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Phần 3
Chương 7
Cứu Mỹ Nhân

T

uy Bắc Vũ không thừa nhận, nhưng không có nghĩa Giang Việt sẽ tin cô.

Ba ngày sau, Bắc Vũ vẫn tiếp tục xách đàn ra sân thể dục. Nhưng cô vừa
mới xuống đến dưới sân, đã trông thấy Giang Việt đứng đó đợi cô.
- Chị Vũ, đi đâu đó?
Bắc Vũ vội đi “hẹn hò” với Thẩm Lạc, nên trả lời qua quít:
- Đi luyện đàn ở sân thể dục.
Giang Việt đi theo cô:
- Nghe nói, tối nào em cũng đi ra sân thể dục luyện đàn. Bây giờ là mùa
đông, em không lạnh à?
- Luyện ở sân thể dục mới không làm phiền đến người khác. Em không ra
sân thể dục thì đi đâu được?
- Vậy à?
Giang Việt kéo dài giọng:
- Thật trùng hợp! Tối nào Lạc Thần lớp anh cũng ra sân thể dục ngắm sao
đấy.
Cuối cùng Bắc Vũ cũng biết cậu định làm gì. Cô quay lại, tươi cười nói:
- Giang Nhị Cẩu, anh to gan thật đấy, dám quản em hả!
Giang Việt khoanh tay trước ngực, cười hì hì:
- Em nào dám! Em chỉ thấy chị làm vậy không có tác dụng thôi. Ngày nào
chị cũng chạy đến lớp em. Buổi tối còn chạy ra sân thể dục đánh đàn quấy rầy
người ta, nhưng người ta có chủ động nói chuyện với chị không?
Bắc Vũ bị chọc trúng chỗ đau, thẹn quá hóa giận:
- Liên quan quái gì đến anh!
Cô cho rằng sau bữa cơm đó, nếu có gặp, ít nhất Thẩm Lạc cũng sẽ chào hỏi
một câu. Ai ngờ cô ra sân thể dục mấy ngày nay, cậu cũng không nhìn cô lấy
một cái.
Giang Việt chậc một tiếng:
- Em nói gì thế? Anh là anh trai em, đương nhiên phải quan tâm em rồi. Tính
em thế nào anh còn không biết à? Cái tính kiêu ngạo của em á? Thích người ta
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lại không dám tỏ tình, sợ bị người ta từ chối thì sẽ mất mặt. Cho nên ngày ngày
lượn lờ trước mặt người ta, muốn người ta chú ý tới em. Nếu là thằng con trai
khác chỉ sợ đã sớm mắc câu rồi. Nhưng Thẩm Lạc là ai chứ? Là Lạc Thần mắt
mọc trên đỉnh đầu đấy. Cậu ta chuyển đến lớp anh đã hơn nửa học kì, không
thiếu con gái thích cậu ta đâu. Nhưng người ta còn không thèm nhìn. Ngồi trong
lớp cũng chẳng chuyện trò gì hết.
Bắc Vũ nghiêm mặt:
- Con gái lớp anh rảnh rỗi thật đấy.
Giang Việt gật đầu:
- Anh cũng thấy vậy, nhưng mà nó không quan trọng. Quan trọng là... em
làm đủ mọi việc để thu hút sự chú ý của người ta như vậy, có tác dụng không?
- Có tác dụng hay không không cần anh lo!
- Có lòng tốt lại bị coi là lòng lang dạ sói. Hôm nay anh đến để giúp em đấy.
Không em lại luôn làm mấy chuyện vô ích.
Bắc Vũ nghi ngờ nhìn cậu:
- Anh giúp em hả? Giang Nhị Cẩu, đây là yêu sớm đấy! Anh không đi mách
mẹ em hả?
- Em cho rằng ai cũng miệng rộng như em à? Với lại cái này mà là yêu sớm
á? Anh nói cho em biết, cho dù Thẩm Lạc có để ý tới em thì cũng sẽ không yêu
đương với một con nhóc như em đâu. Người ta sắp lên đại học rồi. Anh chỉ là
không nỡ nhìn thấy cậu ta tốt nghiệp rồi, mà em còn chưa đả động được cậu ta
thôi. Ít nhất cũng phải để cho mình một đường lui chứ. Miễn sau này nhớ tới lại
thấy hối hận.
Không thể không nói tuy Giang Việt là người thô kệch, nhưng những lời này
lại rất có lý.
Yêu sớm ở trường số hai cũng chẳng phải chuyện lạ gì, nhưng Bắc Vũ cũng
không mong đợi là sẽ yêu đương với Thẩm Lạc vào lúc này. Trên thực tế, cô
cũng không hiểu đám học sinh cấp III, có một gánh nặng sừng sững trước mặt là
thi vào Đại Học, thì yêu đương kiểu gì.
Bây giờ cô chỉ muốn có một chút quan hệ với Thẩm Lạc, để sau này có thêm
hi vọng. Đối với cô thì sự tồn tại của Thẩm Lạc rất kỳ diệu. Cô còn cảm thấy
sau này sẽ không thể gặp được ai hấp dẫn cô như thế nữa.
Cô liếc Giang Việt:
- Vậy anh nói xem em nên làm gì?
Giang Việt chớp mắt với cô:
- Dựa theo kinh nghiệm của anh thì anh hùng cứu mỹ nhân là cách tốt nhất.
Bắc Vũ cười lạnh:
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- Anh theo đuổi hoa khôi lớp anh bằng cách này hả? Em thấy nó cũng không
có tác dụng gì đâu!
Giang Việt sờ mũi:
- Nếu không phải chủ nhiệm lớp anh liên kết với bố mẹ bạn ấy chia rẽ uyên
ương, thì anh đã sớm ôm được mỹ nhân về rồi. Mà bây giờ sắp thi đại học rồi,
anh không muốn làm người ta phân tâm.
Bắc Vũ xì một tiếng:
- Ý anh là tìm mấy người giả vờ bắt nạt em, rồi để Thẩm Lạc anh hùng cứu
mỹ nhân?
Giang Việt:
- Đương nhiên là không rồi. Với tính cách của cậu ta, thì tám chín phần là
không quan tâm mấy chuyện này.
Bắc Vũ khinh bỉ:
- Vậy thì sao?
- Cho nên... em phải làm anh hùng cứu mỹ nam chứ sao.
- Giang Nhị Cẩu, đầu anh bị úng nước hả?
Giang Việt hứ một tiếng:
- Em nghe anh nói hết đã, cậu ta đang ở sân thể dục đúng không? Bây giờ
cũng chẳng có ai ở đó đâu. Anh gọi người trong đội thể dục đến tìm cậu ta. Sau
đó em đi ngăn cản bọn họ lại.
- Sao bọn họ lại nghe em được? Anh tưởng Thẩm Lạc ngốc lắm hả?
Giang Việt cười:
- Chuyện này thì quá đơn giản. Anh đã nói với bọn họ rồi. Em chỉ cần nói
tên anh ra là được.
Ở nhà Giang Việt bị bố mẹ đánh suốt ngày, còn bị Bắc Vũ trèo đầu cưỡi cổ
từ nhỏ đến lớn. Nhưng ở ngoài cũng là người có tiếng tăm, còn là anh cả trong
đội thể dục trường, mà anh cả đội thể dục thì cũng là anh cả của trường. Cho
nên cậu ta tự xưng là anh cả trường số hai cũng không phải là nói khoác.
Bắc Vũ vẫn cảm thấy ý tưởng này rất ngu ngốc, nhưng không chịu nổi sức
hấp dẫn của việc Thẩm Lạc chủ động nói chuyện với mình. Cô suy nghĩ một
chút rồi nói:
- Vậy thử xem sao!
Giang Việt vỗ tay:
- Vậy còn tạm được chứ.
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Cậu ta lấy di động ra gọi cho hai tên bạn thân, rồi dặn dò cẩn thận. Sau đó
đắc ý nhướn mày:
- Mười phút sau em đến sân thể dục, đảm bảo hành động nghĩa hiệp của em
hôm nay có tác dụng gấp trăm lần so với mấy việc em làm lúc trước. Nếu như
vậy mà cậu ta còn không để ý tới em thì anh thấy em tốn công nữa, đổi mục tiêu
mới cho nhanh.
Bắc Vũ cảm thấy không đúng lắm, nhưng cũng thầm đồng ý.
Cô thấy rất căng thẳng, nên cứ ôm đàn đứng một lát, rồi lại ngồi xuống ghế
một lát. Cuối cùng không chịu nổi, nên đành đi ra sân thể dục.
Giang Việt nắm tay lại, nói nhỏ:
- Chị Vũ, cố lên!
Bắc Vũ nhíu mày:
- Nếu mà xảy ra chuyện gì, em sẽ hỏi tội anh.
Giang Việt nghĩ nghĩ rồi cũng đi theo:
- Thôi anh cũng đi xem sao. Nhỡ mà có chuyện gì thật thì còn ngăn lại được.
Đến gần sân thể dục, Bắc Vũ nhìn đồng hồ, rồi nói:
- Anh đứng ở đây thôi. Thẩm Lạc rất thông minh. Đừng để anh ấy biết là
chúng ta làm.
Nói xong thì chạy vội vào trong. Cô mới đi được mấy bước, đã trông thấy
chiếc xà kép Thẩm Lạc hay ngồi trống không. Cô nhìn ra xung quanh cũng
không thấy bóng dáng cậu đâu.
Cô đi tiếp thì nghe thấy tiếng rên nho nhỏ. Sau đó mới nhìn thấy có hai
người nằm dưới đất.
Bắc Vũ sợ hãi, tưởng có chuyện gì. Cô chạy lên xem, nhưng không phải
Thẩm Lạc.
Hai người này ôm bụng rên rỉ, nhìn rất thảm.
Cô hỏi:
- Anh... hai anh là Giang Việt gọi tới hả?
Một người xuýt xoa hai tiếng rồi nói:
- Người anh Việt muốn xử lý này là ai thế? Ra tay quá độc ác, đau chết mất!
Bắc Vũ nói:
- Anh ấy đâu rồi? Hai người không làm gì anh ấy đấy chứ?
- Bọn này còn chưa đụng tới tóc nó, đã bị đánh thành thế này rồi.
www.vuilen.com

