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PHẦN 1

T

rời nắng gay gắt, không khí khô bức đến mức người ta cảm nhận được da

mặt của ta nứt cả ra từng mãng hoặc những đường sâu hoăn hoán vậy.
Những con ve sầu mùa hè đang râm ran ca khúc nhạc tỉ tê, thúc giục những
chiếc lá phượng.như xanh biếc thêm. Đâu đó giữa tàn lá xanh một chùm hoa
phượng đỏ rực nghiêng ngó nhìn trời đất mùa hạ. Màu đỏ của hoa phượng như
một đóm lửa được thắp lên trong buổi trưa hè, như phô trương sức sống mãnh
liệt của hàng phượng vĩ cao cao.
Quốc Việt đang chạy xe trong một trưa hè với một tâm trạng kì lạ. Nửa như
muốn nguyền rủa cái nóng như rang khô cả người, nửa như lại muốn cám ơn
mùa hạ đến để cho anh thỏa thích ngắm nhìn hoa phượng đỏ quyến rũ giữa màu
lá xanh biếc:
- Tiếng ve kêu thật quen thuộc trong những mùa hè của tuổi thơ hồn nhiên xa
xưa. Chẳng biết có chuyện gì mà thằng bạn quỷ quái Minh Huy lai gọi Quốc
Việt đến trong một trưa hè thế này. Nó chẳng hề quan tâm chú ý đến cái nắng
nóng như nung người hay sao ấy?
Đến nhà, chạy xe vào cổng Quốc Việt gọi ầm lên:
- Minh Huy đâu? Có chuyện gì mày gọi tao vào giờ trời ơi đất hỡi này chứ?
- Đừng la lối, cứ vào đây đã.
Nghe tiếng nói vọng ra nhưng chẳng thấy bóng dáng Minh Huy đâu. Quốc
Việt lò dò bước vào phòng Huy. Hắn đang nằm dài trên giường, một chân duỗi
thẳng, còn một chân thì co lại. Chiếc chân duỗi thẳng thì bó bột trắng tinh. Quốc
Việt trố mắt ngạc nhiên:
- Mày sao vậy hả? Cái chân mày sao thế này? Gãy rồi à?
Huy nhăn nhó:
- Mày còn hỏi, tao bị xe tông:
- Hồi nào? Sao tao không biết?
- Ừ, thì mày đang biết rồi đó thôi.
Việt ngồi xuống bên cạnh Huy, hỏi:
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- Có phải vì thế này nên mày gọi tao sang đây gặp mày không?
Huy gật đầu:
- Ừ, phải mà cũng không phải.
Việt ngẩn người nhíu mày hỏi:
- Mày nói lạ? Thế thì chuyện gì mày gọi tao đến đây?
Huy thở ra nói:
- Tao muốn nhờ mày chút việc. Em gái tao vào Sài Gòn mà chẳng ai đi đón,
nên tao nhờ mày đón nó giùm tao. Bà tao già rồi, nên không thể đi được.
Quốc Việt gật đầu:
- Tưởng chuyện gì? Thế mấy giờ thì em gái mày mới tới vậy?
- Ừ. Năm giờ chiều nay.
Việt nói với bạn:
- Được rồi, tao giúp mày. Còn cái chân của mày chắc phải nằm đúng một
tháng mới đi lại được quá Minh Huy? Vậy bài vở phải làm sao? Tụi mình phải
chuẩn bị lo làm luận án tốt nghiệp nữa. Mày thật xui xẻo, quá đi.
Huy nằm im thở dài, cuối cùng anh ta chặc lưỡn:
- Chuyện cũng chẳng có gì phải lo, tụi mình vẫn học bài, luận án thì Việt đi
lấy số liệu, lâu nay, tao ngồi xích lô đến nha thầy nhờ hướng dẫn... thế là xong.
Chỉ lo em gái tao mới vào Sài Gòn mà thấy tao nằm thế này chắc nó lo dữ lắm.
