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一、妓女夏鷗
nhất 、 kĩ nữ hạ âu

大闆常指著夏鷗說：“你養的這婊子怎麼年年看上去都像處女啊？”

đại bản thường chỉ trứ hạ âu thuyết：“ nhĩ dưỡng đích giá biểu tử 1 chẩm yêu niên niên
khán thượng khứ đô tượng xử nữ a ?”

Đại Bản thường chỉ Hạ Âu nói: “Mày nuôi con đĩ này, làm sao mà trông cứ như gái
trinh ấy nhể?”

我不喜歡他們喊夏鷗婊子，但是夏鷗確實是個賣身拿錢的妓女，我也確實
說不上婊子和妓女有什麼區別

ngã bất hỉ hoan 2 tha môn hảm hạ âu biểu tử，đãn thị
3 hạ âu xác thật thị cá mại thân nã tiền đích kĩ nữ，ngã dã xác thật thuyết bất thượng

biểu tử hòa kĩ nữ hữu thập yêu khu biệt。

Tôi không thích mọi người gọi Hạ Âu là đĩ, nhưng Hạ Âu đích thực là một điếm bán
thân nuôi miệng, mà tôi cũng không nói được đĩ và điếm thì khác nhau ở chỗ nào.

但是就是不喜歡他們這樣喊

đãn thị tựu thị bất hỉ hoan tha môn giá dạng hảm。

Tuy nhiên vẫn cứ không thích mọi người gọi thế.

原因沒分析過。

nguyên nhân một phân tích quá。

Tôi chưa từng phân tích lý do.

夏鷗今年19了，夏鷗很漂亮。

hạ âu kim niên 19 liễu, hạ âu ngận phiêu lượng。
1婊子: biểu tử, prostitute
2喜欢 hỉ hoan: thích
3但是 đản thị: nhưng, tuy nhiên
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Hạ Âu năm nay mười chín, Hạ Âu rất xinh đẹp.

漂亮的少女夏鷗是個妓女，不愛笑不多話，臉上總是滿滿的一頁清純。

phiêu lượng đích thiếu nữ hạ âu thị cá kĩ nữ, bất ái tiếu bất đa thoại, kiểm thượng tổng
thị mãn mãn đích nhất hiệt thanh thuần。

Cô gái xinh đẹp Hạ Âu là một con đĩ, không thích cười không nhiều lời. Mặt cô luôn
tràn đầy một nỗi thanh tân.

這就是好友大闆老說夏鷗像處女的原因。

giá tựu thị hảo hữu đại bản lão thuyết hạ âu tượng xử nữ đích nguyên nhân。

Đó là nguyên nhân vì sao thằng bạn tốt của tôi Đại Bản toàn bảo Hạ Âu nom như là
gái trinh.

可以說夏鷗是個對工作不負責的妓女，具體表現在她永遠學不會怎樣叫床。

khả dĩ 4 thuyết hạ âu thị cá đối công tác bất phụ trách đích kĩ nữ, cụ thể biểu hiện tại
tha vĩnh viễn học bất hội chẩm dạng khiếu sàng 5。

Có thể nói Hạ Âu là một con đĩ không có trách nhiệm với công việc, cụ thể ở chỗ, cô
vĩnh viễn không bao giờ rên rỉ trên giường.

浪女淫叫，聲音時高切時殷殷，激情而纏綿。

lãng nữ dâm khiếu，thanh âm thì cao 6 thiết thì ân ân 7，kích tình nhi triền miên。

Gái giang hồ tiếng rên dâm dật, âm thanh lúc cao thất thanh lúc hổn hển đứt đoạn, kích
thích và triền miên.

