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CHƯƠNG IV

N

hưng Quốc Tuấn vẫn giữ cô trong tay, giọng thuyết phục :

- Tại sao em phải trốn chạy kiểu đó, anh thấy vô lý vô cùng.
Không thoát ra được, Thu Vân đành ngồi yên :
- Em đã nói là em không dám yêu anh, em sợ bị khổ, chẳng lẽ anh không
hiểu điều đó. Anh không thay đổi được con người anh, còn em thì không chấp
nhận. Đừng tới với nhau vẫn hay hơn.
Quốc Tuấn buông cô ra :
- Em coi trọng Mai Châu đến vậy sao ? Cô ta không là gì hết, tại sao cô ta lại
làm em đề phòng, anh không chịu được đâu.
Thu Vân ngồi ngay ngắn lên, sửa lại cổ áo :
- Anh hiểu sai em rồi, không phải em chỉ nhìn vào Mai Châu mà nhìn cách
anh yếu lòng với con gái đẹp.
Quốc Tuấn có vẻ giận :
- Anh phải giải thích thế nào đây, cô ta muốn học riêng, và đóng học phí rất
cao. Anh biết cô ta khó mà lên đỉnh cao và đã nói điều đó, nhưng cổ vẫn háo
thắng muốn học, nếu biết em không thích anh đã từ chối thẳng rồi.
Thu Vân buột miệng :
- Nhưng anh hoàn toàn không ngó ngàng đến em, nếu không muốn nói là
quá chăm chú vào cô ta.
Nói xong câu đó, cô chợt thấy vô cùng hối hận. Vì nhận ra mình trẻ con, nhỏ
nhen, ích kỷ. Cô bụm miệng lại, nín lặng.
Cô khẽ liếc nhìn Quốc Tuấn, chờ một cái cau mặt phê phán. Nhưng không
như cô nghĩ, anh có vẻ hài lòng, và lại kéo cô vào người :
- Đừng giận anh, mấy ngày đó anh có tâm lý bất thường đến nỗi trở thành
ngu ngốc. Thấy em cứ ngồi im, anh nghĩ em không muốn anh lại gần, thế là
anh...
- Em hẹp hòi và ganh tị quá phải không anh ?
- Anh thích được thấy em ghen như vậy.
- Sao bây giờ em thấy mấy chuyện đó kỳ cục qúa, thật ra không phải em
ghen với Mai Châu, mà là...
Quốc Tuấn ngắt lời :
- Anh hiểu rồi, nhưng đừng coi anh là hạng lăng nhăng nữa, anh cảm thấy bị
xúc phạm.
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- Em xin lỗi.
Quốc Tuấn vỗ nhẹ lên tay cô :
- Thôi, coi như cả anh và em đều không nhớ chuyện đó nữa, trong mắt anh,
em chỉ là cô gái mới lớn, và anh không giận những đánh gía lệch lạc của em
đâu.
Anh ngừng lại, kéo mặt cô đối diện với anh :
- Anh đã quyết định em là người duy nhất, và anh sẽ làm mọi cách đưa người
anh yêu đạt tới sự thành công, và em đừng từ chối những gì anh làm cho em.
Em hứa không ?
Thu Vân không trả lời. Tự nhiên cô úp mặt trong ngực áo Quốc Tuấn. Cảm
giác tin cậy làm cô thấy mình như được sống lại và ngay lúc này, cô mơ hồ có
linh cảm là cuộc đời cô sẽ đi theo con đường danh vọng. Sợ hãi hay đam mê thì
cũng đưa đẩy cô lao tới mà thôi.


 

