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K

hoảng một tuần sau, tôi gặp chị hàng xóm khi chạy buổi sáng ở công

viên. Tôi lúng búng chào, mặt bỗng nóng bừng như say nắng. Chị nhìn tôi như
phát hiện điều gì. Chiều hôm ấy, khi tôi đang học bài thì có tiếng gọi cổng. Hóa
ra là chị hàng xóm. Chị mỉm cười bảo:
“Tuấn sang xem giúp chị cái bóng đèn nhé? Chẳng biết sao không sáng.”
Tôi hơi ngạc nhiên vì chị gọi tên, đấy là lần đầu chúng tôi nói chuyện với
nhau.
“Vâng, chị về trước đi, em sang ngay!”
Cuối tháng Chín mà trời vẫn nóng, đang cởi trần nên tôi phải quay vào mặc
thêm áo may-ô. Gần nhà xa ngõ. Cổng hai nhà ở những con đường làng khác
nhau, đi bộ vòng vèo cũng mất mấy phút. Hàng dậu dâm bụt nơi cổng nhà chị
hàng xóm đang ra hoa đỏ thắm, thứ hoa hồi nhỏ bọn nước chúng tôi rất thích
hút nhụy.
“Chị ơi!”
“Tên chị là Hằng.”
Chị mở cổng, nụ cười rất đẹp với hàm răng đều tăm tắp. Mái tóc dầy búi cao
cùng với áo cánh lụa đen trông rất nữ tính. Cửa sổ và cửa ra vào bé tí khiến ánh
sáng trong nhà cứ âm âm, nửa tối, nửa sáng.
“Em kê thang vào đây!”
Tôi bê cái thang tre góc nhà, dựa vào cái xà ngang đầy những vết mọt lỗ chỗ.
Cái thang lâu không dùng bám đầy mạng nhện, dính vào tay lằng nhằng.
“Để chị giữ!” Chị Hằng giữ thang cho tôi leo lên.
Người tôi vô tình chạm vào bộ ngực mềm mềm của chị sau làn áo lụa. Tôi
như nghẹn thở, mặt nóng bừng, luống cuống áp thân trước của mình vào một
bên gióng thang. Cái thang tre cọt kẹt miết vào xà nhà. Bụi mọt rắc lả tả, dính
cùng mồ hơi rất ngứa ngáy, khó chịu. Vặn vào một chút, cái bóng điện sáng
ngay.
“May quá! Chị tưởng là cháy bùng.” Tôi bê thang đặt lại vào góc nhà.
“Khổ thân! Mồ hôi mồ kê đầy người rồi kìa! Em ngồi uống nước để chị quạt
cho. Trời oi quá!”
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Tôi ngồi xuống cái ghế băng sát tường, đỡ cốc nước từ tay chị. Bức vách đất
trộn rơm chạm vào lưng nhồn nhột. Chị Hằng ngồi cạnh quạt cho cả hai. Chị
với chiếc khăn mặt vắt trên thành giường lau bụi mọt bám trên vai tôi.
“Tuấn đẹp trai ghê! Có người yêu chưa?”
“Dạ!” Tôi lúng túng cười lắc đầu.
“Kìa, em uống nước đi!”
Bất giác ánh mắt tôi bị hút vào cái khoảng ngực dính với lớp lụa bởi mồ hôi,
tôi vội quay đi, người như có luồng điện chạy qua. Cổ họng khát cháy, tôi uống
cạn cốc nước. Đây là lần đầu tiên tôi uống nước vối. Cái thứ nước màu nâu
nhạt, thoảng ngọt, đăng đắng, ngai ngái rất lạ và ngon. Nhiều năm sau tôi đi tìm
nước vối nhưng cái ấn tượng ban đầu ấy không còn nữa.
“Để chị rót tiếp cho!”
Chị Hằng cầm cốc nước đi ra cửa sổ, nơi để ấm nước vối. Giờ tôi mới có dịp
được ngắm kỹ chị. Phụ nữ mặc lụa trông thật mềm mại. Nhớ lại hình ảnh hôm
trước, tôi đỏ bừng mặt, mạch máu hai bên thái dương căng lên. Chị Hằng đang
rót nước, ngước lên. Tôi lúng túng nhìn ra chỗ khác.
“Em uống đi!”
Chị Hằng đi lại. Tôi cầm cốc nước từ tay chị, vô tình gặp lại cái khoảng ngực
mịn màng sau lớp lụa. Ngửa cổ, uống cạn cốc nước, đầu tôi chao chao như
chóng mặt. Chị đón lại cái cốc, vươn người đặt vào chiếc chạn ở góc nhà. Thấp
thoáng qua tà áo là làn da trắng bóc. Cảm giác nghẹn thở tưng tức xuất hiện,
người tôi như một quả bóng bơm căng.
