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PHẦN I

Đ

ông Giao giật mình thức giấc vì những tiếng động và những tiếng cười.

Cô nằm mơ màng rồi tỉnh hẳn người, nghe tiếng cười của mẹ vẳng lại từ phòng
bên trên.
Đã lâu lắm rồi, Đông Giao không muốn xen vào những mối quan hệ của mẹ,
những mối quan hệ mà bà thường biện minh là dùng để chọc tức ba cô khi ba cô
có quá nhiều người phụ nữ khác bên ngoài vây bên ba cô như…bầy ong.
Những lúc ba cô về nhà là hầu như trong nhà sẽ nổi lên sóng gió, những món
đồ vô tội vạ lại bị đập phá tan tành.
Mua rồi lại đập. Đôi lúc Đông Giao cũng thích đập vỡ một cái gì đó dù chỉ
để nghe âm thanh tan nát vụn vỡ ấy.
Tiếng cười của mẹ mỗi lúc một to hơn, lơi lả, lẳng lơ hơn, pha lẫn một chút
nũng nịu. Chướng tai quá! Đông Giao ngồi bật dậy, cô mở volume cái máy hát
hết cỡ để điệu nhạc rock kích động, ồn ào xé tan màng tai, đến độ Đông Giao
nằm xuống kéo chăn trùm kín đầu lại vẫn còn nghe tiếng nhạc dội vào tai.
Có tiếng chân lê trên nền gạch, rồi có tiếng đập mạnh tay lên cửa cùng tiếng
quát của mẹ cô:
- Con có biết bây giờ là mấy giờ không vậy Giao?
Đông Giao cáu kỉnh bật dậy, cô kéo cánh cửa ra:
- Con thích như vậy đó.
Tức mình, bà Lam đẩy cửa bước vào, ấn tắt nút OFF. Mọi âm thanh ồn ào
chấm dứt đột ngột, nhường lại cho không khí nặng nề.
Giọng bà Lam cộc lốc:
- Ngủ đi!
- Con làm sao ngủ được với cái cách mẹ tiếp khách như vậy.
- Không ngủ được thì mày đi đâu đó chơi đi.
Đông Giao nhìn mẹ với ánh mắt tóe lửa, rồi chợt với tay giật cái máy hát giơ
lên cao:
- Con cũng thích đập đồ lắm đó mẹ. Cái máy hát này nghe không hay nữa,
cũng nên đập bỏ nó đi cho rồi.
Xoảng…
Đông Giao ném mạnh cái máy hát xuống đất cho nó vỡ tan tành. Cô cười khi
thấy ánh mắt sững sờ của mẹ mình:
- Mày làm gì vậy Giao? Điên rồi sao?
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Không nén được cơn giận, bà Lam thẳng tay tát vào mặt Đông Giao một cái
tát nảy lửa.
- Đồ mất dạy!
Đông Giao nghiến răng. Những uất ức chất chứa từ chuyện cô thi rớt đại học
đã khiến cô muốn nổi loạn lắm. Cô gạt đổ mọi thứ trên bàn, trừng mắt với bà
Lam:
- Mẹ chưa bao giờ dạy con những điều hay lẽ phải cả, con mất dạy như vậy
là tại ai chứ?
Lật luôn cái bàn cho đổ nhào rồi Đông Giao tuôn chạy ra ngoài.
- Giao! Con đi đâu vậy?
Không thèm trả lời bà Lam, Đông Giao chạy rầm rập xuống lầu, cô mở
mạnh cửa rồi lao luôn ra đường. Chạy được một lúc, thấm mệt Đông Giao dừng
lại, đi chầm chậm trên đường vừa đi vừa suy nghĩ. Biết đi đâu bây giờ?
- Em bé, lên xe anh chở đi cho!
Một vài tên chạy xe kè theo Đông Giao mời mọc. Cô tức mình quát tướng
lên:
- Không đi!
Đi nhanh ra lề đường, Đông Giao đưa tay vẫy một chiếc taxi đang trờ tới,
mở cửa xe rồi leo nhanh vào, ngồi ngả người ra sau nhắm mắt lại.
- Cô ơi! Cô có sao không?
Gã tài xế taxi tò mò nhìn vào kính chiếu hậu. Cô khách này quần áo xốc
xếch, tóc tai rũ rượi khiến cho gã nghĩ đến chuyện… Có thể cô ta vừa bị bọn lưu
manh làm nhục cũng nên. Gã tài xế tỏ vẻ quan tâm:
- Cô có cần ghé qua đồn công an nào đó không?
Đông Giao mở to mắt, cô hung hăng quát:
- Mắc mớ gì đến công an. Làm ơn chạy thẳng đi, đến số XX đường Trần Cao
Vân.
Bị Đông Giao vô cớ quát lên, gã nổi giận chân đạp lút ga, cho chiếc xe tăng
tốc.
Đông Giao nhún vai, lơ đãng nhìn hai bên kia đường.
- Tới rồi đó!
Đông Giao giật mình, đưa tay vào túi áo. Chết thật! Thì ra trong lúc nóng
giận lao ra khỏi nhà nên Đông Giao quên mang theo tiền. Ngập ngừng một chút,
Đông Giao đưa tay mở cửa:
- Tôi không mang theo tiền. Cảm phiền anh đợi tôi một chút. Tôi gọi người
nhà ra trả tiền cho anh được không?
www.phuonghong.com

