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V

ẫn mong đợi Lâm Phóng có thể gửi tin nhắn hoặc là gọi điện thoại cho

cô để chứng tỏ anh ấy không tức giận, nhưng đáng tiếc lại không có. Mãi cho
đến khi trên bầu trời rọi xuống những tia nắng chói chang, Thành Hạ mới giải
quyết xong bản vẽ thiết kế. Vậy mà Lâm Phóng cũng không cho cô bất cứ tin
tức gì.
Cầm bản vẽ thiết kế đi giao cho Trần Tiên Đình, anh ta nhìn cô một cái:
“Chờ phê duyệt lần lượt đi.”
Lần lượt phê duyệt thì lần lượt phê duyệt! Cũng không phải là chưa từng bị
phê duyệt qua.
Vừa đúng lúc nghỉ trưa, Thành Hạ ra ngoài đi dạo lòng vòng, chợt nhớ phải
gọi điện thoại cho Lâm Phóng, vừa mới nói đôi câu: “Lâm Phóng, em chỉ đeo
nhẫn, còn chưa Đăng ký kết hôn, cũng chưa có làm gì, bọn em trong sạch, còn
nữa, mọi người cũng thấy Giang Nam Đồng không tệ, em chỉ nói trước một
chút... Chuyện đó, trước khi tốt nghiệp em sẽ không kết hôn cũng sẽ không
phạm sai lầm trong cuộc sống, anh đừng tức giận, nói với em mấy câu được
không?”
Giọng điệu êm ái như ngày trước cô trốn học làm Lâm Phóng tức giận vậy.
“Hạ Hạ, anh rất bận, một lát còn phải phẫu thuật ngay, hôm nào hẵng nói,
ngoan, cúp máy.” Thành Hạ lại một lần nữa bị cúp điện thoại.
Nhìn điện thoại, Thành Hạ bất đắc dĩ rũ bả vai: “Kiệm lời như vậy, đầu óc
chắc sẽ không thay đổi, từ từ nói cho ngấm không được sao, Thành Hạ, mày
thật là heo... Heo cũng không bằng, heo đụng cây mày đụng heo.” Không còn
hơi sức trở về lầu nữa.
Một chiếc xe mới tinh còn chưa có biển số chạy băng băng tới, một người
đàn ông bình tĩnh bước xuống xe, là Tưởng Lập Trình.
“Sinh hoạt của cô bé này thật đúng là lộn xộn.” Người khác lầu bầu, quan hệ
này anh thật đúng là không muốn hiểu, chẳng lẽ tiến sĩ này còn có một tình địch
tồn tại công khai sao? Thật là náo nhiệt đấy.
Vỗ vỗ xe, hình như không giống với tờ quảng cáo giới thiệu sản phẩm, để về
gọi điện thoại hỏi lại một chút.
Cả buổi chiều, Thành Hạ vừa thấp thỏm chờ ‘tiếng sét’ từ tầng thượng vừa
buồn bực nhìn điện thoại di động, rồi lại nhìn chiếc nhẫn một cái, có phải cô quá
xúc động rồi không!
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Mãi cho đến khi tan việc, tầng thượng vẫn không có động tĩnh gì, mà điện
thoại di động cũng chẳng có động tĩnh, tâm tư Thành Hạ bất ổn giống như đang
treo 15 thùng vậy, bảy cái bên trên đang chờ bổ xuống, tám cái bên dưới là tức
giận của Lâm Phóng.
Tan việc, thấy Giang Nam Đồng, vốn là mấy ngày nay đều ở trong trạng thái
mộng du, cộng thêm chuyện Lâm Phóng khiến cho Thành Hạ không vui vẻ như
bình thường mà dựa vào thành ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.
“Cầu Cầu, sao thế? Bản vẽ thiết kế lại bị phê bình à?” Giang Nam Đồng hỏi.
“Bão táp đang nổi lên ở lầu cuối, có lẽ ngày mai sẽ đổ ập xuống. Aizz, lần
này không biết lại muốn nói em cái gì nữa.” Thành Hạ nói.
“Không tự tin sao?” Giang Nam Đồng hỏi.
Thành Hạ lắc đầu một cái: “Em thì có lòng tin với mình, nhưng không biết
Tưởng Lập Trình có lòng tin với em hay không, yên tâm đi, bất luận anh ta nói
em thế nào, thì cũng không có tiền lương cho anh ta trừ đâu, cứ thoải mái đi.”
Giang Nam Đồng cười, buổi chiều Trần Tiên Đình đã gọi điện thoại cho anh,
nói bản vẽ thiết kế rất tốt, nhưng không thể nói cho cô biết để cho cô kiêu ngạo.
Thành Hạ nói xong lại nhắm mắt nghỉ ngơi, suy nghĩ làm thế nào để Lâm
Phóng bớt giận.
Điểm không bình thường đó của cô, Giang Nam Đồng đã nhìn ra, nhưng tình
hình chưa rõ ràng thì trước hết anh vẫn nên yên lặng xem xét thì tốt hơn, dù sao
biểu cảm của cô cũng viết ở trên mặt rồi.
Ngày thứ hai, Thành Hạ tiếp tục chờ đợi bão táp, tuy nhiên vẫn rất yên tĩnh.
Thành Hạ nhìn về phía máy vi tính suy nghĩ, chẳng lẽ Tưởng Lập Trình không
có thời gian xem ư? Ừ, rất có thể, anh ta là ông chủ lớn cơ mà!
Ngày thứ ba, vẫn tiếp tục yên tĩnh. Thành Hạ hơi thấp thỏm một chút, sáng
sớm hôm nay rõ ràng cô thấy một người của phòng 5 bị gọi lên. Ừ, có lẽ, còn
chưa có đến lượt cô, thứ tự là đảo ngược lại, cô ở phòng 1 nên phải xếp hạng
cuối cùng.
Nhưng phòng nào cũng gọi rồi mà lại không có Thành Hạ, việc này làm cô
cực kỳ ủ rũ. Có lẽ Tưởng Lập Trình cho là bản vẽ đó tư cách bị anh phê bình
cũng không có, như năm xu tiền không biết ai vứt trên đất anh khom lưng nhặt
lên cũng thấy lãng phí thời gian, bản vẽ thiết kế của cô có lẽ đã tan tành ở máy
hủy giấy rồi ấy chứ.
Nói không buồn rầu là giả, buổi trưa Thành Hạ ở KFC kế bên ăn bốn chiếc
kem ốc quế mới thấy tốt lên một chút, lúc đi bộ về gần đến công ty không ngờ
nhận được điện thoại, là Lâm Phóng.
“Lâm Phóng, có phải anh hết giận rồi không?” Thành Hạ hỏi có phần rất dè
dặt.
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“Ai nói anh tức giận? Đợt vừa rồi anh tương đối bận rộn mà thôi, thiết kế
hoàn thành rồi à?” Lâm Phóng hỏi.
“À vâng, bác sĩ Lâm rất bận rộn, là trụ cột chính của bệnh viện trong tương
lai, có thể để cho ngài nhớ tới tiểu dân thật sự là vô cùng vinh hạnh.” Thấy
giọng điệu Lâm Phóng hòa hoãn rất nhiều, nên Thành Hạ lại cợt nhả.
“Bản vẽ thiết kế hoàn thành rồi sao? Có bị phê bình gì không?” Lâm Phóng
hỏi.
“Làm sao có thể bị phê bình gì chứ? Em là kiến trúc sư mới nổi, ha ha! Lâm
Phóng, em thấy anh nên mở mắt ra mà nhìn.” Thành Hạ vừa nói vừa chạy tới
sân cỏ bên kia, vừa đá hòn đá nhỏ không biết từ đâu tới.
“Lại tự cao đấy! Ở trong công ty nói chuyện phải cẩn thận chút, đồ ngốc
không chịu để tâm.” Lâm Phóng cười mắng một câu.
“Biết rồi, bây giờ là giờ nghỉ, xung quanh em chẳng có ai, ha ha, lại nói,
cùng lắm thì bị ông chủ cho nghỉ, cũng không có gì, em chính là con chim hải
âu dũng cảm dưới ngòi bút Gorky (Maksim Gorky), để cho bão táp tới nhanh
hơn chút nữa đi!” Hòn đá nhỏ dưới lòng bàn chân kích động bị đá ra ngoài, chỉ
nghe một tiếng “bốp” vang lên, hình như là... Giương mắt nhìn lên, chiếc xe đậu
ở chỗ này khi nào vậy chứ? Cửa xe hình như vẫn còn động, không, không phải
là ảo giác, quả thực là chuyển động, còn có một con người bước ra, không, một
người, là Tưởng Lập Trình, Thành Hạ lập tức “Ôi” một tiếng, giống như là nấc
