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T

ừ lúc vào học đến giờ, nó cứ ngồi nhìn màn hình điện thoại một cách

chăm chú. Chẳng là sáng ngủ dậy thấy điện thoại báo có tin nhắn mới, điều đó
thì cũng bình thường thôi, tin nhắn mới thì lúc nào chả có, quan trọng là người
gửi kìa.
Số điện thoại mà suốt một tháng nay nó gọi đều báo thuê bao, số điện thoại
mà có xóa đi thì nó vẫn nhớ như in. Sáng nay bỗng nhắn tin cho nó với nội dung
như sau: “Tan học đến chỗ ghế đá ở khu vườn phía sau trường.”
Cái tin nhắn chỉ có 12 từ ấy đã khiến nó nhìn chằm chằm vào màn hình điện
thoại suốt từ lúc ngủ dậy đến giờ. Mặc kệ những gì đang diễn ra xung quanh và
cũng chẳng để ý có người đang nhìn mình với vẻ đắc thắng.
Trống tan học vừa vang lên nó đã vọt ra khỏi lớp với tốc độ chớp nhoáng,
vội vàng chạy đến chỗ hẹn. Mắt dáo dác tìm kiếm khắp nơi nhưng không có bất
kì ai, nó thất vọng tiến đến chỗ chiếc ghế đá, ngay lập tức nhìn thấy một chiếc
hộp màu đỏ để trên đó. Tò mò cầm chiếc hộp lên xem, nó không khỏi ngạc
nhiên vì những bức ảnh bên trong hộp.
Ngồi xuống chiếc ghế đá, nó từ từ lấy những tấm ảnh bên trong hộp ra xem.
Bức ảnh đầu tiên chụp cảnh hắn đang hôn nó trên chiếc ghế đá mà hiện tại
nó đang ngồi, trên tay hắn cầm cái Dreamcatcher mà nó tặng. Đây là nụ hôn đầu
của nó.
Bức ảnh thứ hai được chụp vào một buổi tối trời đầy gió, mặc dù ảnh chụp
không rõ lắm nhưng nó vẫn có thể nhận ra trong ảnh hắn đang ôm lấy nó và...
hôn. Đó là cái lần nó trốn viện đi ăn ốc xào, sau đó biết được hắn cũng không có
gia đình giống mình, thế là bật khóc nức nở. Hắn vì không muốn nó khóc nên
mới dùng môi chặn nó lại.
Bức ảnh thứ ba là ở trước ngôi nhà gỗ, khi hắn tỏ tình với nó và kết thúc
bằng một nụ hôn ngọt ngào. Nụ hôn mà có lẽ cả đời này nó chẳng thể nào quên,
vừa dịu dàng lại vừa ấm áp.
Bức ảnh thứ tư rồi thứ năm và tất cả những bức ảnh còn lại đều lưu giữ
những khoảnh khắc hạnh phúc nhất khi ở bên hắn.
Nắm chặt những bức ảnh trong tay, nó bần thần nhìn vào khoảng không
trước mắt. Tiếc nuối có, đau có và cả hận cũng có.
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Tiếc nuối vì những khoảng thời gian hạnh phúc đó không thể trở lại, đau vì
người tạo ra thứ hạnh phúc ấy đã bỏ rơi mình và hận vì hắn đã cho nó xem
những bức ảnh này để bây giờ tâm trí nó lại ngập tràn nỗi nhớ nhung về hắn.
Tại sao lại hẹn nó ra đây rồi cho xem những bức ảnh này? Tại sao lại khiến
cuộc sống vừa mới cân bằng được một chút của nó sụp đổ hoàn toàn bởi sự
nhung nhớ? Tại sao đã lựa chọn rời xa mà vẫn muốn hành hạ trái tim nó như thế
này?
Gió làm mái tóc cô gái nhỏ tung bay, cô không khóc nhưng trong ánh mắt
bần thần ấy chứa đựng một nỗi đau vô hạn. Yêu một ai đó quá nhiều sẽ khiến
tình yêu đó trở thành nỗi ám ảnh, mà một khi đã bị ám ảnh con người ta rất dễ
phát điên.
Tâm trạng không mấy tốt đẹp, vứt xấp ảnh đã bị vò nát sang một bên, nó
xách balô khoác lên vai, lững thững ra về, chỉ cần ở đây thêm một phút nữa thôi
nó chắc mình sẽ phát điên vì những mảnh ký ức đang trôi trong đầu mất.
Bước chân ra đến cổng trường nó đã thấy ngay người có khuôn mặt giống
hệt mình chờ sẵn. Vừa thấy bóng dáng nó cô nàng liền chạy đến chặn trước mặt,
mất mấy giây hít thở sâu mới rụt rè lên tiếng hỏi.
- Nghe nói cậu là bạn gái anh Hy Thần?
- Bạn gái cũ. - Nó lên tiếng đính chính thay cho câu trả lời.
- À... ra là vậy, ừm... tôi có chuyện muốn nói với cậu, có thể dành cho tôi
chút thời gian không?
...
Nó nhướn mày nhìn cô gái kì lạ trước mặt, không hiểu tại sao cô ta lại muốn
nói chuyện với mình? Rồi vẫn quyết định đi theo.
Khi cả hai đã yên vị trong quán cafe Little Deer, Hoàng Thiên Di mới bắt
đầu lên tiếng, giọng nói rõ ràng ẩn chứa sự tự tin khác hẳn lúc trước.
- Tôi là con gái của Lã Uyển Như và là em gái của Tử Di.
Mặt thoáng nét ngạc nhiên nhưng không nói gì, cô ta có là con gái ai thì nó
cũng chẳng cần quan tâm, muốn về sớm thì tốt nhất là không bình luận thêm để
cô ta nói cho nhanh.
- Như cô đã biết Hy Thần và Tử Di đã có hôn ước từ nhỏ nhưng người Hy
Thần thích là tôi.
Lần này thì không thể chưng hửng được nữa, nó chồm người về phía trước,
hỏi.
- Cô vừa nói gì?
- Người Hy Thần thích từ nhỏ là tôi, không phải Tử Di.
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- Không đúng! Không thể như vậy... người trước đây Hy Thần yêu là Tử Di,
Hy Thần đã làm rất nhiều chuyện vì chị ấy... Hy Thần còn gọi chị ấy là tiểu Di.
Nó bỗng trở nên hoảng loạn, đôi tay run run bám chặt lấy mép váy, ánh mắt
hoang mang đau đớn giống như hươu con bị trúng tên của thợ săn.
- Cô nhầm rồi, Hy Thần trả thù cho Tử Di vì anh ấy cảm thấy có lỗi với chị
tôi, còn tiểu Di vốn là cái tên anh ấy dùng để gọi tôi.
- Tôi không tin! Nếu anh ấy thích cô thì tại sao còn ở bên tôi?
- Không ai nói cho cô biết hồi bảy tuổi tôi bị bắt cóc sao? Sau đó bị lưu lạc
đến nơi khác. À cũng phải thôi, tại cô nhìn giống tôi quá mà nên mọi người cứ
nghĩ cô là tôi, Hy Thần yêu cô có lẽ vì cô giống tôi.
Hoàng Thiên Di nhếch môi cười khẩy, quan sát biểu hiện của nó bằng đôi
mắt đầy vẻ thích thú
- Không phải... không phải... Tôi Không Tin!
Nó nói mà như hét, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, cố kìm nén thứ cảm
xúc hỗn loạn trong lòng. Nó không tin hắn yêu nó chỉ vì nó có khuôn mặt giống
với cô gái đang ngồi đối diện.
- Ngày mai tôi sẽ mang bằng chứng chứng minh những gì tôi nói là sự thật
cho cô xem.
Hoàng Thiên Di tự tin khẳng định sau đó đứng dậy ra về để lại nó với sự
hoang mang cực độ.
Còn lại một mình, nó thẫn thờ nhìn ra con đường vắng vẻ trước quán cafe
qua ô cửa kính, vẫn không sao tin được những lời Hoàng Thiên Di vừa nói.
Nhưng cô ta nói ngày mai sẽ cho nó xem bằng chứng, vậy những gì cô ta nói
chắc chắn là thật rồi. Nhưng còn Tử Di thì sao, quyển album với dòng chữ “yêu
em mãi mãi” và những đoạn video nó đã xem. Haizz điên mất thôi. Hàn Hy
Thần, tại sao anh vẫn chưa trở về? Còn bốn ngày nữa thôi.
Một đêm trằn trọc mất ngủ về những câu nói của Hoàng Thiên Di, sáng ra
vừa soi mình vào gương nó không kìm được mà hét toáng lên. Cứ tưởng sáng ra
gặp ma chứ, mặt không chút sức sống, mắt thâm đen, môi nứt nẻ, trông thật
đáng sợ.
Nó bắt đầu bôi trét lên mặt mình đống phấn son dày cộm để che đi vẻ mặt
đáng sợ lúc mới ngủ dậy. Trong gương giờ đây lại là Hàn Thiên Di của mọi
ngày, xinh đẹp như thiên thần nhưng nhìn kĩ vào đôi mắt long lanh to tròn kia
chỉ còn lại sự trống rỗng đến rợn người.
Như đã hẹn, vừa thấy nó bước vào lớp, Hoàng Thiên Di đã đứng chặn trước
mặt và đặt vào tay nó một cuốn album hơi cũ kèm theo đó là nụ cười không
mấy thiện cảm.
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Cầm theo cuốn album về chỗ của mình, nó bắt đầu lật giở từng trang ra xem.
Hầu hết tất cả là ảnh chụp một cô bé chừng năm, sáu tuổi có mái tóc màu hạt dẻ,
xinh xắn đáng yêu vô cùng, đứa ngốc cũng biết cô bé trong ảnh chính là Hoàng
Thiên Di. Chợt trong lòng dâng lên thứ cảm xúc thật kì lạ khi nhìn thấy nụ cười
trong sáng của cô bé trong ảnh, một chút gì đó rất quen thuộc với nó nhưng
không tài nào nhớ ra cảm giác quen thuộc ấy bắt nguồn từ đâu. Vài tấm còn lại
thì có thêm một cậu bé rất đẹp trai, khuôn mặt cùng ánh mắt lạnh lùng hiếm gặp
ở trẻ con, cậu bé này có thể là ai khác ngoài Hy Thần. Lật đến trang cuối cùng,
nó giật mình đánh rơi cả quyển album xuống đất, một hình ảnh nào đó vừa lướt
qua trong đầu, nhanh nhưng cũng đủ khiến đầu nó nhói đau. Phải mất một lúc
nó mới cúi xuống nhặt được quyển album lên, mắt vừa chạm vào hình ảnh cậu
bé Hy Thần nở nụ cười tuyệt đẹp ở trang cuối cùng, đầu nó lại đau dữ dội, cả
người choáng váng hẳn đi.
Trong đầu hiện lên hình ảnh cô bé xinh xắn đang chạy thục mạng, trên tay là
quyển album có bìa giống hệt quyển nó đang xem. Rồi một chiếc ô tô từ đâu lao
đến, người cô bé bị đâm bay lên không trung sau đó mới rơi xuống mặt đường.
Từ chỗ cô bé nằm máu bắt đầu loang dần ra, loang lổ ghê rợn. Ngay bên cạnh
cô bé là quyển album bị lật tới trang cuối cùng. Nụ cười của cậu bé trong ảnh
tựa như thiên thần băng giá.
Nó giơ tay lên ôm lấy đầu, hít thở một cách khó nhọc, tại sao tim đã đau đến
mức sắp vụn nát mà đầu cũng đau như thế này.
Và nó không biết rằng có một người đang âm thầm hướng ánh mắt thoả mãn
cùng thích thú về phía mình.
“Hàn Thiên Di, để xem cô chịu đựng được đến khi nào”.
- Quyển album này là do Hy Thần tặng tôi, những bức ảnh trong này đều do
tự tay anh ấy chụp. Hy Thần còn từng nói với tôi là muốn lưu giữ lại những
khoảnh khắc tôi hạnh phúc nhất nên mới chụp những tấm hình này.
Hoàng Thiên Di không biết từ bao giờ đã đứng bên cạnh nó, giọng nói trong
trẻo toát lên vẻ hạnh phúc và một chút đắc ý nhưng nếu nhìn từ góc độ của nó
bây giờ thì những câu nói trên chẳng khác gì sự mỉa mai rằng: bây giờ thì cô đã
tin những gì tôi nói rồi chứ? Anh ấy yêu cô chỉ vì cô giống tôi.
Đau! Thực sự rất đau khi biết người mình yêu không yêu mình. Càng đau
hơn khi biết người ấy yêu mình chỉ vì mình trông giống một ai đó.
Nếu như là trước chuyện về Tử Di là do nó hiểu nhầm mới dẫn đến chia tay
thì chuyện lần này với Hoàng Thiên Di nó phải hiểu như thế nào? À không, nó
hiểu đấy chứ, quyển album kia chẳng phải đã chứng minh tất cả sao. Hắn không
yêu nó, đúng vậy, không yêu nên mới bỏ đi như thế, không yêu nên mới mặc kệ
nó phải sống trong đau khổ cùng nhớ nhung đến điên cuồng, không yêu nên mãi
vẫn không chịu về.
www.vuilen.com

