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PHẦN 4

T

ối thứ bảy, Khánh Tường đột ngột xuất hiện. Nhã Uyên hơi ngạc nhiên:

- Khánh Tường, anh mới đến ư?
Đứng trước mặt cô, Khánh Tường cũng hơi ngần ngại:
- Anh đến có làm phiền gì em không ?
Nhã Uyên dù không muốn nhưng cũng phải lắc đầu:
- Không đâu, mời anh vào nhà. Có anh hai em ở nhà đấy!
Đành phải lái câu chuyện sang mục đích khác. Khánh Tường bắt đầu rồi nói:
- Được rồi, anh sẽ vào nói chuyện với anh ấy.
Nhã Uyên đi xuống nhà ăn dặn chị bếp nấu thêm vài món để tiếp khách.
Lát sau cô trở lên nhà gọi điện cho Thu Huyền:
- Alô! Nhã Uyên nè!
Thu Huyền ngạc nhiên:
- Sao hả? Có làm phiền mi không?
Cười vang, Thu Huyền khịt mũi:
- Làm gì mà khách sáo đến như vậy? Nào có chuyện gì hãy nói nhanh lên!
Nhã Uyên rào đón:
- Mi có rãnh không đã chứ!
Thu Huyền vòng quanh thế giới:
- Nhưng trước khi trả lời mi hãy cho ta biết có chuyện gì đi, rồi ta mới nói.
- Lại lòng vòng lôi thôi vậy sao cô nương!
Thu Huyền dọa:
- Có nói hay không thì nói mau. Nếu không ta lại đổi ý.
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Nhã Uyên thở dài rồi cằn nhằn:
- Mi thật là rắc rối, nhà đang có khách mi đến tiếp phụ ta với.
- Khách ư? Mà ai mới được?
- Đến rồi hẳn biết.
- Gì mà bí mật ghê thế?
Nhã Uyên lại hỏi:
- Mi có đến được không để ta còn lên danh sách khẩu phần ăn nữa đó.
Thu Huyền liến thắng:
- Có ăn hả, vặy thì ta không nỡ từ chối đâu.
- Ghê nhỉ, nghe đến ăn chắc là mắt mi đang sáng lên phải không?
- Ồ, nhỏ luôn biết ý của ta. Cả nhà hôm nay đi vắng. Một mình ta ăn buồn
lắm đó!
- Vậy thì hãy mau đến đây với ta đi!
- Được mười lăm phút sau ta đến ngay.
Nhã Uyên cằn nhằn:
- Bị tốn thức ăn còn thêm tốn tiền điện thoại nữa.
Cười hì hì, Thu Huyền trêu:
- Sốt ruột rồi hả? Thôi cúp máy đây!
Nhã Uyên cúp máy, cô vẫn còn ngồi đó chưa kịp đi ra thì Tiến Dũng cùng
Khánh Tường ra tới.
Tiến Dũng hỏi em:
- Em xem cơm có chưa mình mời bác sĩ ở lại dùng bữa luôn.
Gật đầu, Nhã Uyên bảo:
- Xong cả rồi anh nhưng mà...
Tiến Dũng nhìn em ngạc nhiên:
- Lại còn chuyện gì nữa vậy em?
www.vuilen.com

