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T

hật vất vả tới ngày cuối cùng của kỳ Quân sự, ngày mai sẽ là ngày huấn

luyện 15km dã ngoại truyền thuyết, ngày huấn luyện cuối cùng tưởng là không
có chuyện gì nữa, ai dè lại có chuyện khẩn cấp phát sinh - trong vòng 15’ phải
chạy thục mạng về phòng ở gói ghém chăn màn đeo trên lưng chạy quay lại sân
huấn luyện, Thành Hạ vừa nghe mười lăm phút đã muốn chết ngay rồi, cô chạy
800m cũng không qua mà.
Phương Ngu kéo cô đi đường tắt, tối thui không nhìn rõ, chân không biết
dẫm phải cái gì, chỉ cảm thấy lòng bàn chân lập tức đau nhói giống như bẻ
thành hai nửa vậy, cho rằng chỉ là đau chân nên Thành Hạ cũng không chú ý
lắm, chỉ sau khi về phòng mới phát hiện bàn chân lâm râm đau, đi bộ cũng phải
nhẹ nhàng.
Phương Ngu nhìn cô đi như nhảy, hỏi bị làm sao, Thành Hạ nói có thể vừa
rồi trẹo chân, không có gì lớn.
Ba giờ sáng, cả tầng đã thức dậy, bốn giờ, đội ngũ từ khu tập trung lên
đường, mới xuất phát Thành Hạ lại cảm thấy có điểm không ổn, chân càng ngày
càng đau, đau đến mức cô phải cắn môi. Tình hình này có vẻ muốn tàn phế rồi.
Thật vất vả kiên trì đến khu tập trung, ngồi xuống đất nghỉ ngơi Thành Hạ
xoa xoa bàn chân, vừa đụng vào đã đau, lúc Lâm Lâm bỏ gói hành lý xuống
không cẩn thận bình nước ở trong rơi ra, cũng tại Thành Hạ xui xẻo, bình nước
500ml đập trúng vào giữa chân cô, đau đến nỗi cô “Oa” lên một tiếng.
Vẻ mặt đau đớn không thể là giả, Lâm Lâm vội tới hỏi thăm, Thành Hạ nói
có lẽ tàn phế rồi, Lâm Lâm nói cô thật là ngu, như vậy còn kiên trì đi làm gì, rồi
chạy nhanh đi tìm huấn luyện viên báo xin đến Phòng Y tế kiểm tra.
Lâm Lâm đi rồi, hai người nói đỡ Thành Hạ đi, nhưng vừa đứng lên chân
Thành Hạ đã đau muốn chết.
Phương Ngu nhìn trái nhìn phải kêu một tiếng “Tiếu Thanh”, Tiếu Thanh
cũng đang nhìn bên này vội đi tới.
“Cậu cõng Thành Hạ đến Phòng Y tế của trường đi, cậu ấy đau chân không
thể nào đi bộ được.” Phương Ngu quả nhiên là một chỉ huy nhân tài, biết cách
dùng người.
“Ấy, không cần, cậu và Lâm Lâm đỡ tớ đi là được rồi.” Thành Hạ nói. Việc
này, mặc dù xã hội hiện đại không cần chú ý ‘nam nữ thụ thụ bất thân’ vả lại
‘Quan đi sứ cũng có phụ nữ’ mà - ngộ nhỡ gây mâu thuẫn nội bộ cho người ta là
có tội lớn.
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“Đừng khoe khoang, đi thôi!” Tiếu Thanh ngồi xổm xuống: “Nhanh lên đi,
chậm một phút chân cậu có thể tăng thêm nguy cơ tàn phế cả đời đó.”
Phương Ngu cũng khuyên, Thành Hạ cắn răng một cái, đành liều mạng vậy.
Đã có người đưa cô đi, nên huấn luyện viên không để nhiều người đi theo,
chỉ để Tiếu Thanh cõng cô đến Phòng Y tế, balo hành lý đã quẳng cho bạn trai
hỗ trợ rồi.
Trời cực nóng lại cõng một người lớn đúng là mệt chết đi được, trong chốc
lát Thành Hạ đã nhìn thấy mồ hôi từ trên đầu Tiếu Thanh chảy xuống cổ chảy
vào cổ áo.
“Tiếu ‘đẹp trai’, nghỉ một lát đi.” Thành Hạ có chút ngượng ngùng, không
quen không biết, đối với Tiếu Thanh mà nói đây không phải là bay lên tận đỉnh
núi sao?
“Nếu tớ nghỉ một lát, có thể cả đời này cậu ‘chấm phẩy’ đấy.” Tiếu Thanh
nói nhưng cũng không dừng lại.
“Cám ơn, đợi quay về tớ mời cậu ăn cơm.” Thành Hạ nói, đây là phong tục
quê họ.
“Đến lúc đó tớ ‘giết’ cậu, cậu đừng kêu khóc nha.” Tiếu Thanh nói.
“Không thành vấn đề, tớ sẽ tìm chỗ tớ có thể mời được.” Thành Hạ nói. Cô
mời không nổi ở Nhà hàng sang trọng, nhưng quán ăn bình dân thì cô có thể
mời được, Tiếu Thanh có phình bụng ra thoải mái, thì 700 nghìn cũng đủ rồi.
Phòng Y tế của trường không xa lắm - xuyên qua góc đối diện kia là đến,
dọc theo con đường này hai người bị không ít ánh mắt chăm chú.
Mơ hồ còn nghe được lời bình luận “Bây giờ sinh viên mới thật thoáng...”
Thành Hạ buồn bực, chỉ vì bàn chân cô bị thương mà có thể đánh giá cả
nhân phẩm, rõ là... Gì cũng nói được, ông trời ạ.
Vào Phòng y tế, Tiếu Thanh đặt cô xuống chờ, một mình chạy đi đăng ký
sau đó lại cõng cô lên lầu bốn, bác sĩ nhéo chân của cô rồi lại hỏi quá trình bị
thương, sau đó đặt bút ghi “X quang”, bất đắc dĩ, Tiếu Thanh lại phải chạy tới
chạy lui một hồi, cuối cùng chụp X quang khoảng 1 giờ mới có thể lấy, cũng
được, bác sĩ lại không làm việc liên tục nên phải buổi chiều mới tới lấy được.
“Tiếu ‘đẹp trai’, thật xin lỗi, trời quá nóng, làm phiền cậu.” Hiện tại, Thành
Hạ đành phải không biết xấu hổ thôi.
“Không có gì, sẽ đến lúc tớ thẳng thừng mà ‘giết’ cậu! Đợi một lát, tớ đi
mua đồ ăn.” Rồi Tiếu Thanh xoay người đi.
Lúc này Thành Hạ mới nghĩ đến một vấn đề, cô chỉ mang theo 700 nghìn,
khám bệnh có lẽ không đủ.
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Trên hành lang bệnh viện, lúc này chỉ có một mình Thành Hạ, tay nắm chặt
điện thoại suy nghĩ, vẫn không nên gọi cho Lâm Phóng, cô cũng đã học đại học
rồi, không thể giống như khi còn bé chuyện gì cũng ỷ vào anh trai được.
Khi quay lại, Tiếu Thanh giơ lên một bịch Hamburger và Coca, chỉ thấy
mình Thành Hạ ngồi ở trên ghế hành lang, cúi đầu, điện thoại cầm trong tay, bộ
đồ giàn ri này có vẻ rộng, cô lại nhỏ gầy, mũ lính thì để ở một bên, tóc ngắn
cũng vuốt về đằng sau, hở ra cái tai xinh xắn.
Ăn Hamburger Thành Hạ nói: “Tiếu ‘đẹp trai’, 700 nghìn có đủ khám
không?”
“Cảm thì đủ, gãy xương khẳng định không đủ.” Tiếu Thanh nói.
“Nói độc mồm, ai nói tớ gãy xương.” Thành Hạ nói.
“Đừng lo, tớ có tiền.” Tiếu Thanh nói, vài miếng giải quyết hết một phần:
“Hai Hamburger cậu đủ ăn không?”
“Đủ rồi. Một cái đủ rồi, tớ không đói.” Thành Hạ nói.
“Hứ! Khỏi phải làm bộ với tớ, cậu ăn giống như dạ dày bị thủng đó! Ăn đi,
tớ sẽ không nói cho ai biết đâu.” Tiếu Thanh cười nói.
“Được, đúng là bạn tốt!” Thành Hạ nói.
Thật vất vả, một giờ rưỡi chiều các bác sĩ mới đi làm, Tiếu Thanh đi lấy
phim X quang rồi quay lại xem chân của cô: “Thật bất hạnh, tớ cảm thấy cậu
gãy xương rồi.”
“Đừng có nhận mình là người chuyên nghiệp.” Thành Hạ nói. Gãy xương,
bó bột, chân của cô sẽ tả tơi mất.
“Chẳng lẽ xương của cậu hình dáng đặc biệt? Còn có khe hở nữa?” Tiếu
Thanh rút phim ra cho cô xem. Chưa ăn thịt heo còn chưa biết thịt heo tăng giá
sao? Nghiệp dư như cô vậy cũng biết là vấn đề không nhỏ.
Theo bản năng, Thành Hạ thốt lên một câu “Trời ơi, sao mà xui xẻo thế
không biết!”
“Kêu trời cũng vô dụng thôi.” Tiếu Thanh đỡ cô đi vào tìm bác sĩ, bác sĩ liếc
mắt xem tấm phim rồi bỏ xuống.
“Chạy bộ bị thương sao? Em nói xem, một mình em, con gái con đứa chạy
mạnh thế làm gì? Ngày hôm qua bị đau, hôm nay em còn huấn luyện làm gì
vậy?” Người bác sĩ chưa kê đơn thuốc mà trước tiên giáo huấn cô một hồi đã.
“Vâng ạ, không phải là em cố gắng sao.” Thành Hạ nói, nếu mắng mà có tác
dụng còn cần tới bác sĩ làm gì nữa, mắng cũng được nhưng nhanh kê đơn thuốc
đi, người đau cũng không phải ông anh đâu!
Người bác sĩ trẻ tuổi cười: “Rạn xương nhỏ, không có gì lớn, về nhớ mỗi
ngày chườm nóng ba lần, uống thuốc kết hợp với bôi ngoài da, chú ý không
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mang vác nặng, khoảng một tháng là có thể khỏi, về sau chú ý đừng nhảy từ
trên cao xuống, rất dễ bị thương đấy.”
Ai mà lại tự nhiên đi nhảy từ chỗ cao xuống chứ! Nhưng ngoài miệng vẫn
phụ họa: “Dạ, em biết rồi. Cám ơn bác sĩ ạ.”
Tiếu Thanh đi đóng tiền lấy thuốc, để Thành Hạ ngồi chờ ở hành lang, lúc
nãy uống nước nhiều bây giờ hơi mót, quay đầu ngó nghiêng, cách đó không xa
là phòng vệ sinh, Tiếu Thanh phải xếp hàng có lẽ lát nữa mới tới lượt, hay là cô
thử tự đi xem.
Chân trái bị đau đành phải dùng sức ở chân phải, biến cô thành cô bé bước
thấp bước cao, cuối cùng cũng nhảy được tới toilet. Đang lúc say sưa thì điện
thoại vang lên, là một số điện thoại lạ, là ai vậy chứ?
Vừa nhận máy chỉ nghe một câu: “Cậu đi đâu vậy?”
“Toilet!” Thành Hạ nói.
“Chân cậu như vậy còn đi toilet được sao? Nhanh lên một chút, đang ở
đâu?” Tiếu Thanh hỏi.
Thành Hạ đầu đầy mồ hôi: “Tiếu ‘đẹp trai’, đi phía bên trái cửa chính, cuối
hành lang có một phòng, trên bảng hiệu hai chữ cậu thấy chưa?”
Bên kia mất tự nhiên cười một tiếng: “Nhanh lên một chút.”
Thành Hạ nói, nhờ Tiếu Thanh đỡ cô ra cổng thuê xe là được, Tiếu Thanh
nói với cái chân này của cô đi tới cổng cũng phải buổi tối, vì vậy lại cõng Thành
Hạ đi ra cổng dưới cái nắng chói chang của buổi chiều, phân khu mới này cây
còn chưa cao lắm, nên bóng mát không được bao nhiêu, cho nên mặc dù cách
một tầng đồ rằn ri vẫn bỏng rát, Thành Hạ nằm ở trên lưng Tiếu Thanh, trong
tay cầm bịch ny lon choàng qua vai cậu ta lắc lư lắc lư.
“Hôm qua cậu bị thương, hôm nay còn khoe khoang cái gì vậy?” Tiếu Thanh
hỏi.
“Tớ cho là không có chuyện gì lớn, vả lại cả đời có thể sẽ không có một cơ
hội lớn huấn luyện tập thể như vậy, bỏ lỡ thì sau này cũng không có kỷ niệm gì,
sau khi tốt nghiệp mười năm tụ tập lại, các cậu vui vẻ bàn luận chuyện huấn
luyện dã ngoại, còn tớ thì ngồi thu lu một góc, chẳng có gì thú vị.” Thành Hạ
nói.
“Bây giờ thì tốt rồi, nhiều năm sau thảo luận chuyện huấn luyện dã ngoại, có
lẽ đều nhớ đến sự tích cái người thân tàn mà chí kiên cường này nhỉ, nghề Kiến
trúc muôn năm.” Tiếu Thanh trêu ghẹo.
“Tớ vĩnh viễn sống ở trong lòng các cậu.” Thành Hạ nói xong, điện thoại di
động kêu.
Số phận thật ưu ái, thường xuyên có người nhớ thương cô.
www.vuilen.com