Đ

êm đầu tiên khai mạc cuộc thi tiếng hát truyền hình, khán giả đầy cả nhà

hát. Những nhà báo, những người quay phim, nhiếp ảnh đi tới đi lui dưới sân
khấu. Đó là không khí bận rộn, ồn ào rất quen thuộc của những đêm ca nhạc.
Đêm nay sẽ là đêm khởi đầu để tìm kiếm một ngôi sao mới trong giờ ca nhạc.
Những thí sinh lần lượt bước ra sân khấu. Vì Quốc Tuấn đã đăng ký sớm,
nên Thu Vân diễn ngay đêm đầu tiên. Và cô đã làm ngạc nhiên cả ban giám
khảo và khán giả, vì phong cách diễn xuất vượt trội của mình.
Thu Vân bước ra sân khấu, dù không nhìn xuống ban giám khảo, nhưng cô
vẫn cảm nhận được cái nhìn nồng nàn của Quốc Tuấn dành cho cô. Nó làm cô
hưng phấn và muốn thể hiện hết mình. Và bây giờ cô đã vững vàng bình tĩnh,
chứ không nhút nhát như một năm trước đây.
Nhìn cô biểu diễn ai cũng dự đoán cô sẽ vào vòng chung kết với thứ hạng
cao. Phải thừa nhận rằng cô có nét diễn xuất rất lạ. Không ra nhiều động tác,
nhưng sự duyên dáng thể hiện trong khóe mắt, lẫn khuất trong những cái cười
và cái nghiêng đầu rất ấn tượng. Bên cạnh đó, cô có chất giọng truyền cảm, ngọt
ngào, trau chuốt. Một ca sĩ ngôi sao cũng không thể có những nét gây ấn tượng
nào vượt xa hơn thế.
Tất cả các thành viên trong ban giám khảo đều chấm cho Thu Vân với số
điểm cao nhất. Ngày hôm sau, tên của Thu Vân xuất hiện trên vài tờ báo. Với
những câu nhận xét ngắn về triển vọng của cô. Phải nói Thu Vân là hiện tượng
hiếm hoi. Khi gây được sự chú ý ngay lúc cuộc thi chưa kết thúc.
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Buổi sáng Thu Vân dậy rất muộn. Cô chưa kịp thức thì Quốc Tuấn đã đến.
Anh đưa cô đi ăn sáng và trước cái nhìn dò hỏi của cô, anh chìa tờ báo đặt trước
mặt cô, cười âu yếm :
- Em đọc đi.
Thu Vân đón lấy tờ báo, đọc xong, khuôn mặt cô đỏ bừng sung sướng :
- Sao người ta đưa tin nhanh thế ? Thật là lạ lùng.
- Lạ lùng vì lần đầu tiên tên em được đưa lên báo ?
- Dạ, em thấy ngộ lắm, đúng hơn là không ngờ.
Quốc Tuấn xếp tờ báo lại, mỉm cười :
- Sau này tên em sẽ xuất hiện thường xuyên trên báo chí, truyền hình và các
băng rôn ngoài đường phố, dần dần em sẽ thấy quen thôi.
- Sao anh biết ?
- Anh biết, chắc chắn là như vậy, hôm qua bạn bè anh chỉ toàn nhận xét về
em, anh rất hãnh diện.
Thu Vân hơi ngượng vì được khen. Nhưng khuôn mặt cô không giấu được
sự vui sướng, dù cô đã cố đè nén.
Khi bánh mì và hột gà được mang ra, Quốc Tuấn nhìn xuống bàn, hơi lắc
đầu :
- Lẽ ra phải có rượu sâm banh cho em, nhưng buổi sáng thế này thì không
tiện. Còn tối thì anh phải chấm thi, cho anh hẹn đến đêm tổng kết nhé.
Thu Vân nhìn anh chăm chăm :
- Tối nay cho em theo anh với, được không anh ? Em sẽ ngồi phía sau và
không làm phiền anh đâu, em thích ở đâu có anh, buổi tối ở nhà em buồn lắm.
Quốc Tuấn có vẻ thích cách thể hiện tình cảm của cô, anh hỏi lại :
- Muốn thật không ?
- Thật mà.
Chợt nhớ ra, cô hơi nghiêng người tới nhìn anh :
- Tối qua điểm tổng kết của Mai Châu có sao không anh ?
- Không, anh nghĩ là cổ không vào vòng chung kết nổi.
- Chắc nó buồn lắm.
- Ai cũng buồn, nhưng với Mai Châu thì sẽ nặng nề hơn, vì cổ qúa tự tin, tự
tin đến mức bỏ qua lời cảnh báo của anh.
Thu Vân chớp chớp mắt, suy nghĩ :
- Cái gì làm nó tự tin như vậy ?
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- Anh không hiểu hết, có thể vì Huệ Linh làm cho cổ ảo tưởng, cũng có thể
cổ nghĩ rằng cổ có nền tảng vững chắc, nhưng giữa múa với hát đâu có liên
quan gì với nhau, dù sao cô ta cũng còn trẻ con lắm.
Anh chợt cười, và buông một nhận xét :
- Chỉ có trẻ con và còn non nớt mới dám chủ quan như vậy, dù sao cô ta
cũng chưa từng trải.
Thu Vân im lặng ăn. Cô ngẫm nghĩ và thấy Quốc Tuân nhận xét qúa chính
xác về Mai Châu. Nhưng có một điều anh không để ý hay cố tình không nói ra.
Đó la sự lôi kéo gần như lộ liễu. Dùng từ chính xác nhất là cố ý quyến rũ. Đã
vài lần Thu Vân thấy cô nàng liếc mắt õng ẹo với Quốc Tuấn. Và lờ đi như
không biết cô có quan hệ thế nào với anh. Cô mơ hồ cảm thấy Huệ Linh có dính
dáng tới việc này. Nhưng không dám nói ra với Quốc Tuấn.
Khá lâu rồi Thu Vân không gặp Huệ Linh. Nhưng cô biết cô nàng hay đến
phòng thu của Quốc Tuấn. Lúc trước tuyên bố là không thèm dính dáng đến
anh. Nhưng sau đó thì chủ động đến tìm, như không có chuyện gì xảy ra. Không
biết anh có coi thường HL không ? Chứ cô thì đã không còn tôn trọng từ lâu.
Buổi tối cô theo Quốc Tuấn đến nhà hát. Thu Vân sợ mình chủ quan khi
đánh giá. Nhưng mấy đêm liền cô không thấy thí sinh nào có số điểm vượt lên
hơn cô. Điều đó làm cô vừa phập phồng vừa hy vọng.
Sau đêm diễn ở vòng bán kết, số điểm của cô vẫn cao nhất. Còn Mai Châu
chỉ trung bình. Khi vào hậu trường, khuôn mặt cô nàng đầy vẻ lắng suy tư.
Thỉnh thoảng cô nàng ném về phía Thu Vân một cái nhìn đầy ác cảm.
Sáng hôm sau Thu Vân chờ Quốc Tuấn đến. Nhưng mãi không thấy, cô nóng
ruột thay đồ đến nhà anh. Khi vào sân, cô thấy xe của Mai Châu ở đó. Theo thói
quen, cô đi lên phòng học. Nhưng cửa phòng vẫn đóng. Cô bèn trở xuống đi
vòng qua hành lang vào phòng khách.
Có tiếng nức nở ở trong vọng ra, làm Thu Vân đứng lại, nép vào tường nhìn.
Qua cửa sổ, cô thấy Mai Châu đang ngồi trên thành ghế, vòng tay ôm ngang
người Quốc Tuấn mà khóc. Còn anh thì xoa đầu cô, và cúi xuống nói cái gì đó
đều đều và rất nhỏ nên cô không nghe.
Tim Thu Vân chợt đập mạnh. Rồi, không kiểm soát được mình, cô chợt lao
nhanh vào phòng. Tiếng chân làm hai người trong phòng quay ra nhìn. Khuôn
mặt Quốc Tuấn lộ vẻ bối rối, hoảng hốt. Một vẻ bối rối vốn không hợp với tính
cách của anh. Điều đó càng làm Thu Vân thấy đau lòng lẫn giận dữ. Môi cô run
bần bật :
- Không ngờ anh là như vậy.
Cô quay ngoắc người trở ra, nhanh đến nỗi Quốc Tuấn không kịp phản ứng.
Đến khi cô dắt xe gần đến cổng, anh mới đi theo kịp.
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- Bình tĩnh lại đi Vân, em làm cái gì vậy ?
Thu Vân hất tay anh ra :
- May là em đến lúc này, nếu không em còn lầm anh lắm, anh là người bắt cá
hai tay.
- Đừng nghĩ bậy. Vân, để anh giải thích đã.
- Em không thèm nghe, thấy bao nhiêu đó cũng đủ rồi, em không muốn lầm
anh nữa. Từ đây về sau không bao giờ em nghe lời anh nữa, còn giải thưởng của
em thì chuyển qua cô ta đi, em không thèm.
- Cứ mỗi lần giận anh là em đòi bỏ công việc, bộ em coi nó là trò đùa sao.
- Còn hơn là trở thành ngôi sao mà phải liên lụy tới anh, em ghét anh và
không tin nữa.
Nói xong cô đẩy mạnh anh ta, cương quyết đi ra cổng. Nhưng Quốc Tuấn đã
bước đến đóng cửa lại. Anh dằn chiếc xe khỏi tay cô, dựng dưới gốc cây :
- Em vào nhà đi. Sẵn có Mai Châu ở đây, thì nói luôn cho ra lẽ.
- Em không quan tâm chuyện của hai người.
Thu Vân vừa nói vừa nguẩy đầu chỗ khác, răng cô cắn lấy môi, đau điếng
mà cô cũng không hay. Cô mất bình tĩnh tới nỗi không nhận thức được mình
đang làm gì. Còn Mai Châu thì đã hết khóc. Thấy Thu Vân phản ứng như thế,
cô đành nhượng bộ :
- Em về nghe anh Tuấn.
Không ai trả lời cô, Mai Châu vội vàng đến dẫn xe, đi nhanh ra đường. Đợi
cô nàng đi khuất rồi, Quốc Tuấn quay lai Thu Vân :
- Vô nhà đi em.
Thu Vân không trả lời, cô ngồi phệch xuống băng đá. Bắt đầu khóc tức tưởi.
Quốc Tuấn ngồi xuống bên cô, nói nhanh như sợ không còn cơ hội giải thích :
- Đêm qua Mai Châu sợ không vào được vòng chung kết, nên sáng nay cô
tới nhờ anh giúp. Em biết những chuyện như vậy là hiển nhiên, vậy thì em quan
tâm làm gì.
- Em không quan tâm tới chuyện người này người kia đến nhờ vả anh, nhưng
em chịu không nổi cách thân mật của anh với họ. Có cần phải qúa thân thiết thế
không ? Anh không biết giữ khoảng cách sao ?
- Thôi được, từ đây về sau anh sẽ thận trọng hơn, anh hứa như vậy, mình hòa
đi em.
Thu Vân không trả lời, chỉ một lời giải thích hứa hẹn như thế, không làm cho
cô tin tưởng ngay được. Bên cạnh cô, Quốc Tuấn nói một cách kiên nhẫn :
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- Có lẽ em đã nói đúng, tính cách của anh hơi phóng khoáng. Trước đây anh
đã quen như vậy, và không ai có quyền khống chế thói quen đó, nhưng từ đây
về sau anh sẽ bỏ hẳn, hoàn toàn vì em, em tin không ?
Thu Vân nói như rên rỉ :
- Tại sao cái gì em ghét thì em lại gặp chứ. Lúc còn đi học, em có nhỏ bạn cứ
khổ sở về người yêu của nó. Anh ta bảo yêu nó, nhưng sau lưng cứ tán tỉnh hết
người này đến người khác. Em rất ghét mẫu người như vậy. Vậy mà trời xui
khiến em gặp anh, chẳng lẽ em phải chịu như thế suốt đời sao ?
Vừa nói cô vừa lau mắt, nhưng nói xong cô lại không kềm được và khóc thê
thiết. Cô làm Quốc Tuấn hoảng thật sự. Và tìm mọi cách giải thích. Cuối cùng
cô cũng dịu đi. Nhưng như thế không có nghĩa là dứt hẳn. Trong tự nơi sâu
thẳm của lòng mình, cô vẫn thấy không yên ổn. Nhưng bảo dứt khoát thì cô làm
không nổi chuyện đó.


