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Chương 21

V

ừa cầm chiếc bánh ngọt đi vào phòng, Thành Hạ đã bị ‘đội chó săn’ bao

vây nghiêm hình bức cung, cả người Thành Hạ đầy mồ hôi bưng chậu đi tắm
rửa, kết quả là lại gặp người quen hỏi cô “Thành Hạ, cậu ra ngoài ăn cơm à?”
Ban đầu, Thành Hạ còn nói quanh co cho qua, nhưng bị hỏi quá nhiều Thành
Hạ liền cười híp mắt trả lời: “Ôi, tin tức lan nhanh như vậy à? Tớ không thấy
truyền trực tiếp đấy.”
Nước lạnh dội ào ào lên người, Thành Hạ buồn bã gõ vào cánh cửa bên
cạnh: “Aizz, người nổi tiếng cũng là người, sao không cho tớ một chút không
gian riêng tư chứ?”
“Trách ai đây? Cậu là hoa đã có chủ, còn cua trái liếc phải làm gì, đây thuần
túy không phải là dựa vào lăng xê để nổi tiếng sao?” Ở bên cạnh, Lâm Lâm nói.
“Hứ, bây giờ ngu mà dựa vào lăng xê để nổi tiếng à? Đều có quy tắc ngầm,
ai còn quan tâm đến lăng xê...” Thành Hạ nói.
“Sa đọa!” Lâm Lâm cũng đập cánh cửa: “Này, nói thật đi, đi ăn với ai vậy.”
“Đồng hương, trai đẹp.” Đồng hương Dải Ngân Hà.
“Có bạn gái chưa?” Bên cạnh lại hỏi.
“Cậu cũng là hoa có chủ rồi, còn muốn trái cua phải liếc à? Muốn làm gì?”
Thành Hạ hỏi.
“Dưỡng mắt! À, đúng rồi, có phải tối mai gặp mặt ba bên cùng Tiếu ‘đẹp
trai’ và người đẹp Khoa Sinh không? Tớ thấy khó chịu, Tiếu ‘đẹp trai’ nghĩ sao
vậy chứ, cậu cũng đâu phải là mẹ cậu ta, cậu ta tìm bạn gái người trước người
sau đều nhất định giới thiệu với cậu.” Lâm Lâm nói.
“Con mắt tớ tinh.” Thành Hạ nói. Cô không phải mẹ cậu ta, mà cô là vú nuôi
của cậu ta - không có cơm ăn, cậu ta tìm cô.
“Đúng vậy, từ ‘người của cậu’ suy ra thì có thể thấy rồi. Mà này, cậu và anh
ấy có hay KISS không?” Lâm Lâm hỏi.
Thành Hạ liếc mắt coi thường: “Ít xấu xa thôi.”
Lau khô qua loa rồi khoác áo ngủ vào, chuồn mất.
Mới vừa chuồn về phòng, lau qua mấy giọt nước bắn lên sách, điện thoại di
động vang lên, có tin nhắn, là “Sao Mộc”.
Sao Mộc: “Về phòng rồi hả?”
“Rồi, anh về tới chưa?”
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Sao Mộc: “Tới. Tốt nhất em học bài đi, buổi tối sợ là phải thức đêm đấy?
Aizz, sinh viên đáng thương!”
“Đừng quên là ai tạo thành cục diện đáng thương của em hôm nay đấy.”
Sao Mộc: “Để thể hiện sự áy náy chân thành, thi xong anh mời em ăn.”
“Nghỉ là em về nhà luôn.”
Sao Mộc: “Về thành phố H à?”
“Đúng! Không thèm nghe anh nói nữa, em phải đọc sách đây, môn này thật
là phiền chết người, thi xong chắc một lượng lớn tế bào não chết theo mất.”
Sao Mộc: “Không việc gì cả, tốc độ tế bào phân chia nhanh hơn so với tốc
độ chết, đi học bài đi.”
Sách chưa đọc được hai trang, tên Tiếu Thanh lại gọi điện thoại nói cô ngày
mai phải đi, Thành Hạ nghiêng đầu vừa kẹp điện thoại, vừa ăn chiếc bánh ngọt
đó: “Ông Tiếu, tế bào não của tôi còn chưa chết hết đâu, không đến nỗi mau
quên đến mức đó, biết chưa?”
“Vậy ngày mai mấy giờ gặp?” Tiếu Thanh hỏi.
“Này ông Tiếu, ông mời ăn cơm, gặp bạn gái của ông, sao ông lại hỏi tôi?”
Thành Hạ cau mày cắn một miếng bánh ngọt: “Ngày mai báo cho tôi, đừng sớm
quá, nóng lắm, không có chuyện gì nữa thì đừng quấy rầy, tôi đang cố gắng học
bài.”
“OK, ngày mai gặp.” Tiếu Thanh cúp điện thoại.
“Aizz, đúng là tuổi trẻ!” Chu Nhược Nhược trăm năm vẫn một câu không
đổi.
Ngày hôm sau, Thành Hạ thoi thóp ở phòng thư viện có máy điều hòa không
khí, đúng lúc Phương Ngu và bạn trai đầu của cô ấy đang ở cách đó không xa,
Thành Hạ suy nghĩ, không biết là Tiếu Thanh có mời Phương Ngu cùng đi
không? Nếu cô đi, Phương Ngu có suy nghĩ gì không đây?
Thật phiền, so với môn chuyên ngành rách này còn phiền hơn.
Kết quả, đến buổi chiều có lẽ là muộn hơn ngày hôm qua một chút, Phương
Ngu đến tìm cô, nói cùng đi ăn với Tiếu Thanh, lúc này tâm tình Thành Hạ mới
thả lỏng chút.
Người đẹp khoa Sinh - Đinh Phương vẫn như lần gặp ở nhà kính trồng hoa
ngày đó, vẫn bộ quần áo trắng, tóc dài xõa vai, Tiếu Thanh thì vẫn Tshirt, cao
bồi, giày thể thao, Thành Hạ cũng ăn mặc như lúc ban đầu, lại nói, bọn họ hôm
nay đều cùng mặc Tshirt màu trắng, Phương Ngu hôm nay mặc một chiếc áo
kiểu phù thủy HP, váy màu xanh nước biển nhạt, đeo hai chiếc vòng tai to màu
trắng, chân mang một đôi giày hở mũi, theo như con mắt thẩm mỹ của Thành
Hạ, cô ấy so với Đinh Phương tuyệt đối là xinh đẹp.
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Ánh mắt len lén so sánh giữa Đinh Phương và Phương Ngu, không biết có
phải khi đối mặt với Phương Ngu thì thị giác Tiếu Thanh có điểm mù hay
không nữa, Phương Ngu xinh đẹp modern như vậy đứng chung một chỗ với cậu
ta rất cân xứng, thật không hiểu nổi.
Kiểu nói chuyện của Đinh Phương vẫn chậm rãi trước sau như một vậy, vừa
ăn cơm vừa nói chuyện, thỉnh thoảng nghiêng đầu trao đổi ánh mắt với Tiếu
Thanh, sau đó khóe miệng nhẹ cười, bàn tay ngọc thon thon đôi khi khẽ vuốt
tóc, loại động tác này có lẽ trong mắt đàn ông sẽ coi là đẹp, nhưng Thành Hạ lại
thấy hơi đau dạ dày nhức gân cốt, người đẹp ơi, sợ tóc lòa xòa bọn tôi còn dứt
khoát cắt đi đấy, vô tình cứ vuốt lên vuốt xuống tôi sợ cô làm rớt vào đồ ăn đấy!
Được rồi, cô thừa nhận những lời này tương đối ác độc, tuyệt đối cô là
Thành tiểu nhân sinh lòng ghen ghét đối với người đẹp.
“Ê nhóc, nghỉ cậu về nhà à?” Tiếu Thanh hỏi.
“Ừ, về nhà nghỉ hè.” Thành Hạ hỏi.
“Khi nào cậu về?” Tiếu Thanh tiếp tục hỏi.
Thành Hạ cảnh giác, từ từ nhai cơm rồi nhìn khuôn mặt cười to đối diện:
“Này, tớ nói Tiếu ‘đẹp trai’ này, cậu là hoa có chủ Thành Gia Lập Nghiệp được
rồi, đòi ăn cơm của bạn thân vẫn thấy ngon sao?”
“Không phải cậu nói là bạn thân dùng để giúp nhau không tiếc cả mạng sống
sao?” Tiếu Thanh hỏi.
“Không sai, giúp bạn không tiếc cả mạng sống, có điều, gần như tớ chỉ hại
cậu mà thôi.” Thành Hạ nói.
Đinh Phương mắt to chớp chớp, lại nghiêng đầu nhìn Tiếu Thanh, Phương
Ngu cười.
“Cậu cũng quá tàn nhẫn rồi.” Tiếu Thanh nói.
“Tiếu ‘đẹp trai’, đừng trách Thành Hạ đối với cậu như vậy, cậu đều ‘ăn
chùa’ của cậu ấy bao nhiêu lần rồi, quyên góp cứu đói cũng có mức độ thôi, thật
sự coi người ta như trẻ con thì cậu cũng đừng gây tổn hại thế chứ.” Phương Ngu
mỉm cười nói.
“Không phải chỉ ăn của cậu ấy vài bữa cơm thôi sao, keo kiệt vậy.” Tiếu
Thanh nói.
“Này, cậu...” Thành Hạ trợn mắt lườm Tiếu Thanh, chốc lát lại cúi đầu ăn
cơm: “Thôi, coi như tới nuôi con chó nhỏ vậy.”
Một bàn chân to từ phía đối diện nhẹ nhàng đá cô một cái: “Chừa cho chút
mặt mũi đi, bạn gái ở đây mà.”
Đồ vô sỉ, biết mặt mũi mà ở trước mặt người ta còn xin cơm ăn!