2

www.taixiu.com

Tác Giả: Võ Nghiêm Phương

CON ĐƯỜNG EM ĐÃ CHỌN

Nghĩ rằng mình gặp dân lưu manh, tính quỵt tiền cuốc xe nên gã tài xế cười
nhạt:
- Này cô! Muốn đi quỵt xe phải không? Không có tiền mà cũng bày đặt đi xe
taxi. Nếu vậy thì nên tìm lý do nào cho dễ nghe một chút, vậy tôi sẽ cho cô luôn
tiền cuốc xe này.
Đông Giao giận điên người lên, cô quát:
- Ai nói với anh là tôi không có tiền? Tiền cuốc xe này bao nhiêu?
Gã tài xế nheo nheo mắt, anh ta vốn đã quá quen với những cô gái quá quắt
như thế này cho nên anh quyết định tốt nhất là bỏ luôn tiền cuốc xe.
- Cô có tiền trả hay sao?
- Được. Anh đợi đó rồi sẽ thấy?
Đông Giao nhảy xuống xe, cô bước lại trước cổng nhà rồi đưa tay nhấn một
hồi chuông vừa mạnh vừa dài.
Lập tức cánh cửa trên lầu mở ra, ông Quang nghiêng người ra nhìn xuống.
Chỉ cần nghe tiếng chuông là ông biết ngay người đó là con gái mình, chỉ có nó
mới có cách nhấn chuông kiểu đó. Ông quát:
- Giờ này mà còn đến đây làm gì vậy Giao? Có chuyện gì vậy?
- Trả tiền cuốc xe cho con.
Gần năm phút sau cửa mới mở ra cho Đông Giao vào. Cô đi luôn vào nhà,
bước thẳng lên ghế ngồi, mang luôn cả đôi dép gác chân lên bàn kiếng. Ông
Quang đi xuống, hất hàm:
- Có chuyện gì nữa vậy?
- Tối nay con ngủ ở đây.
- Ba đang hỏi con, có chuyện gì xảy ra vậy?
- Ba đừng có hỏi nữa có được không?
Đông Giao ngả người vào thành ghế, mắt nhắm lại vẻ hết sức mệt mỏi. Ông
Quang bước đến ngồi bên cạnh cô.
- Có phải là bà ấy lại dắt bọn con trai về nhà?
- Ba biết rồi còn hỏi con làm gì nữa. Mẹ con có bạn trai thì cũng như ba có
bạn gái vậy thôi. Con không thể chịu đựng nổi nữa. Tại sao gia đình chúng ta lại
ra nông nổi này?
- Nếu như không muốn ở với mẹ nữa thì đến đây ở với ba. Hay là… Con đi
lấy chồng đi.
- Để ba và mẹ không cần phải lo cho con nữa, đúng không?
- Ba không có ý đó.
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Đông Giao cười nhạo báng:
- Có người chịu cưới con sao ba?
- Nếu con muốn.
- Thôi, con đang buồn ngủ lắm. Ba đi lên lầu ngủ đi.
- Con lên phòng khách ngủ đi.
- Con ngủ ở đây.
Đông Giao lấy cái gối dựa lưng trên xa lông đậy mặt lại như muốn kết thúc
câu chuyện.
Ông Quang đứng lên:
- Lên phòng khách mà ngủ đi!
Không hiểu Đông Giao có nghe hay không, chỉ thấy cô nằm im, ông Quang
đành tắt đèn đi lên lầu, vừa đi vừa suy nghĩ cách thuyết phục Đông Giao chịu đi
lấy chồng.


