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Chương 6
Đoạn Kết

Đ

ầu xuân, đường phố ngập màu xanh mơn mởn của cây cối, hoa cỏ.

Chạng vạng, trong lúc cùng Cố An Sênh đi tản bộ, ngang qua cửa hàng váy
cưới, Tô Mạch dừng chân, chỉ vào đôi trai gái trong tấm áp phích khổ lớn và
nói: “Sau này kết hôn, tớ cũng muốn một bộ váy đẹp như thế kia!”.
Cố An Sênh gật đầu cười: “Được”.
Đêm hôm ấy, Tô Mạch nhận được một cuộc điện thoại lạ.
Hai người giữ máy hơn một tiếng đồng hồ, nhưng không ai nói câu nào. Đến
khi di động báo pin yếu, Tô Mạch mới mở miệng: “Điện thoại hết pin rồi, em
gác máy đây”.
Bên kia rốt cuộc truyền tới tiếng thở dài.
“Anh đang ở ngoài cửa nhà em.”
“Hả?”
“Tô Mạch, anh đã từng nói với em chưa? Năm mười bảy tuổi, anh chết hụt.”
...
“Bố mẹ anh kết hôn không phải vì yêu, chỉ là quan hệ làm ăn. Từ lúc lọt
lòng, anh đã không nhận được tình thương của mẹ, chưa một lần được mẹ bế,
cho dù anh học giỏi, ngoan hơn nhiều so với những đứa trẻ cùng tuổi. Mẹ anh
rất đẹp, nhất là lúc cười. Thế nhưng, mẹ chưa bao giờ cười trước mặt anh. Năm
mười bảy tuổi, anh theo mẹ tham gia một bữa tiệc, mẹ không cho tài xế đi cùng
mà tự mình lái xe. Ngồi trong xe, mẹ bỗng dưng nói với anh rất nhiều chuyện.
Thậm chí, mẹ không nhìn đường, mà chỉ nhìn anh, vừa nhìn vừa nói: Nếu cuộc
hôn nhân này không có mày, anh Minh sẽ không lo lắng nhiều như vậy. Tao đã
có thể yên ổn sống cùng anh ấy. Bố con mày là hung thủ bóp chết hạnh phúc
của tao!”
...
“Sau đó, mẹ anh rú ga như điên lao vào rào chắn bên vệ đường. Bà muốn
hủy hoại tất cả những thứ ngăn cản tình yêu của bà. Nhưng anh mạng lớn, sống
đến bây giờ...”
...
“Tô Mạch, em từng hỏi anh, ngày nào cũng sống trong lừa gạt, dối trá, có
mệt hay không? Nếu em trải qua cảm giác bị người thân nhất đẩy xuống địa
ngục, liệu em có còn tin tưởng vào thế giới này không? Anh sai ư? Anh không
nên hận thù ư?”
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Tô Mạch khẽ nói: “Anh có thể hận, nhưng không nên đánh đồng tất cả”.
Tần Sở lặng im. Lát sau, anh chợt lên tiếng: “Hôm nay, anh đã nhìn thấy em,
em và Cố An Sênh”.
“Ừm...”
“Giấc mộng bao nhiêu năm qua trở thành hiện thực, rất hạnh phúc phải
không?”
Tô Mạch không đáp.
Anh lại nói tiếp: “Tô Mạch, hiện giờ điều anh ghét nhất chính là chứng kiến
em hạnh phúc! Hễ thấy em hạnh phúc, anh lại muốn phá hoại”.
“Ừ. Xưa nay anh vốn không phải người lương thiện.”
“Anh có nên đeo tấm biển kẻ ác đó đến cuối cuộc đời không?”
...
“Tô Mạch, có những chuyện, anh không bao giờ nói lại lần thứ hai. Vì thế
em nghe cho kỹ!”
“Anh nói đi!”
...
Tô Mạch không biết sau đó Tần Sở nói những gì, bởi vì cô đã quên, hoặc cố
gắng quên.
Nhưng nếu được lựa chọn, cô vĩnh viễn không muốn nhớ đến cuộc điện
thoại ấy.
Anh nói...
“Khi Lưu Minh Nghĩa chưa qua đời, em từng hỏi anh, vì sao anh không
giúp? Lúc đó anh trả lời, anh muốn bảo vệ một người. Em đoán Bạch Ly, sau
đó lại đoán là Kỷ Vân Chi. Nhưng, đều không phải!
Tô Mạch, người anh muốn bảo vệ, thực ra là em. Anh sợ em biết sự thật sẽ
thất vọng, sẽ đau đớn, giống như cảm giác anh đã từng trải qua, rồi em sẽ
không tin vào bất cứ ai nữa! Anh không muốn em phải nếm trải mùi vị của loại
thuốc kịch độc ấy...
Tối hôm đó, nửa đêm em gọi điện nói với anh, mọi chuyện là do Bạch Lâm
làm. Ngay sáng hôm sau, anh đã đi tìm Bạch Lâm. Lúc ấy, cô ta quá hoảng
loạn, anh chỉ cần mớm lời là cô ta khai bằng sạch. Em biết cô ta nói gì không?
Bạch Lâm nói, tối hôm Giao thừa, cô ta cũng có mặt ở ngõ nhà em, chứng
kiến Lập Hạ bị dọa cho hồn bay phách lạc, cô ta đã mềm lòng. Lúc ấy, cô ta
đang định ra mặt bảo gã kia dừng lại thì bị người khác kéo về. Người ngăn cản
cô ta, chính là Cố An Sênh của em!
Cậu ta nói với Bạch Lâm, đã đâm lao thì phải theo lao! Thế là Bạch Lâm đã
vô tình giúp cậu ta diễn một vở kịch hay. Còn nữa, em cho rằng vì sao gã trọc
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đột nhiên thay đổi khẩu cung, không đến làm nhân chứng trong phiên tòa đầu
tiên? Ngoài em, Lập Hạ, Cố An Sênh ra, còn ai biết các em đã đến gặp gã? Ai
đã mật báo cho Chu Gia Ngôn biết để cậu ta đi bịt miệng nhân chứng? Em nghĩ
Cố An Sênh thật sự muốn giúp em và Lập Hạ thắng kiện ư? Cậu ta chỉ lợi dụng
lòng tin của em và Lập Hạ mà thôi.
Về phần vì sao màn kịch cuối cùng lại không lên sàn, anh nghĩ, đó là vì cậu
ta mềm lòng. Vì sao mềm lòng? Vì em.”
Sau đó, Tần Sở còn nói rất nhiều, chưa bao giờ anh nói nhiều đến thế, dường
như anh đang muốn tạm biệt cô.
“Tô Mạch, em nhất định cũng không biết năm mười bảy tuổi sau khi tỉnh lại
từ vụ tai nạn xe đó, anh đã đến ngõ Tịnh Thủy. Anh muốn đến xem rốt cuộc con
trai của người đàn ông mà mẹ anh yêu là đứa trẻ như thế nào? Có gì xuất sắc
hơn anh? Vừa tới nơi, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt anh chính là em đang
bị một đám trẻ con khác bắt nạt. Lúc đó em bao nhiêu tuổi nhỉ? Cùng lắm là
mười ba, thân hình tròn trịa ngồi bệt dưới đất, vậy mà vẻ mặt vẫn ương ngạnh,
nhìn em lúc ấy rất buồn cười. Chắc em lại nghĩ anh là một kẻ máu lạnh phải
không? Trông thấy vậy mà không thèm ra giúp đỡ? Thực ra là có, nhưng anh
chậm hơn Cố An Sênh một bước.
Tô Mạch, em biết không? Anh chưa bao giờ tin vào số phận. Nhưng từ khi
em xuất hiện, anh đã tin! Ngày em nhận ông nội, em có nhớ đã hỏi anh câu gì
không? Em hỏi, nếu chỉ còn sống một ngày, anh muốn làm gì. Lúc ấy anh nói
không muốn trả lời câu hỏi phi thực tế của em, nhưng thực ra là anh không
biết! Anh không biết mình sẽ làm gì, hay muốn làm gì! Nhưng hiện tại, anh đã
có thể trả lời em rồi.
Nếu ngày mai phải lìa xa cõi đời này, việc anh muốn làm chính là, nhắc nhở
bản thân, vĩnh viễn không được đem lòng yêu em!”
Như là định mệnh, Tần Sở nói đến đây, di động của Tô Mạch cũng tự động
sập nguồn. Cô đè xuống nỗi kích động trong lòng, trở dậy tìm sạc pin. Tìm được
rồi, bàn tay lại không ngừng run rẩy đến nỗi mãi không thể cắm rắc vào.
Cô biết, anh sắp kết hôn. Ngày mai thôi.
Cô nhớ tới tấm áp phích mình nhìn thấy lúc chiều, nhớ tới vẻ mặt ảm đạm
của Cố An Sênh khi đó.
Trong hình, cô gái mặc váy cưới có vẻ đẹp thanh tao, dịu dàng, đứng khép
nép bên cạnh người đàn ông tuấn tú, lỗi lạc. Người đàn ông ấy đã từng tựa cằm
vào vai cô khi hai người đứng trên đài ngắm cảnh cao nhất thành phố B, ngắm
nhìn màn pháo hoa mừng năm mới.
Đi tản bộ trở về, hình ảnh đôi nam nữ ấy vẫn không ngừng ẩn hiện trong đầu
cô. Dừng lại trước đầu con ngõ nhỏ, Tô Mạch quay người lại, nói với Cố An
Sênh: “Cậu hôn tớ được không?”.
www.vuilen.com