26

Tác Giả: Đông Ly Cúc Ẩn

ĐỘI THI CÔNG TÌNH YÊU

Là mẹ.
“Mẹ...” Theo thói quen, âm thanh kéo dài làm nũng trước.
“Hạ Hạ, mấy ngày nữa mẹ đi thành phố S, con có muốn gì không?” Thành
Hạ mẹ hỏi.
“A, có... Mà thôi, mang đến con cũng không có cách nào ăn được.” Thành
Hạ nói: “Mẹ, mẹ ở lại mấy ngày?”
“Nửa tháng, anh trai có tới thăm con không?” Mẹ Thành Hạ hỏi.
“Không ạ, anh ấy đừng tới thì hơn, toàn coi thường con, bắt con giặt tất thối
cho anh ấy.” Thành Hạ nói, 1 đôi tất được 10 nghìn, nhưng tất quá hôi.
Mẹ Thành Hạ dặn dò cô uống nào là trà mát, nào là canh đậu xanh rồi cúp
máy.
Tiếu Thanh khụ khụ hai tiếng: “Ơ, không nhìn ra cậu là loại vợ hiền mẹ đảm
đấy nha!”
“A, con người của tớ luôn luôn khiêm tốn.” Thành Hạ nói, khi còn bé mẹ
thường đi công tác đều là một mình cô nấu cơm giặt giũ trông nhà, lúc mới đầu
còn sợ, cả một đêm không dám ngủ, trong tay cầm con dao phay, sau này cũng
thành thói quen rồi.
“Khiêm tốn? Giọng của cậu còn hơn cả hát dân ca, còn khiêm tốn.” Tiếu
Thanh nói.
Thành Hạ cười hắc hắc hai tiếng. Đây là trời sinh hết cách rồi, di truyền mà,
giọng điệu của Lâm Phóng chết tiệt kia còn thánh thót hơn ấy chứ.
Vẫy xe taxi trở về trường, nửa đường Tiếu Thanh nhận một cuộc điện thoại,
có vẻ không kìm nén được: “Không về, đúng, ở trường học, làm gì á? Còn có
thể làm gì nữa? Học tập, nếu không chẳng lẽ ăn chơi trác táng sao?”
Ăn chơi trác táng? Thành Hạ liếc mắt nhìn, quả nhiên nét mặt rất “bất cần”.
Đến dãy phòng ở, Thành Hạ sống chết cũng không để Tiếu Thanh cõng cô
lên lầu, tự mình cầm bọc thuốc tập tễnh đi vào.
Có thể tính kỳ quân sự, Thành Hạ lấy vinh dự bị thương kết thúc, không ngờ
bởi vì điều này còn được khen thưởng, Thành Hạ mang giấy khen nhét vào tận
cùng trong ngăn kéo, chuyện thật mất mặt. Tiếu Thanh nhắn tin cho cô, nói có
được giấy khen là công của cậu ta một nửa, Thành Hạ lấy giấy khen đã nhiều
nếp nhăn từ trong ngăn kéo ra, tới lúc đi học đưa cho Tiếu Thanh để tùy cậu ta
đi, giờ học tự nhiên cô nhìn thấy Tiếu Thanh mân mê con dao nhỏ.
Hết giờ học, Tiếu Thanh đưa cho cô một tờ giấy đã cắt chỉ còn lại phần
khung hình chữ nhật phía ngoài, nếu mang về dán vào xung quanh khung ảnh
vẫn rất sinh động.
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“Đồng chí, đây là vinh dự, nhất định phải cất giữ cẩn thận!” Tiếu Thanh tình
ý sâu xa, khuôn mặt cười xấu xa.
Cô cất giữ cái đường viền hình chữ nhật màu trắng này á... Ai biết đó là cái
gì chứ?

