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Chương 13
Khỉ Không Gọi Được Quân Cứu Viện Rồi

T

iễn đưa, đồng nghĩa với ly biệt. Trong thơ ca, ly biệt tuy có bi thương,

nhưng đẹp thê lương. Ly biệt của chúng tôi lại là một từ ngữ xuất hiện thường
xuyên nhất trong cuộc sống, nếu dùng thời thái tiếng Anh để biểu thị ly biệt, thì
đó chính là thì hiện tại, mỗi ngày đều đang xảy ra, mỗi người đều đang trải
nghiệm. Có ai mà không sợ ly biệt, nhưng mỗi người đều sẽ phải đối mặt với
nó. Dù là đau lòng, hay là vui sướng, giống như không thể níu kéo thời gian,
chúng ta cũng chẳng thể khống chế được sự ly biệt. Điều khác biệt là, có một số
cuộc ly biệt chỉ thoáng qua, có lẽ ở một góc nào đó trên con phố lại có thể gặp
mặt, còn một vài cuộc ly biệt lại ngăn cách bởi sống chết, đời đời kiếp kiếp
không thể gặp lại nhau.
Một tuần, không dài cũng chẳng ngắn. Từ thứ Hai đến Chủ nhật là một vòng
luân hồi, mà trong vòng luân hồi này, tôi không còn nhận được tin của trai đẹp
nữa. Tôi dẫn người về nhà rầm rộ, khi bắt đầu hẹn hò uống trà, lại không thấy
cậu ta đâu.
Yêu hoặc không yêu của trai trẻ, đến còn dễ dàng hơn hận. Tôi không mong
cậu ta không yêu, chỉ xin cậu ta đừng hận, cho dù gặp nhau trên phố, dẫu chỉ là
người dưng xa lạ cũng có thể khiến tôi dễ đón nhận hơn là kẻ thù.
“Cuối cùng thì chị đã được thỏa ước mong rồi, thúc ép người ta lựa chọn bỏ
cuộc rồi?”, Chân Chân tỏ vẻ tức giận, bất bình.
“Tôi chưa từng thúc ép ai, chỉ có thể nói là mỗi người đều có cuộc sống của
riêng mình, như vậy rất tốt.”
“Đừng chơi trò thâm trầm với em, trình độ của em thấp lắm”, từ khi biết tôi
dẫn tinh anh về nhà, Chân Chân bắt đầu giận dỗi, làm mình làm mẩy với tôi.
Tôi không biết trai đẹp đã cho Chân Chân cái gì, mà lại khiến cô nàng một
lòng suy nghĩ cho cậu ta như thế. Chỉ là, không ai nhận thấy được nỗi cô đơn
của tôi, không ai biết sự xuất hiện của cậu ta khiến phần khiếm khuyết trong
sinh mệnh tôi càng trở nên rõ ràng hơn.
Nam tinh anh hẹn tôi đi ăn đều đều, Chân Chân cũng châm biếm tôi đều đều,
tôi không biết tại sao Chân Chân lại gai mắt anh ta như vậy, khí trường quả là
một thứ khiến người ta phiền lòng.
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“Chị ra ngoài cùng anh ta phải cẩn thận đấy nhé, em không nghe ngóng được
tin gì hữu dụng từ chỗ sếp đâu. Nhưng cứ nhắc đến anh ta, là dáng vẻ của sếp là
lạ sao ấy.”
Tôi cười, biết cô nàng quan tâm tới tôi. Tôi không phải là học giả quan hệ xã
hội, không phân tích được mối quan hệ quá phức tạp. Thuận theo tự nhiên, ai có
thể địch nổi quy luật của giới tự nhiên.
Có điều việc tôi không thể hiểu là, mỗi lần nam tinh anh tới công ty đón tôi,
sếp đều cười thâm sâu khó lường qua cửa kính phòng làm việc. Hơn nữa, chỉ
cần anh ta tới, thì rèm cửa sổ quanh năm không mở của sếp kia luôn được mở
ra.
Nam tinh anh có tên Hiên Nhiên, cái tên tầm thường và phóng khoáng, là
bạn hợp tác làm ăn của sếp (sếp nói cho tôi biết). Tôi biết sếp gian xảo làm sao
lại khiến vụ làm ăn thua lỗ. Dùng tôi để đổi được bao nhiêu mối làm ăn tôi
không biết, tôi chỉ biết phúc lợi của tôi là có thể đi làm mà không cần quẹt thẻ,
còn có tiền thưởng thêm nữa.
