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Phần 13
Chương 37

T

rời chiều đầy nắng. Nó sải những bước chân dài đi trên đường. Men dọc

theo vỉa hè. Nhiều hàng quán đặt khắp nơi. Ghé sát vào lề tránh chiếc xe vừa ép
làn đường của xe khác. Những người đi đường thầm rủa chiếc xe vừa lấn ép họ.
Vài từ thô tục mắng chửi của họ lọt vào tai nó. Chỉnh lại dây phone, nó bước
vào một quán chè ven đường.
Nó nhớ trước đây nó từng đi ăn chè với ai đó nhưng chẳng nhớ ra. Thậm chí
là còn kéo người đó chụp ảnh chung nhưng giờ tìm lại thì chẳng thấy tấm nào.
Có lẽ là Hai đã vứt chúng đi hoặc là nó làm lạc đâu đó.
Vài người đi vào quán cứ đưa mắt nhìn nó chằm chằm, cả cái tên vừa mới
bước vào quán cũng bị mấy bà cô ông chú nhìn, thậm chí là cả mấy đứa bé xíu
cũng ráng ngó nhìn.
Cả hai đều khó chịu ra mặt. Đã bao lần nó bị người khác nhìn thế này nhưng
sao vẫn cảm thấy bực.
Người con trai vừa mới bước vào ngồi gần bàn nó, cũng quay ra nhìn nó.
Mặc dù anh ta cũng đang bị người khác nhìn đấy thôi nhưng lại không biết
ngượng mà nhìn nó chăm chăm. Bực bội, nắng nóng khiến nó như ức chế trong
lòng. Buông câu mắng lạnh tanh.
- Nhìn đủ rồi thì ăn chè đi đồ điên.
Tên ấy chẳng nói chẳng rằng bê nguyên chén chè qua bàn nó ngồi, giọng đôi
phần thấp đi nhưng chẳng thiếu khí lạnh bao quanh.
- Nhìn cô thì đã sao.
- Tôi và anh không quen.
Nó chẳng vừa, đốp chát lại ngay. Công nhận nó phải tự khâm phục mình
thật, mới có một năm sống cùng Hai mà nó học được từ anh tật hay đốp chát.
Lúc trước chuyện nó vừa nói ra không hợp ý liền bị anh chặt chém ngay thì giờ
tới nó. Khâm phục thật.
Người vừa rồi nghe nó nói thế liền cười lạnh một cái, mới gặp vừa nãy giờ
bảo không quen. Thật ra người ngồi trước mặt hắn là người thế nào. Ba phần thế
này thì bảy phần lại thế khác. Tính cách lúc giống nó, lúc lại như người xa lạ
chẳng quen chẳng biết. Mà có quen biết đâu chỉ vừa mới nhìn thấy nó ở buổi
tuyển người nhưng lòng hắn lại có cảm giác rất quen thuộc. Cảm giác như nó
vẫn còn sống, còn hiện diện bên cạnh hắn vậy.
- Tôi vừa gặp cô.
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Nó nghe hắn nói cũng từ từ đưa mắt nhìn. Tuyệt nhiên nón không tháo
xuống. Đôi mắt xám của nó lướt nhìn mọi vật rồi dừng ngay chỗ hắn, khẽ ậm ừ
một tiếng cho qua.
Nó vừa dầm chén chè đậu xanh, vừa lắc lư theo điệu nhạc truyền từ tai
phone. Hắn khẽ lia mắt nhìn nó. Một năm trước đây, hắn và người con gái hắn
yêu nhất cũng từng ăn chè ở quán này, từng chụp ảnh. Từng ngồi ngay bàn này
đây.
Có phải đây là định mệnh. Định mệnh đưa một cô gái giống nó tới hoàn hảo
đến bên hắn.
Tình cảm này là gì, chẳng rõ. Chỉ biết trong lòng đau, rất đau mà thôi.
Buổi ăn im lặng cũng chẳng có gì hay ho. Hắn thấy nó im lặng lâu thì lên
tiếng đánh tan cái cảm giác cô đơn bao bọc lấy hai người.
- Chúng ta có duyên nhỉ.
- Có duyên chứ không nợ.
Câu nói của nó làm hắn cảm thấy hụt hẫng vô cùng, có duyên mà không nợ.
Phải chăng trước đây hắn và Nguyệt Anh cũng là có duyên không nợ. Có duyên
gặp nhau, yêu nhau nhưng lại không có phúc phận được sống cùng nhau, được
thành vợ chồng không nhỉ. Câu hỏi ấy cứ lẩn quẩn quanh đầu hắn.
Thấy hắn im im sau câu nói của nó, hơi ngại vì hình như nó chạm vào nỗi
đau của hắn thì phải nên vội lên tiếng. Theo đó là đứng dậy. Đặt tờ một trăm
ngàn lên bàn rồi đi ra ngoài. - Anh định ngủ ở đây à?
Hắn vừa tỉnh khỏi câu nói của nó, bước ra khỏi cửa thì nó đã đi được một
đoạn khá xa. Vừa chạy theo nó mà hắn vừa thở, mà hắn cũng không biết cớ gì
phải theo nó. Nhưng mà trong tâm hắn lại thôi thúc mình phải chạy theo, để rồi
nhận một câu hết sức phũ phàng.
- Anh theo tôi làm gì?
Hắn lại im lặng, nó lại bước đi. Hai người hai tâm trạng, người đau, người
vui. Người cười thì người khóc. Luôn là những hình ảnh song song và đối lập
nhau.
Nó thấy hắn không đuổi theo nữa thì dừng lại. Hắn đi tới cười toe nhìn nó.
Vỗ nhẹ vào vai nó, hắn lại cười. Lần này là nụ cười đẹp. Mặt trời chói chiếu rọi
lên khuôn mặt baby đấy cùng nét cười tỏa sáng trên gương mặt trẻ con.