45

Tác Giả: Úy Không

ĐỢI MƯA TẠNH

Bắc Vũ thở phào, rồi lại thấy chột dạ. Dù sao hai người này bị đánh cũng là
tại cô cả.
Mà hai người này là học sinh thể dục, sao Thẩm Lạc có thể đánh người ta
thành như vậy được nhỉ?
Cô nhìn quanh một vòng, không thấy Thẩm Lạc đâu. Rồi mới gọi cho Giang
Việt:
- Xảy ra chuyện rồi anh mau vào đây!
Giang Việt chạy vào, hai người kia đã ngồi dậy, nhưng vẫn rên rỉ.
- Sao thế này?
Giang Việt hoảng hốt.
- Anh Việt, bọn em bị thằng kia đánh.
- Thế cậu ta đâu?
- Đi rồi.
- Cậu ta không sao đấy chứ?
Hai người kia sụp đổ, gào lên:
- Anh Việt, người bị đánh là bọn em. Bọn em đã đụng đến nó đâu.
- Mẹ nó! Sao lại thế này? Hai đứa mày còn không đánh lại một thằng mọt
sách à?
- Mọt sách gì chứ? Anh Việt, lần sau anh đừng lừa bọn em như vậy! Thằng
kia là ai đấy?
Giang Việt và Bắc Vũ nhìn nhau, rồi lẩm bẩm:
- Không ngờ Thẩm Lạc còn có chiêu này.
Rồi lại nói với hai người dưới đất:
- Có cần đi bệnh viện không?
Hai người xua tay:
- Chỉ bị thương ngoài da thôi. Thằng kia ra tay cũng có chừng mực.
Giang Việt đỡ người dậy, áy náy nói:
- Là lỗi của tao, lần sau tao sẽ mời hai đứa mày đi chơi game cả đêm.
Hai người kia đỡ nhau đi về. Bắc Vũ tức giận ngồi xuống đất, tay đè lên
phím đàn.
Giang Việt sờ tai, ngồi xuống bên cạnh cô, cười hì hì:
- Chỉ là ngoài ý muốn thôi mà!
Bắc Vũ trợn mắt:
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- Quả nhiên là không thể tin anh!
Giang Việt:
- Ai biết Thẩm Lạc lại biết võ chứ? Lần sau anh sẽ gọi thêm mấy người nữa.
- Còn có lần sau à? Anh muốn bị mời văn phòng à?
- Được rồi! - Giang Việt phất tay.
- Bỏ qua phương án anh hùng cứu mỹ nhân này, chúng ta vẫn còn cách khác
mà.
Bắc Vũ cười lạnh:
- Giang Nhị Cẩu, em cám ơn anh! Anh đừng tham gia vào chuyện của em
nữa.
Giang Việt gãi đầu:
- Vậy anh sẽ mặt dày rủ cậu ta đi chơi, sau đó dẫn em theo, chế tạo cơ hội
cho hai người nhé?
Bắc Vũ không đồng ý:
- Anh rủ được thì hẵng nói.
Giang Việt nghĩ tới sau lần chơi bóng đó, cậu ta có rủ Thẩm Lạc mấy lần
nữa, nhưng đều bị từ chối. Thẩm Lạc lại quay lại dáng vẻ một mình như trước.
Cậu ta thở dài, vỗ vai Bắc Vũ:
- Xem ra hai anh em chúng ta đồng bệnh tương liên rồi. Anh và Nhu Nhu,
em và Lạc thần đều là có duyên vô phận.
- Anh đừng có buồn nôn như vậy nữa được không?
Giang Việt cười bỉ ổi:
- Lạc Lạc của em?
Một giây sau liền bị Bắc Vũ đá cho một cái.