Tôi không dám rêu rao sự thanh cao của bản thân, có điều những khoản tiền
thưởng kia tôi cảm thấy không nên động đến thì hơn, thứ tiền bạc này, ai cũng
thích, nhưng nếu nóng tay, thì vẫn là chỉ nên nhìn thì hơn...
“Kẻ uống thuốc”, sếp lại hô to gọi nhỏ. Cút đi, cả nhà các người đều uống
thuốc thì có. Ngẫm nghĩ, tôi vẫn nên để lời này trong bụng thì hơn, tôi sợ khi
còn chưa tìm được vé cơm dài hạn, thì đã làm mất cần câu cơm rồi. Nói tới nói
lui, mỗi lần tôi đều sẽ khom lưng vì tiền bạc.
Để đón ý hùa theo lời kêu gọi của sếp, cuối cùng tôi vẫn đi tới phòng làm
việc của sếp, tôi đã đoán được rằng sếp chỉ muốn kiểm tra xem xưng hô này có
hiệu nghiệm hay không mà thôi. Ông sếp đến là nhạt nhẽo, tôi cũng đến là nhạt
nhẽo.
“Hiên Nhiên đang đợi cô ở dưới, cậu ta muốn đưa cô đi ăn trưa”, sếp không
ngẩng đầu lên.
Tôi sục sôi căm giận đóng cửa lại, “Coi tôi là cái gì vậy, anh không biết hẹn
thẳng với tôi luôn hả? Còn phải nhờ người chuyển lời!”.
Tiết mục như thế này không chỉ xuất hiện một lần. Chỉ cần nam tinh anh
không lên tầng tìm tôi, thì sếp sẽ thông báo cho tôi xuống tầng ăn cơm.
Tôi từng hỏi nam tinh anh, khi không có nhiệm vụ từ gia đình tại sao còn
mời tôi ăn cơm, câu trả lời của tinh anh khiến tôi khoái trá, “Tôi vui lòng chứ
sao”.
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Câu trả lời này là thứ vạn năng, có điều nếu thêm tiền đề thì sẽ tốt hơn, đó
chính là, tôi phải sẵn lòng chứ.
Tôi thừa nhận, anh ta đã lấp kín khoảng trống về thời gian cho tôi, có điều
tôi không biết khoảng trống của con tim phải lấp kín thế nào.
Buổi sáng thức dậy tôi vẫn ngái ngủ, vì bị tin nhắn của số điện thoại lạ khua
dậy, “Mau tỉnh dậy thôi, phải đi làm rồi, nếu chưa tỉnh ngủ, cô có thể đổi chỗ
rồi ngủ tiếp”, vẫn là số điện thoại kia, tôi bắt đầu xác định đây là trò đùa tai
quái của một người quen nào đó.
Tôi đi đâu ngủ còn phải báo với bạn sao, việc đầu tiên của ngày hôm nay là
tôi phải làm cho rõ ràng rốt cuộc bạn là người ở miếu nào.
Khi uể oải lết người tới công ty thì đã mười rưỡi, Chân Chân mang vẻ mặt
ngưỡng mộ đố kị tới, “Sớm biết thế này, thì em đã bảo sếp sắp xếp em đi xem
mặt rồi. Phúc lợi tốt quả, có đàn ông tán, không cần phải thi chuyên cần, lại còn
được trợ cấp ngoài định mức nữa chứ. Rốt cuộc là dù được sếp đổi cho bao
nhiêu tiền thế?”, Chân Chân bẻ ngón tay tính.
Dùng tiền để ước tính giá trị của tôi ư, không có khiếu thưởng thức gì hết,
cái mà tôi đổi được là lợi nhuận trắng trợn, hiểu không?
“Trong phòng họp lại có một người đàn ông không rõ danh tính tìm chị đấy.
Không phải là sếp lại muốn thực biện mối làm ăn gì, giới thiệu người ta tới xem
mặt đấy chứ?”, Chân Chân không cho tôi cơ hội bác bỏ.