夏鷗在床上老咬著唇，死忍住不髮出任何聲響。
4可以 khả dĩ: có thể
5叫床 khiếu sàng /jiào chuáng/ : cries of pleasure during love-making
6高 cao 1 : Cao. Trái lại với thấp. Như "sơn cao thủy thâm"山高水深 núi cao sông sâu. 2 : Kiêu, đắt. Như

nói giá kiêu giá hạ vậy. 3 : Không thể với tới được gọi là "cao". Như "đạo cao" 道高. 4 : Cao thượng, khác
hẳn thói tục. Như "cao nhân" 高人 người cao thượng. Nguyễn Du阮攸 : "Thạch ẩn cao nhân ốc" 石隱高人屋
(Ðào Hoa dịch đạo trung桃化驛道中) đá che khuất nhà bậc cao nhân. 5 : Giọng tiếng lên cao. Như "cao ca"
高歌 hát to, hát lên giọng. 6 : Quý, kính. 7 : Nhiều, lớn hơn. Như "cao niên" 高年 bậc lão niên, nhiều tuổi.

7殷 ân 1 : Thịnh, đầy đủ. Như ân phủ 殷富 giàu có thịnh vượng. 2 : Bọn đông. Như ân kiến 殷見 đông
người họp mặt. 3 : Nhà Ân, vua Bàn Canh nhà Thương thiên đô sang đất Ân. 4 : Ân ân 殷殷 lo đau đáu, ở
đây Trang Hạ dịch là "thở hổn hển đứt đoạn" 5 : Chính giữa. 6 : To lớn. 6 : Một âm là an. Ðỏ sẫm, màu đỏ
sẫm mặt không được tươi. 7 : Một âm nữa là ẩn. Sấm động, ù ù.
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hạ âu tại sàng thượng lão 8 giảo 9 trứ 10 thần 11，tử nhẫn trụ bất phát xuất 12 nhâm hà
thanh hưởng。

Hạ Âu khi lên giường toàn cắn chặt môi, chịu đựng chứ không phát ra bất cứ âm thanh
nào.

第一次和夏鷗做愛她才16歲。
đệ nhất thứ hòa hạ âu tố ái tha tài 16 tuế。

Lần đầu tôi làm tình với Hạ Âu khi cô mới mười sáu.

當我快進入她時，她那痛苦的表情讓我誤以為我在強姦一個處女，情不自禁
要對她憐惜。

đương ngã khoái tiến nhập tha thì， tha na thống khổ đích biểu tình nhượng ngã ngộ
dĩ vi ngã tại cường gian nhất cá xử nữ， tình bất tự cấm yếu đối tha liên tích。

Khi tôi vừa đi vào cô ta, sự biểu lộ đau đớn của cô làm tôi nhầm
tưởng tôi đang hiếp dâm một trinh nữ, không cầm lòng được tôi đã
vỗ về an ủi cô.

完全進入時髮現我上當了，就狠狠的
*了她。隻是關上了燈。

hoàn toàn tiến nhập thì phát hiện ngã thượng đương liễu， tựu
ngoan ngoan đích * liễu tha。 chỉ thị quan thượng liễu đăng。

Khi đi được vào hoàn toàn rồi, mới phát hiện mình bị lừa, tôi lẳng lặng và tức tối * cô
ta một mẻ. Tắt đèn.

我不喜歡看見她苦楚的表情，雖然認定她的裝的。
ngã bất hỉ hoan khán kiến 13 tha khổ sở đích biểu tình， tuy nhiên nhận định 14 tha đích

trang đích。

Tôi không thích thấy vẻ khổ sở của cô ta, tuy tôi cho rằng đó là cô ta giả vờ.

大概是痛極了，她小聲說了句：
8老 lão: prefix used before the surname of a person or a numeral indicating the order of birth of the

children in a family or to indicate affection or familiarity / old (of people) / venerable (person) / experienced
/ of long standing / always / all the time / of the past / very / outdated / (of meat etc) tough

9咬 giảo: cắn (bite)
10còn viết là 著
11唇 thần: môi (lip)
12phồn thể: 發出 phát xuất
13看见 khán kiến: nhìn thấy
14认定 nhận định: cho rằng
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đại khái 15 thị thống cực liễu，tha tiểu thanh thuyết liễu cú ：

Có lẽ là đau quá, cô ta nói nhỏ một câu:

“你就不能輕點嗎？”

“ nhĩ tựu bất năng khinh điểm mạ ?”