Chương 8
Đi Cắm Trại

H

ọc kỳ đầu tiên lớp 10 của Bắc Vũ trôi qua trong cảnh mờ nhạt giữa đám

đông, và thầm mến Thẩm Lạc.
Bởi vì kỳ thi trước đứng thứ hai mươi lăm, nên cô cũng chẳng mong đợi gì ở
mình cả.
Môn thi cuối cùng kết thúc, cô thu dọn đồ đạc trong ký túc xá. Khi xách đồ
xuống dưới sân thì thấy Giang Việt đang đứng đợi cô bên chiếc xe đạp cũ rích
của cậu.
www.vuilen.com

47

Tác Giả: Úy Không

ĐỢI MƯA TẠNH

Cô đi tới, để đồ lên yên xe:
- Cười bỉ ổi như vậy, chắc chắn không phải chuyện gì tốt.
Giang Việt nhướn mày:
- Lần này thì em sai rồi. Anh không chỉ có chuyện tốt muốn nói cho em, mà
còn là chuyện tốt có liên quan đến em nhé.
Bắc Vũ lườm cậu, phản bác:
- Giang Nhị Cẩu anh mà có chuyện tốt, thì đúng là mặt trời mọc đằng Tây.
Giang Việt vỗ ngực:
- Lần này là chuyện tốt thật đó. Mai bọn anh đi lên núi Vân cắm trại, ngắm
mặt trời mọc. Em đi cùng đi.
Núi Vân là một ngọn núi ở ngoại thành. Hai năm gần đây có rất nhiều người
thích lên đó ngắm mặt trời mọc.
Bắc Vũ dắt xe ra:
- Một đám con trai đi cắm trại, rủ em đi làm gì?
- Đương nhiên là vì Thẩm Lạc rồi!
Bắc Vũ quay lại nhìn cậu, không dám tin:
- Anh ấy cũng đi hả?
- Bất ngờ chưa? Có vui không?
Giang Việt gật đầu thật mạnh, như muốn nói rằng: mau khen anh đi.
- Đây là cơ hội anh chuẩn bị riêng cho em đấy. Lúc đầu cũng chẳng hi vọng
mấy, không ngờ cậu ta lại đồng ý.
Bắc Vũ nhíu mày:
- Không phải anh bảo là anh ấy không chơi với bọn anh à?
Giang Việt nói:
- Vậy thì anh mới nói là bất ngờ đó. Ban đầu anh định mặt dày ra hỏi thử, ai
ngờ cậu ta lại đồng ý. Đến hôm đó, anh sẽ tạo cơ hội cho em.
Bắc Vũ liếc cậu:
- Em đi cắm trại cùng bọn anh. Nhưng mà cứ để bình thường đi, đừng có chế
tạo cơ hội. Nghe là biết sẽ rắc rối hơn rồi.
- Em không tin anh em à?
- Bởi vì anh không đáng tin được.
Tuy trên mặt không biểu hiện gì, nhưng Bắc Vũ cũng rất vui vẻ. Ngắm trăng,
ngắm sao, ngắm mặt trời mọc trên đỉnh núi với người mình thích. Nghĩ thôi đã
thấy rất lãng mạn rồi.
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Di chứng của bệnh Mary Sue lại bắt đầu phát tác.
Bởi vì cô đi cắm trại với Giang Việt, nên tất nhiên bố mẹ cô không phản đối.
Trước khi đi thì dặn hai người phải chú ý an toàn, chăm sóc lẫn nhau.
Đây là lần đầu tiên Bắc Vũ đi cắm trại. Cho dù không có Thẩm Lạc, thì cô
cũng thấy rất vui. Tối hôm đó cô đi mua lều và túi ngủ. Sáng hôm sau thì ở nhà
chuẩn bị hành lý.
Thật ra chỉ cắm trại có một đêm thôi, cũng không cần gì nhiều, nhưng cô lại
chuẩn bị mất nửa ngày.
Ăn cơm chiều xong, cô và Giang Việt bắt đầu xuất phát. Khi đến chỗ hẹn đã
gần bảy giờ. Những người khác cũng đã đến đông đủ.
Thẩm Lạc mặc áo khoác, cõng hành lý. Thật ra mọi người đều mặc tương tự
nhau. Đám Giang Việt đều là học sinh thể dục, nên bộ dáng cũng không tệ.
Nhưng trong mắt Bắc Vũ, Thẩm Lạc không giống với ai cả.
Nơi nào có cậu, thì những người khác chỉ là mây bay.
Cả đám có bảy người, thuê một chiếc xe ô tô nhỏ.
Bắc Vũ là cô gái duy nhất trong đội, lẽ ra nên ngồi ở bên cạnh lái xe, đỡ phải
chen chúc với người khác. Nhưng mà Giang Việt lại tranh ngồi ghế đó, bảo Bắc
Vũ ngồi ở sau lưng cậu. Sau đó lại sắp xếp Thẩm Lạc ngồi cạnh cô.
Mấy người khác vẫn luôn nghe cậu ta chỉ huy, nên cũng không để ý, chỉ mải
cười đùa với nhau.
Bắc Vũ ngồi xong, Thẩm Lạc mới ngồi xuống cạnh cô.
Chỗ ngồi nhỏ hẹp, khó tránh khỏi việc đụng vào nhau. Tuy ai cũng mặc
chiếc áo khoác dày cộm, nhưng Bắc Vũ vẫn cảm nhận được hơi thở ấm áp của
cậu.
Lần đầu tiên cô cách cậu gần như vậy. Cô căng thẳng nên không dám ngẩng
đầu nhìn cậu.
Giang Việt ngồi phía trước quay đầu lại, lặng lẽ nháy mắt với cô để tranh
công.
Bắc Vũ mắng cậu hai câu bằng khẩu hình miệng.
Sau khi xe chạy, không khí trong xe bắt đầu sôi nổi.
Đám Giang Việt rất thích chơi, lúc thì nói chuyện về trò chơi, lúc lại bàn
luận xem trong trường có bạn nữ nào xinh. Trong lúc nói chuyện thường xuyên
xen vào mấy câu bậy bạ, không hề để ý là trên xe có cả con gái.
Bắc Vũ cảm thấy tai mình bị ô nhiễm thì không sao, nhưng mà Thẩm Lạc
cũng bị mấy tên chết tiệt này tàn phá. Cả đoạn đường, cô đều mong cho mấy tên
này bị lỗ đen hút đi.
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Xe chạy được hơn mười phút, cô mới dám nhìn trộm người bên cạnh. Nhưng
mà không biết Thẩm Lạc đã nằm dựa vào lưng ghế, nhắm mắt lại như đang ngủ
từ bao giờ.
Bắc Vũ thấy vậy thì không thèm nhìn trộm nữa, mà nhìn thẳng luôn.
Ai ngờ, xe đột nhiên xóc nảy, Thẩm Lạc vốn đang nhắm mắt đột nhiên mở
mắt ra. Hai ánh mắt chạm vào nhau.
Giống như làm chuyện xấu bị người ta bắt được, cô nhanh chóng trợn tròn
mắt giấu đầu hở đuôi, giả vờ xuýt xoa:
- Sao đường này xóc thế nhỉ?
Giang Việt ngồi phía trước lập tức quay lại nhìn cô:
- Sắp đến ngoại thành rồi, tình hình giao thông không tốt. Em ngồi cẩn thận
đấy, đừng để bị đụng.
Có người lên tiếng:
- Anh Việt, anh đúng là người anh trai tốt nhất Trung Quốc!
Giang Việt chớp mắt với Bắc Vũ, rồi ám chỉ:
- Đương nhiên rồi! Có cảm động với cách sắp xếp của anh không?
