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Phần 17
Chương 49

N

ó mò mẩm trong bóng tối, phía góc giường là vài hộp quà nhỏ của Vỹ và

bà quản gia đưa cho nó. Chắc khoảng hơn một tuần rồi nó chưa động đến.
Hộp quà đầu tiên nó mở là chiếc hộp của bà quản gia đưa. Bên trong có vài
khung ảnh, vài tấm hình được đặt trong cuốn album lớn. Nó chẳng vội đụng đến
chúng. Mà nhìn khắp toàn bộ chiếc hộp. Bên trong ấy là nhiều thư, nhiều cuộn
băng ghi âm khác nhau, có đề rõ cả ngày tháng, tất cả đều là những khoảng thời
gian trong một năm qua.
Mở đoạn ghi âm đầu tiên lên. Giọng nói nghe vừa lạ lại vừa quen. Như vừa
nghe đâu đó vậy. Nó còn nghe trong đó có cả tiếng mưa, tiếng mưa rất lớn
nhưng giọng nói bên trong chẳng nghe được là bao, chỉ nghe thoáng là “anh nhớ
em nhiều lắm.”
Đoạn thứ hai nó mở lên. Lại là một dòng nhạc. Bản nhạc này cũng rất quen.
Hình như nó đã từng chơi thì phải với ai đó. Nhưng lại quá mờ nhạt. “Hợp tấu
nhé.”
Bao nhiêu đoạn trong hộp, nó đều nghe hết. Nhưng mọi thứ vẫn quá lạ lẫm,
không chút ấn tượng gì cả. Ngay cả cuốn album cũng chẳng có gì. Điểm nổi bật
nhất là công viên trò chơi.
Nó ngồi cùng ai đấy. Nhưng người đó lại quay mặt đi hướng khác không sao
thấy rõ. Chỉ thấy sống mũi cao ngất.
Dáng người ấy cao hơn nó đến một cái đầu. Nhìn từ xa rất đẹp. Người nó
cũng chồm hẳn về phía trước che gần hết người lạ mặt.
Vài lá thư rơi ra từ trong album nhỏ. Nó nhặt chúng lên nhìn kĩ một lượt.
Bên trong còn có đề ngày tháng rất rõ ràng.
11-2013. Ngày nó rời Việt Nam sao. Sao lại có lá thư này. Từ từ mở tờ đầu
tiên.
“Vợ ngốc...
Anh xin lỗi về thời gian qua. Một thời gian anh đã tin lầm Quyên để khiến
cho em chịu nhiều đau khổ, anh xin lỗi, xin lỗi rất nhiều. Và em cũng là người
duy nhất được nghe lời xin lỗi thật lòng của anh đấy.
Tha thứ nhé.
Vỹ Anh. Send.”
Có những thứ khi mất đi rồi ta mới cảm thấy nó quý giá.
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Có những điều khi nói ra chưa chắc đã được cảm thông...
Có những nỗi buồn chưa chắc rằng khi chia sẻ ta sẽ vơi đi...
Và những lúc như thế ấy em chỉ cần...
Cần một bờ vai của anh bên cạnh...
Cùng em chia sẻ những nỗi đau ấy. Anh biết không?
Bầu trời đầy sao, tiếng sóng biển vỗ vào bờ, tiếng gió reo khắp một vùng
trời. Đưa mắt ngắm nhìn chúng. Đâu đó bên tai Vỹ vang lên bản nhạc hôm nào.
“Hợp tấu nhé!”
Lời nói ấy như mới vừa nói vậy. Vẫn là âm lượng lạnh nhưng mang theo hơi
ấm của mùa xuân. Khoảng thời gian nó mất tính đến nay cũng tròn 1 năm 2
tháng rồi còn gì.
Từng ngày từng giờ trôi qua là từng giây từng phút hắn luôn nhớ đến nó.
Chưa bao giờ quên được.
Bàn chân trần lướt trên nền cát đêm lạnh. Nhưng trong lòng hắn lại ấm áp.
Như nó đang cùng hắn đi dạo quanh biển vậy.
Tấm ảnh bị xé hôm đó đã được khôi phục lại trạng thái nguyên vẹn. Nhưng
liệu đó là điềm lành hay xấu.
Cô gái mới mang gương mặt của nó xuất hiện. Rồi lại biến mất mấy hôm
nay.
Cũng là cô gái khác, mang trên mình gương mặt khác nhưng lại có tính cách,
nhẫn, màu tóc, làn da trắng, dáng người cao thanh mảnh không lẫn với ai được.
Như chợt nhận ra điều gì. Hắn bước nhanh lên bờ. Chiếc xe chạy nhanh
trong đêm về Sài Gòn. Hắn biết ai là người cần tìm rồi.