 

T

ừ sau lần đoạt giải cao cuộc thi tiếng hát truyền hình, cuộc đời Thu Vân

thật sự rẽ sang một bước ngoặc mới. Cùng với những buổi biểu diễn và những
đĩa nhạc được tung ra thị trường, tên tuổi cô nổi lên như một ngôi sao. Cô bận
rộn liên tục với những công việc thu âm, quay phim, tập dượt... Tất cả những
hoạt động đó đều do Quốc Tuấn dẫn dắt. Đây là thời kỳ hạnh phúc nhất của cô,
và cô nép dưới bóng mát do anh tỏa xuống cuộc đời. Trong tình yêu còn có sự
biết ơn không bờ bến. Cô nghĩ mình sẽ không bao giờ để đánh mất nó, hay
trong đời mình sẽ có những sóng gió khác.
Tối nay diễn xong, Thu Vân rời sân khấu thì có một người đến gặp cô. Đó là
Tony. Phải nói là cô thật sự ngạc nhiên vì cuộc gặp này. Cô kêu lên, giọng thân
thiện :
- Không ngờ gặp anh ở đây, anh có khỏe không ?
Cô cầm lấy bó hoa Tony trao, và mỉm cười khiêm tốn.
- Cám ơn anh , anh có khỏe không ?
- Tôi vẫn bình thường. Tôi rất sung sướng khi cô còn nhớ tôi, và vui vẻ với
tôi.
- Lâu rồi mới gặp lại anh, tôi vui lắm. Anh đã từng đối xử tốt với tôi, cho nên
dù không gặp, tôi vẫn xem anh là bạn.
- Cám ơn cô.
Cả hai đi song song ra cửa. Tony nhìn những bó hoa đầy ắp trên tay cô, anh
nói như nhận xét :
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- Cô đã thay đổi rất nhiều, đã trở nên nổi tiếng, xin chúc mừng cô.
- Cám ơn anh. Nhưng nãy giờ tôi vẫn còn ngạc nhiên khi anh đến tìm tôi.
- Lúc ấy cô bỗng nhiên biến mất, tôi đã rất buồn, tôi muốn gặp cô nhưng
không biết tìm ở đâu. Cho đến một hôm tôi thấy ảnh cô trong đĩa nhạc. Ồ, lúc
ấy tôi vô cùng ngạc nhiên. Và từ lúc đó, tôi luôn theo dõi cô.
- Thế à ? Còn tôi thì không nghĩ là anh có thể biết tôi.
- Cô diễn xong chưa ? Tôi sẽ đưa cô về.
Thu Vân lắc đầu :
- Cám ơn anh, nhưng tôi có hẹn với một người bạn, anh ấy sẽ đến đón tôi.
Cô nhìn đồng hồ. Rồi nhìn ngóng ra phía cổng. Không thấy xe của Quốc
Tuấn, cô quay lại Tony :
- Có lẽ anh ấy chưa đến, tôi phải ở lại chờ.
- Vậy tôi xin phép ngồi lại với cô một lát, bao giờ bạn cô đến, tôi sẽ đi, cô có
vui lòng không ?
Thu Vân nói một câu đại loại như rất hân hạnh sự quan tâm của anh. Cô đi
về phía băng đá, ngồi xuống. Tony cũng ngồi bên cạnh cô. Anh nói ngay như đã
thấy từ nãy giờ :
- Cô rất đẹp, đẹp hơn thời gian trước rất nhiều.
- Có lẽ vì tôi hóa trang thôi, cám ơn anh đã khen.
Tony hơi nheo mắt, diễn đạt một cách khó khăn :
- Thật sự là cô đã thay đổi, rất đẹp, bởi vì bây giờ cô là một ngôi sao, ý tôi
muốn nói là... cô không còn khó khăn như trước kia, cho nên sẽ thay đổi.
Thu Vân cau mặt, cô hiểu, cuối cùng cô mỉm cười :
- Vâng, tôi đã hiểu, có lẽ tôi đã thay đổi thật, nhưng đó chỉ là bên ngoài thôi.
- Vâng, vâng, cô nói đúng, đó chỉ là bên ngoài.
Anh nín lặng một lát, rồi nói tiếp bằng giọng sôi nổi :
- Đù cô có thay đổi, thì tôi vẫn yêu mến cô như trước kia.
Thu Vân ngẩn người một thoáng, giọng cô trở nên dè dặt hơn :
- Xin cám ơn.
Tony hỏi một cách thật lòng :
- Tại sao thời gian đó cô không đi với Huệ Linh, có phải cô muốn dứt khoát
với tôi không ?
Thu Vân cười với vẻ không vui :
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- Lúc đó tôi chỉ là một phiên dịch, tìm được việc khác lương khá hơn nên tôi
nghỉ, có gì đâu mà gọi là dứt khoát.
- Cô có nói thật không ?
- Tôi nói thật.
Tony hoàn toàn không tin, và anh nói thẳng :
- Nhưng tôi vẫn không tin. Tôi nghĩ rằng vì tôi đã tỏ tình, nên cô không
thích.
- Ngoài công việc của người phiên dịch, lúc đó tôi còn là bạn của Huệ Linh,
tôi không muốn mất tình bạn.
Giọng Tony trở nên sôi nổi :
- Tôi hiểu, tôi hiểu, nhưng bây giờ bạn cô đã có người khác, tôi rất mong
muốn lập lại tình cảm với cô. Vâng, tôi vẫn mong như thế.
- Cám ơn anh, nhưng tôi nhận thấy chúng ta không hợp nhau.
Nói xong cô vén tay áo nhìn đồng hồ, gần một giờ. Khán giả đã về từ lúc
nào, những hàng ghế trống trơn. Cô đứng dậy, bồn chồn nhìn ra đường. Vẫn
không thấy Quốc Tuấn, cô thất vọng quay lại nhìn Tony :
- Có lẽ bạn tôi không đến, tôi phải về đây.
Tony có vẻ muốn nói tiếp câu chuyện bị Thu Vân cắt đứt. Nhưng vì lịch sự,
anh đành gác qua một bên. Anh cũng đứng dậy đến phía cô:
- Khuya thế này, hãy để tôi đưa cô về, cô có đồng ý không ?
Thu Vân lưỡng lự một chút. Chợt nhớ ra, cô lấy máy gọi cho Quốc Tuấn.
Nhưng hoàn toàn không có tín hiệu, cô thất vọng lắc đầu :
- Máy tôi hết pin rồi, xin lỗi, có thể gọi nhờ máy anh không ?
Tony luồn tay trong áo, lấy chiếc máy đưa Thu Vân. Cô bấm số của Quốc
Tuấn, vẻ mặt đầy lo lắng. Mãi một lúc sau cô mới nghe tiếng anh trả lời :
- Alô.
- Em đây, sao anh không đến đón em ?
- Không có anh em cũng có thể về được, đừng làm phiền anh.
Thu Vân mở lớn mắt kinh ngạc. Nhưng cô chưa kịp hỏi gì thêm thì Quốc
Tuấn đã cúp máy. Cô đứng ngẩn người một lúc. Rồi gọi lại. Vừa nghe tiếng