186

Tác giả: Lâm Phỉ Nhiên

Người dịch: Vương Thanh Tâm (Sahara)

CHẲNG THỂ NÓI LỜI YÊU

Có lẽ đó là câu nói bạo dạn nhất trong cuộc đời cô.
Nhưng khi gương mặt Cố An Sênh kề sát lại, viền mắt cô chợt hoen đỏ.
Cố An Sênh hơi sững người. Lát sau, anh đứng thẳng dậy, mỉm cười nói:
“Tô Mạch, có phải chúng ta đã bỏ lỡ thời gian đẹp nhất rồi hay không?”.
Nghe vậy, Tô Mạch vội nhìn đi nơi khác, nhỏ giọng nói: “Cố An Sênh, xin
lỗi!”.
...
“Điều mà tớ tiếc nuối nhất, chính là vào thời điểm thích hợp, đã không đích
thân nói với cậu: tớ thích cậu.”
Cũng vì lẽ đó, mà buổi tối khi Tần Sở gọi điện hỏi cô: “Giấc mộng bao nhiêu
năm qua trở thành hiện thực, rất hạnh phúc phải không?”, cô đã im lặng. Biết trả
lời sao đây? Chẳng lẽ lại nói, đột nhiên quay đầu mới phát hiện, người mà em
chờ đợi bấy lâu dưới ngọn đèn đường, hóa ra luôn là anh?
Cô không dám.
Cô hối hận rồi, nhưng không có can đảm thừa nhận.
“Nguyễn Tô Mạch, nếu em hối hận, đừng tới tìm tôi. Bởi vì cho dù em đi tìm
tôi, tôi cũng không còn đứng chỗ cũ đợi em nữa.”
Cố nhớ kỹ câu nói đó của anh, vậy nên, dù lúc này giữa hai người chỉ cách
nhau một cánh cửa, cô vẫn cảm thấy như cách nhau cả một dải ngân hà.
Bên ngoài bỗng vang lên tiếng động cơ ô tô. Tô Mạch vội vàng chạy ra mở
cửa, vô thức đuổi theo vài bước. Chiếc xe thể thao màu xám bạc mất hút trong
màn đêm.
Cô biết, lần này anh sẽ không trở lại.
Ít lâu sau đó, một sinh viên khoa nhiếp ảnh đã đăng bức hình mình chụp
được lên mạng internet. Tại đầu ngõ nhỏ tối tăm, một thiếu nữ đứng bên vệ
đường, nhìn về nơi xa.
Bức ảnh được ghi kèm một dòng chữ nhỏ:
Một chàng trai rời bỏ cô, cô quay đầu, khóc trong con hẻm nhỏ.

Ngoại Truyện Lập Hạ
Chẳng Bao Giờ Gặp Lại

L

ập Hạ còn nhớ rõ, khi Tần Sở tìm đến cô, đó là một ngày hè nóng nực.