Đối diện với người thi thoảng buôn chuyện, bạn có thể coi là trò giải trí, đối
diện với người một ngày không buôn chuyện là ngứa ngáy mồm miệng, cách tốt
nhất chính là đừng đoái hoài đến cô ta, để cho cô ta nghẹn chết. Tôi bình thản,
ung dung đi về phía phòng họp. Có duyên với đàn ông là bản lĩnh của tôi, mặc
dù tới hơi muộn, nhưng còn hơn là cả đời không tới.
Phòng họp sáng sủa, thứ làm hoa mắt tôi không phải là ánh sáng chói mắt,
mà là đầu trọc của người nọ trong phòng họp. Đứng cùng với người này không
biết là bóng đèn điện lớn đến mức nào.
“Anh là...?”, tôi thoáng chần chừ. Tôi thừa nhận là tôi không sợ ai, nhưng dù
sao cũng là người trong giới văn hóa, người có kiểu tóc này, trước kia tôi chưa
từng gặp, chứ đừng nói là tiếp xúc. Cho dù nhìn thấy, tôi cũng tránh xa. Tôi tự
tin rằng gu thẩm mĩ của mình vẫn ổn.
“Cậu không quen tôi nữa rồi hả? Đáng đời bị rơi từ trên cây xuống”, khi
người đó quay đầu, tôi muốn nói biết bao rằng tôi ngạc nhiên ghê gớm. Không
ngờ C tóc dài chấm vai của ngày nào nay đã trở thành một tên đầu trọc. Tôi
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càng ngày càng không hiểu thế giới này nữa rồi. Mau cho tôi phi thuyền, tôi
phải quay trở về sao Hỏa.
Có điều cậu đến thì cứ đến, còn nhắc chuyện tôi bị treo vất vưởng trên cây
làm gì, kẻ đầu têu chuyện này không phải là cậu sao? Ba năm không bị ăn đánh
đâm hư hả!
Tôi rúc đầu vào lòng cậu ta, thực ra là muốn bay đến chỗ cậu ta, có điều
trọng tải của cậu ta còn kinh khủng hơn tôi nghĩ nhiều.
“Ai bảo cậu tới Bắc Kinh? Chẳng phải đã nói không dẫn vợ đi thì không thể
tới Bắc Kinh sao?”, nói tôi muốn che đậy đi nước mắt của mình, không bằng
nói tôi muốn che đậy đi nụ cười của mình. Không có gì khiến người ta hưng
phấn hơn là tiết mục gặp lại bạn cũ, “Cậu ở đây, thật tốt”, tôi không muốn văn
vẻ, chỉ muốn biểu đạt, cậu ở đây thật tốt.
“Đừng ôm tôi chặt như vậy, dễ khiến người ta hiểu lầm đấy”, đừng đánh giá
quá cao khí tiết của cậu ta, với những gì tôi hiểu về cậu ta, thì đây chính là tiết
tấu vô cùng chờ mong người ta hiểu lầm.
“Tôi ôm người chị em của mình, ai quản được! Mái tóc dài của cậu đâu rồi?
Mới bao lâu không gặp, sao lại thành ra bộ dạng gấu trúc thế này?”, tôi hoài
niệm mái tóc dài của C hồi đại học, bấy giờ cậu ta mới là “cô” bạn thân đích
thực của tôi.
“Vậy, ‘Đợi tóc tôi dài đến thắt lưng, cậu lấy tôi được không?’1 Tôi đây
chẳng phải là vì câu nói này, cố tình cắt tóc những muốn lay động trái tim cậu
hay sao?”, C tỏ vẻ thâm trầm.
Tôi chẳng buồn nhìn cậu ta, câu chữ có tình ý như thế này dùng ở đây, là cậu
cố tình khiến tôi buồn nôn, muốn tôi ra tay nhẹ hơn khi ăn cơm cậu mời chứ gì?
Chuyện này tôi hiểu, chỉ có điều có vừa lòng cậu hay không, tôi không quản
được.
“Đừng, đừng, cậu như vậy không phải là tới lay động tôi, mà là tới ăn cướp”,
nói thẳng ra, tôi cướp của cậu, cuối cùng đã có thể tiêu tiền như nước. Hiện tại,
điều mà tôi nghĩ chính là đi đâu ăn, ăn thế nào mới có thể khiến cậu ta run rẩy.
