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áng sớm thức dậy, vừa bước xuống lầu là Nhã Tịnh đã thấy Hoàn ngồi ở

phòng khách chờ mình.
Bà cụ chưa thức dậy, vú Kỹ đang lau bàn, còn cô Lan thì đang từ vườn hoa
bước vào với một bó hoa to trong taỵ Cô mang hoa tươi cắm vào từng lọ một.
Khải ngồi ở một bộ ghế sa- lông, đang xem tờ báo mới ra hôm naỵ Mới nhìn
qua thì không khí vẫn giống như mọi ngày, nhưng linh tính của Tinh cho thấy
có một cái gì không bình thường vừa xảy rạ Hình như họ vừa mới mở hội nghị
bàn tròn thì phảị Và thái độ của mọi người có vẻ trầm lặng căng thẳng một cách
kỳ lạ, khó hiểụ
Nhã Tịnh vừa bước xuống lầụ Hoàn vội dụi tàn thuốc, anh chàng đứng phắt
dậy, kéo tay Nhã Tịnh đi ra vườn hoa, một mặt quay lại nói với cô Lan.
- Cô Lan, vú Kỹ nói với nội là tôi đưa Tang Tang ra phố sắm sửa nhé.
Nhã Tịnh vùng ra, nàng muốn lùi ra sau, nhưng bàn tay của Hoàn nắm chặt.
Hoàn lôi nàng một mạch ra xe, vừa đi vừa nhẹ nhàng nói:
- Hãy dành cho anh một ít thời giờ, anh có rất nhiều chuyện muốn nói với
em.
Nhã Tịnh lẳng lặng ra xe, nàng cảm thấy hơi bất mãn. Nhã Tịnh ghét nhất
thái độ cưỡng bức. Chiếc xe ra khỏi biệt thự Vườn Dâu hướng về phía thành
phố Đài Bắc. Nhã Tịnh liếc nhanh sang Hoàn. Anh chàng đang bậm môi, mắt
nhìn thảng phía trước, hoàn toàn yên lặng chẳng ai nói với ai lời nàọ Xe chạy
vào thành phố và dừng lại trước cao ốc đặt văn phòng của Hoàn.
Nhã Tịnh theo chân Hoàn bước vào văn phòng làm việc. Chính nơi này Nhã
Tịnh đã đến mấy lần. Đến để thảo luận xem có nên tiến hành màn kịch mà Nhã
Tịnh đóng vai Tang Tang hay không.
Hôm nay họ đến quá sớm nên trong văn phòng chỉ có ba nhân viên cũng đến
sớm như họ. Một người phục dịch mang hai tách trà nóng lên cho hai người và
bước ra ngoàị Hoàn khép cánh cửa lại, châm một điếu thuốc và đi đi lại lại như
có điều gì băn khoăn lo nghĩ. Nhã Tịnh yên lặng nhìn Hoàn trong lòng cũng
thắc mắc không biết Hoàn định làm gì đâỷ Một lúc lâu không chịu nổi, Nhã
Tịnh lên tiếng trước:
- Anh Hoàn, anh muốn nói gì thì cứ nói đi, em sốt ruột quá.
Hoàn đứng lại nhìn Nhã Tịnh:
- Em có vẻ không thân thiện tí nào, tại sao vậỷ Tôi đã làm gì để em giận dữ
chứ?
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- Em chúa ghét cái kiểu trịch thượng muốn xách tới đâu thì xách mà không
nói trước gì cả.
Nhã Tịnh chua chát nói, mặc dù đó chỉ là một lý do gượng ép. Nhã Tịnh
chẳng hiểu sao tự nhiên nàng muốn trốn lánh Hoàn, có lẽ nàng chưa hiểu rõ
Hoàn lắm, Nhã Tịnh nghĩ mình phải giữ một khoảng cách nhất định, dù gì cũng
là con gái đừng để Hoàn coi thường, đó là chưa kể trên danh nghĩa Hoàn là anh
hai của Tang Tang mà nàng thì đang đóng vai trò đó.
Hoàn dừng lại trước mặt Nhã Tịnh, đặt tay lên vai nàng nói:
- Chúng ta bắt đầu nói chuyện về Vạn Hạo Nhiên, được chứ?