Chương 50

T

hời gian cứ trôi nhanh. Xe của hắn cũng chạy với vận tốc không nhỏ. Bầu

không khí đêm lạnh, tiếng gió như gào thét ngoài cửa. Chiếc xe vẫn chạy với
vận tốc kinh hoàng không có điểm dừng. Mấy chú công an canh đường vào đêm
khuya cũng chẳng rượt kịp xe hắn, đã vậy còn bị hắn bỏ một đoạn xa tít.
Chạy hơn mấy tiếng đồng hồ từ ngoài biển về. Người hắn cũng mệt nhoài.
Nhưng chẳng thể nào nghỉ ngơi được. Vì hắn cần làm rõ chuyện này. Chuyện
liên quan đến cuộc đời hắn.
Một lần đánh mất rồi, nếu lần này đánh mất nữa thì hắn sao chịu được. Một
lần mất nó là quá đủ. Cái giá hắn trả quá đắt rồi.
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Vừa bước vào nhà, hắn đã nhìn thấy ba mẹ cùng cô gái giả mạo nó. Chẳng
liếc mắc nhìn lấy một cái, đi thẳng lên lầu. Vừa đi qua hắn đã bị mẹ gọi lại. Nét
mặt cau có, vô lễ hiện rõ ràng. Kèm theo đó là giọng lạnh lùng.
- Chuyện gì vậy mẹ. Con mệt.
- Ta và ba con có chuyện muốn nói. Sally cháu lên phòng đi.
- Vâng ạ! - Sunly khép nép đưa mắt nhìn hắn, bắt gặp ngay ánh mắt giết
người cô ta liền cúi đầu xuống.
Ha, hay cho một Sunly sẵn sàng ra tay đẩy em mình xuống vực, chấp nhận
cái chết từ chính tay nó. Có thể nói là không sợ gì cả lại sợ ánh mắt, con người
của Dương Định Vỹ.
- Con ngồi xuống đi. - Mẹ hắn từ tốn nhẹ nhàng bảo.
Hắn chẳng để ý đến thái độ ấy lần nào. Từ khi nhận ra rằng người hắn cần
tìm là ai. Và người nên đi khỏi nhà này là ai thì hắn vốn chẳng muốn nói chuyện
với hai bậc sinh thành này chút nào. Dù họ đúng hay sai.
- Ta biết, bắt con cưới Sally là sai. Nhưng Nguyệt Anh nó đã chết rồi. Con
không nên vì vậy mà không lấy vợ sao.
- Vòng vo mãi cũng chỉ có thế, mẹ vào luôn đi.
- Ta muốn tháng sau, con và Sally sẽ làm lễ kết hôn. Đám cưới của hai con
sẽ cùng ngày với đám cưới của Bảo và vợ nó.
- Cưới sao. Ba mẹ nghĩ con sẽ để yên cho ba mẹ làm sao? Đám cưới của con
sẽ do con quyết định. Người con muốn cưới đã có rồi. Còn từ giờ, chuyện do
hai người và Sally gì gì đó gây ra thì tự giải quyết. Con mệt rồi. Vấn đề này kết
thúc.
Cả hai người già nhìn nhau ngao ngán. Đúng là thằng con bất trị. Nuông
chiều nó quá riết rồi nó chẳng coi ai ra gì. Chỉ biết cầu trời cho mọi chuyện này
sớm qua đi. Hôn lễ này là do đích thân ba và cậu của hắn chọn. Đáng lẽ ra hắn
sẽ là người kế thừa ngôi vị của Nhật hoàng Amikarasuo. Nhưng vì tính khí lạnh
nhạt, không thích sống trong cung cấm nên mới từ bỏ quyền kế thừa ngôi vị ấy.
Bây giờ thì ông biết làm sao ăn nói đây.
Nó mân mê trên tay mình chiếc chìa khóa của căn phòng cấm. Căn phòng