“- Anh nhẹ chút đi !”

“不能！”

“ bất năng ！”

“- Không được ! ”

“為什麼？”

“ vi thập yêu ?”

“- Vì sao?”

“抱歉你隻是個妓女。”

“ bão khiểm 16 nhĩ chỉ thị cá kĩ nữ。”

“- Vì em chỉ là một con đĩ !”

偶後夏鷗在床上再也不說一個字。

ngẫu hậu 17 hạ âu tại sàng thượng tái dã bất thuyết nhất cá tự。

Sau này Hạ Âu không bao giờ thốt lên một lời lúc ở trên giường nữa.

本就很少話的夏鷗，搞得我像個迷戀沖氣娃娃的色魔 。

bổn tựu ngận thiểu thoại đích hạ âu, cao 18 đắc ngã tượng cá mê luyến trùng khí oa oa
19 đích sắc ma。

15大概 đại khái: có lẽ
16抱歉 bảo khiểm: apology; regret. 抱歉信 bảo khiểm tín: letter of regret
17偶后 ngẫu hậu: sau này
18搞 cao: to clear clarify, carry on; do; get; get hold of; make; produce; set up; start; 搞 得 cao đắc: thành

ra
19娃娃 oa oa: con búp bê
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Hạ Âu vốn đã ít lời, thành ra làm tôi trở nên như con yêu râu xanh đang yêu mê một
con búp bê bơm không khí vậy.

我知道我不是色魔，夏鷗也知道。

ngã tri đạo 20 ngã bất thị sắc ma，hạ âu dã tri đạo。

Tôi biết tôi không phải yêu râu xanh, Hạ Âu cũng biết điều đó.

除了在床上，我可以永遠像個君子般對夏鷗，每個月工資按時給，不拖不欠。

trừ liễu tại sàng thượng，ngã khả dĩ vĩnh viễn tượng cá quân tử bàn đối hạ âu，mỗi cá
nguyệt công tư án thì cấp，bất tha 21 bất khiếm。

Ngoài lúc lên giường, tôi đối xử với Hạ Âu có thể coi như là một quân tử, tháng nào
cũng đưa lương đều đặn, đúng ngày, không chậm không thiếu.

而且她絕對有她的自由權力和空間，當然在我需要時她必須出現。

nhi thả tha tuyệt đối hữu tha đích tự do quyền lực hòa không gian, đương nhiên tại ngã
nhu yếu thì tha tất tu 22 xuất hiện。

mà cô ta cũng có quyền tự do và không gian của riêng cô, tất nhiên lúc nào tôi có nhu
cầu thì cô phải có mặt.

有時候我覺得夏鷗真不是做妓女的料，

hữu thì hậu 23 ngã giác đắc hạ âu chân bất thị tố kĩ nữ đích liêu,

Đôi khi, tôi cảm thấy Hạ Âu đâu phải thuộc hạng người làm đĩ,

又或者她隻在我面前表現得那麼差，

hựu hoặc giả tha chỉ tại ngã diện tiền biểu hiện đắc na yêu soa,

hoặc có thể cô ta chỉ xấu trước mắt tôi,

又或者她的樣子逼她這樣盡力去裝 純
20知道 tri đạo: biết
21拖 tha: chậm
22必须 tất tu: bắt buộc phải
23有时候 hữu thì hậu: đôi khi
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hựu hoặc giả tha đích dạng tử bức tha giá dạng tẫn lực khứ trang 24 thuần

hoặc có thể dáng vẻ cô ấy buộc cô ấy cố gắng làm ra vẻ ngây thơ

-- 她永遠都是牛仔褲梳一個馬尾。

- tha vĩnh viễn đô thị ngưu tử khố 25 sơ 26 nhất cá mã vĩ。

-- suốt ngày chỉ mặc quần bò, buộc tóc đuôi gà.