cục vậy.
“Hạ Hạ? Sao vậy?” Lâm Phóng hỏi.
“Không có chuyện gì cả, đồng nghiệp thôi, em cúp máy trước nha Lâm
Phóng, về sẽ gọi lại cho anh.” Thành Hạ cúp điện thoại, nhìn Tưởng Lập Trình
rồi nhìn kính xe anh ta.
Nhắm mắt đi tới: “Tưởng tiên sinh thật xin lỗi, không phải em cố ý.” Thuận
tiện nghiêng đầu nhìn biển số xe, bỗng dưng phát hiện không phải là Con bò tót
(Lamborghini) mà đổi thành Ba cái xiên (Mercedes) rồi, kính chiếc xe này
không biết là đắt cỡ nào, tiền trong thẻ của cô không biết có đủ hay không.
Tưởng Lập Trình nhún nhún vai: “Xem ra, xe này không hợp từ trường với
anh rồi, đi thôi, em theo anh đi trả xe lại.”
“Kính xe đó, không cần đền tiền sao?” Thành Hạ hỏi, khi về cô sẽ đem đầu
ngón chân chặt, thật mắc nợ mà.
“Không việc gì, chỉ một chấm nhỏ, có lẽ người bán cũng không nhìn ra đâu,
nếu nhìn ra trừ tiền của anh, anh lại trừ của em.” Tưởng Lập Trình vừa nói vừa
mở cửa xe chỗ cạnh tài xế ra: “Lên xe thôi.”
“Nhưng đến giờ làm việc rồi.” Thành Hạ nói, đây là ngọn nguồn scandal, có
lẽ cô phải tránh xa một chút để cho an toàn.
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“Em quên sao? Anh cũng có quyền cho nhân viên nghỉ mà!” Tưởng Lập
Trình suy nghĩ một chút lại nói: “Dĩ nhiên, đi ra ngoài cùng anh coi như là công
việc. Lại nói, em thực tập cũng không có tiền lương cũng chẳng tổn thất gì.”
Hình như cũng có lý, nhưng mấu chốt của vấn đề là, anh ta đi đổi xe thì liên
quan quái gì tới cô chứ? Tại sao cô muốn đi theo? Nghĩ thế nên Thành Hạ cứ
như vậy hỏi, dĩ nhiên cái từ ‘quái’ này không thể sử dụng.
Tưởng Lập Trình chỉ vết trên kính xe mà chẳng mấy ai có thể nhận ra này:
“Nếu trừ tiền, thì tốt nhất em cũng phải chứng kiến, để tránh em cho là anh gài
tiền em.”
Mồ hôi lạnh, trán nhăn. Anh là ông chủ lớn, nếu làm như vậy thì tôi thay mặt
nhân dân cả nước coi thường anh đấy!
“Không biết, em tin tưởng nhân phẩm của Tưởng tiên sinh anh.” Thành Hạ
nói, chân từ từ lui về phía sau.
“Cám ơn.” Tưởng Lập Trình lại lộ ra răng trắng: “Nhưng anh không tin
mình, em cũng biết người làm ăn dễ dàng hám lợi.”
Quỷ thần ơi, thưởng cho anh ta tiếng sét trước đi!
“Đùa thôi, hai ngày nay anh bận nên chưa có thời gian tìm em nói chuyện
bản vẽ thiết kế, vừa hay hôm nay ở trên đường nói đi.” Tưởng Lập Trình nói.
Đây chính là phân biệt đối xử, người khác thì nói ở phòng làm việc, còn cô
thì phải thừa dịp người ta trên đường đi trả xe tận dụng triệt để, đây là chuyện
gì... Một chút bất mãn nhỏ từ khe hở nào đó trong lòng chui ra, giống như khí
gas bị rò rỉ vậy...
Ngồi lên xe, lần thứ hai ngồi xe đắt tiền, xa hoa. Thật là trùng hợp, hai lần
đều là ông chủ lớn lái xe, nhưng lần đầu tiên thì sợ hãi lần thứ hai thì có chút bất
mãn.
Tưởng Lập Trình để cho cô nói một chút về ý tưởng thiết kế, tuy nói lúc này
trên tay không có bản vẽ, nhưng thiết kế đó đã sớm thuộc nằm lòng rồi, Thành
Hạ nói từ tiết kiệm không gian ra sao, nâng cao hiệu suất căn hộ như thế nào,
rồi phương diện thiết kế lấy sáng thông gió ra sao đều cố gắng nói rõ toàn bộ,
vừa nói còn vừa khoa tay múa chân căn hộ như thế nào có thể kết hợp cùng một
lầu với nhau, rồi thiết kế một lầu bốn căn hộ ở chỗ cầu thang xoay 45 độ bố trí
thêm hai căn để tăng cường lấy sáng - thông gió ra sao..., khoa tay múa chân
xong mới nhớ ra, Tưởng Lập Trình đang lái xe, đoán chừng không thấy.
“Đọc bao nhiêu tài liệu?” Tưởng Lập Trình hỏi.
“Thư viện, trên mạng, còn có một số tập san nước ngoài mới nhất, lại còn
được hướng dẫn trong buổi họp ngày hôm trước nữa.” Thành Hạ nói.
“Nước ngoài? Nước nào?” Tưởng Lập Trình hỏi, hình như cảm thấy hứng
thú hơn đối với công tác chuẩn bị của cô.
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“Mỹ, Anh rồi Đức.” Thành Hạ thành thật trả lời.
“Em biết tiếng Đức nữa sao?” Trong ánh mắt Tưởng Lập Trình mang theo
chút kinh ngạc.
Thành Hạ lắc đầu: “Không biết, bạn trai em phiên dịch giùm em, tập san
cũng là anh ấy cho em mượn.”
“Bạn trai em quả thực lợi hại, cũng học kiến trúc sao?” Những lời này anh cố
ý hỏi.
“Cây đại thụ Ngành kiến trúc, đang học Tiến sĩ Thiết kế tổng quan ạ.” Thành
Hạ nói.
Tưởng Lập Trình không nói tiếp, mắt nhìn phía trước không biết đang suy
nghĩ gì, sau một lát mới lên tiếng: “Thẳng thắn mà nói, thiết kế lần này hoàn
thiện không ít, anh không ngờ em biết làm đến trình độ này, so với mấy thạc sĩ
thì em cũng không kém, nhưng anh có chút vấn đề, thiết kế này bạn trai em
không tham dự vào chứ?”
Thành Hạ lập tức âm thầm cắn đôi môi, thật muốn chửi câu ‘tiên sư nhà
anh’, nhưng phải bình tĩnh, Thành Hạ, bình tĩnh lại, dù có thể cũng không được
chửi: “Nếu kể tới những tập san không có cách nào tiếp xúc được mà anh ấy
cho em mượn đó, thì cũng coi như tham dự, như vậy anh ấy có tham dự. Nhưng
trừ điểm này ra thì hoàn toàn không có những thứ khác, mặc kệ anh có tin hay
không, sự thật vẫn chính là như vậy.”
“Anh có nói là không tin sao?” Tưởng Lập Trình lại lộ ra răng trắng, Thành
Hạ lại ngây ngẩn cả người.
“Cái gì? Tin á? Thật sao? Tại sao lại dễ tin như vậy? Vừa rồi rõ ràng vẫn còn
chất vấn cơ mà.” Thành Hạ hỏi, chuyện liên quan đến vinh dự của cô thì cô nhất
định phải nói cho rõ ràng.
“Cô thực tập sinh này quá không chịu thua kém, bị kích một cái thì nhiệt
huyết sôi trào tràn ngập, lần trước lúc em rời phòng làm việc của anh đi, em biết
vẻ mặt của mình như thế nào không?” Giọng Tưởng Lập Trình mang theo nụ
cười.
Ai mà mất công đi nhớ cái vẻ mặt gì chứ?
“Trên mặt em đều viết ‘Tôi đây muốn rửa cái nhục ngày hôm nay, đến lúc đó
để cho anh ngậm miệng lại không nói gì được’, theo kinh nghiệm của anh thấy,
bình thường kiểu người như thế đều không chịu thua kém, có thể tiếp nhận phê
bình, nhưng tuyệt đối không tiếp thụ nổi người khác soi mói mình, chính là suy
nghĩ nát óc cũng phải dựa vào bản thân, dù là người ta chỉ con đường ngắn cho
cô, nói dễ nghe hơn là có tinh thần suy nghĩ độc lập, nói khó nghe một chút
chính là vờ ngớ ngẩn đi đường quanh co.” Tưởng Lập Trình nói.
Tiên sư anh chứ, nhất định phải nói chuyện khó nghe như vậy đấy.
www.vuilen.com