này từ khi nó bị tai nạn đến giờ luôn được khóa lại. Chìa khóa chỉ có một là anh
giữ. Cũng may là anh đang tắm, nên chìa khóa được nó lấy đi một cách dễ dàng.
Bước chân nó tiếng về phía cửa, tay vừa vặn nắm cửa. Thì khuôn mặt anh
xuất hiện.
Nó nhìn thấy rõ một màu đen trên khuôn mặt baby ấy nữa kìa.
Nhìn thấy anh tim nó muốn rớt ra ngoài, vội xua tay giấu chiếc chìa khóa đi.
Nét mặt cười trông đáng yêu không chịu được của nó chẳng làm anh thay đổi đi
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phần nào gương mặt hình sự. Giọng anh từ tốn nhẹ nhàng nhưng toàn là mùi
thuốc súng.
- Joe đem chìa khóa phòng cấm ra đây.
- Em đâu có lấy. - Nó nhìn anh đôi mắt long lanh, chiếc mũi nhỏ đo đỏ vì khí
trời lạnh.
- Vào khoác thêm áo đi. - Anh nói rồi đẩy cánh cửa đang trong tay nó đi vào.
Thoáng nét cười anh ngồi phịch xuống giường. Đôi mắt tinh tường nhìn khắp
phòng, cuối cùng dừng lại ở hộp quà lớn.
Bên trong toàn ảnh, những thứ mà anh đã cố công giấu chúng đi, sao lại ở
đây. Cũng may là mấy thứ này chẳng gợi cho nó được gì ngoài tấm ảnh che mất
khuôn mặt của Vỹ. Không phải vì anh ích kỉ không muốn cho nó nhớ lại. Mà
hiện giờ nó đang sống rất tốt. Nó cười nhiều hơn, tính tình trẻ con hơn. Đôi lúc
còn nhõng nhẽo đòi anh cõng trên lưng. Khoảnh khắc ấy. Anh chưa bao giờ
thấy cả. Trước đây chỉ toàn thấy nó khóc khi nhớ đến Vỹ. Là anh trai sao anh có
thể chịu được chứ. Chỉ biết rằng tai nạn lần này đối với anh cũng là điều tốt.
Nó quên đi đau khổ, sống vui hơn, tốt hơn. Muốn làm gì, ăn gì, nói gì cũng
chẳng sao. Miễn là nó cười thì anh vui rồi.
Dòng suy nghĩ của anh bị cắt đứt, khi tiếng nó vang lên. Bàn tay bị trầy một
vết nhỏ. Là do nó không để ý nên va phải cạnh cửa. Không hiểu sao lại bị sướt
thế.
- Em có sao không? Cẩn thận.
- Không sao. Mà Hai đang nghĩ gì vậy?
- Chuyện vẩn thôi. Lại đây anh bôi thuốc cho.
- Xạo, chuyện vẩn mà thừ người thế à.
- Này em từ bao giờ lại cãi anh thế. Là ai dạy em hư như vầy. Richard hay
Phong Minh hả?
- Là anh dạy em hư ấy.
- Ơ con bé này.
- Hì.
Anh xoa nhẹ đầu nó. Đôi mắt nó lim dim mơ màng nhìn anh. Chiếc chìa
khóa trên tay cũng rơi tuột ra. Nhìn là anh biết ngay mà. Nhà này chỉ có mình
nó mới lấy được thứ này thôi. Nhặt chìa khóa cho vào túi. Anh hôn lên trán nó
rồi đắp chăn. Lặng lẽ bước ra ngoài.
Hộp quà của bà quản gia cũng được anh đậy lại cẩn thận. Nếu như chuyện
này là bí mật thì cũng đã đến lúc anh cùng mọi người bật mí rồi.
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Chương 51