173

Tác Giả: Chinh Jenny

ĐỊNH MỆNH EM YÊU ANH

Kìm lại giọt nước mắt sắp sửa rơi, nó ngước lên nhìn cô gái đang đứng cạnh,
giọng chế giễu.
- Cô đã biết rõ Hy Thần yêu cô như vậy tại sao còn phải kể với tôi và cho tôi
xem thứ này? Chẳng phải anh ấy đã không còn ở bên tôi nữa sao! Lần sau đừng
có chạy đến mà nói những lời vô bổ này với tôi, cô đúng là điên khi mới đi ghen
với tôi.
Hoàng Thiên Di không ngờ nó lại phản ứng khác hẳn những gì cô nàng suy
đoán, nhất thời không biết đáp lại như thế, đành đứng trơ ra nhìn nó.
Chính nó cũng không ngờ mình lại nói ra những lời đó, trong lòng không
khỏi tự giễu, nói dối mà cũng đạt đến thế.
Liếc nhìn con người có khuôn mặt giống mình một cái, nó xách balô lên
hướng thẳng phía cửa lớp mà đi. Không thể nhìn mặt con nhỏ này thêm một
giây nào nữa, nếu không nó sẽ không kìm được mà khóc thét lên mất.
- Kẹt!
Chiếc cửa gỗ lâu ngày không có người chạm tới bị nó đẩy mạnh tạo ra tiếng
kêu. Phía sau cánh cửa, mọi thứ vẫn quen thuộc như một tháng trước, chỉ là hiện
tại chỉ có mình nó ở đây. Thường thì người ta luôn cảm thấy cô đơn khi ở một
mình trong không gian rộng lớn vậy mà nó lại cảm thấy cô đơn khi ở một mình
trong ngôi nhà gỗ nhỏ này. Cũng phải thôi, nơi đây chứa đựng nhiều kỷ niệm
của hai người.
Lần đầu tiên hắn tỏ tình với nó chính là ở ngôi nhà này. Lần đầu tiên được ăn
cơm do chính tay người mình yêu nấu là ở ngôi nhà này. Lần đầu tiên cảm nhận
được sự ấm áp gia đình là ở ngôi nhà này. Và lần cuối cùng ở bên hắn cũng ở
chính nơi này. Với những kỷ niệm ấy nó không thể tin rằng hắn lừa dối nó,
chúng chân thực đến thế kia mà, mỗi lời nói, mỗi hành động đều chân thực đến
khó tả.
Vui buồn hạnh phúc lẫn lộn đôi khi cũng khiến bản thân không thở nổi. Tự
ép bản thân không được nghĩ về những gì đã qua, nó cố gắng tập trung nhớ lại
vụ tai nạn kì lạ diễn ra trong đầu sáng nay. Không hiểu sao nó lại cảm thấy mình
chính là cô bé đó, cảm giác chân thật đến nỗi khi thấy cô bé đó bị ô tô đâm cả
người chợt run lên. Cái màu đỏ tươi của máu cũng trở nên thật đáng sợ khi nhớ
lại, rồi cả nụ cười băng giá kia nữa. Hình như nó đã thấy điều này trong một
giấc mơ nào đó. Tất cả cứ như ám ảnh tâm trí nó, lúc rõ ràng, lúc lại mờ nhạt.
- A!
Nó vội vàng đưa tay lên ôm lấy đầu, mặt nhăn tít cả lại. Cũng chẳng hiểu vì
sao dạo này mỗi khi cần nhớ lại việc gì đầu lại đau đến mức muốn tê liệt.
Còn một điều nữa là giờ đây nó bắt đầu nhớ rõ những gì xảy ra trong mơ.
Những giấc mơ ấy thỉnh thoảng là về hắn, thỉnh thoảng là về một cô bé... cô bé
đó chính là... Hoàng Thiên Di lúc nhỏ.
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Giật mình! Tại sao nó lại mơ về Hoàng Thiên Di? Không phải nó mới chỉ
gặp cô ta hai ngày trước thôi sao? Không được, nó phải tìm Hoàng Nguyên hỏi
rõ chuyện này vì nó nhận thấy rõ ràng Hoàng Nguyên có liên quan gì đó với
Hoàng Thiên Di.
Ngồi đối mặt với Hoàng Nguyên trong phòng khách, nó không biết phải mở
lời như thế nào để Hoàng Nguyên trả lời thành thật. Sau một hồi im lặng nhìn
nhau cuối cùng Hoàng Nguyên là người lên tiếng trước.
- Có việc gì mà em gọi tôi đến đây?
- Em... có chuyện muốn hỏi anh.
- Chuyện gì?
- Liên quan đến em... Hy Thần và Hoàng Thiên Di.
Hoàng Nguyên hơi khựng lại khi nghe nó nhắc đến hai cái tên kia, bàn tay
khẽ nắm chặt lại. Trong lòng không khỏi lo lắng có phải nó nhớ lại rồi không.
Hít một hơi thật sâu, nó quyết định nói ra những gì mình nghĩ cho hoàng
Nguyên nghe.
- Anh biết không từ lúc nhận lời làm bạn gái Hy Thần em như biến thành
một người khác vậy. Lớp vỏ bọc lạnh lùng, thờ ơ với mọi thứ xung quanh để
tránh bị tổn thương em cố xây dựng trong hai năm xụp đổ hoàn tòan khi anh ấy
bước vào cuộc sống của em. Có lẽ những lúc ở bên Hy Thần là khoảng thời gian
hạnh phúc nhất từ trước đến nay của em. Nhưng khi đi cùng với hạnh phúc ấy
em có cảm giác không chắc chắn. Đúng vậy là không chắc chắn, không chắc
chắn tất cả mọi thứ về anh ấy.
- Tại sao lại không chắc chắn, chẳng phải cậu ấy đã kể cho em nghe rất nhiều
về mình hay sao?
Hoàng Nguyên cảm thấy nó có gì đó hơi lạ so với mọi ngày, không nhịn
được lên tiếng hỏi. Bình thường nó đâu có nhắc đến mấy chuyện liên quan đến
Hy Thần.
- Đúng là anh ấy có kể nhưng ai mà biết được anh ấy còn giấu em chuyện gì.
Anh ấy đã từng yêu ai, yêu như thế nào em cũng chỉ được nghe người ta kể lại.
Mà có khi người anh ấy yêu không phải là Hoàng Tử Di, là em gái của cô ta Hoàng Thiên Di cũng nên.
- Hả?
- Hoàng Nguyên giật nảy mình trước những gì nó vừa nói, không hiểu nó
nghe từ đâu ra chuyện này.
- Ai nói với em như vậy?
- Anh xem đi!
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Nó lấy từ trong chiếc balô quyển album đã cũ màu, đẩy đến trước mặt Hoàng
Nguyên.
- Cái này...
Thật ra Hoàng Nguyên chẳng lạ gì quyển album này, đã có lần Hy Thần cho
cậu với Tử Di xem nhưng tại sao bây giờ nó lại ở trong tay Thiên Di cơ chứ?
- Chắc là anh đã từng xem qua rồi nhỉ, anh là bạn thân của Hy Thần mà.
- Nó cười khẩy nhìn Hoàng Nguyên đang lúng túng không biết trả lời như
thế nào.
Đột nhiên nó đứng bật dậy, chồm người qua nắm lấy cổ áo Hoàng Nguyên,
hai mắt trợn trừng lên, gằn giọng hỏi.
- Nói Đi! Có đúng là Hàn Hy Thần yêu Hoàng Thiên Di không?
Cả người Hoàng Nguyên trở bất nên bất động một phần sự quá khích của nó,
một phần vì không biết nên trả lời như thế nào.
Hàn Hy Thần đúng thật là yêu Hoàng Thiên Di nhưng là Hoàng Thiên Di
đang đứng trước mặt cậu chứ không phải Hoàng Thiên Di mạo danh kia. Đâu là
Thiên Di thật, đâu là Thiên Di giả chuyện này e là chỉ có mình cậu biết, nếu bây
giờ trả lời không phải thì đồng nghĩ với việc cậu nói dối Thiên Di còn nếu trả
lời là phải, chẳng khác nào bức Thiên Di phát điên.
- Không trả lời có nghĩa là phải rồi.
Nó buông tay khỏi cổ áo của Hoàng Nguyên, loạng choạng ngồi xuống ghế,
cả người như bị trút hết sức lực.
Nhìn cô gái mình yêu đau khổ vì một thằng con trai khác thất sự còn đau hơn
cả khi biết cô gái ấy không yêu mình.
Hoàng Nguyên không thể tiếp tục nhìn nó đau khổ như vậy, đành phải phá
vỡ lời hứa năm đó nói dối một lần vậy.
“Xin lỗi em! Thiên Di, không thể giữ lời hứa sẽ không bao giờ nói dối em
rồi”.
- Người Hy Thần yêu trước khi gặp em là Tử Di chứ không phải Hoàng
Thiên Di, không phải em mạnh mẽ lắm à, sao chỉ vì một câu nói dối của ai đó
mà đau khổ như thế này?
- Anh nói thật?
Nghe được những gì Hoàng Nguyên nói nó liền ngồi thẳng dậy, tâm trạng tốt
hơn thấy rõ. Nhưng ánh mắt vừa chạm đến quyển album trên bàn, tâm trạng lại
trùng xuống. Phải giải thích sao về những tấm ảnh kia?
- Quyển album này là do Tử Di và Hy Thần cùng làm để tặng Hoàng Thiên
Di vào sinh nhật bảy tuổi.
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Và cứ thế những lời nói dối của Hoàng Nguyên đã giúp tâm trạng của nó tốt
hơn phần nào.
Vậy là một ngày nữa lại trôi qua, nỗi nhớ lại tăng thêm, sức chịu đựng cũng
sắp chạm đến giới hạn. Bảy ngày giờ chỉ còn ba.

Chương 35

T

iếng nhạc sập sình, ánh đèn mờ ảo nhấp nháy điên cuồng. Trên sàn nhảy,

những thân hình bốc lửa không ngừng phô ra nét đẹp trên cơ thể mình cùng lời
mời gọi kín đáo. Còn ở bên dưới, một cô gái có khuôn mặt xinh đẹp đang không
ngừng nốc rượu. Chai rượu trên bàn đã gần cạn vậy mà cô gái vẫn còn tiếp tục
uống, vừa uống vừa nói với người bên cạnh.
- Hạo Dân, hôm nay phải uống thật say nhé, lâu lắm rồi bọn mình không
uống với nhau. Ha ha!
Hạo Dân chán nản nhìn cái người đang nói năng huyên thuyên bên cạnh
mình. Cậu thật không hiểu nổi tại sao bạn mình lại vì một tên con trai mà ra
nông nỗi này. Thật muốn tìm tên kia đánh cho một trận, cho dù là sợ nó nhớ lại
hay gì gì đó thì cũng không nên bỏ đi biệt tích như thế. Còn cả cái tên Hoàng
Nguyên kia nữa, nhận trách nhiệm trông chừng nó vậy mà lại để nó chạy đến
đây uống rượu một mình, may là hôm nay cậu có việc ghé qua không thì nó đã
bị đàn sói đói ở đây làm thịt rồi.
- Mang cho tôi thêm một chai nữa.
- Nó nói với bartender đứng gần đó.
- Uống thế đủ rồi, chúng ta về thôi.
- Hạo Dân thấy vậy liền kéo nó đứng dậy, để nó uống tiếp cậu không biết sẽ
xảy ra chuyện gì nữa. Lần trước nghe Hoàng Nguyên kể nó uống say rồi làm
loạn ở nhà anh ta đã thấy sợ lắm rồi.
- Nhưng chúng ta vẫn chưa say mà, cậu để tớ uống thêm đi! Tớ không muốn
trở về ngôi nhà đó một mình đâu, vừa cô đơn lại vừa nhớ đến phát điên. Xin cậu
đấy!
Giọng nó bỗng trở nên thật bi thảm, nhìn cái vẻ mặt khổ sở đang cầu xin cậu
của nó, Hạo Dân cảm thấy vừa thương lại vừa giận. Cô gái này từ lần đầu tiên
gặp không hiểu sao cậu đã thấy rất quý mến. Có nhiều lúc nó rất kiên cường
mạnh mẽ, nhất là khi bảo vệ những người nó yêu quý. Có lúc lại yếu đuối đến
đáng thương khiến người khác muốn bảo vệ. Có lúc lại rất cứng đầu khiến
người khác muốn đánh cho vài cái, điển hình là chuyện rời khỏi nhà Hy Thần có
nói thế nào cũng không chịu.
- Nếu đã thấy như vậy thì cậu còn ở lại ngôi nhà đó làm gì hả đồ ngốc này?
www.vuilen.com

177

Tác Giả: Chinh Jenny

ĐỊNH MỆNH EM YÊU ANH

- Hạo Dân tức giận nắm lấy vai nó lắc mạnh, nói mà như hét.
- Vì đó là nơi duy nhất còn giữ lại những gì liên quan tới Hy Thần. Mặc dù
rất cô đơn nhưng tớ vẫn sẽ ở, mặc dù nhiều lúc thấy rất lạnh nhưng chỉ cần nằm
trên chiếc giường trong phòng ngủ của anh ấy là tớ lại thấy ấm áp, mặc dù rất
nhớ nhưng chỉ cần nghĩ ở đây chờ thì nhất định ngày mai anh ấy sẽ quay trở lại
là lại không muốn rời khỏi... Ha... cậu thấy tớ có phải điên rồi không? Tự đi lừa
dối mình như thế.
Hành động thì giống người say nhưng lời nói lại vô cùng tỉnh táo. Tình yêu
thật đáng sợ vậy mà có vô số kẻ cứ thích đâm đầu vào yêu.
- Hôm nay tớ ở lại tâm sự với cậu là được chứ gì! Mau về thôi! Về nhà rồi
muốn làm gì thì làm.
- Hạo Dân đành phải nén cơn giận trong lòng xuống, nhẹ nhàng dỗ dành nó,
đối với những trường hợp như thế này nổi nóng là điều tối kỵ.