 

Đ

ông Giao giật mình thức giấc, thấy cây kim đồng hồ đã chỉ mười giờ ba

mươi. Thì ra là cô đã ngủ một giấc dài đến như vậy. Không gian yên ắng làm
cho cô cảm thấy dễ chịu. Cô khẽ mở mắt nhìn qua cửa sổ rồi lười biếng ngồi
dậy. Đông Giao chợt nhớ đến chuyện đêm hôm qua, cảm giác chán nản lại trở
về. Cô không muốn về nhà một chút nào.
- Dậy rồi hả Giao?
Đông Giao cắn môi nhìn Thùy Nhiên đang đi từ trên lầu xuống. Gần bốn
mươi rồi nhưng trông bà ta vẫn còn rất trẻ trung và quyến rũ. Nhìn lại mình,
Đông Giao chợt cảm thấy so với bà ấy, mình còn già hơn.
Thùy Nhiên thân mật hỏi:
- Tắm đi Giao rồi mình cùng đi ăn sáng. Ba em đi làm rồi. Có quần áo của
Giao bỏ lại hôm đó, tôi đã cho người làm giặt sạch lại rồi. Giao lấy mà thay ra.
- Cám ơn.
Đông Giao lạnh lùng đi vào toa-lét. Cô mở vòi cho dòng nước mát chảy tràn
lên người mình. Cô không ghét Thùy Nhiên nhưng cũng không thể có tình cảm
với người phụ nữ đã giành chồng với mẹ mình.
Ngửa cổ hứng vòi nước, Đông Giao tự hỏi lòng tại sao người ta có thể có lúc
say đắm yêu nhau đến vậy, tưởng chừng nếu mất nhau thì cả thế giới đều sụp đổ,
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thế rồi sau mấy mươi năm chung sống thì họ lại có thể quay lưng lại, xem nhau
như kẻ thù.
Mãi suy nghĩ, chợt thấy lạnh, Đông Giao rùng mình, cô tắt vòi sen, lấy khăn
lau khô người rồi mặc quần áo vào, lòng suy nghĩ không biết lát nữa đi đâu để
xóa lấp nỗi cô đơn trống vắng.
Thấy Đông Giao trở ra, Thùy Nhiên ân cần nói:
- Ăn mì nghe Giao. Dì Ba nấu cho giao dưới bếp rồi.
Nói xong Thùy Nhiên lớn tiếng gọi, dì Ba vội mang mì lên cho Đông Giao.
Cô uể oải ngồi xuống ghế, cầm đũa lên ăn. Miệng ăn mà chẳng biết hương vị tô
mì là như thế nào nữa.
Thùy Nhiên cầm cọc tiền đưa cho Đông Giao:
- Của ba Giao bảo tôi đưa cho Giao đó. Giao muốn đi đâu chơi hay là ở lại
đây cho vui?
Đông Giao cộc lốc:
- Thôi.
Cất tiền vào túi áo xong, Đông Giao đứng lên:
- Tôi về đây.
Thùy Nhiên gật đầu:
- Giao này! Hay là cô đi lấy chồng đi. Có anh chàng Việt kiều Pháp thích
Giao lắm đó.