272

Tác Giả: Đông Ly Cúc Ẩn

ĐỘI THI CÔNG TÌNH YÊU

“Cám ơn đã khen.” Thành Hạ nói, mắt nhìn ngoài cửa xe, thật lười phải nhìn
vẻ mặt cười hì hì đó của anh ta, nói chuyện thật là khó nghe, so với Giang Nam
Đồng thì kém xa.
Bên trong xe vang lên nhạc nhẹ, sau giữa trưa một ngày mùa xuân làm cho
người ta cảm thấy thoải mái, buông lỏng.
“Nếu như bây giờ Hải Trí muốn ký hợp đồng với em, có ký không?” Giữa
khúc nhạc du dương này, Tưởng Lập Trình ném ra một cục xương.
Thành Hạ suy nghĩ một chút, lắc đầu.
Đây đại khái là nằm ngoài dự đoán của Tưởng Lập Trình - vì vậy anh lập tức
liền nghiêng đầu nhìn cô: “Lý do.”
“Bởi vì em còn chưa tính toán kỹ, chưa lựa chọn được giữa việc thi nghiên
cứu sinh và đi làm, rồi cũng phân vân giữa Công ty địa ốc và Viện Thiết kế.”
Thành Hạ nói.
“Sau khi ký có thể thay đổi.” Tưởng Lập Trình nói.
“Vậy còn phải bồi thường vi phạm Hợp đồng, không có lợi lắm.” Thành Hạ
nói, dù sao trước khi đến kỳ thi, cô vẫn còn thời gian mấy tháng để cân nhắc cơ
mà.
“Em thấy ở thành phố S, còn có thể tìm được nơi làm việc tốt hơn Hải Trí
sao?” Tưởng Lập Trình hỏi.
“Nếu nói tốt nhất thì mỗi người mỗi khác, với người khác là thạch tín(1)
nhưng có lẽ với mình chính là mật đường, quan điểm cá nhân khác nhau.”
Thành Hạ nói, thật ra thì cái vấn đề này cô có cân nhắc qua, ban đầu khi tới thực
tập đã nghĩ qua, nếu như có thể vào được Hải Trí cũng không tồi, tối thiểu là
tiền lương không tệ, nhưng tình hình hiện nay thì tốt nhất là cô đi cách Tưởng
Lập Trình và Tưởng Úy càng xa càng tốt, ở đây hiệu quả của lời đồn đại quá
đáng sợ, nét mặt “khoanh vùng giữ đất” của Tưởng Úy kia cũng làm cho người
ta lạnh cả sống lưng.
Vẻ mặt cười như không của Tưởng Lập Trình im lặng, Thành Hạ ước gì anh
không nói lời nào, nhưng không khí này thật khiến người ta chẳng thoải mái
chút nào.
Ghi chú:
1. Thạch tín: Tên hóa học là Asen, là một á kim cực độc (còn được gọi là
thuốc độc của các vị vua, vua thuốc độc).

