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ÁI HỮU CÔNG CHÁNH

BÊN LỀ MỘT CHUYẾN DU LỊCH ĐẤT PHÁP
AH Mai Thanh Toàn
Nói đến kinh đô ánh sáng, thì ai cũng
biết đó là Paris của Pháp. Khi đã từng du lịch
thì ít ai muốn bỏ qua nước Pháp, tôi cũng
vậy. Ở tuổi 80 vẫn muốn qua Pháp lần nữa.
Kỳ này vợ chồng tôi cùng đi với bạn
bè và chọn đầu vào nước Pháp là cảng
Marseilles, hạ nguồn sông Rhône phía Nam.
Chiều hôm đó, sau một vòng du ngoạn,
chúng tôi tìm đến một restaurant để nạp
năng lượng!
Vợ tôi vào tiệm trước để chọn bàn, tôi
còn đang dò dẫm trước cửa nhà hàng, và
bạn tôi,
Anh Thục trẻ hơn bọc hậu vì cũng lo
ngại nạn “Rệp”. Do trước khi đi Pháp, ai
cũng được cảnh báo là … coi chừng “Rệp“
cắn lủng bóp, mất giấy tờ, tiền bạc như chơi!
Vì vậy mà tôi cứ nơm nớp sợ mất đồ nên
bóp để trong túi quần sau, và kéo “phẹc mơ
tua” kín đáo. Cả kiến còn vào không được,
nói chi là “Rệp”.

Đang xếp hàng vào restaurant, bỗng
dưng có một Cô Nường đi xẹt qua, cạ đít tôi!
Cô ta đi tiếp tỉnh bơ. Tôi ngơ ngác vội rờ
bóp:
-

Hú hồn, bóp còn nguyên!

Bỗng dưng người đẹp thứ nhì đến
đẩy đít tôi! Tôi ngó dáo dác và nghĩ:

-

“Ủa lạ quá. Sao đàn bà con gái gì mà
vô ý tứ thế!“

Bỗng dưng tôi la lên: “Ủa, ủa. Bóp tôi
đâu rồi? …Ôi bóp mất rồi!”
Vừa nghe tôi la, anh Thục vội nhào tới
kẹp cổ cô gái đứng cạnh tôi.
-

-

Ông làm gì vậy? Tôi không có lấy gì
hết mà. Cô ta vừa nói vừa vạch áo
phơi bụng cho xem. Phản ứng tự
nhiên làm cô ta luýnh quýnh đánh rơi
bóp khi chuyền cho đồng bọn
Kìa phải bóp anh không, anh Toàn?

Thấy bóp tôi mừng quýnh, vội nhặt lên
và mở ra xem:
-

Hú hồn, giấy tờ còn đủ và cả 800
Euro cũng còn nguyên! Quá may.

Bạn tôi buông cô nàng ra và cô ta
nguýt một cái, rồi bước nhanh mất dạng.

Hú hồn, thế là “Rệp” không cắn lủng
được bóp tôi.
Đây là chuyện thật 100 %, xin ghi lại
để lưu ý các bạn khi đi du lịch sang Pháp.
Ghi lại theo lời kể của Anh Nguyễn
Thanh Toàn.
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