Chưa kịp định thần, tôi đã cảm thấy môi chị. Thuở ấy tôi đâu biết hôn là sao,
chỉ thấy mình lịm đi đê mê cảm giác mềm mại, ngọt ngào quên cả thở. Tim đập
thình thình, máu trong người chạy rần rần muốn phá tung mạch máu. Tôi lấy lại
hơi sau dài. Chị Hằng buông rơi cái quạt nan đang nhẹ nhàng cởi chiếc áo mayô ướt sũng mồ hôi của tôi, nhẹ ngàng cởi chiếc áo may-ô ướt sũng mồ hôi của
tôi, cầm tay kéo tôi lại chiếc giường ở góc nhà. Chị dìu tôi nằm xuống bằng một
nụ hôn nữa. Chiếc giường gỗ cọt kẹt, đung đưa như muốn sập. Tôi như chao
đảo, thiếu khí trong căn nhà tranh tối sáng. Cơ thể quá nhạy cảm của tôi run lên,
giật nảy khi cảm thấy bàn tay của người đàn bà. Tôi nằm không dám động đậy.
Chị Hằng cầm bàn tay tôi đặt vào ngực chị. Cảm giác âm ẩm mát lạnh, mềm
mại, no tròn.
Cái nóng làm hai chúng tôi mướt mồ hôi. Lớp lụa mỏng dính bết vào người,
chị đứng dậy bên giường cởi bỏ áo quần. Làn da trắng lớp, mịn như nhung. Tôi
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choáng ngợp trước vẻ đẹp nữ giới. Bộ ngực đầy đặn với hai nhũ hoa hồng hồng,
cặp mông tròn trịa ám ảnh tâm trí tôi những ngày qua, khoảng tối ẩn chứa bao
huyền bí... Chị Hằng chủ động hướng dẫn bài học tình ái đầu tiên của đời tôi,
chị nằm xuống, cầm tay tôi hướng dẫn.
Mấy hôm trước tôi mới được thưởng thức vẻ đẹp ấy ở một khoảng cách xa,
trong tâm trạng lén lút của một tên trộm nhưng giờ thì cả một thiên đường rực
rỡ, lồ lộ, đang cận kề gần sát. Mùi hương nữ giới khiến tôi ngất ngây, cuồng
điên. Cảm giác trơn ướt đầy nhục cảm. Chị rên lên, mắt nhắm nghiền, hôn khắp
mặt và người tôi, ghì xiết, nâng niu, dâng hiến... Suối tóc huyền miên man thơm
mùi hoa bưởi dịu dàng chảy lên người tôi, dìu hồn tôi tới bến mộng diệu huyền.
Người tôi run lên, căng lên, căng lên mãi... rồi bùng nổ, và rồi lịm đi trong đê
mê của lần đầu tiên trong đời.
Chỉ vài phút sau, một đợt sóng mới lại dâng lên, cuồng nhiệt hơn, dữ dội
hơn. Cái thuở mười bảy tồ tệch chẳng biết gì nhưng tôi đã say đắm, sung sướng
biết bao trong bài học đầu tiên ấy. Tôi đã rụt rè rồi hăm hở như một chú ngựa
non lần đầu được thả ra giữa một đồng cỏ xanh rờn mênh mông tuyệt đẹp. Chú
ngỡ ngàng, nghẹn thở trước vẻ đẹp của thiên nhiên rồi bỗng vỡ òa, cảm nhận
trọn vẹn niềm hạnh phúc của tự do, của món quà lạc thú thiên nhiên ban tặng.
Chú sung sướng hí vang. Tiếng hí trẻ trung và yêu đời vút cao, lan tỏa khắp
cánh đồng, vang vọng, ngân nga mãi tới tận bến bờ bên kia của thảo nguyên,
xong rồi chú mặc sức tung hoành với khát vọng khám phá đến tận cùng cái vẻ
đẹp ấy.
Chị Hằng cắn vai tôi, tự ghìm giữ tiếng hét của chính mình. Cả cơ thể người
đàn bà co cứng rồi rung lên mãnh liệt trong niềm hoan lạc. Một buổi chiều mà
biết bao đợt sóng ào ạt tưởng như không dứt.
Trời đã tối, tôi phải nấu cơm trước khi bố mẹ đi làm về. Tôi thấy ngại khi
nghĩ tới con đường vòng trong làng, cũng không muốn những gương mặt hàng
xóm phá vỡ đi dư vị ngọt ngào của buổi chiều.
Tôi ra vườn nhà chị Hằng, tìm một chỗ thưa của hàng dậu cúc tần, xé toác
lớp dây thép chằng buộc dưới chân dậu, chui về vườn nhà. Chị Hằng vẫn nằm
khỏa thân trắng ngần trong ánh sáng nhập nhoạng chiều tà, mắt mơ màng nhìn
ra khu vườn xa xa đằng sau khung cửa, nơi rơi rớt một vài tia nắng cuối ngày.
Suối tóc huyền chảy dài theo những đường cong thiên đường.
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