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Thật ra thì bữa cơm này, bởi vì mọi người không có tiếng nói chung gì, nên
ăn cũng không vui vẻ lắm, mặc dù là Tiếu Thanh mời, ăn xong rồi Tiếu Thanh
còn muốn đi ca hát, Phương Ngu và Thành Hạ liếc mắt nhìn nhau, rồi cùng lên
tiếng: “Các cậu chơi vui vẻ nhé, bọn tớ không đi quấy rầy nữa.”
Sau đó, ai về nhà nấy, nên làm gì thì làm đó.
Chỗ ăn cơm cách trường học có một đoạn, nhưng Phương Ngu nói muốn
Thành Hạ cùng đi dạo một lát, mặc dù Thành Hạ sốt ruột về học bài nhưng bạn
bè mà, muốn đi dạo thì nên đi dạo.
“Thành Hạ, nói thật, tớ rất hâm mộ cậu, hâm mộ cậu và Tiếu Thanh có thể
chơi chung tự nhiên như vậy.” Lời dạo đầu của Phương Ngu thiếu chút nữa làm
cho Thành Hạ đụng vào cột điện.
“Cái này có gì mà hâm mộ chứ?” Thành Hạ nói. Chơi chung tự nhiên chẳng thấy ai chơi chung với Tiếu Thanh mất tự nhiên cả.
“Tớ thích Tiếu Thanh, đáng tiếc là ‘tình trong như đã, mặt ngoài còn e’, làm
bạn thân với cậu ta là cách duy nhất có thể gần cậu ấy một chút, thật khó chịu,
có lẽ Tiếu Thanh không cảm nhận được, cậu ấy thì cứ nói luyến thoắng, cảm
giác lại không nhạy bén, tớ rất khó chịu.” Phương Ngu nói, giọng yếu ớt.
Thích cậu ta mà cậu còn nhiệt tình yêu người khác ư?
“Vậy tình cảm cậu với Chương Minh, là thế thân sao? Đối với Chương Minh
thì quá không công bằng.” Thành Hạ nói.
Phương Ngu ngẩng đầu nhìn trời: “Tớ cũng nói qua với Chương Minh là tớ
có người trong lòng rồi, nhưng anh ấy nói tớ hãy cho anh ấy một cơ hội, tớ thật
ích kỷ, tớ chấp nhận Chương Minh, coi anh ấy là phao cứu sinh, chẳng qua là
giờ tớ đang cố gắng tìm hiểu anh ấy, tớ cũng hi vọng sẽ yêu anh ấy, mọi thứ
như vậy là tốt đẹp rồi.”
Thành Hạ gật đầu một cái, nhưng không quá có thể hiểu được.
“Mặc kệ cậu yêu ai, tớ đều hi vọng các cậu vui vẻ bên nhau.” Thành Hạ nói.
“Cám ơn cậu, Thành Hạ.” Phương Ngu nói.
Thành Hạ nhún vai, khuyên người khác những chuyện lặt vặt thế này cô
không giỏi.
Nhờ vào lần đi dạo này, tâm tư Thành Hạ có vẻ như dày dạn kinh nghiệm
lên, không thổ lộ chuyện gì nhiều, chủ yếu chỉ động viên thôi.
Kỳ thi trôi qua rất nhanh, mọi người cũng về nhà với mẹ của mình, so với
trước đây, Thành Hạ muốn về nhà nhanh hơn, bởi vì kỳ nghỉ hè này cô mới tính
là có gia đình hoàn chỉnh.
Mẹ Thành và ba Lâm đi làm thủ tục tái hôn, Thành Hạ và Lâm Phóng ở
phòng chờ có máy điều hòa không khí của Ủy ban nhân dân, dáo dác ngó vào
bên trong.
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“Kết hôn đơn giản như vậy, 200 nghìn là có thể kết hôn rồi.” Thành Hạ bùi
ngùi: “Khó trách càng ngày càng nhiều người cầm Đăng ký kết hôn mà không
coi ra gì, so với việc mua một phần đùi gà chiên cay còn dễ dàng hơn, bằng giá
với một phần thịt gà cuốn Bắc Kinh cổ.”
“Sao em lại so sánh như vậy?” Lâm Phóng nhéo tai cô: “Kết hôn là thể hiện
trách nhiệm, trách nhiệm cả đời đấy.”
Thành Hạ bĩu môi, chỉ vào hàng người ly hôn dài hơn so với hàng người kết
hôn: “Giải thích thế nào đây?”
“Đây chỉ là số ít.” Lâm Phóng nói.
Thành Hạ liền chỉ vào hàng người kết hôn: “Anh không biết đếm à?”
Lâm Phóng vỗ tay cô ‘bộp’ một cái: “Sao em không học người tốt?”
“Ai? Người tốt ở đâu?” Thành Hạ bĩu môi, nhỏ giọng cằn nhằn: “Ngay cả ba
mẹ mình đều là tan tan hợp hợp... xu hướng của xã hội rồi, hợp rồi sẽ có tan, tan
rồi ắt có hợp, đây là chân lý.”
Lâm Phóng cười: “Lời này đừng để cho ba mẹ nghe thấy, tân hôn của người
ta đấy.”
Thành Hạ cười ha ha: “Ba mẹ mình còn rất hiện đại đấy, trước khi kết hôn
còn sống thử hai năm trước.”
“Bộp!” Đầu lại bị vỗ: “Cái con bé này không có suy nghĩ phải không?”
Thành Hạ xoa đầu nhìn Lâm Phóng: “Lâm Phóng, đến lúc đó anh cưới luôn
hay là sống thử trước?”
“Không tới lượt em trông coi, cái đồ không biết học điều tốt.” Lâm Phóng
lườm cô.
“Mẹ nói hai anh em các con, cứ gặp nhau là không có lúc nào yên tĩnh nhỉ?”
Mẹ Thành xuất hiện, giơ lên cái bọc nhỏ.
“Mẹ, chúc mừng mẹ.” Thành Hạ đứng lên, cầm tay mẹ.
“Mọi người cùng vui!” Mẹ Thành nói.
Hả, nói như vậy, có đúng không?
Kể từ khi mẹ và ba tái hôn, Thành Hạ cảm thấy mình và ba có vẻ thân mật
hơn chút, dĩ nhiên, so với Lâm Phóng thì không thân bằng.
Thành Hạ giặt tất thối cho Lâm Phóng, đã dùng thuốc tẩy ngâm hồi lâu rồi
mà vẫn còn bốc mùi, Thành Hạ phải dùng khăn giấy vo lại thành hai cục nhỏ
nhét vào lỗ mũi, còn không vừa ý than thở với Lâm Phóng: “Lâm Phóng, tất anh
mà thối như vậy nữa phải lên giá đấy.”
“Kinh tế suy thoái, có việc làm thì nên quý trọng, đòi tăng giá á? Em không
sợ là anh xa thải em à?” Lâm Phóng gác chân nằm trên ghế sa lon, vui vẻ hưởng
thụ điều hòa không khí.
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Thành Hạ như tên trộm chạy ra cửa toilet: “Thành thực khai báo, có phải tìm
được người giặt tất rồi không? Ai vậy?” Hai bàn tay vẫn mang bao tay cao su,
Thành Hạ chạy đến bên cạnh Lâm Phóng.
“Bốc mùi quá, mau cách anh xa xa một chút đi.” Lâm Phóng cố ý cau mày.
“Ai vậy? Nói mau! Không nói em sẽ...” Thành Hạ giơ hai tay lên, cố ý khua
khua ở trước mặt anh, làm như sắp bôi lên mặt anh: “Nói mau, có phải Lữ Đồng
hay không?”
“Phải cái gì mà phải, đừng có mà đoán mò.” Lâm Phóng tựa vào ghế sa lon
nhìn chằm chằm này hai cái bao tay nguy hiểm: “Anh trai em là muốn trước lập
nghiệp sau mới thành gia.”
Thành Hạ mất hứng, quay lại toilet: “Người xưa đã nói, Thành Gia Lập
Nghiệp, phải Thành gia trước sau đó mới Lập nghiệp, anh định làm ngược lại
với lời dạy các cụ sao? Đừng lâu la nữa, nếu lâu thêm nữa, các cô gái tốt đều trở
thành vợ người ta hết rồi, đến lúc đó anh có khóc thì cũng vô dụng thôi.”
Trong phòng khách, Lâm Phóng trợn mắt đứng dậy lẻn về phòng của mình
khóa trái cửa lại, trong lòng không hiểu vì sao mình ở trong mắt em gái lại
thành hàng ‘tồn kho’ chứ, nha đầu này còn càng ngày càng bà tám, không có
việc gì chỉ thích hỏi người ta có đối tượng chưa, trái lại rất hợp với Lữ Đồng.
Nghĩ đến Lữ Đồng, lại nghĩ ngay đến đám bạn thân kia, lại thò đầu ra: “Hạ
Hạ, bọn anh Vu nói muốn mời em uống rượu đấy.”
“Không rảnh, trừ khi anh nói cho em biết bạn gái của anh là ai.” Thành Hạ
la.
Lâm Phóng lại đóng sầm cửa lại.
Trong thời gian nghỉ hè, tưởng là có thể gặp được Lữ Đồng, ai biết chị ấy lại
không có ở trong nước, thấy kỳ nghỉ hè ngắn ngủn sắp kết thúc, Thành Hạ cũng
sắp phải về trường rồi, định nói cho chị ấy biết chân tướng mà cũng không tìm
được cơ hội.
Kỳ nghỉ này trôi qua rất yên tĩnh, trừ lên mạng tán gẫu cùng các bạn học, thì
còn tiến hành thương lượng, trao đổi vô số lần với Sao Mộc về vấn đề hai bữa
cơm, cuối cùng Sao Mộc cũng thỏa hiệp, nói mời cô ăn.

