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Phần 7
Chương 25

K

yoto Nhật Bản - một chiếc xe từ bên ngoài tiến vào sân trước của một

tòa nhà cổ kính...
Miêu Khả Vân cầm một ít hộp rau ngâm, tinh thần thấp thỏm ngồi trong xe,
sắc trời đã tối, cô nhìn khí thế nơi ở rộng lớn trước mắt này giống như hoàng
cung, không biết Cổ Húc Uy đang ở đâu?
Tài xế không dừng xe ở cổng chính, mà là lái về phía nhà trúc rộng lớn bên
trái, cô nhìn thấy Cổ Húc Uy rồi, anh mặc một chính áo khoác, thân hình cố
chấp đứng yên ở trước cổng vòm đợi cô.
Xe dừng lại, anh tiến lên mở cửa xe giùm cô, “Xuống xe đi!”
Cô nhìn vẻ mặt của anh, anh chau mày lại, hình như có chút tức giận.
Cô xuống xe, có mấy nữ hầu đi ra từ bên trong cổng vòm, lấy lọ rau ngâm
trong tay cô, xách hành lý của cô vào nhau, sau đó tài xế cũng lái xe đi.
Trước cổng vòm chỉ còn lại hai người bọn họ, không gian yên tĩnh, những
cây trúc phát ra tiếng lá xào xạc đung đưa theo gió.
“Không phải đã nói mang áo khoác sao? Tại sao mặc ít như vậy?” Cổ Húc
Uy thấy cô ăn mặc mỏng manh, cởi chiếc khăn quàng cổ trên người mình
xuống, khoác lên cổ của cô.
“Em cũng không có lạnh.” Thật ra thì cô cũng hơi lạnh, anh đeo khăn quàng
cổ lên cổ cô, người cô cũng cảm thấy ấm lên, thế nhưng miệng lại nói ngược.
“Thật sao? Còn lừa anh?” Anh sờ tay của cô, lạnh cóng, anh nắm chặt.
“Không có mà!” Cô luống cuống, rút tay về.
Anh nhìn cô chằm chằm, anh không thể cầm tay cô sao?
Cô giương cặp mắt vô tội lên nhìn anh, không phải cô cố ý từ chối anh, chỉ là
cô có chút hoảng hốt.
Anh không nói câu nào, dứt khoát cầm lấy tay cô, ôm lại, cúi đầu hôn Khả
Vân kịch liệt...
Cô ngại ngùng đẩy anh ra, anh càng ôm cô chặt hơn, đầu lưỡi cạy đôi môi
mím chặt của cô, cuốn lấy hương vị ngọt ngào mềm mại trong miệng, dùng
cách trực tiếp mà kịch liệt nhất, dò xét nơi sâu nhất trong lòng cô, hôn đến hai
chân cô run rẩy, anh muốn cô hết sức tập trung tinh thần, thấy được anh yêu cô
thế nào.
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Cô không thể không chú ý, anh hôn chân thành lại tha thiết đốt đi những thứ
cô cho là giả dối kia, nắm chặt lấy trái tim cô, trái tim sợ hãi của cô không còn
hoài nghi điều gì, chỉ có duy nhất là động lòng với anh.
Cô vĩnh viễn không quên được anh là người đã thay đổi cả đời cô, anh rất tốt
với cô, anh yêu đến hồn xiêu phách lạc như vậy, cũng không phải cô muốn chia
tay, cô vẫn luôn yêu anh, trong lòng cô không ai có thể thay thế anh.
Vết thương trong lòng cô là vết thương của sự tự ái, anh không nên không có
thương lượng với cô mà đã đập tiền mặt mua hợp đồng của cô... Trừ lần đó ra,
cô không nghĩ ra anh có khuyết điểm hay không chân thành lần nào.
Cô vẫn rất yêu anh!
“Buông em ra...” Nước mắt của cô rơi xuống.
“Em đừng cho là em trốn được, nơi này là địa bàn của anh...” Âm thanh hắn
trầm nhẹ uy hiếp cô, nhẹ gạt đi nước mắt trên mặt cô.
Nước mắt cô tràn mi nhìn anh, lời của anh nghe rất độc ác, nhưng khuôn mặt
tươi cười của anh cũng rất dịu dàng, cô cũng không phân biệt được anh đang nói
chơi, hay là đang giễu cợt cô nghe lời từ xa đến tìm cô.
“Nếu như anh chỉ vì muốn chinh phục em, vậy thì đồ đáng hận.” Cô khóc
khẽ.
“Anh không có nói như vậy, từ đầu đến cuối chỉ có em cố tình gây sự, chịu
nói xin lỗi anh mới tha thứ cho em.” Anh nói, trên môi có thoáng ý cười.
Cô ngẩn ra, thì ra là muốn cô tới nói xin lỗi! Nhưng mà là... anh nên nói lời
xin lỗi trước mới đúng.
Cả mặt lẫn mắt của cô đều đỏ, tránh thoát tay của anh, muốn rời xa khỏi toàn
bộ sự cười nhạo của anh, cô chạy đi theo đến nơi mấy nữ hầu vừa mới rời đi,
muốn đuổi theo trở về hành lý của mình, cô không muốn ở lại chỗ này.
Nào biết cô mới chạy ra khỏi rừng trúc, trên hành lang lại có phụ nữ, thiếu
chút nữa cô đã không cẩn thận đụng nhằm cô ta.
“Rất xin lỗi.” Miêu Khả Vân lau đi lệ trên mặt, không biết cô ta là người
nào, có nghe được lời nói của cô và Cổ Húc Uy hay không? Cô vội vã nói xin
lỗi, chạy về phía cuối đường đi, hành lang giống như mê cung chia làm hai bên
trái phải, cô không rõ đường nào dẫn tới chỗ nào, rốt cuộc hành lý của cô đưa đi
nơi nào rồi hả? Tay chân cô luống cuống rồi...
Cổ Húc Uy đuổi theo, cũng gặp phải người phụ nữ lúc nãy trên trên hành
lang, mặt cô tủi thân nhìn anh.
“Cô là ai?” Anh hỏi.