Nhã Tịnh nhìn chàng:
- Hình như mấy anh không thích nói đến chuyện đó mà? Các anh đã từng
bảo là tôi không cần biết nhiều về hắn vì Hạo Nhiên không có trở ngại gì trong
màn kịch nàỵ Thế tại sao bây giờ anh lại muốn nói về hắn?
- Đó là cái sai lầm của chúng tôi, đúng ra tôi phải nói về con người Van Hạo
Nhiên cho em biết ngay từ đầu chứ không nên giấu diếm như vậỵ
Hoàn keó Nhã Tịnh tới ghế sa lông:
- Em ngồi xuống đây đi Nhã Tịnh.
Nhã Tịnh ngồi xuống bưng ly trà lên, trà rất thơm và ngon. Những chiếc lá
trà màu xanh đang chao chao trong ly giống như những chiếc thuyền bơi trên hồ
nước. Nhã Tịnh chợt nhớ tới mặt hồ, tới cây ngô đồng, tới những chiếc lá khô
và nụ hôn dữ dằn trong đêm tối…
Hoàn gọi:
- Nhã Tịnh!
- Hử?
- Sao lúc nào em cũng giống như người mất hồn vậỷ
Nhã Tịnh giật mình, hớp thêm hớp trà rồi ngồi thẳng lưng lạị
- Em vẫn nghe đây chứ, anh đang nói về Vạn Hạo Nhiên cơ mà…
- Ờ…
Hoàn có vẻ suy nghĩ nói:
- Hạo Nhiên cùng tuổi với anh, hắn đã từng học cùng trường khi còn ở tiểu
học rồi lên trung học…
Nhã Tịnh có vẻ chăm chú theo dõị Hoàn hớp một hớp nước rồi tiếp:
- Cha của hắn không phải là một công nhân, điều đó anh đã nói dối em…
Nhã Tịnh cắt lời:
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- Nhưng em biết rồi, ông ấy là một tên tội phạm giết người bị kết án chung
thân khổ sai, hiện còn đang ngồi trong tù.
Hoàn kinh ngạc nhìn Nhã Tịnh:
- Ai cho em biết chuyện đó?
- Van Hạo Nhiên.
Hoàn cắn nhẹ môi rồi chau mày:
- Như vậy thì tối qua em và hắn đã nói nhiều thứ lắm phải không?
- Cũng không nhiều lắm, ngoài điều đó ra hắn cũng không cho biết thêm
điều gì khác
Nhã Tịnh thành thật đáp, Hoàn chăm chú nhìn Nhã Tịnh rồi gật đầu:
- Em thấy đấy, Hạo Nhiên là con người như vậy đó, hắn không hề giấu giếm
điều gì. Năm hắn vừa lên 6 là cha hắn đã phạm tội… dúng ra thì cha hắn cũng là
người có chút máu mặt, làm chủ một cơ xưởng nhỏ, có học và cũng đẹp trai đa
tình nữa! Vì chuyện đó mà ông ta đã làm đổ vỡ cả tương lai của Vạn Hạo
Nhiên.
- Chắc hẳn vụ án đó chỉ là một thứ ngộ sát, thí dụ như ông ta bị kẻ xấu ám
hại, bị lường gạt. Trong phút giây không kềm chế được ông ta đã lỡ tay giết
người, hay là ông ta bị gài bẫy chẳng hạn…
Hoàn nhìn Nhã Tịnh như muốn dò xét kỹ hơn:
- Em có vẻ đọc sách trinh thám nhiều quá. Thật ra thì không có gì gay cấn
căng thẳng như em nghĩ đâụ Không có bẫy mà cũng không có kẻ xấu ám hạị
Chỉ tại cha của Hạo Nhiên yêu một cô gái làm tiền, trong trận đánh ghen dành
người đẹp ông ta đã giết chết cả tình nhân lẫn tình địch. Cảnh sát đã xác định
đây là một vụ cố sát nên tòa án xử phạt ông ta ngồi tù chung thân. Đau khổ nhất
là mẹ của Hạo Nhiên, một người đàn bà còn trẻ đẹp phải một nách hai con, đứa
lớn là Vạn Hạo Nhiên lúc đó sáu tuổi và một đứa con gái mới được một tuổị
- Có nghĩa là Hạo Nhiên còn một cô em gáỉ
Hoàn đứng tựa vào bàn nhìn Nhã Tịnh:
- Vâng cô ấy tên là Vạn Khiết Nhiên, một cô gái rất dễ thương. Tai họa
giáng xuống nhà họ Vạn khiến cho bao nhiêu của cải, tài sản, bạn bè cũng đều
tiêu tan hết. Gia đình của Nhiên dọn ra khỏi khu công nghiệp ở tạm bợ trong
ngôi ngà gỗ. Mẹ của Hạo Nhiên phải kiếm sống bằng cách giặt giũ cho công
nhân vùng hồ, nhờ thế mà tôi quen với Hạo Nhiên.