Bắc Vũ lườm cậu, lấy một viên kẹo chocolate trong túi ra, bóc vỏ rồi nhét
vào miệng cậu:
- Em cảm ơn anh nhé!
Đột nhiên cô nghĩ ra điều gì, lại lấy kẹo ra chia cho mọi người.
Trước xa, sau gần. Người cuối cùng là Thẩm Lạc. Nhìn có vẻ rất tự nhiên.
Trời mới biết là cô căng thẳng thế nào. Cô chỉ sợ Thẩm Lạc từ chối. Vốn dĩ
không có mấy tên con trai thích ăn kẹo, mà nhìn cậu cũng không giống người
thích ăn kẹo.
May mà Thẩm Lạc chỉ nhìn chiếc kẹo trong tay cô một chút, rồi nhặt lên.
Tay cậu xẹt qua lòng bàn tay cô, giống như một chiếc lông chim mềm mại
xẹt qua. Trong lòng Bắc Vũ mềm nhũn.
Cô cũng ăn một viên. Trông thấy cậu bóc vỏ, cho kẹo vào miệng thì hỏi nhỏ:
- Ngon không?
Thẩm Lạc lạnh nhạt nhìn cô, hơi gật đầu. Vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như mọi
ngày, nhưng khi cậu gật đầu, trong mắt lại có một chút dịu dàng hơn.
Bởi vì cậu nhắm mắt lại, nên Bắc Vũ không trông thấy.
Thẩm Lạc ngậm kẹo, nhắm mắt lại ngồi dựa vào ghế, trông có vẻ yên tĩnh và
xa cách.
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Bắc Vũ không thể bình tĩnh nổi. Cứ nghĩ đến việc Thẩm Lạc ăn kẹo của cô,
là miệng cô lại muốn cong lên, muốn cười lại sợ người khác trông thấy. Cô phải
quay ra ngoài cửa sổ, giả vờ ngắm hoàng hôn.
Xe đi thẳng một đường đến chân núi Vân. Tuy mới hơn tám giờ, nhưng trời
đã tối đen.
Khi xuống xe, mượn ánh sáng trong xe, Bắc Vũ lặng lẽ nhìn Thẩm Lạc. Môi
cậu vẫn hơi động. Có lẽ là viên kẹo kia vẫn chưa tan hết.
Cô không biết là cậu có thích ăn không. Trong túi cô vẫn còn mấy viên,
muốn cho cậu... hai viên nữa, nhưng cuối cùng lại thôi.
Vì bây giờ là mùa đông, không cần lo rắn rết gì đó. Nên cả đám cầm đèn pin,
đi trên con đường tối om như mực.
Núi Vân cao hơn mực nước biển khoảng một ngàn mét. Leo lên đỉnh núi mất
khoảng hai tiếng.
Bắc Vũ không thể so được với đám học sinh thể dục tứ chi phát triển này.
Nhưng vì Thẩm Lạc, nên cô vẫn cắn răng đi theo.
Nhưng đi được nửa tiếng, cô bắt đầu thở gấp, hơi thở hổn hển như người bị
hen suyễn.
Cô đang định gọi Giang Việt, thì Thẩm Lạc đi trước cô đột nhiên lên tiếng:
- Nghỉ một lát đi!
Đây là lần đầu tiên Bắc Vũ nghe thấy cậu nói một câu dài như vậy.
Mà mấy chữ này, cũng là những gì cô muốn nói.
Ấn tượng tốt về cậu lại tăng thêm mấy nấc.
Giang Việt đi phía trước quay lại, tay cầm đèn pin soi, miệng cười hì hì:
- Không đi được nữa à? Được, vậy chúng ta nghỉ một lát đã.
Thẩm Lạc không nói gì, ngồi xuống ven đường.
Bắc Vũ được nghỉ ngơi, cũng lười mắng Giang Việt. Cô giả vờ ngồi cạnh
Thẩm Lạc một cách rất tự nhiên. Sau đó lại đưa cho cậu hai viên kẹo:
- Ăn kẹo bổ sung thể lực.
Cô nói rất nhẹ nhàng, nhưng trong lòng thì đang quay cuồng.
Thẩm Lạc cầm lấy kẹo, nhưng không ăn ngay, mà bỏ vào túi áo. Sau đó cậu
thản nhiên nhìn bọc hành lý của cô, đột nhiên hỏi:
- Mang nhiều đồ vậy à?
Lần này không chỉ dài, mà còn là nói với cô, nên Bắc Vũ lập tức ngơ ngác.
Cũng may Giang Việt đứng cách đó mấy bước nghe thấy hai người nói
chuyện, nên nhảy tới nói, làm cô đỡ xấu hổ:
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- Em đừng nói với anh là toàn đồ ăn nhé?
Lúc này Bắc Vũ mới nhận ra Thẩm Lạc đang hỏi về hành lý của mình, đang
định trả lời, thì Giang Việt đã mở túi ra, nhặt mấy thứ đồ ăn vặt ra, kêu to:
- Biết ngay mà!
- Giang Việt, anh làm gì đấy?
Bắc Vũ xấu hổ, giật lấy cái túi.
Tên này đúng là ngu như heo mà. Đã phá hỏng không khí của người ta, lại
còn phá tan hình tượng của cô trước mặt Thẩm Lạc. Thật sự là không nhịn được
nữa.
Mà Giang Việt lại thản nhiên nhét mấy thứ lấy của cô vào túi mình, rồi nhìn
cô:
- Yên tâm đi, anh không lấy mất của em đâu. Bây giờ mới đi được nửa tiếng
thôi. Anh không mang đồ hộ em, thì lát nữa em đi sao được. Anh nói cho em
biết, anh không cõng được em đâu nhé.
Đám con trai bên cạnh lại bắt đầu:
- Anh Việt - anh trai tốt nhất Trung Quốc!”
Giang Việt phẩy tay:
- Đương nhiên rồi! Bố mẹ tao còn thích Mưa Nhỏ hơn cả con trai ruột ý. Nếu
nó mà mất một sợi tóc, là về tao lại bị đánh. Cho nên Giang Việt này có thiếu
một cái chân, cũng không thể để chị Vũ đây thiếu một sợi tóc.
Giang Việt cõng túi hành lý, ngồi chen vào chỗ đám con trai, để lại một
không gian riêng cho Bắc Vũ và Thẩm Lạc.
- Ui, cảm động quá! Em Bắc Vũ, em có cảm động không?
Có hai tên cố ý làm vẻ cảm động, rồi trêu Bắc Vũ.
Bắc Vũ không thích mình trở thành đề tài nói giỡn của người khác, nhất là
trong tình huống có mặt Thẩm Lạc. Những lời trêu chọc này làm cô thấy xấu
hổ.
Nhưng đám Giang Việt đã quen kiểu đùa giỡn này, cô cũng không thể làm
hỏng không khí, nên không nói gì cả. Cô lặng lẽ nhìn Thẩm Lạc ở ngay bên
cạnh.
Cậu đang nhìn mặt đất, vẻ mặt bình tĩnh, không có biểu cảm gì, cũng không
nói gì cả, giống như không nghe thấy bọn họ cười đùa vậy.
Cô thở phào nhẹ nhõm.
Ngồi nghỉ khoảng mười phút, cả đám lại tiếp tục lên đường.
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Bởi vì Giang Việt đã mang hộ cô một nửa số hành lý, nên Bắc Vũ cũng thoải