Quốc Việt gật đầu, anh đã từng nghe Huy kể nhiều về đứa em gái của nó. Cô
bé xứ Cao Nguyên Đà Lạt có một cài tên rất đẹp. Dạ Lan. Có lần Minh Huy nói
với Việt Nhỏ em nó rất dễ thương nhưng hơi gàn bướng. Nhỏ lúc nào cũng
muốn làm chị hai tao không thôi - Tuy vây đôi lúc cũng dễ thương, dễ bảo, cũng
dễ cãi bướng lắm. Không biết hai năm trôi qua rồi, cô bé cứng đầu gàn bướng
này cô thay đổi được chút nào không?
Quốc Việt cười nói:
- Tao nghĩ là em gái mày sẽ rơi nước mắt vì thấy mày thế này.
Dù đang đau dớn, vậy mà nghe Việt nói, Huy cũng phì cười:
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- Ôi đừng có mơ hão, nó mà khóc thì có lẽ trời sập, thiên hạ chết hết. Tao
nghĩ nhỏ mở to mắt, đưa một ngón tay lên và sẽ mắng tao - Anh luôn vô ý hoài
như vậy - Thật là tệ quá.
Quốc Việt không tin điều đó, nhưng anh cũng phải bật cười. Cái nắng gay
gắt bỗng nhiên chạy trốn đâu mất, Trời bỗng đầy mây. Việt thở dài:
- Thật khó hiểu, ông trời càng ngày càng khó tính, khó nết, lúc tao đến mày
nắng muốn nổ đom đóm mắt. Thế mà bây giờ tao định đi đón em gái mày, trời
lại đổi tông. Bộ ông trời tính mưa hay sao vậy chẳng biết.
Minh Huy mỉm cười nói:
- Sự thay đổi thời tiết làm cho mày thấy dễ chịu. Tao tiếc rằng chẳng để mày
đi đón một cô bạn gái mà lai đi đón nhỏ em gái của tao, thật chẳng có gì thú vị
phải không?
Quốc Việt gật đầu, tay cầm tấm hình Minh Huy chụp chung với em gái, cô
gái nhỏ xinh xắn, đặc biệt là nụ cười cởi mở với một vung trán rộng. Việt hỏi:
- Đi đâu vậy? Có phải em cậu không?
Huy nhìn rồi đáp:
- Chính em gái tao đó, mày nhìn xem cái thấy cái nét bướng gàn trên vầng
trán của nó không?
Quốc Việt ngắm cô gái một lúc rồi khẽ gật đầu:
- Nhìn hình tao thấy có vẻ như thế thật đấy. Nhưng lại có nét thông minh.
- Đúng thế, nó thông minh đến mức quỷ quái, tao luôn bị nó xỏ mũi dắt đi,
dù tao là anh của nó. Rồi mày sẽ thấy chẳng làm thế nào mà không thương nó
được.
Quốc Việt buồn cười khi thấy Minh Huy nói. Cái anh chàng bẳn gắt mà
thường ngày Minh Huy phô ra cho mọi người thấy không còn nữa, chỉ còn lại
một anh chàng khá chiều chuộng em gái mình. Quốc Việt lơi nghiêng đầu.
- Dường như mấy đứa em gái chúng biết cách để vòi vĩnh lũ anh trai khờ
khạo ngốc nghếch, của chúng nó thì phải.
Không ngờ Minh Huy đầu gật lệ đồng tình ngay:
- Đúng thế đấy!
Quốc Việt đưa tay lên xem đồng hồ rồi vội vàng đứng dậy:
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- Thôi chết, đện giờ rồi, tôi phải đi đón nhỏ em gái mày kẻo muộm. Cầu
mong cô ta đừng liếc mắt đứt mặt tao khi giận thằng anh trai không ra đón nó.
Minh Huy lắc đầu:
- Cũng không đến nỗi như mày nói, bởi vì nó rất thông minh nhận xét sự
việc. Có vẻ như trời mưa Quốc Việt ạ.