Không đáp lời, Đông Giao đi luôn ra cửa. Trời nắng quá, cái nắng và nóng
của ngày hè. Lý ra Đông Giao định đến nhà Hồng Trang, nhưng nghĩ đi nghĩ lại,
cô lại thôi. Người đậu, kẻ rớt đại học, gặp nhau rồi không chừng lại khó nói
chuyện với nhau hơn, như vậy không chừng lại càng buồn hơn, chẳng thà không
đến còn hay.
Tấp vào một tiệm Internet, Đông Giao hào hứng chat. Cô mải mê đến quên
cả thời gian, cho đến lúc cái bụng đói lên tiếng nhắc nhở. Chợt có tiếng nói bên
tai khiến Đông Giao giật mình:
- Tôi có thể mời cô đi ăn được không? Cô chơi vi tính cũng cừ quá nhỉ.
Đông Giao thọc tay vào hai túi quần Jeans, ngước mắt nhìn kẻ vừa mời mình.
Anh ta cũng khá điển trai nhưng Đông Giao phớt tỉnh đi luôn ra ngoài. Cô ngao
ngán nhìn. Trời đã sắp xế chiều nhưng nắng vẫn chưa dịu mấy.
Gã con trai lúc này chạy chiếc “A móc” dừng lại trước mặt Đông Giao.
- Lên xe đi, anh mời em đi ăn, đâu có gì phải ngại chứ.
Được đấy! Đông Giao do dự một chút rồi cô gật đầu, vịn tay lên vai gã thanh
niên lấy đà leo lên ngồi phía sau.
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Gã tỏ ra lịch lãm, chọn một quán ăn sang trọng, khá đông, toàn dân trẻ.
- Vào đây nhé!
Nói rồi gã bước đi trước, Đông Giao theo sau. Cả hai chọn chiếc bàn trong
cùng. Gã gọi nước cho mình và đưa tờ thực đơn cho Đông Giao:
- Em thích ăn gì thì cứ chọn đi. Anh tên Vũ, Minh Vũ.
Đông Giao chọn cho mình món mì xào và thịt bò bít tết. Đang đói nên cô ăn
rất ngon lành.
- Uống một chút bia nhé, được không?
Đông Giao gật đầu. Minh Vũ gọi thêm hai ly bia tươi. Xong bữa ăn, hai
người có vẻ thân nhau hơn. Rời quán ăn, Minh Vũ chở Đông Giao chạy như bay
trên đường. Chiếc xe lạng lách như đang được điều khiển bởi một tay đua thứ
thiệt.
Đông Giao thờ ơ nhìn hai bên đường. Nắng chiều nhàn nhạt, một ngày đã
sắp qua nhưng cô vẫn chưa muốn về nhà. ở nhà có ai mong cô về đâu. Ba và mẹ,
hai người đều có cuộc sống riêng của mình, đối với họ, Đông Giao chỉ là một
nỗi phiền toái, bận tâm. Chỉ cần nghĩ đến chuyện đó là Đông Giao chỉ muốn
buông thả cuộc đời mình hay quậy tung mọi thứ lên hết.


 

