ĐẾN KHI EM THÍCH ANH MỚI THÔI

Tác Giả: Thái Hậu Trở Về

Chương 37
“Tôi Đã Ghen Từ Rất Lâu Rồi, Cô Không Biết
Sao?”

 

T

uy công ty lớn có rất nhiều quy tắc, nhưng vẫn có một điểm tốt, đó là

tan ca đúng giờ.
Sáu giờ chiều, khi mọi người trong phòng làm việc bắt đầu lục tục ra về
thì Lệnh Mạn nhận được tin nhắn của giáo sư Trương.
Tan làm chưa? Anh đến đón.
Vâng.
Lệnh Mạn ngẫm nghĩ một chút, bổ sung thêm một câu.
Anh chờ em ở ngân hàng đối diện công ty đi, em đi ra đó.
Được.
Hai mươi phút sau, Lệnh Mạn đã yên vị trong xe, thể xác và tinh thần dần
được thả lỏng.
Cô nghiêng đầu, nhìn giáo sư Trương mỉm cười: “Tối nay giáo sư Trương
định đưa em đi ăn ở đâu đây?”
Giáo sư Trương không hài lòng lắm với cách xưng hô này: “Theo quan hệ
của chúng ta bây giờ mà em vẫn còn gọi anh là giáo sư?”
“À, em xin lỗi.”
Lệnh Mạn đắn đo một hồi, không biết nên gọi thế nào.
Giáo sư Trương nói: “Quen nhau lâu như vậy rồi, đừng nói là ngay cả tên
anh mà em cũng không nhớ đấy nhé?”
Lệnh Mạn cười nói: “Sao mà không nhớ chứ, thầy Trương Anh Trạch.”
Giáo sư Trương gật đầu, nói đùa: “Tên anh đúng là rất dễ nghe, sau này
nhớ gọi nhiều một chút.”
“Ha ha.” Lệnh Mạn đã bị chọc cười thành công.
Giáo sư Trương khởi động xe, nói: “Tối nay đến Mai Khắc ăn cơm đi.”
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Lệnh Mạn tỏ vẻ kinh ngạc: “Woa, sao đột nhiên hôm nay lại hào phóng
vậy?”
“Bình thường anh không hào phóng sao?” Giáo sư Trương nói: “Nhưng
thật ra thì đúng là cũng phải tuỳ người, anh mời đồng nghiệp đi ăn thì chỉ mời
quán lề đường thôi, bạn gái thì dĩ nhiên phải khác rồi.”
“Ha ha.” Lệnh Mạn lại cười.
Cuộc nói chuyện trước bữa ăn khiến cho bầu không khí tiếp theo rất nhẹ
nhõm thoải mái.
Mặc dù đang là giờ ăn tối nhưng trong nhà hàng Mai Khắc không có quá
nhiều khách đến ăn.
Lệnh Mạn và giáo sư Trương chọn một vị trí yên tĩnh ngồi xuống, là một
chiếc bàn nhỏ dành cho hai người.
Bữa ăn của người Pháp chú trọng sự tinh tế, âm nhạc và ánh sáng phải kết
hợp với nhau một cách hài hoà, có lẽ là đã đặt bàn từ trước nên trên mặt bàn
có đặt sẵn một lọ hoa hồng tươi đẹp.
Giáo sư Trương nói: “Em có vừa lòng không?”
Lệnh Mạn mỉm cười gật đầu: “Rất tuyệt.”
Sau khi uống rượu, thức ăn bắt đầu được mang lên.
Ẩm thực Pháp có sự lãng mạn và quyến rũ độc đáo rất riêng, rượu không
say nhưng người tự say.
Theo sức ăn của Lệnh Mạn thì chẳng thể ăn hết được một bữa ăn Pháp
hoàn chỉnh, sau khi ăn xong món chính cô đã cảm thấy hơi no rồi.
Lệnh Mạn đặt dao dĩa xuống, nhẹ nhàng lau miệng.
“No rồi sao?” Giáo sư Trương hỏi.
Lệnh Mạn gật đầu: “Ừm.”
Giáo sư Trương nhấp một ngụm rượu, chậm rãi đặt ly xuống.