70

Tác Giả: Nhật Hạnh

CHUYỆN TÌNH TRĂM NĂM

Nhã Uyên dần dừ:
- Em có rủ bạn đến chơi!
Tiến Dũng nhìn em đăm đăm:
- Ai vậy em?
- Là Thu Huyền đó mà.
Tiến Dũng thở dài nhẹ nhõm:
- Có nhỏ ấy càng thêm vui.
Khánh Tường cũng nói thêm:
- Anh cũng đang muốn gặp cả Thu Huyền nữa đây.
Nhã Uyên nhìn anh ngạc nhiên:
- Có chuyện gì sao anh!
Khánh Tường tỏ ra bí mật:
- Để lúc đông đủ nói cũng đâu có muộn phải không?
Nhã Uyên đành gât đầu:
- Vậy cũng được. Em xuống phụ chị bếp một tay.
Lát sau, Thu Huyền đến trên tay xách rất nhiều trái cây. Chưa kịp vào nhà thì
đã có tiếng:
- Ối dào, nặng muốn chết luôn mà chẳng ai rảnh phụ giúp một tay.
Tiến Dũng vẫn ngồi im ngắm nhìn cô, rồi lên tiếng châm chọc:
- Nhà này chẳng ai rảnh đâu. Ai vào việc nấy hết rồi.
Lừ mắt nhìn anh, Thu Huyền hất mặt:
- Vậy còn anh thì sao?
- Anh là bệnh nhân kia mà.
- Anh khỏe rồi chứ!
Nhìn cô, Tiến Dũng đáp lấp lửng:
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- Khỏe mà chưa khỏe.
- Vậy là làm sao?
Tiến Dũng nhìn cô đăm đăm:
- Nghĩa là chưa được ăn trái cây của em là anh chưa khỏe hẳn đâu.
Thu Huyền nhí nhảnh nói:
- Nếu anh muốn em sẽ mỗi ngày mang trái cây đến cho anh.
- Thật vậy sao? Nhưng anh lại sợ anh hết bệnh mà em thì lại mất người yêu
vì anh ấy ghen đấy.
Chu môi, Thu Huyền cãi lại:
- Anh ấy rất ga lăng lịch sự kia mà!
Bật cười, Tiến Dũng xua tay:
- Anh chỉ nói đùa thôi, em khỏi cần khẩn trương như vậy.
Khánh Tường, Nhã Uyên cùng giúp chị bếp mang thức ăn lên. Thấy Thu
Huyền, Nhã Uyên quở ngay:
- Mi đến rồi hả? Tưởng chờ dọn sẵn rồi mới chịu xuất hiện.
Thu Huyền cười cười rồi chống chế:
- Mình bận đi mua trái cây để ăn đó mà.
Nguýt bạn một cái rõ dài, rồi Nhã Uyên mới nói:
- A, mi muốn hối lộ bữa ăn chứ gì?
Thu Huyền đỏ mặt, cô định lên tiếng thì Tiến Dũng đã cứu bồ cô:
- Thôi, em đừng có đày đọa Huyền nữa. Cô ấy có nhã ý mang trái cây đến để
bồi dưỡng cho anh đó.
Bĩu môi, Nhã Uyên dài giọng:
- Hèn gì mà anh chả bênh vực nó chầm chập cho được.
Bữa cơm diễn ra rất vui vẽ. Hôm nay dường như Tiến Dũng ăn nhiều hơn
mọi khi.
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Nhã Uyên, thấy điều đó nên nói:
- Hôm nay anh hai là người ăn nhiều nhất.
Thu Huyền lại cười tủm tỉm châm chọc Nhã Uyên:
- Nhưng người vui nhất lại là mi đó.
- Là ta ư?
- Đúng vậy!
Nhã Uyên nhìn Khánh Tường như muốn nhắc nhở:
- Anh bảo em và Thu Huyền có tin vui. Có nó rồi anh nói đi chứ.
Thu Huyền ngước nhìn lên:
- Em có tin vui thật sao?
Khánh Tường nhìn hai người ra điều kiện:
- Nhưng biết rồi hai cô sẽ khao tôi gì đây?
Thu Huyền nhìn anh đăm đăm như muốn tìm ra thật hư:
- Vậy anh muốn khao gì mới được chứ?
Nhã Uyên thì nôn nao, cô giục:
- Muốn gì cũng được, anh hãy nói đi.
Thu Huyền ngăn lại:
- Khoan, coi chừng mắc lừa anh ấy đó.
Nghênh mặt, Nhã Uyên mím môi, cô dọa:
- Anh dám nói dối mình được sao?
Khánh Tường lắc đầu:
- Anh không có đùa hai em đâu. Đây là sự thật trăm phần trăm đó.
Bốn mắt hau hau nhìn anh như chờ đợi, Khánh Tường đành bật mí:
- Hai em đã đậu đại học y khoa rồi.
- Hả?
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Nhã Uyên đưa mắt nhìn Thu Huyền. Còn Tiến Dũng thì hết nhìn hai cô lại