- Cậu... nói thật... chứ?... Uỵch!!!
Nó ngã nhào xuống đất, bất tỉnh.
- Này! Di... Di cậu bị sao thế? Này, mau tỉnh dậy đi chứ!
- Hạo Dân hốt hoảng quỳ xuống bên cạnh, tay không ngừng vỗ vỗ vào mặt
nó.
- Chết tiệt!
Thấy mắt nó vẫn nhắm nghiền, Hạo Dân khẽ chửi thề rồi bế nó thẳng ra xe,
lại phải đến bệnh viện rồi.
Trên chiếc giường bệnh màu trắng, nó vẫn đang hôn mê, Hạo Dân ngồi trông
bên cạnh cũng ngủ gà ngủ gật. Chả là nó bị ngộ độc rượu do uống quá nhiều mà
lại không chịu ăn gì nên mới lăn ra bất tỉnh như thế.
Bỗng cặp mày thanh tú khẽ nhăn lại, môi nó mấp máy gì đó không thành
tiếng, mồ hôi đổ đầy trán.
- Thiên Di! Đến lúc em phải nhớ lại tất cả rồi, mau lên! Đi theo chị.
Trong mơ, nó thấy Tử Di đứng cạnh giường mình. Cười rất đỗi dịu dàng,
vừa nói vừa đưa tay về phía nó.
Trái với những gì từng nghĩ, rằng bản thân nếu như gặp cô gái này sẽ nảy
sinh cảm giác chán ghét. Ngược lại còn cảm thấy bình yên và ấm áp đến lạ
thường.
Đưa tay nắm lấy bàn tay thon dài mềm mại trước mặt, nó từng bước từng
bước đi theo Tử Di để tìm lại những ký ức đã lãng quên.
Bắt đầu từ lúc một bé gái được sinh ra, bé con được nâng niu trong vòng tay
của bố, ông hạnh phúc nói với mẹ và Tử Di lúc này đã hơn một tuổi.
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- Chúng ta sẽ đặt tên con bé là Thiên Di, hai chị em đều cùng tên Di, sau này
nhất định sẽ hoà thuận và yêu thương nhau.
Đến lúc chập chững biết đi, Tử Di ở bên cạnh dắt tay bé con bước từng
bước.
Khi bé con bặp bẹ biết nói, tiếng đầu tiên cất lên là “chị” .
Khi bé con bốn tuổi, Tử Di dẫn nó ra vườn chơi, bé con bị ngã, Tử Di vội
vàng đỡ dậy, dùng miệng của mình thổi nhẹ vào vết thương cho nó khỏi đau.
Khi bé con học lớp năm tuổi, Tử Di ở bên cạnh dạy nó viết chữ, đánh vần.
Ngày bé con vào lớp một, Tử Di dắt tay nó đến trường.
Sau mỗi lần bé con bị mẹ đánh, Tử di lại an ủi và giúp nó bôi thuốc.
Rồi một hôm bé con bị bắt cóc, Tử Di vừa khóc vừa đuổi theo xe ô tô.
Giật mình bừng tỉnh khỏi dòng ký ức, bé con ngày đó... chẳng phải chính là
nó sao. Còn người đang nắm tay nó kia chẳng phải chính là chị gái của nó sao?
- C... ch... chị!
Cảm xúc như vỡ oà, khó khăn lắm mới thốt lên được một chữ, hai mắt nó
rưng rưng nhìn người chị mà mười năm nay không được gặp.
- Em gái ngốc! Giờ đã nhớ ra mình là ai rồi chứ?
Tử Di cười thật dịu dàng, đưa tay còn lại lên xoa đầu nó.
- Nhớ... em đã nhớ ra rồi!
- Nó gật đầu lia lịa.
- Nhóc con, ước nguyện của chị đã thực hiện xong, cũng đến lúc chị phải đi
rồi, những việc còn lại em tự lo nhé.
- Đi! Chị định đi đâu?
- Nó hốt hoảng hỏi.
- Đi đến nơi mà chị thuộc về.
- Không! Chị đừng đi, hãy ở lại với em, mọi người đều rời bỏ em, chỉ còn
mình chị thôi.
- Nó nắm chặt lấy tay Tử Di, nài nỉ, khuôn mặt xinh đẹp giờ đây ướt đẫm
nước mắt.
- Ngốc! Em còn bố mẹ, còn cả anh Hy Thần và còn cả những người bạn của
em nữa, họ vẫn luôn yêu thương em. Ngoan, nghe lời chị, mau tỉnh lại và giải
quyết mọi việc đi.
Tử Di vừa nói vừa gỡ tay mình ra khỏi bàn tay đang run rẩy của nó. Trước
khi biến mất còn nói vọng lại.
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“- Hãy nhớ rằng trên đời này người yêu thương em nhất chính là bố mẹ,
người yêu em sâu đậm nhất, dám vì em làm tất cả mọi việc chỉ có duy nhất một
người là Hy Thần. Hãy sống thật tốt nhé, sống thay cả phần của chị, em gái
ngoan.”
Trên giường bệnh màu trắng, nó vẫn chìm sâu trong cơn mê chỉ khác một
điều là từ đôi mắt đang nhắm nghiền kia, những giọt nước trong như pha lê
đang thi nhau trào ra, làm ướt cả một khoảng gối.
Tờ mờ sáng, nó mới tỉnh, nhìn quanh thấy trong phòng bệnh không có ai liền
dùng tay còn lại giật kim truyền ra, lảo đảo bước ra khỏi phòng.
Những gì xảy ra trong giấc mơ đêm qua nó không nhớ rõ lắm, sợ rằng nếu để
lâu hơn sẽ quên hết tất cả nên vừa mới tỉnh dậy liền muốn đến nơi mình đã từng
sống mười năm trước.
Đứng trước ngôi biệt thự màu tím sang trọng, à cũng không biết tại sao nó lại
nhớ cái địa chỉ nhà nữa. Đưa mắt nhìn khắp một lượt, cố gắng để đầu óc thật
thoải mái.
- Ừm!
Loạng choạng dựa vào cánh cổng sắt lạnh buốt, nó khẽ kêu lên vì cơn đau
đầu bất chợt ập đến. Đau một chút nhưng rốt cuộc cũng nhớ ra. Nhưng nhớ ra
rồi thì sao? Nó vẫn chỉ là Hàn Thiên Di cô đơn nhỏ bé giữa một thế giới rộng
lớn.
Trời vẫn chưa sáng hẳn, bóng dáng cô độc lang thang trên con đường vắng,
mỗi bước đi xiêu vẹo như muốn gục ngã. Trong lòng nó lúc này rối như tơ vò,
không biết phải đối mặt với mọi chuyện như thế nào.
- Chị! Chị bảo em tự giải quyết, em phải giải quyết như thế nào đây, người
sinh ra em tìm mọi cách hãm hại em, người em yêu nhất bỏ rơi em chạy đến
một nơi mà em chẳng biết là ở đâu. Cuộc đời em đúng là khốn nạn mà!
Nó ngước lên nhìn trời, chua xót nói, cảm nhận miệng mình đắng ngắt. Nếu
biết trước bản thân sẽ ra nông nỗi này thì ngay từ đầu nó không nên rời khỏi nhà
bố mẹ nuôi. Mặc dù họ không có yêu thương nó nhưng ít ra cũng không khiến
nó cảm thấy đau lòng như lúc này.
Trời đổ mưa lất phất, hễ lúc nào tâm trạng không tốt là trời lại mưa, à! Ít ra
thì vẫn có ông trời khóc cùng nó.
Mưa càng lúc càng nặng hạt, bóng hình gầy yếu cũng càng lúc càng bước
chậm. Đôi chân gầy yếu run run cố chống đỡ thân thể đã không còn chút sức
lực. Trong mắt là sự trống rỗng đến tuyệt vọng, đã nhớ lại tất cả, đã biết rằng
mình cũng có gia đình như bao người khác, cũng đã biết có một người yêu mình
sâu nặng. Nhưng nhớ rồi thì sao? Biết rồi thì sao? Gia đình ấy đã thuộc về
người khác mà nó giờ đây không còn sức để mà giành lại, người yêu nó cũng là
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người nó yêu biến mất không cách nào tìm được và nó cũng chẳng còn sức để
tìm hay chờ đợi nữa.
Hôm nay là ngày cuối cùng trong thời hạn bảy ngày nó đưa ra, hắn vẫn chưa
quay về. Trái tim nhỏ bé đập một cách yếu ớt, giới hạn cuối cùng cũng sụp đổ,
thôi thì buông tay ra vậy. Thân hình nhỏ bé từ từ ngã xuống mặt đường ướt
lạnh.
Thử hỏi rằng tình yêu là gì mà lại khiến cô gái kia trở nên yếu đuối bi lụy
đến như vậy. Biến cô từ một cô gái lạnh lùng thờ ơ đến vô cảm thành một cô gái
yếu đuối, chìm đắm trong đau khổ đến phát điên.
Tiếng xe cứu thương vang vọng cả con đường vắng, nhìn Thiên Di được lên
xe rồi Hạ Nhi mới quay về. Cô ghét Hàn Thiên Di hay đúng hơn là ghen tị, cô ta
có mọi thứ mà cô không có. Nhưng khi nhìn thấy sự đau khổ tuyệt vọng tỏa ra
từ bóng hình cô độc ấy, khi nhìn thấy thân hình nhỏ bé ngã xuống lòng đường
ướt lạnh cô không kìm được sự thương cảm dấy lên trong lòng, lập tức gọi cấp
cứu. Những chuyện về quá khứ của Hàn Thiên Di, Hạ Nhi cũng biết qua chút ít
bởi vì cô đang phải đóng giả làm cô ta, Hạ Nhi biết người Hàn Thiên Di yêu là
Hy Thần chứ không phải Hoàng Nguyên nhưng Hoàng Nguyên lại rất yêu cô ta,
căn bản không quan tâm tới sự tồn tại của cô. Chính vì vậy lòng ích kỉ của cô lại
trỗi dậy, khiến cô biến thành con người đầy thủ đoạn như ngày hôm nay. Mặc
dù có chút thương cảm nhưng cô không thể dừng lại, cô nhất định phải có được
Hoàng Nguyên. Cô sẽ chỉ giúp Hàn Thiên Di, nói đúng hơn là Hoàng Thiên Di
lần này thôi.
Hai ngày sau.
Bác sĩ nói Thiên Di chỉ bị cảm lạnh thông thường với lại cơ thể bị suy nhược
do ăn uống không đầy đủ, không có gì nghiêm trọng nhưng Hoàng Nguyên vẫn
rất lo lắng, bởi vì hai ngày rồi nó vẫn chưa tỉnh lại. Hạo Dân cùng mấy người
kia vì quá lo lắng đã chạy đi tìm bác sĩ còn cậu ở lại chăm sóc nó.
Khoảng hơn mười phút thì bốn người kia quay lại, theo sau là vị bác sĩ già
mà Hoàng Nguyên đã từng gặp để hỏi về bệnh án của nó. Ngay khi vị bác sĩ vừa
vào trong phòng, Hoàng Nguyên gấp gáp hỏi.
- Bác sĩ tại sao cô ấy vẫn chưa tỉnh lại, chẳng phải chỉ bị cảm với suy nhược
thôi sao?
- Gần đây cô ấy có gặp phải chuyện gì kích động hoặc có những biểu hiện kì
lạ không?
- Có!
- Ừm... theo như tôi thấy thì rất có thể cô ấy đã nhớ lại.
- Đã nhớ lại?
- Cả năm người không hẹn mà cùng đồng thanh hỏi.
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- Đúng vậy, nhưng quan trọng hơn là việc cô ấy mãi không tỉnh lại, rất có
thể...
- Vị bác sĩ ngập ngừng nhìn những con người đang đứng trước mặt mình,
khó khăn lắm mới nói ra nốt những từ còn lại.
- Rất có thể thần kinh của cô ấy sẽ không còn ổn định như trước.
- Không ổn định?
- Ni Ni bàng hoàng hỏi lại.
- Có nghĩa là có lúc bình thường có lúc lại trở nên điên điên khùng khùng.
Nói xong, vị bác sĩ đưa ánh mắt cảm thông nhìn những gương mặt thất thần
trước mặt mình. Bao nhiêu năm trong nghề ông không phải chưa từng gặp qua
những trường hợp thế này chỉ khác một điều là cô gái đang nằm trên giường
bệnh kia hình như đã buông bỏ tất cả. Hy vọng cô ấy trở lại bình thường là rất
thấp, đây cũng là điều ông khó nói ra nhất.
- Có cách nào để trở lại bình thường không ạ?
- Bội Doanh là người đầu tiên thoát khỏi sự bàng hoàng kia, lễ phép hỏi.
- Điều đó còn phụ thuộc vào bệnh nhân, xin lỗi bây giờ tôi phải đi có việc
lúc khác sẽ ghé qua.
Sau khi vị bác sĩ rời khỏi, cả năm người buồn rầu hướng ánh mắt về phía
giường bệnh. Trong lòng mỗi người đều mang theo một tâm trạng hết sức nặng
nề.
Hàng lông mi cong vút khẽ lay động, đến khi đôi mắt ấy mở ra, vẫn đẹp đến
động lòng nhưng giờ đây trong đôi mắt ấy chỉ còn lại sự ngây dại đến đáng
thương.
Quay trở lại phòng làm việc của mình, vị bác sĩ già sau một hồi đắn đo suy
nghĩ liền mở ngăn kéo lấy ra một mảnh giấy nhỏ có ghi số điện thoại. Chần chừ
một hồi ông mới nhấc điện thoại lên bấm số.
Điện thoại vừa mới đổ hồi chuông thứ nhất đầu dây bên kia đã lập tức bắt
máy.
- Alo!
- Một giọng nói trầm lạnh vang lên trong điện thoại.
- Bác sĩ Ngô.
- Ừm! Là cậu, Hy Thần có đúng không?
- Ông tìm tôi có chuyện gì?
- Hy Thần hỏi ngược lại thay cho câu trả lời.
- Là chuyện liên quan tới cô gái mà cậu nhờ tôi chăm sóc.
www.vuilen.com

