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Phần 2

-K

hả Phong! Anh đã đuổi việc cô ta rồi phải không?

Khả Phong gật đầu, trả lời Uyên Chi:
- Phải!
Uyên Chi bá cổ anh, nũng nịu:
- Cám ơn anh! Khả Phong!
Khả Phong tuy có hơi bực mình nhưng anh cố chịu đựng:
- Việc gì?
- Anh đã trút giận giùm cho em.
- Ai bảo với em như vậy?
- Thì chẳng phải là anh đã đuổi việc cô ta vì cô ta dám chọc giận em.
- Điều đó chỉ có em nghĩ thôi. Không đúng sự thật.
Uyên Chi giận dỗi:
- Vậy tại sao anh lại đuổi việc cô ta?
- Không biết. Chỉ thấy thích là đuổi thôi.
Uyên Chi cười khanh khách:
- Chính vì thế mà em mới thích anh. Em thích cái tính bất cần sự việc của anh.
Thưởng cho anh nè.
Uyên Chi cúi xuống hôn lên má Khả Phong, khiến dấu son môi in trên mặt. Khả
Phong bực bội đẩy Uyên Chi ra:
- Anh đã nói với em rồi, đây là phòng làm việc, phải có ý tứ, giữ gìn tác phong một
chút.
Uyên Chi giãy nảy khóc lóc:
- Khả Phong! Tại sao anh lại đối xử với em như thế? Ở Sài Gòn, anh đâu có như vậy.
Lúc nào anh cũng chiều chuộng em, và lúc nào mình cũng hôn nhau được mà.
- Ở Sài Gòn khác, còn ở đây phải khác.
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Tưởng giải thích như thế là Uyên Chi sẽ hiểu ra vấn để. Nào ngờ cô còn khóc to hơn:
- Em biết mà! Ở Sài Gòn thì anh yêu thương, chiều chuộng em. Còn ở đây thì anh
không thể, vì...
Uyên Chi tức tưởi:
- Vì ở đây đã có cô ta rồi.
- Cô nào hả?
- Thì Bạch Vân đó.
Khả Phong nhìn quanh như sợ có ai nghe được lời của Uyên Chi:
- Nè, Uyên Chi! Em đừng có nói lung tung nghe. Lỡ như người ta nghe tiếng thì...
- Thì sao hả?
- Người ta sẽ cười chúng ta.
- Cười cái gì? Em nói đúng sự thật mà.
- Sự thật cái gì mà sự thật. Anh cũng như em, vừa mới xuống đây, và mới gặp cô ta
lần đầu.
- Vậy mới có điều đáng nói. Vừa gặp mặt cô ta, anh đã bị tiếng sét ái tình đánh trúng.
Anh đã bị cô ta mê hoặc rồi nên mới có thái độ đó với em.
- Uyên Chi! Em nên cẩn thận lời nói của mình một chút.
- Em sẽ la lên cho mọi người cùng biết sợ gì chứ?
Biết tính Uyên Chi. Một khi bốc đồng cô rất liều lĩnh. Khả phong đành phải dỗ dành:
- Uyên Chi! Bình tĩnh lại đi nào. Anh vẫn yêu em mà.
Uyên Chi vẫn khóc thút thít:
- Yêu em mà đối xử với em như vậy hả?
- Anh xin lỗi!
- Em biết em đã quá cũ rồi, nên anh muốn loại bỏ đi để thay vào người mới.
- Khổ quá đi! Chẳng lẽ em nghĩ long dạ anh xấu xa như thế hả?
- Đàn ông nào mà chẳng xấu chứ! Ai lại không ham của lạ, không thích gái đẹp chứ.
- Người ta khác, anh khác.
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- Em thấy tất cả đều như thế. Ngoại trừ một điều.
- Điều gì?
- Anh có thể chứng minh cho em thấy anh không phải là loại người đó.
- Được. Rồi em sẽ thấy.