Chương 22

T

hành Hạ là người đến phòng cuối cùng, Phương Ngu không có ở đây,

Lâm Lâm thấy cô liền phấn chấn xông lên: “Tin đặc biệt đây!”
“Gì? Nhà trường thay đổi chương trình ba năm rồi hả?” Thành Hạ để đồ đạc
xuống, quá nóng, tốt nhất nên đi rửa mặt trước.
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“Hứ! Chuyện nhỏ như hạt mè hạt đậu đó không đáng nhắc tới. Tớ đã nói với
cậu rồi. Thành Hạ, cậu biết Tiếu ‘đẹp trai’ và bạn gái cậu ấy chứ?” Lâm Lâm
thừa nước đục thả câu.
“Biết, thì sao? Kết hôn rồi à?” Thành Hạ cầm cây quạt vừa ra sức quạt mạnh,
vừa tu một hơi nước.
“Chia tay rồi.” Lâm Lâm nói.
Thành Hạ nuốt nước xuống, lau mồ hôi: “Phương Ngu như tiên tri vậy!”
“Không hỏi xem vì sao à?” Lâm Lâm mắt lé.
“Vì sao? Còn có thể vì sao, không có gì hơn cứ lấy cớ như vậy, vả lại có
quan hệ gì tới tớ chứ, tớ đi tắm rửa đây, nóng chết được.” Thành Hạ gom đồ,
vui vẻ đi ra nhà tắm tắm.
Vừa đi cô vừa suy nghĩ, tên Tiếu Thanh này có phải cũng quá chơi bời rồi
không, nếu như nhớ không lầm, trước đây Lý Viện dầu gì cũng duy trì được gần
hai học kỳ! Lần này, lại chỉ một kỳ nghỉ hè, làm ơn đi, còn chưa tới ba mươi
ngày nữa.
Cô chưa có cơ hội để hỏi rõ Tiếu Thanh, thì ngược lại cậu ta đã gọi điện
thoại nói nhờ cô đi xem phòng cùng cậu ta, lúc ấy ý nghĩ đầu tiên trong đầu
Thành Hạ là tên này muốn ra ngoài thuê phòng để dễ dàng ‘hoạt động’!
Gặp Tiếu Thanh, thấy cậu ta có vẻ hơi gầy, nhưng tinh thần thì tốt, vẫn cười
đến không chịu để ý như trước đây.
“Vì sao lại thuê phòng vậy? Ký túc xá ở trường không tốt sao?” Thành Hạ
hỏi.
“Tiếu tôi muốn cố gắng phấn đấu, ở ký túc xá giới hạn thời gian tắt đèn nên
không đủ.” Tiếu Thanh nói như vậy.
Phản ứng đầu tiên, người này uống lộn thuốc sao.
“Lãng tử quay đầu sao? Không tệ nha. Nói xem, cô tiên nào ‘tẩy tâm lột xác’
cho cậu vậy?” Thành Hạ hỏi.
Tiếu Thanh vỗ đầu cô một cái: “Tiếu tớ đây hoàn toàn tỉnh ngộ không phải
sao? Nhóc con, về sau không có Tiếu tớ đây bảo kê cậu, cậu cũng đừng gây họa
đấy.”
“Làm ơn đi ông Tiếu, người cho tôi thêm phiền toái chỉ có ông thôi.” Thành
Hạ nói.
Mặt trời cuối tháng tám thật chói chang, hai người theo người môi giới đi
xem phòng, một căn nhà nhỏ xinh một phòng ngủ một phòng khách, tiền cho
thuê là 2,5 triệu, Thành Hạ chậc lưỡi, đây chẳng khác nào ăn cướp tiền, ông
Tiếu thì rất chảnh, liếc nhìn: “Căn này đi, nói chủ nhà tới đây ký hợp đồng.”
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Tiếp theo, Tiếu Thanh dọn nhà, mặc dù Tiếu Thanh có mấy anh em giúp một
tay, có điều là mấy người đó chuyển đồ đến rồi chạy lấy người, để lại một đống
ngổn ngang trong phòng khách, Thành Hạ cũng muốn chuồn nhưng bị Tiếu
Thanh giữ lại: “Nhóc con, cậu giúp tớ sắp xếp với, những việc này tớ không có
năng khiếu.”
“Ông Tiếu, tôi cũng không có năng khiếu!” Thành Hạ nói.
“Vậy ai tự xưng mình là vợ hiền mẹ đảm thế?” Tiếu Thanh liếc xéo cô, tự
mình bắt tay vào bắt đầu dọn dẹp.
Thành Hạ vừa sắp xếp, vừa nói: “Sớm định ra ngoài ở sao còn chia tay? Nếu
có bạn gái cũng không đến mức...”
“Bạn gái là dùng để yêu thương, không phải dùng để cưỡng bức lao động,
còn bạn bè thì được.” Tiếu Thanh nói.
Thành Hạ đang dọn sách, nhìn bóng lưng của cậu ta, hung dữ nói một câu:
“Tiên sư ông!”
Đối với chuyện Tiếu Thanh chuyển khỏi ký túc xá, Lâm Lâm cũng không
thăm dò được gì, vì vậy ngày ngày dán mắt vào Thành Hạ, Thành Hạ truyền đạt
lại nguyên lời ‘phấn đấu’ của Tiếu Thanh!
Từ khi đó trở đi, trừ lúc đi học thì hình như hiếm khi nhìn thấy bóng dáng
của Tiếu Thanh, người này giống như là biến mất từ năm 2 vậy, mỗi tuần Tiếu
Thanh đều gọi điện thoại cho Thành Hạ để nhờ cô cùng đi siêu thị mua đồ, mua
cái gì chính cậu ta cũng chẳng đếm xỉa, mỗi lần Thành Hạ đều như mẹ già nghĩ
tới phải mua thứ này mua thứ nọ vậy, đi mấy lần phát hiện Tiếu Thanh đúng là
đang học, trên bàn sách đều là sách mới mua, mép sách bộ giáo trình Nhật ngữ
đã được giở hơi dơ một chút.
Đúng là, ba ngày không gặp mặt làm thay đổi cách nhìn lẫn nhau!
Vô tình lại liên lạc với Tiếu Thanh thì ít, liên lạc với Giang Nam Đồng thì
nhiều hơn. Học kỳ này Giang Nam Đồng dạy một môn tự chọn, nên nói với cô
nhất định phải chọn, tuy cô không quá hứng thú với thiết kế nội thất, nhưng học
một ít cũng tốt, học thêm kỹ năng rèn luyện bản thân đi! Lên lớp, Thành Hạ mới
phát hiện, toàn bộ sinh viên lớp 0302 giới tính trên thẻ căn cước ghi là “Nữ” đều
tới, ở dãy cuối cùng còn có hai cô gái rất nữ tính giả danh nữ sinh lớp 0302 nữa.
Ở trên bục giảng, Giang Nam Đồng rất lịch sự bình tĩnh, dáng vẻ dường như
tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, Thành Hạ vẫn thói quen quan sát địa hình
phòng học - nhưng hàng cuối cùng đã bị chiếm cứ, cô đành đóng qua lâu dài
hàng thứ hai từ dưới lên, tan học thì phi như bay chạy trốn.
Cứ thế liên tục, Giang Nam Đồng có nghi ngờ, nên lên mạng hỏi thăm việc
này.
Sao Mộc: Có phải gần đây anh không đẹp trai như trước không?
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Thành Hạ: Không có, Sao Mộc anh lúc nào cũng tỏa ra vầng hào quang, vĩnh
viễn là đẹp chói lóa như vậy.
Sao Mộc: Vậy tại sao hết giờ học em liền chạy như bay, chỉ để lại một bóng
lưng thế?
Thành Hạ: Đổ mồ hôi !©¸®! Thật ra thì, cuộc sống có ba thứ gấp, em đây,