Quốc Việt nhà trời rồi dẫn xe ra thầm nhủ - Ông trời thật không chiều lòng
người. Muốn nắng là nắng, muốn mưa là mưa.


 

Đ

úng như lời Minh Huy nói, Việt chưa tới nhà ga đã mưa trút nước. Nhớ

lại cái nắng đổ lửa lúc trưa, Quốc Việt lại lầm rầm chửi rủa, đứa em gái của
thằng bạn chung lớp. Vào giờ nào không vào lại vào ngay lúc trời đang giận dỗi.
Đúng là đi cũng chẳng biết lựa ngày mà đi. Còn anh, có lẽ trời đày nên giữa cơn
mưa ầm ầm ướt cả ngươi cũng phải đi đón đi đưa rõ khổ!
Gió thổi giật từng cơn mưa như trút hết bao giận tức xuống trần gian. Mưa
Sài Gòn vốn là vậy, chẳng thu dàng như mưa nơi Đà Lạt. Cô bé sẽ ngạc nhiên
không ít khi Sài Gòn chào đón cô bé bằng một cơn mưa dữ dội thế này.
Sáu giờ đúng Quốc Việt đã có mặt ở sân ga, người trên tàu tuôn xuống, tiếng
chào đón, tiếng cười nói xôn xao cả lên. Quốc Việt đưa mắt nhìn xem cô bé nào
giống em gái của Minh Huy không. Người thì đông Quốc Việt cứ dõi mắt kiếm
tìm mà chẳng thấy đâu cả.
Mưa vẫn như trút nước không hề giảm bớt đi, trời đất thì tối sầm lại, Việt bắt
đầu thấy lạnh. Rùn vai mấy cái, Việt lại đưa mắt tìm kiếm.
Chẳng biết bao nhiêu thời gian trôi qua rồi, những chiếc xe đã chỗ bớt số
người trên ga khỏi nơi ấy. Quốc Việt đưa mắt kiếm tìm thêm lần nữa, bỗng mắt
anh chớp chớp vội khi thấy một cô bé dáo dác như kiếm tìm như mình. Sóng
mũi cao thẳng, ánh mắt như đang lo âu, đôi môi mím lai trong vẻ bực bội khó
chịu. Vầng trán như được nặn ra từ một bức tượng, mà người nghệ sĩ đã khéo
tay tạo cho cô bé vậy.
Quốc Việt nhớ lại tấm hình mà anh đã được xem, chỉ có điều cô bé này
chững chạc hơn cô bé trong hình. Quốc Việt đành liều bước tới gần cô bé khẽ
cất tiếng hỏi:
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- Xin lỗi, cô bé có phải là Dạ Lan không?
Đôi mắt mở to không chớp, cuối cùng cô bé cũng gật đầu:
- Đúng, tôi là Dạ Lan, xin lỗi anh…
Cô bé ngừng lời nhìn anh, và Quốc Việt mỉm cười, vội vàng nói:
- Thế thì tốt quá, anh hai cô không thể đến đón cô được, nên nhờ đến tôi. Cô
đi tàu vào đây có mệt không?
Bây giờ thì gượng mặt cô bé giãn ra đôi chút, không còn nét lo âu. Một cái
nhún vai dịu dàng:
- Không sao cả, tôi đến đây không mệt lắm đâu.
Việt khẽ cười nói:
Thế thì tốt lắm rồi:
- Tuy nói vậy nhưng Quốc Việt cứ tỏ ra thản nhiên xách giúp chiếc valy từ
tay cô, còn cô bé nhìn bâng quơ nói:
- Sài Gòn này buồn cười lạ. Vừa nắng như thiêu đốt rồi chợt mưa. Chẳng
muốn dứt hạt, lạ lùng thật.
Quốc Việt đáp lai lời cô bé bằng một cậu hỏi:
- Mưa Sài,Gòn là thế đấy. Người ta ví như cái tính đỏng đảnh của con gái ấy,
cô nghĩ đúng không?