“Trái tim tình si gửi gắm dòng nước chảy. Nói đi, muốn ăn gì, nể mặt tôi từ
xa tới, cậu... không, tôi phải mời cậu ăn một bữa”, quả nhiên là “cô” bạn thân,
biết tôi muốn gì, không đợi tôi nói ra đã chủ động đề xuất, tinh thần lĩnh hội
không tồi, thực hiện khá triệt để.
Nhiều năm trôi qua, gặp gỡ lại giải tán, tới tới lui lui. Rất nhiều bạn bè đã
đến, rồi lại đi. Chỉ có C luôn bên cạnh tôi, không có ai khác. Tôi không muốn
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buồn bã suốt ngày, xét từ góc độ nhân văn, sự biến đổi của môi trường đã quyết
định quan niệm chọn bạn của con người. Quá nghiêm trọng hóa quan niệm của
người khác là gây khó dễ cho chính mình. Chỉ cần trên thế giới này còn có mấy
người kia tồn tại, cậu ta hiểu bạn, vậy là đủ rồi.
“Đi thôi, nể mặt cậu lặn lội đường sá xa xôi tới đây, dù sao thì tôi cũng phải
tiết kiệm chút lộ phí cho cậu chứ. Quy tắc cũ, địa điểm cũ, món súp nấu cay nhé
đi thôi”, tôi luôn mồm, kéo C ra ngoài.
C nhìn tôi, tỏ vẻ khinh thường, “Nhiều năm như vậy rồi, mà phẩm vị của cậu
vẫn không cao hơn tí nào sao?”.
“Nhìn tôi làm cái gì? Tôi sợ cậu không còn lộ phí lại vay tôi tiền. Tôi đây
quy củ, không cho nợ”. Tôi thừa nhận mình đã quá hưng phấn, trai đẹp gì, tinh
anh gì, sếp gì, đi sang một bên hết đi. Trước mặt C, những người kia đều là phù
du.
Tiếng ồn ào giữa phố thị không ảnh hưởng tới tâm tình của tôi. Tôi kéo C
xông thẳng về phía trước. Giờ giả vờ thâm trầm làm cái gì, có bạn từ xa tới,
uống cạn một chén lớn, là thi sĩ nào đã nói như thế nhỉ. Nhìn bia trên bàn, rau đã
bày ra, hứng thú của tôi bỗng ùa về.
“Cậu đến đây không phải là để gặp tôi phải không? Tôi tự tin rằng mình
không có sức hấp dẫn lớn đến vậy”, uy lực của ớt cay đã bùng nổ trong lòng tôi,
tôi xuýt xoa không chịu nổi, nhưng vẫn không dừng tay được.
“Đồ không có lương tâm, tôi đến đây là để gặp riêng cậu, không nhìn thấy
kiểu tóc mới tôi chuẩn bị vì cậu sao? Đương nhiên rồi, sau khi gặp cậu chắc
chắn là có một số việc cần phải xử lí”, C uống một ngụm to, khuôn mặt tươi
cười biến thái.
Bạn đã từng gặp người nào không biết xấu hổ như thế này chưa? Lời cậu ta
nói thật có nghệ thuật, được gia công vô cùng thích hợp, tôi đã dùng bia để bày
tỏ lòng cảm kích của mình tới cậu ta.
“Cậu vẫn chưa gặp được một nửa kia của mình hả? Nếu quả thực không gặp
được thì chúng ta vá víu là được rồi.”
“Đừng mượn rượu giả khùng nữa, khiếu thẩm mỹ của cô nương ta đây vẫn
chuẩn lắm”, có nghiêm túc không vậy? Đừng tưởng rằng dưới sự quấy nhiễu
của ớt cay mà bổn cô nương ta không là thấy sắc mặt đỏ như cà chua của nhà
người nhé.
C hồi đại học lúc nào cũng trầm mặc. Nam sinh hồi đại học đều ra sức tung
tóe hoóc-môn giống đực của mình, nào là chơi bóng rổ, đá bóng, nếu không thì
vừa đàn ghi-ta vừa hát.
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Sự quan tâm của nữ sinh luôn là những người sôi nổi nhất kia, C là người
không ai hỏi han cả.