vừa đúng chiếm một thứ...
Sao Mộc: À, vậy thì tốt, anh đã nói, cùng tồn tại trong một Dải Ngân Hà,
cùng nhìn lên một mảnh vũ trụ, Trái Đất em sao có thể không để ý đồng hương
chứ nhỉ!
Thành Hạ: Vâng, Trái Đất nhỏ sao dám không để ý đến Đại Hành tinh chứ.
Sao Mộc: Anh nói này Trái Đất, đi học gần nửa học kỳ rồi, em không có một
vấn đề gì sao?
Thành Hạ: Báo cáo Sao Mộc, có, nhưng mà em đã tự mình giải quyết rồi.
Tạm thời thì không có.
Sao Mộc: Nếu có thì phải hỏi luôn, có vấn đề thì phải giải quyết ngay, nếu
không sẽ trở thành vấn đề lớn đấy.
Thành Hạ: Vâng, hiểu rồi.
Thời gian trôi qua rất nhanh, vèo một cái đã đến giữa kỳ, Giang Nam Đồng
gửi bài tập cho sinh viên học môn tự chọn trong email: Thiết kế một căn nhà
84m2, yêu cầu cơ bản như sau:
1, Đây là căn hộ tân hôn, nam nữ chủ nhân đều là Kiến trúc sư.
2, Bản vẽ bao gồm: Bản vẽ mặt bằng tổng thể, bản vẽ mặt cắt đứng, bản vẽ
3D (ba bản trở lên).
3, Tiến độ thiết kế (bao gồm: tiến độ công việc, dự toán tổng thể, vị trí dự
định) nộp trong vòng một tuần, làm căn cứ trao đổi với thầy.
4, Thuyết minh thiết kế (500 chữ).
Thành Hạ không nghĩ gì, nhưng Lâm Lâm lại lộ vẻ háo sắc: “Nếu đây là chỗ
ở của tớ và Đồng Đồng thì thật tuyệt.”
Thành Hạ hơi run, Chu Nhược Nhược đẩy mắt kính: “Tỉnh lại đi, sắp thi rồi,
đừng nằm mơ giữa ban ngày. Đồng Đồng mà cho một trứng vịt thì cậu ôm mà
chạy đấy.”
Bài tập này nhìn thì không có gì khó lắm, nhưng khi bắt tay vào làm mới
phát hiện cũng không đơn giản, Thành Hạ vẽ vẽ xóa xóa làm trong vòng một
tuần là hoàn thành, gửi cho Giang Nam Đồng. Nhưng ai biết, Giang Nam Đồng
lại yêu cầu nhiều như vậy, chỗ này không được chỗ kia không đúng, gửi trả lại
cho cô bản vẽ 3D để cô làm lại, mặc dù Thành Hạ ấm ức, nhưng mấy ngày làm
đi làm lại cũng hiểu rõ hơn một chút nên rất có cảm giác thành tựu.
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Khi gửi lại, Giang Nam Đồng nói, ý tưởng thì tốt, nhưng còn chưa đủ tinh tế,
màu sắc có chỗ phối hợp chưa hài hòa lắm.
Nhất định phải làm lại!
Thành Hạ lại xóa xóa sửa sửa bản vẽ 3D đó, hình vẽ và màu sắc đầy trong
đầu, rồi các loại đèn trang trí tường, có ngày buổi tối còn nằm mơ thấy mình lại
thiết kế lại căn hộ lần nữa, sáng dậy quên mất, khi tới nhà ăn còn đang suy nghĩ
xem căn nhà trong giấc mơ kia sơn màu gì, xếp hàng thoắt cái cũng tới lượt cô
mua đồ ăn sáng, cô nhìn người bán hàng, người bán hàng cũng nhìn cô.
“Hai tô sơn!” Thành Hạ nói. Sau lưng hình như có tiếng cười a...
“Cô bé, ra cửa quẹo phải, đi dọc hồ Bích Ngọc tới Khoa Kiến trúc, có lẽ sẽ
có đấy.” Người bán hàng cười múc thêm một tô cháo to đặt lên khay của cô.
“Cám ơn.” Thành Hạ cúi đầu bưng khay che mặt rơi nước mắt, thật mất mặt
chứ, người ở nhà ăn nhiều thế thật xấu hổ mà. Nhưng hai tô cháo loãng ăn
không no, dạ dày thật đáng thương, lại nhìn quanh, có người mới gọi đồ ăn
xong đi ra nên Thành Hạ mới vui vẻ chạy tới, “Bánh mỳ trứng ốpla” lẩm bẩm
năm lần mới không xấu hổ, sau đó ỉu xìu quay lại ăn, lại phát hiện rõ ràng Sao
Mộc ngồi đối diện.
“Ăn sáng à?” Sao Mộc hỏi, trước mặt cũng là “Hai tô sơn”.
“A, trùng hợp thế, thầy cũng ăn sáng à?” Thành Hạ cười.
“Ừ, buổi sáng ăn cháo tốt cho dạ dày.” Sao Mộc nói.
Cô quyết định sau này đi ăn tránh xa nhà ăn E này một chút.
“Vậy thầy ăn nhiều một chút.” Thành Hạ bưng cháo húp hai miếng còn cảm
khái hạ: “Hôm nay cháo hơi loãng, quá nhiều nước, vẫn là Sĩ Lạc Đa ăn ngon.”
Giang Nam Đồng cười: “Bài tập gặp phải vấn đề khó sao?”
Gặm miệng bánh mì nhai kỹ hồi lâu, ngẩng đầu nhìn Giang Nam Đồng một
cái: “Không hẳn là gặp vấn đề khó, không phải là yêu cầu của thầy đã tốt còn
muốn tốt hơn sao.”
“Như vậy đi, tôi cho em mượn vài cuốn sách, em về tham khảo.” Giang Nam
Đồng nói.
“Vâng, cám ơn.” Thành Hạ nói.
“Sách ở phòng của tôi, lần sau đi học tôi mang đi cho em.” Giang Nam Đồng
nói.
Thành Hạ gật đầu một cái, tiếp theo lại lắc đầu: “Thôi đi, kiếm chỗ nào vắng
người rồi đưa, chứ nhiều nữ sinh ‘săm soi’ em như vậy, em không biến thành
‘thịt nướng’ mới lạ đấy.”
Mấu chốt là Lâm Lâm này rất ‘bà tám’, lại tuyên truyền khắp nơi thì xong
đời, cô lại trở thành đại diện tiêu biểu cho việc “bắt cá hai tay” ngay đấy.
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“Hả? Không ngờ tôi được hoan nghênh thế.” Giang Nam Đồng cười nói.
“Tất nhiên rồi, gốc cây của Ngành kiến trúc cơ mà!” Thành Hạ nói.
“Gốc cây á? Cây Giáng Châu Tiên à? Ai là người hầu Thần Anh?” Giang
Nam Đồng hỏi.
Ơ, không nhìn ra nha, đọc ‘Hồng Lâu Mộng’ quá kỹ rồi.
“Sau này thầy để ý, nếu thầy phát hiện thầy có cảm giác đặc biệt kiểu ‘nước
mắt tuôn như suối’ đối với ai đó, thì chính là người đó.” Thành Hạ nói.
“Vậy khi chỉ ‘nhỏ giọt’ thôi thì là gì?” Giang Nam Đồng hỏi.
“Loại bỏ nhân tố bên ngoài, nhân tố tình cảm trong sáng.” Thành Hạ nói.
Đúng thật là, mới sáng sớm ra, hai nhân vật Ngành Kiến trúc ở đây ‘giả bộ’
thảo luận Văn học và Tâm Lý Học.
Ăn bữa sáng thật nhanh, Thành Hạ mới nhớ tới, nhìn xung quanh một lượt,
chỉ sợ phát hiện hình ảnh của một bà tám âm thầm cộng thêm một ánh mắt lạnh
lẽo, nhưng thật may mắn, hôm nay cô ấy lại không tới ăn sáng.
Thành Hạ để ý hai ngày nhưng phát hiện quả thật không ai tung tin gì mới có
chút yên tâm.