Chương 54

T

hật vất vả mới đến được salon 4S, cửa hàng cực lớn, trông vẻ bề ngoài

của xe không mấy chiếc cô biết, nhưng cũng chẳng liên quan đến chuyện của
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cô, cô - một con gà mờ, nếu như không dựa vào sự giúp đỡ của gia đình mà dựa
vào thu nhập của bản thân thì cùng lắm là trong vòng hai năm sẽ mua một chiếc
xe cũ hoặc là mua một xe đạp treo cái mác Benz lên.
Đi theo sếp lớn thật tốt, đi tới chỗ nào cũng đều được tiếp đón trịnh trọng
thỏa mãn lòng hư vinh (trừ Thành Thế), ví như có người đặc biệt mở thang máy
cho lên lầu tìm Tổng giám đốc, một cô gái vẻ mặt xem ra vô tội bị gọi đến xin
lỗi Tưởng Lập Trình, nói cô là Liễu Diệp, sách quảng cáo giới thiệu sản phẩm là
cô làm, nghĩ là sai rồi nên thật sự xin lỗi.
Xem ra, Tưởng Lập Trình và Tổng quản lý họ Dư tên Phong ở đây rất thân
quen, vì vậy cũng không nói gì, đương nhiên là xe được trả lại thoải mái, ông
chủ lớn Tưởng lại đổi chiếc xe khác, trong đầu Thành Hạ nghĩ đến hai chữ: ông
chủ! Nhiêu đó đủ để cô mua cho Lâm Phóng một kho xe mô hình rồi.
Phải một tuần sau mới có xe, vì vậy Tưởng Lập Trình bảo thuê taxi về,
Thành Hạ có chút buồn rầu, ông chủ lớn này thì chẳng có vấn đề gì cả. Như vậy
thì có thể mỗi người đi một ngả rồi.
“Sếp Tưởng, anh đi về trước đi, em còn muốn đến Viện thiết kế lấy bản vẽ.”
Thành Hạ tìm một lý do, đột nhiên cảm thấy người mới thật tốt, có thể lấy Viện
thiết kế để ngụy trang.
Một chiếc xe taxi đã dừng ở trước mặt bọn họ: “Không sao, công ty anh lớn
như vậy thiếu chút tiền thuê xe sao? Anh đưa em đi.”
Ông trời muốn chặn hết đường của người ta mà, vậy thì đừng trách ta đây
dùng búa mở đường!
“Sếp, được rồi, em nói thật, không phải em muốn đến Viện thiết kế, mà chỉ
là em không muốn cùng đi cùng về với sếp thôi ạ.” Thành Hạ nói.
Tưởng Lập Trình đóng cửa xe, ý bảo xe đi đi rồi mới hỏi cô: “Em có chứng
sợ sếp sao?”
“Không, em có chứng sợ lời đồn nhảm.” Thành Hạ nói.
“Cây ngay không sợ chết đứng.” Tưởng Lập Trình cười cười, đột nhiên cảm
thấy cô bé trước mặt này rất thú vị, dám gọi anh là sếp lại còn sợ lời đồn đại.
“Còn có câu: ‘trăm năm bia đá cũng mòn, nghìn năm bia miệng vẫn còn trơ
trơ’. Em đây chỉ là một thường dân - một thực tập sinh nho nhỏ, chỉ muốn thực
tập cho tốt, không muốn bị nhiều lời đồn đại lộn xộn lung tung như vậy làm
phiền, còn có...” Thành Hạ do dự một chút vẫn quyết định không nói, Tưởng Úy
có thân phận quốc mẫu hay không thì cô cũng không hiểu rõ lắm, cũng không
nên lôi mấy chuyện bên lề này vào làm gì.
“Còn có cái gì?” Tưởng Lập Trình hỏi. Thật hiếm thấy nha, còn có cô gái coi
anh là rắn rết, bò cạp hận không thể tránh xa đấy.
“Không có gì.” Thành Hạ nói.
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“A, vậy à.” Tưởng Lập Trình như có điều suy nghĩ, vẫy một xe taxi dừng lại
ở trước mặt: “Lên xe thôi.”
Thành Hạ thật muốn đau đầu chứ.
“Mặc dù là anh có tiền, nhưng bây giờ khắp thế giới đều đề xuất tiết kiệm
nhiên liệu, dù sao cũng phải thuận theo trào lưu.” Tưởng Lập Trình nói.
“Em có thể đi tàu điện ngầm.” Thành Hạ nói.
“A, bản vẽ, anh vẫn còn có vấn đề chưa hỏi xong.” Tưởng Lập Trình nói.
Đoạn đường vừa rồi vì sao anh không hỏi chứ? Cái người này không thể
không gây chuyện sao?
Xe chạy, bởi vì Tưởng Lập Trình nói muốn thảo luận vấn đề, cho nên đều
ngồi ở ghế sau cho dễ dàng một chút, Thành Hạ nhìn kính chiếu hậu thấy tài xế
luôn len lén liếc hai người bọn họ.
Vấn đề của Tưởng Lập Trình không phải là nhiều bình thường, gần đến cửa
công ty rồi mới hỏi xong, chung quy lại anh nói một câu khiến Thành Hạ rất im
lặng: “Anh nghĩ, cảm thấy em nói vẫn có đạo lý, lời đồn đại quả thật đáng sợ,
cho nên vẫn phải giữ khoảng cách giải quyết việc công thì tốt, lần này coi như
chúng ta đi ghép xe nhỉ? Tiền xe mỗi người một nửa em không có ý kiến chứ?”
“Mới vừa rồi em đã ngồi xe anh, lượt về này để em trả, hai bên coi như sòng
phẳng.” Thành Hạ nói, thanh toán tiền xe xong xuống xe thì đã thấy Tưởng Lập
Trình vào cửa chính, lúc này Thành Hạ mới thoáng yên tâm.
Trở lại lầu 18, ngồi chưa nóng đít thì tiếng chuông tin nhắn điện thoại di
động đã vang lên, móc ra vừa nhìn thiếu chút nữa là mở cửa sổ bên cạnh ra nhảy
luôn xuống - chống lại áp bức của nhà tư bản không có nhân tính.
“Siêu xe của anh đủ mua được mười mấy chiếc xe taxi, nên tiền xe có phải
cũng nên điều chỉnh một chút cho tương ứng không?” Mặc dù là số điện thoại
lạ, nhưng giọng điệu này trừ Tưởng Lập Trình thì còn ai khác vào đây chứ? Vừa
rồi đi trên đường trong lòng đã xuất hiện khí tức, giờ phút này đã gần đến giới
hạn bùng nổ, cô thanh toán tiền xe đã không tính rồi, còn phải thiếu tiền anh ta
nữa sao? Công ty ở đâu nữa đây?
Thành Hạ lười phải nhắn lại, tên Tưởng Lập Trình này nhất định là rảnh rỗi
nên điên rồi. Vì vậy xóa tin nhắn tiếp tục làm công việc của mình.
Điện thoại di động vang lên, trên điện thoại hiện lên mấy ký hiệu tán loạn, số
hình như chính là số điện thoại mới vừa nhắn tin đó, dù sao cũng chỉ rung thôi,
Thành Hạ giơ điện thoại lên rồi nhét vào ngăn kéo, để cho mày kêu đi!
Một lúc sau, điện thoại nội bộ vang lên, Thành Hạ cho là Trần Tiên Đình,
chỉ có anh ấy thích dùng số nội bộ gọi cô, nhưng nghe được giọng đó phản ứng
đầu tiên của Thành Hạ chính là muốn cúp điện thoại, không đợi cô nói chuyện
đầu kia đã nói trước: “Anh vừa mới nhìn thấy đánh giá của Viện Thiết kế đối
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với phần bản vẽ thiết kế của em, cũng không tệ lắm, cho nên anh cho rằng em là
nhân tài Hải Trí cần, chờ chút anh sẽ để Bộ phận Nhân sự đến gặp em trao đổi
vấn đề ký Hợp đồng, tốt nhất em nên cân nhắc một chút.”
Người này, mới vừa rồi còn như thế, bây giờ đã sắc mặt giải quyết việc