Chương 38

K

huya lạnh, gió nhè nhẹ thổi. Tiếng lá cây xào xạc trên tầng thượng của

ban công cao ngất. Gió lạnh lùa vào chiếc áo khoác mỏnh manh. Khẽ run người
một cái, nó cầm tách cà phê đen nhấp một ngụm. Hơi nóng phả vào mặt, mùi
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thơm của cà phê nguyên chất xộc vào mũi khiến nó thích thú cái vị đăng đắng
cùng mùi thơm đặc biệt ấy.
11 giờ đêm...
Gió vẫn thổi có điều mạnh hơn. Bầu trời bắt đầu xuất hiện vài tia sấm chớp.
Vài ngôi sao vẫn lấp lánh trong không gian tối ấy. Quản gia cùng mấy người
làm tất bật chạy lên ban công tìm nó. Người cầm dù, người cầm đèn vì ở đây
vốn không có sự cho phép của nó thì không được bật đèn. Nó thích bóng tối,
bóng tối giúp nó có thể khóc mà không ai biết. Nhẹ đẩy cửa, mọi người bước
lên. Nó đứng đó với ly cà phê đã cạn từ bao giờ. Hơi thở ấm áp, giọng nó nhẹ
như gió nhưng chẳng kém phần uy quyền.
- Xuống hết đi!
Mấy người vừa mới bước vào nghe tiếng nó đã quay ngược theo chiều đang
đứng mà đi xuống. Bà quản gia già chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Đặt ly cà phê
trên bàn, nó cũng đi xuống. Theo sau là cô hầu duy nhất được chỉ thị ở lại để
mang tách cà phê xuống.
Mưa bắt đầu rơi tí tách trên nền tôn lớn, phát ra những âm thanh kêu lộp bộp,
nước tạt vào phòng nó qua lối cửa sổ bên kia dãy phòng chưa đóng cửa. Gió
mạnh lùa vào càng khiến nó thích hơn. Chui rúc trong lớp chăn bông ấm, nó
cuộn mình chìm vào giấc ngủ ngon lành.
Sáng...
Vài tia nắng nhạt chợt ùa vào qua khe cửa sổ. Đôi mi cong dài từ từ lay
động, vẻ mặt ngái ngủ của nó trông đáng yêu vô cùng.
Bước xuống nền gạch lát họa tiết cầu kì nhưng là màu trắng. Màu của sự
thanh khiết và tinh khôi. Bàn chân trần khẽ nhón gót lên vì độ lạnh như băng
của nền gạch, một phút khi thích nghi nó mới lững thững đi vào nhà tắm.
Ngâm mình trong làn nước ấm buổi sáng thật thích. Khoác lên mình một bộ
váy trắng tinh, trên mái tóc đính phụ kèm thêm một cái nơ nhỏ trông dễ thương
lắm.
Hôm nay là ngày cuối nó chơi, mai phải về. Nên giờ quyết định đi biển chơi.
Nó nhớ mùi vị mặn và cay nồng của nước biển khi thấm vào đầu lưỡi, khi bị tạt
dính lên mắt. Đặc biệt là nó muốn tìm hiểu về giấc mơ trước biển. Người con
trai luôn ẩn hiện.
Ngồi trên xe của hắn nó không khỏi buồn cười. Lúc sáng thì bàn luận chỉ có
3 người đi, mà giờ lại có hắn đi cùng. Miu lúc đầu là người xung phong tuyên
bố hôm nay đi chơi chỉ 3 người mà thôi. Nhưng vừa nghe Bảo nói là tên Vỹ gì
đấy không đi làm, thì y như rằng nhỏ một mực bắt Bảo gọi hắn theo.
Trước đây thành kiến của nhỏ dành cho Vỹ vốn ít, giờ lại thấy nó vui vẻ như
thế này thì thành kiến ấy cũng trôi tuột theo dòng nước luôn.
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4 người, 4 phong cách. Người trắng, người đen, người hồng, người đỏ. Bốn
người như nổi bật giữa một vùng biển xanh ngát.