Chương 23

T

rời Tháng Mười thật mát mẻ, người dân thành phố S rất vui, thời tiết này

mà không ngủ trưa thì thật có lỗi với giấc ngủ bị mất lúc mùa hè.
Phòng ngủ đang yên tĩnh chợt bị chuông điện thoại Thành Hạ phá vỡ, Thành
Hạ mơ mơ màng màng cầm điện thoại, không nhìn cái nào đã nghe: “Alo,
Thành Hạ nghe ạ, xin lỗi ai đấy?”
“Nhóc, là tớ đây.” Giọng bên kia hơi yếu ớt, hình như rất đau đớn.
“A, chuyện gì thế?” Thành Hạ hỏi, mắt vẫn chưa mở ra.
“Tớ không biết ăn trúng gì, đau bụng rồi. Một chút hơi sức cũng không có,
còn sốt nữa.” Tiếu Thanh nói.
Thành Hạ ngồi bật dậy, hỏi: “Cậu gọi 115 chưa?”
“Gọi rồi!” Tiếu Thanh không còn hơi sức.
“Cậu chờ một lát nhé, cố gắng lên.” Thành Hạ nhảy xuống giường chạy ra
ngoài ngay, khi cô xuống xe taxi đã thấy bác sĩ 115 đang khiêng người trong
nhà ra, nhìn thấy chiếc băng ca trắng này, Thành Hạ nuốt nước miếng, cô vẫn
luôn có ám ảnh đối với băng ca.
“Nhóc!” Tiếu Thanh còn toét miệng chào cô, Thành Hạ lấy lại tinh thần chạy
tới, thấy cậu ta còn cười được có lẽ là không có gì to tát.
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Xe 115 gầm rú chạy thẳng tới bệnh viện, bác sĩ trên xe bước đầu chẩn đoán
là viêm dạ dày cấp, rồi hỏi cậu ta xem những đồ ăn có gì đặc biệt không, Tiếu
Thanh suy nghĩ một lúc rồi nói không có gì đặc biệt, chỉ là thức ăn, trái cây, sữa
tươi.
“Sữa tươi tủ lạnh á?” Thành Hạ hỏi.
“Ừ!” Tiếu Thanh đáp.
“Cậu là heo à, không phải là tớ đã nói với cậu, về thì bỏ sữa tươi đó đi sao?
Quá hạn rồi mà!” Thành Hạ nói.
“Quên mất!” Tiếu Thanh nói, vẻ mặt khổ sở: “Đều tại cậu, nếu cậu qua giúp
tớ dọn dẹp thì đã không có chuyện này rồi.”
“Cậu lớn như vậy mà cái gì cũng không biết, không cảm thấy đáng xấu hổ
còn đổ thừa cho tớ nữa, tớ là mẹ cậu à?” Thành Hạ quát, được rồi, không phải
cô cố ý, cô chỉ hơi giận, nam sinh đều lôi thôi như vậy mà.
Tiếu Thanh nhìn cô, bác sĩ cũng nhìn cô.
“Không thể nào, tuổi hai chúng ta không chênh lệch lắm, chứng minh cậu
không thể có con trai lớn như tớ được.” Tiếu Thanh nói.
Sau đó, bác sĩ cười, Thành Hạ thì bó tay luôn.
Quả nhiên là Tiếu Thanh bị viêm dạ dày cấp, bác sĩ nói cần truyền nước hai
ngày, tốt nhất nên nằm viện quan sát, rồi quay đầu lại còn dặn dò Thành Hạ
chăm sóc thật tốt “bạn trai cô.”
Tiếu Thanh vẻ áy náy, nói “Thành Hạ, làm phiền cậu rồi.” nhưng giọng điệu
lại như sai bảo mẹ mình vậy.
Thành Hạ gọi điện thoại cho Giang Nam Đồng, Quản sinh có quyền biết tình
trạng sức khỏe sinh viên của mình, có nghĩa vụ thăm nom, Tiếu Thanh dựa vào
đầu giường làm ra vẻ mệt mỏi, không còn sức.
“Nhóc, cậu hại tớ bệnh nặng rồi, cậu phải ở bệnh viện chăm sóc tớ.” Tiếu
Thanh nói.
“Cái này gọi là bệnh nặng à? Lại không bị cảm sốt nghiêm trọng, nhõng
nhẽo cái gì?” Thành Hạ bĩu môi.
“Nhưng hình như tớ tiêu ra chút máu.” Tiếu Thanh nói.
Thành Hạ cắn răng: “Tiên sư cậu, không nói độc miệng thế thì cậu khó chịu
à?”
“Biết rồi.” Tiếu Thanh nói, giả bộ đáng thương.
Một người cao to trai đẹp đi vào, Giang Nam Đồng tới, Tiếu Thanh cười xấu
xa nhìn Thành Hạ. Hay rồi, đại khái là đã bị nghe.
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Giang Nam Đồng nghe Thành Hạ thuật lại, nói thẳng ra là không việc gì, về
sau chú ý ăn uống là được rồi.
Buổi chiều Thành Hạ có tiết, Tiếu Thanh nói thân thể mình yếu, cần chăm
sóc lại bị Thành Hạ coi thường. Đúng lúc này, người đẹp Đinh Phương xuất
hiện ở cửa phòng bệnh, nhân cơ hội này Thành Hạ chuồn mất, Giang Nam
Đồng đang đợi cô ở hành lang bệnh viện, hai người cùng trở về trường, trên
đường Giang Nam Đồng ngụ ý nói thấy quan hệ giữa cô và Tiếu Thanh rất tốt,
Thành Hạ rên một tiếng: “Tiếu Thanh da mặt dày, quan hệ với ai cũng tốt hết.”
Giang Nam Đồng lại chuyển đề tài tới chuyện mấy cuốn sách, nói mấy ngày
nữa anh phải đi công tác không có ở trường, có thời gian thuận tiện sẽ đưa sách
cho cô. Hôm nào không bằng hôm nay, Thành Hạ nói hết giờ học thì qua lấy,
hỏi anh có thời gian không, Giang Nam Đồng suy nghĩ một chút nói có.
Đi học tự nhiên không tránh khỏi bị Lâm Lâm túm được, hỏi chuyện Tiếu
Thanh, căn cứ vào lý do bạn bè quan tâm lẫn nhau, Thành Hạ đưa số phòng
bệnh, bệnh viện cho cô ấy biết, đoán là ai muốn đi thăm thì sẽ biết.
Hết giờ học, Thành Hạ cố ý ở nhà vệ sinh nhòm ra, thấy giảng đường lớn
khóa cửa, lại nhìn xung quanh một lượt không có ai mới lén lén lút lút đi tới khu
nhà của tiến sĩ, vừa đi vừa rầu rĩ, dạo này, nếu có chút quan hệ với trai đẹp là có
scandal, thật là không để cho người ta sống nữa.
Chạy vào trong khu nhà tiến sĩ, mới nhớ không biết Giang Nam Đồng ở
phòng nào, gọi điện thoại hỏi, lại tắt máy, không thể làm gì khác hơn là đến hỏi
cô quản lý khu nhà này, cô ấy không chút nghi vấn nào: “608”.
Leo lên lầu sáu, rất yên tĩnh, đi tìm từng phòng, đến cửa phòng 608 thấy bên
trong cũng rất yên tĩnh, giơ tay định gõ cửa, cửa lại mở ra như có cảm ứng vậy.
“Đang muốn xuống xem em đã đến chưa, điện thoại mới vừa bị rơi vào nước
không có cách nào mở máy lên được.” Giang Nam Đồng nói, mời cô vào.
Phòng của Giang Nam Đồng rất sạch sẽ ngăn nắp, so với chuồng heo của
Tiếu Thanh thì tốt hơn nhiều, trên bệ cửa sổ còn đặt cái bình cắm hai cành hoa
hướng dương, mặc dù không phải hoa thật, nhưng ở phòng nam giới có thứ này
cũng có đủ sinh động rồi.
“Tiến sĩ Nhâm trước đây để lại, anh thấy vẫn xài tốt nên rửa sạch bụi đi lại
trưng tiếp, không xoay nên màu sắc có phần không đều.” Giang Nam Đồng nói,
thuận tiện lấy nước cho cô.
Trên giá sách Giang Nam Đồng rất trống, không có hai quyển sách, trên
giường cũng rất ngăn nắp, giống như vào ở chưa lâu, cũng có vẻ như là muốn
dọn dẹp rời trường vậy, trên bàn sách đặt một túi giấy, có lẽ là sách đưa cho cô.
Uống ngụm nước xong còn chưa lấy lại hơi, Tiếu Thanh đã gọi điện thoại
tới, nói rằng cậu ta khó chịu, muốn cô tới xem cậu ta.
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Cúp điện thoại thấy Giang Nam Đồng đang cười: “Không nhìn ra Tiếu
Thanh vẫn như trẻ con vậy.”
“Chỉ số thông minh thấp hơn tuổi tác. Trong túi này là sách ạ?” Thành Hạ
chỉ.
“Ừ, những chương trọng điểm anh đã đánh dấu rồi, đúng rồi, anh có thói
quen ghi chú trên mép sách khi đọc, nên sách nhìn có chút rối, em chịu khó chút
nhé.” Giang Nam Đồng nói.
“Ha ha, vậy thì càng tốt, có chỗ nào không hiểu em xem ghi chú sẽ hiểu thôi,
thầy Giang, đây tuyệt đối là thói quen tốt đấy.” Thành Hạ nói.
“Không phải đã nói là không gọi ‘thầy’ sao? Gọi thế làm anh già đấy, gọi
Sao Mộc thôi.” Giang Nam Đồng nói.
Thành Hạ chợt cười: “Thật ra thì, các nữ sinh âm thầm gọi anh là Đồng
Đồng, em cho là cũng rất dễ nghe.”
“Vậy em cứ gọi theo trào lưu như đi, có vẻ anh trẻ trung hơn đấy.” Giang
Nam Đồng nói.
Thành Hạ ho hai tiếng: “Em gọi không biết xấu hổ, anh sẽ đồng ý mà không
biết ngượng sao?”