182

Tác Giả: Chinh Jenny

ĐỊNH MỆNH EM YÊU ANH

- Thiên Di!
- Giọng nói qua điện thoại thể hiện rõ sự lo lắng.
- Cô ấy xảy ra chuyện gì?
- Có vẻ như cô ấy đã nhớ lại nhưng hiện tại lại đang hôn mê... ngoài ra rất có
khả năng sau khi tỉnh lại cô ấy sẽ không còn như trước nữa.
- Ông nói rõ hơn được không?
Cốc! Cốc!
Đúng lúc đó tiếng gõ cửa vang lên, bác sĩ Ngô lấy tay che ống nghe lại rồi
mời người bên ngoài vào.
- Bác sĩ! Thiên Di tỉnh rồi!
- Hạo Dân trán lấm tấm mồ hôi thò mặt vào nói, có vẻ cậu ta đã chạy rất
nhanh đến đây.
- Đợi tôi một lát.
Chờ cho Hạo Dân đóng cửa lại, bác sĩ Ngô mới nói chuyện tiếp với Hy
Thần.
- Cô ấy tỉnh rồi tôi phải đi xem tình hình thế nào, lát nữa sẽ gọi lại cho cậu.
- Được!
Bước vào phòng bệnh, bác sĩ Ngô đã thấy nó đang ngồi ở góc giường, ánh
mắt ngây ngây dại dại dáo dác nhìn quanh phòng, môi mấp máy nhưng không
hề phát ra chút âm thanh nào.
Quan sát nó một lúc, vị bác sĩ mới tiến lại gần, ông mỉm cười thật hiền để
gây thiện cảm sau đó mới ngồi xuống gần nó.
- Xin chào!
- Ông đưa tay ra trước mặt nó, trên môi vẫn là nụ cười hiền hòa.
Thiên Di nhìn vị bác sĩ rồi lại nhìn bàn tay ở trước mặt mình của ông ta, ánh
mắt hơi phức tạp, sau một phút nhìn chằm chằm vào bàn tay nhăn nheo nó lạnh
lùng quay mặt đi chỗ khác, chẳng thèm để ý tới vị bác sĩ nữa.
- Mau lại đây!
- Bác sĩ Ngô thấy cách của mình không hiệu quả, bèn quay lại gọi Hoàng
Nguyên.
- Có chuyện gì cần tôi giúp sao?
- Hồi nhỏ cô ấy thích ăn gì nhất?
- Kẹo sôcôla nhân dâu tây.
- Hoàng Nguyên không cần suy nghĩ lập tức trả lời.
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- Cậu mau đi mua về đây.
Hoàng Nguyên không thắc mắc mà lập tức chạy đi mua, chưa đầy năm phút
sau đã mua được kẹo mang về. Bác sĩ Ngô bóc gói kẹo lấy một cái bỏ vào tay
Hoàng Nguyên rồi bảo cậu lại gần đưa nó cho Thiên Di.
Nó đắn đo nhìn cái kẹo trong tay Hoàng Nguyên, mắt sáng lên nhưng vẫn
không đưa tay ra lấy, mặt lại quay qua chỗ khác, môi lại mấp máy gì đó và lần
này bác sĩ Ngô có thể nhìn thấy nó nói gì.
- Như vậy là sao hả bác sĩ, chị ấy...
- Ni Ni hết nhìn Thiên Di rồi lại nhìn sang bác sĩ, lo lắng hỏi.
- Cô ấy chưa thể chấp nhận được hết những gì bản thân vừa nhớ lại mơ hồ
đang lơ lửng giữa quá khứ và hiện tại. Tôi cần phải theo dõi thêm mới biết
được.
Ngừng một lát, ông nói tiếp.
- Mọi người không nên ở lại đây quá đông sẽ khiến cô ấy thấy không thoải
mái, tốt nhất là để một người ở lại trông thôi.
Dặn dò xong, bác sĩ Ngô lập tức trở về phòng làm việc nhấc máy bấm gọi lại
cho Hy Thần.
- Cô ấy sao rồi?
- Vừa bắt máy hắn đã nôn nóng hỏi.
- Từ lúc tỉnh lại đến giờ cô ấy cứ ngây ngây ngô ngô, cô ấy vẫn nhận thức
được mọi việc xung quanh nhưng không hề nói gì, đến cười cũng không. Bệnh
của cô ấy không giống với những người bị điên thường gặp mà là do tâm lí bị
kích động cùng tổn thương dẫn đến điên và còn có xu hướng tự kỉ. Nhưng xem
ra việc nhớ lại không liên quan tới chuyện cô ấy bị điên mà nguyên nhân chính
là do cậu.
- Bác sĩ Ngô khẳng định chắc nịch.
- Do tôi? Không thể nào!
- Tôi đã quan sát lúc môi cô ấy mấp máy, theo như tôi thấy thì cô ấy gọi tên
cậu.
Đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu, vị bác sĩ thấy vậy liền nói tiếp.
- Cậu nên quay về đi, cô ấy rất cần cậu.
Sự im lặng vẫn kéo dài, mãi mới có tiếng trả lời.
- Tôi sẽ thu sếp về nước sớm, lúc đó chúng ta nói chuyện tiếp. Ông hãy chăm
sóc cô ấy thật tốt.
Không đợi bác sĩ Ngô trả lời hắn đã cúp máy, vị bác sĩ chỉ biết lắc đầu thở
dài. Hy vọng cậu ta sẽ giúp cô gái kia trở lại bình thường.
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Chương 36
Trở Về

N

ắng sớm xiên qua ô cửa sổ bằng kính, phủ lên người cô gái nhỏ một

màng ánh sáng mờ ảo. Ánh mắt đã không còn ngây ngô như lúc mới tỉnh lại mà
thay vào đó là sự u buồn đến ảo não.
- Cạch!
Nghe thấy tiếng mở cửa phòng nó vội vàng nằm xuống giả vờ ngủ, ngay cả
chăn cũng không kịp đắp.
Trong phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả tiếng bước chân và nhịp
thở đứt quãng của người vừa bước vào.
Một bước, hai bước, ba bước...
Đến bước thứ tư thì người đó đã đứng bên cạnh nó, hơi thở đã ổn định hơn
trước. Nó rất muốn mở mắt ra xem người đó là ai nhưng lại sợ gặp phải ánh mắt
dịu dàng cùng nụ cười ấm áp của Hoàng Nguyên. Nhất là từ sau khi nhớ lại, nó
không cách nào đối mặt với Hoàng Nguyên được như trước nữa mặc dù đó là
người nó rất yêu quý và tin tưởng tuyệt đối.
Đó là một ngày trời không có nắng, cũng chính là ngày cô gái có khuôn mặt
giống hệt nó xuất hiện. Hoàng Nguyên đưa nó đến cánh đồng cỏ mà trước đây
hai người từng đến. Thảm cỏ xanh trải dài tới tận chân trời, gió thoang thoảng
mang tâm trạng nặng nề thổi đi xa.
Rồi nó chợt nghĩ về những ngày vừa qua, đau khổ, cô độc, nhớ nhung đều có
cả nhưng nó lại quên mất rằng còn một người vẫn luôn ở bên cạnh chăm sóc
mình, đó là người đang ngồi ngay cạnh nó đây. Rồi lại tự đặt ra câu hỏi: Tại sao
anh ta lại đối tốt với mình như vậy? Chẳng phải trước đây anh ta đến nhìn mặt
mình cũng không muốn hay sao? Nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ tới nghĩ lui vẫn không
tìm được câu trả lời, nó đành đem thắc mắc trong lòng nói ra miệng.
- Tại sao anh lại đối tốt với em như vậy?
- Nó hỏi mà không nhìn Hoàng Nguyên.
...
Không có tiếng trả lời.
Chờ mãi không thấy Hoàng Nguyên trả lời nó đành phải quay sang xem cậu
đang làm gì, đúng lúc đó liền bắt gặp Hoàng Nguyên đang nhìn mình với ánh
mắt rất khác mọi ngày, có gì đó vừa đau đớn lại vừa dịu dàng, sự dịu dàng mà
nó chưa từng thấy bao giờ.
Trước ánh mắt như vậy nó nhất thời không biết phải nói gì, ngượng ngùng
quay sang một bên, ấp úng hỏi.
www.vuilen.com