anh, cô hấp tấp nói ngay :
- Alô, em muốn anh giải thích hành động của anh, như vậy là sao, em không
hiểu.
- Anh không có thời giờ giải thích, chào em.
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Thế rồi lại tắt máy. Thu Vân thẫn thờ trả máy cho Tony. Bây giờ cô thấy
giận thật sự. Cô không hiểu có chuyện gì xảy ra, và tại sao Quốc Tuấn nói năng
kỳ quặc đến vậy. Nhưng cho dù có chuyện gì, thì anh cũng không nên bỏ mặc
cô một mình giữa đêm khuya như vậy.
Thấy Thu Vân cứ đứng sững như thất thần, Tony nhìn nhìn mặt cô :
- Có chuyện gì vậy, cô Vân ?
- Không có gì cả.
Nói xong cô thẫn thờ bỏ đi. Tony lập tức đi theo :
- Bây giờ cô đi đâu ? Tôi sẽ đưa.
Lẽ ra tối nay cô phải đến phòng thu, cô đã ký hợp đồng với một người làm
băng đĩa. Và hẹn ông ta lúc 11 giờ ở phòng thu của Quốc Tuấn. Nhưng bây giờ
cô đang giận và không muốn gặp mặt anh. Cô quay qua Tony :
- Nhờ anh đưa tôi về nhà, có phiền anh không ?
- Không phiền. Tôi không thấy phiền, ngược lại.
Thu Vân thở dài nhìn Tony hăng hái đi đến chỗ lấy xe. Cô ngồi bên cạnh anh
mà tâm trí cứ quay quắt nghĩ về Quốc Tuấn. Lần đầu tiên anh như vậy. Một
người yêu luôn nhẹ nhàng, dễ gần, bỗng nhiên nghiêm khắc khó chịu. Chính
hành động đó làm cô thấy khổ sở.
Khi Tony ngừng xe trước nhà, anh định bước xuống theo cô, nhưng cô ngăn
lại :
- Khuya rồi, anh về đi. Cám ơn anh đã đưa tôi về.
Tony nhoài người qua cửa nhìn cô :
- Bao giờ tôi có thể gặp cô ?
- Bao giờ rảnh tôi sẽ gọi điện cho anh.
- Vậy thì đây là số phone của tôi.
Anh nhanh nhẹn lấy card đưa cho Thu Vân. Cô thờ ơ cất vào xắc tay. Và khẽ
giơ tay chào anh.
Cô bước đến bấm chuông. Người mở cổng là mẹ cô. Thấy không có Quốc
Tuấn, bà ngạc nhiên:
- Cậu ấy đâu rồi con, sao con về một mình vậy ?
- Bạn con đưa về mẹ ạ.
Cô đi vào nhà. Bà Xuyến đi theo, vẻ săn sóc :
- Mẹ nấu chè táo với hột sen từ chiều, chờ hai đứa về ăn đó, hay là mẹ múc
cho con một ly nghe.
- Dạ thôi mẹ, con mệt quá, con đi ngủ mẹ ạ.
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Thu Vân đi lên phòng mình, bật đèn. Cô ngồi xuống giường chứ không thay
đồ. Tự nhiên cô nhìn quanh trong phòng. Rồi nhớ chiếc giường cá nhân trong
căn phòng trọ nóng bức ngày trước. Cuộc sống huy hoàng bây giờ là Quốc Tuấn
cho cô. Cô coi anh như thần hộ mệnh. Một vị thần lúc nào cũng cư xử thân ái
dịu dàng. Thế mà tối nay...
Thu Vân nằm ngửa ra giường một cách chán nản. Chuyện giận hờn giữa hai
người yêu nhau không phải là lớn. Nhưng với cô thì có tầm quan trọng khác.
Tối nay cô thấy khổ sở vô cùng.
Đáng lẽ hôm sau phải đến gặp Quốc Tuấn hỏi cho ra lẽ. Nhưng cô tự ái
không thèm gặp. Và thay vì đi thu âm, cô lại rủ bạn cũ đi Vũng Tàu chơi đến
chiều mới về.
Vừa vào nhà, mẹ cô đã thông báo :
- Hôm nay có ông làm băng đĩa gì đó đến tìm con, ông ấy tới bốn, năm lần,
gọi điện cũng không liên lạc được với con. Ổng dặn con về thì tới phòng thu
liền. Tối nay có hát ở đâu không con ?
- Dạ có, nhưng đến tối lận mẹ ạ, con mệt qúa, con muốn đi nằm một chút.
Lên đến cầu thang, cô quay lại, ngập ngừng :
- Ngoài cái ông đó ra, còn ai tới tìm con không mẹ ?
Bà Xuyến nói một cách vô tình:
- Không có ai cả, chỉ có ông đó thôi.
Thu Vân thất vọng đi lên. Cô càng thấy giận Quốc Tuấn hơn. Và nhất định
không thèm hạ mình làm lành với anh.
Buổi tối cô đến tụ điểm một mình. Sau khi chơi liền một lúc 4 bản, cô rời sân
khấu. Nhưng chưa kịp ra về thì ông Hưng đã túm cô lại :
- Trời ơi, Thu Vân. Hôm qua nay cô đi đâu vậy, liên lạc cũng không được.
Báo hại tôi tìm cô suốt cả ngày.
- Dạ, cho con xin lỗi, con định diễn xong hai điểm nữa là tới phòng thu đấy.
- Chắc chứ ? Hôm qua tụi nó chờ cô cả ngày, nên thế người khác vô lịch của
cô, chắc chắn tối nay cô đến chứ ?
- Dạ, chắc ạ, con không mất uy tín đâu.
- Được rồi, cô nói thế thì tôi yên tâm rồi. Tôi phải gọi điện hỏi một lượt các
tụ điểm mới biết cô ở đây, không biết cô có gặp chuyện gì không ? Thế này thì
yên tâm rồi.
Rồi ông ta lo về. Thu Vân cũng phóng xe đến điểm diễn mới. Mãi đến hơn
một giờ cô mới rảnh để đến phòng thu.
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Khi cô đến thì một ca sĩ đang thu. Trong phòng còn có Mai Châu ngồi chờ.
Quốc Tuấn ngồi trước giàn máy. Anh không hề quay lại nhìn, như không biết cô
đã đến. Thu Vân định ra ngoài chờ. Nhưng sợ Mai Châu vào trước, cô đành
ngồi vào một góc, quay mặt chỗ khác.
Từ lúc Thu Vân nổi lên, quan hệ giữa cô và Mai Châu trở nên căng thẳng
ngấm ngầm. Dù bề ngoài như chẳng có chuyện gì. Lỡ đụng mặt nhau thì cả hai
cũng phớt lờ như không thấy. Với Mai Châu thì là sự ganh ghét vì thua kém.
Thu Vân thì không ghét. Nhưng ấn tượng cô ta và Huệ Linh bắt tay nhau để
khiêu khích cô, làm cô dị ứng với cô ta.