Sở thích của C là thơ ca, đọc thơ và liếc xéo. Đây là lí do tại sao C là người
mà tôi thích nhất, không phải vì tôi thấy cậu ta dễ bắt nạt, mặc dù đây cũng là
một trong những nguyên nhân, nhưng nguyên nhân quan trọng nhất thực ra là
bất kể tôi có tác oai tác quái thế nào, thì cậu ta đều vui vẻ đi cùng, mọi tội vạ
đều do cậu ta chịu.
Đương nhiên cũng có ngoại lệ, đó là lần để mặc tôi vất vưởng trên cây, có
điều chỉ một lần ấy thôi, mà bạn hợp tác của tôi đã được thay thế vĩnh viễn.
“Đừng đắc ý, đừng có mà đắc ý, nhà ngươi cảm thấy bổn cô nương ta đây sẽ
không có ai thèm ư? Ta đắt hàng lắm nhé, nói thật cho cậu biết nhé, gần đây có
một nam tinh anh, đó gọi là có phong cách, tên của người ta là Hiên Nhiên,
Hiên Nhìn đấy, phong thái hiên ngang, đạo mạo trang nghiêm”, bản lĩnh ba hoa
chích chòe của tôi, nếu tôi nhận đứng thứ hai, thì không có ai dám cả gan nhận
đứng thứ nhất. Hi vọng nam tinh anh không hắt xì.
C nhìn tôi với vẻ hoài nghi, “Thật hay giả vậy? Sao tôi cứ cảm thấy không
đáng tin như thế nhỉ?”.
“Là cậu đố kị trắng trợn, người như tôi đây mà còn có thể ra tay, trong khi
cậu vẫn độc thân, cậu không chịu nổi phải không?”, tôi biết cậu ta đã nhìn thấy
vẻ cụt hứng của tôi, nhưng cậu có thể giả vờ đây là sự thật không? Giờ tôi chỉ
cầu xin cậu đừng hỏi tiếp thôi.
“Hắt xì!”, ai chửi mình thế không biết, lẽ nào có phản ứng tinh thần thật sao?
Tôi chột dạ ngẩng đầu nhìn tứ phía, “Cậu đừng có lấy làm lạ, tôi đây chẳng phải
là vì giữ thể diện hay sao? Vỗ về người bận tâm vì tôi không phải là sai...”. Hắt
xì không thể giải cứu tôi, C vẫn tiếp tục chủ đề này, “Đạo mạo ngạn nhiên (đạo
mạo trang nghiêm) thì thôi bỏ đi, cậu xác định không phải là mao cốt tủng nhiên
(sởn tóc gáy)? Tôi còn không hiểu cậu sao, cậu nhìn vẻ mặt chột dạ của mình đi
kìa”.
Quả nhiên vẫn là bạn thân, thật không nể mặt mũi tôi gì hết, cứ nhắc chuyện
người ta không thích mãi. Người thành thực như thế này sao giờ cũng ăn nói sắc
bén rồi. Môi trường lớn quá kém, chẳng lẽ tôi phải dẫn cậu ta về rửa não, hoặc
là uống ít thuốc hối hận, bóp chết cậu ta trong vườn trường đạo học sao?
Bàn bên cạnh là một nhóm học sinh cấp ba, tối thứ Sáu ra ngoài giải khuây.
Trên mặt ai nấy đều đong đầy nét thanh xuân và nhiệt tình.
Nhìn tốp học sinh kia, cả hai chúng tôi bỗng trầm lắng. Tôi đưa mắt nhìn
chăm chăm dòng người ngược xuôi ngoài cửa sổ, người trước mặt không phải
www.vuilen.com

87

Tác Giả: Thủy Miểu

Người Dịch: Đỗ Thu

CÙNG NHAU LỚN LÊN CÙNG NHAU GIÀ ĐI

người trong lòng, cậu ta biết, tôi biết. Tôi muốn đổi chủ đề, nhưng tư tưởng lại
không chịu sự kiểm soát.
“C, ăn xong chưa? Đi thôi, tôi dẫn cậu đi tăng hai, tôi mời!”, giả vờ hưng
phấn khiến người ta u sầu, không giả vờ hưng phấn lại khiến người ta đau lòng,
lánh nặng tìm nhẹ, tôi vẫn phải để cậu ta âu sầu một chút chứ nhỉ?