mái hơn.
Vì thế cô lại tha thứ cho Giang Việt.
Chỉ có điều - cô nhìn Thẩm Lạc đi phía trước, cảm thấy hơi tiếc nuối. Vừa
rồi bị Giang Việt xen vào, cuộc đối thoại đầu tiên của cô và Thẩm Lạc đã chết
từ trong trứng nước.
Khi tới đỉnh núi đã hơn mười giờ.
Đêm nay chỉ có mỗi đám bọn họ lên núi ngắm mặt trời mọc, nên sau khi bật
đèn lên, thì mọi người bắt đầu dựng lều.
Không chỉ có Bắc Vũ, mà đám Giang Việt cũng là lần đầu đi cắm trại. Tuy
là vui nhưng ai nấy đều luống cuống, không biết làm gì. Mỗi người đều tự dựng
lều của mình, không ai giúp được ai cả.
Chỉ có mình Thẩm Lạc có vẻ rất trôi chảy, nhanh chóng dựng lều lên.
Bắc Vũ vốn đã mệt, dựng một lúc lâu mà không được. Khi cô đang mệt mỏi,
thì Thẩm Lạc đã đi tới, cầm lấy tấm màn căng lều.
Nhìn thấy cậu ngồi xuống sửa sang lại cái lều bị mình làm thành một đám
lộn xộn, Bắc Vũ mới nhận ra cậu đang giúp mình.
- Cảm... cảm ơn anh.
Cô cố áp sự kích động trong lòng xuống, nhưng vẫn bị nói lỗi.
Thẩm Lạc không trả lời cô, mà chỉ hơi gật đầu.
Thấy động tác của cậu rất thuần thục, chỉ chớp mắt chiếc lều của cô đã hoàn
thành. Bắc Vũ nhanh chóng chạy đến gần:
- Anh hay đi cắm trại hả?
- Ừ.
Khó trách Thẩm Lạc lại đồng ý đi cắm trại với bọn Giang Việt.
Bắc Vũ còn định nói tiếp, thì Thẩm Lạc đã đi về chỗ lều của mình.
Bắc Vũ:...
Cô nhìn cậu đi vào trong bóng đêm, quả thật còn lạnh hơn mùa đông. Cô
muốn tự nhiên đến gần cậu thì còn khó hơn lên trời!
Cô uể oải gãi đầu, đi vào trong lều. Không bao lâu, đầu Giang Việt thò vào:
- Đốt lửa trại rồi đấy, mau ra đây chơi đi.
Bắc Vũ chui ra nhìn. Quả nhiên đã có một đống lửa trại ở gần đó. Đám con
trai đang ngồi quanh đó, uống bia, chơi bài. Trông có vẻ rất náo nhiệt.
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Nhưng không thấy Thẩm Lạc đâu. Cô quay sang chiếc lều bên cạnh, vừa hay
nhìn thấy cậu từ trong ra. Trong tay là một chiếc giá ba chân và một chiếc kính
viễn vọng.
Giang Việt nghe thấy động tĩnh, cũng nhìn sang đó:
- Lạc Thần. Lát nữa ngắm trăng, sao sau. Sang chơi với mọi người đã.
Thẩm Lạc quay lại nhìn Giang Việt, cũng nhân tiện nhìn qua Bắc Vũ, rồi lại
nhìn đám con trai bên kia, gật đầu:
- Ừ.
Sau đó bỏ mấy thứ trong tay xuống.
Giang Việt nhanh chóng nháy mắt với Bắc Vũ, nói nhỏ:
- Đêm dài dằng dẵng, hai chiếc lều lại ở gần nhau. Em phải kiềm chế bản
thân, đừng làm chuyện gì xấu xa đấy!
- Giang Nhị Cẩu! Anh muốn chết hả?
Bắc Vũ giơ tay ra đấm, nhưng lại bị Giang Việt bắt được.
Lúc này Thẩm Lạc đã ra khỏi lều, trông thấy hai người đang đùa giỡn thì
nhíu mày.
Bắc Vũ rút tay lại, khôi phục vẻ thục nữ, đi theo Giang Việt ra chỗ lửa trại.
- Em Bắc Vũ, mau ra đây uống bia với bọn anh!
Một tên con trai ngồi dưới đất, giơ lon bia lên cho Bắc Vũ.
- Cút, cút, cút! Con gái uống bia gì.
Giang Việt đi tới giật lấy lon bia, ném cho Thẩm Lạc.
Thẩm Lạc bắt được lon bia, cũng ngồi xuống đó.
Bắc Vũ ngồi bên cạnh cậu.
Giang Việt cầm bộ bài trên mặt đất lên:
- Bảy người vừa đủ. Ba người đấu địa chủ, bốn người chơi song thăng, thay
phiên nhau chơi. Trừ Mưa Nhỏ ra, ai thua thì phải uống bia.
Nói xong lại hỏi Thẩm Lạc:
- Cậu thích chơi cái gì?
Thẩm Lạc nhìn bộ bài, chần chừ:
- Tôi không biết chơi.
Có người trêu:
- Không phải chứ? Đấu địa chủ và song thăng mà còn không biết hả? Thế
giới của thiên tài quả nhiên không giống chúng ta.
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Bắc Vũ nói theo bản năng:
- Ai quy định là phải biết chơi bài chứ? Em cũng có biết chơi đâu.
Giang Việt nhìn cô rồi cười, vẻ mặt như anh rất hiểu em. Sau đó lại vỗ vai
Thẩm Lạc:
- Quy tắc rất đơn giản, tôi nói cho cậu là cậu biết ngay mà.
Sau đó thì bắt đầu nói quy tắc.
Bắc Vũ lặng lẽ nhìn hai người. Thẩm Lạc hơi nhíu mày, nghe rất chăm chú.
Có vẻ là chưa chơi bao giờ thật.
Sau khi nói quy tắc xong, bay người phân làm hai nhóm. Giang Việt và hai
người khác đấu địa chủ. Bốn người còn lại chơi song thăng. Bắc Vũ và Thẩm
Lạc ngồi đối diện.
Đương nhiên là cô cố ý rồi.
Hai tên còn lại đập tay nhau:
- Đêm nay nhất định phải để thiên tài thấy sự lợi hại của chúng ta!
Một tên vừa chia bài vừa nói:
- Em Bắc Vũ, lát nữa có thua cũng đừng trách bọn anh nhé!
Thẩm Lạc cười:
- Cái này còn phải xem vận may.
Bắc Vũ phụ họa:
- Đúng vậy.
Rất rõ ràng, đêm nay Bắc Vũ và Thẩm Lạc khá may mắn. Hơn nữa, cô phát
hiện ra thiên tài và người thường không hề giống nhau. Tuy Thẩm Lạc mới học
được cách chơi. Nhưng lại có thể nhớ được bài, và tính được xem người khác có
những con bài gì.
Cậu và Bắc Vũ là một nhà, mỗi lần Bắc Vũ do dự, cậu cũng có thể nhắc nhở
cô.
Cậu không nói nhiều, chỉ khoảng hai ba chữ, nhưng Bắc Vũ cũng rất vui vẻ.
Hai người phối hợp rất ăn ý, làm Bắc Vũ quên mất sự rụt rè của người thích
thầm. Mỗi lần thắng, cô còn vui vẻ đập tay với cậu.
Thẩm Lạc cũng phối hợp cô.
Hơn nữa, cô còn nhận thấy cậu hơi mỉm cười, khác hẳn với vẻ lạnh lùng
ngày thường.
Hai người đánh từ 2 đến K, hai tên con trai còn lại ồn ào:
www.vuilen.com