Chương 6

K

ỳ Quân sự kết thúc là lúc năm học thứ hai đại học chính thức bắt đầu,

cũng thể hiện là họ đã chính thức bước vào cánh cửa lớn của Ngành Kiến trúc,
thời khóa biểu dày đặc chương trình chuyên ngành: thiết kế kiến trúc, cấu tạo
kiến trúc, cơ học kiến trúc, CAD, khảo sát thiết kế; đại đa số mọi người rất hưng
phấn, vì dần tiến tới tên tuổi “Kiến trúc sư” mà.
Mấy người trong phòng bắt đầu nói giỡn, người trong phòng họ chính là
Phương kiến trúc sư, Lâm kiến trúc sư, Chu kiến trúc sư, đến cô thì lại thành
“Thừa”(1) kiến trúc sư... Thành Hạ suy nghĩ không biết có nên đổi hộ khẩu để
cùng họ với Lâm Phóng không.
Đi học, ghi bài, đi thư viện, thỉnh thoảng bị lôi đi xem trận đấu bóng rổ,
bóng chuyền gì đó, tự nhiên, có vài cao thủ luôn luôn thể hiện hết tài năng ra
như vậy làm cho người ta suy nghĩ vô cùng xa xôi.
Đẹp trai chơi bóng, ném bóng vào rổ, đến cả việc mồ hôi vã ra vung vẩy
khắp nơi cũng thấy đẹp.
“Aizz, bây giờ sinh viên mới thật là không chịu nổi.” Lâm Lâm nói, bạn trai
cô đang trong sân mồ hôi vã ra như tắm, có mấy cô gái đang nghẹn ngào gào
lên, khuôn mặt nhỏ nhắn đều đỏ bừng.
“Làm bà lớn đòi hỏi phải bao dung. Hãy để cho mấy cô ấy kêu đi.” Chu
Nhược Nhược nói.
Bây giờ, thời tiết không nóng lắm, xem trận đấu bóng cũng thoải mái, chỉ có
điều âm thanh quá lớn làm cho đầu óc cũng ong ong.
“Không xem nữa, tớ về đi ngủ đây.” Thành Hạ nói.
“Ôi, đừng đi vội, Tiếu Thanh còn chưa vào sân đâu.” Chu Nhược Nhược kéo
cô.
“Cậu ấy có vào sân hay không thì quan hệ gì tới tớ? Tớ cũng không phải là
huấn luyện viên của cậu ấy, vả lại chân tớ bị đau cũng không thể đứng lâu, đi
đây.” Thành Hạ nói. Không biết cái đầu thiên tài nào nghĩ ra được sáng kiến,
chỉ vì một lần giúp đỡ mà đã cảm thấy cô và Tiếu Thanh chết không chia lìa.
Vừa mơ mơ màng màng ngủ đã bị tiếng chuông điện thoại di động làm tỉnh
giấc, cầm lên nhìn là Lâm Lâm, Thành Hạ biết, đại khái là lại muốn nhiều
chuyện đây mà.
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Quả nhiên, tiếng của Lâm Lâm tuy thấp nhưng lại vô cùng phấn khích, giống
như là rất tâm đắc: “Tới nhanh chiêm ngưỡng người đẹp, bạn gái Tiếu Thanh
đến.”
“A, các cậu nhớ kỹ, cần phải làm công tác tiếp đón cho tốt, rồi báo cáo cho
tớ, được, yên tâm đi!” Thành Hạ mơ hồ tắt điện thoại.
Bạn gái Tiếu Thanh cũng không phải nữ hoàng Anh, phấn khích làm cái gì
không biết, vả lại, nếu có là nữ hoàng Anh thì cô cũng không quan tâm!
Bốn giờ rưỡi, Thành Hạ đói bụng nên tỉnh giấc, cần phải ăn cơm, rửa mặt
qua loa rồi nhanh nhẹn cầm khay đến nhà ăn, vừa ra khỏi cửa phòng, lại nhận
được điện thoại hỏi thăm của Tiếu Thanh.
“Chân cậu lại đau à?” Tiếu Thanh hỏi.
“Không.” Thành Hạ đáp, người này tại sao lại rủa cô đau chân chứ?
“Vậy sao cậu không xem trận đấu?” Tiếu Thanh nghi ngờ.
“Tớ mệt nên quay về ngủ, sao? Thua à?” Thành Hạ hỏi, nhìn đám đàn anh
năm 3 họ không phải người dễ ăn.
“Hứ, coi thường tớ đúng không? Trận đấu có Tiếu ‘đẹp trai’ tớ trấn giữ và
chỉ huy sao có thể thất bại chứ?” Tiếu Thanh hài lòng.
“Stop! Chỉ là trận đấu trong nội bộ khoa mà thôi! Cúp máy đây, đi ăn cơm
đã.” Thành Hạ nói.
Cúp điện thoại xong mới nhớ là quên không nhiều chuyện bạn gái cậu ta.
Ăn cơm xong Thành Hạ lên thư viện đọc sách, có quyển sách ở ngoài tiệm
sách kiến trúc thì hết hàng, ở thư viện thì đã bị cho mượn, có lẽ tới giờ này cũng
phải trả lại rồi chứ, xem nào, quả nhiên là có, đáng tiếc tay lại không với tới,
không muốn đi tìm ghế, Thành Hạ nhón chân lên, đầu ngón tay với với, lại với
thêm nữa thì đã thấy có sách rơi xuống, có thể là vì phấn khích hơi dùng sức
nên làm các cuốn sách bên cạnh rơi thẳng xuống mặt cô.
Theo bản năng, tránh sang bên cạnh, mặc dù cũng có chướng ngại vật,
nhưng dù sao cũng tránh được nguy hiểm hủy hoại dung nhan.
“Tri thức đúng là sức mạnh, chuyển hóa thành sức mạnh giết người cũng
không nhỏ ha...” Thành Hạ lầm bầm.
“Ha ha!” Có người cười, cô áp sát vào chướng ngại vật này, tiếng cười liên
tiếp không ngừng, chẳng lẽ là ‘gặp gỡ định mệnh’ thư viện sao? Cô chuẩn bị
tâm lý thật tốt để nhìn dung nhan của con người này.
“Chào Học trưởng.” ‘Gặp gỡ định mệnh’ tiêu tan, thay vào đó là gặp lại
phiên bản cũ. Anh đúng là cao, cô chỉ đến nách anh thôi, nếu nhìn hình dáng thì
giống cha và con gái vậy.
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Giang Nam Đồng dáng cao, giơ tay cầm quyển sách xuống: “Quyển này
sao?”
“Vâng, cám ơn học trưởng.” Thuận tiện giúp luôn việc xếp sách lại.
“Đừng khách sáo. Chỉ có điều, có thể thả cái chân của anh đang bị đè ra
trước không?” Giang Nam Đồng cười cười.
Trên giày da của anh đột nhiên có một dấu chân, thì ra cô không chỉ là sát
thủ giày da khi khiêu vũ thôi đâu!
Nhân tiện, hai người cũng lần lượt đọc sách, sách tối nghĩa khó hiểu lại
không hấp dẫn, làm cô hoa cả mắt, lúc mới đầu còn có thể cố gắng, sau thì nhịn
không được lại sợ học trưởng bên cạnh cười nhạo liền cầm sách đến giữa giá
sách đứng xem, đứng một lúc cũng mỏi, Thành Hạ liền áp dụng chiêu Kim Kê
Độc Lập. Nhìn thời gian cũng không còn nhiều lắm, quay lại chỗ ngồi thì không
thấy Học trưởng hành lý đâu, cầm thẻ mượn sách chạy thẳng tới chỗ mượn
sách, phía trước đang xếp hàng, rất khéo, Học trưởng hành lý cũng ở phía trước
cô.
“Bắt đầu học chuyên ngành rồi hả? Cảm giác thế nào?” Học trưởng hành lý
ôn tồn, tràn đầy quan tâm của đàn anh đối với đàn em.
“Tạm được, học trưởng, anh là tiến sĩ sao?” Thành Hạ hỏi.
“A, trông anh già vậy hả? Aizz, anh vẫn cho là mình còn rất trẻ đấy.” Giang
Nam Đồng cười hỏi.
“A... Không phải, không phải coi thi bọn em sao?” Thành Hạ nói.
“Nghiên cứu sinh năm ba, nếu như qua được thì tháng Chín sang năm Tiến
sĩ.” Giang Nam Đồng nói.
Thành Hạ lập tức làm một phép tính, nếu tính theo bình thường 18 tuổi vào
đại học, hiện tại cũng 26 rồi... Chẳng lẽ còn trẻ tuổi sao?
“Tại sao học kiến trúc vậy?” Câu hỏi của Giang Nam Đồng rất thẳng thắn.
“À thì... để xây nhà.” Thành Hạ trả lời - mà trả lời như không trả lời vậy.
Giang Nam Đồng cười, lại hỏi cô cảm nhận đối với thành phố S, đối với
trường Đại học, tóm lại nói chuyện trên trời dưới đất, chính trực, thẳng thắn,
không khí rất sôi nổi, căn bản cũng không đề cập đến chuyện chính nào.
Trừ những môn chuyên ngành, lên năm thứ hai đại học là có thể chuyển cấp,
mặc dù Anh ngữ cơ bản của Thành Hạ cũng tương đối nhưng vẫn không dám sơ
sài, nghiêm túc đi mua từ điển, bộ đề, đề giải mẫu về mỗi ngày vác lên phòng tự
học để làm.
Đang lúc bận rộn, Tiếu Thanh còn gây thêm phiền phức, một ngày kia bỗng
nhiên hơn nửa đêm gọi điện thoại cho cô, nói sắp sinh nhật cậu ta rồi, mời anh
em ăn cơm, mời cô và Phương Ngu cùng đi.
www.vuilen.com