T

iếng nhạc ầm ầm, điệu Disco cuồng loạn, Đông Giao nhảy một cách hào

hứng theo điệu nhạc. Đã hai ngày cô không về nhà mà bám luôn theo Minh Vũ,
đi ăn, đi nhảy, cho đến gần sáng, Minh Vũ mới chở cô về nhà của anh ta, người
ngủ giường, kẻ ngủ trên xa lông. Minh Vũ là một người hào phóng, anh ta
nhường hẳn chiếc giường cho Đông Giao.
Đang nhảy, Đông Giao bỏ ngang bước đến bàn ngồi uống bia. Minh Vũ
bước theo:
- Sao không nhảy nữa?
- Chán rồi.
Đông Giao lầm lì bưng ly bia lên uống:
- Lát nữa tôi sẽ về nhà.
- Sao vậy, đang vui mà?
- Anh không thấy quần áo của tôi sắp biến thành giẻ lau nhà luôn rồi sao?
Tôi phải về nhà thay quần áo. Bộ anh muốn tôi trở thành một tên bụi đời chính
tông luôn hay sao?
www.phuonghong.com
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Minh Vũ cười cười, nhún vai nói:
- Đâu có sao. Cốt yếu là mình vui thôi. Tuy nhiên, em muốn về thì anh sẽ
chở em về. Nhưng chừng nào chúng ta gặp lại nhau?
- Tôi sẽ tìm anh sau.
Đông Giao đứng lên:
- Về thôi!
- Ở chơi thêm tí nữa đi.
Minh Vũ níu tay Đông Giao lại nhưng cô rụt tay lại, lắc đầu:
- Không. Tôi muốn về bây giờ.
Mới hai ngày quen Đông Giao, tuy nhiên Minh Vũ đã biết cô là chúa ngang
tàng, ngang… Như cua nên anh đành vui vẻ nói:
- Về thì về. Tối nay về nhà một mình, chắc anh sẽ nhớ em lắm đó.
Đông Giao cười, cô giả lờ trước lời lẽ như có ẩn ý của Minh Vũ. Anh có thể
là một người bạn hợp gu, cho cô tình bạn thân thiết nhưng tốt hơn, giữa hai
người chỉ nên là tình bạn.
- Chạy đường nào đây Giao?
- Chạy thẳng đi, chừng nào tôi bảo anh quẹo thì anh cứ quẹo.
Chạy vòng vèo một lúc, bất thình lình Đông Giao vỗ mạnh lên vai Vũ:
- Stop!
Minh Vũ thắng gấp xe, cả người Đông Giao ngả ập vào lưng anh ta. Đông
Giao nhăn nhó:
- Anh chạy xe kiểu gì vậy hả?
- Ai biểu em không chịu nói trước, đợi tới nơi rồi em mới bảo anh dừng.
Phải dừng gấp chứ.
Đông Giao nhảy xuống xe, trong lúc Minh Vũ nhìn lại chỗ mình vừa đỗ xe
lại. Ngôi nhà lầu cao cao bốn tầng nằm trong khu phố nhà giàu.
Đông Giao xoay lưng lại, cô vẫy vẫy tay chào tạm biệt Minh Vũ:
- Cảm ơn nghen. Về đi!
Minh Vũ cười tình:
- anh muốn nhìn thấy em vào nhà thì mới yên tâm mà về chứ.
Đông Giao ngây thơ không biết là Minh Vũ đang muốn biết cô là ai. Hai
ngày và một đêm Đông Giao đi chung với nhau, anh chưa vội đặt con mồi lên
thớt. Anh ngờ ngợ đây là “cô nàng tiểu thư đỏng đảnh giận gia đình bỏ nhà ra
đi”, nhưng chuyện cô đi chung không một chút e ngại đã khiến cho anh phục cô
sát đất.
www.phuonghong.com
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- Bye nghen!
Đông Giao xoay người, cô đưa tay ấn mạnh nút chuông, trong lúc đó Minh
Vũ đờ người ra. Trời đất…


 