185

Tác Giả: Chinh Jenny

ĐỊNH MỆNH EM YÊU ANH

- Anh... nhìn... nhìn gì vậy?
- Em hỏi tôi tại sao lại đối tốt với em...
- Hoàng Nguyên đưa tay lên xoay người nó lại, giọng nhẹ bẫng.
- Bởi vì tôi yêu em.
Đoàng!!!
Xét đánh ngang tai, choáng váng tòan tập nhưng phần nhiều là lo sợ, lo sợ
một ngày Hoàng Nguyên sẽ không còn ở bên cạnh cùng nó trò chuyện thật vui
vẻ.
- Em sẽ coi như mình chưa từng nghe thấy gì.
- Nó hờ hững gạt bàn tay của Hoàng Nguyên khỏi vai mình, phủi phủi quần
đứng dậy, trước khi bỏ đi còn để lại một câu.
- Và chúng ta vẫn sẽ là bạn như trước.
Trong ánh chiều tà, bóng dáng cô độc phủ xuống mặt đất phía sau lưng. Nó
vừa đi vừa đưa tay lên vỗ về trái tim đang nhói đau trong lồng ngực, đau vì
không thể đáp trả tình cảm và tấm lòng của Hoàng Nguyên. Nếu là một cô gái
bình thường, nghe được lời tỏ tình như vậy chắc chắn sẽ hạnh phúc tới phát
điên. Tiếc là nó không phải là một cô gái bình thường, mọi thứ thuộc về nó đều
không bình thường. Anh tốt như thế, chắc chắn sẽ tìm được người tòan tâm tòan
ý yêu anh và cô gái đó không phải là nó bởi vì người nó yêu là Hàn Hy Thần.
Cả đời này sẽ chỉ yêu một mình Hàn Hy Thần.
Cảm giác được chiếc chăn mỏng đang được ai đó kéo lên đắp ngang người
mình đưa nó ra khỏi đoạn ký ức vừa rồi, cả người bỗng trở nên căng thẳng đến
mức cứng đờ. Cho đến tận khi môi mình bị một đôi môi mềm mại lành lạnh áp
vào cùng với mùi bạc hà mát lạnh xộc thẳng vào mũi nó mới giật mình mở mắt
ra. Hai ánh mắt một ngạc nhiên một nóng bỏng giao nhau trong giây lát, người
nó từ trạng thái cứng ngắc biến thành mềm nhũn, trái tim nhỏ bé trong lồng
ngực nhảy loạn xạ.
Phải mất đến 30s nó mới thoát khỏi sự choáng ngợp từ nụ hôn của hắn, hai
tay mạnh mẽ đẩy hắn ra, thu người vào góc giường, giọng run run hỏi.
- Anh... là... ai... vậy?
Cái quái gì? Nó vừa làm chuyện điên rồ gì thế này, chính bản thân nó cũng
không hiểu mình đang làm gì.
Ánh mắt lạnh lùng thoáng qua một tia đau đớn, hắn đứng bất động tại chỗ.
Nó cũng đau, đau đến mức tim muốn vỡ vụn. Bao nhiêu ngày chờ mong để
được gặp con người kia, bao nhiêu lần mong được dựa vào bờ vai vững chắc
kia, bao nhiêu lần khao khát được vòng tay rộng lớn kia ôm thật chặt. Người
gần ngay trước mặt, chỉ cần với tay là có thể chạm tới, chỉ cần một bước chân là
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có thể ở trong vòng tay ấm áp của hắn nhưng, nó đã quyết định buông tay làm
sao có thể chạm vào hắn được nữa.
- Em... không nhớ tôi?
- Giọng nói trầm lạnh đã khắc sâu vào tâm trí vang lên trong căn phòng yên
tĩnh.
Nó cố dằn nỗi đau trong lòng xuống, ngây ngô lắc lắc đầu.
- Em... sợ tôi?
- Lần này giọng nói còn chứa đựng cả sự tuyệt vọng.
Nó gật đầu, ánh mắt ngây ngốc pha thêm chút sợ hãi.
- Em không cần phải sợ.
- Hắn dịu dàng nói, tiến thêm một bước lại gần nó.
- Em không nhớ cũng không sao chỉ cần đừng sợ tôi là được, so với việc em
không biết tôi là ai thì việc em không muốn ở cạnh tôi còn đáng sợ hơn.
Nó rất muốn nhào vào lòng hắn mà nói rằng: “Em không quên anh, lại càng
không sợ ở gần anh”. Nhưng không thể, nó đã quyết định buông tay, không thể
vì những lời này của hắn mềm lòng.
Đúng lúc hắn vươn tay ra định kéo nó ôm vào lòng thì cánh cửa một lần nữa
bật mở, Hoàng Nguyên trên tay bưng bát cháo nóng hổi bước vào.
Sân sau bệnh viện không có nhiều người, Hoàng Nguyên đứng đối diện với
Hy Thần, ánh mắt không biểu lộ nhiều cảm xúc nhìn thẳng vào Hy Thần, nói.
- Dù cố gắng thế nào tôi cũng không vượt quá thân phận một người anh trai
trong mắt Thiên Di. Cô ấy quá yêu cậu, có khi còn yêu nhiều hơn cả cậu yêu cô
ấy. Trước mặt người khác Thiên Di luôn tỏ ra không có gì, không đau buồn,
không gào khóc chỉ có sự lạnh lùng cố hữu. Nhưng mỗi ngày cô ấy đều mòn
mỏi chờ cậu quay về. Có một lần, cô ấy nhìn thấy một người giống cậu, bất
chấp đang ở trên đường cao tốc, Thiên Di vội vã xuống xe định chạy qua bên
kia tìm cậu. Vì cậu ngay cả mạng sống của mình Thiên Di cũng không cần...
Tôi nói những lời này không có ý gì khác ngoài việc mong cậu hãy đối tốt với
cô ấy, yêu cô ấy bằng cả trái tim.
Hy Thần chăm chú lắng nghe Hoàng Nguyên nói, từng câu từng chữ đều
khắc sâu vào tâm trí hắn. Hơn một tháng qua không ngày nào hắn không nhớ
đến nó, nhiều lúc chỉ muốn về thẳng Việt Nam bất chấp tất cả mà ôm nó vào
lòng. Nhưng nghĩ đến nó vì hắn mà chịu không ít khổ cực, khao khát trở về liền
bị chính chủ nhân của nó dập tắt.
Những tưởng rời xa nó là lựa chọn đúng đắn ai ngờ lại khiến nó còn đau khổ
hơn, nếu được lựa chọn lại hắn thà để nó nhớ lại tất cả còn hơn là như bây giờ
ngây ngây ngô ngô.
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- Xin lỗi vì đã ép cậu rời xa Thiên Di!
- Hoàng Nguyên đầy hối hận nói với hắn.
- Đó không phải lỗi của cậu, nếu tôi không có ý định từ bỏ thì dù cậu có ép
thế nào nữa tôi cũng không bỏ Tiểu Di lại một mình... cảm ơn vì thời gian qua
đã giúp tôi chăm sóc Tiểu Di, bạn tốt.
Hy Thần mỉm cười vỗ vỗ vai Hoàng Nguyên, hắn không trách Hoàng
Nguyên ngược lại còn phải cảm ơn cậu ấy vì đã giúp hắn nhận ra rằng đời này
kiếp này hắn vĩnh viễn không thể rời bỏ Hoàng Thiên Di.
Còn lại một mình trong phòng, đầu óc nó lại bắt đầu suy nghĩ mông lung, dù
có hận hắn thì tình cảm suốt mười năm qua chẳng thể vì một nỗi uất hận mà trôi
đi. Trái tim vẫn đập mạnh khi bị hắn hôn, đầu óc vẫn choáng váng vì mùi hương
bạc hà mát lạnh, càng không thể phủ nhận khi nhìn thấy hắn trở về quyết tâm
buông tay sớm đã biến mất từ lâu, chỉ là sợ người nào đó đau khổ nên mới giả
điên. Thật là, lúc cần tỉnh táo lại ngây ngây ngô ngô, lúc cần điên lại vô cùng
tỉnh táo. Quãng thời gian tiếp theo nó phải đối mặt với hắn thế nào đây?
- Chị!
- Giọng nói ngang loa phát thanh của Ni Ni khiến nó giật mình, xém chút
nữa lộn cổ từ trên giường xuống dưới đất.
- Con bé này nhỏ giọng một chút.
- Hihi! Em phải thử xem chị có đang bình thường không.
Ni Ni cười cười giải thích, đem đống đồ vừa mang đến đặt trước mặt nó.
- Mang mấy thứ này đến đây làm gì?
- Nó hỏi.
- Cái này là bác sĩ Ngô bảo em mang đến, khi nào thấy chị có biểu hiện
giống như lúc vừa tỉnh lại thì lấy ra cho xem.
Nó nhìn những thứ trước mặt, ánh mắt dừng lại ở cuốn album cũ đã sờn rách
không hiểu tại sao nó lại ở đây.
Bàn tay thon dài nhẹ nhàng miết lên gáy sách, cảm giác thân thuộc lại ùa về,
mặc dù đây không phải cuốn album Hy Thần tặng nó bởi vì nó đã đánh mất lúc
tai nạn rồi nhưng những bức ảnh trong này đều do một người chụp.
- Còn nữa, đây là kết quả thi cuối kỳ của chị.
- Sao cuốn album này... lại ở đây?
Không để ý lắm đến lời Ni Ni vừa nói, mắt nó vẫn không dời cuốn album,
ngập ngừng hỏi.
- Là anh Hy Thần đưa cho em, anh ấy đang ở ngoài kia nhưng không dám
vào vì lo chị sẽ hoảng sợ... thế nào, chẳng phải chị rất nhớ anh ấy à? Sao phải
giả vờ không nhớ anh ấy là ai chứ?
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- Chị cũng không biết nữa! Hôm nay vẫn bình thường, vẫn nhớ rõ anh ấy là
ai nhưng ai dám khẳng định đến ngày mai, sau khi ngủ dậy chị vẫn tỉnh táo. Sau
mỗi giấc ngủ dường như bản thân lại biến thành người khác, chẳng thể nhớ nổi
ngày hôm qua mình như thế nào. Cuộc sống như thế rất mệt mỏi, thà cứ giả vờ
quên còn hơn để Hy Thần mỗi ngày lại phải đối mặt với một con người khác
của chị, một mình chị chịu là được rồi, không thể bắt anh ấy chịu khổ.
- Chị...
- Nếu như tôi cam tâm tình nguyện chịu khổ thì sao?
Hắn từ sau lưng Ni Ni bước đến, nhìn thẳng vào mắt nó, giọng nói trầm lạnh
cắt ngang câu nói của cô bé.
Người nào đó trong mắt chất chứa sự u buồn vừa nghe thấy câu hỏi trân
thành kia lập tức rơi nước mắt, miệng mở ra định nói gì đó nhưng không thể nào
cất thành lời, đành im lặng nhìn hắn.
- So với việc em không nhớ tôi là ai thì không được ở bên em còn đau khổ
hơn.
- Anh vừa nói lúc sáng rồi.
- Nó bật cười trong nước mắt.
- Phải nhắc lại không sợ người nào đó quên mất.
- Hắn cũng cười, một nụ cười vô cùng hạnh phúc, đồng thời tiến lại gần lau
nước mắt cho nó.
Còn một người thứ ba vì không muốn cản trở hai anh chị tâm sự hàn huyên
nên lẳng lặng chuồn ra khỏi phòng, trước khi rời đi không quên nháy mắt với
Hy Thần. Xem ra Thiên Di đã bị cô em yêu quý bán đứng không thương tiếc.
Một ngày rồi lại một ngày trôi qua. Hôm nay là một trong những ngày nó
hoàn tòan tỉnh táo cũng là ngày nó được bác sĩ cho phép ra viện. Từ sớm Ni Ni
cùng Hạo Dân đã chạy đến giúp nó thu dọn đồ đạc, Hy Thần đi làm thủ tục xuất
viện, Bội Doanh cùng Thiếu Thiên đang đi làm visa đi du học không đến được
không nói nữa, còn cái tên Hoàng Nguyên chết tiệt kia tại sao lại không tới cơ
chứ?
Kể ra thì từ cái hôm Hy Thần trở về nó không còn thấy Hoàng Nguyên đến
thăm nữa, mặc dù lúc nhớ lúc không nó vẫn cảm thấy cuộc sống của mình như
thiếu mất điều gì đó.
Đang ngây người ngẫm nghĩ xem thiếu cái gì thì bác sĩ Ngô bước vào, theo
sau là Hy Thần cùng với một xấp giấy tờ gì đó trên tay. Bác sĩ Ngô nở nụ cười
hiền từ mà nó thấy trong suốt những ngày ở đây, giọng nói trầm thấp khàn khàn
dặn dò nó.
- Về nhà rồi phải giữ cho tinh thần thật thoải mái những lúc tỉnh táo đừng
nên suy nghĩ quá nhiều.
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- Vâng!
Sau đó lại quay ra nói với hắn.
- Đây là thuốc an thần phòng trường hợp cô bé bị kích động quá mức bình
thường, còn đây là thuốc bổ mỗi ngày đều phải uống. Những lúc cô ấy không
nhớ gì nếu có thời gian hãy dẫn cô ấy tới những nơi hai người từng tới hoặc
cùng cô ấy làm những việc hai người đã từng làm.
- Cảm ơn!
- Hắn vừa nói vừa cúi đầu một góc 30 độ sau đó tiến lại nắm lấy tay nó, mỉm
cười nói.
- Đến lúc về nhà rồi!
Xe dừng trước cổng, chưa kịp vui mừng vì được về với ngôi nhà thân yêu nó
đã đứng hình vì khuôn mặt một người phụ nữ đập vào mắt. Thật là đến khóc dở
mếu dở với số phận đen đúa của mình, người muốn gặp thì không thấy đâu
người không muốn gặp nhất lại xuất hiện ngay trước cửa nhà mình.
Người phụ nữ kia chính là mẹ nó, người mẹ đã nhẫn tâm đánh chửi nó suốt
thời thơ bé, người mẹ khiến nó lưu lạc tha hương, chịu cảnh người ngoài ghẻ
lạnh đánh đập chửi rủa.
Oán có, hận có, căm ghét có nhưng hơn cả là đau lòng, đau lòng vì bà ta
nhẫn tâm từ bỏ nó.
Vào cái đêm nó bị bắt cóc, vì sợ nên không dám ngủ, thân thể nhỏ bé run rẩy
ngồi sát vào góc tường. Trong đêm khuya tĩnh mịch nghe thật rõ tiếng bọn bắt
cóc nói chuyện.
- Mau gọi cho mẹ nó đòi tiền chuộc đi.
- Một tên nói.
- Sao không gọi cho bố nó?
- Một tên khác hỏi.
- Ông ta đang ở nước ngoài.
Sau đó là tiếng bấm điện thoại, chuông reo mấy hồi mới có người nhấc máy.
- Alô!
- Không hiểu sao bọn bắt cóc lại bật loa ngoài nên nó có thể nghe được
giọng nói của mẹ.
- Con gái bà đang ở chỗ chúng tôi.
- Một tên hắng giọng nói.
- Con gái tôi cũng là con gái Hoàng Hựu Minh muốn vòi tiền thì gọi cho anh
ta đi đừng có làm phiền tôi... tút... tút...
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Lã Uyển Như nói rồi lạnh lùng dập máy. Không một chút lo lắng, không một
lời hỏi thăm.
“Thân hình nhỏ bé trong góc lại càng run rẩy, nước mắt trong suốt rơi đầy
trên mặt. Người mẹ nó hết mực yêu quý kính trọng lại đang tâm vứt bỏ nó.”
Một người mẹ dù có thế nào cũng không bao giờ nhẫn tâm bỏ rơi con mình
nhưng người mẹ ruột thịt trước mặt nó đây còn nhẫn tâm hơn cả bố mẹ nuôi
trước đây của nó. Nhẫn tâm đến mức sẵn lòng vứt bỏ đứa con gái do chính mình
mang nặng đẻ đau.
- Hy Thần, nghe nói hôm nay cháu về nước ta dẫn Thiên Thiên đến gặp
cháu.
Lã Uyển Như tươi cười nói, mắt còn cố tình liếc qua nó một cái. Nó lại nhìn
cô gái bên cạnh bà ta, hai chữ “Thiên Thiên” dội vào tai khiến người nó khẽ run
nhẹ, bà ta vẫn còn nhớ cái tên đó cơ à!
- Thiên Thiên!
Hắn nhìn đứa con gái đứng cạnh Lã Uyển Như rồi lại nhìn nó, thấy tâm trạng
nó không được tốt hắn không nói nhiều lẳng lặng kéo tay nó vào trong nhà bỏ
lại Lã Uyển Như mặt mày đỏ gay vì tức.
- Không sao chứ?
- Hắn xoa xoa đầu nó, hỏi.
Nó chỉ lắc lắc đầu không nói, hai bàn tay nắm chặt vạt áo hắn, người vẫn
chưa hết run.
- Để tôi đưa em lên phòng nghỉ ngơi, ngủ một giấc tỉnh dậy sẽ thấy tốt hơn.
Một mình nằm trong căn phòng rộng lớn, nó không dám nhắm mắt vì chỉ cần
nhắm mắt là những ký ức kinh hoàng kia lại ùa về.
Những tưởng chỉ cần được ở bên hắn thì nó sẽ không còn nhớ đến những tổn
thương trong qua khứ vậy mà khi vừa gặp người phụ nữ kia nó liền mất kiểm
soát, trong lòng cứ dâng lên một nỗi lo sợ vô hình.
Nghĩ rồi lại nghĩ, nó chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, một giấc ngủ
không bình yên.
Cùng lúc đó ở Bar Paradise, không ánh sáng mờ ảo không tiếng nhạc sập
sình chỉ có mùi rượi tây nồng nàn tràn ngập không khí.
Hoàng Nguyên ngồi cạnh quầy bar, cái đầu nghiêng ngả thỉnh thoảng lại gục
lên gục xuống. Từ bỏ tình cảm từ thời thơ bé thật không dễ dàng như cậu tưởng
nhưng Hoàng Nguyên chẳng thể làm gì khác ngoài cách buông tay.
- Anh không ở cạnh cô thanh mai trúc mã đáng yêu của anh nữa à?
Giọng nói trong trẻo vang lên bên tai, mùi nước hoa đắt tiền xộc vào mũi xua
đi mùi rượu mạnh trong không khí. Hoàng Nguyên quay sang nhìn cô gái vừa
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ngồi xuống cạnh mình, thoáng ngây người khi nhìn thấy khuôn mặt của cô ta.
Nhưng rồi cậu lại quay đi uống nốt ly rượu trong tay, môi khẽ nhếch lên.
- Chuyện của tôi không cần cô quan tâm.
Sau khi để lại câu nói lạnh lùng ấy, Hoàng Nguyên cầm áo khoác lảo đảo ra
khỏi quán bar, bỏ lại Hạ Nhi vẻ mặt đầy bất mãn cùng tổn thương nhìn theo
bóng lưng cậu.
- Anh vì cô ta mà đau khổ thì em cũng có thể vì anh khiến cô ta biến mất mãi
mãi.