30

Tác Giả: Đông Ly Cúc Ẩn

ĐỘI THI CÔNG TÌNH YÊU

“Chú ý này, giới tính trên Chứng minh thư của tớ ghi rõ là: nữ, chứ không
phải là nam nha.” Thành Hạ nói, một đám nam sinh uống rượu họ đi theo xem
náo nhiệt gì chứ.
Quyền phát ngôn của Tiếu Thanh bị anh Hàm Trúc chiếm đoạt: “Thành Hạ,
là như vậy, Tiếu Thanh nói cần em và Phương Ngu tới cậu ta mới dám đưa bạn
gái đi.”
“A, thì ra là kiếm hai người làm nền, Lớp trưởng, đưa điện thoại cho Tiếu
‘đẹp trai’ đi.” Thành Hạ nói.
“Cái đó...” Tiếu Thanh.
“Cái đó...” Thành Hạ.
Hai người cùng đồng thanh.
“Quà tặng cũng không cần mua nhỉ.” Thành Hạ.
“Quà tặng không thể thiếu được!” Tiếu Thanh.
Lại cùng đồng thanh.
Thành Hạ và Phương Ngu bàn bạc, Phương Ngu nói đi thì đi, nếu phải tặng
quà thì tặng gì để tránh hiểu lầm.
Hai người lên xe đi mua quà tặng, đồ muốn tặng thì đắt đến xuýt xoa, mân
mê cái ví mà tim cũng đập theo, cuối cùng hai người mới nghĩ ra đến ‘AA’ mua
chai nước hoa Jaguar Classic rồi dùng giấy gói màu xanh dương gói quà.
Những buổi chiêu đãi lớn thế này thường sắp xếp vào buổi tối, khi Thành Hạ
và Phương Ngu căng thẳng đi tới chỗ đãi tiệc thì thấy trừ nữ chủ nhân ra thì mọi
người đều đến đông đủ rồi. Mọi người ngồi nói chuyện một lúc, cuối cùng bạn
gái Tiếu Thanh cũng tới, so sánh với Thành Hạ: tóc ngắn, T shirt cao bồi, còn
Phương Ngu: mặc đầm hoa thì ‘nàng dâu’ của Tiếu Thanh: quần dài thướt tha,
tóc dài quăn, giỏ xách thời trang thì quả thật giống như ‘nàng dâu’ vậy.
Nàng dâu của Tiếu Thanh không chỉ xinh tươi, mà còn rất thoải mái tự
nhiên, nói mình phải họp Hội sinh viên nên đến muộn, vô cùng xin lỗi.
Ôi, còn là người phụ nữ mạnh mẽ nữa nha.
Người đã đông đủ, gọi thức ăn lên, rượu đưa lên, ăn uống, nói chuyện, thật
vui vẻ.
Mặc dù Tiếu Thanh kéo thêm hai bạn gái đến, nhưng có vẻ hơi thừa, nàng
dâu của cậu ta rõ ràng thích cùng nhóm bạn thân của cậu ta nâng cốc nói cười
hơn, Phương Ngu uống hai ly bia mặt đã đỏ tay chống trán nói choáng váng, đi
ra ngoài cho tỉnh, Thành Hạ đỡ cô đi, tới toilet, Phương Ngu tỉnh táo vuốt tóc
bảo Thành Hạ gọi điện thoại cho Tiếu Thanh nói cô đã ói, Thành Hạ đưa cô về
trước.
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Trong phòng ồn ào, có lẽ là đã bắt đầu giải thích, Tiếu Thanh gào cái gì cô
cũng không nghe rõ, dù sao cũng nói là đưa Phương Ngu về.
Ra khỏi khách sạn, lúc này đã gần mười giờ rồi, hai người họ đứng ở ven
đường đón xe, muốn chặn nhưng không gọi được, lại có một chiếc Audi màu
đen dừng lại, chậm rãi hạ cửa kính xe xuống: “Không biết anh có may mắn tháp
tùng hai người đẹp không đây?”
“Chú à, kiểu tiếp cận này cũ rồi.” Không biết hôm nay tại sao gan Phương
Ngu lại to như vậy.
Thành Hạ vội nói không cần, mặc dù cô cũng biết người đàn ông này không
có ý tốt, nhưng đừng chuốc những phiền toái không cần thiết cũng tốt hơn.
“À, vậy cùng đi uống một ly đi?” Người đàn ông Audi có lẽ cho là cô muốn
nhưng còn làm bộ.
“Không có hứng thú uống rượu cùng ông già.” Phương Ngu đứng bên lạnh
lùng, khoanh hai tay trước ngực.
Người đàn ông Audi cười, nhún vai: “Ngày nay thật đỏng đảnh!”
“Tiên sư ông, cút đi cho tôi, nói ai đỏng đảnh vậy?” Thành Hạ gào lên. Ven
đường rất trống trải, nhìn một vòng cũng không thấy gì, Thành Hạ tiện tay lấy
cái hộp từ trong túi ra, đập tới tấp vào cửa xe.
“Choang” có đồ bể.
Mùi thơm nồng nặc trong không khí.
Ngược lại, lúc này Phương Ngu lại kéo cô: “Được rồi, được rồi, cậu tính
toán với cha già đó làm gì? Qua đây, chúng ta chờ xe.”
Người đàn ông Audi có lẽ cũng cảm thấy không thú vị, nhanh chóng lái xe
chạy mất, Thành Hạ nhìn biển số xe lưu vào trong đầu.
“Các cậu, sao vậy?” Là tiếng của Tiếu Thanh.
“Khách chơi gái.” Phương Ngu nói, hít sâu một cái rồi nói với Thành Hạ:
“Thành Hạ, cậu đập vỡ nước hoa rồi.”
“Quên mất.” Thành Hạ nói, tính khí của cô lúc nổi giận là rất hay đập đồ, vớ
được cái gì là đập cái đó.
“Tiếu ‘đẹp trai’, đây là Jaguar - quà tớ với Thành Hạ mua cho cậu, lại đây,
cậu nhanh tới chỗ mùi thơm này còn dính được một ít, đừng có lãng phí.”
Phương Ngu cười, nói.
“Ông ta bắt chuyện với các cậu á? Cái tên này...” Tiếu Thanh tức giận.
“Này Thành Hạ, nếu như lúc nãy ông ta xuống xe thật thì làm thế nào?”
Phương Ngu hỏi Thành Hạ.
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“Đánh cho tới khi ông ta thừa nhận mình là con vịt, bị vô số người dẫm đạp
thành con vịt chết.” Thành Hạ nói, mặt còn có chút dữ tợn: “Ơn trời, ngày mai
tớ sẽ đưa biển số xe của lão vịt này lên internet.”
“Ha ha ha! Cậu thật thông minh, tớ cũng quên không nhìn!” Phương Ngu
cười, cười đến mất cả tự nhiên.
Anh Hàm Trúc cũng đi ra, nhìn ba người họ đứng bên lề đường, trong không
khí còn có mùi nước hoa, chưa rõ xảy ra chuyện gì. Phương Ngu ngượng ngùng
nói mình uống say muốn về trước.
“Lúc nãy uống rượu thì nóng, ra ngoài lạnh đấy, không sao đâu, quay lại đi.”
Phương Ngu phản ứng nhanh, đầu tàu gương mẫu đi vào trong.
Tiếu Thanh kéo Thành Hạ chậm lại, nhỏ giọng hỏi: “Phương Ngu có điểm là
lạ có phải không?”
“Bị người khác nói là gà có thể thoải mái được sao?” Thành Hạ nhỏ giọng
trả lời, suy nghĩ một chút lại bổ sung thêm: “Quà coi như cậu đã nhận rồi nhé,
đừng có đòi tặng nữa đấy.”
“Đồ keo kiệt.” Tiếu Thanh thuận tiện gõ một cái lên đầu cô: “Cậu nhớ số xe
thật hả?”
“Dĩ nhiên rồi, lần sau mà để cho tớ gặp xem, tớ không thể không cho ông ta
bể bánh.” Thành Hạ nói.
“Ừ, xem ra trong túi xách của cậu lúc nào cũng mang theo dao!” Tiếu Thanh
nói.
Ghi chú:
1. Tiếng Trung chữ ‘Thừa’ và chữ ‘Thành’ đồng âm.