雖然她的姿色可以讓她嫵媚得更女人。

tuy nhiên tha đích tư sắc khả dĩ nhượng tha vũ mị đắc canh nữ nhân。

Cho dù vóc sắc cô có thể làm vẻ hấp dẫn của cô càng đàn bà hơn.

夏鷗大二了。白天正常上課，晚上回到我家。

hạ âu đại nhị liễu。 bạch thiên chánh thường thượng khóa，vãn thượng hồi đáo ngã
gia。

Hạ Âu học đại học năm thứ hai. Ban ngày cô lên lớp bình thường, đêm về cô đến nhà
tôi.

朋友常問為什麼我不正經交個女朋友卻要抱養個小姐當情婦。

bằng hữu thường vấn vi thập yêu 27 ngã bất chánh kinh giao cá nữ bằng hữu tức yếu bão
dưỡng cá tiểu tả đương tình phụ。

Bạn bè thường hỏi, vì sao tôi không kiếm một cô bạn gái như thói thường mà lại đi bao
một con đĩ làm tình nhân?

呵呵，我想那時口口聲聲說愛我的女孩，還不如夏鷗實在-我明說，我
要錢。

a a， ngã tưởng na thì khẩu khẩu thanh thanh thuyết ái ngã đích nữ hài， hoàn bất như
hạ âu thật tại - ngã minh thuyết，ngã yếu tiền。

24装 trang 1 : Trang thức, bộ dạng. Như cải trang 改裝 đổi bộ dạng, thay quần áo khác. Nghĩa 2 : Bịa ra,
giả cách. Như trang si 裝癡 giả cách ngu si, trang bệnh 裝病 giả cách ốm, v.v. 3 : Ðùm bọc. Như hành trang
行裝 các đồ ăn đường, ỷ trang 倚裝 sắp đi, v.v. 4 : Ðựng chứa. Như trang hóa 裝貨 đóng đồ hàng. 5 : Trang
sức, trang hoàng. Dùng các vật tô điểm cho đẹp thêm gọi là trang.

25牛仔裤/牛仔褲 ngưu tử khố: jeans / close-fitting pants; quần bò (quần jean)
26梳 sơ : chải tóc (to comb)
27为什么 vi thập yêu: vì sao
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Ha ha, tôi nghĩ có khi những con đàn bà miệng leo lẻo ái ái ân ân nói yêu tôi, có khi
đâu đã chắc gì được như Hạ Âu, em đã nói rõ rồi, em cần tiền

夏鷗對我說的第一句話是“先生，我可以陪你睡覺嗎？”

hạ âu đối ngã thuyết đích đệ nhất cú thoại thị “ tiên sinh, ngã khả dĩ bồi nhĩ thụy giác
mạ ?”

Trong khi Hạ Âu câu đầu tiên nói với tôi là: “Thưa ông, em có thể ngủ với ông không?”

瞧，多直接！

tiều, 28 đa trực tiếp ！

Ha, nói trắng phớ luôn!

那是4年前，那天我和幾個同事在一家叫《妖綠》的酒吧里消遣

na 29 thị 4 niên tiền，na thiên ngã hòa kỉ cá đồng sự tại nhất gia khiếu 《 yêu lục 》
đích tửu ba lí 30 tiêu khiển。

Đó là 4 năm trước, hôm đó tôi với vài người đồng nghiệp đi tiêu khiển ở một quán bar
tên là Yêu Lục.

夏鷗就是穿著牛仔褲背著普通樣式的學生書包，跑到我面前，對我說的那
句話。

hạ âu tựu thị 31 xuyên trứ 32 ngưu tử khố bối 33 trứ phổ thông dạng thức đích học sinh
thư bao 34，bào đáo ngã diện tiền，đối ngã thuyết đích na cú thoại。

Hạ Âu quần bò, khoác ba lô kiểu học sinh bình thường, đến trước mặt tôi, và đã nói với
tôi câu nói đó.