M

ới vừa bước vào nhà thì Đông Giao đã dội ngay lại khi thấy trong nhà

có đủ mặt cả ba lẫn mẹ. Ông Quang đứng lên:
- Con đi đâu suốt hai ngày nay vậy Giao?
Còn bà Lam thì giận dữ:
- Con chịu về nhà rồi sao? Con có biết ba và mẹ lo cho con lắm hay không?
Đông Giao rùn vai:
- Ba với mẹ trở nên quan tâm đến con từ khi nào vậy? Hai người làm con
ngạc nhiên quá đấy.
Thấy thái độ vô phép của Đông Giao, ông Quang cố nuốt cơn giận vào lòng,
vì ông đang cần con gái cho kế hoạch kiếm tiền của mình.
- Sao ba lại không lo cho con được, ba mẹ chỉ có một mình con thôi mà.
- Cám ơn sự quan tâm của ba mẹ, nhưng con thì thấy là thế giới bên ngoài
còn vui vẻ gấp mấy trăm ngàn lần trong căn nhà này. Ba! Không phải ba đến
đây ngồi đợi con về chỉ là ba lo cho con chứ?
- Ba có chuyện này cần con giúp đỡ. Nhưng nói chung là tốt cho con thôi.
Đông Giao ngồi phịch xuống ghế. Bà Lam dịu giọng:
- Ba mẹ đã bàn với nhau rồi, tốt hơn hết là con đi lấy chồng đi.
- Lấy chồng?
Đông Giao cười phá lên:
- Để con không còn ở nhà quậy phá ba mẹ nữa chứ gì?
- Ba làm ăn thất bại, có người chịu giúp vốn cho ba, nhưng họ đề nghị là
cưới con cho con trai của họ.
Đông Giao cười nhạo báng:
Chắc anh ta cũng là một tên phá gia chi tử, nên họ muốn giao luôn cho con
trị hắn chứ gì?
- Con đừng nói năng kiểu đó. Minh Vũ thực ra là một thanh niên rất tốt.
Minh Vũ? Cái tên nghe quen quá. Đông Giao chợt hiếu kỳ hỏi:
www.phuonghong.com
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- Chừng nào thì gặp gia đình họ hả ba?
Ông Quang thận trọng:
- Con bằng lòng sao?
- Con phải gặp anh ta thì mới quyết định được chứ.
- Vậy chiều mai con ở nhà đợi nghen.
- Có lẽ con cũng nên rời khỏi căn nhà này rồi, phải không?
- Con không nên nói như vậy. Ba mẹ lúc nào cũng thương con mà.
Đông Giao nhìn cả hai với ánh mắt nghi hoặc. Đây là lần đầu tiên cô thấy ba
mẹ mình không cãi nhau. Cô đưa tay che miệng ngáp:
- Con đang buồn ngủ lắm, con muốn đi ngủ.
Nhìn theo dáng Đông Giao đi lên lầu, ông Quang nhìn bà Lam:
- Tốt nhất cô nên thuyết phục nó. Nếu không thì căn nhà này của cô cũng sẽ
bị phát mãi.
Bà Lam cười nhạt:
- Còn ông thì lại tìm được quyền lực như xưa chứ gì?


 