“Tôi là ai vốn không quan trọng, quan trọng là tôi muốn nói cho anh biết, tôi
đi đây.” Đôi mắt Doãn Tuyết Lâm ngân ngấn nước mắt nhìn anh chằm chằm,
quay đầu bỏ chạy, cô là phụ tá kiêm người tình của Thiên vương ca sĩ Cố Kiệt,
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trăm ngàn lần cô cũng không nghĩ đến người đàn ông mà mình yêu lại lén lui tới
với mình tinh điện ảnh Miêu Khả Vân, đau lòng đến chết.
Cổ Húc Uy không nghĩ cũng biết chắc chắn người phụ nữ này là nhận lầm
người, cô ta coi anh như là em trai Cố Kiệt sinh đôi của anh! Đây là chuyện
thường xảy ra.
Em trai sinh đôi Cố Kiệt của anh là kỳ tài âm nhạc khắp Châu Á. Người phụ
nữ này có thể là bạn gái của em trai.
Chỉ là anh cũng không có cách giải thích hiểu lầm ngay lập tức, anh phải tìm
Khả Vân về, anh nhìn chăm chú vào cô đang đứng ở gần phòng của anh, lập tức
chạy về phía cô.
Miêu Khả Vân nhìn Cổ Húc Uy đuổi tới, không còn cách nào khác đành phải
chạy về phía hành lang bên phải, thấy có gian phòng đèn sáng, Liền mở cửa ra,
hành lý của cô bị đặt ở trên sàn nhà trong phòng, cô mừng rỡ, thở hổn hển đẩy
cửa vào, đi vào kéo hành lý muốn đi... Chợt cánh cửa “ầm” một tiếng rồi đóng
lại, Cổ Húc Uy đi về phía đầu giường, nhấn công tắc, tất cả các cửa đều toàn bộ
đóng lại, màn che chạy bằng điện tự động hạ xuống.
“Muốn đi nơi nào?” Cổ Húc Uy cởi áo khoác xuống rồi đặt lên trên ghế, ung
dung hỏi cô.
“Em phải đi.” Miêu Khả Vân kinh ngạc nhìn màn che hạ xuống, ngoái đầu
nhìn lại, cũng nhìn rõ đây là căn phòng rất lớn, có giường trắng cực lớn, hành lý
của anh cũng ở đây, đây chẳng lẽ là phòng của anh?
“Không cho phép, em thật biết làm bậy.” Hắn đi về phía nàng.
“Em làm bậy? Anh mới... không nói rõ ràng.” Giọng nói của cô run rẩy nói.
“Em cố tình gây sự phải không? Được thôi, muốn ầm ĩ thì ầm ĩ cho lớn.” Cổ
Húc Uy cầm hành lý một cách vững vàng rồi ném sang một bên, ôm cô, quăng
cô lên giường.
Miêu Khả Vân sợ hết hồn, chưa có khi nào anh lại có hành động thô lỗ như
vậy, xem ra anh đã có ý muốn ngả bài.
Cô nhìn anh tiến gần, còn không kịp phản ứng, anh đã đè thân thể của mình
lên cô, giữ chặt hai tay của cô, cặp mắt đen nhìn cô chằm chằm tra hỏi.
“Em chạy về nhà em, điện thoại cũng không gọi cho anh là có ý gì?”
“Em không có... Sao anh không gọi đi?”
“Chẳng lẽ em không có nghĩ đến anh có thể rất khó chịu sao?”
“Ngày đó ở khách sạn là do anh nói đi thì đi, làm sao em biết anh suy nghĩ
cái gì?”
Anh nheo lại mắt liếc cô, đây là cô muốn tính sổ lại từ đầu? Vậy thì giải
quyết một lần, thật là một người phụ nữ khó dây dưa, nhưng mà anh lại yêu cô.
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“Làm sao em lại không biết anh nghĩ gì? Không phải em đã cho là anh làm
cái gì cũng có mục đích cả sao, em hư tình giả ý với anh, anh dùng biệt thư xe
hợp đồng để chinh phục em... không phải em vẫn cho là vậy sao?” Anh quát nhẹ
lên với cô.

Chương 26

C

ô lo sợ nhìn đau khổ trong mắt anh, nhưng cô lại không thể nào nói với

anh lần nữa rằng mình đã nghĩ như vậy.
Cô không muốn anh khổ sở, đột nhiên cô biết được không chỉ có anh làm tổn
thương cô, mà cô cũng làm tổn thương anh, trong lòng anh cũng rất đau khổ.
“Nói đi, tại sao không nói?” Anh giữ chặt tay của cô ra lệnh.
Cô mở to mắt, nước mắt rơi xuống từng giọt, cô không nói nên lời.
“Em nghe cho rõ, nếu như không phải anh thật lòng yêu em, ngay cả nhìn
em một lần cũng không thèm, chứ đừng nói sẽ suy nghĩ vì em, em cần xe đưa
xe, cần nhà thì đưa nhà, anh không phải kẻ ngốc.”
“Vậy... Tại sao trước đó anh không nói cho em biết... Anh sẽ mua hợp đồng
của em?” Cô lặng lẽ nhìn anh.
“Anh nhìn tình hình lúc ấy rồi lập tức quyết định luôn, làm sao có thể nói
cho em biết?” Anh bất đắc dĩ nói.
“Anh như vậy... Làm tổn thương người khác.”
Anh hiểu được rồi, tất cả cảm xúc của cô đều là bởi cô vẫn cho là anh coi cô
như món hàng mua bán.
“Anh đã nói với em, anh mua hợp đồng là vì muốn cho em có nhiều tự do
hơn, nếu như em không tin anh, hay là cảm thấy tự ái quan trọng hơn, vậy anh
cũng không có thể làm gì nữa, em có thể rời khỏi nơi này, đời này không gặp
mặt nữa.” Đột nhiên anh buông cô ra, rời cô, mở bao công văn của mình ra, lấy
ra hợp đồng người đại diện của cô, bật bật lửa lên đốt, rồi ném vào trong thùng
rác bằng sắt.
Anh mở cửa phòng ra, đứng nghiêm đưa lưng về phía cô, không nhìn cô một
lần nào, không biết cô có đi hay không, trong lòng cực kỳ đau khổ.
Hơn nửa ngày, anh không nghe thấy tiếng cô rời đi, vừa quay đầu lại, cô lại
quỳ gối bên cạnh thùng rác, khóc đến khuôn mặt toàn là nước mắt.
“Rất xin lỗi...” Miêu Khả Vân khổ sở nói, sao lại đốt hợp đồng đi.