Cô ca sĩ đã thu xong và ra về. Anh biên tập quay lại nhìn Mai Châu :
- Bây giờ Thu Vân đến rồi, em chịu khó chờ thêm nhé. Hay là sáng mai em
tới vậy.
Thu Vân đã quen với những ưu ái của một ngôi sao. Nên cô xem đó là hiển
nhiên. Ban đầu cô có thấy ngại. Nhưng người ta đã xem đó là chuyện thường,
nên cô quen dần đi mà không hay. Và thường những ca sĩ bậc trung nhường cho
cô vô điều kiện. Tối nay cô biết mình có lỗi. Và lẽ ra phải chờ Mai Châu.
Nhưng không muốn cô ta lên mặt với mình, nên cô bình thản đón nhận sự ưu ái
của anh biên tập. Thu Vân đứng lên, bước vào vị trí thu. Nhưng MC đã phản
ứng gay gắt :
- Em tới trước, phải chờ từ tối đến giờ, tại sao bắt em phải chờ nữa, sao anh
bất công qúa vậy ?
Quốc Tuấn quay lại nhìn cô. Nhưng vẫn im lặng. Anh biên tập lộ vẻ bối rối :
- Em thông cảm đi, ông Hưng đã tìm Thu Vân suốt ngày hôm qua, tới nay cổ
đến là mừng lắm rồi, ổng mà biết cổ bỏ về là phiền lắm.
- Tại sao phiền ? Người ta hát, còn em thì không hát sao. Em đến đây cũng
do ông Hưng mời, chứ có phải tự đến đâu, em có xin xỏ ai đâu.
Thu Vân vẫn đứng bên máy, chờ sự quyết định của anh biên tập. Anh ta
nhăn nhó :
- Thôi mà Châu, em chịu khó chờ sáng mai không được sao.
- Phải rồi, tại em không phải là ngôi sao sáng giá như người ta chứ gì.
Cô bước thẳng tới phía Thu Vân, gằn giọng :
- Tới sau thì phải thu sau chứ, biết điều một chút đi, giành giật kiểu đó coi
không được đâu.
- Ai hát trước ai hát sau là tùy biên tập sắp xếp, tôi không có ý kiến.
- Không có ý kiến mà nhào vô giành thu trước. Ngang vừa vừa thôi, đừng ỷ
mình là ngôi sao, mai mốt sao tắt rồi không ai thèm ngó tới đâu.
Thu Vân nóng lên, mặt cô bừng lên, khiêu khích :
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- Nếu ỷ là ngôi sao thì sao, người ta ngó hay không thì cứ đợi đấy. Mình lo
nhìn mình đi, chứ đừng nhìn người khác.
Sự đốp chát giữa hai cô làm anh biên tập nhăn nhó khó xử. Quốc Tuấn chợt
lên tiếng :
- Thôi đủ rồi, lập lại trật tự đi. Ở đây tôi không có thói quen ưu đãi ai cả,
cũng không cần biết ngôi sao hay người bình thường. Ai tới trước thì làm việc
trước.
Thu Vân tái mặt, không nói được tiếng nào. Quốc Tuấn như không màng tới
ý nghĩ của cô, anh tiếp tục nói như ra lệnh :
- Đã đổi chương trình rồi, thì cứ như vậy mà làm, không thay đổi dù bất cứ
lý do gì. Mai Châu vào vị trí đi.
Anh biên tập có vẻ ngại. Nhưng không dám phản đối Quốc Tuấn. Mai Châu
cười đắc thắng và đi đến chỗ Thu Vân. Cô khẽ nghếch mặt lên khiêu khích. Thu
Vân mím môi nhìn thẳng vào mặt cô ta. Rồi quay ngoắt người đi đến góc phòng
khoác giỏ lên vai. Cô bỏ về không cần một lời giải thích.
Sáng hôm sau, khi cô còn chưa thức dậy thì có điện của ông Hưng. Giọng
ông ta sôi nổi :
- Tôi đã nghe chuyện hôm qua rồi, sao lại thế cô Vân. Nếu có tôi thì đã giải
quyết khác rồi, thôi thì cô thu trong ngày hôm nay đi nhé.
Thu Vân ngồi lên, hất mớ tóc ra sau một cách mệt mỏi :
- Xin lỗi nhé ông Hưng. Nhưng tôi sẽ không tới phòng thu đó nữa. Cho phép
tôi rút tên trong chương trình này đi.
- Sao vậy, sao vậy, chuyện đó làm cô tự ái phải không ? Tôi biết và hiểu lắm,
nhưng cô đừng để ý mà, đĩa nhạc này mà không có cô tham gia thì nó chìm
nghỉm mất.
- Xin lỗi ông, tôi đồng ý tham gia bất cứ chương trình nào của ông, và thu ở
đâu cũng được, trừ phòng thu của nhạc sĩ Quốc Tuấn, ông thông cảm.
Không đợi ông ta nói tiếp, Thu Vân gác máy, rồi buông người xuống giường
ngủ tiếp. Đêm qua cô thức mãi đến gần sáng, bị dày vò bởi sự tự ái, ghen tuông.
Quốc Tuấn đã làm cô mất mặt với Mai Châu. Đó là điều làm cô đau nhất. Và cô
thề với lòng sẽ không bao giờ tha thứ.
Thu Vân vùi mặt trong gối, cố ngủ lại. Nhưng nhớ tới chuyện đêm qua, cô
lại thấy dội lên một cảm giác đau thắt ở ngực. Cảm giác đó làm cô mệt mỏi
muốn buông xuôi tất cả.
Thu Vân còn đang dật dờ trên giường thì mẹ cô đẩy cửa vào :
- Vân à, có khách nè con.
- Ai vậy mẹ ?
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- Ông này giới thiệu là quay phim, con xuống dưới nổi không ?
- Mẹ bảo ông ta chờ con dùm, con dậy ngay ạ.
Bà Xuyến đi ra rồi, Thu Vân vẫn nhắm mắt nằm yên thêm vài giây. Rồi uể
ỏai bước xuống. Cô qua phòng rửa mặt, nhìn vẻ bơ phờ của mình trong gương,
cô lấy lược chải vội lại mái tóc. Một ngày đi chơi ngoài nắng, cộng với sự phiền
muộn mất ngủ. Da mặt cô mất đi vẻ tươi tắn bình thường. Cô lo ngại thoa một
lớp kem mỏng và một chút son môi. Thấy mình đã tươi tỉnh, cô mới yên tâm đi
xuống tiếp khách.
Có hai người đàn ông ngồi chờ cô. Một người là đạo diễn Huỳnh Tài, còn
người kia cô không biết. Nhưng cũng đoán ông ta là người làm phim ca nhạc.
Cô mỉm cười chào :
- Xin lỗi đã để hai anh chờ, đêm qua em thức khuya qúa.
Đạo diễn Huỳnh Tài xuề xòa :