- Và các anh đã khinh miệt hắn vì hắn là con của một kẻ giết ngườỉ
- Đừng dùng tiếng các anh vì giữa tôi với Hạo Nhiên hoàn toàn không quen
biết. Học chung trường nhưng chúng tôi đâu có chung lớp nên không có cơ hội
làm bạn hay kẻ thù của nhaụ Nhưng rõ ràng một điều là Hạo Nhiên đã trưởng
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thành trong hoàn cảnh bị người đời khinh miệt, không người quen không bạn
bè, lúc nào cũng bị chế diễụ Tất cả những thứ đó đã tạo cho hắn sự căm thù mọi
thứ trên đờị Năm 12 tuổi hắn đã bị nhốt mấy lượt vào trại giáo huấn thiếu nhi,
năm 15 tuổi hắn nổi tiếng vì đàn guitar rất hay, năm 18 tuổi với dáng dấp cao
lớn khỏe mạnh, hắn bắt đầu sống bằng quả đấm và bị đuổi học lúc đang học
trung học. Hắn quậy tứ tung kể cả chuyện cho một cô bé 16 tuổi mang bầu…
Nhã Tịnh cắt ngang:
- Em không tin chuyện đó, anh tô vẽ thêm cho Hạo Nhiên trở nên gớm ghiếc
chứ em thấy hắn cũng sống có tình cảm, biết suy nghĩ… các anh nghĩ thế vì
chẳng có ai chịu tìm hiểu hắn.
Hoàn đứng yên trầm ngâm, ánh mắt chàng có vẻ tò mò dò xét:
- Em rất giống Tang Tang chỗ đó, chính Tang Tang cũng từng nói với anh
như vậỵ
- Chính vì thế mà Hạo Nhiên đã yêu Tang Tang, hắn không làm sao quên
được Tang Tang vì Tang Tang là người duy nhất không kỳ thị miệt khinh mà
còn trân trọng hắn, yêu hắn. Nhưng các anh lại muốn đóng vai trò thượng đế để
chia cắt họ, bức bách Tang Tang ra đi và cô ấy phải tự sát vì tuyệt vọng. Chính
anh bảo là Vạn Hạo Nhiên đã lập gia đình nhưng rõ ràng hắn ta vẫn còn độc
thân, anh thích nói dối…
Hoàn khó chịu, chàng lấy thuốc ra đốt rồi nói:
- Nhã Tịnh đã nghĩ sao về chúng tôi quá nhiềụ Thật ra lúc đầu chúng tôi có
phản đối nhưng sau đó thấy Tang Tang quá yêu Hạo Nhiên nên chúng tôi cũng
dễ cảm thông dù cho thành tích của Hạo Nhiên có làm cho chúng tôi ngao ngán.
Chúng tôi không biết hắn có thật tình yêu Tang Tang không hay chỉ coi nó như
một thứ đồ chơi qua đường, vì vậy sau đó tôi và anh Khải quyết định gặp riêng
hắn…
Nhã Tịnh tỏ vẻ nôn nóng:
- Kết quả thế nàỏ
- Tôi và anh Khải hẹn gặp Hạo Nhiên tại nhà hắn, và khi chúng tôi đến…
- Hắn đã lánh mặt ử
- Không lúc chúng tôi đến nơi hắn vẫn có mặt ở nhà, cửa chỉ khép hờ… nhà
gỗ như em biết đấy đâu có cách âm. Chúng tôi nghe tiếng hắn trong nhà, vừa
đẩy cửa bước vào, một cảnh tượng kỳ quặc đang diễn ra trước mắt chúng tôị
- Hắn làm gì?