Chương 7

S

au một hồi ầm ĩ, Phương Ngu lại càng không vui, uống rượu nhiều hơn,

lúc này đã say, họ la hét thật lớn tiếng vẫn không làm cô tỉnh, Thành Hạ giả bộ
mình không uống được rượu, nhân vật chính không phải cô nên cũng chẳng ai
tàn nhẫn ép cô uống cả, vì thế đầu óc vẫn hết sức tỉnh táo.
Ba cô gái hao tổn sức lực cuối cùng cũng khiêng được Phương Ngu lên
giường, cả người Thành Hạ đều bốc mùi, Lâm Lâm thì thần thần bí bí kéo
Thành Hạ lại hỏi, có phải Phương Ngu uống nhiều không, Thành Hạ nói uống
cũng không ít. Lâm Lâm lại hỏi bạn gái Tiếu Thanh có đẹp không? Thành Hạ
nói thực sự là xinh đẹp. Sau đó Lâm Lâm đưa ra một kết luận: khó trách
Phương Ngu tâm tình không tốt, tình địch quá mạnh mẽ.
Lúc này Thành Hạ như được khai thông đầu óc, thì ra là như vậy. Đáng tiếc,
hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình.
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Tắm rửa thay đồ xong, đang chuẩn bị ngủ thì có tin nhắn, xem thì là Tiếu
Thanh.
“Này, cậu hãy học cho kỹ, ở trên mạng ấy?? Ngày mai có đấy.” Tiếu Thanh
đánh hai dấu chấm hỏi.
“Chỗ nào với chỗ nào thế?” Thành Hạ đầu đầy mê muội.
“Bị lừa bao lần rồi... cậu không rút kinh nghiệm sao?” Tiếu Thanh hỏi.
“Sao toàn nói kiểu như vậy thế? Rõ là...” Thành Hạ mặc kệ cậu ta: “Ngủ
ngon.”
“Phương Ngu sao rồi?” Tiếu Thanh lại hỏi.
“Uống nhiều quá, ngủ rồi.”
Kỳ thi đông thế nhưng may mà cô và Tiếu Thanh cùng một phòng thi, cậu ta
lại vẫn ngồi phía trước cô.
“Ôi, Thành Hạ, lát nữa nếu làm bài tớ buồn ngủ ngủ quên, cậu đạp cái ghế
của tớ nhé.” Trước khi thi Tiếu Thanh dặn dò cô.
Thành Hạ cảm thấy có chút đùa giỡn, làm bài thi còn ngủ thì hoàn thành sao
đây? Cô thì không ngủ được.
Nhưng trên đời vẫn có chuyện ly kỳ như vậy, không phải là không tồn tại,
chỉ là không xảy ra mà thôi, Thành Hạ vừa làm bài xong, ngẩng đầu lên quả
nhiên thấy Tiếu Thanh hình như ngủ gục trên bàn.
Đá một cái không nhúc nhích, đá tiếp một cái nữa, lúc này tiếng động hơi
lớn nên bị thầy giám thị nhìn, nhìn thấy cụ Tiếu ngủ, thầy cũng có vẻ sửng sốt,
đi tới gõ mặt bàn cậu ta một cái, Tiếu Thanh tỉnh dậy theo bản năng quay đầu
lại nhìn Thành Hạ, rồi lại quay lên làm bài tiếp.
Thành Hạ nộp bài đầu tiên, đi chưa đến cửa cầu thang đã bị Tiếu Thanh đuổi
theo.
Thành Hạ nhìn chằm chằm cậu ta: “Phục đấy, Tiếu ‘đẹp trai’, ông đổi tên đi
ông Tiếu! Đồ con trâu!”
“Tối hôm qua đánh bài hơi khuya.” Tiếu Thanh nói.
“Sống về đêm thật phong phú ha.” Thành Hạ khinh bỉ.
“Thành Hạ, đi ăn đi, sáng dậy trễ nên chưa ăn sáng, không được quỵt nợ đâu,
lần trước nói mời tớ ăn đấy.” Tiếu Thanh nói.
“Ba trăm ngàn trở xuống thôi đấy.” Thành Hạ nói.
Kết quả là Tiếu Thanh suy nghĩ hồi lâu rồi nói cậu ta biết một nhà hàng
buffet hải sản, buổi trưa là 175 ngàn/người. Thành Hạ lấy ví tiền ra, cầm 200
ngàn: “Kêu ca, đi đi, còn 25 ngàn là tiền xe.”
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“Sao cậu chẳng có thành ý chút nào vậy? Đi đi, thiếu 50 ngàn và tiền xe,
Tiếu đại gia tớ trả cho, đi...” Tiếu Thanh nói.
Thành Hạ sờ sờ ví, từ khi biết Tiếu Thanh, ví của cô thường xuyên trong tình
trạng teo tóp.
Tiếu Thanh định vẫy taxi nhưng bị Thành Hạ ngăn lại, đi một lượt không
150 ngàn thì cũng phải 100 ngàn, bằng cả tiền ăn.
Xe điện ngầm ồn ào, Tiếu Thanh nói lên xe điện ngầm đã cảm thấy ù tai
choáng váng, Thành Hạ nói Tiếu đại gia có tiền thì đi máy bay đi.
Lập tức, mấy cặp mắt đàn ông tập trung vào Thành Hạ, Thành Hạ nhìn Tiếu
Thanh, vẻ mặt cậu cũng tức cười... Thành Hạ chợt ý thức được mình đã nói sai
gì đó... Xong rồi, vì vậy danh tiếng nữ lưu manh tàu điện ngầm xuất hiện.
Tiếu Thanh nhỏ giọng bên tai cô: “Chắc sẽ bị đưa lên mạng đấy! Nếu không
tớ tuyên truyền giùm cậu.”
Trên tàu điện ngầm, Tiếu Thanh cười ha ha cảm giác như đứt dây thần kinh
tới nơi, cánh tay vô tình khoác lên vai Thành Hạ.
“Tớ ngồi chờ xem ngày mai có ai viết chuyện của cậu post lên không.” Tiếu
Thanh vẫn cười ngặt.
Thành Hạ liếc cậu ấy, giật mình thấy mặt người này quá gần, liền đẩy ra.
“Nếu không có, tớ sẽ post!” Tiếu Thanh nói.
Thành Hạ nhịn không được: “Cậu rảnh quá.”
“Tiếu đại gia tớ đây ngày ngày đều vô cùng nhàn rỗi.” Tiếu Thanh nói.
Đi 15 phút lên lầu bốn, cuối cùng cũng tới nơi, bên ngoài còn có người xếp
hàng, Thành Hạ nghĩ có lẽ ăn không được, ai biết Tiếu Thanh lại đặt trước rồi.
Hơn nữa, không chờ cô lấy tiền Tiếu Thanh đặt một cái thẻ lên quầy thu ngân.
Gần đây, người có tiền đều cà thẻ.
Nhà hàng buffet hải sản này cũng không tệ lắm, không ồn ào như những nhà
hàng buffet bình thường khác, ngồi xuống chỗ đã đặt Tiếu Thanh chìa tay qua
bàn: “Đưa 300 ngàn đây.”
“Tớ chưa nói là quỵt nợ nha, là cậu giành trả trước chứ.” Thành Hạ lấy 350
ngàn đã chuẩn bị, để vào trong tay cậu ta. Nói là chỉ trả 300 ngàn thôi, chẳng lẽ
không ngại để cho người ta phải trả thêm 50 ngàn nữa sao?
50 ngàn được đưa trả lại: “Tiếu đại gia tớ chưa bao giờ kiếm lời của phụ nữ,
cất đi...”
Tiếu Thanh bước đi, nói là đi lấy rượu, Thành Hạ cũng đi, khi cô lò dò quay
lại thì đã thấy Tiếu Thanh đang uống rượu, trước mặt chẳng có gì cả, thấy cô
quay lại, cậu ấy nhìn cô bưng hai cái khay thiếu chút nữa sặc rượu.
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“Ăn cá sống nhiều thế cậu không sợ đau bụng à?”
“Nguyên tắc ăn buffet của tớ là luôn luôn chỉ ăn đồ đắt tiền không ăn đồ phù
hợp.” Thành Hạ nói, cắn một miếng, ừ, cá hồi ở đây vẫn tương đối tươi, lại hợp
khẩu vị.
Đôi đũa của Tiếu Thanh cũng đưa tới gắp một miếng: “Tớ chỉ muốn tốt cho
cậu, tránh ăn rồi lại đau bụng.”
Hai khay cá hồi sắt lát hết rất nhanh, Tiếu Thanh đứng lên nhìn cô: “Cùng
nhau đi lấy đồ ăn đi, cậu gắp, tớ bưng khay.”
Vừa nãy, Thành Hạ đã quan sát kỹ địa hình, cho nên lần này đi thẳng về phía
cua cay, đúng lúc mới ra lò tha hồ lựa chọn, rồi lại lấy bào ngư, hải sâm, cuối
cùng còn cầm thẻ chạy đi lấy hai chén cháo tổ yến.