Uyên Chi gợi tình:
- Điều em muốn thấy trước nhất là anh hãy chứng minh cho em thấy rằng: anh yêu
em.
- Bằng cách nào.
- Hôn em.
- Ở tại đây?
- Phải.
- Nhưng đây là văn phòng làm việc.
- Phòng giám đốc ai dám vào chứ?
- Nhưng...
- Không có lý lẽ nào để từ chối cả. Nếu không thì em sẽ cho mọi người ở đây biết rằng
anh thích Bạch Vân. Vì thích Bạch Vân cho nên...
- Đừng nói nữa!
- Anh sợ rồi hả?
- Phải! Anh sợ sự chiếm hữu của em. Anh không biết là em yêu anh hay là vì muốn
đoạt ấy anh.
- Cả hai! Em yêu anh và em muốn chiếm hữu lấy anh. Đó không phải là điều xấu.
- Nhưng nó sẽ làm cho anh rất ngột ngạt.
- Em thích như thế. Em thích anh sẽ bị chết ngộp luôn trong vòng tay em. Anh phải
làm theo mọi ý thích của em.
- Anh không phải là một con rối để cho em điều khiển.
- Có sao đâu. Hai chúng ta yêu nhau, chiếm hữu lấy nhau, điều khiển nhau và cùng
nhau hưởng thụ hạnh phúc của tình yêu đó. Anh không thích sao?
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Dù sao Khả Phong cũng cho là Uyên Chi có lý. Khi yêu, ai mà không ích kỷ chứ.
Huống hồ Uyên Chi đã quen được nuông chiều. Anh nhớ tới lời của một thằng bạn:
- Có người yêu đẹp thì vinh dự khi ra ngoài, nhưng khi về nhà phải đóng vai một anh
hầu thật tốt.
Khả Phong mỉm cười với mình:
- Ai biểu mình nằm trong vế đó. Mình thích có người yêu đẹp làm chi. Phải chịu thôi.
- Nè! Nghe em nói có lý rồi phải không? Trong tình yêu, ai lại chẳng đam mê. Anh và
em thì cũng không thể là ngoại lệ, phải không?
Khả Phong nhìn vào đôi mắt long lanh, đôi môi gợi cảm của Uyên Chi mà xao xuyến
cả lòng. Uyên Chi nắm bắt thời cơ, cô cúi xuống, chiếc áo rộng cổ để lộ cả phần ngực
trắng ngần. Cô ngả đầu vào anh lơi lả:
- Hôn em đi!
Khả Phong không dằn lòng mình được. Anh ghì chặt lấy Uyên Chi, đặt đôi môi mình
vào đôi môi mọng của người tình.
Uyên Chi đê mê trong nụ hôn cháy bỏng. Cô cũng ghì chặt lấy anh, đôi môi cô cũng
run run, hơi thở như dồn dập hơn.
- Ủa!
Tiếng động mạnh từ cánh cửa cùng tiếng thốt bất ngờ vang lên khiến cả hai giật mình
buông nhau ra.
Chị tạp vụ mặt xanh như tàu lá, run run giọng:
- Xin lỗi! Cửa phòng không khóa. Tôi tưởng giám đốc đã về rồi nên vào dọn dẹp.
Khả Phong vừa ê mặt vừa tức tối, nhưng anh không thể nào nói được gì. Bởi vì đây là
giờ nghỉ, bổn phận của nhân viên tạp vụ là phải vào dọn phòng. Anh xua tay:
- Chị đi ra đi.
- Dạ. Xin lỗi giám đốc.
Khả Phong trút bực dọc vào Uyên Chi:
- Thấy không? Đủ ê cả mặt chưa hả?
- Anh...
- Cô ở lại đây một mình đi.
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Khả Phong nói xong, anh hậm hực bước ra khỏi phòng. Uyên Chi sau phút sững sờ
vội chạy theo Khả Phong:
- Khả Phong! Khả Phong! Chờ em với!