Nhiều chuyện giống như cánh cửa kính, phóng tầm mắt ra ngoài qua cánh
cửa là bầu trời quang đãng muôn dặm, còn khoảnh khắc mở cửa ra lại gió mưa
ướt sân nhưng bạn đâu thể đóng cửa cả đời, dẫu biết bên ngoài đang mưa gió
bão bùng, thì bạn vẫn phải bước ra đối mặt.
“Sao chị lại ở đây?”, tiếng hét kinh ngạc của trai đẹp bỗng vang lên trước
mặt tôi.
Khi mở cửa nhà hàng, xuất hiện trước mặt tôi không phải là đường phố, mà
là gương mặt hại nước hại dân của trai đẹp.
Oan gia ngõ hẹp, tôi bụm trán thở dài. Quả nhiên là cách tấm cửa kính, tất
thảy mọi thứ đều không thể coi là thật. Chỉ một thoáng chớp mắt, tôi đã từ nhà
triết học biến thành nhà tiên đoán secondhand2.
“Đã là con người thì phải ăn uống, chuyện tôi ở đây không phải là quá bình
thường sao? Tôi đã ăn xong rồi, mời cậu mau vào”, lời lẽ của tôi bắt đầu trở nên
sắc bén, rõ ràng là C đã ngây người trước biểu hiện của tôi.
Trai đẹp bị tôi dọa sợ, “Tôi đi công tác vừa mới trở về bị mất diện thoại, vừa
thấy số điện thoại là lập tức gửi tin nhắn cho chị. Có điều chị không trả lời tôi.
Tôi bảo Chân Chân nói cho chị biết số điện thoại của tôi, lẽ nào chị không nhận
được sao?”.
Đi công tác? Mất điện thoại? Chân Chân? Sao lại trùng hợp như vậy, hơn
nữa cậu giải thích với tôi làm gì? Tôi đâu phải là mẹ đẻ của cậu. Đừng trưng bộ
dạng tủi thân ra với tôi, tôi còn đang muốn khóc đây. Mà không đúng, chẳng lẽ
những số điện thoại lạ kia bao gồm cả “đổi vị trí rồi hẵng ngủ” đều là cậu ta
gửi?
Chân Chân? Hôm nay tôi còn hỏi cô nàng về chuyện của số điện thoại lạ này
cơ, bạn cứ chờ xem khi gặp mặt tôi có giết cô nàng hay không nhé!
“Úi chà chà đây là đứa nhỏ nhà ai thế, cute quá. M, có phải là lại bắt nạt
người ta rồi không, sao cậu mãi không trưởng thành thế? Chỉ dựa vào khuôn
mặt này thôi, cậu cũng không thể nhẫn tâm chứ nhỉ?”, C quả nhiên là chính
nhân quân tử, đại diện cho vẻ chính trực hào hùng.
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C, tôi đã từng nói với cậu chưa nhỉ? Sự sùng bái của tôi đối với cậu quả thực
là như nước lũ cuồn cuộn, “Còn cute quá nữa, cậu có biết nói chuyện nghiêm
chỉnh không vậy! Không biết rõ sự tình thì đừng có phát ngôn bừa bãi. Hồi đại
học tôi đã giáo dục cậu rồi, tôi không ngại để cậu trầm lặng thêm một lát nữa
đâu”. Tôi nhéo C, đúng là đồng đội ngu như lợn.
“Anh ta là ai?”, trai đẹp nhìn chằm chằm vào móng vuốt của C đặt trên vai
tôi.
Câu nói của cậu khiến tôi rùng mình, quả nhiên là thiên đường có đường cậu
không đi, địa ngục không cửa cậu lại tự đâm đầu vào.
Thứ mang tên cảm xúc quả thực là không chịu sự kiểm soát của con người.
Tôi không phải là một người giỏi khống chế, bấy giờ tôi chỉ có duy nhất một ý
nghĩ, ấy chính là làm cậu ta buồn. Thấy cậu ta khó chịu, tôi sẽ vui vẻ hơn nhiều.