Nếu như cô còn không chịu tin tưởng anh, cô sẽ làm mất anh, cô cũng không
muốn mất đi anh, cô không cách nào tưởng tượng nổi cuộc đời cô không có anh
thì còn có ý nghĩa gì.
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Khi cô mở rộng trái tim tìm hiểu tâm ý của anh, cảm thụ nỗ lực của anh, cô
phát hiện vết thương trong lòng cô là giả, cô không nên để lòng tự ái che mờ
mắt, anh yêu thương chân thành như vậy, phần rung động này mới là chân thực.
“Trên thế giới không có ai có thể làm nhiều vì cô như vậy, tốt như vậy, cô
chưa từng được yêu thương nhiều như vậy, có sinh mệnh của anh mới là đầy
đủ.”
“Rất rất xin lỗi...” Cô che mặt khóc thút thít, ngay cả lòng anh cũng không
hiểu, sao cô có thể xứng với anh.
Cổ Húc Uy đi về phía cô, đứng ở bên người cô hỏi: “Nghĩ thông suốt?”
Miêu Khả Vân gật đầu, anh kéo cô lại, ôm cô, may mà cô không đi.
Cô vùi mặt ở trong lòng anh. “Nhưng... Không phải anh trả lại chìa khóa nhà
cho em sao?”
“Khi đó anh đã cho chúng ta đã kết thúc.” Anh giải thích.
“Vậy... Cuối cùng là chúng ta đã... kết thúc chưa?” Cô ngẩng khuôn mặt nhỏ
nhắn đỏ bừng lên hỏi.
“Không, anh nhất định sẽ không rời xa em.” Anh hạ khuôn mặt tuấn tú
xuống, hôn nồng nàn trên mặt của cô, mút đi nước mắt của cô, dịu dàng nói:
“Cõi đời này chỉ có em mới có thể để cho anh làm nhều chuyện chưa bao giờ
làm như vậy.”
“Tại sao?” Cô nỉ non hỏi, bàn tay nhỏ bé ôm lấy người anh.
“Đương nhiên là bởi vì yêu em, cho nên đau lòng vì em, yêu thương em như
vợ vậy...” Trán của anh áp thật mạnh lên trán của cô, muốn cô tỉnh lại.
“Vợ?” Hai chữ này làm cô rung động.
“Nếu như mà anh kết hôn, em chính là người duy nhất được chọn.” Đây là
lời thật lòng của anh.
Trong lòng cô xúc động, nước mắt không làm chủ được mà tự rơi xuống,
chưa bao giờ cô nghĩ đến anh đã nhận cô làm vợ tương lai.
Anh cho cô may mắn đời người, còn phải cho cô hạnh phúc, người đàn ông
tốt như vậy, đốt đèn lồng cũng không tìm được, làm sao cô có thể gây gổ với
anh, sao có thể không quý trọng anh, yêu thương thật lòng?
Hai tay cô ôm lấy anh, dựa vào anh. “Em nằm mơ cũng không nghĩ được
anh sẽ tốt với em như vậy...”
“Chẳng lẽ em không coi anh như chồng sao?” Anh vuốt lưng cô.
“Bắt đầu từ giờ có được không?”
“Dĩ nhiên được.” Anh trầm giọng cười, môi đặt lên cô, mút nhẹ đôi môi
tuyệt vời của cô, tay cũng không còn nhàn rỗi, thăm dò thân thể mềm mại của
cô... Cô liền cởi nút áo của anh, môi cọ xát với môi của anh, nhỏ giọng hỏi:
“Đây là... phòng của ai?”
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“Anh đấy.”
“Sẽ không... có người vào chứ?”
“Cửa đã khóa.”
“Yêu em, chồng.” Cô kéo đầu anh xuống muốn anh hôn sâu... Anh nhiệt tình
hôn cô, lưỡi quấn quýt dây dưa, dục vọng nhanh chóng khuếch tan toàn thân,
anh kéo chiếc khăn quàng trên cổ cô xuống, cởi nút áo phức tạp trên người cô
ra, mà bàn tay nhỏ bé của cô cũng nhanh chóng cởi hết quần áo của anh... Môi
của bọn họ quấn quít, từ đầu đến cuối không có rời ra.
“Lạnh không?” Anh ôm chặt thân thể lõa lồ của cô.
“Có một chút...”
Anh mang cô đến bên giường, muốn cô chui vào phía dưới chăn, tỉ mỉ mở
công tắc thảm điện, sau đó cũng chui vào trong chăn, ôm cô vào người.
Tay chân của hai người ôm chặt lấy đối phương, môi cũng quấn quít không
rời, nhiệt độ trong căn phòng ấm áp dễ chịu.
“Em muốn hôn anh ở trong chăn...” Cô mềm mại nói, ngón trỏ lướt qua môi
của anh.
Anh cười buồn bực, hầu kết rung động lên xuống, mà cô thật sự chui ngược
từ dưới lên, hôn thân thể của anh, nơi mẫn cảm ở cơ ngực anh, chiếc lưỡi mềm
mại đảo quanh điểm đỏ nổi lên, trêu chọc anh... Anh phát ra tiếng rên nhẹ, cô
cảm thấy cơ bụng của anh thật rắn chắc, lặng lẽ cúi xuống nhìn, anh ngang
nhiên trùm chăn lên cô, tay cô bướng bỉnh trượt xuống, cầm lên của anh, thân
thể chui xuống, lấy cái miệng nhỏ nhắn quỳ trước của anh... Anh nhìn chăn
phập phòng, hưởng thụ cô cẩn thận vỗ về chơi đùa, để mặc cho đầu lưỡi trơn
mền của cô an ủi và khơi lên từng trận kích thích.
Tay của anh cũng vuốt ve lưng cô qua lớp vải quần, lướt qua mông của cô,
trượt xuống thăm dò khe nhỏ giữa hai chân, nhấn vào nơi trơn bóng mượt mà,
lại khiêu khích một chút... Hai thân thể nóng như hai quả cần lửa, không cần
trùm chăn lên nữa, anh đẩy chăn qua một bên, lôi cô vào trong lòng, chiếm đoạt
cô mãnh liệt, dẫn dắt cô giạng trước hai chân của anh, từng khúc nóng cháy liên
tục ra vào bên trong cô.