“Em gọi thử chẳng phải sẽ biết ư.” Giang Nam Đồng nghiêm trang.
Hắng giọng trong veo, miệng há ra lại ngậm lại, rồi giọng trong veo lần nữa
mới cất lên “Đồng Đồng.”
“Ừ! Cầu Cầu.” Giang Nam Đồng đồng ý, lại còn gọi cô là Cầu Cầu(1) nữa,
Thành Hạ không nhịn được cười lên, lần nữa xác định nhìn Giang Nam Đồng
tuyệt đối không giống vẻ bề ngoài lịch sự của anh chút nào.
“Vậy Đồng Đồng, em đi trước đây, em đi thăm Tiếu Thanh một chút.”
Thành Hạ nói.
“Ừ, được. Đi đi.” Giang Nam Đồng đưa cô đến cửa cầu thang rồi quay lại,
Thành Hạ giơ túi sách lên trước chạy như bay trở về phòng rồi lại chạy như bay
vào bệnh viện.
Đến bệnh viện, người nên tới thì đã tới, người nên đi cũng đã đi, còn Tiếu
Thanh thì đang nằm ở trên giường lừ đừ, Thành Hạ hỏi cậu ta khó chịu ở đâu,
cậu ta lại kêu đói bụng, Thành Hạ liền vỗ cậu ta một cái: “Đói! Đói! Đói! Chỉ
biết ăn thôi, đói một chút cũng không chịu được, khá lắm.”
Thuận tay cầm một quả táo không biết ai đã rửa rồi, gặm, tay Tiếu Thanh run
rẩy chỉ về phía cô: “Nhóc con, cậu, cậu thật không có có nhân tính, làm sao cậu
có thể đối với tớ như vậy?”
Cửa “cọt kẹt” mở ra, Thành Hạ tưởng ai, quay đầu lại nhìn thì thấy một
người phụ nữ khoảng năm mươi tuổi, xem ra là một người phụ nữ sống trong
gia đình quyền quý. Lại nhìn Tiếu Thanh, nhưng chỉ nghe cậu ta gọi “Mẹ”.
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Mẹ Tiếu Thanh quét mắt qua miếng táo trong miệng cậu ta còn chưa nuốt,
rồi quét sang Thành Hạ, sau đó chuyển toàn bộ sự chú ý lên Tiếu Thanh: “Bác
sĩ nói sao? Có muốn về nhà ở mấy ngày không?”
Hiển nhiên lại coi Thành Hạ như không khí! Dù sao mẹ người ta đã đến rồi,
Thành Hạ nên làm gì thì làm đi.
Trở về, lật tới lật lui sách của Nam Đồng đưa cho cô, quả nhiên ghi chú rất
cặn kẽ nên có thể tiết kiệm không ít sức lực, đọc qua cô liền suy nghĩ, sau này
nếu muốn tìm sách chuyên ngành thì trước hết nên hỏi Giang Nam Đồng xem
có không, ‘làm chơi ăn thật’ sao lại không làm nhỉ. Lật tới trang mục lục thấy
anh đã ghi chú chương trọng điểm ra: “Cầu Cầu, trọng điểm, năm sao” rồi “Cầu
Cầu, trọng điểm, ba sao”, ba quyển sách đều ghi chú như vậy, màu chữ rất mới,
vừa nhìn là thấy mới vừa viết lên.
Gửi tin nhắn cho Giang Nam Đồng: em thấy tên ‘Cầu Cầu’ thật giống tên
của cẩu cẩu (chó).
Gửi xong mới nhớ điện thoại di động của Giang Nam Đồng bị vào nước
đang sửa.
Sách mượn thì phải đọc cho nhanh, nên từ lúc ở bệnh viện về cho đến khi
Lâm Lâm gọi cô ăn cơm, ánh mắt của Thành Hạ không rời khỏi cuốn sách, Lâm
Lâm mắt liếc nội dung: “Thì ra là sách chuyên ngành của Đồng Đồng, tớ lại cho
là cậu bọc bìa sách chuyên ngành ở ngoài, còn trong thì đọc ‘Kim Bình Mai’
đấy.”
“Kim Bình Mai thì sao? Cũng nổi tiếng lắm mà, đọc cũng là một loại nghiên
cứu đấy.” Thành Hạ xếp sách lại đi ăn cơm cùng Lâm Lâm.
Trên đường, Lâm Lâm bắt đầu nhiều chuyện về bệnh của Tiếu Thanh: “Vì
sao Tiếu Thanh bị bệnh lại gọi điện thoại cho cậu đầu tiên?”
“Không phải là tớ, mà đầu tiên cậu ta gọi 115.” Thành Hạ nói.
“Tớ nói là trong nhóm bạn học, cậu ta cũng có hai người bạn thân quan hệ
không tệ.” Lâm Lâm ánh mắt sáng ngời nhìn cô: “Không phải là... các cậu
không phải là...”
“Tớ cũng không tin chân của tớ còn có thể đạp lên thuyền nữa.” Thành Hạ
bước nhanh về phía nhà ăn.
Mẹ Tiếu Thanh đã đến rồi, Thành Hạ thấy cô cũng chẳng cần phải đến làm
gì nữa, một là không thích mẹ cậu ta, thứ hai cũng sợ có tin đồn lung tung, vì
vậy càng cố gắng đọc sách, như được tiếp thêm sức, nên cả buổi tối cực kỳ phấn
khích mân mê bản vẽ 3D, Lâm Lâm và Chu Nhược Nhược mỗi người một bên
đứng bên cạnh cô: “Tớ nói này Thành Hạ, tập trung vào bài tập Đồng Đồng như
thế, cậu...”
“Thật ra thì, tớ là đã tốt muốn tốt hơn nữa, cám ơn.” Thành Hạ đầu cũng
không quay lại.
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Chu Nhược Nhược vuốt ve đầu cô một cách ‘yêu thương’: “Này bé, đừng
mệt mỏi quá nha, bây giờ...”
“Tuổi trẻ!” Hai người đồng thanh.
Chu Nhược Nhược chậm rãi: “Tuổi trẻ thời nay đều ganh đua!”
Do có nền tảng nên mày mò hai ngày, cuối cùng Thành Hạ ôm máy tính ở
hành lang bận rộn tới nửa đêm mới xong, nhìn bản vẽ đã lưu xong, cô thở dài
một hơi, cuối cùng cũng xong chuyện, thuận tiện gửi email cho Giang Nam
Đồng luôn.
Đối với người không thể thức đêm như cô đây mà nói giới hạn cùng lắm chỉ
tới 1 giờ mà thôi, lúc bước vào phòng ngủ giống như đang đi trên mây vậy, khá
may là buổi sáng mai không có tiết, cô có thể dậy trễ.
Trong mơ, Giang Nam Đồng chỉ vào mũi nói với cô: “Cô bạn này rõ ràng là
chẳng chịu tiếp thu gì, em xem em đã làm gì...”
Buổi sáng mấy người Lâm Lâm dậy sửa soạn, cô cũng chẳng nghe thấy tiếng
động lúc họ đi, mở mắt tìm điện thoại di động mở máy đã là 9 giờ, vừa vặn duy
trì giấc ngủ 8 tiếng, lê chân ngáp bưng chậu mới vừa đi ra cửa đã nghe tiếng
chuông điện thoại vang lên, đành phải quay lại nghe điện thoại.
“Sao Mộc”!
Báo động!
Hít sâu! Hít sâu! Trái ngược với giấc mơ, có lẽ là gọi tới động viên cô chăng.
“Cầu Cầu, mới dậy sao?” Đầu điện thoại bên kia, giọng điệu Giang Nam
Đồng rất tốt, không có dấu hiệu phê bình cô.
“Vâng, ngủ quên ạ, cái đó, à... có chuyện gì sao?” Thành Hạ nuốt hai chữ
“Bài tập” vào trong.
Có lẽ, Giang Nam Đồng tưởng tượng ra vẻ mặt của cô nên cười: “Cầu Cầu,
anh cảm thấy bài tập của em...” lại còn cố ý kéo dài âm thanh nữa chứ.
“Lại muốn làm lại sao? Aizz, thật ra thì, tế bào não của em đã tự sát tập thể
rồi.” Thành Hạ hỏi.
“Để chúng nó chờ một chút được không?” Giang Nam Đồng nói.
“Vậy, còn có một cơ hội sống sao?” Thành Hạ thấp thỏm.
“Lần này, bài tập sửa rất tốt, chỉ là...” Lại kéo dài giọng.
Ở bên này, Thành Hạ cực kỳ phẫn nộ: “Không thể chiếu cố chút ạ?”
“Bài tập thì không tệ, nhưng chủ nhà nói chưa đạt tới tình trạng lý tưởng.
Hơn nữa chủ nhà biết em đã rất cố gắng nên mời em Chủ nhật đi khảo sát thực
địa căn nhà. Anh ấy nói chỉ khi em đứng ở trong nhà mới có thể chân chính biết
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em muốn bố trí căn nhà thế nào, hỏi em có thể không?” Giang Nam Đồng bắn
liên hồi, dường như nói xong cũng không thở một hơi dài.
“Có thể chứ!” Thành Hạ chỉ cảm thấy lời nói của anh làm cho cô hụt hơi.
“OK, hai giờ chiều thứ bảy gặp ở cổng trường, à, đúng rồi, đừng mặc đồ quá
sáng màu dễ bị bẩn.” Giang Nam Đồng nói.
“Vâng ạ.” Thành Hạ đồng ý.
“Vậy thì tốt, thứ bảy gặp lại, đi rửa mặt đi, anh đi học.” Giang Nam Đồng
nói xong, cúp điện thoại.
Nhìn điện thoại đã cúp, Thành Hạ mới phục hồi tinh thần lại, ôi, vô tình cô
lại đặt lịch hẹn cho ngày thứ bảy!
Không hiểu, vì sao nói chuyện cùng Giang Nam Đồng phản ứng của cô lại
chậm chạp thế.
Ghi chú:
1. Trong những chương trước, tên thân mật của anh Đồng đặt cho chị Hạ là
‘Trái Đất’ (Hán Việt là ‘Địa Cầu’), nhưng khi thân mật hơn chút, anh sẽ gọi chị
là Cầu Cầu.