“Anh ấy là ai thì có liên quan gì tới cậu?”, tôi kéo tay C đặt vào lòng bàn tay
mình, “Thế nhưng tôi có thể giới thiệu cho cậu làm quen, không uổng công gặp
nhau. Đây là C, cậu có thể gọi anh ấy là anh trai, cũng có thể gọi là anh rể, hoặc
cùng lắm gọi là ông chú. Chúng tôi là bạn đại học, xứng đôi ra phết chứ nhỉ? Xa
cách đã lâu nay gặp lại, lâu ngày sinh tình”, phản ứng nhanh chóng, mãnh liệt
luôn là một trong những ưu điểm của tôi, lượng từ vựng nhiều nữa là hai trong
những ưu điểm của tôi.
“Ôi chao, có bản lĩnh đấy, khỉ mà còn có thể mời quân cứu viện tới thật
này”, trai đẹp tỏ vẻ hưng phấn, tôi không biết sự hưng phấn của cậu ta từ đâu
tới, “Tôi tên là Duyệt, anh có thể gọi tôi là Y”, trai đẹp niềm nở đưa tay tới.
Khi ra đấm tôi đã dùng hết lực, có điều điểm rơi lại có phần yếu ớt, đến nỗi
mà tim tôi như bị người ta túm một vố.
C buộc phải rút tay ra khỏi tay tôi, nhiệt tình bắt tay trò chuyện với người ta,
“Tôi là C, bạn học của M, chào cậu”.
Tôi nhìn gương mặt cười nham hiểm của trai đẹp, hận tới độ nghiến răng
nghiến lợi. Cậu nhóc, được đấy, ông chú già cũng bị cậu tính kế. Tôi muốn túm
lấy tay C. Lòng nhiệt tình có sức lây nhiễm, hai người đàn ông cầm tay nhau
vẫn chưa buông.
Giờ phút này, tôi căm hận C - người không có lập trường, cậu biết đây là ai à
mà nhiệt tình vồ vập như thế. Muốn nói cho cậu ta biết tên nhóc này không phải
là người gì tốt đẹp, chưa biết chừng lát nữa còn bán cậu đi, cậu còn phải đếm
tiền giúp người ta ấy chứ. Tôi không tin lại trùng hợp như vậy, có thể gặp nhau
ở chỗ ăn uống. Đặc biệt là sau khi biết Chân Chân là kẻ phản bội.
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Tôi thật lòng muốn nhắc nhở C, “Anh trai à, anh hiểu cái gì gọi là ý tứ
không?”, anh chàng C bị xác chết ăn não này, đáng đời không tìm được vợ. Tôi
ôm cục tức đi theo hai cậu chàng, thầm nghiến răng nghiến lợi. Đúng là không
sợ đối thủ giỏi như thần, mà chỉ đồng đội ngu như heo.
Điện thoại rung: “Khỉ, chị không tìm được quân cứu viện đến đâu. Chị cố
chịu đựng đi. Ha ha ha”, quả nhiên là cậu ta, thì ra không phải là cậu ta khoanh
tay chịu thua, mà là âm thầm chuẩn bị chiêu lợi hại hơn.
Tôi giơ nắm đấm về bóng lưng của cậu ta, đã đắc ý. Tôi thay đổi ý nghĩ, thừa
dịp hai người họ đang trò chuyện rôm rả, tôi đã bắt taxi về nhà. Lưu manh gặp
sắc lang, hai người các cậu cùng một giuộc với nhau, bái bai nhé.
Dòng xe cộ nườm nượp, xe đi rồi lại dừng, có điều trái tim tôi lại có sự
mừng rỡ khi tưởng mất lại có được. Những năm qua nhìn thấy quá nhiều được mất, có thể là vẫn chưa nhìn thấu. Tôi hiểu kế “vờ tha để bắt thật” của cậu ta, bề
ngoài không thừa nhận thất bại. Trong lòng tôi hiểu rõ ràng, cậu ta đã thắng rồi.
Bất giác, nhiều thứ đã cắm rễ, còn về ý thức chủ quan, tôi không muốn nhổ bỏ.
Không biết đây có được xem là cơ hội hay không, tôi chỉ biết cho dù không
thành công, thì thất bại có thảm đến đâu cũng không thảm bằng quá khứ.
Ghi chú:
1. Một câu hát trong bài hát “Chờ em tóc dài đến lưng.”
2. Nghiệp dư.
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