Luật động vừa bắt đầu mà đã rất kịch liệt, anh dùng sức di chuyển đâm trực
tiếp vào nơi sâu nhất của cô, cô đong đưa thân thể mảnh mai, nghênh đón anh
vào nhiều hơn nữa. Hai người quên mình chìm đắm vào trong lửa tình cuồng dã,
chỉ muốn hòa làm một thể với đối phương, lòng yêu đến vĩnh viễn, vĩnh viễn...
Tia sáng rạng đông vào sáng sớm đánh thức bọn họ.
“Ưmh... Đã buổi sáng rồi, không ngờ chúng ta lại ngủ lâu như vậy?” Miêu
Khả Vân tránh khỏi ánh sáng, tiến sát vào trong ngực ấm áp của người bên
cạnh.
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“Có ngủ đủ không?” Cổ Húc Uy ôm thân thể thơm mềm của cô, thoải mái
duỗi chân dài ra quấn lấy Khả Vân.
“Có, mấy ngày này cũng không ngủ nhiều như thế.” Cô lười biếng nói.
“Có đói bụng không? Tắm xong rồi thay quần áo, gặp người nhà của anh, ăn
chung bữa ăn sáng.”
“Người nhà của anh gồm những ai?” Cô tò mò hỏi.
“Ông bà nội, ba mẹ, còn có em trai sinh đôi Cố Kiệt.”
“Sinh đôi? Em cũng không biết anh có em trai sinh đôi đó!”
“Chú ấy là ca sĩ rất nổi tiếng, không phải em không biết chứ?”
“Trước đó em chỉ bán hàng ở vỉa hè, cũng không có biết...” Miêu Khả Vân
thật thà nói, trước khi cô được đóng phim thì ngay cả lấp đầy bụng cũng là cả
một vấn đề, có thời gian đâu mà quan tâm giới showbiz chứ?
Cổ Húc Uy lơ đễnh cười, xoa vai của cô, không để cho cô nghĩ tiếp, đổi đề
tài khác: “Khi còn bé Cố Kiệt ở Đài Loan cùng ba mẹ, anh theo ông bà nội về ở
Nhật Bản, anh em khó lắm mới được gặp mặt, nhưng mà lần này chú ấy cũng
trở lại rồi, còn mang theo bạn gái trở về.”
“Nhà anh nhiều người thật đó! Gia đình anh... biết em không?” Miêu Khả
Vân hỏi anh.
“Biết, anh đã nói với gia đình rằng con dâu qua đây.” Cổ Húc Uy đã nói
cùng người lớn trong nhà việc sai máy bay tư nhân đón cô sang Nhật Bản.
“Ngày hôm qua em đến nhà anh cũng không có chào hỏi mọi người, gia đình
anh có trách em không hiểu cấp bậc lễ nghĩa không! Đầu tiêu nên đưa rau ngâm
cho ông bà trước mà...” Cô nghĩ tới.
“Sẽ không đâu, đừng để ý nhiều như vậy, anh đã nói với gia đình chúng ta có
chuyện riêng cần nói, không nên quấy rầy.” Anh muốn cô không lo lắng.
“Ừm.” Anh đã chuẩn bị tốt hết rồi, cô cũng không cần lo lắng.
“Đi thôi, đi tắm với anh, chuẩn bị gặp mặt người nhà của anh.” Anh nói.
“Ừm!” Cô vui vẻ cười với anh.
Hai người cùng nhau tắm rửa, thay quần áo xong, chuẩn bị gặp người lớn
trong nhà họ Cố.
Bảy giờ sáng, Cổ Húc Uy xách mấy lọ rau ngâm Đài Loan trên tay, tiến vào
phòng ăn với Miêu Khả Vân.
Anh cho rằng đây là thời gian tốt để gặp mặt, nhưng hai người đến phòng ăn,
chỉ thấy đầu bếp nấu xong bữa sáng phong phú, một bàn đầy đủ lấy bánh bao và
rau củ làm chủ đạo, khoai lang, còn có nước trái cây, bọn người hầu cũng đứng
ở bên cạnh chờ chủ nhà, nhưng mà không thấy người trong nhà ở đâu.

Chương 27
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ng bà với ba mẹ tôi đâu?” Cổ Húc Uy hỏi một người làm.

“Thiếu gia Húc Uy, ông chủ nói ngài ấy không ăn bữa sáng, đang nổi giận
đùng đùng trong đại sảnh! Hình như là bởi vì tối hôm qua ông chủ muốn giới
thiệu tiểu thư Honda cho thiếu do Cố Kiệt gặp gỡ, cả nhà tiểu thư Honda đều
tới, thế nhưng không biết thiếu gia Cố Kiệt lại chạy đi đâu không thấy, mãi cho
đến sáng sớm hôn nay vẫn chưa thấy trở về, thế nên ông chủ mới tức giận như
vậy.” Người làm trả lời.
Cổ Húc Uy đã hiểu được tình hình đại khái, anh và Miêu Khả Vân đi ra khỏi
phòng ăn.
“Ba anh đang giận em trai anh.” Miêu Khả Vân cũng nghe được vấn đề xảy
ra.
“Anh thấy, trước tiên chúng ta nên rời đi nơi này cái đã.” Cổ Húc Uy cảm
thấy tình hình lúc này để Miêu Khả Vân gặp người nhà thì không tốt lắm.
“Tại sao?” Miêu Khả Vân cảm thấy ngoài ý muốn với quyết định của anh.
“Ba anh ta là độc tài nổi danh, bình thường thì ông ấy đều làm việc theo ý của
mình, ngay cả ông bà nội cũng không làm gì được, nếu tinh thần của ông ấy
không tốt, vậy nên bây giờ đừng gặp mặt ông ấy.” Anh không muốn làm vật hy
sinh.
“Nhưng mà, em trai của anh đã trốn, nếu anh cũng trốn theo, ba anh sẽ càng
tức giận hơn, đừng nên làm ông ấy tức giận, chúng ta cùng đi chào hỏi, như vậy
có vẻ tốt hơn.” Cô phán đoán dựa vào lẽ thường của con người.
“Em không sợ?” Cổ Húc Uy kinh ngạc hỏi.
“Có gì mà phải sợ, không phải người nhà của anh sau này cũng là người nhà
của em sao?” Cô nói lời chân thành từ tấm lòng.