55

Tác Giả: Úy Không

ĐỢI MƯA TẠNH

- Có còn thiên lý nữa không? Hai người này đánh bài như kiểu dùng phần
mềm hack ấy. Không chơi nữa, trực tiếp uống bia cho nhanh.
Giang Việt ở bên cũng thò đầu sang, cười:
- Cái gì là thiên tài? Cái này chính là thiên tài! Sau này chơi với Lạc Thần,
đừng tưởng bở rằng người ta không biết chơi thì có thể thắng người ta!
Cậu chơi nốt một ván, rồi đưa lon bia cho Thẩm Lạc, cười nói:
- Mấy đứa học giỏi trong lớp mà thấy đám bọn tôi, đều tránh ra xa. Chỉ có
mỗi Lạc Thần chơi với bọn này thôi. Sau này Giang Việt sẽ coi cậu như anh em.
Tuy trên mặt Giang Việt vẫn cười đùa, nhưng trong lòng cũng rất căng
thẳng. Là một học sinh cá biệt, cậu không thích chơi với đám học giỏi. Thẩm
Lạc lại là một tên học giỏi điển hình, lại luôn lạnh nhạt. Cậu chuyển đến đây đã
một học kỳ rồi, mà không hề nói chuyện với ai. Học dốt thì cũng có lòng tự
trọng của học dốt. Nếu không vì Bắc Vũ, cậu cũng sẽ không cố tình sán lại gần
Thẩm Lạc. Nhưng cậu cũng không nghĩ tới Thẩm Lạc sẽ tham gia lần cắm trại
này.