Dạ Lan quay mặt lại nhìn Việt, rồi thét lên:
- Này nhé, anh đừng nghĩ xấu về con gái như thế chứ. Bọn này có đỏng đảnh
như mưa trút thế này, thì có nước chết thôi.
Rồi cô gái bĩu môi một cái nhìn Việt nói tiếp:
- Anh gì đó ơi. Em muốn hỏi, anh Minh Huy có chuyện gì bận rộn mà không
thể đi đón em vậy?
Quốc Việt khẽ cười đáp:
- Minh Huy bị đụng xe, nhưng bây giờ thì nó khỏe lắm rồi.
Vừa nghe nói thế, cô bé đã cuống lên, giằng chiếc valy từ tay Quốc Việt, cô
vội giục:
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- Trời ơi, đến như thế ta đi nhanh thôi anh. Em muốn về đó để xem anh Huy
thế nào. Trời ơi Mẹ em mà biết được chắc xỉu luôn quá. Đi anh.
Nhìn vẻ luống cuống của cô bé, nhớ lại lời Minh Huy. Quốc Việt lắc đầu
thầm nghĩ. - Cô bé này đâu có dữ dằn gàn dở như Huy nói. Thằng quỉ này đang
hù mình hay sao ấy.
Trời đang mưa lớn quá, chờ một chút tạnh rồi hãy về cô bé.
Nhưng Dạ Lan lắc đầu:
- Không được đâu, anh cũng ướt hết rồi đó. Để em lấy áo mưa mặc vào
người là xong thôi.
Dạ Lan vội kéo túi xách lấy ra chiếc áo đi mưa đưa cho Quốc Việt:
- Anh với em che chung, ở Đà Lạt, hè đang về, cũng đang nắng. Thế mà Sài
Gòn mưa thì vô lý thật. Lần đầu tiên em chứng kiến một cơn mưa đúng vào mùa
hạ ở Sài Gòn thế này.
Việt đưa cho Dạ Lan chiếc áo mưa rồi bảo:
- Em mặc đi, anh đã ướt sẵn rồi, ướt thêm chút nữa cũng đâu có sao, cô bé
nhìn Quốc Việt một lúc rồi gật đầu nói:
- Ừ nhỉ? Anh ướt sẵn rồi, thế thì mình đi thôi anh.
Quốc Việt lên xe nổ máy, Dạ Lan ngồi phía sau họ cùng đi giữa cơn mưa.
Trời đã sẩm tối mà cơn mưa thì chưa có đấu hiệu tạnh lai một chút nào. Dạ Lan
ngồi sau xe lắng 1ẽ nhìn phố xá trong mưa.
Tiếng nưa gió khiến cả hai không nói chuyện được với nhau. Mỗi người dõi
theo ý nghĩ riêng của mình.
- Ừ nhỉ, cô bé này dễ thương thật và có chút gì đó rất cuốn hút. Sao vậy nhỉ?
Cô bé có lẽ đang tự hỏi tại sao bây giờ lại mưa mãi, một cơn mưa mùa hạ.
Chẳng hiểu cô bé đang nghĩ như thế hay cô đang nghĩ tới người anh trai của
mình?
Quốc Việt quay ra sau hỏi, giọng anh trong mưa gió:
- Dạ Lan thấy Sài Gòn trong mưa thế nào?
Tiếng cười nhỏ nhưng cũng đủ lọt vào tai của Việt, cô gái đáp:
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- Em có thấy gì đâu, chỉ toàn một màn mưa trắng xóa trước mắt em.
Quốc Việt cười thành tiếng, nước mưa quất vào mặt anh mà anh thì chẳng để
tâm đến.
Việt thầm nghĩ bụng - Ừ nhỉ, mình trở nên ngây ngô từ bao giờ thế nhỉ?