Cô vừa nhận được tiền lương ở quán bar liền hí hửng gọi điện cho Tô Mạch để
rủ đi ăn khao, nhưng lúc ấy, Tô Mạch đã chạy đến đại học B tìm Hà Huân. Lập
Hạ nghĩ, có một vài chuyện, nhất là những chuyện liên quan đến hai chữ “tình
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cảm”, đâu có thể dễ dàng để người ngoài nhúng tay vào? Vì vậy, cô không suy
xét quá nhiều, lập tức gọi điện cho Cố An Sênh.
“Cậu mau đi xem xem, tớ sợ hai người họ sẽ xảy ra xô xát!”.
Nhận được tin Tô Mạch nhập viện, Lập Hạ lòng như lửa đốt, bắt xe đến
ngay. Trên đường đi cô nghĩ, một cô gái tiết kiệm như Tô Mạch, bình thường
ốm đến mấy cũng chẳng chịu uống thuốc, còn giả bộ hùng hồn nói: “Thuốc nào
cũng có tác dụng phụ, nếu không uống thuốc mà cố chịu đựng cho đến khi bệnh
tự khỏi thì sức đề kháng sẽ được tăng cường!”.
Ấy vậy mà, lần này đã đến mức phải vào viện, hẳn là rất nghiêm trọng rồi!
Dọc đường, Lập Hạ đã nghĩ ra rất nhiều kế hoạch trả thù giúp Tô Mạch. Nào
ngờ, vào tới nơi mới biết, Tô Mạch chỉ bị cảm nắng nên ngất xỉu. Cô cầm túi
hoa quả vừa mua dưới tầng, quẳng lên tủ đầu giường, mắng vài câu tỏ vẻ tức
giận, thấy Tô Mạch gục đầu chịu trận mới thôi. Đúng lúc đó, quản lý ở quán bar
gọi điện, yêu cầu cô phải tới ngay. Cô đành để Cố An Sênh ở lại chăm sóc Tô
Mạch, rồi vội vội vàng vàng tới quán bar.
Đến nơi, cô được người ta dẫn vào một phòng bao hạng sang. Tần Sở ngồi
trên ghế sofa, tóm gọn mục đích của mình bằng ba chữ “Nguyễn Tô Mạch”.
“Tại sao?”
“Thích.”
Lời ít ý nhiều.
Đương nhiên, Tần Sở đã chuẩn bị kỹ trước khi tìm gặp Lập Hạ. Vì thế, sau
khi bị cô cười nhạo cự tuyệt, anh đã đưa ra con át chủ bài.
“Nếu mẹ cô phải thay thận mới giữ được mạng sống thì số tiền này hẳn là
vừa đủ.”
Chẳng cần thêm mắm thêm muối vào để khuyên bảo hay đe dọa, chỉ cần một
câu nói đơn giản như vậy cũng đủ khiến Lập Hạ phải khuất phục hoàn toàn và
cam tâm tình nguyện.
Sau đó, cuộc đời Tô Mạch đã rẽ sang một hướng khác.
Mặc dù ban đầu không rõ mục đích thật sự của Tần Sở là gì, nhưng suy cho
cùng thì hành động của cô chính là bán đứng bạn vì tiền. Vậy nên, ở trên tòa,
sau khi bị Bạch Lâm vạch trần, Lập Hạ không dám nhìn Tô Mạch, sợ bắt gặp sự
khinh thường và thất vọng trong ánh mắt của bạn. Mãi đến khi về tới nhà trọ,
tinh thần của Lập Hạ mới ổn định lại một chút, bắt đầu làm công tác tư tưởng
cho bản thân: Không sao, chỉ bị Tô Mạch mắng một trận là cùng, dỗ dành cô ấy
một chút là được ngay, cô không tin Tô Mạch sẽ không bỏ qua cho cái lỗi nhỏ
đó.
Tự an ủi mình xong, Lập Hạ soi gương và mỉm cười một cái, đúng lúc
chuông điện thoại vang lên. Là mẹ cô gọi.
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“Lần trước con nói con và Tô Mạch sẽ về nhà mình ăn Tết. Bố mẹ đợi mãi
không thấy hai đứa gọi điện về, có phải xảy ra chuyện gì rồi không?”
Năm đó, khi gửi số tiền kia về nhà để mẹ thay thận, Lập Hạ đã nói dối là tiền
Tô Mạch vay của bạn trai, sau này đi làm sẽ trả dần. Cô còn đặn bố mẹ tránh
nhắc đến chuyện này trước mặt Tô Mạch. Bố mẹ cô vì thế vẫn luôn cảm kích Tô
Mạch, coi như con cháu trong nhà.
Nghe mẹ hỏi, Lập Hạ nhất thời không biết nói gì, ấp úng mãi mới trả lời:
“Tô Mạch đang học nghiên cứu sinh, bài vở bận rộn lắm mẹ ạ. Con vừa tiếp
nhận công việc ở tòa soạn, phải tranh thủ tăng ca để được đánh giá tốt. Chắc
tạm thời tụi con chưa về được”.
Mẹ Lập có phần thất vọng. Nhưng thương con gái bận rộn, bà cũng không
gượng ép: “Đành vậy, bố mẹ sẽ để phần đồ ăn cho hai đứa, vẫn gửi đến địa chỉ
cũ hả? Lâu rồi bố mẹ không gặp con, qua Tết nhớ thu xếp công việc rồi đưa Tô
Mạch về nhà chơi nhé.”
Lập Hạ bỗng nhiên nhớ đến giờ này năm ngoái. Hai cô cuộn tròn trong chăn,
cùng bàn xem bữa tối ăn gì, ai nấu. Đúng lúc đó thì mẹ Lập gọi điện, hỏi han ân
cần đôi ba câu rồi nói sẽ gửi quà Tết cho. Lập Hạ mở loa ngoài, Tô Mạch vừa
nghe thấy vậy liền ngồi phắt dậy, bổ nhào về phía cô để giành lấy điện thoại:
“Cô ơi, cô gửi nhiều nhiều vào nhé!”. Lúc đó, cô đã quẳng cho Tô Mạch một cái
nhìn nảy lửa rồi bịt ống nghe điện thoại lại, tránh những lời nói không hay lọt
vào.
“Cậu bị bỏ đói bao lâu rồi hả?”
Hôm nay, cô cũng đang nghe điện thoại của mẹ, cũng nói về chuyện gửi quà
Tết, chỉ có điều, cô bạn lém lỉnh kia đã không còn ở bên cạnh.
Thực ra Lập Hạ biết, cho dù nút thắt trong chuyện này được gỡ bỏ thì trở
ngại giữa hai người mãi mãi sẽ không bao giờ biến mất. Có lẽ đúng như những
gì cô vừa tự an ủi, chỉ cần nỗ lực bù đắp, Tô Mạch sẽ tha thứ. Nhưng chỉ dừng
lại ở tha thứ mà thôi, cô sẽ không thể nào có được sự tin tưởng hoàn toàn của
Tô Mạch nữa.
Vì quá quan trọng, nên không chấp nhận một tì vết nào.
Cuối cùng, Lập Hạ lựa chọn ra đi. Cô để lại lá thư ngắn gọn và chiếc ốp điện
thoại có kiểu dáng giống của Tô Mạch.
Lúc kéo va li hành lý ra cửa, Lập Hạ gặp bác gái chủ nhà đang bưng một đĩa
lạp xưởng. Bác tươi cười hỏi chuyện: “Cháu về nhà ăn Tết đấy à? Bác tưởng hai
đứa đều không về chứ? Mấy hôm trước cháu gái kia đã mua rất nhiều đồ Tết gửi
ở chỗ bác, con bé nói đều là những thứ cháu thích, nhưng mấy hôm nay bác đến
gõ cửa phòng thì không thấy ai trả lời”.
Mùa đông năm nay dường như nắng đẹp hơn năm ngoái rất nhiều.
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Lập Hạ đột nhiên ngồi xổm xuống, nước mắt lăn dài trên má.
Cô chợt nhớ tới cái ngày Tô Mạch đưa tấm visa cho mình. Lúc đó, cô đã nói
đùa: “Cậu là người mà tớ tin tưởng nhất, sao cậu lại có thể lừa dối tớ?”.
Thực ra Lập Hạ biết đó là điều mà Tô Mạch muốn nói, mặc dù trước giờ cô
ấy chưa từng nói ra. Cô ấy chỉ làm, chỉ chứng minh bằng hành động thực tế.
Trong cuộc đời, chúng ta sẽ gặp rất nhiều người bạn, tốt có xấu có nhưng vị
trí tốt đẹp nhất thì chỉ có một. Chúng ta coi nó quan trọng hơn bất kì điều gì,
nhưng đến một thời điểm nào nó, khi mọi thứ đều bị phá vỡ, bạn mới hiểu thế
nào là cõi lòng nguội lạnh.
Lập Hạ biết, cho dù có tìm kiếm bao lâu đi chăng nữa, cô cũng chẳng thể nào
gặp được một Tô Mạch thứ hai.
Tô Mạch, cô gái đã thầm yêu Cố An Sênh nhiều năm.
Cô gái hay tỏ ra mạnh mẽ.
Cô gái hay cãi nhau với Tần Sở.
Cô gái hay nói với cô: “Lập Hạ, cậu là đứa con gái khiến người khác phải
yêu quý”.

