ĐẾN KHI EM THÍCH ANH MỚI THÔI

Tác Giả: Thái Hậu Trở Về

Chương 21

 

T

ác giả có lời muốn nói: Nhảy chương nhé, chương này là vài trích đoạn

nhỏ của những chương về sau.
Trích đoạn 1:
Đêm giao thừa, Lý Trác Vân và Lệnh Mạn hẹn gặp nhau ở bên ngoài.
Trên đường có rất nhiều đôi tình nhân, toàn những cảnh tượng khiến
người khác ghen tỵ.
Lúc này, một cô bé xách giỏ hoa hồng chạy về phía bọn họ.
Năn nỉ nói với Lý Trác Vân: “Anh ơi, anh mua cho em đoá hoa hồng đi.”
Lý Trác Vân không để ý.
Cô bé lại níu lấy Lệnh Mạn: “Dì à, dì mua hoa hồng đi.”
“…” Đang lúc Lệnh Mạn không biết phải xoay sở thế nào.
Đột nhiên Lý Trác Vân mỉm cười quay trở lại nói với cô bé: “Em gọi cô
ấy là dì một lần nữa thì anh sẽ mua hoa cho em.”
Trích đoạn 2:
Hôn lễ của Lệnh Mạn và giáo sư Trương sẽ được tổ chức vào tháng sau, vì
thế cô đã sớm dọn ra ngoài ở.
Hôm đó Lý Trác Vân vẫn cứ lêu lổng cùng bạn bè đến tận nửa đêm mới
về nhà, anh uống rất nhiều rượu, vừa đập cửa vừa gọi to bảo Lệnh Mạn ra mở
cửa cho mình, đập đến tận khi tay sưng cả lên nhưng bên trong vẫn chẳng hề
có phản ứng.
Anh đợi rất lâu, oán trách tại sao Lệnh Mạn lại lề mề như vậy.
Đến khi tỉnh rượu anh mới đột nhiên nhớ ra.
Lệnh Mạn đã lập gia đình rồi.
Sẽ không còn ai lén mở cửa lúc nửa đêm cho anh nữa.
Lý Trác Vân vẫn cứ nghĩ rằng mình chẳng quan tâm gì đến chuyện Lệnh
Mạn kết hôn, thế nhưng đến giờ phút này, khi đối mặt với bức tường lạnh
như băng, anh mới cảm thấy trong lòng trống vắng.
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