Chương 39

C

hiếc xe to đỗ trịch xuống ngôi biệt thự lớn, bên ngoài bao bọc bởi những

tán dây leo, bên trong thì rất nhiều cảnh. Bước xuống xe nó tham lam hít lấy
một hơi thật dài không khí mang theo mùi vị của biển vào mũi. Nhìn khung
cảnh xung quanh, mọi thứ hình như quen lắm. Chỗ này nó đã đến rồi thì phải.
Bên trong mấy người làm chạy ra, người thì xách, người thì mang. Hành lí
có bao nhiêu đâu mà phải mắc công mấy người này thế không biết. Theo sau
hắn đi vào. Nó kéo tay Miu lại, hỏi nhỏ đủ hai đứa nghe.
- Tớ đến đây rồi à?
Nhỏ chỉ gật đầu nó một cái rồi đi trước. Phòng nó nằm gần phòng hắn, nên
tiện thể hắn xách túi lên giúp nó một đoạn.
Phòng rộng và thoáng, cửa sổ được làm bằng kiếng trong nên có thể nhìn
thấy bên ngoài, đặc biệt kiến trúc ở đây được xây theo lối phương Tây nên
thoáng hơn. Lại quay hướng ra biển nên nó rất thích. Nằm xuống giường sau
mấy tiếng ngồi xe. Thoáng ngửi thấy mùi hương từ bình hoa phía trong. Là bạch
hồng, một trong những loài hoa nó thích và được trồng trong vườn.
Phía xa là những ruộng muối trắng xóa nhấp nhô lên cao.
Thay bộ váy ra, nó chọn cho mình trang phục thoải mái. Áo pull cùng quần
ngố ngắn đến đầu gối, tôn lên đôi chân dài miên man của nó. Nước da trắng
ngần và mịn màng. Mái tóc dài được búi cao lên, thêm cái tai vành to rộng, kèm
theo cái kiếng mát của người đi du lịch.
Mọi người đều đã ngồi vào bàn ăn chờ nó, nó là người cuối cùng xuống.
Hắn và nó làm như tâm ý hợp hay sao á. Mà hắn cũng mặc áo pull với quần
ngố giống nó, chỉ là khác màu thôi. Miu và Bảo nhìn thấy thì liền phì cười.
Nhỏ thì bận áo ngắn với váy quần màu xanh biển, còn Bảo thì bận quần cụt
ngắn với áo phông dài. Mỗi người kèm theo những phụ kiện đi biển.
Ngồi đối diện hắn. Nó cũng chẳng nói gì, chỉ nhìn rồi lại gắp, hết gắp lại ăn
chứ biết nói gì giờ. Một phần là nó không muốn nói chuyện nhiều. Cả cặp kia
thì cứ ngồi chí chóe đến phát sợ. Ăn xong mấy thứ lót dạ, cả nhóm bắt đầu đi
chơi.
May mắn là hôm nay bãi biển không đông nhưng mấy ngày trước. Lôi mấy
tấm ván trong đống đồ vừa mới mướn từ bãi tắm. Cả nhóm bắt đầu chơi những
trò cảm giác mạnh như lướt ván. Người dành chiến thắng là nó, tới chơi trò lặn
thì hắn lại là người đứng đầu.
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Chơi mệt thì cả bọn bắt đầu chuẩn bị một bếp ăn ngoài trời. Hải sản mua từ