Chương 37
Trả Thù

M

ây đen giăng kín trời, từng cơn gió mạnh mẽ cuốn bụi bay mù mịt,

không có tiếng sấm cũng không có chớp sáng nhập nhòe chỉ có tiếng gió rít ghe
thật ghê rợn.
Nó ngồi bên cửa sổ ngây ngốc nhìn con đường vắng bụi bay mù mịt. Ngoài
cái tên Hoàng Thiên Di và bản thân đang bị bệnh rối loạn thần kinh lúc nhớ lúc
quên mà cô bé tên gì nó cũng chẳng nhớ đã nói trên dưới hai chục lần với nó ra
thì đầu óc nó hoàn tòan trống rỗng, không một chút ký ức, trong lòng là cảm
giác lo sợ mơ mơ hồ hồ.
Chẳng bao lâu thì trời đổ mưa, những hạt nước trong suốt đập vào tấm kính
cửa sổ chảy xuôi xuống tạo thành những vệt dài loang lổ. Nó giơ tay chạm vào
tấm kính, miết nhẹ theo một giọt nước vừa rơi xuống. Đôi lông mày thanh tú
nhíu chặt, đôi môi nứt nẻ mấp máy nói gì đó không rõ ràng.
Ring!!!
- Là âm báo tin nhắn từ điện thoại của nó.
“Tôi cần nói chuyện với cô về Hoàng Nguyên, gặp nhau ở Parkson. Hoàng
Thiên Di.”
Nó cầm điện thoại đọc đi đọc lại tin nhắn đến năm, sáu lần, não cố gắng vận
động để nhớ xem Hoàng Nguyên là ai và còn cả tên người gửi nữa. Nhưng nghĩ
mãi cũng chẳng ra, đầu lại còn đau hơn. Nhìn ngoài trời đang mưa ngày một
lớn, nó do dự không biết có nên đi hay không thì có một tin nhắn mới gửi đến.
“Hoàng Nguyên đang gặp nguy hiểm”.
Mặc dù không nhớ nhưng nó dám chắc cái tên Hoàng Nguyên này có liên
quan đến mình bởi vì trong danh bạ có lưu tên Hoàng Nguyên và có cả tin nhắn
Hoàng Nguyên gửi cho nó mấy ngày trước. Nếu đã có liên quan thì phải đi xem
người ta thế nào nhỡ đâu tên đó có họ hàng hay thân quen với nó thì lúc đấy có
hối cũng không kịp.
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Một điều không may là trong nhà không có ai, nó lại còn chẳng nhớ Parkson
là chỗ quái nào thôi thì bắt taxi bảo họ đưa đến đó cũng được nhưng còn cái
người nó gặp lúc vừa ngủ dậy về nhà không thấy nó đâu chắc chắn sẽ rất lo
lắng. Nghĩ nghĩ mấy giây nó lôi tập giấy nhỏ trong túi áo ra viết mấy chữ rồi
dán trên mặt bàn sau đó mới rời khỏi nhà.
Parkson là một khu giải trí lớn nằm ở khu đô thị mới, bình thường ở đây rất
đông người nhưng hiện tại với cái tiết trời mưa gió bão bùng như thế này thì
khu giải trí ngay cả bóng ma cũng chẳng có.
Nó đứng trước cổng lớn chờ đã được 15 phút mà chẳng thấy người hẹn gặp
đâu, đang ngó nghiêng xung quanh thì nó bị một đôi tay rắn chắc giữ chặt lấy
sau đó chẳng còn biết gì nữa.
- Bốp!
Mặt bị tát một cái đau điếng nó mới lơ mơ tỉnh lại, ánh sáng trong phòng
khiến nó phải mất một lúc mới nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Nó thấy mình đang
ngồi trong một căn phòng rất rộng, bài trí xa hoa lộng lẫy, tay chân đều bị chói
chặt. Trong phòng chỉ có khoảng chục người và nổi bật nhất là ba người một
nam hai nữ đang ngồi uống trà trên bộ sofa sang trọng.
- Đại ca nó tỉnh rồi.
- Một tên con trai đứng cạnh nó nói.
Lúc này ba người kia mới từ từ tiến tới gần, người con trai cao khoảng
1m75, tóc nâu đỏ, khuôn mặt hơi trẻ con với là da trắng mịn nhưng đôi mắt lại
lạnh lẽo không chút cảm xúc. Cô gái đang khoác tay cậu ta tóc xoăn dài đến
ngang lưng, khuôn mặt xinh đẹp hơi vênh lên vẻ khinh khỉnh. Còn một người
nữa, là cô gái đi sau hai người kia, cô ta thế quái nào lại trông giống hệt nó.
- Nghe nói cô đã nhớ lại tất cả?
- Người con trai môi hơi nhếch lên tạo thành nụ cười xấu xa, hỏi.
- Tôi có quen mấy người à?
- Nó vừa hỏi vừa nhìn ba người trước mặt bằng ánh mắt khó hiểu. Ba người
này nó cảm thấy mình đã từng gặp qua nhưng lại chẳng thể nhớ nổi họ là ai.
- Hình như cô ta vẫn chưa nhớ!
- Cô gái đang khoác tay lên con trai nhướn mày nói.
- Cô ta đã nhớ lại tất cả rồi chỉ là thần kinh cô ta có vấn đề nên lúc nhớ lúc
quên thôi.
- Cô gái có khuôn mặt giống hệt nó giải thích.
- Như thế hành hạ cô ta càng vui.
Hy Thần sau khi thi tốt nghiệp lập tức trở về nhà, thật không yên tâm khi để
nó ở nhà một mình. Chỉ vì hôm qua trong lúc nó vẫn đang bình thường bắt hắn
hứa sẽ đi thi tốt nghiệp đúng quy định nếu không hắn đã lùi lịch thi lại.
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Về đến nhà trời đã chạng vạng tối, căn nhà tối om không một ánh đèn, trời
lại còn mưa tầm tã. Hắn nhanh chóng mở cửa rồi vội vàng chạy lên phòng. Căn
phòng không có ai.
Hắn từ lo lắng biến thành hoảng hốt, chạy khắp nhà tìm nó vẫn không thấy,
gọi điện cho bọn Bội Doanh với Hạo Dân bọn họ cũng đều nói không biết. Đến
khi bắt gặp tờ giấy nhớ nó để lại trên bàn hắn mới biết là nó đã ra ngoài, trong
lòng lại càng bất an hơn, hắn sợ nó lại biến mất như mười năm trước. Hiện tại
nó đang không nhớ gì đi lung tung rất nguy hiểm không biết chừng bị bắt cóc
rồi cũng nên.
Bất chấp trời mưa lớn, hắn đánh xe ra khỏi gara lao đi tìm nó. Trong lòng
thầm cậu nguyện nó không xảy ra chuyện gì.
Quay trở lại nơi nó đang bị bắt giữ, lúc này trong căn phòng chỉ còn lại bốn
người là nó và ba người kia. Theo như những gì nó nghe được từ cuộc nói
chuyện của ba người kia thì tên con trai tên là Jason, cô gái nhìn giống hệt nó
tên Hạ Nhi và cô gái còn lại tên Lê Thi.
- Chúng ta nên bắt đầu hành hạ cô ta bằng trò gì trước?
- Jason xoa xoa tay, nhìn nó bằng ánh mắt thích thú.
- Theo em thấy thì con gái quan trọng nhất là trinh tiết, cứ cho cô ta một viên
thuốc rồi nhốt cô ta vào phòng cùng với một trong mấy thằng đàn em của anh
để cô ta thác loạn một đêm.
- Lê Thi cất giọng choe chóe góp ý.
Nó khẽ rùng mình một cái, lòng không hiểu tại sao ba người kia lại đối xử
như vậy với mình. Hạ Nhi thì sợ xanh mặt trước cái trò khủng bố của Lê thi,
cuối cùng cô ta cũng lên tiếng góp vui.
- So với việc hành hạ thể xác thì hành hạ tinh thần cô ta còn vui hơn nhiều.
Tôi biết có một loại thuốc kích thích thần kinh khi tiêm vào người sẽ sinh ra ảo
giác, tâm trí mê loạn, chúng ta tiêm cho cô ta một liều sau đó kể cho cô ta nghe
chuyện cũ cộng với mấy tấm ảnh và mấy đoạn phim Jason lấy được ở chỗ Hy
Thần. Đảm bảo cô ta sẽ đau khổ đến mức sống không bằng chết.
Người bị Jason giữ chặt, không thể kháng cự dù chỉ một chút, nó đành
giương mắt để Hạ Nhi tiêm thứ chất lỏng kia vào người. Trong đầu bỗng hiện
lên khuôn mặt của người nó vừa gặp sáng nay. Đôi mắt thật lạnh lùng nhưng ẩn
sâu trong đó là một chút dịu dàng, một chút ấm áp cộng với một chút yêu
thương. Người đó tên là Hàn Hy Thần... Hàn Hy Thần là người mà nó sẽ yêu
suốt đời suốt kiếp. Nó như bừng tỉnh khỏi cơn mê lâu ngày, cuối cùng thì cũng
nhớ ra được người chiếm trọn trái tim mình là ai.
Cánh tay bị tiêm thuốc hơi nhói lên, ngay sau đó là cảm giác lâng lâng mơ
hồ, cảnh vật trước mắt cứ xoay vòng vòng, nó chẳng thể nhìn rõ những thứ xung
quanh nữa. Nó nghe loáng thoáng có tiếng con gái.
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- Thuốc hơi mạnh phải đợi một chút.
Mất khoảng 15 phút, đầu óc nó mới tỉnh táo một chút, mọi thứ trong phòng
cũng không còn quay vòng vòng nữa. Lúc này Hạ Nhi mới kéo ghế đến ngồi
cạnh nó, chiếc miệng xinh xắn bắt đầu kể cho nó nghe câu chuyện về một cô bé
tên Hoàng Thiên Di. Rồi lần lượt những bức ảnh được bày ra trước mặt nó,
những đoạn phim lần lượt được chiếu trên ti vi. Từng lời nói, từng hình ảnh
khắc sâu vào tâm trí nó. Đến lúc này, trí nhớ bị ngủ quên mới trỗi dậy, hiện lên
thật rõ ràng trong đầu nó.
Trước mắt bỗng hiện lên những hình ảnh mờ ảo đan xen giữa quá khứ và
hiện tại, vui buồn hạnh phúc đau khổ lẫn lộn, nó dường như đang xem một đoạn
phim ngắn kể về cuộc đời của mình vậy.
Ảo ảnh bị phá vỡ khi một bức ảnh được đưa ra trước mặt nó kèm theo giọng
nói không cao không thấp của Hạ Nhi.
- Cô chắc chưa được xem bức ảnh này đâu nhỉ, có nhận ra người trong bức
ảnh này là ai không?
Nó nhìn thật kĩ hai người trong bức ảnh, trong lòng chợt dâng lên cảm giác
chua xót, cổ họng đắng ngắt không nói nên lời.
Trong ảnh Hy Thần nằm trên bãi cỏ xanh ngát, hai mắt khép lại như đang
ngủ, phía sau là ngôi nhà gỗ màu trắng cùng với khóm tử đinh hương màu xanh
saphia. Còn cô gái có mái tóc màu hạt dẻ, đang cúi xuống hôn Hy Thần chẳng
phải là Tử Di - chị gái của nó sao.
Chẳng có từ ngữ nào có thể diễn tả hết cảm xúc của nó lúc này. Mặc dù Tử
Di là chị gái nó nhưng không hiểu sao nó vẫn thấy rất khó chịu khi nhìn vào bức
ảnh kia.
- Bức ảnh này tôi lấy được từ trong ví của Hy Thần... cô không ngờ đúng
không? Người Hy Thần yêu là chị gái cô, chị gái cô cũng rất yêu Hy Thần. Cô
giống như người thứ ba chen vào giữa họ vậy.
Nó muốn nói là không phải nhưng tiếng chưa kịp phát ra đã bị câu nói tiếp
theo của Jason chặn lại.
- Bây giờ chị gái cô đã chết, cô đương nhiên trở thành người thay thế. Những
gì cậu ta nói với cô chỉ tòan là những lời lừa gạt thôi.
Máu từ mũi chảy vào miệng tanh nồng đánh thức chút ý chí còn xót lại, nó
gằn giọng nói.
- Anh câm miệng lại cho tôi.
Jason chỉ nhếch môi, cao giọng đề nghị.
- Nếu như cô không tin tôi sẽ gọi cho Hàn Hy Thần để đối chất.
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Nói là làm, Jason lấy điện thoại của nó ra, bật nguồn và bấm gọi cho Hy
Thần. Chuông vừa mới reo lần thứ nhất hắn đã lập tức bắt máy.
- Tiểu Di em đang ở đâu?
Nó có thể nghe ra sự lo lắng trong giọng nói của hắn, trong lòng thấy ấm áp
hơn một chút.
- Hy Thần, em có chuyện muốn hỏi anh, anh phải hứa sẽ trả lời thật lòng
nhé.
- Giọng nó run run.
- Được!
- Người anh yêu thực sự là ai?
- Là em.
- Vậy còn Tử Di?
- Cô ấy... là bạn.
Nó cho dù có ngốc cũng nhận thấy sự lúng túng qua câu trả lời của hắn.
- Còn bức ảnh trong ví của anh thì sao?
Nó thật sự không muốn hỏi câu này nhưng nếu không hỏi nó sẽ không thể
chứng minh những gì Jason nói là sai, một phần là vì lo sợ câu trả lời của hắn sẽ
không như mình mong muốn.
Đã gần một phút trôi qua mà đầu dây bên kia vẫn không có tiếng trả lời, môi
nó nhếch lên tạo thành nụ cười nửa miệng, giọt nước mắt trong suốt lăn dài trên
má.
- Cúp máy đi rồi muốn làm gì tôi thì làm.
Giọng nó như van xin, lại có chút dửng dưng.
- Nhưng trước tiên tôi muốn hỏi ba người một câu. Tại sao mấy người lại
muốn làm hại tôi?
Ba người kia nhìn nhau, Jason là người lên tiếng trước.
- Dù sao cô cũng sẽ đi theo chị gái cô, coi như tôi có lòng tốt cho cô biết
nguyên nhân vậy.
- Jason nhìn nó bằng ánh mắt đầy thù hận, bắt kể lại quá khứ.
- Gia đình tôi vốn rất hạnh phúc cho đến khi mẹ tôi phát hiện bố tôi ngoại
tình. Từ một gia đình hạnh phúc biến thành những trận cãi vã, đập phá đồ đạc
ngày đêm. Năm đó tôi mới mười tuổi, chỉ biết giương mắt nhìn bố mẹ cãi nhau
mà không thể làm gì. Mẹ tôi lại bị bệnh tim, thể trạng vốn rất yếu chẳng bao lâu
thì bà ốm nặng nằm liệt giường. Bố tôi không những không quan tâm mà còn
sớm ngày ở bên tình nhân của ông ta. Có một lần mẹ cố gắng rời khỏi giường,
đi tìm người đàn bà kia, sau lần đó mẹ tôi không bao giờ quay trở về nữa bởi vì
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bà lên cơn đau tim trên đường về nhà và qua đời ngay hôm đó. Người đàn bà
kia chính là người gây ra cái chết cho mẹ tôi, khiến tôi không thể gặp bà lần
cuối. Người yêu thương tôi nhất cũng là người tôi yêu thương nhất đã phải chết
trong đau đớn và cô độc.
Tôi hận bố bao nhiêu thì càng hận người đàn bà ngoại tình với ông ta bấy
nhiêu. Tôi đã thề sau này lớn lên nhất định sẽ trả thù cho mẹ tôi và trớ trêu thay
bà ta lại là mẹ của cô - Lã Uyển Như... Tôi muốn bà ta phải nếm thử mùi vị đau
khổ khi mất đi người thân là như thế nào.
Sau cái chết của chị gái cô, bà ta dường như phát điên vậy nên tôi đã định
dừng tay. Cho đến khi Hàn Hy Thần nhờ tôi điều tra về cô. Ha ha thật không
ngờ cô lại chính là đứa con gái bị mất tích của bà ta, vì vậy tôi quyết định lên kế
hoạch trả thù một lần nữa.
- Anh... Trần Minh Tú! - Nó tức giận nhìn tên con trai ánh mắt đầy thù hận
trước mặt, đến tận bây giờ nó mới nhớ ra cậu ta.
- Ồ bây giờ cô mới nhớ ra tôi cơ à! Thế nào cảm thấy tức giận vì tôi lợi dụng
người cô yêu à? Tôi nghĩ cô phải cảm ơn tôi mới đúng, tôi đã giúp cô khá nhiều
chuyện đấy. Để tôi kể tiếp cho cô nghe nhé.
- Anh...
- Cô có nhớ chiếc hộp gỗ chứa quyển album chụp tòan ảnh của chị cô và Hy
Thần cùng với chiếc usb lưu mấy đoạn phim của họ không? Nếu không nhờ tôi
đặt ở vị trí dễ tìm đó thì có lẽ đến tận bây giờ cô vẫn không biết về nó đâu. Hay
là cái vụ cô bị Lã Uyển Như bắt cóc ấy cũng chính là do tôi tạo cơ hội cho hai
mẹ con cô gặp nhau, chẳng phải sau lần đó cô cũng nhớ ra ít nhiều còn gì.
Ngoài ra thì mấy cái vụ bắt cóc Hạo Dân với Bội Doanh, còn cả vụ phá quán
bar của cô đều là do tôi làm, vốn định mượn tay bọn nó cho cô một trận ai ngờ
Hàn Hy Thần với Hoàng Nguyên hết lần này đếm lần khác làm anh hùng cứu
mỹ nhân phá hỏng kế hoạch của tôi.
Mãi mới nghĩ ra kế mới là để Hạ Nhi đóng giả cô để tăng thêm phần kịch
tính, giúp cô khôi phục trí nhớ rồi cho cô đi theo chị cô. Thế nào, cô thấy kế
hoạch mới của tôi hay chứ?
- Khốn kiếp!
- Cái này cô không nên trách tôi, phải trách mẹ cô mới đúng.
Rầm!!!
Minh Tú vừa dứt lời thì cánh cửa sau lưng nó bị đạp tung ra, Hy Thần cùng
mấy người nữa đồng loạt xông vào.
Minh Tú không ngạc nhiên khi thấy mấy vị khách không mời mà đến bởi vì
cậu ta còn đang mải nhìn người phụ nữ cậu ta căm ghét nhất trên đời - Lã Uyển
Như.
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- Minh Tú!
Chất giọng trầm lạnh vang lên khiến Minh Tú giật mình thu lại ánh mắt thù
hận. Lúc này cậu ta mới nhớ ra mình đang làm gì, nhanh như cắt cậu ta rút con
dao từ sau lưng ra, cắt đứt dây chói trên người nó rồi kéo nó lùi lại.
- Lã Uyển Như chắc bà cũng biết cô ta là ai rồi nhỉ?
Minh Tú nhìn thẳng Lã Uyển Như hỏi, tay cầm dao đưa lên kề sát cổ nó.
- Cậu...
Bàn tay run rẩy của Lã Uyển Như nắm chặt lại, môi run run không nói nên
lời, bà ta chỉ có thể bất lực nhìn Trần Minh Tú đang đe dọa tính mạng con gái
mình.
- Đối với cái chết của Hoàng Tử Di bà không được chứng kiến, hôm nay tôi
sẽ cho bà biết việc tận mắt chứng kiến con gái mình bị giết mà chẳng làm được
gì đau khổ như thế nào.
Trần Minh Tú dí sát lưỡi dao sắc lạnh vào cổ nó, làn da mỏng bị cứa nhẹ một
đường, không gây chết người nhưng đủ để kích thích sự sợ hãi trong lòng mỗi
con người ở đây. Từ chiếc cổ trắng ngần, những giọt máu màu đỏ thẫm nhỏ ra
làm ướt lưỡi dao sắc lạnh. Ánh mắt Minh Tú lướt qua từng người, môi hơi
nhếch lên, thì thầm vào tai nó.
- Cô thấy vui chứ, chính tôi đã sắp đặt để cô được gặp họ lần cuối trước khi
chết.
Nó lúc này đang đau lòng muốn chết còn hơi đâu mà vui với cả không vui, bị
giọng nói lạnh lẽo của Minh Tú làm cho giật mình, nó mới nhận ra hoàn cảnh
hiện tại của mình.
Đưa mắt nhìn từng khuôn mặt trong phòng, đầu tiên ánh mắt nó dừng lại trên
người Hàn Hy Thần, rất nhanh sau đó chuyển sang người Lã Uyển Như, ánh
mắt vô cảm bỗng chốc trở nên u ám, nó giơ tay chỉ thẳng vào Lã Uyển Như,
hỏi.
- Bà ta làm gì ở đây?
- Để nhặt xác cô.
- Minh Tú trả lời.
- Uỵch!
Tất cả những người có mặt trong phòng đều tròn mắt nhìn Trần Minh Tú bất
tỉnh lăn ra đất.
Tua lại 5s trước.
Trần Minh Tú nói ra câu ấy càng làm lửa giận trong lòng nó bùng lên dữ dội,
ngoài bản thân nó ra thì không ai có quyền lấy đi mạng sống của nó cả. Nhân
lúc cậu ta còn đang mải liếc nhìn Lã Uyển Như nó dùng hai tay kéo bàn tay
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đang cầm dao ra xa khỏi cổ mình rồi dùng chân làm một cú đã ngược vào đúng
chỗ hiểm của Minh Tú khiến cậu ta phải buông con dao ra, vội vàng cúi xuống
ôm bảo bối. Ngay lúc đó nó xoay người rút thanh sắt mà lúc trước nó thấy một
tên đàn em của Trần Minh Tú để quên ở gần đó đập mạnh vào đầu cậu ta làm
cho cậu ra bất tỉnh.
Quay lại hiện tại.
Mọi người đều thở phào vì nó không còn nguy hiểm thì lại được một phen
kinh hồn bạt vía khi thấy nó nhặt con dao dính máu từ dưới đất lên, rạch một
đường trên cánh tay, nụ cười trên môi nó lạnh ngắt.
Máu tươi chảy ra nhanh chóng thấm đẫm lớp vải áo màu trắng sữa, từ từ nhỏ
giọt xuống nền đất lạnh giá.
- Tiểu Di...
- Anh thấy đau lòng à?
Nó nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng nhẹ bẫng tựa như có như không.
- Nghe anh giải thích đã.
- Không cần đâu, tôi đã nghe chán những lời giải thích của anh rồi... Tử Di
chết rồi vẫn có thể khiến anh yêu chị ấy đến như vậy.
Ngay từ đầu đáng lẽ nó không nên thích Hàn Hy Thần, chẳng phải Tử Di với
Hy Thần có hôn ước với nhau hay sao. Là em không nên tranh giành người yêu
với chị gái mình mới phải. Vậy mà nó đang làm trò ngu ngốc gì thế này, vì hắn
mà không ngại làm tổn thương ngay cả bản thân mình.
- Có phải nếu tôi chết thì anh cũng sẽ nhớ đến tôi giống như nhớ chị ấy?
- Thiên Thiên con đừng như vậy! Mẹ...
- Bà im đi! Ai cho bà lên tiếng ở đây?
Lã Uyển Như vừa lên tiếng khuyên can thì đã bị nó chặn lại, ánh mắt tràn
ngập đau khổ phút chốc biến thành lạnh lẽo đến rợn người. Sự thù hận chất
chứa suốt từ lúc mới nhớ lại đến bây giờ mới có cơ hội bùng phát.
- Bà không phải mẹ tôi, trước đây không phải, sau này lại càng không phải.
Những năm tháng tôi bị bà đánh đập, ghẻ lạnh, những năm tháng tôi lưu lạc ở
bên ngoài, phải sống với những người chỉ coi tôi như con vật, những năm tháng
tôi lang thang đầu đường xó chợ, bà có trả lại được cho tôi không? Tôi thà
không có mẹ còn hơn có một người mẹ nhẫn tâm độc ác như bà.
- Thiên Thiên, mẹ xin lỗi, là mẹ sai khi đối xử không tốt với con.
“Cô có biết vì sao mẹ cô lại lạnh nhạt với cô không? Bởi vì cô là con gái của
Hoàng Hựu Minh - người đàn ông đã khiến bà ta phải chia tay với người bà ta
yêu suốt năm năm trời, nực cười thay người đàn ông bà ta yêu suốt năm năm ấy
lại là bố của Hàn Hy Thần - Hàn Hy Trác. Sau này gặp lại Hàn Hy Trác, bà ta
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đã sắp đặt cho chị gái cô và Hy Thần đính ước, dùng cái hôn ước ấy để làm lá
chắn cho mối quan hệ mờ ám giữa hai người họ. Cuối cùng mọi chuyện cũng bị
vợ của Hàn Hy Trác phát hiện, bà ấy trong lúc tức giận đã đâm chết chồng mình
rồi tự sát.
- Tại sao anh lại biết những chuyện này?
- Làm bạn thân của Hàn Hy Thần bao năm chẳng nhẽ tôi lại không biết được
những chuyện này.
Đoạn hội thoại giữa nó và Minh Tú một tiếng trước lại hiện lên trong đầu.
Cứ như một sự ám ảnh không thể nào dứt.
Lã Uyển Như là nguyên nhân gián tiếp gây ra cái chết của bố mẹ Hy Thần,
nếu hắn biết sự thật này sẽ không bao giờ có thể chấp nhận nó nữa. Đẩy nó vào
bước đường này là do người đàn bà tàn nhẫn kia. Bà ta hết lần này đến lần khác
chia rẽ tình cảm của nó, ngay cả lúc nó bị bắt cóc bà ta cũng không màng, bây
giờ cũng tại bà ta mà nó không thể nào ở bên người nó yêu. Một chữ hận thôi
chưa đủ, nó muốn bà ta phải dày vò ân hận cả đời.
Nó đưa con dao dính máu lên sát cổ, giọt nước mắt cố kìm nén cuối cùng
cũng lăn dài trên má, đã diễn kịch thì phải diễn cho đạt.
- Hàn Hy Thần, em muốn hỏi anh một lần cuối, rốt cuộc Tử Di là gì đối với
anh?
- Anh... cô ấy là... Em mau bỏ dao xuống đi đã, anh với cô ấy không như em
nghĩ đâu.
- Em hiểu rồi... đến cuối cùng anh vẫn không thể trả lời.
“Xin lỗi anh Hy Thần, những gì mẹ em gây ra cho anh và gia đình anh, em
sẽ thay bà ta trả. Xin lỗi vì không thể ở bên anh được nữa, mãi mãi rất xa còn
em thì mệt mỏi qua rồi!”
Nói đoạn nó quay sang nhìn Lã Uyển Như.
- Lã Uyển Như bà hãy nhớ thật kĩ, lí do tôi chết ngày hôm nay chính là vì
muốn bà phải ân hận, đau khổ suốt quãng đời còn lại.