Chương 24

Đ

i thăm Tiếu Thanh về, Lâm Lâm nói là có nhân vật mới xuất hiện, mẹ

Tiếu Thanh đưa tới, một cô gái xinh xắn kiêu ngạo, cao gầy, model; Thông tin
bất ngờ hơn nữa, nghe nói đó là vợ chưa cưới của Tiếu Thanh.
Thành Hạ cũng không có gì, chỉ cảm thấy đáng tiếc cho cô gái này phải lấy
người chồng trăng hoa, khi cô nhìn thấy ánh mắt của Phương Ngu có chút mất
mát và khuôn mặt tươi cười gượng gạo thì cảm thấy thật ra như vậy cũng không
tồi, tối thiểu tương lai Phương Ngu sẽ không đau khổ.
Chẳng mấy chốc đã đến thứ bảy, Thành Hạ kiếm chiếc áo T shirt màu xám
tro cao bồi, mặc với quần bảy phân, nói rằng buổi chiều mình phải đi gặp đồng
hương nên chạy mất không thấy bóng dáng đâu.
Lần này, Giang Nam Đồng lại chạy chiếc Buick đó, cô không còn kinh ngạc.
“Lại mượn xe của Hiệu trưởng Đới à?” Thành Hạ hỏi.
“Ngu gì lại không mượn chứ, ai bảo ông ấy là thầy của anh.” Giang Nam
Đồng cười nói.
“Căn nhà đó, làm sao anh biết chủ nhà vậy? Em cho là anh tùy ý tìm mô
hình căn hộ ở trên mạng đấy.” Thành Hạ hỏi.
“Chủ nhà hẹp hòi, muốn có người thiết kế miễn phí cho anh ta, kết quả là lại
thích phương án của em đấy.” Giang Nam Đồng nói.
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Thành Hạ nghiêng người qua nhìn anh: “Vậy không phải anh cũng là đồng
lõa rồi sao?”
“Không, anh là thủ phạm chính.” Giang Nam Đồng nói.
“Ah, vậy chủ nhà giao cho anh chịu trách nhiệm à?” Thành Hạ vẻ mặt lộ vẻ
“em hiểu”.
Vừa đúng đèn đỏ, Giang Nam Đồng nghiêng đầu nhìn cô: “Anh chính là chủ
nhà.”
Thành Hạ im lặng mười giây, nói: “Anh nhất định phải dùng phương án của
em sao?”
Giang Nam Đồng gật đầu.
Thành Hạ chìa tay ra: “Tiền thiết kế.”
Giang Nam Đồng thở dài: “Em xem, anh là một tiến sĩ nghèo, căn hộ này
vay hơn 200 triệu đấy, mỗi tháng phải trả mấy triệu, tiền lương không còn bao
nhiêu, còn phải nhận việc làm thêm để duy trì cuộc sống, em vẫn muốn lấy tiền
thiết kế sao?”
Thành Hạ thu tay lại: “Aizz, thôi, xem ra mọi người đều vất vả, em cũng nên
có chút cảm thông giai cấp chứ.”
“Cầu Cầu, em là một cô gái tốt.” Giang Nam Đồng nói, giọng điệu thành
khẩn.
“Ôi, ít nói như vậy thôi, em nói để em làm lại vốn là bởi vì đã tốt rồi anh còn
muốn tốt hơn, em nói này Đồng Đồng, như anh vậy là không đúng, cùng là bạn
bè anh em, không thể ngược đãi em như vậy.” Thành Hạ nói.
Giang Nam Đồng nhìn cô: “Em nói xem, cả đời anh có lẽ chỉ mua căn hộ
như vậy một lần, nếu không trang trí nội thất cẩn thận, về sau nếu có vấn đề sẽ
phải lãng phí tiền đấy.”
“Hình như cũng có đạo lý.” Thành Hạ nghiêng người ra nhìn mặt đường:
“Aizz, cuộc sống ở thành phố S thật không dễ dàng.”
Cô không phát hiện, Giang Nam Đồng cười, cực kỳ vui vẻ.
Đó là tiểu khu mới, giờ này nhân viên tới trang hoàng không ít, xa xa chỉ
nghe thấy công cụ tiếng gầm rú. Căn hộ của Giang Nam Đồng ở lầu 5, hiện tại
mới hoàn thành phần thô, căn hộ hơn 80m2 trên bản vẽ nhìn không nhỏ, nhưng
thực tế thì lại thấy cũng không rộng lắm. Nhưng lấy ánh sáng và giếng trời cũng
không tệ, chiều cao so với những căn hộ bình thường thì có vẻ cao hơn, không
gian có vẻ lớn hơn chút.
Giang Nam Đồng dẫn cô đi một lượt từ trên xuống dưới, sau đó ấn cô ngồi
lên chiếc ghế gỗ nhỏ trong nhà: “Ngồi ở đây quan sát chút đi, có lẽ là có thể
xuất hiện ý tưởng.”
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Anh đi mở tất cả cửa sổ ra: “Cầu Cầu, em quan sát trước nhé, anh đi ra
ngoài.”
“Vâng, được ạ!” Thành Hạ trả lời, không quay đầu lại.
Thời tiết cực kỳ dễ chịu, mở cửa sổ ra thông gió tốt hơn, ngồi trên ghế gỗ
Thành Hạ cảm giác như mình ngồi thiền, giống như người buôn bán bất động
sản chụp hình quảng cáo vậy, chỗ này “quẹt quẹt” lên đã sơn kín tường, chỗ kia
‘loạt xoạt’ cái thì đã thêm một bức tranh, sau đó bàn ghế cũng tự nhiên xuất
hiện, mỗi người đều có vai trò và vị trí riêng...
Đúng là ngồi ở đây mới biết muốn gì, chiêu này của Giang Nam Đồng không
tệ. Sau này, nếu có khảo sát và thiết kế căn hộ, cô sẽ mang theo cái ghế và một
cái ô để che nắng.
Hưng phấn lên, cô đi chầm chậm quanh nhà, mang những ý tưởng thay đổi
thiết kế vừa nãy ra, nhưng đáng tiếc lại không có máy vi tính ở đây, nếu không
thừa dịp đại não hưng phấn có thể ghi chú lại rồi.
Cửa mở ra rồi đóng lại ‘ken két’ hai tiếng: “Cầu Cầu, tới uống nước đi.”
Quay đầu lại, chỉ thấy Giang Nam Đồng tay trái thì giơ máy vi tính lên, tay
phải giơ thì một túi xốp KFC thật to, Thành Hạ chạy nhanh tới đỡ giúp một tay,
người này, đi mà cũng không nói một tiếng, lại tự chịu khổ như vậy đấy. Nhưng
nhìn quanh, không biết có thể ngồi đâu đây?
Giang Nam Đồng ảo thuật như máy, từ trong túi xách lấy ra một tấm nilon
dày, to hơn hồ cá, màu xanh dương, trên đó in các loại hoa văn trải ra trước mặt.
Lấy tất cả đồ ăn đặt trên tấm nilon, Giang Nam Đồng mở máy vi tính ra: “Có
ý tưởng mới gì, em nói đi, anh sửa.”
Mới vừa ngồi xuống, ngay lập tức Thành Hạ lại đứng phắt dậy, đi quanh
nhà, vừa đi vừa giải thích, sau khi giải thích phòng khách xong chạy lại xem
Giang Nam Đồng sửa: “Chỗ này phải đổi thành màu gỗ thô!” Thành Hạ chỉ vào
màn hình.
“Sao em nói nhanh thế, cứ cho là động tác của anh theo kịp, thì cũng phải để
cho máy tính thời gian phản ứng chứ! Em ngồi xuống ăn uống trước đi, anh sửa
em xem, anh sai sót chỗ nào thì vui lòng chỉ giùm nhé.” Giang Nam Đồng nói.
Thành Hạ ngồi xuống bên cạnh anh, thuận tiện hút hai hơi đồ uống, gặm
miếng gà cay, Giang Nam Đồng chăm chú ở trên máy tính, một lát lại hỏi cô
chỗ này đúng chưa chỗ đó đúng không? Thành Hạ lại gần, ơ, trí nhớ không tệ
nhỉ.
Tay vô tình đụng phải cái hộp đựng thịt gà cay trống rỗng, liếc mắt nhìn, ôi,
cô là heo sao, sao lại ăn sạch vậy!
“Anh muốn ăn gà cay không?” Thành Hạ hỏi.
“Không muốn.” Giang Nam Đồng nói.
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“A, vậy thì tốt, em đã thay anh ăn sạch rồi.” Thành Hạ nói.
“Muốn ăn gà giòn.” Giang Nam Đồng nói.
Thành Hạ mở túi đựng ra đưa tới trước mặt anh, đầu Giang Nam Đồng ngửa
ra, so vai một cái: “Tay của anh nãy giờ vẫn gõ bàn phím, không vệ sinh đâu.”
“Đi rửa tay đi.” Thành Hạ nói, lấy một miếng bỏ vào trong miệng mình
trước.
“Còn phải sửa bản vẽ nữa.” Cuối cùng, Giang Nam Đồng chuyển ánh mắt tới
trên người cô: “Cầu Cầu, đây là anh đang giúp em, em đút anh ăn chút không
phiền chứ? Chỉ nhấc tay một cái thôi mà!”
“Tật xấu giống anh trai em, nói một cách thẳng thắn chính là lười!” Thành