nhìn Khánh Tường:
- Cậu đùa chắc, hai đứa nó có thi đâu mà đậu.
Khánh Tường ranh mãnh nhìn hai cô. Nhã Uyên đỏ mặt vì bị bật mí, cô hơi
ấp úng:
- Em... em không có cố tình giấu mọi người.
- Chuyện đó chẳng qua là lần đầu gặp buộc anh phải tự vệ vậy thôi.
Nhìn mọi người Tiến Dũng thắc mắc:
- Lại có chuyện gì thế?
Thu Huyên phàn nàn:
- Lần đầu gặp tụi em, anh Khánh Tường bảo anh ấy chỉ là bác sĩ thực tập mà
thôi.
Tiến Dũng cười khanh khách:
- Vậy mà hai em cũng tin được.
Chu môi Thu Huyền cằn nhằn:
- Sao không tin cho được. Tụi em rất thật lòng mà.
Khánh Tường nheo nheo mắt nhìn hai cô:
- Nè, đừng quên phải khao anh đó nhé!
Thu Huyền nghênh mặt, cô như thách thức:
- Nếu anh không nói thì mai nầytụi em cũng biết mà thôi. Chỉ vì sợ thi trượt
thì quê lắm.
Tiến Dũng gật gật đầu:
- A, vậy thì ra hai cô lén gia đình nộp đơn thi đại học, gan nhé!
Nhã Uyên chớp chớp mắt nhìn anh, cô chống chế:
- Em đã nêu lí do rồi mà.
Thu Huyền cũng chu môi:
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- Tụi em chỉ sợ bị quê mới cố tình giấu thôi mà.
Khánh Tường xua tay:
- Thôi được rồi, cnắc mọi người không nỡ trách hai cô đâu.
Nhã Uyên phản đòn tấn công, cô chĩa mũi nhọn về phía Khánh Tường:
- Chỉ có người nó dối thật sự mới có tội:
Biết Nhã Uyên nói mánh khóe mình. Khánh Tường tự thú nhận:
Lắc đầu, Tiến Dũng là người phản đối đầu tiên:
- Này, phủi ơn như vậy là không đúng đâu đó.
Thu Huyền vẫn bướng:
- Nhưng thực tế là vậy mà.
Tiến Dũng lí sự:
- Biết trước một ngày là vui trước được một ngày mà.
Khánh Tường lại nói:
- Đằng này đến hơn nửa tháng nữa mới có kết quả.
Nhưng Nhã uyên cảm thấy bất an, nên cô nói:
- Nói như vậy là tụi em chưa chắc chắn đâu. Em thấy mới tin.
Thu Huyền cũng hưởng ứng:
- Nhỏ ấy nói đúng đó. Tụi em chưa thể tin được đâu.
Chìa danh sách thí sinh ra trước mặt hai cô, Khánh Tường bảo:
- Thế này thì tin hẳn chưa hả?
Hai cô chạm đầu lại xem Thu Huyền kêu to:
- Mi đứng đầu bảng nè!
Nhã Uyên lẩm bẩm:
- Có lẽ họ ghi nhầm đó thôi.
Thu Huyền tròn mắt kêu lên:
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- Vậy mà mi cũng nói được hay sao?
Khánh Tường đứng lên, dường như anh muốn từ giã để ra về. Nhưng bị Nhã
Uyên ngăn lại, cô nói:
- Anh không muốn ở lại dự tiệc với tụi em sao?
Khánh Tường hơi khựng lại anh vui vẻ:
- Vậy sao? Có tiệc à, vậy thì mình đâu nỡ từ chối.
Thu Huyền vui ra mặt:
- Ê, tụi mình sẽ tổ chức ở đâu đây?
Tiến Dũng tự nhiên từ chối:
- Anh sẽ không có mặt đâu nhé! Các em vui đi!
Khánh Tường chau mày:
- Tại sao vậy? Tại sao anh lại từ chối?
Lắc đầu, Tiến Dũng thở dài:
- Chỉ vì mình không muốn xuất hiện giữa đám đông.
Nhã Uyên động viên:
- Đừng vậy mà anh hai. Vắng anh sẽ buồn lắm.
Tiến Dũng lắc đầu từ chối:
- Đừng như vậy mà em. Anh nói thật, anh sẽ buồn em có hiểu không?
Thu Huyền khuyên bạn:
- Hãy thông cảm cho anh hai đi Nhã Uyên.
Đành phải vậy thôi. Nhã Uyên biết anh mình chưa thể quên được cô gái kia.
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ửa tháng sau, tin Nhã Uyên và Thu Huyền đậu đại học y khoa. Ai cũng