Chương 38
Kết Thúc

P

hòng bệnh trắng toát, mùi thuốc khử trùng nồng nặc, nó lặng yên nằm

trên chiếc giường trắng, hai mắt nhắm chặt không để lộ bất cứ sự buồn thương
hay đau đớn nào.
Bác sĩ bảo do tác dụng của một loại thuốc kích thích nên nó chưa tỉnh lại
ngay được. Hắn ngồi bên cạnh ngắm nhìn nó, ánh mắt thật dịu dàng và ấm áp.
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Chỉ có mình cô bé này mới khiến trái tim hắn rung động, cũng chỉ có cô bé này
mới xua đi sự lạnh giá trong lòng hắn. Ngay từ khi còn là một cậu bé, hắn đã
quyết tâm bảo vệ nó đến cùng, sẽ không để nó chịu bất kì tổn thương nào. Nhớ
lại buổi tối ngày hôm qua, hắn đã rất sợ khi nó định tự tử, có trời mới biết lúc đó
trái tim hắn như đã ngừng đập. Cũng may mà Hoàng Nguyên theo đường cửa sổ
nhẹ nhàng tiến vào đánh ngất nó không thì không biết sẽ có chuyện điên rồ gì
xảy ra.
Hàng mi cong cong khẽ rung, nó từ từ mở mắt, nhìn thẳng vào khuôn mặt
đẹp trai của hắn. Đáy mắt lộ rõ sự đau đớn cùng tội lỗi. Hắn vì nó mà làm nhiều
chuyện như vậy còn nó thì sao, nó là con gái của người đã gián tiếp gây ra cái
chết của bố mẹ hắn. Nếu có một ngày hắn phát hiện ra liệu hắn có còn yêu nó
không? Đến lúc đó nó sẽ không còn đủ can đảm để đối mặt với hắn mất.
- Em tỉnh rồi.
Thanh âm trầm lạnh mang theo sự dịu dàng cùng quan tâm kéo nó ra khỏi
suy nghĩ. Một cảm giác ấm áp chợt lan tỏa trong lồng ngực. Trong tình yêu đôi
khi chỉ cần một sự quan tâm nho nhỏ cũng khiến lòng ta ấm áp.
Cố kìm nén nụ cười đang chuẩn bị nở trên môi, nó lạnh lùng quay ra phía
cửa sổ, mắt dán chặt vào nền trời xanh thẳm. Trời vẫn trong xanh như vậy mà
tại sao trong lòng lại nổi giông bão.
- Em vẫn còn giận chuyện của Tử Di? - Hắn hỏi.
Nó phân vân một hồi định không trả lời nhưng im lặng chẳng phải đồng
nghĩa với thừa nhận hay sao.
- Tử Di là chị gái của tôi sao tôi có thể giận chứ?
- Ý anh là em vẫn đang giận anh?
Thật ra nó chẳng giận gì cả, cũng hiểu rõ người hắn yêu là nó, trong khoảng
thời gian nó mất tích giữa họ có chuyện gì nó cũng chẳng để bụng. Hôm qua
kích động đến mức muốn tự tử cũng chỉ tại thuốc kích thích cùng với những lời
nói khiêu khích của Trần Minh Tú và còn vì muốn kiếm lí do khiến hắn nghĩ
rằng nó vì hiểu lầm chuyện của hắn với Tử Di nên mới làm như vậy để che dấu
việc mình muốn thay mẹ trả nợ cho hắn. Không ngờ tự tử không thành bây giờ
hắn lại hỏi câu này khiến nó không biết phải trả lời thế nào, đành im lặng nhìn
hắn, mà im lặng đồng nghĩa với thừa nhận.
- Tiểu Di, anh và chị gái em vốn dĩ không yêu nhau, có muốn cũng không
thể bởi vì Tử Di là em gái cùng cha khác mẹ của anh.
Ầm!!!
Cái gì? Hắn vừa nói cái gì? Em gái cùng cha khác mẹ! Không phải nó đang
nghe nhầm đấy chứ???
Nhận ra sự ngạc nhiên trên khuôn mặt nó, hắn khẽ mỉm cười, tiếp tục nói.
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- Trước đây anh không thể nói vì trước lúc Tử Di mất đã bắt anh hứa không
được nói chuyện này cho ai biết bao gồm cả em, cô ấy làm vậy vì muốn bảo vệ
danh dự cho mẹ em, không muốn người ngoài nói bà ấy có chồng rồi mà còn
ngoại tình và vì không muốn em đau lòng nữa.
- Tại sao anh lại nói với em chuyện này, anh đã hứa với chị gái em?
Sau khi lấy lại được bình tĩnh nó cất tiếng hỏi.
- Bởi vì anh không muốn em hiểu lầm, chắc Tử Di cũng không giận vì anh
thất hứa đâu.
Hắn cười cười, đưa tay lên nhéo mũi nó.
- Em cũng không cần thấy có lỗi vì những gì mẹ em đã làm.
- Tại sao?
Lòng nó có chút nhộn nhạo, không phải hắn đã biết hết mọi chuyện rồi đấy
chứ.
- Mẹ em vốn không có lỗi, bà ấy và bố anh đã yêu nhau từ trước, mẹ anh chỉ
là người đến sau nên không thể trách mẹ em được. Cô bé ngốc không ngờ em
lại định dùng cái chết để trả nợ thay mẹ mình.
- Hy Thần!
Nó xúc động đến mức nước mắt lưng tròng, trong lòng cũng thấy nhẹ nhõm
hơn hẳn. Chưa đầy 5 giây nó đã bật dậy ôm chầm lấy hắn, mặt dụi dụi vào vòm
ngực vững chắc, cảm nhận mùi bạc hà man mát. Hắn cũng vòng tay ôm lấy nó,
đáy mắt không còn sự lạnh lẽo mà thay vào đó là sự ấm áp đã bị chôn vùi từ lâu.
Tiết trời tháng sáu, oi bức đến khó chịu, nó trong tà váy trắng, nụ cười rạng
rỡ như ánh mặt trời. Đặt bó tử đinh hương thơm ngát xuống trước mộ Tử Di, nó
vui vẻ nói.
- Chị, em đến thăm chị đây! Còn mang đến loại hoa chị thích nhất nữa... Dạo
này chị vẫn khỏe chứ? Từ sau giấc mơ đó em không còn gặp lại chị nữa.
Nó nửa ngồi nửa quỳ trước mộ.
- Còn rất nhiều điều em muốn nói với chị... Em muốn xin lỗi vì trước đây đã
ghen với chị, còn đến đây chửi mắng chị, em thực sự xin lỗi, em đúng là người
ngốc nghếch mà, cực kì ngốc. Em còn muốn cảm ơn chị nữa, cảm ơn vì đã giúp
em nhớ lại tất cả nhưng... Về chuyện tha thứ cho mẹ, em thực không làm được,
bà ấy gây ra cho em quá nhiều sự tổn thương, em không có cách nào để bỏ qua
những chuyện đó. Chị... mong chị hãy hiểu cho em.
Yên lặng một hồi, nó lấy lại vẻ tươi vui lúc mới đến, tiếp tục liến thoắng.
- Hy Thần gần đây bận ôn thi không thể đến thăm chị, anh ấy nhờ em gửi lời
xin lỗi đến chị vì đã thất hứa, chị sẽ không giận anh ấy đúng không? À còn nữa
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sau khi Hy Thần thi đại học bọn em sẽ sang Mỹ thăm bố, bố chắc chắn sẽ rất
ngạc nhiên cho xem.
Và cứ thế trong cơn gió mùa hè thoang thoảng, ánh nắng vàng rực cả một
khoảng trời, nó ngồi bên mộ Tử Di kể biết bao nhiêu là chuyện cho đến tận khi
có người gọi điện tìm mới chịu ra về.
Cánh đồng một màu xanh ngát, Hoàng Nguyên thoải mái ngả mình trên cỏ,
hai mắt nhắm lại, tận hưởng không khí dịu mát nơi đây.
Có tiếng bước chân rồi tiếng người nằm xuống bên cạnh. Hoàng Nguyên liền
mở mắt quay sang nhìn thì thấy một khuôn mặt xinh đẹp cùng ánh mắt long
lanh đang nhìn mình. Cậu khẽ mỉm cười, giọng nói ôn nhu cất lên.
- Sao lại đến đây?
- Không phải nơi này anh làm để tặng em sao, chẳng lẽ em đến đây là sai?
Mà anh không lo ôn thi chạy đến đây làm gì còn có nửa tháng nữa.
Hoàng Nguyên không nói gì, nụ cười trên môi càng đậm. Cô bé này vẫn nói
nhiều như ngày nào và cậu vẫn không hề thấy khó chịu vì điều đó.
- Này không phải anh hứa sẽ luôn ở bên cạnh chăm sóc em như em gái hay
sao?
- Nó phụng phịu bám lấy tay Hoàng Nguyên lắc lắc, giọng nói có chút hờn
dỗi.
- Vậy mà anh biến mất hơn một tuần nay.
Hoàng Nguyên không thể nào làm ngơ được nữa, thu lại nụ cười trên môi,
mặt cậu trở nên vô cùng nghiêm túc, vẫn là giọng nói đầy ôn nhu.
- Thiên Di, anh trai không thể ở bên em gái cả đời bởi vì đến một ngày nào
đó em gái sẽ gặp được một người con trai cô ấy yêu và người đó cũng yêu cô
ấy, anh trai cũng vậy. Em đã có Hy Thần bên cạnh, cậu ấy sẽ thay anh chăm sóc
em, anh không thể lúc nào cũng ở bên em như trước được nữa. Từ bỏ tình cảm
suốt 12 năm thật không dễ dàng nhưng anh tin anh sẽ làm được. Em gái ngốc,
anh vẫn sẽ quan tâm đến em, chỉ là sự quan tâm ấy sẽ ít đi một chút, anh cũng
cần tìm một nửa thực sự cho mình nữa.
Nghe những lời nói trân thành của Hoàng Nguyên trong lòng nó không khỏi
thấy chua xót, lặng lẽ cúi đầu, những giọt nước mắt trong suốt thi nhau rơi
xuống.
Hoàng Nguyên khẽ cười khổ, đưa tay lau nước mắt cho nó.
- Lại còn khóc nữa, từ bé đến lớn đều là anh phải lau nước mắt cho em.
- Anh Hoàng Nguyên, em xin lỗi, rất xin lỗi.
- Nhóc con, em xin lỗi gì chứ, tình cảm đôi khi không thể ép buộc, làm anh
trai cũng tốt.
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Cánh đồng xanh ngát, gió thoang thoảng, ánh hoàng hôn đỏ rực bao trùm lấy
dáng người cao lớn đang ngồi trên bãi cỏ.
Thiên Di đã rời đi từ lâu nhưng câu nói cuối cùng vẫn như đang văng vẳng
bên tai.
- Em thật xui xẻo khi không thể yêu anh... Nhất định sau này sẽ có một cô
gái thật tốt thay em làm điều đó. Cảm ơn vì tất cả những gì anh đã làm cho em...
ừm còn gì nữa nhỉ, à phải rồi, sau này em vẫn sẽ quấy rầy anh dài dài nên cho
dù anh không muốn cũng buộc phải quan tâm đến em.
Lọn tóc bị gió thổi tung, trên môi là nụ cười như có như không, Hoàng
Nguyên từ từ đứng dậy, bóng dáng cô độc trải dài trên thảm cỏ xanh mướt. Tình
cảm nếu không nắm bắt kịp thời sẽ nhanh chóng tuột khỏi tầm tay, đáng lẽ ra
ngay từ đầu cậu không nên cố chấp tranh giành nó với Hy Thần mới phải, làm
anh trai vẫn tốt hơn.
New York - Mỹ.
New York là thành phố lớn bậc nhất của Mỹ với cái tên, “Thành phố không
bao giờ ngủ”. Không chỉ có vậy, New York còn là đô thị phồn hoa với những
tòa nhà chọc trời, nền kinh tế phát triển đứng đầu cả nước và nhiều địa danh vô
cùng nổi tiếng.
Thiên Di lần đầu tiên đặt chân đến một đất nước xa lạ trong lòng không khỏi
có chút bỡ ngỡ. Đôi mắt to tròn long lanh lộ rõ vẻ thích thú nhìn ngắm xung
quanh, hệt như một đứa trẻ lần đầu được đến công viên chơi. Hy Thần chỉ có
thể lắc đầu cười cười, cô bé này lúc không nhớ thì không sao, lúc nhớ lại rồi thì
lại y như một đứa trẻ khi thì nhí nhảnh, lúc thì giận dỗi khiến hắn phải xoay như
chong chóng mới kịp thích ứng. Mong rằng sau này lấy về nó sẽ bớt trẻ con đi
một chút.
Xe vừa dừng trước tòa nhà H&H thuộc quận Manhattan, nó liền nhanh
chóng chạy đến cửa chính, đưa mắt đánh giá kiến trúc của tòa nhà từ dưới lên
đến tầng cao nhất. Trong lòng không khỏi ngạc nhiên, không ngờ bố nó lại có
một sự nghiệp đáng mơ ước như thế này.
Nắm tay Hy Thần đi vào bên trong, đôi mắt đã to tròn của nó càng lúc càng
mở to hơn, kiến trúc bên trong này phải nói là quá đẹp đi, vừa có nét Tây lại vừa
có nét Đông Nam Á, vừa hiện đại lại vừa có chút cổ đại, hết sức hài hòa trang
nhã. Hắn từ đầu đến giờ vẫn luôn quan sát vẻ mặt nó, phải cố gắng lắm mới
không bật cười thành tiếng.
Cho đến tận khi vào thang máy nó mới lấy lại vẻ mặt lành lạnh thường ngày,
quay sang hỏi Hy Thần.
- Anh nghĩ bố sẽ biểu hiện như thế nào khi gặp em?
- Chắc sẽ giống như biểu hiện của em khi vừa bước chân xuống máy bay đến
trước lúc vào thang máy.
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Hắn trả lời, môi khẽ cong lên tạo thành nụ cười tuyệt đẹp.
Nó ngẩng mặt lườm hắn một cái rồi lại cúi xuống nghĩ ngợi gì đó, lông mày
hơi nhíu lại.
- Đang nghĩ gì vậy?
- Hắn nín cười hỏi.
- Đang tưởng tượng lại vẻ mặt ngạc nhiên cộng với ghen ghét của mấy cô
tiếp tân khi thấy anh nắm tay em bước vào đây.
Giật mình! Không ngờ trong lúc thưởng thức kiến trúc của tòa nhà mà nó
vẫn có thể quan sát vẻ mặt của mấy cô ả kia. Đúng lúc thang máy kêu “ding”
một cái, cửa từ từ mở ra, hắn chỉ khẽ hắng giọng, không bình luận gì thêm kéo
tay nó ra ngoài.
Đứng trước cửa phòng làm việc của người bố thân yêu mười năm chưa gặp,
nó cảm thấy có chút mất tự nhiên cùng lo lắng, do dự một lúc mới đưa tay lên
gõ cửa.
- Cốc! Cốc!
Không đợi nó phải gõ đến lần thứ hai cánh cửa từ từ được mở ra nhưng
người đầu tiên nó gặp sau cánh cửa kia không phải là bố mình mà là một cô gái
khá trẻ, khuôn mặt khả ái đậm nét phương Tây, dáng người đạt tiêu chuẩn của
người mẫu, đây chắc hẳn là thư ký của bố nó. Cô ta liếc nó một cái rồi lại nhìn
hắn, đôi môi anh đào căng mọng kéo lên thành nụ cười vừa khêu gợi lại vừa
quyến rũ, dùng thứ tiếng Anh chuẩn nói.
- Chào giám đốc, chủ tịch đang ở trong phòng.
Hắn chỉ khẽ gật đầu, tai nghe nhưng mắt thì lại đặt trên người bên cạnh,
không khó để nhận ra tia lạnh lẽo vừa hiện lên nơi đáy mắt nó.
Chẳng để cô ta nói thêm câu nào nó hừ lạnh một tiếng bước thẳng vào
phòng. Bàn tay nhỏ bé còn cố tình nắm chặt tay hắn đưa qua trước mặt ả thư ký
như thể tuyên bố: anh ấy là của tôi, cô đừng có mà mơ tưởng.
Căn phòng khá rộng, cửa sổ sát đất cho thấy khung cảnh thành phố phồn hoa
phía dưới. Hoàng Hựu Minh ngồi ở bàn làm việc, vẻ mặt chăm chú chuyên tâm
đọc tài liệu mà thư ký vừa đưa tới, ánh mắt lộ rõ sự sắc bén của một người
thương nhân. Ông mới ngoài 40 nhưng mái tóc đã điểm bạc, khóe mắt lộ rõ nếp
nhăn cùng vết chân chim. Mặc dù trên người đã có dấu hiệu của tuổi già nhưng
nét phong độ vẫn không hề giảm.
Nó chăm chú quan sát người đàn ông trước mặt, người bố nó đã xa cách 10
năm. Những hình ảnh ngày thơ bé cùng chị gái và bố chơi đùa chợt ùa về, tựa
như dòng nước mát lạnh chảy qua trái tim nó. Nước mắt không kìm được nhẹ
nhàng lăn xuống, giọt nước mắt của hạnh phúc.
- Bố!
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Thanh âm run run vang lên khiến Hoàng Hựu Minh đang chăm chú đọc tài
liệu vội ngẩng mặt lên nhìn. Đầu tiên là ngạc nhiên, tiếp đến là bàng hoàng và
cuối cùng là hạnh phúc vỡ oà. Ông cất giọng trầm ổn khẽ gọi.
- Thiên Di!
- Bố!
- Nó vừa nói vừa chạy đến ôm trầm lấy bố mình, tiếng khóc nức nở bật ra
khỏi cổ họng, tiếng khóc đã kìm nén suốt một tháng nay.
Sau một màn tình cảm sướt mướt nó cũng bình tâm trở lại, bắt đầu kể câu
chuyện cuộc đời mình trong mười năm qua cho bố nghe theo yêu cầu của ông.
- À đúng rồi, tại sao cô thư ký kia lại gọi anh là tổng giám đốc.
- Nó tò mò hỏi hắn khi chỉ còn lại hai người trong phòng.
- Em có để ý đến tên công ty không?
- H&H... không lẽ...
Nó nhìn hắn đầy ngạc nhiên, ngay sau đó thắc mắc trong đầu liền được giải
đáp.
- Đúng vậy, khi bố anh mất anh mới có 15 tuổi, không thể tiếp quản công ty
do đó phải nhờ đến bố em. Sau khi bàn bạc bố em cùng anh quyết định sẽ sáp
nhập hai công ty vào một đợi đến năm anh mười tám tuổi sẽ đảm nhiệm chức
tổng giám đốc.
- Sao anh không kể với em sớm?
- Nó có vẻ không hài lòng nhìn hắn.
- Thảo nào lúc bước vào công ty mọi người đều nhìn anh với ánh mắt khác
thường.
- Anh đã định kể cho em ngay sau hôm nhận chức nhưng không ngờ sau đó
xảy ra quá nhiều chuyện nên cũng không kịp kể.
- Bao gồm cả chuyện cô thư ký kia.
Nó liếc hắn một cái rồi chuyển sang nhìn cô ả vừa bê hai tách cà phê vào
phòng, dáng người hấp dẫn uyển chuyển ẩn sau bộ trang phục công sở nửa kín
nửa hở.
Hắn khẽ cười khổ, đưa tay cốc đầu nó.
- Lại ghen vớ ghen vẩn.
Nó gạt tay hắn ra, lạnh lùng nói.
- Trước lúc bố đi họp có nói cô ta là thư ký riêng của anh, em đã bảo bố đổi
thư ký nam cho anh rồi... À không được, nhỡ đâu thư ký nam là người đồng tính
bị vẻ đẹp của anh quyến rũ.
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Nó lúc đầu còn tỏ vẻ lạnh lùng liền sau đó lại đổi sang có chút lo lắng.
- Cũng tại anh đẹp trai quá đi! Lát bố đi họp về em sẽ bảo ông cho anh nghỉ
việc, chờ đến khi em tốt nghiệp sẽ đến làm thư ký riêng của anh.
- Cách giải quyết vô cùng... hợp lí.
- Em không định học đại học à?
- Hắn giả bộ nghiêm túc hỏi.
- Chuyện đó tính sau, trước tiên cứ cho anh nghỉ việc trước đã.
Sau hơn một tuần dạo chơi khắp New York nó đành phải trở về Việt Nam
trong sự tiếc nuối, còn có việc chờ nó về giải quyết.
Hoàng Hựu Minh trước sự năn nỉ ỉ ôi của con gái cưng cuối cùng cũng phải
đồng ý cho Hy Thần nghỉ việc một năm.
Trước khi lên máy bay, Hoàng Hựu Minh còn dặn dò nó vài câu.
- Ta với mẹ con mặc dù đã li hôn nhưng tình cảm vợ chồng suốt hai mươi
năm không thể vì một tờ giấy mà chấm dứt. Ta biết bà ấy đã gây cho con nhiều
tổn thương nhưng dù sao bà ấy vẫn là mẹ của con, cái gì bỏ qua được thì bỏ
qua, cái gì tha thứ được thì nên tha thứ.
- Bố không hận bà ta vì đã phản bội mình à?
- Nó vô thức cất tiếng hỏi.
- Ta làm gì có quyền hận bà ấy, khi xưa chính ta ép bà ấy lấy ta, cũng chính
ta khiến bà ấy oán hận mình, khiến con chịu nhiều tổn thương cũng một phần do
ta.
Nó chỉ im lặng không nói câu nào, mãi đến lúc phải lên máy bay nó mới
buồn bã nói lời tạm biệt, hứa sẽ sang thăm bố trong thời gian sớm nhất. Sau đó
cùng hắn lên máy bay về Việt Nam.
- Tình yêu thật kỳ diệu, nó có thể khiến một người bất chấp tất cả để được
bên người mình yêu, nó cũng có thể khiến một người hận người kia sâu sắc.
- Nó đưa ra nhận xét khi cả hai đã yên vị trên máy bay.
- Và còn có thể khiến một người tự đi ghen với chính mình. - Hắn bổ sung.
- Anh... lúc đó em đâu có nhớ gì chuyện trong quá khứ làm sao biết được
người anh yêu từ đầu đến cuối chỉ có mình em... mà em ghen cũng chỉ vì em
yêu anh thôi.
Nó trừng mắt nhìn hắn, cố che dấu sự ngượng ngùng trong mắt nhưng mà,
khuôn mặt đỏ lựng đã hoàn tòan bán đứng nó.
Nhìn khuôn mặt vì ngượng mà đỏ ửng của nó tim hắn bất giác lại đập loạn
nhịp, không thèm quan tâm mình đang ngồi trên máy bay liền cúi xuống phủ
môi mình lên đôi môi vì đang giận dữ mà chu lên của nó. Thưởng thức sự mềm
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mại cùng hương vị ngọt ngào mà hắn đã không được chạm vào suốt hai tháng
nay.
Hạnh phúc cuối cùng cũng trở về bên đôi bạn trẻ.
Bầu trời vẫn xanh và em vẫn yêu anh nhiều như vậy. Tình yêu của chúng ta
không phải đã trải qua quá nhiều sóng gió nhưng nó cũng đủ khiến em hiểu em
yêu anh đến nhường nào. Nếu định mệnh đã sắp đặt cho em yêu anh thì em
nguyện cả đời này sẽ nắm lấy tay anh không buông.

Ngoại Truyện 1
Đính Hôn

C

ũng chỉ vì quá đẹp trai mà người nào đó từ sau khi đi học đại học ngày

nào cũng mang về một đống quà cùng thư tỏ tình cho nó đọc. Ôi thật là! Lời lẽ
sến sẩm tới buồn nôn không nói làm gì, chỉ toàn mùi nước hoa nồng nặc đủ
chủng loại là khiến nó khó chịu. Haizz... Cứ cái tình trạng này thì sớm muộn gì
mũi cũng hỏng. Thật ra nó có thể không đọc nhưng khổ nỗi cái tính tò mò đã
ngấm sâu vào máu nên không liếc qua không chịu được. Cuối cùng để chấm dứt
tình trạng thư tình được gửi đến ngày một nhiều nó quyết định tổ chức lễ đính
hôn và công khai trên báo.
Lúc nghe nó nói vậy hắn chỉ cười cười không nói gì khiến nó tức muốn chết,
chuyện quan trọng như vậy mà hắn chỉ cười cười như không có gì, đúng là đáng
ghét.
Thế là cả ngày hôm đó nó cứ trưng ra bộ mặt lạnh như băng, nửa câu cũng
không thèm nói với hắn, chỉ ngồi yên một chỗ xem phim. Cho đến tận khi lên
giường đi ngủ nó vẫn không thèm nói chuyện với hắn.
12 giờ đêm, người nào đó không chịu được nữa đành phải chạy sang gõ cửa
phòng nó.
- Cạch!
Nó đưa tay lên che mồm, ngáp một cái nhướn mày nhìn hắn ý hỏi có chuyện
gì.
- Anh nhớ em!
Người nào đó vẫn đang trong tình trạng chiến tranh lạnh vừa nghe thấy hắn
nói vậy liền vứt luôn gươm giáo nhảy vào lòng hắn, chiếc miệng nhỏ nhắn chu
lên giận dỗi.
- Hứ! Nửa đêm nửa hôm anh chạy sang phòng em chỉ để nói vậy thôi hả?
- Ngoài ra...
- Hắn cố tình kéo dài âm cuối để tăng thêm sự hồi hộp.
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- Ngày mai chúng ta sẽ đi chọn nhẫn đính hôn.
- Không phải anh không muốn đính hôn với em à?
- Anh muốn em tự nguyện chứ không phải vì muốn cắt đuôi những cô gái
bám theo anh.
Nói rồi hắn cúi xuống áp môi mình lên môi nó.
- Giống như lúc hôn vậy.
Hai ngày sau.
Khách sạn Loren lớn nhất thành phố với kiếm trúc Châu Âu hiện đại, trong
phòng tiệc sang trọng bậc nhất, ánh đèn vàng thơ mộng cùng hoa tươi màu trắng
tinh khiết.
Thiên Di trong bộ váy màu tím dài đến ngang đầu gối khoác tay Hy Thần
bước vào từ cửa chính. Bộ vét trắng của hắn kết hợp với chiếc váy trắng của nó
vô cùng hài hòa, trông hai người như một cặp tiên đồng ngọc nữ vậy.
Sau khi đại diện hai bên gia đình phát biểu và gửi lời cảm ơn đến những
người có mặt trong buổi lễ, Hy Thần trước mặt Hoàng Hựu Minh cùng toàn thể
quan khách đeo chiếc nhẫn mà cả hai đã mất nửa ngày để chọn vào tay Thiên
Di.
- Tiểu Di, anh yêu em!
Và thế là bạn Thiên Di của chúng ta vì một câu nói ấy đã bất chấp sự ngạc
nhiên của mọi người, chủ động đặt vào môi Hy Thần một nụ hôn.