“Mạn Mạn, thật ra thì tối nay… Anh có lời muốn nói với em.”
“Chuyện gì vậy?”
Trên mặt giáo sư Trương xuất hiện vẻ khẩn trương và trịnh trọng chưa bao
giờ có.
Điều này khiến Lệnh Mạn ý thức được việc anh ta sắp nói ra chắc chắn
không phải là chuyện nhỏ.
Anh ta hít sâu một hơi, tựa như đang lấy thêm can đảm.
“Mạn Mạn, chúng ta đã quen nhau được gần nửa năm, mặc dù chúng ta
biết nhau do xem mắt, ít nhiều cũng có sự tác động của cha mẹ hai bên.
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Nhưng anh vẫn tin vào duyên phận, duyên phận khiến chúng ta có thể gặp
nhau vào lúc này, nhất định là có lý do của nó.”
Giáo sư Trương nhìn vào mắt Lệnh Mạn, nói tiếp: “Có lẽ hiện tại em vẫn
chưa hoàn toàn thích anh, nhưng anh nguyện lấy sinh mạng của mình ra thề,
sau này mỗi phút mỗi giây khi chúng ta ở bên nhau, anh đều sẽ cố gắng hết
sức để khiến em được vui vẻ, sẽ đối xử với em thật tốt, sẽ chăm sóc cho em
cả đời. Vậy nên…”
Giống như là làm ảo thuật, anh ta lấy một chiếc hộp nhẫn từ trong ngăn
bàn ra.
“Em có đồng ý lấy anh không?”
Lệnh Mạn lấy làm kinh hãi.
Chiếc hộp nhẫn lặng lẽ mở ra trước mặt Lệnh Mạn, bên trong có một
chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh, đó là điều mà bao nhiêu người con gái
khi yêu đều ao ước.
Cô run sợ rất lâu.
Mặc dù từ khi nhìn thấy vẻ mặt của giáo sư Trương cô đã mơ hồ có dự
cảm.
Thế nhưng vào thời khắc này, khi mọi việc thật sự xảy ra, cô vẫn cảm thấy
giật mình.
Cho tới bây giờ Lệnh Mạn vẫn chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ được trải
qua việc cầu hôn như thế này.
Giống như những cảnh phim thần tượng Đài Loan mà cô đã từng xem
trong thời niên thiếu.
Cảnh trong phim thường được xây dựng đẹp như mộng, chàng bạch mã
hoàng tử quỳ một chân dưới biển hoa, camera quay tròn xung quanh.
Mặc dù giáo sư Trương cầu hôn có vẻ hơi đơn giản.
Nhưng ánh mắt của người đàn ông đang ở đối diện này lại tràn đầy chân
thành và mong đợi, trong nháy mắt khiến Lệnh Mạn cảm thấy dao động.
Mặc dù vậy, cô vẫn không để cơn xúc động lấn át mà nói ra lời đồng ý.
Sau khi giáo sư Trương nói xong được một lúc lâu, Lệnh Mạn mới tiếp lời
anh ta: “Cám ơn anh, Anh Trạch, quen được anh là điều may mắn của em, từ
trước đến nay anh vẫn luôn dành cho em sự bao dung và kiên nhẫn hết mức.”
Cô hơi ngừng lại, nói tiếp: “Thái độ đối với hôn nhân em cũng giống anh,
đều rất coi trọng và nghiêm túc. Vậy nên anh hãy cho phép em được về nhà
suy nghĩ thêm một chút, đêm nay em sẽ cho anh câu trả lời.”
Giáo sư Trương ôn hoà gật đầu: “Được, anh chờ em.”
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L

úc Lệnh Mạn về đến nhà, Hạ Vũ Nhu cũng vừa từ bệnh viện về tới.