- Không sao, chuyện đó là thường mà. Chúng tôi ngại đến sớm qúa, phá giấc
của cô.
- Dạ, không sao ạ.
- Đây là anh Hoài, chuyên làm phim ca nhạc.
- Dạ, chào anh.
Đạo diễn Huỳnh Tài vào đề ngay :
- Anh Hoài định mời cô tham gia cuộn băng anh ấy định làm tới đây, đây là
một chương trình đặc biệt, quy tụ toàn những ca sĩ có tiếng. Cô Vân nghĩ sao ?
- Dạ, chừng nào khởi quay hả anh ?
- Đầu tháng sau. Cô tham gia ba bài, mấy bản đó toàn là những bài được yêu
thích, người ta yêu cầu nhiều lắm.
Rồi anh ta đưa cô chương trình. Thu Vân cầm lên đọc kỹ, xong cô đưa trả lại
anh :
- Xin lỗi. Có thể cho em đổi bài khác được không ạ ?
Huỳnh Tài nhướng mắt :
- Sao vậy ? Đây là những bài thành công nhất của cô mà.
- Vâng, nhưng em sẽ không hát nhạc của nhạc sĩ Quốc Tuấn, còn bài hát của
ai là tùy các anh chọn.
Huỳnh Tài gãi gãi đầu :
- Chà, phiền phức vậy sao. Thông cảm nghe Thu Vân, làm chương trình này,
chúng tôi chọn lọc sẵn rồi, toàn những bài được yêu thích, cô thay đổi như thế
phải tập tành cực lắm đấy.
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- Dạ, không sao. Em sẵn sàng tập bài mới, anh có thể chọn bài của nhạc sĩ
khác, em sẽ đến tập với người đó.
Hai người đàn ông nhìn nhau trao đổi. Cuối cùng người đàn ông tên Hoài gật
đầu chiều ý cô. Đạo diễn Huỳnh Tài hỏi :
- Vậy Thu Vân tự chọn bài hát, hay là chúng tôi chọn ?
- Dạ, thế nào cũng được ạ, miễn là đừng giành bài của các ca sĩ khác, em sao
cũng được.
Huỳnh Tài suy nghĩ một lát, rồi quyết định:
- Thôi vậy, cô sẽ hát một bài của nhạc sĩ Kiến Phong, và một của nhạc sĩ
Khải Minh. Đó là những bài mới chưa có ai giới thiệu cô sẽ tập trực tiếp với hai
người đó chứ ?
- Vâng, như vậy hay hơn.
- Vậy cô hẹn giờ đi, chúng tôi sẽ báo trước với ông ấy.
Thu Vân suy nghĩ một lát, rồi quyết định:
- Thứ hai tuần tới vậy, còn giờ thì em sẽ gọi điện hẹn với ông ấy sau.
- Vậy cũng được, thế nhé.
Hai người đứng lên ra về. Thu Vân cũng đi lên phòng. Định nằm thêm một
lát. Nhưng nhớ ra có lịch tập ở đài truyền hình, cô gượng ngồi lên, xuống bếp ăn
qua loa. Rồi lên phòng thay đồ.
Bây giờ cuộc sống của cô là những đêm diễn, những cuộc hẹn và những buổi
tập dợt, thu hình, thu âm. Bận rộn đến chóng mặt. Cô theo đuổi cuộc sống ồn ào
của mình, không có thời giờ để thở hay để nhìn lại mình.
Bây giờ cũng vậy. Chuyện xảy ra với Quốc Tuấn gây cho cô cú xốc mạnh.
Nhưng cô không có lúc rảnh để ngẫm nghĩ những gì mình làm, chỉ hành động
theo bản năng. Công việc cứ cuốn trôi tới mà sống, còn cô thì cũng không biết
làm gì hơn.
Tất cả những việc làm của Thu Vân, Quốc Tuấn không hề có phản ứng. Anh
im hơi lặng tiếng như không có việc gì xảy ra. Và hoàn toàn không đến tìm cô,
cũng không gọi điện. Thu Vân không biết rằng, việc mình rút tên khỏi chương
trình thu đĩa của ông Hưng, đã gây cho cô tai tiếng không ít. Có dư luân cho
rằng cô kiêu kỳ, vô trách nhiệm. Những cái đó cô nghe hết. Nhưng nó không
làm cô đau bằng cú đòn của Huệ Linh tung ra.
Những ngày gần đây, khi vào tập dợt ở đài truyền hình, Thu Vân thường bắt
gặp những cái nhìn kỳ lạ, những nụ cười bí hiểm và cả vài câu nói bóng gió.
Nhưng cô đã quá quen với chuyện tọc mạch nhau, nên không quan tâm lắm.
Thậm chí nếu có ai đó ném vào mặt cô những câu hiềm tị, cô cũng không vì vậy
mà nhớ lâu.
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Nhưng đến khi chính miệng Mỹ Thanh nói ra, thì Thu Vân thấy choáng váng
thật sự.
Hôm nay chỉ có hai người trong phòng hóa trang. Mỹ Thanh đến ngồi gần
Thu Vân, vẻ mặt nghiêm trang :
- Mày có biết sáng nay tao nghe chuyện gì về mày không Vân ?
Thu Vân vừa đánh phấn vừa mỉm cười :
- Chuyện tao với ông Hưng phải không ? Thật ra tao có nói là không rút tên,
nhưng không thu ở chỗ anh Tuấn, tự nhiên ông ấy đi rêu rao lung tung, tao cũng
không thanh minh làm gì.
- Mày làm vậy anh Tuấn giận lắm đó.
Thu Vân nói mà mắt vẫn nhìn trong gương :
- Mặc kệ anh ta.
- Nhưng chuyện đó không quan trọng bằng chuyện này, lúc sáng ngồi ở quán
nhạc sĩ, nhỏ Linh kể um sùm với tụi nó chuyện tranh chấp giữa mày với nhỏ
Châu.
Thu Vân quay phắt lại :
- Chuyện gì ?
- Thì vụ trong phòng thu đó. Nhỏ Linh nói anh Tuấn bắt mày phải chờ nhỏ
Châu, nó còn bảo mày vừa khóc vừa bỏ về. Nói chung là anh Tuấn cho mày rơi
đài và đang nâng đỡ Mai Châu.
Thu Vân tái mặt buông rơi bông phấn. Cô nhìn Mỹ Thanh chăm chăm:
- Nó nói như vậy sao ?
- Tụi nó cười qúa trời, suốt cả buổi tụi nó bàn tán chuyện đó. Tới lúc anh
Tuấn với nhỏ Châu vào mới thôi. Lúc này thấy hai người đó hay đi chung với
nhau lắm, bởi vậy tụi nó tin con Linh nói, cũng không có gì lạ.
- Đừng nói nữa.
Thu Vân nói như la lên. Cô đứng bật dậy, bỏ đến phía góc phòng, bụm
miệng đứng yên. Cử chỉ bất ngờ của cô làm Mỹ Thanh ngỡ ngàng nhìn theo.