- Hắn đang ngủ với gái trên giường.
Nhã Tịnh tròn mắt:
- Em không tin điều đó.
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Hoàn nói có vẻ giận:
- Không tin à? Vậy em cứ đi hỏi Vạn Hạo Nhiên đi, hắn có một ưu điểm là
không thích nói dốị Em không tin cứ tìm hắn sẽ rõ.
Nhã Tịnh chớp chớp mắt nhìn ly trà trên tay:
- Thế rồi sau đó?
- Anh đã cùng Hạo Nhiên đánh nhau một trận. Anh kéo hắn từ trên giường
xuống và hỏi hắn tại sao có thể vừa yêu Tang Tang lại vừa ngủ với gái như thế
nàỷ Anh cả cũng giận điên lên đứng một bên nói “thứ cha nào con nấy!” Hạo
Nhiên cười lớn nói với hai anh em anh “Trời đất, ai bảo mấy người là tôi định
cưới em gái mấy ngườỉ Một búp bê thích mơ mộng. Tôi thế này mà thèm lấy
một đứa con gái như vậy ử ”
Nhã Tịnh bàng hoàng:
- Một búp bê mơ mộng?
- Vâng, hắn đã gọi Tang Tang như thế, anh nghĩ ý hắn muốn nói là Tang
Tang chỉ là một búp bê thích mơ mộng thôi, một búp bê có chiếc áo mộng mợ
Hình như hắn không thật lòng với Tang Tang. Hắn còn nói nhiều thứ khác đại
khái nào đây là chuyện hiểu lầm, hắn chỉ mới hôn Tang Tang, mà nếu chỉ hôn là
bắt hắn lấy có lẽ hắn đã có trên trăm con vợ rồị Hắn còn bảo chúng tôi “mấy
người xem thử xem tôi có thuộc loại người thích có gia đình không? Chỉ có
những thằng điên mới ham cưới vợ, đối với tôi hôn nhân là nhà tù… Tôi có một
ông cha ngồi tù rồi chưa đủ sao mà còn muốn nhảy vào đó?"


 

N

gày tháng lặng lẽ trôi qua, mùa thu đã đến!

Nhã Tịnh giật mình thức giấc lúc nữa đêm. Nàng mở choàng mắt ra, khung
cảnh bên ngoài cửa sổ lờ mờ… ánh trăng ử Hay trời sắp sáng… Nhã Tịnh cũng
không rõ nữạ Chỉ Thấy màn cửa lung lay theo gió. Vậy là lúc ngủ Nhã Tịnh đã
quên đóng cửa, thế này bà cụ mà biết được kể như bị mắng liền.
Mùa thu đã đến rồi, đêm rất lạnh, Nhã Tịnh chợt thấy mình tỉnh ngủ hẳn….
Nàng lắng tai nghe, hình như có tiếng đàn guitar ở đâu vọng lại… tiếng suối
reo, như tiếng chuông ngân buổi sáng, như tiếng chim chiều gọi bạn, như lời
than thở của cây cỏ hoa lá, như tiếng oán than của côn trùng, Nhã Tịnh xoay
người trăn trở trên giường….
Nàng đứng dậy không mở đèn, chỉ lặng lẽ đi về phía khung cửa sổ. Vén màn
lên và mắt hướng về xa xa… Nơi có bờ hồ… ánh trăng đang lấp lánh trên mặt
nước… Nơi có khu rừng cây, có cây ngô đồng sừng sững…. Nhã Tịnh trầm tư
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nghĩ ngợi… Tiếng đàn càng lúc càng như dồn dập hơn, như mưa sa thác đổ, như
tiếng thác gào của gió đêm… Như sóng biển dâng trào… Nhã Tịnh bước đến
bên tủ áo mò mẫm tìm chiếc áo có cổ tay dàị Nàng thay áo không cần chải đầu
rửa mặt. Nhã Tịnh xỏ chân vào đôi giày nhung mềm, lặng lẽ rời khỏi phòng,
xuống thang lầu đi qua phòng khách. Nhã Tịnh còn nghe tiếng đồng hồ gõ nhẹ 5
tiếng. Có nghĩa là ánh sáng lờ mờ ngoài cửa sổ là ánh sáng ban mai chứ không
phải ánh trăng.