chung rồi.
“Em thấy, vừa rồi em đã nói...”
“Đây là một cơ hội khó có được, tốt nhất em suy nghĩ kỹ càng lại rồi mới
quyết định.” Tưởng Lập Trình chợt nhỏ giọng: “Mới vừa rồi chỉ là trắc nghiệm
nhỏ, em qua. Nói thật, anh cũng không muốn có tin đồn với phái nữ, anh vẫn
thích rõ ràng giữa công việc và tình cảm với nữ giới, trong nhóm thực tập sinh
thì em quả thật rất xuất sắc, anh không muốn để mất nhân tài có ích đối với Hải
Trí cho công ty đối thủ. Cho nên, anh thấy em ký thì tốt hơn.”
“Em sẽ cân nhắc một chút, đại khái là cần một chút thời gian.” Thành Hạ
nói, trong lòng nhẹ nhõm, cũng may, Tưởng Lập Trình là người công tư rõ ràng,
thì ra không phải là muốn chỉnh cô.
“OK, trước khi em kết thúc thực tập là được rồi.” Tưởng Lập Trình cúp điện
thoại.
Tiền lương thật rất mê người.
Không dễ dàng nhịn đến khi tan tầm gặp được Giang Nam Đồng, Thành Hạ
không nhịn được nói, hỏi ý kiến Giang Nam Đồng, lời nói của Tưởng Lập Trình
cô giữ lại không cần thiết phải nói phần kia với Giang Nam Đồng, dù sao chỉ
cần anh ta công tư phân minh thì cô nhất định là làm được.
Giang Nam Đồng phân tích cho cô từng ưu thế của việc đến Viện Thiết kế
hay ở lại Công ty bất động sản sau đó để cho cô tự mình suy nghĩ thật kỹ.
“Tiền lương ở Hải Trí thật tốt, giống như một miếng thịt ba chỉ thơm ngon.”
Thành Hạ nói.
Giang Nam Đồng liền cười: “Vợ! Nuôi sống gia đình là trách nhiệm của
chồng, em chỉ cần làm chuyện mình thích là được rồi.”
“Nhưng vừa thích lại vừa có thể kiếm nhiều tiền không phải tốt hơn sao?”
Thành Hạ nói.
“Em thích là được rồi.” Giang Nam Đồng nói.
Nói xong chuyện này, Thành Hạ lại chuyển chủ đề báo cáo với Giang Nam
Đồng việc tâm tình không ổn định của Lâm Phóng mấy ngày nay, Giang Nam
Đồng nghe xong duỗi tay phải ra cầm tay cô một cái: “Thời gian sẽ chứng minh
tất cả, đến lúc đó anh vợ sẽ biết em gái của anh ấy lựa chọn không sai.”
“Giang Nam Đồng, anh đúng là được đằng chân lân đằng đầu.” Mặc dù trách
vậy nhưng Thành Hạ không có ý tức giận, dù sao trong lòng cô cảm thấy đây
chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi.
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“Sớm muộn gì cũng phải gọi, anh tập nói trước, tránh cho đến lúc đó lại căng
thẳng.” Giang Nam Đồng nói.
“Căng thẳng á? Lạ à nha, tới bây giờ em còn chưa phát hiện phẩm chất tốt
đẹp này ở trên người của anh đấy.” Thành Hạ nói, ở trong mắt cô, Giang Nam
Đồng chính là kiểu người mà người ngoài hành tinh đến trước mặt cũng có thể
bắt tay nói: “Xin chào, chào mừng tới Trái đất”.
Nghĩ tới nghĩ lui mấy ngày, Thành Hạ đến Bộ phận Nhân sự ký Hợp đồng,
coi như là đem mình gieo xuống đất chuẩn bị mọc rễ rồi. Các anh em trong
phòng nói muốn đi ra ngoài uống rượu ăn mừng, quyết định thời gian vào thứ
sáu tuần này khi kết thúc thực tập, các anh em còn ầm ĩ nói Thành Hạ đưa người
thân đi, không may hôm đó Giang Nam Đồng phải tiếp đón mấy người thầy từ
Đức tới, Giang Nam Đồng nói anh sẽ cố gắng chạy tới.
Thực tập cuối cùng cũng phải kết thúc, Thành Hạ có phần luyến tiếc, mặc dù
sẽ thường bận rộn tới nỗi không ngẩng đầu lên được, nhưng mỗi lần giúp xong
giống như là tràn đầy năng lượng, sức mạnh toàn thân đều không ngừng tăng
lên vậy.
Các đồng nghiệp trong phòng, trừ hai cô phải về nhà nấu cơm cho con và
một người mới cưới phải về nhà mẹ chồng còn đâu tất cả đều đến đông đủ, ăn
mừng, nhất định là phải uống rượu, mặc dù chỉ dùng ly nhỏ nhưng không chịu
nổi kiểu uống từng vòng lại từng vòng với các loại lý do, sau lại có người anh
em uống nhiều, vỗ bàn một cái: “Đổi chén”, rất có dáng điệu Võ Tòng 18 chén
quát lên điên cuồng.
Bởi vì đều có cao hứng, bữa rượu này tưng bừng tới không giới hạn, kề vai
sát cánh ca hát khiêu vũ, lại còn ngồi đối diện siêu vẹo lẩm bẩm “Hai con ong
mật nhỏ”, Thành Hạ ngồi ở bên kia, nét mặt rất “thờ ơ”.
“Cô gái Trùng Khánh, tới đây, uống rượu.” Bạn Lương Bích Đoàn cầm ly
rượu, bước đi hình chữ bát (八).
“Em là cô gái Phương Bắc, em nói anh Lương này, anh còn có thể uống sao?
Đừng có để lát nữa không biết đường về nha.” Thành Hạ cười, hôm nay thất
bại, rõ ràng lại còn nhiều người tỉnh táo như vậy.
“Em gái, nếu uống không trôi thì nhận thua, anh sẽ tha cho em một mạng.”
Lương Bích Đoàn nói.
“A, em biết...”
Chỉ nghe khà khà một tiếng, anh bạn nhỏ Lương Bích Đoàn nhanh chóng
sõng soài trước mặt Thành Hạ.
Uống xong rượu, một nhóm người lảm nhảm đi ra ngoài, Thành Hạ kéo cánh
tay Lương Bích Đoàn: “Người anh em, xin thương xót, lát nữa ngàn vạn lần anh
không được ném em bên lề đường đâu, làm ơn.”
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Trước khi bước ra khỏi cửa phòng, Lương Bích Đoàn không hiểu ý cô, vừa
bước một chân ra thì anh đã hiểu, bởi vì sức lực mới vừa kéo cánh tay anh hồi
nãy bỗng dưng biến mất xụi lơ thành bùn rồi.
Người ta ra cửa hóng gió một chút là tỉnh rượu, Thành Hạ thì trúng gió gục
làm cho những người liên quan mở rộng tầm mắt, tốt xấu gì cũng phải cõng ra
tới đại sảnh, Lương Bích Đoàn mắt tinh vừa thấy một người đàn ông vội vàng
reo lên: “Chồng của Thành Hạ!”
Mấy người đang ngồi trong đại sảnh cũng nghiêng đầu nhìn lại, thấy một
người đàn ông lịch sự anh tuấn cao lớn đang sải bước về phía bầy quỷ say, ôm
một người say chết ở trong ngực, động tác rất là cẩn thận, lập tức làm mấy cô
gái trẻ đang muốn lấy chồng ghen chết, quỷ say ở cửa bên này hai mắt cũng đều
tỏa sáng nhìn tới “Chồng của Thành Hạ”.
Giang Nam Đồng rất lễ phép cám ơn, đợi đi xuống lầu thu xếp ổn thỏa cho
Thành Hạ trước rồi lại giúp đỡ quỷ say từng người từng người gọi xe sắp xếp
đâu vào đấy. Trước khi lên xe, Lương Bích Đoàn nhỏ giọng nói với anh: “Ông
anh, thời điểm nên ăn thì phải hạ đôi đũa, ngàn vạn đừng do dự ha ha... ha ha”,
cười dâm đãng, đóng cửa xe.