 

M

ột lát, Thu Vân quay lại, đôi mắt còn đỏ hoe. Mỹ Thanh dè dặt :

- Đừng thèm để ý dư luận Vân, nói chán rồi nó cũng hết nói thôi.
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- Tao không thèm để ý tụi nó, nhưng không ngờ anh ta là như vậy. Thay
người yêu như thay áo, đến giờ tao mới biết tại sao anh ta cư xử như vậy, sở
khanh !
Bất thần cô ném chiếc lược xuống đất, bật khóc. Mỹ Thanh thở dài :
- Đừng có khóc, coi chừng tụi nó vô đó. Mày lau mặt đi, tụi nó mà thấy mày
khóc thế nào cũng kể với anh Tuấn.
Nghe câu đó, Thu Vân chợt nín bặt, vội vã lau mặt, cô không sợ bất cứ lời
nhạo báng nào. Nhưng sợ Quốc Tuấn biết được điểm yếu của cô.
Nếu trước đây cô yêu con người đó như một thần tượng, thì bây giờ chỉ còn
lại là sự thù hận quay quắt.
Thu Vân chán đời đến nổi không muốn ca hát gì nữa. Nhưng đã lỡ ký hợp
đồng làm phim, nên cô cố gắng thực hiện cho xong. Như một sự trùng hợp, bài
hát của Khải Minh có âm điệu buồn buồn, rất hợp với tâm trạng của cô, nên
chẳng cần phải cố gắng diễn xuất nhiều.
Còn ngoài giờ quay phim, cô đi chơi với bạn bè thời sinh viên. Cô chán thế
giới ca sĩ đến nỗi tránh mặt tất cả. Thậm chí có lúc qúa chán đời, cô nghĩ đến
chuyện đi làm bình thường như bạn bè. Và cắt đứt tất cả mối quan hệ hiện tại.
Tối nay Thu Vân đi cùng một nhóm bạn vào nhà hàng. Cô ngồi quay mặt
vào trong và không để ý xung quanh, nên không thấy bên cạnh có một bàn
nhậu. Bất ngờ một gã con trai đứng lên rời bàn, đi về phía cô. Anh ta đứng bên
cạnh, cúi xuống tận mặt cô :
- Xin chào ca sĩ Thu Vân, tôi là người hâm mộ rất nhiệt tình đây, làm quen
nghe.
Giọng anh ta lè nhè và mùi rượu nồng nặc, Thu Vân khó chịu né đầu qua
một bên, nhưng giọng vẫn khiêm tốn :
- Dạ, rất vui được biết anh.
- Được tận mặt nhìn cô, nói chuyện với cô, thật là qúa đã, tôi sẽ kể chuyện
này cho bạn tôi nghe. Bây giờ cô hát cho bạn tôi nghe đi, yêu cầu nghiêm túc
đấy.
Mọi người trong bàn nhìn nhau, không biết xử trí thế nào. Thu Vân cảm thấy
buồn nôn vì mùi rượu từ người anh ta. Cô nghiêng người tránh. Nhưng cô càng
tránh thì anh ta càng chồm tới. Thật là ghê sợ. Cô ráng nói mềm mỏng :
- Dạ, ở đây hát không tiện đâu, nếu anh thích, mời anh đến các tụ điểm ca
nhạc, tối thứ bảy tôi hay diễn ở đó.
- Đâu được, đâu được. Ở đó khác với ở đây, cô hát ở đây tôi nhìn rõ hơn, cô
nỡ lòng nào từ chối, hả cô Thu Vân.
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Thu Vân quay mặt chỗ khác, không trả lời. Anh ta sống sượng kéo mặt cô lại
- Sao cô không nói gì vậy, khi dễ tôi hả, coi thường tôi hả.
Nói rồi anh ta đứng thẳng lên, giơ hai tay lên đầu, miệng la lớn :
- Thưa quí vị, tối nay ca sĩ Thu Vân có mặt trong phòng này, cô ấy sẽ hát cho
chúng ta nghe, đề nghị chúng ta hoan hô. Hoan hô đi.
Thật lạ, trong phòng bỗng vang lên tiếng vỗ tay nồng nhiệt. Lời nói nghêu
ngao của một gã say trở thành có giá trị. Thu Vân không thể từ chối được. Cô
đứng lên hát một bài. Ngoài sự tưởng tượng, người ta lại vỗ tay rầm rộ.
Gã say có vẻ khoái chí vì thành tích của mình. Hắn bị rượu làm cho quên trời
quên đất. Và hắn ngang nhiên năm tay Thu Vân :
- Cô hát hay qúa, cô là ca sĩ mà tôi ái mộ nhất từ trước đến nay, mời cô qua
bàn uống với tôi.
Hắn kéo Thu Vân đi. Đến mức này thì cô chịu hết nổi, cô nghiêm mặt:
- Yêu cầu anh đừng làm quá trớn, nếu không tôi sẽ nhờ bảo vệ can thiệp.
Tên say rượu hơi khựng lại, nhưng cố vớt vát vài câu cho đỡ quê. Nhưng hắn
càng nói, Thu Vân càng cự tuyệt quyết liệt. Nếu không có bảo vệ can thiệp,
chắc cô không cách gì thoát được con người sàm sỡ như hắn.
Mấy ngày sau, chuyện ca sĩ Thu Vân bị một khán gỉa ái mộ níu kéo giữa
chốn đông người lan nhanh. Thậm chí có cả bài báo viết về sự kiện đó. Nhưng
chỉ bình phẩm về đạo đức. Mặc dù bài báo không nêu tên cụ thể, nhưng ai cũng
biết đó là cô.
Đọc bài báo đó, Thu Vân cảm thấy bực mình phiền toái vô cùng. Khi đã trở
thành ngôi sao, đời tư luôn bị dòm ngó. Với một người bình thường thì những
hành động riêng tư không bị ai theo dõi. Nhưng với một ngôi sao thì mỗi chút
mỗi biến thành dư luận.
Thời gian này cô bị tai tiếng đủ thứ. Người ta nói khi còn hàn vi, cô đã tìm
cách "mồi chài" người yêu của bạn, sau đó khi nổi tiếng, cô quỵt hợp đồng với
những người làm băng đĩa. Bị nhạc sĩ Quốc Tuấn chỉnh cho một trận về thói
kiêu kỳ. Việc cô từ chối hát những bản nhạc của anh cũng bị xem là hành động
vô ơn... Nói chung, cô là một ngôi sao bị tai tiếng nhiều nhất. Mà điều đáng căm
giận hơn, là cô biết tất cả điều đó do Huệ Linh tung ra.
Tất cả dư luận nghe được không làm Thu Vân đau đớn. Mà điều đau đớn
nhất là mối liên kết giữa Huệ Linh, Mai Châu và Quốc Tuấn. Cô yên trí Quốc
Tuấn đã bị Mai Châu quyến rũ, và anh cư xử như thế do sự tác động của cô ta.
Sự im lặng của Quốc Tuấn trong thời gian này càng làm cô khẳng định điều đó.
Và cô càng thêm căm thù anh.
Chuyện dư luận còn đang làm Thu Vân bị xốc, thì lại thêm một phiền toái
khác, còn kinh khủng hơn. Đó là sự theo đuổi của "khán giả hâm mộ" hôm nọ.
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Thời gian này Thu Vân không còn thiết gì đến chuyện ca hát. Cô hay từ chối
lời mời của các chương trình, để thời giờ đó cùng bạn bè đi chơi.
Qua trung gian của Mỹ Thanh, Thu Vân đã quen với một nhóm bạn mới. Và
phong cách chơi mới lạ của nhóm làm cô thấy thích. Đúng hơn là muốn quậy để
quên buồn.
Thu Vân gặp lại anh ta ở vũ trường sao đêm. Lần này anh ta bảnh trai và tỉnh
táo. Trông anh ta thật lịch sự. Thoạt đầu khi anh ta đến đứng bên cạnh, cô không
nhận ra ngay. Nếu anh ta không cười làm quen:
- Hình như cô không nhớ tôi ?
Thu Vân nhìn anh ta ngờ ngợ. Giữa ánh đèn mờ mờ, khói thuốc mù mịt và
tiếng ồn của nhạc, cô cũng không nghe được anh ta nói gì. Thấy thế, anh ta bèn
kề vào sát tai cô :
- Cô là thần tượng của tôi và mình đã gặp nhau một lần cô nhớ không ?
Thu Vân nhướng mắt:
- Ở đâu ?
- Ở nhà hàng, lần đó tôi đã chọc cô giận, về nhà tôi cứ hối hận mãi. Và đã
tìm cô khắp nơi.
- Chi vậy ?
- Tôi muốn xin lỗi cô.
- Khỏi, hơi đâu mà làm chuyện đó. Tôi không nhớ đâu.
- Tối nay cô không hát sao ?
- Không.
- Sao vậy ?
Thu Vân chợt cười :
- Tôi chán mấy chuyện đó lắm.
- Một ngôi sao như cô, được bao nhiêu người mến mộ mà bảo chán, thật khó
tin.
Thu Vân yên lặng không trả lời. Cô chống tay trên quầy. Nghiêng đầu nhìn
xuống ly nước. Còn anh ta thì nhìn cô một cách say mê. Rồi anh ta nói cuồng
nhiệt :
- Mỗi lần nhìn cô hát, tim tôi muốn tan rã vì yêu mến cô. Tôi sưu tầm tất cả
những băng nhạc của cô, mua tất cả những bài hát có hình cô. Sau khi gặp cô
rồi, tôi càng điên đảo với cô hơn.
"Cách nói chuyện nghe có vẻ không bình thường". Thu Vân nghĩ vậy và
ngước lên nhìn anh ta. Rồi cô chợt hỏi :
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CÓ MỘT NGÀY BIỂN TÍM