Nhã Tịnh băng nhanh qua vườn hoa, nàng mở cổng nhỏ rồi men theo con
đường mòn sau nhà rồi chạy một mạch đến bờ hồ. Trời tờ mờ sáng, tất cả còn
tắm trong sương đêm. Những hạt sương sớm mai làm ướt đẫm đôi hài của Nhã
Tịnh. Nhã Tịnh như bị mê hoặc bởi tiếng đàn, càng đến gần bờ hồ tiếng đàn
càng thánh thót hơn và lòng người như say đắm bởi những âm thanh huyền hoặc
ấỵ
Bước chân Nhã Tịnh càng lúc càng nhanh hơn, nàng sợ trước khi đến kịp
tiếng đàn sẽ không còn ngân vang. Những bước chân của nàng đạp bừa lên
những chiếc lá khô, những chiếc lá mảnh mai tội nghiệp… Những chiếc gai
nhọn, những cây nhỏ như níu kéo bước chân của Nhã Tịnh lại, nhưng Nhã Tịnh
cố bước nhanh, cây ngô đồng đã hiện ra trước mắt… Và tiếng đàn cũng đã
ngưng bặt!
Nhã Tịnh thấy tim mình đập mạnh. Hắn bỏ đi rồi ử nàng vội chạy thêm một
đoạn đường nhỏ. Đúng như điều Nhã Tịnh đoán, nàng đã nhìn thấy Vạn Hạo
Nhiên!
Hạo Nhiên vẫn còn ngồi đó với cây đàn guitar trên tay, đôi mắt hắn mở to
nhìn nàng. Có nghĩa là hắn đã sớm nghe bước chân của Nhã Tịnh. Đôi mắt hắn
tỉnh táo lạnh lùng không một cảm xúc. Có lẽ hắn khó chịu vì đã bị quấy rầy, hắn
không muốn thấy sự hiện diện của Nhã Tịnh. Nhã Tịnh chợt lo âu, tại sao ta lại
đến đâỷ Bị quyến rũ bởi tiếng đàn ử Hay là ta bị chinh phục bởi tính cách kỳ dị
của hắn? Nhã Tịnh định thối lui nhưng chân nàng như bị dính dưới đất, khoảng
cách giữa hắn và nàng không còn bao xa…
Hạo Nhiên ngẩng mặt lên nhìn nàng dò xét, mái tóc nàng rối bời, đôi mắt hốt
hoảng, đến chiếc áo rộng thùng thình và đôi giày ẩm ướt. Cái nhìn của hắn có
vẻ không hài lòng, hơn chán nản. Tôi không phải Tang Tang… Nhã Tịnh nghĩ
thầm… Hắn đang định tìm Tang Tang và ta dến phá vỡ sự hồi tưởng nhớ nhung
của hắn. Nhã Tịnh cảm thấy mình là đứa con gái ngu ngốc nhất trên đời!
- Xin lỗi, tôi không định quấy rầy anh. Chỉ tại… nghe thấy tiếng đàn… Tôi
bị lôi cuốn, không tự chủ được nên tôi đến đâỵ
Hạo Nhiên vẫn yên lặng nhìn Nhã Tịnh, khiến nàng không biết phải nói thế
nào… Dưới ánh mắt kia, Nhã Tịnh bỗng thấy chạm tự áị Rõ ràng ta quá ngu
đần… Tang Tang… Nhã Tịnh nhìn đôi cánh tay vạm vỡ của Nhiên, đôi cánh tay
đang ôm đàn. Nàng không ngờ được những âm thanh dịu dàng đó lại có thể phát
xuất từ những ngón tay hung bạo ấỵ
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Nhã Tịnh quay lại nói nhanh:
- Thôi chào anh.