Hai người gặp nhau ở phòng khách.
Hạ Vũ Nhu kéo Lệnh Mạn lại, hai mắt sáng lên hỏi: “Sao rồi? Con có
đồng ý với giáo sư Trương không?”
Lệnh Mạn vẫn chưa kịp phản ứng: “Đồng ý cái gì?”
Hạ Vũ Nhu hứng trí bừng bừng: “Cầu hôn đó.”
Lệnh Mạn lui về phía sau một bước, trợn mắt lên nói: “Sao mẹ lại biết?”
Hạ Vũ Nhu vô tình lỡ miệng: “Mọi người đã cùng bàn trước rồi mà.”
Lệnh Mạn cau mày: “Mọi người? Mẹ với ai?”
Thấy vẻ mặt Lệnh Mạn không tốt, Hạ Vũ Nhu có chút do dự: “Mẹ với
Tiểu Trương, còn có ba mẹ cậu ta…”
Lệnh Mạn kinh ngạc: “Là mấy người yêu cầu anh ấy đi cầu hôn?”
Lệnh Mạn càng nghĩ càng cảm thấy hoang đường.
Chỉ bằng hai ba câu nói của Hạ Vũ Nhu đã đánh tan ảo tưởng mộng mơ
của cô kéo về với hiện thực.
Hạ Vũ Nhu nói: “Chứ còn sao nữa, mấy người bọn mẹ thấy cũng đến lúc
rồi, cần phải xem ngày dần là vừa, Tiểu Trương cũng nghĩ vậy! Chứ chẳng lẽ
bọn mẹ còn phải kê đao vào cổ ép cậu ta đi cầu hôn con sao?”
Ra là vậy.
Nhưng Lệnh Mạn vẫn cảm thấy sự ngạc nhiên vui vẻ khi nãy giảm đi khá
nhiều.
Hạ Vũ Nhu thì vẫn hưng phấn như cũ: “Rốt cuộc thì con đã đồng ý Tiểu
Trương chưa?”
Lệnh Mạn nói: “Vẫn chưa.”
Hạ Vũ Nhu nghiêm mặt: “Tại sao?”
Lệnh Mạn vừa nói vừa đi lên lầu: “Con còn phải suy nghĩ thêm đã.”
“Còn suy nghĩ cái gì nữa!” Hạ Vũ Nhu cuống lên thay cô: “Mau mau trả
lời đi! Mẹ và bà Trương đã bàn tốt chuyện tổ chức hôn lễ rồi!”
Lệnh Mạn không hề quay đầu lại: “Mẹ, bây giờ mẹ càng can thiệp nhiều
thì sẽ chỉ càng khiến con không muốn đồng ý cuộc hôn nhân này mà thôi.”