Đúng là Sài Gòn đang đỗ mưa, mưa trắng trời trắng đất, phố xá rủ buồn trong
mưa. Vậy là anh lai hỏi...Nhưng, cô bé cũng thật đáo để đấy chứ? Vẫn trả lời
câu hỏi đầy vớ vẩn ấy của anh.
Việt khẽ nói:
- Ừ, anh quên mất, nhưng mưa đâu che hết đường phố xá Sài Gòn hả em?
Lại tiếng cười của Dạ Lan thay cho lời đáp của cô:
Quốc Việt lại tiếp lời:
- Có lẽ ở nhà Minh Huy đang lo em sẽ la cậu ấy một trận vì cái tội lơ đãng. Anh hỏi thật nghẹn, bộ em dữ vậy sao?
Lần
này
không
có
tiếng
mà một giọng nói vang lên với vẻ không vui lắm:

cười

nào

nữa,

- Anh Huy này tệ thật, lại đi nói xấu em gái mình. Nhưng anh cũng phải
công nhận với em là con trai thì luôn hời hợt, vô ý hơn là con gái, đúng không?
Vì thế em hay nói anh Huy như thế. Ai ngờ anh ấy lại đi kết tội em...
- Nhưng “em đã biết con trai vô” ý tứ, thì em la lối làm chi cho mệt chứ?
- Anh nói lạ, như thế là la lối ư? Em chỉ nói chút chút cho anh biết thôi mà.
Nhưng em nhớ anh Huy nhiều lắm. Từ hôm nay, em vào đây ở luôn đây cho
anh Huy tha hồ mà nhăn nhó, cho cả anh chứng kiến sự độc tài của em.
Giọng nói trong veo của cô hòa trong tiếng mưa thật ngọt ngào. Quốc Việt
mỉm cười một mình và lắng nghe cơn mưa rơi, mưa hôm nay không còn đáng
ghét với Việt nữa. Những giọt mưa đều đều gõ nhịp chứ không còn ồn ào như
lúc nãy.
Quốc Việt chợt muốn con đường này dài ra nữa để anh được trêu chọc cô bé
thêm một lúc nữa - Tuổi hồn nhiên của Việt đã theo thời gian trôi trợt vào quá
khứ. Bảy giờ thấy được điều đó ở cô bé này, Việt bỗng muốn mnh trở nên ngu
ngơ.
Mưa vẫn rơi rơi, cơn mưa mùa hạ trong một lúc nào đó, bỗng nhiên nó trở
nên dễ thương đến lạ lùng đối với Quốc Việt.
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ũng nơi đây, cũng với căn phòng quen thuộc này mỗi ngày Quốc Việt đến

đây để làm luận án tốt nghiệp với Minh Huy. Nhưng từ lúc có Dạ Lan căn
phòng được sửa sang cài thiện lại, được sắp xếp, một cách gọn gàng.
Mỗi lần Việt đến đây lại thấy một điều mới mẻ. Như sáng hôm nay, một bình
hoa với những đóa hoa khô khẳng khiu, nhưng lại mang một nét đẹp kỳ ảo đầy
ấn tượng đối với Việt.
Nhìn lại giường Huy, Việt thấy Dạ Lan đang chải tóc cho Minh Huy, mái tóc
quăn mà cô bé cho rằng một bông gáo thật khó coi.
Nhìn cử chỉ, Dạ Lan chăm sóc lo lắng cho anh trai đầy tình thương yêu làm
cho Việt có một mơ ước, ước gì mình có một đứa em gái như Dạ Lan.
Giọng nói của Dạ Lan chợt vang lên:
- Anh làm gì mà ngồi thừ ra đó vậy, anh Việt? Cà phê em đã pha sẵn cho anh
rồi, uống đã rồi còn làm việc.
Minh Huy nhún vai và ngay lúc đó, bị một cái đấm nào Vai, anh la lên:
- Em làm cái gì vậy? Dạ Lan?
Trong lục đó Dạ Lan yên thản nhiên nói:
- Anh ngồi cũng không yên nữa, là sao vậy hả?