 

B

ạch Vân thơ thẩn đi qua các con đường. Cô muốn tìm một địa chỉ nào cần tuyển

nhân viên để xin việc làm. Đi suốt cả ngày mà vẫn không có nơi nào phù hợp với khả
năng mình. Bạch Vân chán nản định quay về. Cô bỗng nhìn thấy tấm phích treo bên
đường:
“Cần tuyển một hướng dẫn viên du lịch tốt nghiệp đại học và có kinh nghiệm thực tế”.
Bạch Vân muốn reo lên:
- Đây đúng là nơi mình cần tìm rồi.
- Bạch Vân hớn hở bước vào nhà hàng khách sạn “Sao Biển” in quảng cáo treo rên
tường dập vào mắt cô.
“Nhà hàng khai trương ngày... tháng....xin được hân hạnh phục vụ quý khách”.
Bạch Vân nói thầm:
- Thì la đây là một nhà hàng khách sạn vừa mới khai trương. Thảo nào mà mình
không biết.
Bạch Vân càng mừng hơn, bởi vì đây là một địa điểm mới khai trương. Chắc hẳn là rất
cần và rất thiếu nhân viên.
Bạch Vân càng tự tin hơn:
- Mình có cơ hội tuyển dụng rồi.
Bạch Vân hớn hở bước vào quầy tiếp tân, cô còn lúng túng chưa biết bắt đầu như thế
nào thì anh bồi bàn đã đon đả chào mời.
- Chào chị! Xin lỗi chị đi mấy người để tụi em sắp xếp phòng?
Bạch Vân đã lúng túng càng lúng túng hơn. Cô ấp úng:
- Không phải. Tôi đến đây là...
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- A! Chị cần tìm người hả? Là ai vậy? Có số điện thoại không? Chúng tôi sẽ giúp chị.
Nhà hàng mới khai trương, khách đến cũng đông lắm.
Bạch Vân lắc đầu:
- Cũng không phải. Tôi không có tìm người.
Anh bồi bàn có vẻ hơi bực mình:
- Đến nhà hàng không tìm người cũng không ăn uống. Vậy chị đến đây để làm gì hả?
- Tôi muốn xin việc.
- Xin việc?
Anh bồi bàn trợn mắt hỏi. Bạch Vân bình thường không phải là người nhút nhát
nhưng trong trường hợp này cô cũng rụt rè:
- Tôi... tôi nhìn thấy tấm bảng tuyển nhân viên, nên tôi mới vào xin được vào làm
trong nhà hàng.
- Chị đến phòng tổ chức nhân sự đi.
- Ở đâu vậy anh?
- Chị lên lầu vào phòng đầu tiên đó.
- Dạ, Cám ơn anh.
- Không có gì.
Nụ cười cởi mở hiện ra trên môi anh làm Bạch Vân yên dạ hơn. Chừng như câu nói ấy
không đủ chứng minh sự thân thiện của mình, anh ta cố tỏ ra lịch sự hơn:
- Đồng nghiệp mà. Chúc may mắn.
Anh ta xòe bàn tay của mình ra để bắt tay Bạch Vân. Bạch Vân giật mình thụt lùi. Anh
ta chẳng những không giận mà còn cười xởi lởi:
- Không sao! Ngày đầu mới gặp mà. Trước lạ sau quen thôi.
Bạch Vân cũng bối rối gật đầu:
- Trước lạ sau quen. Cám ơn anh đã hướng dẫn cho tôi.
- Đâu có gì.
Bạch Vân chào anh bồi bàn vui tính rồi vội vã lên lầu. Cô không muốn mất thêm thời
gian khi chưa biết được kết quả của mình.
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Bạch Vân đứng trước cửa phòng tổ chức nhân sự mà lòng hồi hộp lạ thường. Có lẽ áp
lực từ chỗ không có việc làm sợ bị từ chối đã làm cô lo lắng. Cuối cùng cô cũng mạnh
dạn đưa tay gõ cửa:
- Cứ vào!
Giọng nói ồm ồm bên trong càng làm tăng thêm sự hồi hộp của Bạch Vân:
- Chà! Gay nữa rồi! Gặp người già thì thường hay khó tính. Bộ dạng của mình chẳng
nhu mì không khéo bị từ chối thì khổ.
- Vào đi!
Giọng nói bên trong như thúc giục khiến Bạch Vân càng lúng túng. Cô đẩy cửa bước
vào:
- Chào ông!
- Hả?
Tiếng kêu thảng thót của người ngồi trên ghế làm Bạch Vân giật mình nhìn thẳng vào
người đối diện. Cô cũng thốt lên:
- Hả! Ông...
Trước mắt cô là một người thanh niên còn rất trẻ, đầy phong độ. Chỉ tiếc rằng giọng
nói của anh ta thật lão:
- Xin lỗi anh!
- Đâu có gì. Tôi chấp nhận sự thật mà.
Giọng anh ta hơi cay đắng. Bạch Vân liếc nhìn tấm bảng nhỏ đặt trên bàn cô đọc