www.vuilen.com

292

Tác Giả: Thái Hậu Trở Về

ĐẾN KHI EM THÍCH ANH MỚI THÔI

Hạ Vũ Nhu nghe vậy thì hoảng sợ: “Được được được, mẹ không nói gì
nữa.”
Sau khi trở về phòng mình, Lệnh Mạn đi tắm, rồi rửa mặt, đợi đến khi đầu
óc đã hoàn toàn tỉnh táo, cô bèn nằm ở trên giường suy nghĩ.
Quả thật, ngay từ ban đầu cô và giáo sư Trương đã lấy kết hôn làm mục
đích để qua lại với nhau.
Nếu như đặt vào những người khác, khi đến cái tuổi của hai người bọn họ
thì chắc cũng đã kết hôn từ lâu.
Ở cái thành phố mà bất cứ chuyện gì cũng phải nhanh gọn như thế này,
lấy đâu ra thời gian và cơ hội để cho hai người từ từ tìm hiểu, nửa năm đã là
quá kiên nhẫn rồi.
Nếu như tiếp tục trì hoãn, có lẽ là ba mẹ của giáo sư Trương sẽ không đợi
được nữa.
Huống chi, giáo sư Trương cũng là người không tệ chút nào, tính cách
cũng hài hước.
Cân nhắc về mọi mặt, anh ấy hoàn toàn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn của
một người chồng hoàn hảo.
Vậy cô còn đang do dự cái gì?
Lệnh Mạn chỉ có thể tự an ủi mình, có lẽ có những người đã định sẵn là cả
cuộc đời sẽ không thể có được một tình yêu mãnh liệt, nồng cháy, khắc sâu
vào trong tâm trí.
Cô chính là một trong số đó.
Nhưng khi bỏ qua những cuồng nhiệt ấy, cuộc sống bình lặng yên ổn một
chút không phải cũng rất tốt hay sao?
Lệnh Mạn hít sâu một hơi, quyết định nhắn tin cho giáo sư Trương.
“Em đồng ý.”
Sau khi gõ vội mấy chữ này, cô giống như đang cầm một củ khoai lang
nóng bỏng ném ngay điện thoại sang một bên, rồi vùi đầu vào trong chăn
nhắm mắt ngủ.
Lệnh Mạn không biết mình có hối hận hay không.
Nhưng cô biết rằng một khi đã nói ra, thì sẽ không thể nào rút lại được
nữa.
Thôi thì cứ như vậy đi.
Hôn lễ của Lệnh Mạn và giáo sư Trương sẽ được tổ chức vào ba tháng
sau.
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Cha mẹ hai bên đã bắt đầu nôn nóng chuẩn bị cho các thủ tục trong hôn lễ,
thiệp mời cũng đã được gửi đi cho họ hàng và các bạn bè thân thiết.
Trong nhà chỉ có một mình Lý Trác Vân là vẫn chưa được biết tin này,
Lệnh Mạn muốn tự mình nói với anh.
Từ sau khi xác định chuyện kết hôn, cho dù công việc bận rộn đến đâu,
Hạ Vũ Nhu cũng bắt Lệnh Mạn phải đến thành phố X thăm giáo sư Trương
mỗi tuần một lần để giữ lửa tình yêu.
Lệnh Mạn liền nhân cơ hội này đến thăm Lý Trác Vân.
Từ khi Kỷ Trường Hoài nhận chức hội trưởng câu lạc bộ, thuận theo
nguyện vọng của thầy Lưu, trong vòng một tháng cậu ta đã chiêu mộ thêm
hơn một trăm thành viên mới vào câu lạc bộ.
Lý Trác Vân vui vẻ vì được rảnh tay, chẳng buồn xen vào công việc trong
câu lạc bộ nữa, vì thế anh không bao giờ xuất hiện trong bất cứ hoạt động
nào.
Hôm đó, tất cả các thành viên nhận được thông báo, chiều thứ bảy câu lạc
bộ mở một cuộc họp quan trọng, bắt buộc tất cả mọi người phải tham gia.
Lý Trác Vân bị Đại Bân và Dương Dương hợp lực kéo đi.
Đến nơi tổ chức cuộc họp mới phát hiện ra là bị lừa.
Ở đâu ra cái gọi là cuộc họp quan trọng, hoá ra chỉ là buổi giao lưu hữu