Ngoại Truyện 2

M

ột tuần ở Mỹ không quá dài nhưng cũng đủ để nó suy nghĩ nên giải

quyết những rắc rối mà bản thân đã vướng phải như thế nào.
Đầu tiên là Trần Minh Tú và cô người yêu bé nhỏ của cậu ta - Lê Thi, hai
con người này đã gây ra quá nhiều chuyện không thể tha thứ. Trần Minh Tú đã
đủ tuổi đi tù tất nhiên là nó sẽ không bỏ qua cơ hội này. Sau khi chuẩn bị đầy đủ
mọi thứ để khởi kiện Minh Tú, Hy Thần đã giúp nó gửi đơn kiện lên tòa án
nhân dân của thành phố. Về phần của Lê Thi, nó giao cho Ni Ni tòan quyền giải
quyết.
Vào cái ngày trước hôm phiên tòa xét xử diễn ra, Hạ Nhi hẹn gặp nó ở một
quán nước nhỏ. Cô ta đã trở về đúng với khuôn mặt thật của mình, một cô gái
khá xinh đẹp. Thật ra nó thấy thương hại nhiều hơn là ghét Hạ Nhi, cô ta chẳng
qua cũng là vì quá yêu Hoàng Nguyên nên mới trở thành con rối để Minh Tú
giật dây. Nếu đổi lại là Thiên Di, nó cũng sẽ tìm mọi cách để có được Hy Thần.
Sau một hồi im lặng, Hạ Nhi rụt rè đẩy một chiếc usb về phía nó.
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- Trong đây có đoạn ghi âm những gì Minh Tú đã nói hôm bắt cóc cô... đúng
hơn là của toàn bộ những người có mặt ngày hôm đó.
- Hạ Nhi giải thích.
Nó nhìn chiếc usb trước mặt, khẽ nhíu mày, hỏi:
- Tại sao lại đưa nó cho tôi, không phải cô rất ghét tôi à?
- Tôi... muốn chuộc lỗi.
Nó cầm chiếc usb trên tay, môi hơi nhếch lên tạo thành nụ cười như có như
không. Có cái này, ngày mai Trần Minh Tú nhẹ nhất cũng là tù chung thân.
- Hạ Nhi, cảm ơn!
Hạ Nhi tròn mắt nhìn nó, môi lắp bắp không nói nên lời, sống lưng dường
như cứng lại trước câu cảm ơn của nó. Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên có chút hoảng
hốt của Hạ Nhi, nó cười phá lên, hắng giọng giải thích.
- Cô thật ra cũng đâu có làm gì có lỗi với tôi ngược lại nhờ cô mà tôi có thể
nhớ lại tất cả hơn nữa cô còn đưa cho tôi bằng chứng buộc tội Trần Minh Tú, tôi
sao có thể không cảm ơn cô chứ.
Biệt thự màu tím, vẫn đẹp đẽ và sang trọng như ngày nào. Những ký ức hạnh
phúc hay đau buồn của nó cho đến năm bảy tuổi đều gắn với ngôi nhà này.
Hít một hơi thật sâu, nó mới đẩy cửa bước vào trong. Quang cảnh không
mấy thay đổi, chỉ là lâu ngày không gặp nên có chút lạ lẫm. Ánh mắt dừng lại ở
phía khu vườn nhỏ bên phải của ngôi nhà, trước mắt dường như hiện lên hình
ảnh bốn đứa trẻ hai trai, hai gái đang chơi đùa rất vui vẻ. Đôi môi kéo lên thành
nụ cười chua xót... Có những chuyện đã trôi qua rồi chẳng thể nào lấy lại.
- Thiên Di!
Giọng nói khàn khàn quen thuộc vang lên khiến nó giật mình quay lại nhìn.
Lã Uyển Như mới hơn một tuần không gặp mà trông tiều tụy đi rất nhiều,
đuôi mắt lộ rõ nếp nhăn.
- Con... đến tìm ta?
Lã Uyển Như khuôn mặt lộ rõ vẻ xúc động nhìn nó.
Bàn tay bất giác siết chặt lại, nó định quay người bỏ đi nhưng những lời nói
của bố lúc trước khi lên máy bay lại văng vẳng bên tai. Phải mất đến gần mười
phút, nó mới có thể lên tiếng.
- Đến bây giờ bà có còn hận bố tôi không?
- Ta...
- Ông ấy vẫn còn rất yêu bà.
- Không để bà ta nói hết câu nó đã chặn trước.
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- Nếu đã không còn hận thì quay về bên ông ấy đi.
- Thiên Di... nói như vậy có nghĩa là con đồng ý tha thứ cho mẹ.
Lã Uyển Như xúc động ôm chầm lấy Thiên Di, giọng run run nói. Bà ta
không nhớ mình đã mong chờ giây phút này bao lâu, bản thân thật sự hối hận vì
đã đối xử tệ bạc với chính con gái ruột của mình.
Giữa không gian rộng lớn, tiếng gọi “mẹ” có chút ngập ngừng lại có chút
ngượng ngùng vang lên nhưng hơn cả là tình mẫu tử thiêng liêng lại một lần
nữa sống dậy.

Ngoại Truyện 3
Các Nhân Vật Khác

A

ction 1 - Sân bay

Nó bước từng bước chậm rãi bên cạnh Bội Doanh và Thiếu Thiên, chỉ ít phút
nữa thôi họ sẽ lên máy bay đi du học ở Anh. Nước Anh, không quá xa cũng
không quá gần nhưng dù xa hay gần vẫn sẽ có khoảng cách. Từ lâu nó đã coi
Bội Doanh và Thiếu Thiên là gia đình thứ hai của mình, có một điều không thể
phủ nhận, đó là họ chiếm vị trí rất quan trọng trong cuộc sống của Thiên Di.
Tiếng loa thông báo vang lên giữa những âm thanh đủ loại trong sân bay, cắt
đứt sự im lặng của nó.
- Hai người đi mạnh giỏi, thỉnh thoảng nhớ gọi điện cho em.
Bội Doanh mắt rơm rớm nhìn nó, gật đầu, ai có thể ngờ đại tỷ lẫy lừng một
thời lại có lúc yếu đuối như thế này.
- Thiên ca, em cấm anh không được bắt nạt đại tỷ đó nếu không đừng trách
em.
Nó trừng mắt đe dọa Thiếu Thiên, tay còn mang nắm đấm.
- Cái này phải nói với cô ấy mới đúng.
Chỉ chỉ Bội Doanh - Anh mới là người bị bắt nạt... mà nhóc con em dám đe
doạ anh cơ à.
Thiếu Thiên không vừa trừng mắt nhìn lại, tay giơ lên định cốc đầu nó
nhưng còn chưa kịp chạm đến đích đã bị một bàn tay khác giữ lại. Thiếu Thiên
liền rút tay về, lắc lắc đầu nhìn Hy Thần, cảm thán một câu.
- Cậu đừng có chiều con nhóc này quá không lại bị nó cưỡi lên đầu lên cổ
đấy.
Môi hắn hơi nhếch lên thành nụ cười như có như không, chất giọng trầm
lạnh vang lên.
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- Cô ấy rất ngoan... căn bản không có gan ngồi cổ tôi.
Thiếu Thiên nghe vậy chỉ biết thở dài, con người này nói chuyện luôn khiến
người ta cứng họng. Đoạn Thiếu Thiên cùng Bội Doanh quay ra ôm nó sau đó
cùng nhau vào cửa soát vé.
- Tạm biệt!
Action 2 - Cặp đôi đáng yêu.
- Phan Hạo Dân, anh mà không đứng lại tôi sẽ đoạn tuyệt quan hệ với anh.
Ni Ni hai tay chống hông vừa thở hổn hển vừa quát theo hướng Hạo Dân
đang rời đi.
Chả là sau một thời gian sống cùng nhà, hai anh chị cảm nắng cảm mưa nhau
cơ mà bạn Hạo Dân vừa đẹp trai vừa cute lạc lối có quá nhiều fan girl bám theo
khiến bạn Ni Ni có chút lo lắng nên khi bạn Hạo Dân tỏ tình người nào đó nhất
quyết không đồng ý. Sau một màn tỏ tình vô cùng lãng mạn nhưng bị từ chối,
Hạo Dân thất vọng quay người bỏ đi, trước khi đi còn tuyệt tình buông một câu.
- Từ nay về sau sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa.
Ni Ni sau một hồi rơi vào trầm mặc cuối cùng cũng bừng tỉnh, vội vã đuổi
theo Hạo Dân đã đi khá xa.
Tiếp tục màn ở trên.
Hạo Dân nghe thấy vậy liền vội vàng quay lại, cười gian nhìn Ni Ni.
- Anh đã đoạn tuyệt quan hệ với em năm phút trước rồi hiện tại chúng ta đâu
còn có quan hệ gì mà em dọa sẽ đoạn tuyệt.
Ni Ni cũng không vừa, môi nhếch lên thành nụ cười nửa miệng.
- Lúc trước anh vừa đoạn tuyệt quan hệ bạn bè với em, hiện tại chúng ta là
người yêu, em tất nhiên là có quyền đoạn tuyệt quan hệ này.
Hạo Dân im lặng mất mấy giây, nói như vậy có nghĩa là lời tỏ tình của cậu
đã được chấp nhận. Yehet! Hạnh phúc chết mất!!!
Action 3 - Hoàng Nguyên.
Gió mơn man làn tóc dài màu hạt dẻ, đôi mắt to tròn không biết vì gió hay vì
đau lòng mà rơi lệ. Tay cầm bức thư mà Hoàng Nguyên để lại, nó run run đọc
từng chữ.
“Em gái ngoan, khi em nhận được bức thư này anh đã ở trên máy bay sang
Pháp... Anh ghét phải chia tay cũng ghét cả nước mắt của em nữa vì vậy mới
quyết định đi trong im lặng. Đừng trách anh nhé.
Ừm... anh cần thời gian để có thể quên, đến khi nào quên được anh sẽ lại trở
về làm anh trai của em.
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Thiên Di, có Hy Thần bên cạnh em anh không còn lo lắng gì nữa, cậu ấy thật
sự rất yêu em.
Cuối cùng là sống thật tốt nhé và anh không yêu em đâu.”
Nó dựa vào vai Hy Thần, bật khóc ngon lành. Hoàng Nguyên đúng là tên đại
ngốc, luôn luôn hy sinh vì người khác, bản thân chịu tổn thương liền tìm cách
trốn ra nước ngoài để che dấu. Đợi đến khi anh trở về em gái này nhất định sẽ
khai phá đầu óc cho anh.
Hắn khẽ siết chặt vòng tay đang ôm nó, chất giọng trầm lạnh mang theo vài
phần dịu dàng.
- Cậu ấy nhất định sẽ tìm được một người xứng đáng với mình.

Ngoại Truyện 4
3 Năm Sau

A

ction 1 - Đám cưới.

Nhà thờ cổ kính được bao phủ bởi sắc trắng và tím, quan khách im lặng ngồi
chờ đón giây phút thiêng liêng. Chú rể trong bộ âu phục màu trắng, đứng trên
thánh đường trông tựa như một vị thần lạc xuống trần gian, khuôn mặt vẫn giữ
nguyên vẻ lạnh lùng nhưng đôi mắt tràn ngập hạnh phúc cùng ấm áp đang chăm
chú nhìn về phía cô dâu càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ.
Cô dâu xinh đẹp trong chiếc váy cưới trắng muốt, chiếc vương miện nhỏ trên
đầu sáng lấp lánh càng làm tăng thêm vẻ tôn quý. Đôi môi đỏ mọng hơi mỉm
cười càng khiến nó trông càng quyến rũ. Hoàng Hựu Minh dắt tay con gái cưng
vào lễ đường, nở nụ cười hiền từ, tin tưởng giao phó con gái mình cho Hy Thần.
Cô dâu chú rể đứng trước cha sứ, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, hai bàn tay
đan chặt vào nhau. Trong mắt tất cả mọi người có mặt, hai người họ giống như
một cặp tiên đồng ngọc nữ, sinh ra để giành cho nhau. Và sự thật đúng là định
mệnh đã sắp đặt để họ đến với nhau.
Cả lễ đường tiếp tục rơi vào sự yên lặng, cha sứ bắt đầu làm lễ, chất giọng
trầm ấm vang lên đều đều.
- Hàn Hy Thần con có đồng ý lấy Hoàng Thiên Di làm vợ, cho dù mạnh
khỏe hay ốm đau, dù giàu có hay nghèo khổ cũng quyết không buông tay?
Hy Thần nhìn thẳng vào mắt Thiên Di, trên môi là nụ cười ấm áp, bàn tay to
lớn khẽ siết chặt bàn tay nhỏ bé.
- Con đồng ý!
- Hoàng Thiên Di con có đồng ý lấy Hàn Hy Thần làm chồng, dù mạnh khỏe
hay ốm đau, dù giàu có hay nghèo khổ cũng quyết không buông tay?
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- Con đồng ý!
- Nếu như không có ai phản đối, ta xin tuyên bố: hai con chính thức là vợ
chồng.
Bộp... bộp... bộp...
Tiếng vỗ tay giòn giã vang vọng cả lễ đường, trước sự chứng kiến của hai
bên gia đình cùng bạn bè, Hy Thần và Thiên Di trao nhẫn cưới cho nhau, chính
thức gắn kết với nhau đến hết cuộc đời.
Action 2 - Đêm tân hôn.
Phòng tân hôn do chính tay mẹ Thiên Di - Lã Uyển Như trang trí cùng sắp
đặt. Màu sắc chủ đạo là màu tím, nổi bật nhất là chiếc giường lớn màu trắng đủ
chỗ cho bốn người nằm. Trên giường còn được rắc cánh hoa hồng màu đỏ trông
vô cùng bắt mắt.
Sau một ngày tiệc tùng người nó mệt giã rời, chỉ muốn trèo lên giường ngủ
một giấc. Nghĩ là làm, nó để nguyên váy cưới vừa to vừa nặng ngả người xuống
giường, tận hưởng cảm giác mềm mại êm ái. Nhưng chưa thưởng thức sự thoải
mái ấy được bao lâu, nó đã bị tay của người nào đó quấy rầy.
- Anh làm gì vậy? - Nó nhướn mày hỏi Hy Thần.
- Giúp em cởi váy cưới.
Hắn tỏ vẻ vô tội nhìn nó.
Vậy mà người nào đó ngây thơ tưởng thật tiếp tục nhắm mắt ngủ để yên cho
hắn cởi đồ.
Khi chiếc váy rời khỏi người, một cảm giác lành lạnh ập đến khiến nó giật
mình mở mắt, lúc này mới ý thức được mình đang rơi vào hoàn cảnh gì, hai má
lập tức đỏ bừng xấu hổ kéo chăn quấn quanh người. Hắn nhìn nó nở nụ cười
xấu xa ngay sau đó lại thay bằng vẻ hờ hững, đứng dậy đi vào phòng tắm.
Nó nhìn theo bóng lưng hắn, trên mặt là dấu hỏi chấm to đùng, biểu hiện gì
vậy.
- Đàn ông trong đêm tân hôn mà tỏ thái độ hờ hững có nghĩa là họ đang
muốn thăm dò ý kiến của em về chuyện...
Chợt những lời nói đầy ẩn ý của Bội Doanh đêm hôm trước lại vang lên
trong đầu nó, khuôn mặt đã đỏ nay còn đỏ hơn. Trời ạ! Phải làm thế nào đây?
Về cái vấn đề này nó hoàn toàn mù tịt nha.
Tiếng nước trong phòng tắm vừa ngừng nó đã nhảy vội xuống giường, gì thì
gì cũng phải đi tắm trước đã.
11h đêm.
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Mặc dù rất buồn ngủ, nhưng mà nó vẫn không thể nào nhắm mắt bởi vì
người nào đó từ tối đến giờ vẫn luôn hờ hững lạnh nhạt. Sau một hồi bứt rứt
không yên, nó quyết định làm theo những gì Bội Doanh đã dạy tối hôm trước.
Đầu tiên thay bộ váy ngủ vô cùng sexy, sau đó nằm sát lại vòng tay ôm lấy
hắn, bàn tay nhỏ bé mềm mại khẽ vuốt ve lồng ngực rắn chắc, chiếc miệng nhỏ
xinh thổi khẽ vào vành tai hắn.
- Hy Thần! - Nó dùng chất giọng nhỏ nhẹ đầy tà mị gọi tên hắn.
Người nào đó sau một hồi bị kích thích cuối cùng không chịu được mà xoay
người đè lên người nó, ánh mắt nóng bỏng như nhìn xuyên qua chiếc váy ngủ
mỏng tang khiến mặt nó càng lúc càng đỏ, thân hình vì bị đè lên khó chịu cựa
quậy. Hắn nở nụ cười tà mị, đưa tay kéo xuống váy ngủ của nó, để lộ thân hình
mềm mại cùng làn da trắng mịn. Nó cảm giác được hơi thở nóng rực phả lên
người mình, biết rõ đêm nay sẽ không bình yên, trong lòng bất giác thấy hơi sợ,
người ta bảo lần đầu tiên bao giờ cũng rất đau.
Nhưng rất nhanh chóng cảm giác lo sợ được thay thế bằng những khoái cảm
từ sự vuốt ve và những nụ hôn nóng bỏng của hắn. Cho đến khi một chân bị hắn
nâng lên, cảm giác vật to lớn cùng nóng bỏng ở giữa hai chân mình, nó hơi
hoảng sợ nắm chặt lấy vai hắn.
- Đừng sợ, anh sẽ làm nhẹ thôi.
- Hắn hơi cúi đầu dùng chất giọng tà mị dụ dỗ nó.
Nó chỉ biết gật đầu, ngay sau đó liền thấy eo mình bị nâng lên, vật cứng rắn
kia một đường đâm thẳng vào, cảm giác đau đớn như bị xé rách khiến nước mắt
nó trào ra, hai tay bấu chặt vai hắn. Thật là đau muốn chết!
Nhận ra vẻ đau đớn của nó, hắn không nỡ động mạnh, đưa tay lau đi những
giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp, nhẹ nhàng nói.
- Chờ một chút sẽ không đau nữa.
- Anh đúng là...
Hai chữ cầm thú chưa kịp phát ra đã bị hắn chặn lại bởi nụ hôn cuồng nhiệt.
Và đêm hôm đó quả thực rất không bình yên.

HẾT
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