Chương 9
Bầu Trời Đêm

T

hẩm Lạc nhìn Giang Việt, không nói gì, miệng hơi nhếch lên. Cậu mở lon

bia trên tay ra, giơ về phía Giang Việt, rồi ngửa đầu uống một ngụm.
Giang Việt cười vang:
- Sảng khoái đấy!
Mấy người khác cũng cười đùa theo.
Bắc Vũ cũng muốn uống bia, nhưng cô phải giữ vẻ thục nữ trước mặt Thẩm
Lạc, nên chỉ có thể uống nước ngọt.
Đám Giang Việt rất có bản lĩnh tự bày trò để chơi. Giữa mùa đông có thể lên
núi đốt lửa trại, vừa hát vừa nhảy múa.
Thẩm Lạc không chơi cùng bọn họ. Nhưng theo sự quan sát lén lút của Bắc
Vũ, nhìn cậu không giống với mọi khi.
Cái cảm giác lạnh lùng xa cách lúc trước đã nhạt hơn nhiều. Tuy cậu cũng
vẫn ít nói như trước, vẻ mặt vẫn bình tĩnh, nhưng đôi mắt đen kia đã dịu đi theo
ánh lửa.
Bắc Vũ nghĩ, chắc hẳn cậu cũng thấy không tệ.
Vì sáng hôm sau muốn xem mặt trời mọc, nên chơi được một lát, thì ai nấy
đều trở về lều.
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Lần đầu tiên Bắc Vũ đi cắm trại và ngủ trong lều. Vả lại Thẩm Lạc còn ở
cách cô khoảng một mét, nên cô không thể ngủ được. Cô vẫn luôn chú ý tình
hình bên ngoài.
Đầu tiên là mấy câu nói mơ của Giang Việt. Sau đó là tiếng động nho nhỏ ở
bên lều Thẩm Lạc.
Cô rón rén chui ra khỏi túi ngủ, mở khóa lều ra. Từ khe hở nho nhỏ đó, cô
trông thấy Thẩm Lạc mang chiếc giá ba chân và kính viễn vọng đi vào trong
bóng đêm.
Đợi cậu đi xa rồi, Bắc Vũ mới chui ra khỏi lều. Cô mặc áo khoác vào rồi
lặng lẽ đi theo.
Bước chân của cô rất nhẹ, không dám phát ra tiếng động nào, cũng không
dám đi quá gần, để tránh bị cậu phát hiện.
Trên đỉnh núi có một tảng đá to. Mặt trên bằng phẳng, chẳng khác nào đài
ngắm cảnh của thiên nhiên. Tảng đá cao khoảng một mét, nên Thẩm Lạc trèo
lên rất dễ dàng.
Bắc Vũ sợ bị phát hiện, nên không dám đi lên theo. Cô đứng sau một gốc
cây to, lẳng lặng nhìn Thẩm Lạc đang sắp xếp kính viễn vọng.
Cảnh sắc đêm nay rất đẹp. Tuy trời rất lạnh, nhưng xung quanh lại rất thoải
mái. Bầu trời sáng sủa đầy sao, đứng trên đỉnh núi có cảm giác chỉ cần giơ tay
là có thể chạm vào.
Bóng hình cao lớn của Thẩm Lạc trên tảng đá trông rất cô độc so với bầu trời
sao.
Tuy việc bám đuôi này là theo thói quen, nhưng trong màn đêm yên tĩnh Bắc
Vũ vẫn cảm thấy nhịp tim đập thật mạnh.
Cô đang nhìn lén, thì trong bụi cỏ dưới chân có thứ gì đó, làm cô giật mình.
- Ai đấy?
Tuy cô không nói gì, nhưng hành động của cô lúc giật mình đã làm Thẩm
Lạc chú ý.
Cậu quay lại, nhìn về chỗ cô đứng.
Bụi cỏ dưới chân đã bình thường như trước, không biết là con gì đi qua. Bắc
Vũ ảo não gãi đầu, đi ra ngoài.
- Ừm... em không ngủ được, nên ra ngoài ngắm sao. Có phải đã làm phiền
anh không?
Tuy trời rất tối, nhưng Thẩm Lạc đã nhận ra cô. Cậu hơi im lặng một chút,
rồi lắc đầu:
- Tầm nhìn ở đây tốt hơn.
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Cậu chỉ lên trên tảng đá.
Trong lòng Bắc Vũ vẫn còn lo lắng vì bị phát hiện. Nay nghe thấy cậu nói
vậy thì lập tức mừng thầm.
Giữa mùa đông đi cắm trại không phải là để ngắm sao, xem mặt trời mọc với
Thẩm Lạc sao?
Lúc trước còn thấy buồn vì không có cơ hội, không ngờ nó lại dễ dàng như
vậy.
Vì không để lộ ra suy nghĩ của mình, cô ra vẻ rụt rè:
- Không quấy rầy anh ngắm sao đấy chứ?
Thẩm Lạc không trả lời, chỉ lắc đầu.
Bắc Vũ không kìm nén được sự vui sướng, đang định chạy tới, lại nhớ ra,
liền đi từ từ qua đó.
Khi đến gần, cô mới phát hiện tảng đá này cao hơn lúc trước cô nhìn thấy.
Nó phải cao ngang đầu cô.
Tay cô bám vào tảng đá, dưới chân đạp hai cái, nhưng vẫn không trèo lên
được. Lại còn trượt tay, suýt nữa ngã xuống.
May mà Thẩm Lạc đang ngắm sao, không để ý đến cô.
Cô đứng lùi lại, hít sâu một hơi, lại bám vào tảng đá.
Khi cô đang dùng sức, thì tay phải bị cầm lấy.
Sau đó cô đã bị kéo lên.
Chỉ trong vài giây thôi, cô đã ngồi trên tảng đá.
Cô còn chưa kịp hiểu ra, thì Thẩm Lạc đã buông tay ra, quay lại với chiếc
giá ba chân.
Bắc Vũ kinh ngạc nhìn cậu, rồi lại cúi đầu nhìn tay mình.
Đây có được coi là cầm tay không?
Tiếc là thời gian cầm tay quá ngắn. Cô còn chưa kịp cảm nhận thì cậu đã bỏ
tay ra rồi.
Đột nhiên cô cảm thấy tay mình nóng như lửa đốt.
Cô nắm chặt tay lại, muốn giữ hơi ấm của Thẩm Lạc lại. Sau đó đứng dậy đi
lên phía trước.
Thẩm Lạc để máy ảnh tự chụp, còn mình thì cầm kính viễn vọng ngồi ở bên
cạnh ngắm sao. Vẫn là dáng vẻ không coi ai ra gì, không hề để ý tới Bắc Vũ.
Bắc Vũ ngồi xuống một chỗ không xa, lặng lẽ nhìn cậu. Rồi lại ngẩng đầu
giả vờ mình đang ngắm sao. Trông thì có vẻ rất bình thường, nhưng trong đầu
cô thì đang nghĩ cách để bắt chuyện.
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Cô biết Thẩm Lạc thích thiên văn. Tiếc là cô không hiểu gì về trăng sao. Cô
chỉ biết là hôm nay rất nhiều sao, nên không thể nói chuyện về sao với cậu
được.