Nhã Tịnh định bước đi, nhưng một mép áo của nàng đã bị giữ lạị
- Hài của cô bị ẩm lắm rồị Hạo Nhiên nói một cách bình thản. Nếu lần sau cô
muốn ra đây giờ này, thì nên nhớ sương đêm nhiều lắm, cành lá và cả đất đều
ẩm, không khéo dễ bị cảm đấỵ
Nhã Tịnh quay đầu lại, nàng nhìn hắn như bị thôi miên.
- Nhưng tôi không quấy rầy anh chứ?
- Có.
Hạo Nhiên ngồi xích qua một bên. Nhã Tịnh trông thấy những khúc gỗ lớn,
Hạo Nhiên lót sẵn tự bao giờ, hắn lại tiếp.
- Cô ngồi xuống đi!
Nhã Tịnh ngoan ngoãn ngồi xuống.
- Hãy cởi hài cô ra!
- Tại saỏ
- Thì cởi đi, bằng không, khí lạnh thấm qua chân sẽ làm cô bị cảm đấỵ
Nhã Tịnh cởi hài, ngồi lên cao một chút. Hai chân trần đặt lên mấy khúc gỗ.
Nhã Tịnh kéo mép vái cho phủ đôi chân xong nhìn lên. Khuôn mặt hắn có góc
cạnh, đôi môi hắn mỏng, hắn hỏi:
- Cô có biết đàn guitar không?
- Không, nhưng tôi thích lắm, anh có sẵn sàng dạy không?
Hạo Nhiên ngồi thẳng lưng, mặt hắn lạnh, mắt hắn như nước hồ:
- Không. Suốt đời tôi chỉ dạy cho một người con gái đàn thôi…
Nhã Tịnh nói nhanh, nàng cũng không ngờ mình phản ứng nhanh thế:
- Tang Tang phải không? Tang Tang đã chết và quả tim anh cũng mất theo,
anh không muốn dạy cho ai đàn nữa, nhưng anh lại thích ngồi đây đàn cho ma
quỷ nghẹ
Hạo Nhiên quay lại trừng trừng nhìn làm Nhã Tịnh giật mình. Nàng nghĩ hắn
sắp nổi cơn thịnh nộ... Nàng vẫn còn nhớ thái độ Hung dữ lần trước hắn bảo
nàng cút đi! Nhưng Nhã Tịnh đã nghĩ sai rồị Hạo Nhiên tỏ ra bình thản trở lại,
hắn chỉ hỏi:
- Cô biết chuyện giữa tôi với Tang Tang đến mức độ nàỏ
Nhã Tịnh hơi bối rối:
- Biết thì có lẽ nhiều, nhưng hiểu thì có lẽ hơi ít.
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- Là saỏ
- Họ nói lúc đầu họ cũng để anh và Tang Tang lấy nhaụ Nhưng khi anh em
Khải Hoàn tìm đến, họ đã bắt gặp anh đang nằm trên giường với một đứa con
gáị
- Ồ.
- Chuyện đó có thật không?
- Thật.
Câu nói của Hạo Nhiên làm Nhã Tịnh thấy thất vọng:
- Tại sao vậỷ Không lẽ anh không yêu Tang Tang?
Hạo Nhiên nhìn Nhã Tịnh.
- Hai chuyện đó có liên hệ gì với nhaủ
Nhã Tịnh chợt thấy đỏ mặt, chưa bao giờ Nhã Tịnh nói chuyện với người
khác về vấn đề phòng the như thế nầỵ Nhã Tịnh chợt phát hiện ra một điều, với
Hạo Nhiên, hình như hắn phân rất rõ ràng hai chữ “tình” và “tình dục”. Hay là
người đàn ông nào cũng đòi hỏi gắn liền tình yêu và tình dục với nhau, thì làm
gì có sự hiện diện của những ổ điếm trên đời nàỷ Nhưng làm như vậy quả là
không nên.
Hạo Nhiên hỏi:
- Tại sao cô lại đỏ mặt? Có lẽ vấn đề nầy làm cô ngượng lắm phải không?
Con người càng giáo dục nhiều chừng nào, càng thấy có nhiều thứ tự nhiên trở
thành bẩn thỉụ Cô với anh em nhà họ Tang giống nhau là ở chỗ đó. Cô cũng
nghĩ là tôi đã lừa dối Tang Tang phải không?