Chương 55

N

gồi trở lại trong xe, Thành Hạ đang ngủ giống như con gà say - không

nhúc nhích mặc cho người gắp ăn. Điều chỉnh lại ghế, rồi cởi áo khoác của
mình ra đắp kín cho cô, lúc này mới khởi động xe về nhà.
Thành Hạ say như chết, một chút âm thanh cũng không có, Giang Nam
Đồng đặt cô lên giường kéo chăn đắp kín mà cô vẫn ngủ tư thế đó, Giang Nam
Đồng tắm xong đi ra cô vẫn tư thế đó.
Không khách khí, Giang Nam Đồng vén một bên chăn lên ôm Thành Hạ vào
lòng để cho cô gối lên cánh tay của mình.
“Các anh em yêu quý của em bảo anh ăn em, Cầu Cầu, qua đây, gật đầu là tỏ
vẻ đồng ý, lắc đầu bày tỏ không đồng ý, không lên tiếng thì bày tỏ cam chịu.”
Giang Nam Đồng cười nói.
Thành Hạ ngủ như chết, dĩ nhiên không thể nào có một chút động tĩnh,
Giang Nam Đồng lại lảm nhảm: “Cầu Cầu, có phải em xấu hổ không? Cho nên
không lên tiếng là tỏ ý cam chịu ư? Vậy cũng tốt, anh có thể ra tay rồi.” Vừa nói
xong vừa đỡ Thành Hạ ngồi dậy, bàn tay hướng vào cổ áo của cô... Mấy phút
sau, đèn tắt.
Chăn đột nhiên bị tung lên, người nào đó đang ngủ ngon lập tức muốn đưa
tay tới giành, trong miệng còn lẩm bẩm: “Em còn chưa tỉnh ngủ đấy...”
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“Muộn làm rồi, Trần ‘ma quỷ’ sẽ la đấy!” Có người nói, quả nhiên Thành Hạ
từ từ ngồi dậy, nhưng ánh mắt vẫn có chút rã rời, có mấy sợi tóc cũng dựng
đứng lên góp vui.
Thành Hạ gãi đầu lẩm bẩm một câu: “Không đúng, hôm nay là thứ bảy.” Rồi
lại nằm vật xuống, kéo chăn trùm tận đỉnh đầu, một giây đồng hồ, hai giây...
Năm giây... “Nhảy dựng lên” ngồi dậy: “Giang Nam Đồng, anh, em, chuyện
này...” Mặt lại có khuynh hướng đỏ lên.
“Cầu Cầu, em thấy cả người mệt mỏi đau nhức à?” Giang Nam Đồng ngồi
xuống tiến sát tới mặt đối mặt với cô.
Thành Hạ gật đầu một cái, đầu cũng đau nữa.
“Cầu Cầu...” Giang Nam Đồng nhìn cô, bày ra vẻ muốn nói lại thôi lại có
chút xấu hổ, điều này làm trong lòng Thành Hạ từ từ dâng lên một loại lo lắng,
từ từ ngồi dậy lật chăn lên kiểm tra, không có màu sắc chói mắt nào, tâm từ từ
thả lỏng.
“Không có chuyện không nên nào phát sinh chứ?” Thành Hạ hỏi.
“Cầu Cầu, em muốn phát sinh chuyện gì?” Giang Nam Đồng hỏi, càng tiến
sát lại gần.
“Ah, em đói rồi, em ăn cơm, ăn cơm.” Bóng của Thành Hạ thoáng qua trước
mắt Giang Nam Đồng rồi biến mất ở cửa phòng ngủ.
Lúc Thành Hạ trở ra, tóc còn tí tách giọt nước, Giang Nam Đồng đã bày
xong bát đũa, trứng trần nước sôi, bánh mì nướng, sữa tươi, đây chính là hạnh
phúc trong truyện cổ tích ư?
Đang ăn cơm, mẹ Giang Nam Đồng gọi điện thoại tới hỏi họ hôm nay có về
ăn cơm không, Giang Nam Đồng nói không được, một lát họ muốn ra ngoài
chơi, Thành Hạ đang cầm ly sữa tươi ánh mắt lấp lánh nhìn Giang Nam Đồng,
đi chơi, ha ha, cô thích, huống chi, có thể không cần nhìn thấy Hà Tùng thì cô
càng vui.
“Giang Nam Đồng, lát nữa anh đưa em về phòng để thay bộ quần áo trước
đi, trên quần áo này toàn là mùi rượu thôi.” Thành Hạ nói.
“Ừ, được, nhưng có một điều kiện.” Giang Nam Đồng nhìn cô, cười.
“Gì?” Thành Hạ uống nốt ngụm sữa tươi cuối cùng.
“Gọi ‘chồng’ nghe một chút coi.” Giang Nam Đồng nói.
“Không gọi, khó nghe, thật là khó nghe.” Thành Hạ nói.
“Aizz!” Người khác thở dài, giương mắt nhìn cô: “Thật không gọi à?”
Lắc đầu.
“Thôi, không gọi thì không gọi, dù sao hôm qua tất cả mọi người trong đại
sảnh đều biết anh là ‘chồng của Thành Hạ’ rồi, đối với bên ngoài anh cũng
chẳng khác gì.” Giang Nam Đồng nói.
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Chồng của Thành Hạ ư?! Người nào đáng ghét vậy?
“Ai nói? Rất nhiều người sao?” Thành Hạ hỏi, may là cô say chết đã qua.
“Không rất nhiều, chỉ hai mươi mấy thôi mà.” Giang Nam Đồng đứng lên
dọn dẹp bàn, Thành Hạ vui vẻ theo sau bưng hai cái ly.
“Ah? Nhiều người như vậy sao? Sau này em không bao giờ đến nhà hàng đó
nữa, Giang Nam Đồng, em phỏng vấn anh nè, được người gọi là ‘chồng của ai
đó’ cảm giác thế nào?” Sau khi hỏi, chính mình cũng ảo tưởng ngày nào đó
được gọi là “Vợ của Giang Nam Đồng” thì có cảm giác gì ha!?
“Ai đó là ai?” Giang Nam Đồng rửa cái khay, giống như thuận miệng mà
hỏi.
“Là em.” Thành Hạ trả lời theo bản năng.
“A, chồng của Thành Hạ à? Cũng không tệ lắm, cái tên xứng đáng thì tốt
rồi.” Giang Nam Đồng cười, chợt xoay người lại một cái, ôm lấy cô: “Vợ, qua
đây, gọi một tiếng ‘chồng’ đi.”
Có thể từ chối yêu cầu nồng nàn chân thành của anh chàng đẹp trai sao?
“A, không còn sớm nữa, không phải chúng ta muốn đi chơi sao?” Đôi tay
Thành Hạ chống lên lồng ngực Giang Nam Đồng, trong tay còn cầm ly thủy
tinh chưa đặt xuống.
Mới sáng sớm không muốn mủi lòng như vậy, quá kích động không tốt đối
với thân thể.
“Vẫn kịp, còn đủ để chúng ta làm việc khác nữa.” Giọng Giang Nam Đồng
càng ngày càng trầm.
“Ôi, chưa tắt máy sưởi...”
“A, để nó mở đi.”