mấy thợ thuyền vừa đánh về, còn tươi xanh luôn ấy. Nào là mực, tôm, cua ghẹ.
Mỗi thứ lấy mấy con.
Bếp vừa cháy hừng hực than hồng, vừa kêu xèo xèo do nước từ mấy thứ tôm
mực chảy ra. Mùi thơm của chúng xộc vào mũi tụi nó, đánh thức cái bụng đang
đói cồn cào.
Thức ăn được hắn và Bảo gắp ra dĩa còn nó và Miu thì lo việc nước uống.
Pha thêm mấy ly cocktail vừa pha chế ở quầy rượu trong nhà mang ra cho tụi
hắn.
Cả đám bắt đầu ăn uống, Miu vừa ăn vừa cười đùa với Bảo thật vui.
Thoáng chốc mới đó cũng chiều về.
Nó đứng gần biển ngắm mặt trời lặn. Hoàng hôn trên biển thật đẹp. Nó cười
nụ cười đẹp và tươi hơn mọi khi. Hắn vô tình ngắm mặt trời nhưng thực chất là
ngắm nó, ngắm nó cười. Tay đưa điện thoại lên chụp hoàng hôn rồi chụp nó
luôn. Nó cười giống hệt nó, cả dáng đứng ngắm mặt trời chiều nữa.
Đi lại gần nó, hắn bắt chuyện.
- Cô thích biển lắm hả?
- Ừ.
Nó nhẹ đáp rồi ngắm hoàng hôn tiếp. Hắn thấy nó say sưa thế cũng không
muốn làm phiền. Nó thấy im cũng lên tiếng.
- Mai tôi về Anh, anh đưa tôi ra sân bay không? - Hỏi xong nó mới biết mình
thật vô duyên, ngại ngùng nó cúi xuống nhìn sóng biển.
Hắn bất ngờ vì câu hỏi của nó, nó đi sao. Người thứ hai cho hắn cảm giác
quen thuộc một lần nữa đi sao. Ngỡ ngàng, lo sợ là cảm giác hiện tại của hắn.
Nó nhìn hắn rồi lại nhìn biển, giọng trầm lắng.
- Tôi chỉ đùa thôi. Mai có Miu và Bảo đưa tôi đi là được rồi. Còn giờ thì về.
Định mệnh lại vô tình...
Mang em đi lần nữa...
Hay vì anh quá ngốc...
Tự mình đánh mất em...
Bầu trời đầy sao, những ngôi sao lấp lánh như những vì tinh tú. Nó ngồi
ngắm nhìn khung cảnh trên đường về. Bầu trời cao, trăng sáng. Gió thổi nhẹ
nhưng cũng đủ làm nó lạnh. Mặc dù thích nghi cao với môi trường khí lạnh
nhưng vẫn không khỏi rùng mình. Miu tựa đầu vào vai Bảo ngủ ngon lành hệt
như mèo con.
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Nó đeo headphone vào tai, khẽ đưa mắt nhìn hắn. Cảm giác như sợ đánh mất
thứ gì đó rất quan trọng khiến nó đau. Tựa đầu vào ghế, nhắm hờ đôi mắt lại
như tận hưởng không khí xung quanh nhưng thực chất là để phân loại ra những
thứ đang hỗn độn trong đầu nó. Tận dụng hết chất xám của mình. Cuối cùng nó
cũng phân ra xong nhưng chẳng nhớ được gì. Chỉ khắc ghi được mấy khoảnh
khắc đẹp. Nhưng hình ảnh hắn vẫn cứ lởn vởn quanh đầu nó như cơn ác mộng
mỗi tối vây quanh vậy.
Chiếc xe thắng trước đường, nó chợt gọi dừng xe lại rồi đón taxi về nhà. Miu