chưng hửng. Thọ Bình trách Thu Huyền:
- Chuyện quan trọng vậymà em lại giấu anh!
Thu Huyền nhướng mày:
- Em chỉ sợ thi hỏng mọi người sẽ cười, có nước em độn thổ luôn quá.
Thọ Bình lắc đầu, anh nói giọng nhẹ tênh:
- Chuyện thi cử, đậu rớt là chuyện bình thường, có gì phải ngại chứ?
Nhưng Thu Huyền vẫn lắc đầu tư lự:
- Tại anh sợ em buồn nên nói vậy thì sao?
- Nhưng rõ ràng là em đâu có thi rớt, phải không?
- Em chỉ nói khi rớt cơ.
- Nhưng thực tế em thi đậu rồi còn gì!
Hếch mũi, Thu Huyền mè nheo:
- Anh tặng gì cho em đi chứ! Phải khen người ta nữa đó.
Thọ Bình cười dễ dãi:
- Anh cũng muốn tặng cho em lắm. Nhưng em thích gì hãy nói đi.
Lắc đầu từ chối, Thu Huyền xua tay:
- Ai lại nói kỳ vậy anh. Tùy anh thôi.
Thọ Bình len lén lúc Thu Huyền không để ý anh dặt lên má cô một nụ hôn
bất ngờ, cô kêu lên:
-A cái anh này kỳ ghê đi. Em hổng chịu vậy đâu.
Thọ Bình cười hì hì:
- Đó là món quà quý nhất mà anh muốn tặng cho em đó.
Đỏ mặt vì xấu hổ Thu Huyền trách hờn:
- Ai cho anh làm thế hả?
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Chìa má mình ra trước mặt cô, anh bảo:
- Vậy thì em có thể trả lại cho anh mà!
Thu Huyền vừa buồn cười vừa xấu hổ:
- Anh ăn gian người ta còn nói nữa hả?
Thọ Bình làm lành:
- Thôi cho anh xin lỗi!
Nhã Uyên vừa tới đã kêu lên:
- A, vậy là hai mi có ý đồ xấu nghe!
Mặt Thu Huyền đỏ như gấc, cô xấu hổ quay mặt đi nơi khác:
- Sao đến muộn vậy hả?
Nhã Uyên cười cười hư chế giễu:
- Ta im lặng để được xem phim kinh dị mà.
Thu Huyền nhảy đổng lên:
- Hả, mi đã nhìn thấy hết rồi sao?
Nhã Uyên lại cười:
- Đùa thôi ta chẳng thấy gì ngoài việc Thọ Bình làm vậy cả.
Phùng má, Thu Huyền kêu lên:
- Vậy mà bảo là không thấy gì đó hả?
-Ủa, Thọ Bình có làm gì phật ý mi à?
Thu Huyền biết làm vậy sẽ tiếp tục bị bạn đùa thôi nên nói cứng:
- Rồi mi sẽ có thôi mà.
Ngơ ngác, Nhã Uyên hỏi lại:
- Có mà là có gì cơ?
- Ứ, ừ thôi đừng có hỏi nữa được không?
Thọ Bình lại hỏi:
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- Minh Hiếu đâu, cậu ấy khống đến cùng em sao?
Lắc đầu, Nhã Uyên nói một cách thẳng thừng:
- Em không thích mình bị hiểu lầm đâu.
- Nghĩa là...
- Em cảm thấy bất an khi đi chơi chung với Minh Hiếu.
- Nhưng xưa nay chúng ta vẫn là bạn của nhau mà.
Nhã Uyên lắc đầu:
- Vậy thì đã sao chứ?
Nhã Uyên thì thầm, như nói với chính mình:
- Em không muốn Kiều Mi lại hiểu lầm như vậy nữa.
Thọ Bình lắc đầu:
- Em làm như vậy chỉ tội cho Minh Hiếu mà thôi, cứ nghĩ chúng ta là bạn bè
là được rồi!
Thọ Bình bấm điện thoại tìm Minh Hiếu. Nhưng tìm không được.
-Thằng này làm gì mà cứ khóa máy mãi thế chứ?
Thu Huyền bảo đùa:
- Có lẽ do Kiều Mi cấm khôngcho nghe điện thoại khi hai người đang hạnh
phúc.
Nhã Uyên lườm bạn:
- Lại suy diễn nữa rồi! Biết đâu người ta đang bận thì sao?
Thu Huyền xua tay, cô lắc đầu quầy quậy:
- Thôi, thôi đừng nói dông dài nữa, thực tế một chút đi!
Nhã Uyên cười khì:
- Xem mi kìa, nôn nóng lộ rõ trên luôn.
Nguýt bạn một cái Thu Huyền dọa:
- Có đi không thì nói. Hay còn phải chờ ai nữa?
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Lừ mắt nhìn bạn, Nhã Uyên cằn nhằn:
- Vớ vẩn!
Thọ Bình phản ứng:
- Chỉ có ba người thôi sao? Hãy chờ bác sĩ đến rồi đi luôn.
Nhã Uyên từ chối:
- Chúng ta đi ba người thì ba. Đông vui hao kia mà!
Cả ba cùng cười vì câu nói dí dỏm của Nhã Uyên.