“Giang Nam Đồng, chúng ta là người có văn hóa, chuyện này không thể...”
Lời còn sót lại bị ngăn chặn.
Một nụ hôn chào buổi sáng sâu, nồng nàn làm máu Thành Hạ dịch chuyển
hết lên não.
“Người có văn hóa cũng phải hôn vợ, quyền lợi trời cho mà!” Hôn xong rồi
Giang Nam Đồng nói.
“Ông trời còn trao cho anh quyền lợi lao động nữa à, xích qua, rửa cả cái ly
đi.” Đem cái ly nhét vào trong ngực Giang Nam Đồng, Thành Hạ lại chạy vào
toilet.
Nhìn bóng dáng đang khom lưng rửa mặt trong cửa, Giang Nam Đồng cười:
“Vẫn còn xấu hổ thế, không biết nên vui hay buồn đây!”
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Xuân về hoa nở, mùa rất thích hợp đi xem hoa cải dầu, đúng là Giang Nam
Đồng sắp xếp như vậy, màu vàng nhạt kết hợp màu xanh nhạt hiện ra cùng một
chỗ thật là tuyệt vời, tâm tình người xem cũng sẽ tốt lên. Thành Hạ chạy vào
ruộng hoa cải dầu, so với hoa cải dầu thì cũng cũng không cao hơn bao nhiêu,
khẽ khom lưng xuống thì có lẽ Giang Nam Đồng tìm không ra cô.
Rất nhiều người tới chơi, dắt theo con cái, tạo dáng chụp hình khắp nơi trong
ruộng hoa cải dầu. Mới đầu, Thành Hạ còn phối hợp với Giang Nam Đồng tạo
kiểu chữ “V” (giơ hai ngón tay), sau thấy nhàm chán thì đẩy Giang Nam Đồng
đi vào để chụp hình cho anh, trong màn ảnh, Giang Nam Đồng nở nụ cười ấp
áp, chỉ một câu thôi: thật là đẹp trai.
Lúc mới chụp thì cực kỳ vui vẻ, nhưng từ từ lại mất vui bởi vì luôn có một
cô gái lọt vào ống kính, còn nhờ Giang Nam Đồng chụp hình giúp, khó chịu, hết
sức khó chịu mà! Giơ máy chụp hình chạy tới trước mặt cô gái: “Chị ơi, làm
phiền chị chụp giùm em và chồng em một tấm thật đẹp nha?”
Cô gái ngượng ngùng, còn Thành Hạ thì vui vẻ chạy tới đứng bên cạnh
Giang Nam Đồng, Giang Nam Đồng không nhúc nhích, Thành Hạ không vui
đạp nhẹ anh một cái, lập tức cánh tay Giang Nam Đồng liền khoác lên vai cô.
Giờ phút này, Thành Hạ đang chăm chú nhìn về phía cô gái không rảnh ngẩng
đầu ở trước mặt, tự nhiên không thấy được nụ cười trên mặt Giang Nam Đồng
còn sáng ngời hơn cả hoa cải dầu.
Cô gái trả máy chụp hình lại cho họ rồi đi mất, xem lại hình, cũng may, tấm
thứ hai đếm ngược - chỉ có Giang Nam Đồng và nửa người của cô...
“Cái gì, thật là, nào có người như vậy chứ!” Thành Hạ lầm bầm.
“Em gọi một tiếng ‘chồng’ đi, anh sẽ nói cho em một bí mật.” Giang Nam
Đồng cười, thấy Thành Hạ không lên tiếng lại nói: “Có liên quan đến cô gái
kia.”
“Chồ... ng...” bất đắc dĩ.
“Chưa nghe thấy.” Giang Nam Đồng ngoáy ngoáy lỗ tai.
Khẽ đá bắp chân anh một cái: “Nói mau. Nếu không đánh cho nhừ tử giờ.”
Giang Nam Đồng nhỏ giọng ở bên tai cô: “Anh không có chụp cô ấy, toàn là
chụp phong cảnh thôi.”
“Coi như anh thông minh, lại đây, chụp cho em đi, không cho phép chỉ chụp
phong cảnh đâu đấy.” Thành Hạ mặt mày hớn hở đi tạo dáng.
Xem xong hoa cải dầu lại tới thành cổ gần đó đi dạo một chút rồi ăn cơm
trưa. Một chiều xuân, hai người tay trong tay đi dạo hẻm lớn ngõ nhỏ trong
thành, còn vuốt ve con mèo con đang meo meo, mèo con không sợ người, cô
đưa tay ra thì mèo con liền dùng đầu lưỡi hồng nhỏ liếm liếm, thích đến nỗi cô
ngồi xổm xuống chơi với mèo con nửa tiếng mà Giang Nam Đồng cũng không
thúc giục cô, chỉ ở bên cạnh cầm máy chụp hình chụp.
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Thình lình đứng lên hoa mắt, may mà Giang Nam Đồng đỡ được cô, hai
người tiếp tục đi, chú mèo nhỏ khoang màu vàng đất cũng lảo đảo đi theo, họ
dừng lại nó cũng dừng lại, ngoẹo đầu mở mắt thật to nhìn, có phần nhút nhát.
“Em về nhà đi, đừng theo chị nữa, bọn chị phải đi rồi.” Thành Hạ ngồi xổm
xuống lại sờ sờ nó, cái đầu nhỏ của nó từ từ cọ vào lòng bàn tay của cô, meo
một tiếng, âm thanh còn mang vẻ bập bẹ, làm Thành Hạ nổi lòng đồng cảm,
nhưng cô lại không có chỗ nuôi, bà cô quản lý ký túc xá khẳng định sẽ không
đồng ý.
“Hình như nó rất thích em đấy, Cầu Cầu.” Giang Nam Đồng nói.
“Miu Miu, về nhà đi, ngoan.” Thành Hạ có chút lưu luyến không rời, tuy nói
lời như vậy nhưng tay thì vẫn còn để mặc cho mèo con cọ.
“Cầu Cầu, em nói nếu chúng ta nuôi một động vật nhỏ thì sao nhỉ? Trong
nhà cũng náo nhiệt một chút.” Giang Nam Đồng nói.
“Vậy thì nuôi mèo đi!” Thành Hạ nói, ngẩng đầu nhìn: “Thật có thể nuôi
sao? Thật không?” Hỏi như vậy, nhưng tay đã ôm lấy mèo rồi.
“Nhưng không phải trước tiên chúng ta cần tìm được chủ nhân của nó hỏi
một chút đã chứ?” Giang Nam Đồng cười nói.
Vì vậy, hai người liền ôm mèo con quay lại theo đường lúc tới, con kia mới
vừa rồi chơi cùng nó đang lười biếng nằm ở cửa một cửa hàng phơi nắng, ở bên
cạnh một bà dì đeo chiếc tạp dề lớn thì đang nhặt rau, đại khái đây chính là nhà
của mèo.
Hỏi, bà dì nói không có gì, còn nói nếu như họ vui lòng thì có thể ôm cả con
sinh đôi ở bên cạnh kia đi, dù sao vài ngày nữa nếu không có ai muốn bọn
chúng thì bà cũng tính ném đấy.