cũng lờ mờ tỉnh dậy chào tạm biệt nó rồi cùng Bảo về nhà. Chỉ còn lại mình
hắn, hắn ngồi trong xe nhìn nó, nhìn chiếc xe nó khuất dần. Trong lòng dâng lên
cảm giác tiếc nuối đến khó tả.
Mặt trời vừa sáng, nó thức dậy. Ngồi trên bậu cửa sổ lớn ngắm mặt trời. Nó
thật sự nhớ nơi này rồi đây. Cứ nghĩ tới lúc đi sao lại chẳng nỡ tí nào. Quản gia
và người giúp việc soạn đồ sẵn cho nó. Mới ở có mấy ngày nên đồ không có gì
nhiều. Chẳng qua là đem đi cho có lệ chứ đồ của nó ở đây hằng hà xa số ấy chứ.
Túi xách to nhưng chẳng mấy đồ.
Khoác lên mình chiếc áo của nó thiết kế cùng cái quần dài đến đầu gối.
mang đôi san-đan màu đen. Màu đen kết hợp với quần dài làm tôn lên đôi chân
dài và nước da trắng khi mang giày đen. Mắt nó hơi đỏ chắc do khóc nhiều.
Xe đã chuẩn bị xong chỉ còn xuất phát nữa là ok.
Ngắm nhìn khung cảnh lần cuối, nó bước vào xe cứ thể như là đi luôn không
quay lại vậy.
Sân bay...
Máy bay nhà nó đã chuẩn bị xong tất cả, nó đứng đó chờ Miu và Bảo, và
cũng một phần là mong hắn đến.
Miu đứng trước cổng sân bay chờ nó từ sáng, thấy nó nhỏ ôm chầm rồi cùng
đi vào trong.
Ghế chờ buổi sáng không đông khách ngồi chờ nhưng chẳng thiếu người ra
vào. Miu ôm nó bù lu bù loa như xa mẹ không bằng. Bảo chỉ lắc đầu rồi chào
tạm biệt nó.
Hắn vừa lái xe vừa nhìn đồng hồ đeo tay. Trên ghế kế là một hộp quà nhỏ
nhưng được gói lại rất tỉ mỉ. Khẽ mỉm cười nhìn món quà ấy. Hắn không biết
quyết định tặng thứ này là đúng hay sai. Nhưng thế nào thì hắn cũng sẽ tặng.
Kit.
Chiếc xe thắng gấp trước sân bay. Do âm thanh thắng quá lớn nên gây sự
chú ý từ mọi người, ai cũng nhìn hắn đầy ngưỡng mộ bởi vẻ đạp lãng tử ấy.
Cầm hộp quà nhỏ chạy vào trong. Vừa chạy vừa nhìn đồng hồ.
Rầm.
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CÔNG CHÚA BĂNG VÀ HOÀNG THÁI TỬ

Hắn va vào người khác. Cô gái mái tóc nâu nhìn lên vừa xuýt xoa vừa tìm
kiếm kẻ đâm vào mình.
Ngỡ ngàng cô gái ấy cầm tấm ảnh lên xem. Hắn cũng nhìn cô.
Miệng lắp bắp, cô gái ấy chẳng nói nên lời.
- Là... là... là anh sao? Anh là V... ỹ là Vỹ.
Vậy cô gái đó là ai, hắn có đến kịp gặp nó hay không. Tại sao cô gái ấy biết
tên hắn.
Nhân vật mới xuất hiện rồi đây. Thật ra người này là ai. Liệu người này có
thể thay đổi được hắn. Có thể chiếm được tình cảm của hắn không?
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