T

ự bạch anh nhà ta đây.

Tên cha mẹ cho: Dương Định Vỹ.
Ngày anh bước vào đời: Chẳng biết ngày nào nữa. Chắc vào ngày x tháng 1
quá. Năm 19xx ấy.
Chiều cao: lí tưởng khủng khiếp 1m87.
Số đo ba vòng: chuẩn men rồi hỏi chi nữa.
Tính cách: anh sinh ra là con của vua chúa, lại kiêu ngạo tự phụ. Nên khỏi
phải bàn tới làm gì.
Sở thích: cái gì cũng thích cả, nói chung anh chẳng ghét cũng chẳng thích gì
nhiều.
Sợ: mất em rồi tôi biết sao đây. Nói thẳng ra là sợ mất nó cho rồi. Chán
phèo.
Sở trường: phá hoại những thứ mình không ưa và tuyệt đối chẳng nghe ai
khuyên. Bài học chân lý đây nè.
Màu sắc yêu thích: các gam màu tối tăm, đen thủi đen thui là ok. Thích mặc
quần âu ở nhà ấy mà.
Món ăn yêu thích: hầu như chẳng thích món nào. Ngoại trừ mấy món em nấu
ra.
Người ta nói yêu là đau, yêu là khổ, yêu là dại khờ mà sao em vẫn cố yêu.
Vẫn cố níu kéo một tình yêu không thuộc về mình. Để giờ đây người đau là em.
Người hối tiếc là em.
“Hãy cố gắng sống thật tốt khi bạn cảm thấy chán.
Hãy cố gắng mạnh mẽ khi bạn cảm thấy nản.
Hãy mỉm cười khi bạn cảm thấy buồn chuyện gì đó.
Hãy yêu mình hơn mỗi ngày khi bạn cảm thấy cô đơn.”
Sally đứng trước căn phòng lớn với những đồ nội thất trang trí đắt tiền. Cánh
cửa lớn vẫn đóng im lìm từ tối đến giờ. Cô cũng đứng đây được khoảng nửa giờ
rồi còn gì.
Trong nhà giờ này vắng tanh chẳng còn ai. Người làm cũng trở về phòng
nghỉ. Ba mẹ hắn cũng phải đi dự tiệc họp mặt gì đấy. Chỉ còn cô và người cách
cô một cánh cửa mà sao xa vời quá.
Có lẽ con đường cô chọn là sai. Là những bước đi không dễ dàng cho mình.
Cảm giác đau đến ngạt thở từng đêm vẫn luôn hiện diện trong cô. Dù cho Vỹ có
ở đâu đi thì khoảng cách vẫn là quá lớn.
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Cô nhẹ gõ cửa phòng hắn. Nhưng mải một lúc lâu mới có người ra mở của.
Trên người hắn bận một chiếc quầu âu dài, cái áo phông to bản nhưng chẳng thể
nào che mất đi những đường cơ bắp hoàn hảo. Mái tóc ướt nhẹp đang được lau
khô.
Cô ngớ người nhìn hắn rất lâu. Đôi mắt dán chặt lên người đang khó chịu
nhìn mình.
Buông câu lạnh, sau đó hắn quay vào trong.
- Có chuyện gì?
- À tôi có chuyện cần nói.
- Chuyện gì?
- Chuyện đám cưới.
Đôi mắt hắn hằn lên những vệt đỏ li ti. Lửa giận trong người phừng phừng
cháy. Chuyện này hắn không nhắc đến là vì hắn không muốn tay mình dính
chàm thôi. Chứ thật ra cô chẳng là gì cả.
Thấy ánh mắt ăn tươi của hắn, cô vội cụp mắt xuống không dám ngước nhìn
hắn lần nào. Bẽn lẽn đi về phòng khi hắn vừa đóng sầm cánh cửa lại. Cả căn nhà
như run lên với lực đóng. Điện thoại hắn đổ chuông. Là tin nhắn gì đây.
Sunly vừa đi về phòng vừa tự thầm trách mình ngu ngốc. Phải chăng khi
thấy hắn trong bộ đồ ngủ, mái tóc còn dính nước, nét mặt lạnh lùng, làn da trắng
hệt như em bé cùng đôi môi đỏ hồng như máu khiến cô điên lên. Mà quên mất
mục đích chính.
Thật ra cô quyết định rồi, định qua nói với hắn là nó vẫn còn sống, tuy là
chưa biết hắn là ai thôi. Vali đồ cũng chuẩn bị sẵn. Nhưng sao thời khắc ấy cô
lại quên đi, trong đầu chỉ có một ý nghĩ là đoạt anh thành của riêng mình. Cho
dù cái giá đắt thế nào cũng không sao.
Nó mơ màng thức dậy khi mặt trời ló dạng bên sườn đông. Vài tia nắng ấm
áp chui tọt qua cửa sổ nhìn nó cười. Bước xuống giường, nó đưa mắt nhìn ra
bầu trời trong xanh, tiện tai với cái tai phone nhét vào.
Người nó khẽ lắc lư theo nhịp của bài hát nào đấy. Đôi mắt khép lại như
trách ánh nắng của mặt trời buổi sáng. Lưng nó dựa hẳn vào thành cửa sổ lớn,
một chân gác, một chân lại vắt vẻo trên cái ghế đai gần ấy.
Anh đẩy cửa bước, thấy dáng vẻ ngồi của nó mà không khỏi buồn cười. Con
gái 18 tuổi rồi mà dáng ngồi cứ như con nít. Cũng may là nó mặc quần dài, nếu
mặc váy mà tin này lan ra ngoài thì sau này còn ai dám lấy nó nữa không.
Anh bước đến bên cửa, bàn tay dịu dàng lướt qua trên gương mặt bầu bĩnh,
hai lúm đồng tiền của nó khoét sâu hơn khi cười. Nó mở mắt nhìn anh cười nhẹ,
anh gật đầu hướng ánh nhìn ra ngoài cửa. Định nói với nó vài chuyện nhưng lại
chẳng thấy đâu.
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Tác Giả: Chibun