 

M

ột tháng Sau cả hai cô nhập học. Mọi công việc đều phải tạm ngưng.

Nhã Uyên cảm thấy luyến tiếc chỗ làm việc cũ. Nhưng việc học cũng không còn
thời gian để cô típ tục nữa.
Cô nói vớ Thu Huyền:
- Bất đầu từ bây giờ lại phải xòe tay xin tiền mẹ đấy!
Thu Huyền thấy là cần phải như vậy nên nói:
- Phải nhờ vả vậy thôi chứ biết làm sao hơn.
Nhã Uyên thở dài:
- Hoàn cảnh của mình thì thật là bi đát hơn nhiều khiến cho mình phải áy náy
khi xin tiền mẹ.
- Vậy tính sao đây chứ?
- Có lẽ mình phải đi làm thêm ban đêm.
Thu Huyền hơi ngần ngại:
- Làm như vậy liệu có ổn không?
Nhã Uyên chợt kêu lên:
- Khánh Tường kìa!
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- Dường như anh ấy đi vào lớp mình.
Nhã Uyên nhận xét:
- Có lẽ là như vậy, nhưng đến đây làm gì?
- Tìm mi đó!
Nhã Uyên nạt ngang:
- Mi nói bậy gì vậy?
Thu Huyền thúc nhỏ bạn khi thấy Khánh Tường bước lại gần chỗ hai cô hơn:
- Hai em đến rồi à? Sao học có gì khó khăn lắm không?
Thu Huyền đáp nhanh:
- Khó thì cũng khó, nhưng dễ thì cũng dễ anh ạ!
Khánh Tường cười khì:
- Em nói vậy anh cũng chẳng biết gì nữa.
Thu Huyền lại nói:
- Sau này có gì khó anh chỉ giáo giúp tụi em với nhé!
Khánh Tường cười cười:
- Anh sẵn sàng thôi, chỉ sợ hai em chẳng tin tưởng.
Ái Sương xuất hiện, cô nhìn trừng vào Nhã Uyên:
- Lại là cô ta ư?
Nghe cô nói vậy Khánh Tường khó hiểu nên nói:
- Em nói vậy là có ý gì vậy Ái Sương?
Mím môi, tỏ ý khinh thường Nhã Uyên, Ái Sươngnói:
- Anh vì cô ta mà đến đây ư?
- Anh đến đây vì công việc.
Ái Sương mai mỉa:
- Việc gì vậy anh? Từ thiện chắc?
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- Anh muốn đi đâu thì đi chứ đâu cần em phải quản lý như vậy?
Ái Sương lừ mắt nhìn Nhã Uyên:
- Cô giỏi thật đó, hết Minh Hiếu rồi lại đến Khánh Tường, cô thật là khéo ăn
khéo nói.
Thấy Nhã Uyên vẫn ngồi im lặng, Thu Huyền chịu không nổi nên lên tiếng:
- Này cô kia! Cô tưởng mình là ai hả? Chúng tôi dường như không hoan
nghênh sự có mặt của cô mà!
Nhã Uyên từ từ lên tiếng:
- Ta im lặng không có nghĩa là ta sợ cô ta đâu. Mà muốn để cô ta diễn hết trò
coi sao đã, thật lố bịch.
Ái Sương giẫy nãy kê lên:
- Khánh Tường, anh có thể ngồi im để tụi nó ăn hiếp em hay sao?
Bật cười mai mỉa, Khánh Tường xua tay:
- Đó là do em vô duyên vô cớ gây sự với người ta mà!
Hậm hực Ái Sương gắt lên:
- Anh dám bênh vực người ngoài để người ta ăn hiếp em.
Thu Huyền bật cười to:
- Ôi, tưởng tượng như là một đứa con nít,bấu áo mẹ vòi vỉnh mua quà vậy!
Không thèm gây sự với hai cô, Ái Sương quay ra gay gắt với Khánh Tường:
- Thái độ của anh hôm nay thì anh phải nhớ đấy. Anh sẽ ân hận đấy!
Thu Huyền xen vào:
- Thôi về mà ôm bình sữa mà tu đi cho mau lớn để mi khôn ra.
Nhã Uyên thấy câu nói của Thu Huyền khó nghe nên đính chính:
- Nhỏ này thích đùa ghê!
Ái Sương nhìn hai người bằng ánh mắt giận dữ:
- Rồi các người xem!

www.vuilen.com

82

Tác Giả: Nhật Hạnh

CHUYỆN TÌNH TRĂM NĂM

- Lại hăm dọa ư? Chỉ có Khánh Tường sợ cô thôi còn chúng tôi thì đừng
hòng.
Chụp cánh tay Khánh Tường, Ái Sương kéo mạnh:
- Anh về với em!
Nhưng KhánhTường vẫn trì lại, anh nói một cách dứt khoát:
- Em về đi, anh còn vui với bạn bè một lúc rồi về.
Ái sương dùng dằng:
- Nhưng em muốn anh về với em thôi.
Nhăn mặt, Khánh Tường từ chối:
- Không được, đây là nhóm bạn thân của anh. Họ vừa thi đậu đại học, đang
ăn mừng mà.
Ái Sương làm khó:
- Vậy hóa ra anh xem tình bạn hơn cả em sao?
Khánh Tường tỏ ý khó chịu:
- Sao hôm nay em vô lý như vậy hả? Anh không về đâu.
Giận dữ, Ái Sương buông tay anh ra:
- Được, vậy tôi Về một mình vậy!
Nhã Uyên đứng lên, cô nói với Khánh Tường một cách nghiêm túc:
- Vui thì ngày nào cũng được. Anh nên về cùng cô ấy đi. Đừng vì tụi này mà
làm mất hòa khí giữa hai người như vậy sẽ không tốt đâu.
Thu Huyền cũng nói nhưng với ý nghĩ châm chọc:
- Thôi, nên về đi anh Tường ạ! Hổng khéo lại bị “đì” đi tận miền xa thì khổ
cho anh đấy!
Thọ Bình cũng đẩy lưng Khánh Tường:
- Hai người họ nói đúng đấy, cậu nên về giải quyết cho ổn thỏa đi. Đừng để
chuyện đáng tiếc xảy ra nữa.
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Khánh Tường chào mọi người ra về. Nhưng anh không về cùng Ái Sương,
mà lên xe chạy một mình, phút chốc đã biến mất.
Ái Sương giậm chân giận dữ, Thu Huyền lên tiếng chọc tức:
- Chạy theo mà giữ đi. Hổng chừng anh ta lại rơi vào động yêu nữa khó mà
kéo ra đó.