說話時定定的看著我。

thuyết thoại thì định định đích khán trứ ngã。
28瞧 tiều: coi kìa
29那 na: đó; 那是 na thị: đó là; 那天 na thiên: hôm đó
30吧里 ba lý: bar; 吧士 ba sĩ: bus; 則士 tắc sĩ: taxi
31就是 tựu thị / jiù shì: (emphasizes that sth is precisely or exactly as stated) / precisely / exactly / even / if

/ just like / in the same way as
32穿着 xuyên trứ / chuān zhuó : dress / to wear / clothes / attire phồn thể: 穿著
33背 bối / bēi : carry on one's back phồn thể: 揹
34书包 thư bao/ shū bāo : schoolbag / satchel phồn thể: 書包
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Khi nói, cô ấy nhìn chằm chằm vào mặt tôi.

“啥？”

“- Cái gì?”

我以為我聽 35错了，尽管那时酒吧放的轻轻的乡村音乐。

ngã dĩ vi 36 ngã thính thác 37 liễu， tẫn quản na thì tửu ba phóng đích khinh khinh 38

đích hương thôn âm nhạc。

Tôi tưởng tôi nghe nhầm, cho dù lúc đó quán bar đang bật nhạc đồng quê nhè nhẹ.

“我可以陪你睡覺的。”

“ ngã khả dĩ bồi 39 nhĩ thụy giác 40 đích。”

“- Em… em có thể ngủ với ông.”

她再說，聲音卻是超乎想象的堅定。

tha tái thuyết，thanh âm tức thị siêu hồ tưởng tượng đích kiên định。

Cô ta nhắc lại, âm sắc kiên định hơn mọi tưởng tượng.

幾個平時惟恐天下不亂的朋友開始起哄了，紛紛指責夏鷗應該每人陪一晚，
甚至有人開始摸她的臉或胸。

kỉ cá bình thì duy khủng thiên hạ bất loạn đích bằng hữu khai thủy khởi hống liễu，phân
phân 41 chỉ trách hạ âu ứng cai 42mỗi nhân bồi nhất vãn，thậm chí hữu nhân khai thủy mạc
tha 43 đích kiểm 44 hoặc hung 45。

35phồn thể: 聽 thính
36以为 dĩ vi /yĭ wéi : to believe / to think / to consider erroneously / to assume (wrongly). Phồn thể 以為
37错 thác / cuò : mistake / error / blunder / fault / cross / uneven / wrong. Phồn thể 錯
38轻轻 khinh khinh / qīng qīng : lightly / softly. Phồn thể 輕輕
39陪 bồi: 1: tiếp giúp. Như "phụng bồi" 奉陪 kính tiếp, "bồi khách" 陪客 tiếp khách, v.v…2: Đền trả. Như

"bồi thường" 賠償. Có khi viết 賠. 3 : Tăng thêm.
40睡觉 thụy giác: sleep
41纷纷 phân phân: tới tấp
42应该 ứng cai: must; ought; be supposed to; should
43摸mạc 1. Sờ. Như mạc sách 摸索 tìm tòi. 2. Một âm là mô. Cũng như chữ mô 摹
44脸 kiểm: cái mặt
45胸 hung: 1 : Ngực. 2 : Tấm lòng. Như hung khâm胸襟, hung thứ 胸次, v.v. đều nói về phần mang chứa

trong lòng cả. Trang Tử 莊子 : Hỷ nộ ai lạc, bất nhập ư hung thứ 喜怒哀樂,不入於胸次 mừng giận thương
vui không vào tới trong lòng.
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Mấy thằng bạn giời đánh, thường ngày vẫn sợ gầm trời không ai biết làm loạn, bắt đầu
ồn ào lên, tới tấp chỉ trích Hạ Âu đáng lẽ nên ngủ với một người một đêm, thậm chí có
người bắt đầu vuốt lên mặt cô, xoa ngực cô.