Tiếu Thanh bưng ly rượu thong thả ung dung: “Nhà hàng buffet lỗ vốn, cậu
mời khách lỗ vốn nhưng tớ lại cứ tưởng là cậu ăn hôi đấy.”
“Ăn không nói ngủ không nói, có thể ăn xong rồi nói không?” Thành Hạ nói.
Hết lần này tới lượt khác, cô đi qua đi lại không biết bao lần trong lối đi nhỏ
lựa chọn đồ ăn, cuối cùng Thành Hạ cũng no, hài lòng uống một ngụm cocktail
màu xanh nhạt giống như uống sinh tố, đối với cô mà nói chẳng ăn nhằm gì.
Tiếu Thanh vẫn uống rượu của cậu ta, dao nĩa trước mặt sạch bóng.
Bình thường thì ăn cả một thùng cơm, hôm nay hành động, dáng ngồi ăn
uống lại lịch sự như tri thức giàu có, thật là một kẻ biến chất, chân dung chủ tịch
lãng phí biến chất.
“Ôi, sao cậu không ăn, không phải bình thường đều ăn nửa cân cơm sao?”
Thành Hạ hỏi.
“Cậu ăn như vậy tớ còn không biết xấu hổ nữa sao, để cho họ nghĩ là cậu lấy
hai phần đi. Aizz! Lúc về đến nhà ăn mua cho tớ tô mì.” Tiếu Thanh nói xong
lại bổ sung một câu: “Ăn xong chưa? Ăn xong rồi thì mình đi.”
“Đợi lát đã!” Thành Hạ lại đi bộ đi ra ngoài, lúc quay lại tay trái một đĩa nhỏ
bánh ngọt, tay phải một ly kem tươi xoài.
“Cậu ăn vẫn chưa no hả?”
“Vẫn chứa được. Cuối cùng tớ cũng cướp được một miếng Đề Lạp Mễ Tô.”
Thành Hạ cầm dao cắt rồi thả vào trong miệng, từ từ nhai. Chúa ơi, sớm biết có
thể cướp Đề Lạp Mễ Tô thì lúc nãy cô đã chờ sẵn ở đó.
Nĩa đưa qua, nửa miếng bánh ngọt còn lại bị xiên lên, trong giây lát bị nuốt
mất tiêu.
“Tiếu đại gia tớ uống rượu cả buổi, quá đói bụng rồi.” Tiếu Thanh nói, lại
nhìn cây kem tươi xoài của cô: “Cho một nửa đi, cho tớ tỉnh rượu.”
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Cuối cùng, coi như ăn xong buffet rồi, Tiếu Thanh nói cô là ăn vào cảnh giới
tối cao “Vịn tường vào, vịn tường ra”. Thật ra thì cũng không vịn tường, mà khi
lên xe điện ngầm lần nữa, không khí không thông thoáng phải vịn vào cánh tay
Tiếu Thanh mới cố nhịn được cảm giác buồn nôn.
Ở trên xe điện ngầm, Tiếu Thanh bảo cô tìm toilet để xả những thứ đã tích
lũy trong bụng, Thành Hạ vỗ ngực ra vẻ “yên tâm”: “Thật vất vả mới ăn được
lại ói ra, cũng thật có lỗi với thực phẩm, ‘ai ơi bưng bát cơm đầy dẻo thơm một
hạt đắng cay muôn phần’, đồng chí, phải nhớ cho kỹ đấy.”
“Ai ơi bưng bát cơm đầy, cuối cùng thành cặn bã mới đúng chứ?” Đại loại là
Tiếu Thanh rảnh rỗi nhàm chán.
Thành Hạ vỗ vào vai cậu ta một cái: “Khiếp, mắc ói.”
Mới vừa vỗ xong, vai mình cũng bị vỗ mạnh một cái, làm cho dạ dày có cảm
giác khó chịu.
“Ơ, hai người các cậu tay trong tay, vai kề vai đi đâu vậy?” Anh Hàm Trúc
âm hồn chỗ nào cũng có.
Thành Hạ đang nghĩ cách thanh minh mình đi với Tiếu đại gia, chỉ nghe
Tiếu Thanh nói một câu: “Tập bắn về.”
Thật tài tình...
Không biết lúc về anh Hàm Trúc uy hiếp tra hỏi Tiếu Thanh thế nào, mà từ
đó về sau, khi vừa nhìn thấy cô và Tiếu Thanh, anh Hàm Trúc đã lẻn vào giữa,
ánh mắt kỳ quái làm cô có cảm giác như mùa đông Phương Tây vậy.
Lâm Lâm có thâm niên do thám viên, thông qua mạng lưới tai mắt nhanh
chóng biết được scandal, vì vậy nắm lấy cơ hội đi học cùng Thành Hạ cố gắng
lấy được khẩu cung đằng gái.
“Thành Hạ, hôm đó cậu và Tiếu ‘đẹp trai’ đi chơi vui vẻ ha?”
“Làm ơn đi, có thể đừng nhiều chuyện không? Tớ chính là hoa đã có chủ,
người của tớ ưu tú như vậy, sao có thể bỏ anh ấy đến với ông Tiếu chứ? Ông
Tiếu có gì xuất sắc nào? Hôm nay mùng một sáng mai 15, dáng dấp thì như say
rượu mất lý trí.” Thành Hạ nói.
“Xét về diện mạo, hai người không hơn không kém sàn sàn nhau, chỉ có điều
cậu không cảm thấy Tiếu ‘đẹp trai’ chính là loại người trong tiểu thuyết ‘trước
khi gặp em thì ăn chơi hết mình, sau khi gặp em thì chỉ có mình em’ thôi sao?”
Đại khái là Lâm Lâm bị ảnh hưởng nghiêm trọng của tiểu thuyết YY của Lưu
Độc.
“‘Trước khi gặp em thì ăn chơi hết mình, sau khi gặp em thì bụng hư ruột
thủng’ thì có, bớt nhiều chuyện cho tớ, tớ đây toàn tâm toàn ý muốn nước chảy
đá mòn sau đó nước chảy thành sông đấy.” Thành Hạ nói.
“Chẳng thú vị gì cả!” Lâm Lâm không phải là nói.
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“Tìm thú vui à? Phòng TV ở dưới lầu ấy, ba giờ đêm, đại quan viên Tống
Nghệ đó.” Thành Hạ nói.
“Mua bánh bao phải mua khi còn nóng, nhiều chuyện đương nhiên là mới ra
lò thì tốt hơn.” Lâm Lâm nói xong nghi ngờ lại nhìn lại Thành Hạ: “Ôi, sao gần
đây Phương Ngu không để ý tới cậu thế?”
“Này, chẳng ai nhiệt tình cố gắng suốt đời với chuyện tào lao như cậu và
nàng Lâm đâu.” Thành Hạ nói. Chỉ có điều, sau khi biết cô và Tiếu Thanh cùng
đi ra ngoài ăn trưa, quả thật Phương Ngu có chút kỳ cục.
Vừa nói chuyện vừa đi vào giảng đường, hai người đi từ hành lang lên cầu
thang, phía sau có hai người đàn ông đi từ phía bên trái giảng đường cũng đi lên
cầu thang, vừa đi còn vừa nói chuyện.
“Này ông Giang, có phải kia là cô bé ngày nhập học đó không, tên gì ấy
nhỉ...”
“Thành Hạ.”
“Nhớ rõ như thế à?”
“Trí nhớ của tớ tốt mà.”
“Cô bé này nói chuyện rất thú vị, nhưng tôi lại cảm thấy hứng thú với người
có dáng dấp ẻo lả như say rượu mất lý trí hơn, ai vậy?”
“Tiếu Thanh, thành viên tích cực đấy.”
“Điều tra kỹ quá ha, thầy Giang, không phải có ý định gì chứ?”
“Chuẩn bị xuất ngoại nên không yên tâm về bạn thế này sao? Trong Khoa để
cho tớ nhận làm Hướng dẫn, trước tiên cũng phải tìm hiểu một chút chứ.”
“Vậy cậu cũng nhanh đấy, phía bên thầy không vấn đề gì chứ?”
“Đến lúc đó xem thầy thế nào.”
Vừa đi vừa nói chuyện cũng đến lầu bốn rồi quẹo phải đi về phía phòng làm
việc, đúng lúc Thành Hạ và Lâm Lâm đi phía này, nên gặp mặt.
Nhưng Thành Hạ không dám chào hỏi với Giang Nam Đồng - ‘bà tám’ ngay
bên cạnh nên cử động mọi lúc có thể làm cho ‘bà ấy’ tưởng tượng vô cùng
phong phú, thuận tiện có thể ‘sáng tác’ ra thiên tình sử vô cùng lãng mạn hoặc
là bắt cá hai tay v.v..., sau đó, còn có thể lấy cử chỉ của mình làm bằng chứng,
để cho mình không nói lý được.