 

M

ột tuần sau, vẫn bình yên vô sự, Minh Hiếu gặp Nhã Uyên trên đường

đi học về.
- Học hành sao rồi Nhã Uyên?
Nhã Uyên cười khi nhận ra anh:
- Cũng bình thường anh ạ!
- Sao em đi một mình, Thu Huyền đâu?
Lắc đầu, Nhã Uyên đáp:
- Tan học là có người đến rước đi rồi!
- Thu Huyền làm vậy chẳng thấy kỳ sao?
Nhã Uyên ngước nhìn anh, cô lắc đầu phân bua:
- Có gì đâu mà kỳ hả anh? Dù gì thì hai nhà hai ngã khác nhau mà.
- Em lúc nào cũng nghĩ cho người khác.
- Sao anh nói vậy?
Minh Hiếu lại đề nghị:
- Mình vào quán uống ly nước rồi về nghe em?
Ngần ngại, Nhã Uyên từ chối:
- Em muốn nhanh về nhà thôi.
- Nhanh thôi mà em!
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- Lưỡng lự, Nhã Uyên không nở từ chối. Nhưng cô ngại lắm không muốn
gặp chuyện rắc rối nữa.
- Em không muốn...
Hiểu ý cô nói gì nên Minh Hiếu vội nói:
- Em đừng có ngại, chẳng có việc gì nữa đâu.
Ngước nhìn anh, Nhã Uyên hỏi giọng tinh nghịch:
- Hòa rồi hả anh?
Minh Hiếu gật đầu, rồi nói với cô:
- Chuyện ấy có gì lớn!
- Anh khéo dỗ ngọt là được mà, phải không?
Nhìn chăm chăm vào mắt cô, Minh Hiếu gật đầu:
- Em nói cũng Phải, nhưng có một người dù anh có nói ngọt cách mấy vẫn
không được.
Biết anh đang ám chỉ mình nên cô nói lãng sang chuyện khác:
- Anh định mở phòng mạch ở đâu, và chừng nào thực hiện?
Minh Hiếu nhìn cô anh nói nửa đùa nửa thật:
- Anh có ý chờ em ra trường chúng ta cùng hợp tác làm ăn.
Từ chối khéo, Nhã Uyên khiêm tốn:
- Biết có được thành danh hay không. Em lại sợ mình bỏ dở nửa chừng.
- Đừng nói gở như vậy mà em. Anh tin chắc em sẽ đạt loại ưu!
Nhã Uyên tủm tỉm cười, cô lắc đầu từ chối:
- Xin anh đừng nói vậy, em không chịu trách nhiệm đâu.
- Em lại khách sáo rồi, mà có chuyện gì khó khăn nhớ hãy gọi điện cho anh
hay.
Gật đầu, Nhã Uyên nói:
- Có một lúc nào đó em sẽ làm bận rộn anh đấy!
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Hai người bước vào quán, Minh Hiếu chẳng cần hỏi cô mà anh gọi:
- Cho hai ly cam vắt!
Nhã Uyên mỉm cười, cô ngồi chống tay lền cằm, mắt đăm đăm nhìn vào
khoảng trống mênh mông, cô liên tưởng đến những khó khăn sắp đến với Minh
Hiếu với Khánh Tường cô chưa một lần rung động con tim, nhưng mà gặp rắc
rối mãi.
Thấy cô đăm chiêu Minh Hiếu chợt hỏi:
- Em đang nghĩ gì vậy hả Nhã Uyên?
Lắc đầu, chối quanh:
- À, không, em không nghĩ gì cả, nhưng mà...
- Sao hả em?
Nhã Uyên bối rối nói nhanh:
- Không, không có gì cả, uống nước đi anh!
Thấy lạ, nhưng Minh Hiếu không tiện hỏi tiếp nên anh vả lả:
-Anh nhớ ngày xưa em rất sợ máu, có lẽ em sẽ gặp khó khăn khi thực tập
đấy!
Thoáng chút phân vân, nhưng Nhã Uyên chậm rãi nói:
- Em sẽ tập, sẽ cố gắng vượt qua.
Gật đầu động viên, Minh iếu nói:
- Anh tin em sẽ vượt qua được khó khăn ấy!
Mở cặp táp lấy ra mấy quyển sách về y học. Minh Hiếu đưa cho Nhã Uyên:
- Anh nghĩ cái này có thể giúp ích cho em.
Nhìn anh một cách ngần ngại, Nhã Uyên như muốn từ chối:
- Em chưa cần mà anh!
- Nhưng rồi em sẽ cần. Nhận haykhông tùy em, nhưng mà anh xin nói trước
sách này rất quí.
- Nếu vậy thì em càng không dám nhận!
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- Tại sao?
- Em sợ làm lạc mất của anh thì sao?
Hơi nghiêng đầu nhìn cô, Minh Hiếu nói như trêu:
- Nhưng anh tin em không phải là người bất cẩn đến như vậy.
Nhướng mắt Nhã Uên hỏi một cách tinh nghịch:
- Anh tin em đến như vậy sao?
- Anh không chủ quan chứ?
Nhã Uyên không muốn để cho anh phải nói nhiều nên đành phải gật đầu:
- Vâng! Em sẽ nhận ngay mà!
Có tiếng quát phía sau:
- Cô không được đụng đến nó.
Nhã Uyên giật mình, cô ngẩng đầu lên, nhận thấy cái nhìn nẩy lửa của Kiều
Mi:
- Cô không ngờ phải không?
Bật cười, Nhã Uyên lắc đầu:
- Tôi chỉ ngạc nhiên thôi. Vì với tôi, Minh Hiếu chỉ là tình bạn bình thường
mà thôi!
- Láo!
Nhã Uyên vẫn cứng rắn:
- Đó là sự thật. Tại sao tôi phải nói láo với chị chứ? Nếu chỉ vì sự hiểu lầm
mà chị làm sứt mẻ tình cảm tốt đẹp của chúng tôi bấy lâu nay thì tôi đành không
cam tâm như vậy đâu.
Hất mặt, Kiều Mi cao giọng:
- Vậy thì cô sẽ làm gì hả?
- Chị nghĩ tôi sẽ làm gì chị. Yêu nhau mà không tin nhau như vậy thì đó là
điều bất hạnh cho nhau đó!
Vừa nói Nhã Uyên vừa đứng lên. Nhưng Kiều Mi ngăn lại:
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- Cô chưa đi được!
- Sao hả Chị có quyền cấm cả chuyện đi đứng của tôi luôn à?
Cầm mấyquyển sách lên, Minh Hiếu đưa cho Nhã Uyên:
- Em cứ cầm về mà nghiên cứu! Không phải sợ gì cả.
Lắc đầu, Nhã Uyên từ chối!
- Lúc nãy vì không muốn anh buồn nên em nhận. Còn bây giờ không phải vì
sợ mà không nhận mà là vì một lí do khác.
Kiều Mi mím môi và tức giận, cô nói như gắt:
- Anh có thấy người ta xem thường em không?
Minh Hiếu đứng lên đi theo Nhã Uyên. Nhưng nói với Kiều Mi:
- Đó là do cô chuốc lấy mà thôi. Nên suy nghĩ lại bản thân mình đi!
Minh Hiếu bỏ đi, Kiều Mi đứng nhìn theo mà ấm ức. Một bàn tay đặt lên vai
cô:
- Thất bại rồi phải không?
Trợn mắt định quát lên nhưng khi nhận ra Trường Thịnh, Kiều Mi nhăn mặt:
- Anh làm gì vậy? Làm người ta hết hồn!
Trường Thịnh ngồi xuống đối diện với Kiều Mi, chép miệng:
- Xem ra thì cô đã thất bại rồi!
Bặm môi, Kiều Mi giận dữ.
- Ai nói với anh như vậy. Tôi vẫn còn bửu bối đấy.
- Cô muốn nói là tình cảm giữa hai gia đình chứ gì?
Gật đầu, Kiều Mi xác nhận:
- Đúng vậy, tôi chỉ cần giục cha tôi là sẽ có lễ cưới ngay!
- Vậy sao cô chẳng chịu tiến tới đi?
- Chưa phải lúc, chờ một thời gian nữa.
Trường Thịnh thắc mắc:
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- Nhưng Minh Hiếu ,có những biểu hiện không mấy tốt cho cô đấy!
- Tôi hiểu được điều đó. Nhưng tôi vẫn có cách để gạt con nhỏ đó ra khỏi
tim anh ta.
- Vậy sao? Cô tin chắc là như vậy sao?
Ngoảnh lại nhìn anh, Kiều Mi nhăn mặt:
- Nhưng sao bỗng nhiên anh quan tâm đến tôi như vậy?
Gãi gãi đầu, Trường Thịnh cảm thấy khó nói. Anh ngập ngừng nhìn cô:
- Kiều Mi... chẳng lẽ em không cảm nhận được điều gì sao?
Kiều Mi nhìn anh lạ lẫm:
- Anh muốn nói gì thế?
- Em hiểu mà Kiều Mi?
- Hiểu, hiểu gì chứ, tôi không cần hiểu gì đâu.
- Chẳng lẽ em chẳng biết tình cảm anh dành cho em sao?
Trợn mắt, Kiều Mi nhìn anh trân trân, cô lắc đầu từ chối:
- Anh đừng nên hoài vọng như vậy. Sẽ không được gì đâu.
Khổ sở, Trường Thịnh năn nỉ:
- Minh Hiếu không bao giờ yêu em đâu. Anh ấy chỉ yêu Nhã Uyên mà thôi.
- Không được, tôi nhất định phải dành lại em cho bằng được.
- Tình yêu mà giành giựt mà được sao em? Liệu em có được hạnh phúc chứ?
Mím môi với ánh mắt giận dữ, Kiều Mi nói một cách dứt khoát:
- Nhất định là tôi sẽ làm được. Kiều Mi này muốn gì là phải được!
- Em sẽ thất bại thôi Mi ạ!
Cô nạt ngang:
- Anh im đi?
- Anh chỉ lo cho em thôi mà Kiều Mi.
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Tiếng điện thoại của Kiều Mi vang lên, cô nghe máy:
- Alô! Kiều Mi đây!
Bên kia đầu dây, tiêng của ông Kiều Đạt vang lên:
- Con mau về đây, cha có chút việc muốn nói với con.
Kiều Mi nhăn mặt:
- Nhưng có chuyện gì thế cha, con đang...
Không để cho cô nói hết câu ông Kiều Đạt ngắt ngang:
- Con về nhanh lên! Không có lý đo gì cả.
Nghe tiếng giận dữ của cha biết có chuyện chẳng lành nên cô đáp nhỏ:
- Vâng! Con sẽ về ngay!
Kiều Mi nói với Ttrường Thịnh:
- Chào anh nhé!
Trường Thịnh đề nghị:
- Hay để anh đưa em về?
- Không cần đâu. Tôi đi một minh được rồi!
- Nhưng…
Kiều Mi quay lại, cô nghiêm giọng nhắc nhở:
- Từ nay tôi không muốn anh lén lút theo đuôi của tôi nữa.
- Anh...
Lắc đầu, Kiều Mi lạnh lùng nói:
- Anh sẽ chẳng được gì đâu.
Nói rồi, cô lên xe mở máy chạy mất. Trường Thịnh nhìn theo thoáng một ý
nghĩ.
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CHUYỆN TÌNH TRĂM NĂM