nghị chào mừng các thành viên mới gia nhập câu lạc bộ mà thôi.
Trong phòng là vô số khuôn mặt mới, cả trai lẫn gái.
Đại Bân và Dương Dương có mưu đồ xấu xa, mặt mũi đầy vẻ gian xảo.
Mấy cô bé sinh viên khoá dưới chưa rành sự đời vô cùng ngưỡng mộ sùng
bái các đàn anh trong khoa thiên văn, trên những khuôn mặt ngây thơ đó tràn
đầy vẻ hào hứng, liên tục đảo mắt nhìn quanh khắp nơi.
Đại Bân và Dương Dương ngồi ưỡn ngực, không nhịn được muốn thể
hiện một phen.
Phát hiện ra mình bị lừa, Lý Trác Vân nhiều lần muốn đứng dậy bỏ đi.
Nhưng đều bị Đại Bân và Dương Dương giữ lại: “Ai da, sẽ thú vị lắm đó,
chờ thêm lát nữa đi!”
Sau khi tập trung đông đủ, bí thư điểm danh xong, hội trưởng mới nhận
chức Kỷ Trường Hoài bắt đầu lên phát biểu.
Vẫn chỉ là những lời hoan nghênh và khích lệ.
Mặc dù Kỷ Trường Hoài còn ít tuổi, tính cách lại hướng nội, nhưng cũng
không hề tỏ ra mất bình tĩnh, ngược lại vẫn tỏ ra ung dung tự tin.
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Huống hồ cậu ta lại có biệt danh là “Thiếu niên thiên tài”, thế nên tất cả
các thành viên nữ trong câu lạc bộ đều rất có cảm tình với cậu ta.
Sau khi hội trưởng phát biểu xong là bắt đầu đến các hoạt động khác. Các
thành viên mới gia nhập tự đứng lên giới thiệu mình, sau đó thì tổ chức trò
chơi.
Lý Trác Vân lại muốn đứng dậy rời đi thì tiếp tục bị Đại Bân và Dương
Dương túm chặt.
Bọn họ dỗ dành như đang dỗ dành trẻ con: “Đừng nóng đừng nóng, xem
thêm một lát nữa thôi, chuẩn bị đến trò chơi rồi!”
Nếu đã gọi là hoạt động giao lưu hữu nghị thì chắc chắn trò chơi đều sẽ rất
mập mờ.
Một trong số các trò chơi đó là dùng miệng chuyền khoai tây chiên.
Mỗi nhóm năm nam năm nữ, đứng xen kẽ với nhau, tất cả mọi người phải
cùng nhau dùng miệng chuyền miếng khoai tây chiên lần lượt từ đầu đến
cuối, nhóm nào hoàn thành xong trong thời gian ngắn nhất thì sẽ thắng.
Người dẫn chương trình dùng cách đánh trống và chuyền hoa để chọn
ngẫu nhiên ra hai nhóm lên chơi trò này.
Đại Bân và Dương Dương không được chọn thì luôn miệng rên rỉ than thở
không ngừng.
Trùng hợp làm sao Kỷ Trường Hoài và Lỗ Ngữ Băng lại được chọn vào
cùng một nhóm, đứng ngay cạnh nhau.
Cả hai người đều có chút gượng gạo.
Tiếng còi vừa vang lên, trò chơi chính thức bắt đầu.
Tất cả mọi người đều vỗ tay cổ vũ.
Các cô gái đều tỏ ra rất xấu hổ, miệng ngậm miếng khoai tây chiên, không
dám nhìn mặt đối phương nên chỉ có thể dùng hai tay che mặt, sau đó hơi hé
mắt nhìn qua kẽ ngón tay để xác nhận phương hướng.
Kỷ Trường Hoài và Lỗ Ngữ Băng là hai người cuối cùng trong nhóm.
Nam sinh đứng trước cố ý chơi xấu, vừa chuyền khoai tây vừa ăn luôn.
Khi miếng khoai tây chiên được chuyền tới chỗ Kỷ Trường Hoài thì chiều
rộng chỉ còn không đến ba cm, môi của hai người chỉ cần không cẩn thận là
sẽ chạm vào nhau.
Kỷ Trường Hoài cắn miếng khoai tây chiên, có chút luống cuống.
Lỗ Ngữ Băng cũng muốn né tránh.
Thấy hai người họ chần chừ, các đồng đội vừa vội vừa gấp kêu gào:
“Nhanh lên đi! Sắp bị bỏ rơi rồi đó!”