Chương 8

D

ù Thành Hạ không chào hỏi, nhưng Giang Nam Đồng vẫn nhẹ gật đầu

cười cười với cô - đây là kích thích rất lớn đối với người nhiều chuyện nhạy
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cảm như Lâm Lâm, vì thế khi đi học dứt khoát kiên quyết từ chối đi xe đạp với
hoàng tử của cô, ngược lại lại cùng Thành Hạ chen chúc ở phía sau thầm thì.
Thành Hạ bị ép bất đắc dĩ, nói là vì khi nhập học nhờ người khóa trước này
trông giúp hành lý, Lâm Lâm cười gian nói: “Đàn anh - đàn em thành đôi đúng
là phù hợp”, sau đó BLA BLA cho cô nói rất nhiều về chuyện của Giang Nam
Đồng.
Ví như, Giang Nam Đồng tốt nghiệp nghiên cứu sinh sẽ chính thức ở lại
trường, dễ dàng thừa kế sự nghiệp lớn của thầy, chẳng biết tại sao Tiến sĩ lại
muốn chuyển đến thành phố lớn đi làm cấp dưới cho người ta, theo cô phân
tích, hoặc là muốn chinh phục kỹ thuật cao, hoặc là đã nếm trải đủ cát bụi rồi,
muốn nhìn chút thực vật xanh để bảo vệ thị lực.
Rồi ví như, Giang Nam Đồng đẹp trai, lịch sự đang tuổi thanh xuân thì năm
vừa tròn 25 tuổi lại ầm ĩ chuyện bạn gái, hơn nữa bạn gái đã ấp ủ dự định ở lại
Mỹ nên phản bội, tìm nơi nương tựa vào người da trắng bản địa để đảm bảo
việc định cư.
Rồi ví như, lời đồn rằng, Giang Nam Đồng tiếp nhận hướng dẫn lớp 0302.
Nói xong ánh mắt còn lấp lánh: trời ơi, cho tớ một thầy hướng dẫn đẹp trai,
cuộc sống sinh viên không còn gì tiếc nuối cả.
Thành Hạ vừa ghi bài, vừa nhẹ xoa huyệt Thái Dương, ông trời ơi, có thể
làm cho Lâm Lâm tạm thời im lặng hay không đây.
Tin tức lan truyền ở lớp này so với ở một phòng phát thanh có vẻ trì trệ hơn,
cuối cùng Lâm Lâm tìm ‘hoàng tử’ của cô âu yếm, bên tai Thành Hạ cũng được
yên tĩnh.
Lâm Phóng nhắn tin tới, nói là ở thành phố H tuyết đang rơi nhiều, giống
như khi họ còn nhỏ, tuyết rơi thật như là lông ngỗng ấy.
Thành Hạ rất muốn về xem, kể từ khi cùng mẹ đi khỏi thành phố H rất hiếm
khi thấy tuyết rơi nhiều như vậy nữa, theo cô, tuyết ở Trùng Khánh không thể
gọi là tuyết, chỉ có thể gọi là nước mưa trước khi rơi xuống đất khoác một chiếc
áo khoác bông tuyết hàng nhái chất lượng kém mà thôi.
Ra khỏi tòa nhà giảng đường, lại thấy một cô bé xinh xắn đang chần chừ
nhưng thấy cô vẫn bắt chuyện: “Thành Hạ, có thấy Tiếu Thanh đâu không?”
Thành Hạ lắc đầu một cái, cô cũng không phải là bảo mẫu của Tiếu Thanh,
mà phải luôn luôn để ý đến cậu ta, cậu ta có đi học hay không cô cũng không
biết nữa.
Cô bé lại tiếp tục chờ, Thành Hạ đến nhà ăn ăn cơm, đang xếp hàng mua
cơm thì bả vai lại bị vỗ một cái, Thành Hạ có chút ảo não, gần đây không biết là
gặp phải cái gì, không có việc gì cũng thích vỗ vai cô, cũng đều thần không biết
quỷ không hay.
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Quay đầu lại, Tiếu Thanh, trên khay có hai món xào, một gà xé phay một thịt
kho, ăn toàn món thịt.
“Bạn gái cậu chờ cậu ở cửa khoa đó, sao cậu lại tới ăn cơm một mình vậy?”
Thành Hạ hỏi.
Không đến nỗi là điện thoại di động hư không liên lạc được chứ?
Tiếu Thanh ồ một tiếng quay đầu đi ra khỏi hàng.
Lúc này phòng ăn nhiều người, Thành Hạ đợi một lát mới tìm chỗ ngồi, mới
vừa ngồi xuống Tiếu Thanh đã ngồi xuống đối diện cô, rất tự nhiên để phần
cơm ở trước mặt cô.
Thành Hạ cũng không ăn đồ ăn của cậu ta, bởi vì cô thấy kỳ cục, nhưng Tiếu
Thanh lại ăn đồ ăn của cô, cậu ta nói cậu ta vui lòng, không sợ cô có dịch long
móng.
“Này, cậu và bạn gái cãi nhau à?” Thành Hạ không nhịn được hỏi, cãi nhau
thì cũng phải gọi điện thoại bảo người ta đừng chờ, mặc dù không phải trời rét
căm căm, nhưng nhìn cô bé mặc ít như vậy có thể cũng quá lạnh.
“Ăn không nói, ngủ không nói.” Tiếu Thanh nói.
“Hứ, tính tình, đồ con lừa.” Thành Hạ nói.
Ăn xong rồi.
“Cậu thấy Lý Viện thế nào?” Tiếu Thanh hỏi.
“Cá hồi cắt lát.” Thành Hạ ăn đồ ăn ở nhà ăn luôn không nhịn được nhớ tới
món cá hồi cắt lát tươi ngon kia.
“Có ý gì?”
“Khuôn mặt tươi trẻ, thân thiện, nhu mì, dễ động lòng người.” Thành Hạ nói:
“Ôi, Tiếu đại gia, cậu hỏi cái này làm gì?”
“Muốn hỏi thì hỏi, cậu quản tớ à?” Tiếu Thanh nói.
Thành Hạ híp mắt: “Quản cậu á? Quản thì cậu mới sớm thành người. Này,
dầu gì có phong độ chút gọi điện thoại cho người ta đi, tớ thấy chờ tới khuôn
mặt nhỏ cũng lạnh tái rồi. Đừng có nhìn chằm chằm tớ vậy, không thích nghe
thì coi như tớ chưa nói, làm như tớ thích quản chuyện hư hỏng của cậu lắm
vậy.”
Bưng khay đi, trời ạ, trước khi ăn xong chị đây còn chưa uống nước canh
đấy.
Thành Hạ không coi là quan trọng, ai ngờ buổi tối Lâm Lâm chạy vọt về
phòng như đầu tàu hỏa chệch đường ray, kích động khẩn cấp như thấy người
ngoài hành tinh: “Tin đặc biệt! Tin đặc biệt!”
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“Lâm Lâm, nói đi, này, 5 ngàn.” Chu Nhược Nhược tự nhiên tiện tay cầm
một đồng xu ném cho Lâm Lâm.
“Thiếu trước, lát nữa tớ trả.” Thành Hạ nói.
Dạo này, bị buộc nghe chuyện ‘tám’ cũng phải nộp phí, còn tàn bạo hơn so
với di động Trung Quốc.
“Tiếu Thanh chia tay.”
Thành Hạ mắt mở to, nhưng một lúc sau lại khôi phục lại bình thường, Chu
Nhược Nhược than thở: “Phương Ngu đúng là nhà tiên tri!”
“Này, các cậu không hỏi vì sao chia tay à? Cảm xúc hai bên, rồi định hướng
tương lai thế nào?” Lâm Lâm nói.
“Không có tiền!” Thành Hạ và Chu Nhược Nhược đều đồng thanh.
Thành Hạ lại gửi tin nhắn cho Lâm Phóng: tình yêu sinh viên đều là cái đuôi