Nhã Tịnh chau mày, nhưng cũng tìm lời biện minh.
- Tôi đã dự đoán đúng. Tôi cũng sớm tiêu liệu được phản ứng của các ngườị
Những con người ở xã hội thượng lưu, ở giai tầng trí thức… Mấy người đều ghe
tởm sự phản bội và thiếu trung thực.
Nhã Tịnh như nghĩ ra điều gì, mắt sáng lên, nàng nắm lấy tay Hạo Nhiên lắc
mạnh.
- Tại saỏ Tại sao anh phải làm như thế?
- Làm thế là làm saỏ
- Tại sao anh phải đóng kịch? Có phải anh đã tiên liệu được phản ứng của
ho… Anh biết là tối hôm ấy họ sẽ đến tìm. Tang Tang đã cho anh biết như thế,
nên anh đi tìm một cô gái, và anh bày màn kịch đó ra… Anh sắp đặt, chỉ để cửa
khép hờ… cũng có thể là… Trước khi quen với Tang Tang anh đã ngủ với bao
nhiêu cô gáị Cái đó cũng không có gì quan trọng. Nhưng Tang Tang đã làm anh
thay đổi… Cô ấy đã giữ chân được anh… Anh không thể sống buông thả nữa…
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Lúc anh diễn kịch chọc phá anh em nhà họ Tang… Cũng là lúc anh tự giễu
mình…
Đôi mắt Hạo Nhiên chợt đỏ lên.
- Cô lại nói cái quỉ gì nữa đó?
- Tôi nói rõ ràng như vậy cợ Có điều tôi không hiểu…
Nhã Tịnh bình tình nóị Mắt mơ màng suy nghĩ rồi đột nhiên nhòm lên:
- Thôi tôi hiểu rồi… hiểu rồi…
Mặt Hạo Nhiên đổi sắc, hắn đưa tay bịt miệng Nhã Tịnh lạị
- Nếu sự thật cô biết, thì cô đừng nói gì cả.
Nhã Tịnh tròn xoe mắt nhìn Hạo Nhiên, một tình cảm xúc động tràn ngập
tim nàng. Lời của Hạo Nhiên hôm nào như vẳng bên tai:- Chính thôi đã giết
Tang Tang. Đúng ra tôi không nên yêu cô ấy, không nên để cô ấy yêu tôi như
vậy, để mọi thứ xảy ra mà chặn lại được…
Đây là lời giảị một tay bụi đời với bao tình cảm mâu thuẫn, cao ngạo và tự tị
Yêu một nàng con gái đẹp trong trắng như một nàng công chúa nhỏ. Khi tình
yêu đã lên đỉnh cao, khi nhận ra sự bất cân xứng của tình yêu cao quý này, điều
duy nhất có thể làm được ở đây là gì? Phải chối từ cuộc hôn nhân. Rõ ràng Hạo
Nhiên không ngờ được Tang Tang yêụ Mặc cảm tự ti cho thấy, người con gái
kia giống như đóa hoa được vun trồng trong khu vườn thượng uyển, còn chàng
chỉ là con ngựa bất kham, mình đầy thương tích… Thế là một màn kịch được
dựng lên, màn kịch đó đã khiến anh em Khải, Hoàn giận dữ bỏ về. Hạo Nhiên
không muốn đóa hoa quý kia bị tàn úa trong gian khổ khó khăn. Nhưng cách
giải quyết của chàng vô tình đã khiến hoa kia tàn úạ
Nhã Tịnh chỉ yên lặng, nàng tuân theo lời Hạo Nhiên không nói gì cả.
Nhưng nước mắt đã rưng rưng trên mị Hạo Nhiên hôm nay trông có vẻ hiền hòạ
Hắn còn đưa tay lau giùm mắt cho Nhã Tịnh. Không hiểu sao… Nhã Tịnh bỗng
nép đầu vào ngực hắn, tựa người vào hắn.
Hạo Nhiên bỗng nhiên như tỉnh ra, hắn đẩy mạnh Nhã Tịnh khỏi người, rồi
hắn hét lên giận dữ:
- Đị Đi!