Hạ nói xong, còn là kín đáo đưa cho anh một miếng, vô tình đầu ngón tay đụng
phải môi anh hơi lạnh vội rụt lại.
“Bọn anh lười là để làm nổi bật lên sự chịu khó của phái nữ, ha ha.” Giang
Nam Đồng nói.
“Nói vậy bọn anh hy sinh nhiều quá ha, thật vĩ đại ha haa...!” Thành Hạ nói,
tinh mắt nhìn thấy chỗ quẹo của phòng khách dùng sai vật liệu: “Chỗ quẹo đó
nên dùng thủy tinh khối.”
Giang Nam Đồng “ừ” một tiếng lại đi sửa, sửa đi sửa lại hai lần như thế mà
vẫn sửa sai chỗ, Thành Hạ thấy không được đưa tay ra chỉ chỗ, vừa vặn Giang
Nam Đồng cũng đưa tay ra ‘khoa tay múa chân’, suy nghĩ một chút, chỗ quẹo ở
phòng khách trên màn hình máy vi tính không bao nhiêu diện tích, hai người
đồng thời chỉ vậy mà không đụng phải nhau, vậy nhất định là có người chỉ sai
chỗ.
Thành Hạ lập tức rút tay về, Giang Nam Đồng bình tĩnh tự nhiên: “Chỗ này
sao? Cầu Cầu, em nói xem từ đây ra ban công trải lên một ít sỏi thì sao nhỉ?
Cảm giác giống như là đi ở đường đá trong rừng vậy.”
Oa, không nhìn ra còn rất lãng mạn đấy, chỉ là, sỏi sao...
“Vậy không cấn chân sao?” Thành Hạ hỏi.
“Chính là muốn cấn chân, theo bố trí huyệt vị thì vừa đúng giúp mát xa lòng
bàn chân.” Giang Nam Đồng nói.
“Ý tưởng không tệ, nhưng anh xác định mọi người trong nhà này đều muốn
bị ép mát xa sao?” Thành Hạ nói, suy nghĩ một chút lại bổ sung: “Đương nhiên
rồi, nhà của anh, anh tự tính toán.”
“Tôn trọng Kiến trúc sư.” Giang Nam Đồng nói.
Sửa xong phòng khách hai người lại chuyển sang phòng sách, phòng ngủ,
phòng bếp, tường kép, vô tình trong nhà đã hơi tối rồi.
“Đã trễ thế này rồi.” Giang Nam Đồng nói.
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“Bài tập cuối cùng cũng hoàn thành rồi, ha ha.” Thành Hạ hỏi.
Giang Nam Đồng xoay lưng nghiêng đầu nhìn cô: “Cầu Cầu, hình như buổi
chiều đều là anh tự làm! Bài tập nếu muốn điểm cao thì tự mình lấy, yêu cầu
không cao, cứ như chiều hôm nay là được.”
Ôi!
“Sáng kiến là của em, anh chỉ là người động tay, lại nói, nếu anh nói trước,
em sửa là được, thật là, Giang Nam Đồng, anh không cần quá coi thường người
khác, nếu không...” Thành Hạ mắt lé, ông trời ạ, tên Giang Nam Đồng này thật
xấu xa.
“Nếu không thì em làm khó dễ được anh sao?” Giang Nam Đồng cười
nghiêng đầu nhìn mặt Thành Hạ đang tức giận bất bình.
“Thầy Giang à, xin thầy thương xót, thấy sinh viên em đây chạy trước chạy
sau không chối từ khổ cực để chỉnh sửa bản vẽ không một câu oán hận mà giơ
cao đánh khẽ, bỏ qua cho tiểu nhân một lần đi.” Mới vừa tranh cãi quyết liệt,
bây giờ Thành Hạ lại cười đến vô cùng nịnh hót.
“Chạy trước chạy sau không chối từ khổ cực là bổn phận của người làm sinh
viên em đó, chỉnh sửa bản vẽ không một câu oán hận nói rõ anh yêu cầu nghiêm
khắc đối với em, là vì tốt cho em, cho nên, Cầu Cầu, ngoan ngoãn sửa đi.”
Giang Nam Đồng nói.
“Giang Nam Đồng, em hận anh!” Thành Hạ quệt miệng.
“A, hận anh á? Không thành vấn đề, vậy thì cứ để anh trong lòng mà ra sức
hận, mỗi ngày sáng trưa tối tất cả nhớ đến một lần.” Giang Nam Đồng nói, suy
nghĩ một chút lại cười: “Theo như sức ăn của Cầu Cầu em, đại khái còn phải
cộng thêm hai lần ăn vặt và ăn khuya, mỗi ngày nhớ tới anh năm lần.” Anh nói
là “nhớ” mà không phải “hận”, nhưng tiếc là Thành Hạ không nghe ra.
“Giang Nam Đồng, anh quá gian xảo rồi.” Thành Hạ nói.
“Như vậy đi, vì để cho lòng em dễ chịu hơn, anh sẽ bồi thường em một
chút.” Giang Nam Đồng nói.
Thành Hạ mắt lé: “Nói!”
“Anh mời em ăn cơm.” Giang Nam Đồng nói.
Muốn nói là “Được”, nhưng nghĩ lại, tiền vay hơn 200 triệu, mặc dù là giảng
viên đại học nhưng cũng chỉ là người mới vừa tốt nghiệp, còn vừa đang làm
luận án tới tiến sĩ có lẽ là không dư dả gì, hay là thôi đi.
“Thôi, em và anh không giống nhau, em không có lòng dạ hiểm độc. Tiền
sao, anh còn tiền vay mua nhà đấy.” Thành Hạ nói, rồi phồng má liếc xéo: “Hừ,
cứ tưởng em là nhân cách người trần, hôm nay mới phát hiện, hóa ra em là nhân
cách thần tiên nhỉ.”
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“Vậy nhất định em không ngại sửa lại bài tập lần nữa chứ?” Giang Nam
Đồng cười hỏi.
“Hừ, không ngại, vì em hướng tới mục tiêu nhân cách thần tiên mà.” Thành
Hạ nói.
“Được, từ nay về sau em chính là nữ thần trong lòng, anh sẽ luôn luôn
ngưỡng mộ em.” Giang Nam Đồng nói.
“Thôi, thần tiên lại không phải là thực thể, em còn muốn làm vật chất tồn tại
thật nhiều năm đấy.” Thành Hạ nói.
Ra cửa, Thành Hạ hỏi: “Khi nào thì bắt đầu trang trí nội thất vậy? Lúc trang
trí nội thất xong, em - với nghĩa vụ là một Kiến Trúc sư có thể tới xem một chút
không?”
“Đương nhiên rồi, để cho em có chút cảm giác thành tựu.” Giang Nam Đồng
nói: “Đi thôi, đi ăn.”
“Thôi, tiết kiệm một chút đi. Em về trường ăn ở nhà ăn, anh về nhà ăn đi.”
Thành Hạ nói.
“Cầu Cầu, không cần phải tiết kiệm, tiền ăn cũng không thể làm giàu, huống
chi, không thể luôn nghĩ tiết kiệm tiền như thế nào, mà nên nghĩ kiếm sao cho
tiền nhiều thôi. Đi, chọc em chơi, không đến nỗi cơm không đủ ăn, mà tiền thiết
kế còn không trả cho em đấy, anh lấy tiền thiết kế này đổi thành cơm trả làm
nhiều đợt đi nha.” Giang Nam Đồng nói.
“Tiền thiết kế bao nhiêu? Tiêu chuẩn mỗi bữa cơm thế nào?” Thành Hạ hỏi.
“Cái này em cũng đừng có hỏi, em nghĩ thử xem, chẳng lẽ anh còn để cho
mình thiệt sao?” Giang Nam Đồng nói.
Thành Hạ nghiêng đầu nhìn anh: “Vậy nếu anh hại em, em cũng không biết
đấy.”
“Em quên, em là nữ thần của anh, sao anh lại lừa gạt nữ thần chứ.” Giang
Nam Đồng nói.
“Lời này nghe là lạ, cuối cùng em nhớ tới cái đầu của nữ thần Tự Do đang
giơ cây đuốc ấy.” Thành Hạ nói.
Giang Nam Đồng cười, hỏi cô muốn ăn gì.
Bởi vì cảm thấy trình trạng của Giang Nam Đồng bây giờ thuộc “gia tộc Ánh
Trăng”(1), cho nên Thành Hạ chọn quán vỉa hè để ăn, nơi tiếng người huyên náo
hai người ăn rất say sưa ngon lành, Thành Hạ lập tức nhớ lại ở thành phố H
mình và Lâm Phóng cùng nhau ăn món nướng ngoài trời ở ven đường dành
riêng cho người đi bộ, Lâm Phóng nói ăn như vậy có chút hương vị cổ xưa.
Nhất thời kích động nói chờ đến anh thành phố H, cô và Lâm Phóng sẽ dẫn anh
đi ăn, vừa uống bia vừa ăn thịt xiên nướng ngon tuyệt.
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ĐỘI THI CÔNG TÌNH YÊU

Giang Nam Đồng gật đầu.
Ghi chú:
1. Gia tộc ánh trăng: ý nói rơi vào thời kỳ tăm tối (nghèo), vì ánh trăng chỉ
xuất hiện ban đêm.
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