Ngoại Truyện Chu Gia Ngôn
Khoảng Cách Đau Đớn Nhất

C

hu Gia Ngôn đến trại giam thăm Bạch Lâm. Mới chỉ qua một thời gian

ngắn, cô nữ sinh với nụ cười dịu dàng ngày nào nay đã không còn nữa. Thay
vào đó là mái tóc bù xù, ánh mắt dường như vẩn đục, giọng nói khàn khàn:
“Anh còn đến đây làm gì?”.
Chu Gia Ngôn khẽ đáp: “Thăm em”.
Nghe vậy, cô gái đứng bên trong song cửa liền cười như điên dại.
“Chu Gia Ngôn, đừng coi em là con ngốc. Anh tưởng em không nhìn ra anh
thích cô ta đến nhường nào sao? Anh tưởng em không biết anh vội vàng chạy ra
ngoài đường để nhặt lấy bức ảnh, chỉ là vì trong bức ảnh đó có người mà anh
yêu sao? Anh tưởng em không phát hiện thấy mỗi khi cô ta xuất hiện thì ánh
mắt anh lại có nhiều phân vân hay sao? Nếu em không bắt gặp anh để cô ta tựa
vào vai thì chí ít em vẫn có thể tự lừa dối bản thân, nhưng tại sao anh lại muốn
em phải đối diện với sự thật tàn nhẫn ấy!”
Chu Gia Ngôn hơi cúi mặt, không phản bác, cũng không nói một lời nào.
Thấy vậy, Bạch Lâm lại càng tức giận.
“Đừng tưởng không nói gì là xong chuyện, mau đưa em ra khỏi nơi quỷ quái
này đi!”
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Lúc này, người đàn ông luôn im lặng kia mới mở miệng nói chuyện.
“Anh đã thu xếp tương đối rồi. Em cố gắng chịu đựng thêm mấy ngày nữa.”
Thế nhưng, điều Bạch Lâm muốn nghe dường như không chỉ có vậy. Cô
nhìn chằm chằm đối phương, chờ đợi và chờ đợi tâm trạng điên khùng đã từ từ
dịu xuống.
Một lát sau, cô tiến đến gần phía song cửa sổ, lấy can đảm nói: “Gia Ngôn,
hứa với em. Cho dù em không thể bước chân vào nhà họ Chu, nhưng nếu em
không cho phép, cả đời anh cũng không được quay về tìm cô ấy”.
Sự lặng im bao trùm một lúc lâu, Chu Gia Ngôn và Bạch Lâm nhìn nhau,
không chớp mắt.
Cuối cùng Chu Gia Ngôn khẽ đáp: “Được”.
Có lẽ không ngờ Chu Gia Ngôn lại đồng ý một cách nhanh gọn như vậy,
Bạch Lâm ngây người trong phút chốc.
Cô đứng thẳng dậy với vẻ mãn nguyện, chuẩn bị rời đi không lời chào tạm
biệt. Vừa quay đầu, một giọt nước mắt rơi xuống.
Gia Ngôn, anh biết không? Nếu anh không đồng ý, nếu anh nói “không”, thì
cuối cùng em đã có thể từ bỏ anh. Em sẽ tự nhủ với bản thân rằng một người
đàn ông không giữ lời hứa, vô trách nhiệm như anh thì có điểm gì đáng để em
yêu?
Thế nhưng, tại sao anh lại nói “được”?
Anh đồng ý, sẽ chỉ khiến em cảm thấy đau xót mà thôi! Em không từ thủ
đoạn để giữ anh lại bên mình, nhưng chẳng thể giữ được trái tim anh.
Rõ ràng muốn yêu nhưng lại chẳng thể yêu.
Bạch Lâm đi rồi, Chu Gia Ngôn vẫn ngồi yên, ánh mắt xa xăm.
Không một ai biết rằng, mấy năm ở nước ngoài, anh đã từng trở về.
Anh ngồi ở hàng ghế cuối trên chiếc xe buýt kiểu cũ ở London, ngắm bức
hình bốn người chụp chung, ngón tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt xinh xắn trên tấm
hình, đi khắp các con phố lớn nhỏ. Xe buýt lác đác vài người, bỗng có giọng nói
lanh lảnh vang lên, anh ngẩng đầu, trông thấy một cô gái với gương mặt điển
hình của con gái châu Âu. Cô đang cố gắng đoạt lấy điếu thuốc trên tay chàng
trai bên cạnh. Giây phút ấy, Chu Gia Ngôn bị nhấn chìm trong hồi ức dạt dào,
vẻ mặt ngang ngạnh của Lập Hạ, vết sẹo trên cổ tay, nụ hôn nhẹ nhàng, tất cả
đều hiện lên rõ ràng trong tâm trí, vô cùng sắc nét. Thế là, anh lấy điện thoại ra,
đặt vé máy bay, vội vàng trở về.
Đặt chân xuống thành phố B là năm giờ sáng, đi chuyến bay đường dài liên
tục trong mười một tiếng, Chu Gia Ngôn gần như không chợp mắt chút nào.
Anh không dám tin mình lại liều lĩnh trở về như vậy, chỉ bởi vì một động tác
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giống người ấy. Cố An Sênh từng nói cho anh biết địa chỉ của Lập Hạ, thế nên
vừa xuống máy bay, anh liền bắt taxi đến thẳng nhà cô.
Trời vẫn còn nhá nhem tối, xe chạy được một tiếng đồng hồ, sắc trời mới
dần sáng.
Bảy giờ, xe dừng trước con ngõ nhỏ. Đầu ngõ có quầy bán đồ ăn sáng, một
vài người vây quanh, chen lấn xô đẩy để gọi đồ.
Chu Gia Ngôn ngồi trong taxi chờ lấy lại tiền thừa, nghiêng đầu nhìn bọn họ,
bất giác mỉm cười. Anh đoán, những ngày mình không ở đây, cô gái mà anh yêu
có lẽ cũng như thế này, tinh thần luôn phấn chấn.
Đang mải mê suy nghĩ, một bóng dáng quen thuộc bỗng ùa vào tầm mắt, hệt
như nàng Alice lạc vào xứ sở thần tiên.
Giữa cơn mưa lá vàng của mùa thu, cô gái vẫn phong cách ngày nào, áo sơ
mi dài tay với quần jean, đeo ba lô chạy đến quầy bán đồ ăn sáng mua sữa đậu
nành. So với hình ảnh trong trí nhớ của anh, cô dường như gầy hơn và đen hơn.
Thế nhưng, cái cách cô đột phá vòng vây, chen vào bên trong đám người thì vẫn
không hề thay đổi.
Chu Gia Ngôn không khỏi phì cười, gương mặt càng thêm rạng rỡ.
Anh vốn muốn xuống xe, nhưng cánh tay đưa ra để mở cửa xe đột nhiên
chơi vơi giữa không trung. Chiếc đồng hồ đeo trên cổ tay chói lóa dưới ánh
nắng của buổi sớm mai. Đó là món quà Bạch Lâm tặng anh.
Phải rồi, bên cạnh anh lúc ấy đã có một người con gái - người mà anh cần
phải chăm sóc, người đã vì anh mà chịu bao tổn thương. Dù chỉ có mấy năm ở
nước ngoài nhưng Chu Gia Ngôn đã trưởng thành hơn rất nhiều. Anh hiểu được
rằng, cuộc sống không chỉ có tình yêu, mỗi người còn gánh trên vai trách nhiệm
không thể thoái thác. Anh có thể trốn tránh, thậm chí có thể cao chạy xa bay, thế
nhưng anh không nghĩ rằng sau khi làm vậy, mình vẫn có tư cách để trở về đem
lại hạnh phúc cho Lập Hạ.
Bàn tay chần chừ đặt trên cửa xe hồi lâu. Cuối cùng dưới ánh mắt sốt ruột
của tài xế, Chu Gia Ngôn nói: “Phiền anh đưa tôi quay lại sân bay”.
Điều đáng hận duy nhất, chính là không sớm nhận ra.
Nếu như anh trở về sớm một chút, vứt bỏ tất cả băn khoăn và sự kiêu ngạo,
trước khi Bạch Lâm xuất hiện, trước khi sự cố kia xảy ra, giữa chúng ta liệu có
phải là một dấu chấm tròn trịa xót xa đến vậy?
Hóa ra, khoảng cách đau đớn nhất chính là: em không ở bên cạnh tôi, nhưng
lại ở trong trái tim tôi.