Quốc Việt quay mặt đi và muốn cười một mình. Chẳng hiểu vì lẽ gì mà
ngay cái lần đón Dạ Lan ở sân ga chiều mưa ấy, anh bị hút về phía cô bé không
thể nào cưỡng lai được. Một anh cảm mà anh chẳng gọi được nó cứ xâm chiếm
lấy anh. Đôi lúc anh ước gì cô bé kia chính là em gái của anh. Cũng đôi lúc anh
không muốn thế. Nhưng lúc đó anh vội lắc đầu xua đuổi đi những ý nghĩ đi xa
thật xa đi.
Còn Dạ Lan chẳng hiểu chút gì về những điều Việt đang nghĩ. Cô vẫn hồn
nhiên vô tư trong vai trò người em gái.
Dạ Lan nhắc nhở:
- Anh Việt uống cà phê đi.
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Cầm ly cà phê lên, Việt liếc nhìn sang Minh Huy thấy anh chàng ta đang
nhăn nhó bên ly sữa nóng.
- Em làm như anh là em bé không vậy, Dạ Lan.
Gương mặt cô bé vẫn tỉnh quéo trước vẻ nhăn nhó của anh trai:
- Không hề gì? Bộ con trai không là người ư? Nếu là người cũng phải ăn,
uống, bồi bổ sức khỏe. Anh ráng mà ăn uống để rồi con thì tốt nghiệp nữa chứ.
Đúng là con gái lúc nào họ cũng có cảm giác họ là những người mẹ thì đúng
hơn. Dường như chăm sóc người khác là một bản năng của người phụ nữ hay
sao ấy? Nhìn Dạ Lan, Quốc Việt lại nhớ đến mẹ mình.
Minh Huy sống rất đơn giản. Đôi lúc Việt ngạc nhiên thấy hai anh em họ
chẳng có gì giống nhau từ gương mặt đến tính tỉnh đáng dấp. Minh Huy to lớn,
còn Dạ Lan lại nhỏ bé. Có phải vì Dạ Lan là con gái không?
Huỷ thở dài nói:
- Uống sữa hết anh muốn bệnh thêm. Biết vậy anh đã không cho em vào đây
với anh đâu.
Lần này thì Dạ Lan không để yên về sự càm ràm của Minh Huy. Cô bé nhìn
anh gắt nhẹ:
- Anh nên nhớ, anh đã lớn rồi chớ còn nhỏ dại gì mà không hiểu biết. Anh ăn
uống để cho sức khỏe ổn định lại còn học hành để thi nữa. Mẹ sợ anh không
quan tâm đến sức khỏe nên cho em vào đây nhắc nhở và lo cho anh. Để mẹ một
mình ở nhà mẹ cũng buồn lắm, anh thật là vô tâm lắm đấy.
Minh Huy không nói gì nữa, cầm ly sữa nên uống liền một hơi cho xong
chuyện - Dạ Lan dỗi giận quay ngoắt người đì. Lần này Quốc Việt bật cười.
Huy nheo mắt cười:
- Đó, mày thấy rồi đó, nó là thế đó, dữ dằn không chịu nổi. Trong nhà tao,
mẹ tao giao hết quyền quản lý cho mỗi mình Dạ Lan thôi.
Nghe giọng nói xấu xuống của Huy, Việt mong sao nhịn được cười trong lúc
Dạ Lan đem xe ra khỏi nhà.
Quốc, Việt nhìn thấy vội la lên:
- Này cô nhỏ, định đi đâu vậy?
- Em đi chợ.
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- Có biết đường không? Hay là để anh chở em đi.
Dạ Lan cười để lộ chiếc răng khểnh thật dễ thương.
- Được rồi, em biết đường, anh cứ ở nhà làm bài đi.
Quốc Việt đã đến bên Dạ Lan khẽ nói:
- Anh chở em đi một chút rồi về làm bài cũng được, không muộn đâu. Nếu
lỡ em đi lạc đường, trưa nay có lẽ anh và Minh Huy sẽ nhịn đói.