CÔNG CHÚA BĂNG VÀ HOÀNG THÁI TỬ

Bên trong nghe rõ mồn một tiếng nước chảy, anh chỉ biết lắc đầu cười khổ.
Đến giờ vẫn chưa vệ sinh cá nhân xong sao.
Thay cho mình một chiếc đầm suông. Cùng đôi giày quai hậu.
Anh nhìn nó hồi lâu, chẳng thấy nó khác là bao ngoài cách ăn vận, buông
câu trêu chọc nó.
- Chà em gái anh xinh dữ há.
- Anh đừng có mà trêu, em không chơi với anh nữa đến công ty đây.
- Ơ sao hôm nay em đi làm, chẳng phải không làm nữa à.
- Ai bảo thế, đứng có lảng. Chuyện tối qua em chẳng quên đâu nhé. Có cần
em gọi cho cô nào tên Louira không nhỉ?
Ánh mắt gian tà nhìn anh, dáng vẻ ngơ ngơ nghệt nghệt của anh càng khiến
cười nhiều hơn. Quen cô cũng được mấy năm rồi vậy mà suốt ngày cứ chống
chế mỗi khi nó nhắc đến cô ấy. Đúng là hết nói nổi.
Nó cười híp mắt nhìn anh. Anh cũng cười, nhưng lại là nụ cười méo mó đến
khó coi.
Hắn ngồi thụp xuống giường, đôi mắt mở to hết cỡ nhìn những gì trong máy
tính. Tất cả là ảnh của người nhưng lại chẳng quen.
Cả hai cứ như xa lạ vô tình gặp nhau như ngày đầu vậy. Quá đáng, lẽ ra đã
ngủ yên sao lại khơi dậy chứ. Đau lại càng đau thêm.
Phải chăng ông trời đang trêu đùa hắn sao. Không có tin tức ngoài tấm di
ảnh ngày mất. Tấm ảnh nó đang cười nhưng ánh mắt lại đượm buồn. Là gương
mặt hệt như gương mặt giả mà Sunly đang đeo.
Phải chăng khi mất đi tất cả thứ quan trọng anh mới chấp nhận không. Hay
anh lại sẽ đánh mất đi thứ quan trọng đang tồn tại một cách vô hình đâu đó mà
anh không nhìn thấy.
Người hiện tại sau này có thể cho anh hạnh phúc hay người mất đi mới đem
lại cho anh hạnh phúc.
Nên chấp nhận hiện tại hay quá khứ vẫn mãi lu mờ theo dòng thời gian.
Mệt mỏi! Nỗi đau này đã quá đau rồi.
Quá khứ này mãi chỉ là quá khứ thì cho dù có chuyện gì cũng chỉ là quá khứ.
Nguyệt Anh đã mất rồi. Mất thật sự rồi. Tại sao ông còn đem một người có
tính cách giống hệt đến. Nhưng lại chẳng tìm được tin tức gì.
Nó giống như hơi nước bay đi mất tăm vậy.
Nỗi đau này anh sẽ chấp nhận tiếp tục hay là sẽ khép nó vào góc sâu nhất
của trái tim. Để chấp nhận một tương lai, một chân trời mới đây.
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