B

à Lam có vẻ hài lòng khi thấy vẻ ngoan ngoãn của Đông Giao. Cô mặc

chiếc robe màu trắng trông vừa dịu dàng vừa dễ thương. Bà âu yếm:
- Nếu ngày nào mà con cũng ngoan ngoãn dễ thương như thế này thì mẹ vui
lắm, Giao ạ.
Đông Giao làm thinh. Thực sự là cô đang rất thích thú trước trò chơi “mèo
vờn chuột” này, chứ không phải vui vì có người muốn xem mắt và muốn cưới
cô làm vợ.
Ông Quang đã về đến nhà. Chiều nay trông ông thật lịch lãm, sang trọng.
Còn mẹ cô thì đài các, đỏm dáng. Nhìn vào hai người, người ta có thể tưởng
lầm họ là một đôi vợ chồng hạnh phúc. Nhưng kỳ thật, đó chỉ là lớp vỏ bọc
ngoài còn bên trong chỉ là một sự đổ vỡ. Đông Giao chợt thấy buồn, có lẽ cô
cũng nên đi lấy chồng thôi. Cần có một người nào đó có thể lấp đầy khoảng
trống trong lòng cô.
Lấy chồng! Chưa bao giờ Đông Giao nghĩ là cô sẽ lấy chồng ở cái tuổi chưa
bước sang hai mươi này.
- Xong hết chưa Giao?
www.phuonghong.com
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- Con xong hết rồi, chỉ còn mẹ thôi.
Bà Lam tươi cười:
- Mẹ cũng đã chuẩn bị xong cả rồi.
- Vậy chúng ta đi thôi.
Đông Giao bước ra ngồi phía băng sau, trong khi bà Lam ngồi bên cạnh ông
Quang. Sợi dây chuyền mặt kim cương lấp lánh trên cổ càng khiến cho bà thêm
phần sang trọng.
Đông Giao quay đi. Nhìn hai người, cô không biết lòng mình nên buồn hay
vui.
Xe đến nhà hàng Palace, Đông Giao mở cửa bước xuống. Cô sửng sốt khi
nhìn thấy Minh Vũ, trong lúc anh ta cũng sững sờ nhìn Đông Giao.
- Ba cháu đến rồi phải không Vũ?
- Dạ, ba mẹ cháu chờ bác bên trong. Xin mời hai bác!
Để cho ông Quang và bà Lam đi trước, Minh Vũ đi chậm lại song song cùng
Đông Giao:
- Chào Đông Giao!
Đông Giao cười nhạt:
- Hóa ra người đi xem mắt tôi là anh sao?
- Anh cũng mới biết vào tối hôm qua thôi.
- Thế nào? Anh có cần suy nghĩ lại không?
Minh Vũ nhăn mặt:
- Anh có nói gì đâu. Ba anh muốn anh cưới vợ thì anh nghe lời ba mẹ thôi.
- Lạc hậu thế, giờ này mà còn để bị đặt để.
- Còn em, sao em cũng đến đây vậy?
- Tại thích. Em muốn đi xem “hắn” là một người như thế nào.
- Sao?
- Sao là sao?
- Là sao khi thấy “hắn” rồi, ý em thế nào?
- Tôi chẳng nghĩ gì cả, nhưng mà cũng thấy vui vui.
- Thôi, chúng ta vào trong đi.
Nhìn thấy hai người vui vẻ nói cười đi vào, ông Quang ngạc nhiên:
- Hai đứa quen nhau à?
- Dạ, cũng chỉ mới quen nhau vài ngày trước thôi, bác ạ.
www.phuonghong.com
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Minh Vũ lịch sự kéo ghế cho Đông Giao ngồi rồi rót nước vào ly cho cô.
- Mời em!
- Cám ơn anh.
Bà Phương Hoa có vẻ rất hài lòng về Đông Giao, bà vui vẻ nói:
- Nếu như hai đứa nó đã quen nhau trước rồi thì hay quá. Chúng ta mau xúc
tiến chuyện cưới xin đi.
Minh Vũ kêu lên:
- Sao nhanh dữ vậy mẹ?
- Nhanh gì nữa mà nhanh. Con năm nay đã hai mươi lăm tuổi rồi, tuổi này
cưới vợ là đúng quá rồi.
Đông Giao lơ đãng ngồi nghe. Sao mọi người bàn chuyện giống như thể là
cô đã đồng ý rồi vậy nhỉ?
Cho đến lúc về nhà, ông Quang nghiêm mặt nói:
- Ba muốn con ưng Minh Vũ. Cuộc hôn nhân của con có thể giúp ba mẹ giữ
lại căn nhà này…
Đông Giao châm biếm:
- Còn ba mẹ lại tăng thêm thế lực phải không?
- Ba không ngại nói thật chuyện đó với con. Nhưng dù là vậy, con cũng
không nên từ chối cuộc hôn nhân này. Trong tương lai, Minh Vũ sẽ tiếp quản
chức giám đốc công ty Vận tải đường biển của ba cậu ấy. Con được vào nhà đó
đúng là yên ấm tấm thân. Hai lần thi trượt đại học chắc cũng đã đủ rồi, con cũng
đừng nghĩ đến chuyện học tiếp nữa, chuyên tâm lo làm một người vợ tốt đi.
Đông Giao cúi đầu suy nghĩ. Có lẽ cô cũng nên chấp nhận cuộc hôn nhân
này. Ba với mẹ, hai người đều có cuộc sống riêng của mình, đều muốn mình có
tự do riêng nên mới đẩy cô vào tay người khác, và cũng đã đến lúc cô phải làm
một chuyện gì đó coi như là báo hiếu cho hai người.
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