- Anh làm nghề gì vậy ?
- Tôi là thủy thủ.
- Những người làm nghề đó, đa số thích ăn chơi, từng trải và có thể có nhiều
bạn gái. Tại sao anh lại thích tôi với cách thích của một cậu bé ? Tôi không hiểu
nổi.
Anh ta nhìn cô đắm đuối :
- Khi đã hâm mộ rồi, thì thích cách nào không quan trọng, tôi chỉ biết là cô
đã làm tôi mê mẩn. Cô hát hay lắm. Diễn xuất cũng khá tuyệt.
Thu Vân lặng thinh một lát, rồi lên tiếng:
- Anh hay tới đây lắm à ?
- Lúc trước thì không, nhưng tôi nghe nói cô hay đến đây, nên tôi đến tìm cô.
Nói rồi anh ta luồn tay trong áo lấy ra một chiếc hộp đỏ. Thu Vân tò mò nhìn
động tác của anh ta. Cô thấy một chiếc nhẫn tuyệt đẹp trong hộp. Anh ta đưa nó
đến trước mặt cô :
- Tặng cô, tôi mua nó ở Hồng Kông, lúc nào tôi cũng mang theo để có dịp
gặp cô sẽ tặng.
Anh ta định xỏ chiếc nhẫn vào tay Thu Vân. Nhưng cô rụt lại :
- Đừng làm thế. Tôi không nhận đâu.
Nói xong cô rời quầy, lẫn vào đám đông ngoài sàn nhảy. Nhưng anh chàng
ấy vẫn không buông tha. Anh ta bám riết theo cô. Làm cô bắt đầu thấy hoảng
sợ.
Sau lần đó, anh ta lùng sục Thu Vân khắp nơi. Khi cô đi quay phim thì anh
ta đến trường quay, kiên nhẫn đứng chờ đến lúc quay xong để đòi đưa cô về.
Mấy lần như vậy, Thu Vân trốn chui trốn nhủi con người kỳ lạ ấy. Anh ta làm
cô khổ sở vì cách hâm mộ quá mức cuồng nhiệt của anh ta.
Đã mấy lần cô nhờ một ca sĩ hoặc ai đó cùng đoàn đưa về. Nhưng nếu cô đi
với ai, thì anh chàng thủy thủ gây sự với người đó. Cuối cùng ai cũng sợ và
không dám tiếp xúc riêng với cô, vì sợ bị liên lụy.
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