Cổ Húc Uy cười, cô nói không sai, cũng làm anh tỉnh ngộ, nếu ba đang tức
giận, cũng đừng đổ thêm dầu vào lửa.
“Cũng được, vậy thì đi.” Anh cầm lấy tay cô, hai người cùng đi vào đại sảnh.
Còn chưa thấy người đâu, đã nghe thấy tiếng gào. “Tên nhóc mất nết Tư Kiệt
này lại dám trốn đi đâu không thấy, để cho tôi mất thể diện trước nhà họ Honda,
thật mất mặt mà.”
“Đó là cha của anh - Cổ Thiên Duệ, ông ấy từng là một nhà sản xuất danh
tiếng, quát nạt người khác đã thành thói quen.” Cổ Húc Uy nhỏ giọng giới thiệu
với Miêu Khả Vân.
Miêu Khả Vân mở to hai mắt đen tròn gật đầu một cái.
“Ai!” Tiếng thở dài phát ra từ đại sảnh.
“Mới than thở là ông bà nội của anh.” Cổ Húc Uy nhỏ giọng giới thiệu.
Miêu Khả Vân lại gật đầu lần nữa.
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“Thiên Duệ anh cũng đừng tức giận nữa, Trung Bá đã đi ra ngoài tìm con
trai rồi.” Có một âm thanh dịu dàng đang khuyên bảo.
“Đó mẹ của anh - Hàn Âm, bà ấy là người mẹ tốt nhất trên đời này, bà ấy
cũng từng là ngôi sao điện ảnh giống em.” Cổ Húc Uy nói qua.
Miêu Khả Vân cười nhẹ một tiếng với anh, hai người không để ý đến không
khí căng thẳng của đại sảnh, cùng nhau đi vào
“Ông bà nội, ba mẹ, cô là Khả Vân.” Cổ Húc Uy giới thiệu Khả Vân cho
người nhà.
“Ông bà, bác trai bác gái, con chào mọi người.” Miêu Khả Vân lễ độ chào
hỏi mọi người nhà họ Cố.
Chủ nhà Cổ Thiên Duệ che giấu vẻ giận dữ nhìn về phía cô gái thanh tú
trước mắt, bà chủ nhà họ Cổ Hàn Âm cũng nhìn về phía Miêu Khả Vân.
Hai người già cao tuổi ông bà nội từ buồn chuyển thành vui, quan sát Khả
Vân rồi lộ ra nụ cười nói: “Đúng là cháu dâu còn xinh đẹp hơn so với trong ảnh,
Cố Kiệt mang Tiểu Tuyết Lâm về, Húc Uy mang Tiểu Khả Vân về, về sau nhà
chúng ta càng náo nhiệt hơn rồi.”
“Ông bà nội, đây là Khả Vân rau ngâm đặc biệt mang từ Đài Loan mang
sang, ông bà thích nhất là hoa dưa, lúa mì, măng, đậu phụ nhử... Ở đây cũng
không có hương vị thế này.” Cổ Húc Uy vội vàng giao mấy lọ trên tay cho Khả
Vân, làm cô đưa cho người lớn trong nhà..
Hai tay Khả Vân biếu cho hai ông bà cụ, cả hai rất vui vẻ.
Bà nội nói: “Thật tốt quá, chúng ta luôn ăn hoa quả do đầu bếp làm, cũng ăn
đến ngán, nếu có rau ngâm thế này, bữa ăn sáng cũng không lo không ăn được,
ha ha ha...”
Ông nội nói: “Đây là hương vị chính gốc của quê hương, thật sự làm ông già
đây hoài niệm! Ha ha... Rất cám ơn cháu.”
Cổ Thiên Duệ đang nổi giận thì đột nhiên lặng lại, đi tới liếc mắt nhìn rau
ngâm nói: “Nếu là có cháo trắng thì tốt.”
Hàn Âm ngạc nhiên nhìn chồng, không ngờ hương vị quê hương lại có thể
làm ông ấy ngừng tức giận, thừa dịp đó cô nói: “Để con gọi đầu bếp đến làm, ba
mẹ cũng rất muốn ăn cái này! Cháo nóng với rau ngâm là hợp nhất rồi.”
“Để cho cháu làm được không? Để cháu làm cháo trắng cho mọi người
luôn.” Miêu Khả Vân xung phong đề cử mình nhận việc.
Vẻ mặt Cổ Húc Uy tươi cười đứng một bên, anh không có ý kiến.
Người lớn nhà họ Cổ trao đổi ánh mắt, ông bà nội lại không nhịn được khen
Khả Vân: “Đúng là cháu dâu hiền tuệ mà, vậy nếm thử tay nghề cháu dâu một
chút xem sao.”
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Miêu Khả Vân được cho phép, lập tức vào phòng bếp, rửa tay nấu chín cháo,
đầu bếp đưa loại gạo Việt Quang tốt nhất cho cô, không đầy 20 phút đã cho ra
lò một nồi cháo nóng hầm hập, từng hạt cháo đầy đặn lóng lánh.
Cô tự tay sắp xếp rau ngâm lên bàn, mời mọi người tiến vào phòng ăn hưởng
thụ bữa ăn cháo rau ngâm.
“Đúng là ăn rất ngon, hương vị thơm ngọt của cháo rất ngon miệng, hương
vị này làm cho người khác xúc động, cháu dâu tốt như vậy, phải gả vào nhà
chúng ta nhanh mới được...” Ông bà nội ăn cháo trộn với rau ngâm, khen Khả
Vân không dứt miệng.
Ba Cổ Thiên Duệ không tiếng động ăn ba bát cháo, mẹ Hàn Âm cũng cảm
thấy chén cháo này rất thơm.
“Em nấu thật ngon, ai dạy em vậy, có thể nấu cháo ngon thư thế?” Cổ Húc
Uy hỏi Miêu Khả Vân, anh còn không biết cháo còn có thể ăn ngon như vậy.
“Mẹ em dạy em, bà ấy nấu cơm rất giỏi, em cũng học được chút ít.” Miêu
Khả Vân thấy cả nhà đều thích, bản thân cũng rất vui vẻ.
“Ba nghe Húc Uy nói tác phẩm mới còn chưa có mở máy, nếu ngày mai rảnh
rỗi thì nấu thêm một nồi nữa!” Cổ Thiên Duệ để chén xuống, vẻ mặt thả lỏng
nói với Khả Vân.