夏鷗嚇住了，卻沒有走，躲開了，仍然看著我。

hạ âu hách trụ liễu，tức một hữu tẩu，đóa khai liễu，nhưng nhiên khán trứ ngã。

Hạ Âu sợ hãi, song không bỏ đi, không né tránh, cứ nhìn tôi thôi.

“你多大了？你成年了嗎？”

“ nhĩ đa đại liễu ? nhĩ thành niên liễu mạ ?”

“- Cô bao nhiêu tuổi rồi? Cô vị thành niên à?”

看她那髮育不怎麼良好的細小的身子，我不禁懷疑。

khán tha na phát dục bất chẩm yêu lương hảo đích tế tiểu đích thân tử, ngã bất cấm
hoài nghi。

Nhìn cái thân hình nhỏ bé phát dục chưa lấy gì làm đầy đủ của cô, tôi không khỏi nghi
ngờ. ,

不過她的眼睛十分漂亮，从里面滲出的純白是難以想象的迷人。

bất quá 46 tha đích nhãn tình thập phân phiêu lượng 47, tòng lí diện sấm xuất đích thuần
bạch thị nan dĩ tưởng tượng đích mê nhân。

Nhưng đôi mắt của cô quá đẹp, màu da trắng thấm từ trong ra vẻ ngoài mang một vẻ
cuốn hút khó tưởng tượng nổi.

長大了或許會是個厲害的角色。

trường đại liễu hoặc hứa hội thị cá lệ hại đích giác sắc。

Khi lớn hết, hẳn có lẽ cô ta sẽ là một vai ra trò đây!

“我16了。”

“ ngã 16 liễu。”
46不过 bất quá: but, only
47漂亮 phiêu lượng: presentability; prettiness
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“- Tôi đã 16!”

她細聲細氣的說。

tha tế thanh tế khí đích thuyết。

Cô ta nói khẽ.

“那麼小啊？你干什麼的？”

“ na yêu tiểu a ? nhĩ kiền thập yêu đích ?”

“- Bé thế thôi á? Cô làm nghề gì?”

她看上去實在不像干這一行的。

tha khán thượng khứ thật tại bất tượng kiền giá nhất hành đích。

Xem ra cô ấy có vẻ không thể làm nổi cái nghề làm đĩ!

“妓女。”

“ kĩ nữ。”

“-… Làm đĩ ”

隻說這句話時，聲音明顯的比剛才虛弱。

chỉ thuyết giá cú thoại thì, thanh âm minh hiển đích bỉ cương tài hư nhược。

Nói câu này, cô tỏ rõ vẻ rúm ró.

“你很需要錢嗎？小小年齡不讀書。”

“ nhĩ ngận nhu yếu tiền mạ ? tiểu tiểu niên linh bất độc thư。”

”- Cô cần tiền à? Tuổi còn bé thế này mà không chịu học hành”

還算理智尚在的我教訓起她，本想多說幾句，

hoàn toán lí trí thượng tại đích ngã giáo huấn khởi tha, bổn tưởng đa thuyết kỉ cú,
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Chút lý trí còn tồn tại trong tôi đã lên giọng giáo huấn cô, vả chăng tôi muốn nói thêm
vài câu mà.

但在抬頭時接觸到那不卑不坑的眸子，

đãn tại sĩ đầu thì tiếp xúc đáo na bất ti bất khanh đích mâu tử,

Nhưng khi nhìn vào đôi đồng tử nông và trơ,

我知道自己是自作聰明了，

ngã tri đạo tự kỉ thị tự tác thông minh liễu,

tôi thấy tôi đã nhầm tưởng mình thông minh,

那眼神鎮定地就像在問老師請教一道題一般的自然。

na nhãn thần trấn định địa tựu tượng tại vấn lão sư thỉnh giáo nhất đạo đề nhất bàn
đích tự nhiên。

cái nhìn kia bình thản, tự nhiên, như hỏi ý kiến người lãnh đạo một vấn đề gì đó.

後來我就帶她回家了，但是沒留她過夜，

hậu lai ngã tựu đái 48 tha hồi gia liễu, đãn thị 49 một lưu tha quá dạ,

Sau đó tôi mang cô ta về nhà, nhưng không giữ cô lại qua đêm.