Ngoại Truyện Cố An Sênh
Bỏ Quên
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ừ đầu tới cuối, Cố An Sênh vẫn không thể nói rõ tình cảm của mình đối

với Tô Mạch là thứ tình cảm gì. Nếu nhất định phải có một đáp án, thì có lẽ chỉ
là hai khả năng.
Vẫn luôn thích.
Vẫn luôn không thích.
Ngay từ khoảnh khắc Tô Mạch xuất hiện trong cuộc sống của Cố An Sênh,
anh đã đối xử với cô theo một cách đặc biệt. Chẳng hạn như, hồi cấp ba có bạn
học tỏ ý muốn theo đuổi Tô Mạch, nhưng lại bị Cố An Sênh thẳng thừng ngăn
cản.
“Đừng có trêu chọc cậu ấy!”
“Vì sao?”
“Ảnh hưởng tới học tập!”
Sự xuất hiện và chủ động của Hà Huân dường như chỉ giúp một đứa con trai
mười tám tuổi hiểu được rằng, tình yêu cần phải thuận theo tự nhiên. Vì thế,
mỗi lần thấy vẻ mặt khó chịu của Tô Mạch khi bắt gặp anh và Hà Huân đi cùng
nhau, Cố An Sênh đều cảm thấy vô cùng khoái chí. Tựa như một đôi nam nữ cãi
nhau, chàng trai cố tình tiếp xúc với nữ sinh khác để chọc giận bạn gái.
Có vẻ như, chẳng ai nghiêm túc suy xét đến cùng rằng, Cố An Sênh thực ra
đang cất giấu một chút tự ti dưới đáy lòng.
Từ sau khi được bố đón đi khỏi Tịnh Thủy, Cố An Sênh đã bắt đầu hiểu
được một vài chuyện. Bố phản bội, mẹ suốt ngày khóc lóc ầm ĩ đòi tự tử. Dần
dà, anh bắt đầu nảy sinh một rào cản tâm lý vô hình. Anh sợ bị từ chối, sợ
không có kết quả như ý, thậm chí không dám tin vào cái gọi là tình yêu. Vậy
nên, anh lựa chọn giấu kỹ nó dưới đáy lòng.
Trên tình bạn một chút, kém tình yêu một chút.
Sinh nhật năm hai mươi tuổi, suýt nữa tình cảm mà anh dày công che giấu ấy
đã bại lộ. Cuối cùng, mọi thứ đã ngoặt sang một hướng hoàn toàn khác, chỉ vì
một trận ẩu đả ở quán bar. Lúc nằm trong bệnh viện, nhận được tin nhắn là bức
ảnh chụp Tô Mạch hôn Tần Sở, anh thừa nhận, bản thân đã ghen, đã đố kỵ. Anh
phẫn nộ đến mức gần như mất đi lý trí. Trùng hợp, Hà Huân gọi điện tới, hỏi
anh đang ở đâu. Thế là, mọi thứ cứ như vậy diễn ra, tự nhiên như nước chảy
thành sông.
Sau khi xuất viện, Hà Huân đưa anh về nhà. Nào ngờ chỉ trong một đêm, Cố
Thông bị người ta hãm hại, phải tuyên bố phá sản. Anh chỉ biết trừng mắt nhìn
người ta kéo bố mình vào trại tâm thần. Ít ngày sau, tin Cố Minh tự sát trong
bệnh viện truyền ra, mẹ anh vì quá đau buồn mà đổ bệnh qua đời. Những ngày
tháng đau khổ ấy, Hà Huân luôn ở cạnh anh.
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Tình cờ trông thấy Tần Sở đứng trong đám người với nụ cười đắc ý xen lẫn
mỉa mai, Cố An Sênh mới lờ mờ đoán ra được chân tướng.
Vào cái đêm Lập Hạ bị người ta hại, không phải anh không muốn đứng ra
cứu giúp. Chẳng qua, nỗi thù hận quá lớn làm lu mờ lý trí. Anh ngăn cản Bạch
Lâm, thậm chí kích động cô ta làm đến cùng.
Thấy Bạch Lâm kinh ngạc nhìn mình, Cố An Sênh lạnh lùng nói: “Tôi sẽ
giúp cô giữ bí mật chuyện này. Trước mặt Chu Gia Ngôn, tôi sẽ đổ thêm dầu
vào lửa! Đổi lại, cô giúp tôi thuyết phục Kỷ Vân Chi nói với Tô Mạch, thực ra
Tần Sở tiếp cận cô ấy là có ý đồ”.
Cố An Sênh vốn dĩ đã lên kế hoạch chu đáo, mục đích của anh là muốn Tô
Mạch về phe với mình, muốn cô lợi dụng tình cảm của Tần Sở để trộm sổ sách
của Tần Thị. Nhưng rõ ràng, nếu sự việc chót lọt, chính Tô Mạch cũng sẽ bị đẩy
xuống vực sâu, cả đời không gượng dậy được. Vì thế, tại giờ phút cuối cùng,
anh đã thu tay về. Lý do là gì, bản thân anh cũng không rõ.
Về sau, có một dịp trở lại Tịnh Thủy, Cố An Sênh không ngờ mình sẽ gặp
được cố nhân.
Tô Mạch mặc chiếc áo khoác thật dày, hai má đỏ ửng vì lạnh. Cô xách theo
một túi vàng hương và hoa quả, có lẽ là về thăm bố mẹ. Đường xá ở đây không
hề thay đổi, nên anh vẫn nhớ rõ lối đi, không hiểu sao, Tô Mạch lại đứng ngây
ra không nhúc nhích.
Cố An Sênh quan sát xung quanh, nếu anh nhớ không nhầm, đây chính là
nơi mà Tô Mạch từng bị Đổng đầu sỏ bắt nạt năm mười ba tuổi.
Anh đang định tiến đến thì thấy Tô Mạch tháo ba lô, lục tìm một hồi, lấy ra
chiếc hộp nhỏ. Cô nắm chặt nó trong tay, sau đó dùng hết sức ném đi thật xa,
đồng thời hét lớn: “Tần Sở, anh chết đi!”.
Tiếng hét của cô khiến Cố An Sênh đứng chôn chân tại chỗ. Nỗi bi ai dấy
lên mãnh liệt hơn hao giờ hết.
Anh nhớ tới buổi xế chiều đưa Tô Mạch đi bách bộ, trông thấy ảnh cưới của
Tần Sở với một cô tiểu như nhà giàu nào đó, cô chỉ tay vào và nói: “Sau này kết
hôn, tớ cũng muốn có một bộ váy đẹp như thế kia”. Lúc ấy, anh có hàng ngàn
điều muốn nói với cô, vậy mà cuối cùng chỉ thốt lên được một chữ: “Được”.
Anh tưởng rằng, có những chuyện mãi mãi không nói ra thì có thể coi như
không tồn tại. Nhưng giây phút Tô Mạch lảng tránh nụ hôn của anh, mọi thứ đã
sụp đổ.
Anh nhớ kỹ hình ảnh cô nghẹn ngào nói trong nước mắt: “Cố An Sênh, xin
lỗi. Điều mà tớ tiếc nuối nhất, chính là vào thời điểm thích hợp, đã không đích
thân nói với cậu: tớ thích cậu”.
Khoảnh khắc ấy, Cố An Sênh sâu sắc cảm nhận được có một chuyện anh tha
thiết muốn làm, tha thiết muốn cứu vãn. Có lẽ anh đã thật sự để lỡ mất thứ gì
đó, vì sự nhu nhược của bản thân.
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Cuối cùng, Cố An Sênh chìa tay, lau những giọt nước mắt trong như pha lê
trên gương mặt cô.
“Nếu như vậy, tớ lại nợ cậu một câu xin lỗi rồi!”
Xin lỗi, Tô Mạch.
Trong tất cả những phong cảnh kiều diễm dọc đường, tớ đã quên mất, duy
nhất một mình cậu.