“Vâng, bác trai.” Miêu Khả Vân không ngờ món cháo nhẹ này có thể khiến
bác trai tức đến sủi bọt mày này bớt giận, hơn nữa còn làm cho mọi người vui
vẻ, cô rất vui lòng mà nhận yêu cầu này.
Cổ Húc Uy âm thầm giơ ngón tay cái lên với Miêu Khả Vân.
“Húc Uy cũng không còn nhỏ, đã đến tuổi lập gia đình, lúc nào thì mới cưới
Khả Vân vào cửa hả?” Bà nội không nhịn liền mở lời hỏi trước.
“Phải được cô ấy đồng ý mới được ạ!” Cổ Húc Uy trêu đùa với Miêu Khả
Vân.
“Khả Vân chịu không?” Bà nội cười híp mắt chuyển sang hỏi Miêu Khả
Vân, ánh mắt mọi người trong cũng tâp trung toàn bộ lên người cô.
“Bà nội... Cháu chờ anh ấy cầu hôn cháu.” Miêu Khả Vân xấu hổ nói.
“Còn không mau cầu hôn? Chờ hôm này còn không bằng ngay hôm nay đi?”
Cổ Thiên Duệ khích lệ con trai.
“Sau khi đóng phim thành công thì gả cho anh!” Cổ Húc Uy cũng không
phải vì đáp ứng yêu cầu của mọi người, anh vì chính mình mà đề nghị, cũng để
cho người nhà chứng kiến tình yêu của bọn anh.
“Ừm!” Miêu Khả Vân cho anh một lời hứa hẹn.
Hai người liếc mắt đưa tình, người trong nhà vui mừng cười lên rồi vỗ tay,
hai người cũng nhận được rất nhiều lời chúc phúc.
Càng kiên định và quyết tâm yêu nhau hơn.
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Chương 28
Hồi Cuối

M

ột tuần lễ sau tổ diễn kịch tới Nhật Bản, ngay sau đó tác phẩm mới khai

mạc, Miêu Khả Vân ngày nào cũng bận rận đóng.
Cổ Húc Uy chưa có về Đài Loan, anh ở lại trường quay đảm nhiệm giám sát,
mượn cơ hội ở cùng với cô.
Một tháng trôi qua rất nhanh, sau khi hoàn thành biên tập cắt ghép, toàn bộ
người của tổ diễn kịch lại đến Thượng Hải lấy cảnh diễn lần nữa, tiếp đó tổ diễn
kịch thuê một nhà trọ rồi phân phòng cho mọi người ở, mỗi người dùng một
phòng, trên đường quay phim có xe đưa đón riêng.
Cổ Húc Uy và Miêu Khả Vân cùng đến Thượng Hải, cô có anh làm bạn toàn
bộ hành trình, không có trở ngại về sự thay đổi đất đai thời tiết, trong lòng cực
kỳ vui vẻ.
Mặc dù hai người bọn họ không có công khai tình cảm, nhưng cũng không
cố ý giấu diếm, mà đạo diễn David sắc bén lại thường thấy bọn họ ngồi với
nhau sau khi đóng phim, đoán rằng bọn họ sa vào tình yêu cuồng nhiệt.
“Húc Uy, có muốn làm sáng tỏ chuyện tình yêu giữa nhà sản xuất cho giới
thuyền thông biết hay không, để tuyên truyền cho tác phẩm mới??” David thử
thăm dò riêng Cổ Húc Uy.
“Cũng được.” Cổ Húc Uy không phản đối.
Ngay hôm sau tin tức truyền khắp các quốc gia Châu...
Mẹ của Miêu Khả Vân - Lâm Lệ Thủy cũng thấy được tin tức từ báo chí, sau
khi con gái của bà nổi tiếng, ngày nào cũng lật xem mấy tờ báo giải trí, xem có
tin tức liên quan đến con gái hay không.
Hôm nay thấy tờ báo viết về con gái “Sắp gả vào nhà giàu, là cô dâu của ông
chủ nhà sản xuất Giả thị - Cổ Húc Uy” khiến cho bà bị dọa tới giật mình, vội
vàng cầm theo tờ báo, chạy đi tìm chồng.
“Ôi Chí Thành, đây là thật hay giả... con gái sắp phải gả vào nhà giàu có
rồi.”
Miêu Chí Thành đang đánh cờ với hàng xóm dưới gốc cây lớn, vừa nghe vợ
mình nói vậy, cướp lấy tờ báo rồi cầm lên xem... Tất cả hàng xóm dưới gốc cây
cũng đều vây xung quay để nhìn.
“Chúc mừng nha! Khả Vân đúng là người tài giỏi.”
“Con bé không những trở thành ngôi sao lớn, mà còn lại lên làm nàng dâu
của nhà giàu có, rõ là chúng ta được thơm lây.”
Hàng xóm dưới gốc cây nhiệt tình chúc mừng không ngừng.
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“Tôi thấy đám cưới phải cần hơn một đến hai trăm bàn mới đủ.” Bác Lý
Trường phe phẩy cây quạt, nhếch miệng cười lộ hết cả hàm răng vàng khè.
“Nói không chừng đây là tờ báo bậy bạ.” Lâm Lệ Thủy và Miêu Chí Thành
cười cười, nhưng trong bụng lại thầm đổ mồ hôi lạnh, rốt cuộc Cổ Húc Uy này
là ai bọn họ cũng không biết?
Đang lúc hai vợ chồng về nhà trong tiếng chúc của mọi người.
“Ông xem hay là chúng ta có nên lên Thượng Hải một chuyến không?” Lâm
Lệ Thủy hỏi chồng mình trên đường.
“Đúng là nên đi một chuyến, ngộ nhỡ con gái bị lừa thì làm sao?”
“Vậy chúng ta lấy lý do gì đây?”
“Đã nói là ‘đi thăm’, ở trên báo chí có viết, tôi lên xem thế nào?” Kể từ khi
Miêu Chí Thành làm bố của ngôi sao, cũng thường xem báo chí như vợ mình,
cũng muốn xem có tin tức con gái hay không.
“Lúc nào thì lên đường?” Lâm Lệ Thủy hỏi.
“Càng sớm càng tốt.”
“Có cần thông báo với con gái hay không?”