ột tháng sau tại trường đại học buổi chiều Nhã Uyên cùngThu Huyền từ

lớp học bước ra. Hai cô gặp Khánh Tường. Nhã Uyên tỏ ý không muốn gặp
nhưng Thu Huyền đã lên tiếug:
- Anh Khánh Tường, trùng hợp vậy?
Khánh Tường bước đến gần hai cô, anh vui vẻ nói như mọi khi:
- Anh cố tình đến đây.
Vẫn tiếng cười của Thu Huyền:
- Anh không trực à?
- Vừa tan ca thôi!
Nhã Uyên nghĩ ra trong đầu có lẽ anh cố tình đến gặp mình thôi. Cô phải làm
sao đây?
Thật ra gần tháng nay không gặp anh cô cũng cảm thấy buồn ghê lắm.
Nhưng mà cô không thể làm gì được. Bởi bên anh đã có Ái Sương. Cô đành tỏ
thái độ lạnh lùng:
- Chào anh Tường nhé! Tụi mình về thôi Thu Huyền!
Vừa nói cô vừa nắm tay kéo Thu Huyền đi, nhưng bị cô kéo lại và nói:
- Đừng làm vậy không nên đâu Nhã Uyên!
- Nhưng…
- Mi sợ cái gì chứ?
- Tối nay mình còn bận việc.
Chợt Thu Huyền kêu lên:
- Chết rồi!
Nhã Uyên giật mình:
- Gì thế?
- Mình bỏ quên cuốn sách dưới gầm bàn.
Nhã Uyên trách bạn:
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- Sao sơ ý đến vậy?
Thu Huyền khẩn trương:
- Đừng trách, mi chờ ta vào lấy rồi về ngay thôi!
Nói là đi Thu Huyền đi như chạy về phía cửa lớp. Nhã Uyên chỉ biết lắc đầu
nhìn theo
- Em không muốn gặp mặt anh phải không Nhã Uyên?
Nhìn anh Nhã Uyên lắc đầu:
- Anh đã biết lý đo rồi mà! Chính vì lo cho anh mà em không muốn anh khó
xử.
Thở dài, Khánh Tường lắc đầu:
-Nếu đó là lý do để em lánh mặt anh thì thật không đáng đâu.
- Nhưng anh bảo em phải làm sao đây hả?
- Em có biết là anh đau khổ lắm không?
- Nhưng lỗi đâu phải do em đúng không?
Khánh Tường nhìn cô bằng ánh mắt thân thương:
- Ở đây chúng ta không thể nói là lỗi do ai cả. Mà chúng ta nên hiểu nhau là
được rồi!
Nhã Uyên thấy lòng mình khác lạ. Nếu đứng đây nói chuyện có lẽ cô sẽ bị
đốn ngã ngay nên cô vội từ chối.
- Em phải về thôi!
Lời Khánh Tường tha thiết:
- Em đừng lánh mặt anh như vậy mà Nhã Uyên.
Bỗng nhiên Nhã Uyêu thay đổi thái độ một cách đột ngột:
- Vậy anh muốn em phải làm sao đây, em với anh chẳng có kết quả tốt đâu.
- Nhưng anh không tin vào lý do đó mà em có thể từ chối anh đâu.
Nhã Uyên rất khổ tâm khi Khánh Tường không hiểu cho cô. Cô bước đi một
cách hết sức dứt khoát mặc cho Thu Huyền mặc sức réo gọi:
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- Nhã Uyên chờ ta với!
Khánh Tường bất lực nhìn theo cô. Anh mím môi lòng dặn lòng là không thể
bỏ cuộc. Vì anh biết người anh yêu duy nhất là cô ấy.
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