thầm:
- “Trần Trung Cang, trưởng phòng nhân sự”.
Bạch Vân nghĩ thầm:
- Oách dữ à! Còn trẻ mà đã được cất nhắc làm trưởng phòng rồi, chắc hẳn là thân thế
với ông chủ lắm.
- Cô cần gì?
Câu hỏi của Trung Cang cắt ngang dòng suy nghĩ của Bạch Vân:
- Tôi... tôi...
- Tôi sao?
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- Tôi muốn xin việc làm.
- Cô muốn làm gì ở nhà hàng khách sạn này. Bồi bàn hay tiếp tân?
Bạch Vân lắc đầu. Cô nói ý của mình:
- Tôi muốn làm hướng dẫn viên du lịch.
Trung Cang tròn mắt:
- Hướng dẫn viên du lịch?
- Phải!
- Cô có biết việc làm này rất khó. Nó đòi hỏi trình độ và kinh nghiệm giỏi hay không?
Bạch Vân gật đầu:
- Tôi biết!
Biết mà lại xin việc đó hả?
- Tại vì tôi có đủ những điều kiện mà anh cần.
- Hả! Cô nói sao?
- Tôi đã tốt nghiệp đại học ngành du lịch và đã có kinh nghiệm hướng dẫn khách du
lịch trong hai năm.
- Cô…
Trung Cang nhìn Bạch Vân như hoài nghi. Bạch Vân bồi thêm:
- Tôi còn có khả năng tiếp chuyện lưu loát với khách nước ngoài bằng ngoại ngữ. Đây
là những văn bằng chứng thật của tôi.
Trung Cang nhận tập hồ sơ trên tay Bạch Vân. Anh xem xong khẽ gật đầu. Bạch Vân
sung sướng muốn reo lên:
- Anh nhận tôi rồi hả?
- Cô còn phải vượt qua một cửa ải nữa.
- Cửa ải nào?
- Quy định của chúng tôi là một nhân viên hướng dẫn du lịch phải biết ca tài tử.
- Ca tài tử?
- Phải. Cô có đáp ứng được điều kiện tuyển dùng này không?
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- Việc này thì.
- Thì sao hả?
- Thì tôi chào thua.
- Như thế thì không được rồi. Hiện nay bộ môn nghệ thuật đờn ca tài tử rất được mến
mộ, nhất là các khách du lịch nước ngoài. Khu du lịch nào cũng có câu lạc bộ đờn ca tài
tử để phục vụ cả. Nhà hàng khách sạn chúng ta không thể thiếu bộ phận này. Và chúng
tôi cần tuyển dụng một hướng dẫn viên có trình độ và kinh nghiệm chuyên môn, lại có
thể biết ca tài tử để phục vụ.
- Điều này thì... điều này thì...
Trung Cang trả xấp hồ sơ cho Bạch Vân:
- Xin lỗi, chúng tôi không thể tuyển dụng cô được.
Bạch Vân thất vọng. Trước mắt cô hiện rõ như in thái độ hách dịch lúc đuổi việc cô
của Khả Phong. Bức xúc, cô muốn hét lên:
- Anh không thể không nhận tôi được.
Trung Cang ngạc nhiên nhìn cô. Bạch Vân nói như phân trần:
- Ý tôi là tôi có thể đi học bộ môn này.
- Đi học?
- Phải! Tôi sẽ đi học. Tôi hy vọng rằng tôi sẽ làm tốt điều kiện này.
- Cô có lòng tin như thế sao?
- Phải! Anh cho tôi cơ hội đi. Tôi sẽ vừa làm vừa học. Tôi hứa với anh là tôi sẽ hoàn
thành điều kiện này trong thời gian ngắn.
- Tôi tin cô.
- Cám ơn anh!
- Cô định bao giờ sẽ đi học?
- Ngay bây giờ.
- Ngay bây giờ?
- Phải! Tôi sẽ tìm thầy học ngay bây giờ.
Trung Cang động viên cô:
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- Nếu cô có chất giọng tốt thì việc học ca sẽ không khó khăn mấy. Chúc cô thành
công.
- Cám ơn anh! Chào anh!
- Chào cô!
Bạch Vân ra về trong tâm trạng nửa vui mừng, nửa lo lắng. Cô lầm thầm một mình:
- Đúng là số mình có sao chổi. Đi đâu cũng gặp toàn là khó khăn.
Nhưng cô lại vui lên:
- Không sao! Bạch Vân này có khó khăn nào mà chưa từng nếm hả? Dù sao được học
thêm một bộ môn nghệ thuật này cũng thật thú vị.
Bạch Vân liên tưởng đến những danh ca có tiếng trong làng nghề. Cô cười tủm tỉm
một mình:
- Nếu ngày nào mình được lên sân khấu ca diễn như những nghệ sĩ ấy thì hay biết
mấy.
Bạch Vân thật sự vui với ý nghĩ của mình.