“Tất nhiên là không cần, con bé bận rộn như vậy, bà chỉ cần hỏi con rằng
đang nghỉ ngơi ở đâu là được, chúng ta đi thẳng tìm con.”
“Tốt, vậy chúng ta mau trở về chuẩn bị một chút.”
Cứ như vậy, hai người một cha một mẹ của ngôi sao đi lên Thượng Hải, cả
hai ăn mặc thời thượng, đeo kính mát, rất sợ bị nhận ra mình là ba mẹ của ngôi
sao lớn.
Bọn họ nhìn thời gian, cũng sắp sáu giờ tối rồi, trước tiên kêu xe taxi đem vịt
quay cùng thức ăn cho con gái bồi bổ một chút.
Đến trước phòng trọ của con gái, bọn họ trực tiếp nhấn chuông tìm con bé,
bởi vì không có thông báo trước chuyện này, cũng không biết con gái có ở đó
không, quyết định thử một chút vận may.
Vậy mà lại có người mở cửa, mở cửa là một người đàn ông cao gầy, anh mặc
áo màu đen, quần jean, khuôn mặt rất đẹp trai, vẻ mặt có chút lạnh lùng, nhưng
lại có vẻ rất được lòng người.
Lập tức Lâm Lệ Thủy và Miêu Chí Thành nhận ra anh là Cổ Húc Uy, trên
báo chí có hình của anh.
Hai vợ chồng kéo kính xuống cùng nhìn nhau một cái, nghĩ thầm rằng Cổ
Húc Uy xuất hiện ở nơi ở của con gái, vậy trên tờ báo viết là thật.
“Xin hỏi tìm ai?” Cổ Húc Uy khách sáo hỏi.
“Chúng tôi là ba mẹ của Khả Vân, con bé có ở đây không?”
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“Là bác trai bác gái? Các bác khỏe không, cháu là Cổ Húc Uy, chắc các bác
cũng biết được đại khái tin tức của cháu với Khả Vân từ truyền thống.” Cổ Húc
Uy cởi mở tự giới thiệu mình, chìa tay ra với hai bác.
“Thật ra chúng tôi vội đến đây để thăm hỏi con bé.” Lâm Lệ Thủy nói có
chút gượng gạo, bà nghĩ muốn giấu chúng nó về thật ra là đến xem con gái có bị
anh ta lừa gạt không.
“Đúng đúng, là tới thăm hỏi.” Miêu Chí Thành ở một bên phụ họa.
“Mời bác trai bác gái vào, có thể các bác phải chờ thêm chút nữa, Khả Vân
vẫn còn đang quay phim, muộn hơn một chút nữa mới trở lại.” Cổ Húc Uy chào
đón hai người, tận tình nói.
Hai người lại đeo mắt kính vào, vào nhà trọ. Nhà trọ này rất nhỏ, vừa nhìn là
thấy hết ngay, chỉ có một cái giường, một phòng tắm đơn giản, cùng một bếp
nấu ăn, trên bếp là nồi lẩu đang nấu.
“Cháu đang nấu ăn?” Miêu Chí Thành rất kinh ngạc hỏi Cổ Húc Uy.
“Cháu sợ Khả Vân trở về rồi đói bụng.” Cổ Húc Uy giảm lửa nhỏ lại, đảo
thức ăn, bưng đến bàn nhỏ cạnh mép giường cho hai người, nói: “Bác trai bác
gái, mời ngồi tại nơi này, rất xin lỗi xin lỗi, nơi này rất chật.”
Lâm Lệ Thủy cùng Miêu Chí Thành thay đổi nhiều về cách nhìn Cổ Húc Uy,
bà vốn tưởng rằng con cháu nhà giàu đều có vẻ lưu manh, không hiểu lễ phép,
tự cho là đúng, nhưng thằng bé lại không có khuyết điểm này, ngược lại lại có
những ưu điểm không ngờ tới, thằng bé lại có thể nấu thức ăn cho con gái vì sợ
con bé đói bụng, đối đãi lễ phép với người khác, rất có giáo dưỡng.
Cổ Húc Uy lấy đệm ra, để hai người ngồi ở trên mặt đất..
Miêu Chí Thành cùng vợ ngồi xuống.
“Bác trai bác gái chỉ tạm thời tới đây sao? Vì sao không có nghe Khả Vân
nói qua hai bác muốn tới Thượng Hải?” Cổ Húc Uy hỏi hai người.
“Thì... Muốn cho con bé một niềm vui bất ngờ! Cũng là muốn tới xem cháu
một chút... Coi báo chí viết là giúp để tuyên truyền, hay là thật?” Miêu Chí
Thành thẳng thắn nói.
“Là thật.” Chính miệng Cổ Húc Uy chứng thực.
“Chúng ta cũng không yêu cầu con gái phải gả vào nhà giàu nào, quan trọng
là hai đứa thật tâm yêu nhau, dù sao hôn nhân cũng không phải là trò đùa, nếu
như các con tâm đầu ý hợp, sẽ quý trọng đối phương, cũng bao dung đối
phương.” Lâm Lệ Thủy cũng thẳng thắn nói.
“Cháu hiểu.” Cổ Húc Uy cảm kích bọn họ hiểu lý lẽ.
“Cháu đừng nhìn bình thường Khả Vân hiền lành, nếu con bé quyết định, rất
quật cường.” Lâm Lệ Thủy bổ sung lại nói rõ, muốn anh có tính toán trước.
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“Cháu biết rồi, cháu sẽ nhường cô ấy.” Lòng dạ Cổ Húc Uy biết rõ, biết rất
rõ.
“Vậy thì tốt.” Miêu Chí Thành không nói thêm nữa, những điều còn lại để
cho người trẻ tuổi làm chủ là được, ông không tìm ra điều gì không hợp làm con
rể của Cổ Húc Uy.
“Bác đưa cờ tướng theo, cháu có chơi hay không? Chúng ta chơi một ván.”
Miêu Chí Thành cầm một hộp cờ tướng từ túi hành lý ra ngoài.
“Vâng ạ! Bác trai ra ngoài vẫn mang theo cờ tướng?” Cổ Húc Uy rất tò mò.
“Lúc nào đi ra ngoài bác cũng mang theo, sợ không có gì làm thì chán!”
Miêu Chí Thành trải bàn cờ giấy ở trên bàn, đổ các con cờ ra, tướng sĩ, tượng,
xa, mã, pháo đều sắp đúng vị trí trên bàn cờ.