Không khí vô cùng im lặng. Nhưng vì Thẩm Lạc rất chăm chú ngắm sao,
không có để ý tới cô, nên cô cũng không thấy xấu hổ.
Rất lâu sau, Bắc Vũ cũng không tìm được câu nào để nói. Cô chỉ muốn tát
cho mình mấy cái thôi.
Một cơ hội tốt như vậy mà còn không bắt được, thật là uổng phí mười lăm,
mười sáu năm sống trên đời mà.
Không biết đã bao lâu trôi qua, Thẩm Lạc mới bỏ kính viễn vọng xuống, rồi
đột nhiên đưa nó cho cô.
- Hả?
Bắc Vũ sửng sốt, không hiểu gì hết.
- Dùng cái này sẽ thấy rõ hơn.
Cậu vẫn nói ít như trước, giọng nói cũng không ấm áp gì.
- À vâng!
Bắc Vũ kinh ngạc nhận lấy kính viễn vọng. Cô nhìn một lát, đột nhiên nghĩ
ra một ý tưởng:
- Anh biết rất nhiều chòm sao hả? Có thể dạy em không?
Thẩm Lạc đồng ý:
- Mùa đông là mùa có nhiều sao nhất trong năm. Rất dễ quan sát chúng.
- Thật hả?
Bắc Vũ vui vẻ dịch lại gần chỗ cậu.
Thẩm Lạc nói:
- Dễ phân biệt nhất là chòm sao Orion, ở phía nam, là một trong những chòm
sao thuộc xích đạo trời.
Bắc Vũ giơ kính viễn vọng hỏi:
- Ở đâu ạ?
Thẩm Lạc giơ tay chỉ cho cô:
- Nhìn sang phía nam đi. Chòm sao bắt đầu từ Betelgeuse đến Rigel và bốn
ngôi sao khác tạo thành một hình tứ giác lớn. Ở giữa hình tứ giác, có ba ngôi
sao ζ, ε, δ thẳng hàng, tạo thành chiếc đai lưng của Orion.(1)
Tuy những ngôi sao này Bắc Vũ chưa nghe tên bao giờ, cô cũng không hiểu
gì cả. Nhưng mà có sao đâu? Đây là Thẩm Lạc dạy cô đó.
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Một hai ba bốn năm... Thẩm Lạc nói bao nhiêu từ, cô không đếm hết được.
Cả người cô sắp sửa bay lên trời vì mấy câu nói khó hiểu của Thẩm Lạc rồi.
Mối quan hệ của hai người có tiến triển rồi.
- Nhìn thấy chưa?
Thẩm Lạc đột nhiên hỏi.
- Hả?
Bắc Vũ đang suy nghĩ miên man, đột nhiên tỉnh lại. Cô nhìn về phía tay cậu
chỉ, lại cầm lấy kính viễn vọng nhìn theo. Cũng chẳng biết mình nhìn có đúng
hay không, nhưng vẫn gật đầu bừa:
- Có thấy.
Ai quan tâm nó là Orion hay là Thợ Săn chứ.
Cô hỏi tiếp:
- Còn gì nữa ạ?
- Từ chỗ ba ngôi sao đấy, nhìn sang hướng đông nam, có một ngôi sao rất
sáng. Có thấy không?
Bắc Vũ giơ kính viễn vọng:
- Có ạ.
- Đấy là sao Sirius (sao Thiên Lang), ngôi sao sáng nhất trên bầu trời.
- Ồ.
Lần này thì Bắc Vũ có nhìn thấy thật.
- Ở phía đông của Betelgeuse, có một ngôi sao sáng. Đó là sao Procyon (sao
Nam Hà 3). Betelgeuse, Sirius và Procyon chính là tam giác mùa đông nổi
tiếng.
- Khoan đã. Em chưa nghe kịp.
Bắc Vũ luống cuống giơ kính viễn vọng lên nhìn.
Thẩm Lạc cười khẽ, cầm lấy kính viễn vọng, để cô nhìn theo hướng mình
chỉ:
- Betelgeuse ở phía Bắc của chòm sao Orion, Procyon ở phía đông của
Betelgeuse. Nhìn thấy chưa?
Bắc Vũ nhân cơ hội dịch đến bên cạnh cậu.
Cậu mặc áo khoác rất dày, khi nói chuyện, hơi thở cũng rất ấm áp, làm Bắc
Vũ cảm thấy rạo rực.
Hormone dâng lên, cô rất muốn phạm tội.
Cô gật đầu lung tung:
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- Thấy rồi ạ.
- Ngân hà đi ngang qua tam giác này. Phần ngân hà đi ngang qua tam giác là
bộ phận mờ nhất của cả ngân hà.
Bắc Vũ cười:
- Thật thú vị.
Thẩm Lạc nhếch môi:
- Em thấy thú vị à?
Bắc Vũ gật đầu thật mạnh.
Những kiến thức về thiên văn thì không thú vị. Nhưng Thẩm Lạc giải thích
cho cô thì rất thú vị. Cô nghĩ thầm trong bụng.
Thẩm Lạc cười, không nói gì nữa.
Bắc Vũ nghĩ một chút rồi lại hỏi:
- Anh rất thích thiên văn hả?
Thẩm Lạc gật đầu, bâng quơ:
- Trái Đất là cái nôi của nhân loại. Nhưng chúng ta không thể bị trói buộc
trong cái nôi đó mãi được. Nói là thích thiên văn cũng không đúng. Chính xác
thì phải là thích thăm dò vũ trụ.
Nghe rất là vĩ đại. Là một học sinh có thành tích môn Vật Lý bình thường,
Bắc Vũ cảm thấy rất sùng bái Thẩm Lạc. Người cô thích quả nhiên không giống
người thường.
Vì thế cô lại càng thích cậu hơn.
Thật sự là xong rồi!
Nhưng mà cô thấy cũng không tệ lắm.
Thẩm Lạc nhìn đồng hồ:
- Em không đi ngủ à?
Bắc Vũ mở to mắt, hỏi lại theo bản năng:
- Anh thì sao?
Thẩm Lạc nói:
- Anh muốn chụp quỹ đạo sao, phải đợi tới mặt trời mọc.
Bắc Vũ thốt lên:
- Em cũng đợi mặt trời mọc.
Thẩm Lạc im lặng, rồi nhìn cô:
- Qua rạng sáng, nhiệt độ sẽ xuống thấp. Em... không lạnh à?
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- Em không lạnh mà!
Vừa mới nói xong liền hắt xì.
Thẩm Lạc nhíu mày lại.
Bắc Vũ nhanh chóng nói:
- Em không lạnh thật mà.
Lạnh một chút thì có sao đâu? Có thể ở cùng cậu thì bảo cô lên núi đao,
xuống biển lửa cũng được.
Thẩm Lạc nhặt chiếc chăn trên đất lên, đưa cho cô, không nói gì nữa.
Bắc Vũ nhận lấy:
- Cảm ơn anh.
Rồi lại lặng lẽ nhìn cậu. Tiếc là không thể biết cậu đang nghĩ gì từ khuôn
mặt lạnh lùng kia.
Ghi chú:
1. Chòm sao Orion còn có tên là chòm sao Thợ Săn, vì nó có hình người thợ
săn. Cái tên Orion là tên của một nhân vật săn bắn giỏi trong thần thoại Hy Lạp.
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