Ngoại Truyện Tần Sở
Hoa Hồng Gặp Tình Yêu

H

ôn lễ long trọng kia cuối cùng đã kết thúc một cách “ồn ào”.

Không phải vì quá lãng mạn, hay có người đào hôn, mà là chú rể té xỉu trước
mặt quan khách.
Kỷ Vân Chi vừa xông vào phòng bệnh liền đạp một cái vào thành giường:
“Được lắm! Hiện giờ chỉ có một mình em! Anh đừng có giả vờ! Tinh thần của
Tần thiếu gia thế nào chẳng lẽ em còn không rõ? Lấy đâu ra chuyện anh ngất
xỉu hả!”.
Quả nhiên, người đàn ông trên giường mở mắt. Kỷ Vân Chi ngồi phịch
xuống sofa, chân vắt chéo.
“Tóm lại là làm sao? Anh thật sự không muốn kết hôn? Thật sự có ý định
giữ mình vì cô gái đó?”
Tần Sở không trả lời. Anh nhớ đến lần đầu tiên gặp Tô Mạch ở thành phố C.
Lúc ấy, vì muốn trốn thoát mà cô giả vờ ngất. Chẳng ngờ cũng có ngày anh
dùng đến chiêu quỷ quái đó của cô.
Ngày thứ bảy Tần Sở nằm viện, vị khách không mời mà đến Kỷ Vân Chi lại
xuất hiện. Anh ta phấn khích chìa máy tính bảng ra trước mặt Tần Sở, thần thần
bí bí nói: “Ái chà chà, có thứ này hay ho lắm muốn cho anh xem!”.
Trên một diễn đàn có tên Intro, bức ảnh chụp cô gái đứng ở đầu con ngõ nhỏ
đang được phát tán với tốc độ chóng mặt. Tần Sở nhìn thoáng qua đã nhận ra Tô
Mạch. Anh bỗng có cảm giác hô hấp của mình tắc nghẹn.
Hôm diễn ra hôn lễ, Tần Sở đứng trước bục tuyên thệ, ánh mắt nhìn chằm
chằm vào cô gái có gương mặt xa lạ bên cạnh mình. Trong đầu anh lúc đó chợt
vang lên giọng nói: “Không phải cô ấy!”.
Thanh âm như một lời cảnh tỉnh đúng lúc, mang đến cho anh một lý do
chính đáng: Trong thế giới của anh, trước nay chưa từng có hai chữ “tạm bợ”.
Vậy nên, nếu không phải cô ấy thì nhất định không được!
Trước khi quen biết Tô Mạch, Tần Sở cho rằng, thú vui lớn nhất đời mình
chính là gài bẫy người khác. Nhưng sau khi cô xuất hiện trong cuộc sống của
anh, anh lại nghĩ, thú vui lớn nhất đời mình chính là... bắt nạt cô.
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Đúng như những gì Cố An Sênh nói, trò mèo vờn chuột này đang chơi rất
hăng say, nhưng anh vội vã kết thúc giữa chừng. Khi tận mắt chứng kiến Cố
Minh nhảy lầu, anh đã thở phào một hơi. Lý do rất đơn giản, từ nay anh đã có
thể đối diện với Tô Mạch bằng cảm xúc thật của mình, không cần cố gắng kiềm
chế, cố gắng giả tạo, thậm chí không cần phải nhắc nhở bản thân: cô ấy chỉ là
một quân cờ.
Ngày Tô Mạch say rượu ngủ quên ở nhà anh và bị Tần Lĩnh bắt gặp, không
rõ cô gặp mộng đẹp gì mà mặt hướng lên trần nhà, khóe môi mỉm cười, chân
gác lên thành ghế. Tư thế vô cùng khiếm nhã.
Thấy thế Tần Lĩnh nhướn mày, nói: “Muốn kết hôn với con bé này sao?”.
Bố đã đi thẳng vào vấn đề, anh cũng không thể né tránh.
“Tạm thời con chưa nghĩ đến vấn đề này. Nhưng nếu thật sự có ngày đó, nếu
thật sự đối tượng là cô ấy, con nhất định sẽ báo với bố!”
“Hồ đồ!”
Sau khi Tần Lĩnh ra về, Tần Sở đứng dậy đi thay quần áo, chuẩn bị đến công
ty. Ngang qua phòng ngủ, anh bèn vào xem cô thế nào. Có lẽ điều hòa mở
không đủ mát, cô dùng một chân hất tung chăn ra. Tần Sở bất giác nhíu mày.
Tướng ngủ thật đúng là không đẹp chút nào! Anh bước lại gần, kéo chăn đắp
ngay ngắn cho cô. Bất chợt, đầu ngón tay chợt dừng lại khoảng mười giây. Sau
đó, anh lật tấm chăn lên, nhẹ nhàng nằm xuống cạnh cô. Nhắm mắt. Một phút
sau, anh mở mắt, nghiêng đầu nhìn người bên cạnh. Cuối cùng, anh ngước lên
nhìn trần nhà, thì thầm với chính mình: “Cảm giác cũng không đến nỗi nào!”.
Tần Sở ngồi dậy, hơi cúi đầu kề sát vào mặt cô, khóe môi cong lên: “Là em
thì tốt rồi!”.
Có lẽ tương lai sẽ xuất hiện nhiều người tốt hơn em, nhưng anh không cần
họ. Bởi vì, anh rất lười tìm kiếm.
Vậy nên Tô Mạch, ở bên cạnh em, có lẽ cũng là một chuyện không tồi phải
không!
Thoát ra khỏi hồi ức, Tần Sở lần nữa nhìn vào bức ảnh trên màn hình. Kéo
xuống phía dưới, trông thấy một trò chơi có tên “Cùng nói dối nào!”, anh bỗng
dưng có hứng thú muốn chơi.
Thế là chỉ mấy giây sau, trên màn hình đã xuất hiện một ID với tên “Tần
Sở”. Kỷ Vân Chi vô cùng tò mò, ghé đầu vào xem. Anh thấy con trỏ được di tới
ô nhập lời nhắn, sau đó, một dòng chữ ngắn gọn nhanh chóng hiện ra: Tôi chưa
từng nghĩ tới chuyện sẽ vì cô ấy mà từ bỏ mọi thứ!

Ngoại Truyện
Lễ Tình Nhân
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rong căn phòng nóng nực, anh chàng lập trình viên quay đầu nhìn về phía