“Các bác có đặt khách sạn rồi sao?” Cổ Húc Uy cũng sắp cờ mình xong.
“Có, hai người cứ chơi, tôi bỏ vịt quay cùng thức ăn vào trong mâm, hai bác
mua rất nhiều.” Lâm Lệ Thủy đứng dậy, đi đến bếp bên cạnh tìm mâm đựng
thức ăn.
“Bác gái, để cháu lấy cho.” Cổ Húc Uy đứng dậy theo, cầm thức ăn từ tay
Lâm Lệ Thủy, rồi để thức ăn ngon lên mâm rồi đặt trên bàn.
“Trước tiên bỏ cạnh bếp đã, chờ Khả Vân về rồi cùng ăn.” Lâm Lệ Thủy
nhìn kỹ các động tác của con rể, mặc dù chỉ là động tác lấy mâm đơn giản,
nhưng cử chỉ của thằng bé lại lộ ra khí chất ưu nhã trời sinh, sắp xếp mọi thứ
cẩn thận, bỏ những túi kia vào thùng rác, tuyệt không cẩu thả, bà rất thích thái
độ làm việc của thằng bé, người như vậy mà kết hôn với con gái bà, bà không lo
lắng.
“Xong.” Cổ Húc Uy rửa tay, bồi bác trai đánh cờ.
Miêu Khả Vân trở lại nhà trọ thì vô cùng vui mừng, Cổ Húc Uy đang đánh
cờ cùng cha, mẹ xem ti vi ở một bên, hình như cả ba người chung đụng không
tệ.
“Vì sao cha mẹ lại tới đây.” Cô đi tới.
“Đến thăm.” Lâm Lệ Thủy cùng Miêu Chí Thành đồng thời nói.
“Hôm nay quay tốt không?” Cổ Húc Uy dùng ánh mắt hòa nhã nhìn cô hỏi.
“David nói em biểu hiện rất tốt.” Miêu Khả Vân ngồi vào bên cạnh anh.
“Cố gắng lên.” Cổ Húc Uy cổ vũ cô.
Lâm Lệ Thủy cùng Miêu Chí Thành nhìn trong mắt, đúng là hai bọn trẻ tâm
đầu hợp ý.
“Đừng chơi nữa, ăn cơm.” Lâm Lệ Thủy muốn chồng cất cờ tướng.
“Con rể, ván này coi như con thắng rồi.” Lời nói Miêu Chí Thành chứa đầy
hàm ý.
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Cổ Húc Uy nghe được hàm ý trong lời nói, nở nụ cười đáp lại.
Miêu Khả Vân cùng Lâm Lệ Thủy bưng thức ăn ngon lên bàn, “Người một
nhà” ăn uống vây quanh cái bàn, vừa nói vừa cười.
Sau khi ăn xong Cổ Húc Uy phụ trách rửa chén bát, Lâm Lệ Thủy muốn
Miêu Khả Vân tản bộ xung quanh cùng bà, thuận tiện cùng nói chuyện tâm tình,
rồi tản bộ về nhà trọ.
Thời gian trôi qua, Cổ Húc Uy lái xe đưa Miêu Chí Thành và Lâm Lệ Thủy
đến khách sạn nghỉ ngơi, rồi trở về nhà trọ.
Miêu Khả Vân đang lau mâm, thấy anh trở lại, nở nụ cười hớn hở với anh,
ngọt ngào nói: “Trở về.”
“Sao không đi nghỉ ngơi? Cái này để anh làm là được.” Cổ Húc Uy đóng cửa
lại, ôm cô từ sau lưng, hai cánh tay vòng qua ngang hông cô, cúi đầu nói bên
tai.
“Em không mệt.” Cô cười, nhìn anh cùng ba mẹ chung đụng vui vẻ, cô quên
hết cực khổ cả ngày.
“Em tản bộ cùng với mẹ, mẹ lúc nào cũng khen anh!”
“Thật?”
“Mẹ nói anh đến đồ bỏ đi cũng sắp xếp cẩn thận, hơn nữa nấu lẩu ăn rất
ngon... Lễ phép với người lớn tuổi.”
“A, như vậy cộng thêm cảm tình rồi!” Anh cười đến lông mày cũng giương
lên.
“Mẹ hỏi lúc nào thì kết hôn.”
“Em có nói em quay phim xong thì kết hôn luôn không?” Anh hỏi, cúi đầu
nhìn vẻ mặt của cô.
“Có... Mẹ còn nói...” Cô ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, bốn con mắt trao
đổi với anh, nhìn dáng vẻ vui mừng của anh, trong lòng cô cũng hoan hỷ.
“Nói gì?”
“Nói em đừng quá cố chấp.”
“Nói rất đúng.” Anh khẽ chạm vào môi cô, vui vẻ cười to.
“Hừ!” Cô hờn dỗi.
Anh ôm chặt cô, đứng đắn hỏi: “Còn nói cái gì?”
“Nói rằng phải lễ phép với bố chồng mẹ chồng, phải chu đáo, phải làm theo
ý của ông bà nội, ông bà đã lớn tuổi, cũng giống như đứa bé phải dỗ dành, còn
phải...” Cô muốn nói mà thôi.
“Còn phải cái gì?” Anh nghe đến say sưa ngon lành.
“Phải yêu anh, tốt với anh, mẹ nói làm ngôi sao chỉ là tạm thời, làm vợ là cả
đời.”
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Anh cầm cái mâm trong tay cô, giữ chặt vai của cô để cho xoay người nhìn
anh, lộ vẻ xúc động nhìn cô nói: “Em nói thế nào?”
“Cả đời em sẽ cưng chiều anh, rất yêu anh, đối xử tối với anh... Như một
người chồng.” Sóng mắt cô óng ánh như thể hiện Endless Love với anh.
“Em phải nhớ kỹ lời hứa của mình cả đời, vợ tương lai.” Anh khẽ vuốt
khuôn mặt xinh đẹp của cô, đây là người con gái anh mãi cưng chiều, anh mãi
mãi yêu nàng.
Anh ôm cô nồng nhiệt, hôn cô, ở trên môi của cô, trong lòng, in dấu thề ước
vĩnh hằng của mình.
Anh vô cùng cưng chiều cô, chỉ dành riêng cho một mình cô.
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