 

N

ói thì dễ nhưng khi bắt tay vào việc thì mới thấy khó khăn. Bạch Vân không biết

phải bắt đầu từ đâu để “tầm sư học đạo”. Qua tìm tòi, Bạch Vân tìm một địa chỉ để học
hỏi.
Bạch Vân đi hết con lộ rẽ vào một ngỏ hẻm băng qua một khu vườn để đến nhà một
nghệ nhân. Theo lời giới thiệu của một chị, nghệ nhân được gọi là: “Anh Ba” chuyên dạy
đàn ca tài tử cho giới mộ điệu. Cô hồi hộp bước vào nhà. Một người đàn bà đon đả tiếp
cô:
- Chào em!
Bạch Vân rụt rè:
- Chào chị!
Bạch Vân nhìn qua phòng khách. Dưới bộ xa-lông là những chiếc hộp gỗ mà Bạch
Vân đoán là chiếc song láng. Trên tường treo nhiều nhạc cụ từ đàn ghita cho đến đàn bầu
và nhiều nhạc cụ dân tộc khác.
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- Mời em ngồi!
Tiếng người đàn bà vang lên cắt ngang sự quan sát của Bạch Vân:
- Dạ, cám ơn chị.
- Em tìm chị có chuyện gì không?
Bạch Vân rụt rè:
- Dạ, em muốn đến đây để nhờ anh chị chỉ dạy cho em.
- Em muốn học gì?
- Em muốn học ca tài tử.
Người đàn bà nhìn Bạch Vân một lượt như quan sát để đánh giá cô:
- Em đã từng học ở đâu chưa.
- Dạ, chưa.
- Muốn học ca cũng không phải khó. Nhưng khó nhất là…
- Là gì hả chị?
- Chất giọng của em. Nếu chất giọng của em tốt thì việc học ca sẽ không mấy khó
khăn.
- Em xin anh chị giúp đỡ cho em. Em sẽ cố gắng học tốt.
- Ở đây anh chị sẵn sàng dạy cho tất cả mọi người. Nhưng…
- Chị đừng lo. Em biết mà, em sẽ đóng tiền học phí đàng hoàng.
- Không phải! Ý chị không nói đến vấn đề tiền bạc. Mà chị muốn nói đến nguyên tắc.
- Là sao hả chị?
- Ở đây, nếu học viên nào chịu học phải học đến nơi đến chốn. Phải học đầy đủ bài
bản, không được học nửa chừng bỏ dở.
- Dạ, em xin hứa!
- Vậy em sẵn sàng thử giọng chưa?
- Dạ.
- Để chị vào gọi anh Ba ra đàn cho em hát nghe.
- Dạ. Cám ơn chị!
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Chị Ba quay vào trong. Một lát sau một người đàn ông bước ra phòng khách. Bạch
Vân đoán chừng đây là anh Ba, Bạch Vân đứng lên chào anh:
- Chào thầy!
- Chào em! Em muốn học ca à?
- Dạ. Em xin được thầy chỉ dạy.