Chiếc răng khểnh trông dễ thương làm sao, mái tóc dài xoa xuống bờ vai rất
ngây thơ. Dạ Lan gật đầu nhượng bộ:
- Thôi được rồi, em đồng ý nhưng anh phải chạy xe cẩn thận đấy.
Có lẽ cô bé bị ám ảnh với chiếc chân của Minh Huy. Quốc Việt khẽ nói:
- Được rồi, anh sẽ cố gắng bảo đảm an toàn cho cô nhỏ - Anh chạy xe cũng
không tệ lắm.
Từ trong Minh Huy nói vọng ra:
- Em cũng không nên tin Quốc Việt nhiều quá nghe. Nó là chúa chạy xe
nhanh đấy.
Đôi mắt Dạ Lan nhìn đăm đăm vào ánh mắt Quốc Việt như hỏi xem có đúng
như lời Huy nói không?
- Em nghĩ đúng anh như thế chứ. Miễn sao anh đưa em về đến nhà an toàn là
được rồi. Em tin lời Minh Huy nói anh thế sao? Em đúng thật là kỹ tính quá.
Minh Huy cười nói:
- Bây giờ mà mới biết tính em gái tao sao?
Dạ Lan đã yên vị phía sau xe, bỏ lại ánh mắt đầy giễu cợt, Quốc Việt chạy
xe đi:
- Con gái mà không kỹ tính thì thế giới này xem như đảo lộn hết.
Giọng Dạ Lan vang lên bên tai Việt:
- Làm như con gái bọn em làm chủ thế giới vậy. Tại anh không để ý quan
sát đó thôi. Xã hội này cho đàn ông uy quyền nhưng lại cho phụ nữ tính quyết
định tới uy quyền đó đấy. Anh có công nhận với em là trong gia đình, người
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đàn ông làm ra tiền nhưng người đàn bà là người quyết định chi tiêu món tiền
đó. Đúng không?
- Ừ, đúng là vậy, nhưng không hẳn vì vậy mà người phụ nữ làm đảo lộn thế
giới vì không kỹ tính.
Dạ Lan có vẻ đang vênh mặt lên sau câu nói của Quốc Việt thì phải. Cuối
cùng cô bé nói:
- Anh chứng minh điều đó cho Dạ Lan xem đi.
Dạ Lan là vậy, muốn có một ý kiến gì đó, phải chứng minh bằng một cách
thiết thực. Nhưng Việt thì không quen lý sự như thế.
Quốc Việt vội lắc đầu:
- Đâu phải điều gì cung cần chứng minh đâu cô, có những điều hiểu nhiên
cũng cần phải biết, như trái táo của niutơn vậy.
Lần này thì Dạ Lan phá lên cười. Tiếng cười của cô làm Quốc Việt ngu ngơ:
- Anh Việt à, dù trái táo có rơi xuống đất nhưng Niutơn cũng phải giải thích
tại sao nó không bay bổng lên trái mà lại rơi xuống đất chứ.
Lần này thì Quốc Việt gật đầu chấp nhận lời Dạ Lan nói.
- Thôi được rồi cô nhỏ, có một điều, nếu như thế giới có quá nhiều cô gái
như em, anh tin nó cũng bị đảo lôn hết đấy.
Thường Dạ Lan sẽ xụ mặt vì câu nói đó. Nhưng không, cô gái bước xuống
xe để đi vào chợ, cô bé nghiêng đầu nói với Việt:
- Một câu trả đũa thật là hay đấy. Nhưng sự đảo lộn làm cho thế giới phát
triển hơn thôi:
Nói dứt lời, cô bé vội quay lưng đi thong thả vào chợ.
Lúc này Quốc Việt lắc đầu đành đưa hai tay lên chào thua cô bé nhỏ và mỉm
cười một mình với ý nghĩ thật khôi hài của mình.
- Cô bé thật dễ gần mà cũng dễ xa lắm đấy.
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