thỏ nhỉ?
Mãi lâu Lâm Phóng không nhắn lại, không biết là không thấy hay là đang
suy nghĩ nhập tâm.
Buổi chiều không có tiết, Thành Hạ lên thư viện trả sách. Sắp thi cuối kỳ nên
người học trong thư viện đông hơn, muốn tự học cũng không tìm được chỗ
ngồi, suy nghĩ một chút, thôi, về cái ổ ở phòng học vậy, đã mất công đi cũng
không thể tay không trở về thuận tiện lại mượn hai quyển sách.
Nhảy nhót ra khỏi thư viện, trời bay đầy hoa tuyết, trời ơi, tuyết rơi, thật là
tuyết rơi.
Không biết là ai cùng cô tâm ý tương thông như vậy, điện thoại rung lên
không ngừng, sờ mãi ở trong túi mới lấy ra được, vừa nhìn thấy là của Lâm
Phóng.
Vừa nghe điện thoại, không đợi Lâm Phóng nói chuyện Thành Hạ đã nói
ngay: “Lâm Phóng, ở đây tuyết rơi đấy, có vẻ như rất nặng hạt, ha ha!”
Đầu kia không có động tĩnh, Thành Hạ nhìn lại điện thoại, vẫn “đang kết
nối” mà, sao người không có động tĩnh gì vậy?
“Lâm Phóng! Lâm Phóng? Nói chuyện đi, giả bộ im lặng là vàng à?” Thành
Hạ nói.
“Hạ Hạ, có phải em yêu rồi không đấy?” Lâm Phóng hỏi. Lúc này anh không
đùa, mà trở nên nghiêm nghị.
“Không, chuyện gì vậy? Em yêu ai chứ?” Thành Hạ nói, cô vẫn còn đang
học mà... Đầu người này sự tưởng tượng thật phong phú.
“Vậy cả câu em nhắn thấy thê thảm tội nghiệp như vậy làm gì? Em hãy
thành thật khai báo cho anh, nếu không anh đến kiểm tra em đấy?” Lâm Phóng
nói.
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“Có trời đất chứng giám, Thành Hạ em nếu nói láo sẽ để cho Lâm Phóng cả
đời cô độc!” Thành Hạ cười hì hì.
“Nếu cả đời anh độc thân thì em được ích lợi gì?” Cuối cùng Lâm Phóng
cũng cười.
“Đương nhiên là có lợi rồi, ăn của anh, lấy của anh, có chị dâu cũng không
dám sao. Nhưng mà, anh yên tâm, em của anh rất yêu anh trai, sẽ không để cho
anh cả đời cô độc đâu.” Thành Hạ nói.
“Câu này còn nghe được!” Lâm Phóng nói.
“Nếu như anh thật sự không tìm được phụ nữ, em sẽ tìm đàn ông cho anh,
anh chơi ‘gay’ đi! Em sẽ không coi thường anh đâu, thật đấy.” Thành Hạ vô
cùng thành khẩn.
“Thành Hạ!” Lâm Phóng gào lên.
“Phía trước ồn ào, xin chú ý!” Thành Hạ vui mừng: “Lâm Phóng, kỳ nghỉ
anh có kế hoạch gì chưa?”
“Trực cùng thầy hướng dẫn, có thể có kế hoạch gì được.” Lâm Phóng nói.
“Ôi. Vì nhân dân phục vụ là trách nhiệm vinh quang mà đảng và nhân dân
tin tưởng giao phó cho anh.” Thành Hạ nói, nhất định là ý của ba cô.
“Đừng dài dòng, Hạ Hạ, khi nào thì nghỉ tết?” Lâm Phóng hỏi.
“Chờ em gọi điện thoại cho mẹ đã, em không muốn về, lạnh như vậy, ra cửa
đi dạo phố cũng chết rét người ta.” Thành Hạ nói.
“Nha đầu, em về đi, anh sẽ dẫn em đi xem tượng đá!” Lâm Phóng nói.
“Xem rồi.”
“Xem băng đăng.”
“Xem rồi.”
“Mua đồ ăn ngon cho em.”
“Giảm cân.”
Đầu kia trầm mặc, mãi sau cuối cùng cắn răng nghiến lợi nói: “Lấy tiền phụ
cấp trực tết mua cho em laptop được chưa?”
“Đừng miễn cưỡng, hiện tại em cũng không quá cần cái này.” Thành Hạ nói,
ha ha, không ngờ còn có phúc lợi bất ngờ - mẹ cô nói với cô phải về ăn tết từ
lâu rồi.
“Tuyệt không miễn cưỡng! Muốn em về thôi...” Đầu kia có tiếng gọi, Lâm
Phóng gấp gáp cúp máy, còn lại Thành Hạ cầm điện thoại di động đứng ở trong
tuyết vui vẻ cười.
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Cuộc sống khắp nơi đều có chuyện bất ngờ, chỉ xem bạn có chấp nhận được
hay không thôi, đây là chân lý.
Kỳ thi quan trọng lại tới rồi, nhưng một ngày chợt có thông báo mời dự đại
hội lớp, tưởng là chuyện gì, vui vẻ đi, Lâm Lâm túm được cô: “Xem đi, đổi thầy
hướng dẫn rồi, tin tức của tớ không sai đâu.”
“Đừng nghĩ lấy tiền của tớ nha, tin này không trả!” Thành Hạ nói.
“Cái này là phúc lợi tớ nói trước với bạn học thôi.” Lâm Lâm vỗ vỗ bả vai
cô, sau đó rù rì ở bên tai cô: “Tớ cảm thấy, người này và người đó của cậu có
thể đang ganh đua cao thấp, dáng dấp như ngồi trong lòng mà vẫn không loạn.”
Thành Hạ chìa tay: “Dùng tớ làm tư liệu sống để ‘tám’, đưa tiền đây.”
“Trời ơi, mau nghe xem thầy hướng dẫn trai đẹp nói gì thế, đừng quấy rối!
Đến rồi, để xem có những cách liên lạc nào: điện thoại, Q, MSN, skype?” Lâm
Lâm viết.
“Địa chỉ nhà, không chừng nghỉ tết thầy hướng dẫn ghé thăm đấy.” Thành
Hạ nói. Còn SKYPE nữa, quá cường điệu rồi?
“A, là có khả năng này, dù sao chúng ta đều ở thành phố S.” Lâm Lâm nói,
cô luôn thích trai đẹp, lúc này liền giơ tay hỏi: “Thầy Giang, nghỉ tết có đi thăm
hỏi không ạ? Có cần viết địa chỉ nhà không ạ?”
“Có thể viết địa chỉ nhà, như vậy về sau thầy sẽ xem xét chỗ các em để lựa
chọn địa điểm du lịch.” Giang Nam Đồng cười nói.
Cười một tiếng khoe hàm răng trắng bóc, quả nhiên là đọc sách nhiều phong
cách cũng như cuốn sách vậy.
“Ah, đúng rồi, còn có việc cần nói thêm, chính là vấn đề an toàn trong lúc
nghỉ tết, đốt pháo cẩn thận chút. Bạn nào không về phải thường xuyên liên lạc,
nếu thuận tiện thì chuyển đến ở cùng phòng thì tốt hơn, đặc biệt một điều, trước
mắt nhà trường không đề cập, không đồng ý việc người khác phái ở cùng
phòng, nếu cố tình vi phạm sẽ bị kỷ luật, chú ý nhé.” Giang Nam Đồng nói.
Không một tiếng động, các bạn sinh viên cười ầm, không biết lúc này cũng
đã hiểu.
Thành Hạ nghiêng đầu nhìn người quản sinh trên bục giảng vẫn bình chân
như vại, nhẹ cười - có lẽ đây chính là sức hấp dẫn của phái nam.
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