- Tôi đã nghe vợ tôi nói qua về em. Em lần đầu mới bước vào lãnh vực nghệ thuật này
hả.
- Dạ.
- Không sao. Chỉ cần em có chất giọng tốt thì việc học ca sẽ không khó đâu.
Bạch Vân thật hồi hộp. Bởi vì từ xưa đến nay chỉ ca theo tự phát. Cô chưa bao giờ ca
có đàn. Cô không biết mình ca có phù hợp với tiếng đàn không?
Anh Ba cầm cây đàn ghita lên so đây rồi bảo:
- Em ca đi!
Bạch Vân bấn loạn khi nghe tiếng đàn rao lên. Âm thanh như thúc giục thôi thúc lòng
người. Anh Ba đưa mắt nhìn Bạch Vân như chờ đợi. Bạch Vân đành phải hát một bài
theo điệu Nam Xuân:
- “Tích xưa! Có chàng tên là Lục Vân Tiên. Tuổi hai tám xuân xanh, hằng ôn nhuần
sử kinh...”.
Anh Ba nhìn Bạch Vân khẽ lắc đầu:
- Em bị lạc giọng rồi.
- Em...
- Em cần có thời gian luyện giọng lại, sau đó mới có thể học ca được. Em gặp chị Ba
đi, chị sẽ luyện giọng lại cho em. Xin lỗi, tôi có chút việc.
Anh Ba đứng lên mang theo sự thất vọng não nề của Bạch Vân. Bao nhiêu ước mơ ấp
ủ trong lòng cô bỗng dưng tan biến. Cô cúi đầu suy nghĩ:
- Mình không có khả năng sao?
- Em đừng nản lòng. Ai mới bước vào cũng phải thế. Chỉ cần em kiên trì, chị tin rằng
em sẽ thành công.
- Cám ơn chị đã động viên em.
- Nếu em chịu khó luyện giọng thì mọi việc đâu có khó.
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- Dạ.
- Giọng của em hơi yếu so với dây đàn. Anh Ba rất khó trong việc đào tạo học trò.
Học trò của anh ca phả đúng với dây đàn. Bài bản, nhịp nhàng cũng đòi hỏi chính xác.
Em có đồng ý theo anh chị học hỏi không?
- Dạ.
- Mỗi ngày em đến đây, chị sẽ luyện giọng cho em trong hai tiếng. Nhẫn nại là bước
đầu của thành công, em hiểu chứ?
- Dạ, hiểu.
- Đây là tập bài hát. Em về nghiên cứu rồi đến đây chị luyện giọng cho.
- Cám ơn chị!
- Đâu có gì. Chị chỉ giúp cho chồng chị thôi.
- Em hiểu.
- Thôi, em về đi! Sắp xếp xong công việc em hãy đến với chị.
- Dạ. Cám ơn chị. Chào chị.
Bạch Vân thơ thẩn ra về. Khó khăn bước đầu đã làm cô chùn bước. Nhưng không, khó
khăn nào cô cũng phải vượt qua. Phải tiến lên đạt được mục đích mà mình mong ước.
Bạch Vân bước đi với bao tâm huyết trong lòng.