Nhã Tịnh mắt mờ lệ, đầu nghe đau nhói, một hình thoáng qua tim. Tang Nhi
Hoàn! Hình ảnh cũng làm nàng bàng hoàng. Ta hôm nay làm sao vậỷ Tại sao ta
hành động như thế? Nhưng gã đàn ông trước mặt như có một ma lực, mà nàng
không cưỡng lại được.
Nhã Tịnh trả lời bướng bỉnh.
- Không, tôi không đị
- Nhưng tôi không muốn chuyện cũ tái diễn.
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Hạo Nhiên thở hổn hển:
- Cô đi đi, đi về Vườn Dâu đi, đi mau!
Nhã Tịnh lại nói:
- Không, tôi không về Vườn Dâu vì tôi đâu phải là Tang Tang đâủ
Hạo Nhiên nhìn Nhã Tịnh ngạc nhiên:
- Thế cô từ đâu đến?
Nhã Tịnh bứt rứt, cố tạo ra câu chuyện.
- Anh muốn biết ử Anh em Khải Hoàn thấy tôi giống Tang Tang, họ trả
lương cho tôi thật cao, nhờ tôi đóng giả vai trò Tang Tang… Tôi đang cần số
tiền lớn, đang cần những quần áo đắt tiền… nên tôi nhận lời… vậy đó.
Hạo Nhiên lấy tay nâng cằm Nhã Tịnh lên. Hắn chăm chú nhìn nàng. Nắng
đã lên, nắng đang rọi trên mặt, lên mắt, mái tóc của Nhã Tịnh những tia sáng
dịu dàng.
Hạo Nhiên buông mặt Nhã Tịnh ra, hắn có vẻ giận dữ:
- Tại sao cô lại nói dốỉ Tôi quả thật không biết cô từ đâu đến, nhưng tôi thấy
cô có một đôi mắt thông minh, có làn da trắng mịn, có những tư tưởng nhạy bén
thế này và một bản tính ngang ngạnh bốc đồng… tôi biết cô không phải đến từ
một giai cấp hèn mọn.
Nhã Tịnh gật đầụ Trí thông minh của nàng bắt đầu làm việc, sắp xếp lạị
- Anh nói cũng hơi đúng. Chúng ta cần phải định nghĩa rõ mấy chữ giai cấp
hèn mọn, phải không? Anh Hạo Nhiên. Anh có biết rõ về mình chưả Anh không
đẹp trai nhưng có sức hấp dẫn kỳ lạ, anh lại có đôi mắt lúc nào cũng thật hung
dữ. Anh đã sử dụng nó để che đậy trái tim đầy mặc cảm và yếu đuối của mình.
Anh phải làm ra vẻ thật tàn nhẫn, để che dấu sự cảm xúc động của tình cảm.
Như vậy là anh đã sống cho cái vỏ bên ngoài, anh không dám sống thật với
chính anh, cái đó làm cho anh cô đơn buồn phiền, bởi vì…
- Thôi câm đi, đừng nói nữạ
Nhã Tịnh lắc đầu:
- Hừ. Thôi không biết con người đầy khuyết điểm của anh xuất thân từ giai
cấp hèn mọn nào…
Hạo Nhiên bậm môị Nắng đang rọi lên người anh, lên những hạt sương còn
đọng trên lá. Nhã Tịnh đứng dậy, lượm mấy chiếc hài trên cỏ.
- Thôi tôi về, phải về trước khi bà cụ thức dậy… Tôi không muốn làm hỏng
màn kịch của tôị
Hạo Nhiên vẫn ngồi yên lặng.
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Nhã Tịnh không mang hài vào chân, nàng mang nó trên tay, bước thêm mấy
bước, chợt quay người lạị
- Hãy cho tôi biết muốn tìm anh, tôi phải đến dâu, giờ nàỏ
Hạo Nhiên nhìn lên, anh chàng có vẻ thay đổị
- Tháng này tôi đàn cho quán cà phê Sao Lạnh, mỗi tối từ chín giờ đến 12
giờ khuyạ
- Quán cà phê Sao Lạnh ở đâủ
- Lật niên giám điện thoại ra là biết ngay!
- Thôi được.
Nhã Tịnh bước nhanh về phía biệt thự Vườn Dâụ Con đường nhỏ vẫn phủ
đầy lá rụng.
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