Tần Sở, giọng nói run run: “Giám... giám đốc... cho tôi thêm một chút thời gian,
tôi có thể làm được”.
Tần Sở cầm lấy điện thoại di động, nhàn nhã đứng dậy, vỗ vai nhân viên lập
trình nói: “Không, cậu không thể làm được đâu!”
Môi khẽ mấp máy, rốt cuộc lại không nói ra câu “trừ hai tháng lương”. Thôi
được rồi, mai là lễ Tình nhân, anh cũng nên tích đức một chút.
Vừa ra khỏi tòa cao ốc Tần Thị, tiếng chuông cứng nhắc liền vang lên. Tần
Sở ưu nhã đặt điện thoại kề bên tai, thậm chí chẳng thèm nhìn màn hình xem ai
gọi đến.
“Địa điểm?”
...
Trong một quán cafe nào đó.
“Từ địa chỉ IP có thể nhận thấy, cậu là người đã hack mất tài khoản của tôi?”
Đối diện Tần Sở là một người đàn ông có hàng mi dài, mặc một chiếc áo
khoác đen dáng dài. Nghe anh hỏi vậy, đối phương nhấp một ngụm cafe rồi
mỉm cười: “Con người tôi ấy à, mấy năm qua đã mắc phải một cái tật rất xấu.
Hễ thấy ai sống tốt là lại ngứa tay muốn đi hủy hoại. Nghe nói đêm nay có
người muốn lên diễn đàn tìm lại bài đăng trong game “Cùng nói dối nào” để
làm quà nhân dịp lễ Tình nhân! Tôi chẳng qua chỉ nhất thời ngứa tay mà thôi!
Nếu anh đã có thời gian hẹn gặp tôi thế này, thì sao không tranh thủ mà tìm
cách khắc phục đi!”.
Tần Sở cười ha hả mấy tiếng: “Cô ấy mà nghe thấy cậu nói những lời này thì
thần tượng trong lòng sẽ sụp đổ mất!”.
Cố An Sênh cũng bật cười: “Câu nói kia hình như cũng là anh dạy tôi thì
phải, gì ấy nhỉ? Ngàn vàng khó mua được niềm vui”.
Tần Sở không đáp nữa, anh đặt tách cafe trong tay xuống, đứng dậy, vừa xốc
lại áo khoác vừa nói: “Hôm nay tôi sẽ dạy cậu một việc khác! Ngàn vàng không
mua nổi niềm vui nhưng vạn vàng thì có thể! Vậy nên, đã khiến “Vua máy tính”
cậu nhọc lòng rồi!”.
Nói xong, Tần Sở nghênh ngang rời khỏi quán.
Mười một rưỡi đêm, trên diễn đàn Intro bỗng xuất hiện hàng triệu lượt đăng
ký. Cố An Sênh bấy giờ mới hiểu ý tứ của Tần Sở là gì. Tần Sở đã có dự tính từ
lâu, đêm nay nhất định anh sẽ công bố một tin quan trọng trên diễn đàn. Cố An
Sênh dù có năng lực hay chỉ số IQ cao đến đâu, cũng không thể đấu lại với hàng
trăm hàng ngàn người cùng lúc.
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Có lẽ đấu tay đôi cùng Tần Sở, anh luôn kém một bậc.
Lúc này, Tần Sở đang bị vây giữa làn xe cộ đông nghịt trên đường đi tới đài
ngắm cảnh cao nhất thành phố. Với tính tình của Tô Mạch, bắt cô đợi một mình
ở nơi gió lồng lộng kia hai tiếng đồng hồ, khỏi cần nghi ngờ, chắc chắn hôm
nay là ngày tận thế của anh.
“Tôi nói cho anh biết, tên họ Tần kia! Trong vòng mười phút nữa mà anh
không trình diện thì mai tôi sẽ mua năm cân Alpenliepe đến công ty ném thẳng
vào mặt anh!”
“...”
Tần Sở phải thừa nhận, anh rất sợ điều này.
“Đừng đừng, qua đoạn đường tắc này là anh đến nơi rồi.”
“Nếu trước mười hai giờ mà anh vẫn chưa qua thì sao?”
“Chắc chắn qua được!”
“Nếu không?!”
“Có thể mà!”
...
Hai người cứ nói qua nói lại như thế chừng mười lăm phút, xe vẫn đứng im
tại chỗ không nhích lên được một phân nào. Đột nhiên, có tiếng huyên náo
truyền đến. Tần Sở hạ cửa kính xuống xem. Tô Mạch cũng nghe được âm thanh
ồn ào, bèn hỏi: “Có chuyện gì thế?”.
“Có người vì yêu mà phát điên.”
“... Anh ta giống như kẻ ngốc vậy!”
“Hiếm thấy chúng ta đồng quan điểm thế này!”
Đầu dây bên kia im lặng một hồi, sau đó, Tô Mạch hạ thấp giọng: “Nhưng
anh chưa từng vì em mà làm chuyện điên rồ như vậy dù chỉ một lần”.
“Có người nào đang bình thường lại muốn điên không?”
“Nhưng mai là lễ Tình nhân!”
“Không phải lễ Giáng sinh, không có ông già Noel.”
Tần Sở dứt lời, Tô Mạch cũng không thèm nói gì thêm. Nửa phút sau, cô tức
giận dập máy.