 

-K

hả Phong! Anh đưa em đi chơi đi Uyên Chi đẩy cửa bước vào phòng nũng nịu

nói. Khả Phong nhăn mặt nhìn cô, nhắc nhở:
- Uyên Chi! Lần sau khi vào phòng, em nhớ gõ cửa.
Uyên Chi sà đến bá cổ anh:
- Em mà cũng phải gõ cửa nữa sao?
- Đây là phòng làm việc. Ai cũng không ngoại lệ cả.
Uyên Chi giận dỗi:
- Như vậy có nghĩa là em cũng bình thường như mọi người ở đây.
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- Uyên Chi! Đừng có làm khó dễ anh mà.
- Anh làm khó em thì có. Anh đưa em xuống đây rồi bỏ mặc em không ngó ngàng gì
đến cả.
- Uyên Chi! Em phải suy nghĩ chứ. Chúng ta xuống đây là để thay ba điều hành công
việc, chứ đâu phải đi chơi.
- Nhưng mình có thể kết hợp mà.
- Được! Để anh kêu hướng dẫn viên dẫn em đi chơi.
Uyên Chi giãy nảy:
- Em không chịu. Em chỉ thích đi với anh có anh bên cạnh mà thôi.
- Uyên Chi! Anh còn có quá nhiều công việc cần giải quyết, đâu thể suốt ngày rong
chơi với em được. Em chịu khó đi với, nhân viên của anh đi.
- Đi với nhân viên của anh hả? Em không dám đâu. Lỡ như gặp một nhân viên tốt
bụng như Bạch Vân thì…
Khả Phong cau có:
- Đừng nhắc đến cô ta nữa.
- Tại sao? Anh cảm thấy day dứt khi nhắc đến cô ta chứ gì?
- Tại sao anh phải day dứt chứ?
- Vì anh đã đuổi việc cô ta trong phút bốc đồng, nóng giận. Anh ân hận về việc làm
của mình.
Khả Phong nạt lớn:
- Đừng nói nữa!
Uyên Chi như bị tát gáo nước lạnh vào mặt. Đây là lần đầu Khả Phong có thái độ này
với cô. Uyên Chi tự ái ra mặt:
- Sao, tôi đã nói đúng mạch rồi phải không? Đâu có cần anh phải ngồi đây mà day dứt,
ân hận. Đi tìm cô ta đi, đi tìm mà van xin cô ta trở lại, đưa cô ta lên ngồi kế bên anh mà
chuộc lỗi.
- Uyên Chi! Em quả là một người có miệng mồm thật cay độc. Lời nói của em chẳng
khác nào lưỡi dao nhọn đâm xoáy vào tim người khác vậy.
Uyên Chi cười nhạt:
- Té ra trong mắt anh, em không khác gì một loại hồ ly đã thành tinh.
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- Uyên Chi! Anh xin em mà.
- Em xin anh thì có. Khả Phong! Anh đừng có thái độ lạnh lùng với em như vậy. Em
không chịu nổi đâu, Khả phong.
Uyên Chi thút thít khóc. Bởi vì cô biết thế yếu của Khả Phong, anh không chịu nổi
nước mắt của đàn bà con gái. Anh ôm vai cô dỗ dành:
- Uyên Chi! Đừng vậy mà.
Uyên Chi biết đây là thời khắc quyết định, cô không thể làm căng hơn được nữa. Cô
ngả vào lòng anh nức nở hơn:
- Khả Phong! Đâu có lý do gì mà chúng ta phải giày vò nhau, làm khổ nhau hả anh?
- Đừng vậy mà, Uyên Chi! Đừng vậy mà em!
- Khả Phong! Em vui hay buồn là do anh cả. Em xuống đây là vì anh mà. Dù là vì lý
do nào, anh cũng không có quyền bỏ rơi em ở một nơi xa lạ như thế này.
Khả Phong cũng nhận thấy sự vô lý của mình. Anh cũng không biết vì lý do nào mà
anh bực bội, bỏ mặc Uyên Chi. Tất cả cũng không phải hoàn toàn vì công việc. Có lẽ sự
việc xảy ra với Bạch Vân đã làm anh khó chịu. Anh luôn cảm thấy mình hồ đồ trong
quyết định đuổi việc Bạch Vân.
- Khả Phong!
Giọng Uyên Chi êm ái:
- Đừng tạo ra không khí căng thẳng giữa hai chúng ta nữa, Khả Phong.
- Anh cũng đâu muốn thế.
- Vậy mình ra ngoài thư giãn một chút nghe, Khả Phong?
Đâu có lý do gì mà từ chối điều yêu cầu chính đáng của Uyên Chi. Cô theo anh xuống
đây là để được tham quan, du lịch mà.
- Mình đi đâu, Uyên Chi?
Uyên Chi hồ hởi:
- Đi đâu cũng được. Chỉ cần có anh bên cạnh, đi đâu mà không vui chứ?
Khả Phong cảm thấy tội nghiệp Uyên Chi. Tuy cô hơi quá đáng vì đã quá quen, được
nuông chiều. Nhưng có điều không thể phủ nhận là cô rất yêu anh. Và anh, anh cũng
không thể dằn lòng trước nét đẹp cực kỳ quyến rũ của Uyên Chi.
- Chúng ta đi bộ quanh bãi biển nghe?
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- Rất lý thú! Hôm nay anh với em mình cùng nhau lên đồi hồng để trượt xuống dốc
nghe.
- Em không sợ sao?
Uyên Chi lắc đầu nũng nịu:
- Có anh, em không sợ gì tất cả.
Uyên Chi vui hẳn lên. Cô đã củng cố được thế lực của mình. Dù sao vị trí của cô trong
lòng anh cũng không phải nhỏ. Cô yêu anh bởi vì anh là mẫu người mà phụ nữ không thể
không yêu.
Uyên Chi thúc giục:
- Mình đi đi anh.
Khả Phong tạm quên đi nỗi bực dọc của mình. Anh hòa cùng niềm vui với Uyên Chi,
đi trong nắng chiều của biển.
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