20 Naêm Tình Cuõ
Nöûa ñeâm thöùc giaác khoâng thaáy choàng. Ngöôøi vôï chaïy xuoáng phoøng aên tìm. Thaáy choàng ñang ngoài oâm maët ñau khoå nhö
ñang suy nghó, buoàn phieàn veà moät ñieàu gì quan troïng laém. Ngöôøi vôï giaän döõ haïch hoûi:
- OÂng laøm caùi gì maø nöûa ñeâm khuya khoaét xuoáng ñaây ngoài oâm maët, oâm ñaàu, raàu ró nhö thaèng cheát roài . . . nhö nhaø coù ñaùm
taùng vaäy? Hay laø oâng ñau oám bònh hoaïn?
- Khoâng! Anh ñaâu coù sao ñaâu, töï nhieân anh khoù nguû, thaáy loøng baâng khuaâng, buoàn! Töôûng nhôù laïi chuyeän chuùng mình
ngaøy xöa. Em coøn nhôù khoâng? 20 naêm veà tröôùc, ngaøy aáy chuùng mình thöôøng heïn hoø nhau trong khu röøng sau nhaø. Ngaøy
aáy em vöøa troøn 16 tuoåi!
Ngöôøi vôï dòu gioïng:
- Em nhôù chöù, ngaøy aáy em thöông anh, maø anh cuõng thöông em vaäy!
- Theá em coù nhôù caùi laàn bò ba em baét gaëp quaû tang khoâng?
- Laøm sao maø em queân ñöôïc, Ba em döõ laém! Tính noùng nhö löûa, hoâm aáy Ba em haàm haàm, gaàm leân nhö Tröông Phi, em sôï
muoán cheát!
- Vaäy em coù nhôù ba em chóa suùng vaøo maët anh naït noä:
- “Hoaëc laø maøy cöôùi con gaùi tao, hoaëc laø maøy ñi tuø 20 naêm! Maøy choïn caùi naøo?”.
- Em nhôù chöù! Sao ñoù mình cöôùi nhau . . . thôøi gian qua mau gheâ anh haû! Môùi ñoù maø ñaõ hai möôi naêm roài!
OÂng choàng boãng oøa leân khoùc, hai tay dang ra phaân bua vôùi vôï:
- Em bieát khoâng? Leõ ra hoâm nay laø ngaøy anh ñöôïc ra tuø ñaáy! ! !
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