, áo quần tuy không dơ, không mốt nhưng cũ mèm, cũ rích 
tôi hay khoác lên người (đã bảo là lúc đó tôi bất cần đời, bất cần dư luận cơ mà), không chừng 
người ta cũng đã thấy ớn, bố bảo dám nhờ! Ấy vậy mà hơn một tháng sau, trong lúc tôi còn 
đang ngon giấc mộng giũa buổi trưa hè nóng đổ mồ hôi ở trên lầu, nàng rủ người bạn gái - cũng 
dân học trường Tây - đến quán cà phê của nhà tôi, sau khi ăn gần hết ly chè rồi nàng mới dám 
bạo dạn hỏi thăm đây có phải địa chỉ mà tôi đã cho nàng lần trước.  Hóa ra, sau gần một tháng 
tá túc nhà người quen và nhờ họ kiếm rồi chỉ dẫn thủ tục nộp đơn vào ĐH, nàng thật không 
may mắn chả đi được đến đâu. Nàng sực nhớ đến lời hứa của tôi và cái địa chỉ đã cho, nghĩ đây 
là cơ hội cuối cùng  trước khi nàng tính quay trở về Đà-Lạt và có lẽ xin học ở đó. Thỉnh thoảng 
giờ nghĩ lại, thấy lúc đó sao mình giống như vai Obi-Wan-kenobi trong phim Stars Wars, khi 
nàng công chúa Leia nhắn gọi khẩn thiết với ông ta là niềm hy vọng cuối cùng cho nàng và hành 
tinh nơi nàng đang ở.  
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Một bà "đầm hết còn Tây" đang hướng về mái trường xưa 

 
Đối với tôi, điều này quá dễ ợt, tôi chỉ cần gọi nhắn mấy thắng bạn - đứa đang học  từ năm thứ 
hai, thứ ba cho đến đứa đang chuẩn bị bằng Thạc-Sĩ, khắp các ĐH ở Sàigòn, bảo đứa nào mang  
giấy tờ và chỉ cách điền & nộp đơn, cứ đem lại quán nhà tôi rồi sẽ được ăn chè hay uống Cà phê 
miễn phí. Tối hôm sau tôi mang chồng giấy tờ của gần hết tất cả các ĐH ở Sàigòn (có luôn cả 
trường Quốc Gia Hành Chánh - biết đâu nàng muốn học ra trường làm bà phó Quận-Trưởng thì 
sao?)  đến nhà người quen của nàng. Nàng ngạc nhiên nhìn tôi - trố hai con mắt nai tơ - không 
bao giờ ngờ tôi lại nhanh thần sầu quỷ khốc đến như thế! Chừng khi nàng nhờ tôi điền đơn nộp 
vào trường ĐH, lúc đó  mới tới phiên tôi ngã ngửa ra ngạc nhiên, không ngờ một người con gái 
có mái tóc dài hay mặc áo dài lại là dân học trường Tây, là một trong những thứ mà tôi đã ghét 
nhất trong đời!  
 
Dù sao đi chăng nữa, từ đây trở đi chắc bạn cũng đã đoán biết những đoạn đời kế tiếp như thế 
nào khi tôi lập lại câu "Ghét của nào trời cho của nấy" có phải không? 
À, tôi biết bạn đọc đến đoạn này sẽ lập lại câu hỏi như lần trước "Rõ chuyện! lấy vợ học trường 
Tây thì có gì hay ho, đặc biệt đâu...". 
 
Đúng thế, tôi có bảo lấy vợ học trường tây là ngon lành, sướng nhất xứ, hay là khổ nhất thế giới 
đâu nào!  Sau gần bốn mươi năm lấy nhau, từng quen biết, giao thiệp với những người bạn học 
cũ của vợ, tôi thấy cho dù ở một chân trời góc bể nào đi chăng nữa, ai cũng đã, đang và sẽ phải 
trải qua những thăng trầm của đời người, tây  hay ta gì cũng rứa! nhưng có một điều thú vị là 
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những người biết rõ về hai vợ chồng tôi, mà kẻ nói tụi tôi sao mà khổ, sống không biết hưởng, 
trong lúc kẻ khác lại bảo ước gì họ có một cuộc sống như chúng tôi. Giống như một sự kiện đã 
đuợc đo lường, định giá bằng hai hoặc nhiều đơn vị đo lường hoàn toàn khác nhau, hay nói một  
cách cụ thể hơn : người đeo kiếng râm nói mặt tôi  sao u ám, tối tăm, và người đeo kính cận, 
hay mắt lèm nhèm nhìn không rõ thấy tôi vẫn sáng sủa, còn ngon lành như thời trai trẻ (thôi 
mờ, xin bạn hãy cho lão già này được mơ tưởng, le lói vài giây phút). Mà chả cần nói gì đâu xa, 
ngay cả chính vợ chồng đôi lúc người thì than "sao tui đời khổ quá vầy nè!" trong lúc người kia 
lại khẽ nói "Coi vậy chứ, mình còn sướng hơn biết bao người". Rồi chẳng bao lâu sau, cả hai 
bỗng đổi vế, đều nói ngược lại. Cứ y như hai ngưòi đã trao đổi cái thước đo của mình với người 
khác khi so sánh cuộc đời của mình với thiên hạ. Rõ khổ! 
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