做了那事兒後，給了她 500塊，打髮她走人了。

tố liễu na sự nhân hậu, cấp liễu tha 500 khối, đả phát tha tẩu nhân liễu。

Làm xong chuyện kia, cho cô ta năm trăm tệ, thả cô ta đi.

我承認那晚我叫她走時，

ngã thừa nhận na vãn ngã khiếu 50 tha tẩu thì,

Tôi thừa nhận tối đó khi tôi gọi cô ta đi,

她流連的眼神曾讓我泛起一絲不舍，
48带 đái; đai: đeo, mang
49但是 đản thị: nhưng
50叫 khiếu: kêu. Như đại khiếu nhất thanh 大叫一聲 kêu to một tiếng.
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tha lưu liên đích nhãn thần tằng nhượng ngã phiếm khởi nhất ti bất xá, ánh mắt lưu

luyến của cô ta làm tôi hơi có ý tiếc,

但還是狠心關掉了大門，

đãn hoàn thị ngoan tâm quan điệu liễu đại môn,

nhưng tôi vẫn lạnh lùng đóng sập cửa chính,

並對自己默念：

tịnh đối tự kỉ mặc niệm ：

dặn chính mình:

她隻是個妓女，來安撫久久不能平靜的內疚。

tha chỉ thị cá kĩ nữ, lai an phủ cửu cửu bất năng bình tĩnh đích nội cứu。

“Cô ta chỉ là một con đĩ” để an ủi nỗi ân hận cứ day dứt mãi trong tôi.
一個奇異的小妓女。

nhất cá kì dị đích tiểu kĩ nữ。

Một con điếm kỳ dị.

我對自己苦笑，這個世界什麼都有，遇得越多，成熟得越快。

ngã đối tự kỉ khổ tiếu, giá cá thế giới thập yêu đô hữu, ngộ đắc việt đa, thành thục đắc
việt khoái。

Tôi cười đau khổ với tôi, trần đời này cái chó gì cũng có đủ rồi, gặp càng nhiều, thì
thành thục càng nhanh thôi mà.

但我萬萬沒想到，我會在兩年後，再次遇見她，並承諾，包養她兩年，這兩
年里需要時就住我家，每個月給她四千塊錢。

đãn ngã vạn vạn 51 một tưởng đáo 52, ngã hội tại lưỡng niên hậu, tái thứ 53 ngộ kiến 54

51万万 vạn vạn /wàn wàn : absolutely / wholly. Phồn thể: 萬萬
52没想到một tưởng đối / méi xiǎng dào : didn't expect, ở đây dịch là "không ngờ"
53再次 tái thứ /zài cì: one more time / again / one more / once again
54遇见ngộ kiến /yù jiàn : meet. Phồn thể: 遇見
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tha, tịnh thừa nặc 55, bao dưỡng tha lưỡng niên, giá lưỡng niên lí nhu yếu 56thì tựu trú ngã
gia, mỗi cá nguyệt cấp tha tứ thiên57 khối 58 tiền。

Nhưng tôi không thể ngờ rằng, trong hai năm sau, tôi gặp lại cô ấy, và hứa, bao nuôi cô
ấy 2 năm, hai năm đó nếu cần thì ở luôn tại nhà tôi, mỗi tháng tôi cho cô ấy hai nghìn tệ.

55承诺 thừa nặc /chéng nuò : hứa / effort / undertaking / to promise / to undertake. Phồn thể: 承諾
56需要 nhu yếu /xū yào: to need / to want / to demand / needs / to require
57không hiểu sao Trang hạ dịch là 2 nghìn. Nguyên văn 四千 là bốn nghìn
58块 khối / kuài : lump (of earth) / chunk / piece / classifier for pieces of cloth, cake, soap etc / colloquial

word for yuan (or other unit of currency such as Hong Kong or US dollar etc), usually as 塊錢｜块钱塊
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