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Không thể khiến cả đội bị ảnh hưởng, hai người đành phải nhắm mắt lại.
Mắt thấy khuôn mặt Kỷ Trường Hoài và Lỗ Ngữ Băng càng ngày càng
tiến lại gần nhau, Lý Trác Vân không tài nào nhìn nổi nữa, đứng bật dậy khỏi
chỗ ngồi, sải bước đi thẳng ra khỏi phòng.
Lúc này thì Đại Bân và Dương Dương đều không thể ngăn cản.
Khi Lệnh Mạn đến nơi thì đúng lúc nhìn thấy Lý Trác Vân đang nổi giận
đùng đùng xông ra cửa, bước chân thật nhanh đi thẳng xuống cầu thang.
Cô đứng ở đầu kia hành lang, gọi mấy tiếng anh cũng không nghe thấy.
Lệnh Mạn cảm thấy kỳ quái, cái người này hôm nay bị làm sao vậy nhỉ?
Cô chậm rãi đi đến gần căn phòng, nhìn qua cửa sổ thì thấy Dương Dương
và Đại Bân đang ngồi ngay sát cạnh.
Lệnh Mạn lặng lẽ mở cửa sổ ra, nhỏ giọng gọi tên hai người họ.
Dương Dương và Đại Bân nghe tiếng quay đầu lại, khi nhìn thấy Lệnh
Mạn thì cùng há mồm kinh ngạc: “Chị Mạn!”
Lệnh Mạn nói: “Chị đến tìm Lý Trác Vân, vừa rồi gọi mà cậu ta cũng
không để ý, đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Đại Bân nói dối như thật: “Bọn em đang tổ chức hoạt động giao lưu hữu
nghị, ban đầu vẫn rất tốt, từ lúc Kỷ Trưởng Hoài và Lỗ Ngữ Băng suýt nữa
hôn nhau thì cứ thế cậu ấy sa sầm mặt lại rồi bỏ đi, em cũng không biết cậu
ấy bị làm sao nữa.”
“À” Dường như Lệnh Mạn đã hiểu ra điều gì, cô bèn gật đầu nói: “Được,
vậy chị đi tìm cậu ta.”
Lệnh Mạn đuổi theo xuống lầu, cô vừa đi vừa chạy, rốt cuộc cũng đuổi
kịp Lý Trác Vân đang đi đến cửa ký túc xá nam.
Cô túm lấy ống tay áo của anh, thở hồng hộc: “Cậu… Cậu đi nhanh như
thế làm cái gì hả!”
Lý Trác Vân quay đầu lại, thấy là Lệnh Mạn thì khẽ nhíu mày: “Sao cô lại
ở đây?”
“Tôi đến tìm cậu.” Lệnh Mạn nói: “Tất cả bạn cậu đều đang tham dự buổi
giao lưu, sao một mình cậu lại bỏ ra ngoài này vậy?”
Lý Trác Vân trầm mặc không lên tiếng.
Lệnh Mạn quan sát sắc mặt anh, cẩn thận hỏi: “… Ghen sao?”
Lý Trác Vân nhướn mày khó hiểu: “Ghen cái gì?”
“Cậu thích Lỗ Ngữ Băng?”
Chỉ một câu nói ngắn ngủi.
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Đột nhiên vẻ mặt Lý Trác Vân trở nên hung dữ, hàn khí bức người.
Miệng anh khẽ mấp máy, muốn nói lại thôi.
Dường như Lý Trác Vân đang cố gắng nhẫn nại điều gì đó, áo thun trắng
trước lồng ngực không ngừng phập phồng.
Bất ngờ anh đưa tay đẩy Lệnh Mạn một cái khiến lưng cô dựa vào thân
cây.
Lý Trác Vân áp sát cô, ánh mắt dữ dằn: “Đúng vậy, tôi đã ghen từ rất lâu
rồi, cô không biết sao?”
Khoảng cách của hai người rất gần, trán gần như sắp cụng vào nhau, mà
cũng có lẽ là đã cụng rồi.
Xung quanh có rất nhiều người qua lại, trên người Lý Trác Vân toát lên vẻ
bất khả xâm phạm nồng nặc, tuyên bố anh đã thực sự nổi giận.
Lệnh Mạn chưa bao giờ thấy Lý Trác Vân toả ra sự mạnh mẽ giống một
người đàn ông thực thụ như vậy, quá kích thích, khiến cô sợ hết hồn hết vía.
Cô khó khăn lắm mới đẩy được anh ra, nói: “Tôi chỉ nói đùa một chút thôi
mà, đừng giận đừng giận.”
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