Anh thở dài nhìn màn hình di động đen thui, rồi lại nhìn hàng dài những
chiếc xe nối đuôi nhau đằng trước, trong đầu nhẩm tính xem lát nữa mình nên
chạy trong khoảng thời gian là bao nhiêu để rời khỏi hiện trường càng nhanh
càng tốt, tránh sự dòm ngó của quần chúng.
Sau đó, 11 giờ 45 phút, Tần Sở cởi áo khoác, lấy can đảm mở cửa xe.
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Cố An Sênh lúc này đang tập trung cao độ trước máy vi tính, chiến đấu với
đội quân hùng hậu của Tần Sở. Đêm nay đã định trước là một đêm không thái
bình mà!
Khi Tần Sở chấp nhận mất mặt xuống xe chạy được một đoạn mới phát hiện
mình quá ngây thơ. Đèn đường dày đặc nối đuôi nhau nhiều hơn rất nhiều so
với mức tuởng tượng của anh. Đau lòng hơn, anh chạy đến tận đầu cầu rồi mà
vẫn bị phát hiện, người nọ cao giọng gọi: “Tần Sở?!”.
Là Kỷ Vân Chi.
Mặc kệ cậu ta!
Trong đầu Tần Sở lúc này có một suy nghĩ duy nhất, nhanh chóng rời khỏi
cây cầu và đứng trước mặt Tô Mạch trước mười hai giờ.
Đáng tiếc, tên phá đám họ Kỷ kia lại chặn trước mặt anh.
“Anh chạy đi đâu thế?”
“...”
“Anh đi đâu vậy? Hả?”
“...”
“Anh...”
Kết thúc cho chữ “Anh” của Kỷ Vân Chi là một cú đấm vào ngực. Đúng lúc
này, tiếng chuông điểm mười hai giờ cũng vang lên.
Điện thoại của Tần Sở báo có thư đến. Anh mở ra xem, là thư từ diễn đàn
Intro. Anh vừa thở phì phò vừa thốt ra một câu, không rõ là vui hay buồn:
“Được lắm, chống chọi được đến tận lúc này!”.
Đúng là một ngày lễ Tình nhân đáng nhớ! Tắc đường, chạy maraton, vật
lộn,... vậy mà cuối cùng vẫn không có kết quả. Tần Sở bỗng hoài nghi, không
biết cuộc đời mình thế này là thất bại hay thành công?
Kỷ Vân Chi vô duyên vô cớ bị lãnh trọn một cú đấm, bây giờ mới lóc ngóc
đứng dậy, đang định bổ nhào về phía Tần Sở thì lại nghe thấy từng đợt âm
thanh tít tít vang lên. Vẫn là thư báo từ diễn đàn Intro, thông báo số người theo
dõi bài đăng.
Tần Sở đang định cho người đính chính thông tin kia là giả thì vô tình trông
thấy bài đăng trên trang đầu tiên.
Không phải dòng chữ anh từng viết trong trò chơi “Cùng nói dối nào”, mà là
tấm ảnh chụp Tô Mạch đuổi theo xe anh buổi tối hôm ấy, phía dưới có thêm
một bức ảnh khác. Góc chụp của bức thứ hai không có gì là nghệ thuật, hẳn là
được chụp từ camera của trạm giám sát. Tuy nhiên, hình ảnh người đàn ông
ngồi trong chiếc xe thể thao dừng bên sườn dốc vẫn hiện lên rõ nét. Anh đang
nhìn vào gương chiếu hậu, lặng lẽ dõi theo bóng dáng nhỏ bé nơi góc đường.
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CHẲNG THỂ NÓI LỜI YÊU

Hai bức ảnh đặt cùng nhau, hàng ngàn bạn đọc trên trang Intro thoáng cái
liền hiểu ra mối liên quan giữa chúng.
“Anh ấy tìm được cô ấy chưa?”
“Hai người họ đã ở bên nhau chưa?”
“Hai người họ, vẫn ổn cả chứ?”
...
Tần Sở đứng lặng người. Rốt cuộc anh đã hiểu vì sao Cố An Sênh nhất định
phải giữ vững chiến tuyến đến phút cuối cùng. Những điều anh muốn nói mà
không nói lên lời, Cố An Sênh đã giúp anh nói, tại thời khắc thích hợp nhất.
Lúc này trên đài ngắm cảnh, Tô Mạch đang chăm chăm nhìn vào màn hình
di động. Hai hàng nước mắt chậm rãi lăn xuống. Ánh mắt cô dừng lại ở dòng
cuối cùng của bài đăng.
“Xin lỗi, trong tất cả những phong cảnh kiều diễm dọc đường, tớ đã quên
mất duy nhất một mình cậu.
Nhưng tớ rất muốn cho cậu biết sự chờ đợi của cậu, chưa bao giờ là đơn
độc.”
Tô Mạch - Tần Sở, hai người họ vẫn chưa gặp nhau, một người ở trên cao,
một người ở dưới thấp. Nhưng điều may mắn chính là, họ đang đứng dưới cùng
một bầu trời đêm, cùng thưởng thức màn pháo hoa rạng ngời của lễ Tình nhân.

HẾT
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