Chương 56

T

rên đường về, Thành Hạ ôm hai con mèo con trong lòng, bởi vì xa lạ, nên

hai con mèo con không ngừng kêu gào. Ở gần siêu thị lại mua ổ mèo, thức ăn
cho mèo, rồi bát ăn của mèo v.v... Vào nhà, do môi trường xa lạ, hai con vật nhỏ
từ từ chạy đến dưới gầm ghế sa lon không thấy bóng dáng đâu, Thành Hạ phải
nằm trên sàn nhà lôi ra ngoài. Trước đây, Thành Hạ đã từng nuôi chó, cho nên
coi như có chút kinh nghiệm, cẩn thận ôm lên rồi vào toilet cùng Giang Nam
Đồng tắm cho mèo, sấy khô xong rồi còn đeo cho chúng cái vòng cổ nữa. Cô bé
lọ lem mèo biến thân thành Công chúa mèo. Về tên mèo, hai người tâm ý tương
thông, một con đặt tên là Sao Mộc một con tên là Địa Cầu, Thành Hạ nói nếu
sau này có điều kiện muốn thêm cả Dải Ngân Hà nữa cho đủ, Giang Nam Đồng
bày tỏ đồng ý, nói căn biệt thự chỗ mẹ anh rất rộng rãi thả được đủ.
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Bởi vì có hai con mèo nhỏ này, Giang Nam Đồng có đầy đủ lý do khiến buổi
tối Thành Hạ tiếp tục dừng chân, Giang Nam Đồng ở phòng sách đọc sách, cửa
mở ra, có thể nhìn thấy Thành Hạ chơi vui vẻ với mèo con.
Đến lúc ngủ, theo như bà dì dặn dò mở cái móc xích cho mèo, tránh cho bọn
chúng sợ bị quấn, Giang Nam Đồng không mệt, dựa vào đầu giường đọc sách,
nghe tiếng mèo con non nớt kêu trong phòng khách, có lẽ hai ngày tới sẽ không
được ngủ ngon.
Trong chốc lát, tiếng kêu ngừng, có tiếng nói chuyện nho nhỏ, Giang Nam
Đồng lắc đầu xuống giường, vừa hé cửa ra, quả nhiên Thành Hạ ngồi trên sàn
nhà ôm hai con mèo con: “Ngoan, đừng kêu, ồn ào ba sẽ tỉnh, nếu làm ba tức
giận sẽ mang tụi bay đuổi đi đó nha, bên ngoài rất đáng sợ, có con cọp to sẽ cắn
người, à không, sẽ cắn mèo, còn có con chó sẽ đuổi theo, cho nên chúng mày
phải ngoan một chút biết không?”
“Ba sẽ không tức giận, mẹ hù dọa các con đấy.” Giang Nam Đồng chợt mở
miệng làm Thành Hạ giật mình, hai con mèo con cũng co rúm rúc vào lòng cô.
“Ồn ào đến anh rồi à? Thật xin lỗi nha.” Thành Hạ có chút áy náy, đều là bởi
vì cô thích.
Giang Nam Đồng ngồi xuống đối diện cô, xích lại gần nhìn nét mặt cô:
“Khoan hãy nói, nét mặt ba các ngươi còn thật giống nhau đấy.”
“Ừ, anh xem con này với mặt của anh cũng giống nhau.” Nhét một con ở
trong lòng anh, hai người mỗi người ôm một con mèo ngồi đối diện.
“Nếu như chúng là hai đứa con của tụi mình thì thật tốt, Cầu Cầu, sau này
chúng ta kết hôn sinh hai đứa con đi, tương lai bọn nó sẽ có người bầu bạn.”
Giang Nam Đồng nói.
Có phải suy nghĩ quá xa xôi rồi không vậy?
“Không được, chính sách dân số không cho phép.” Thành Hạ nói.
“Yên tâm, sẽ cho phép, cứ quyết định như vậy đi.” Giang Nam Đồng nói.
Giang Nam Đồng đi mở máy sưởi, hai người ôm mèo trò chuyện cho đến khi
gục đầu vào nhau ngủ, buổi sáng hai người bị mèo con đánh thức, vội vàng ôm
tới Tam Liên chích ngừa, cắt móng vuốt thuận tiện mua hai bộ kìm cắt móng về.
Hai con mèo nhỏ này trở thành điểm yếu của Thành Hạ, là đòn sát thủ lợi hại
để Giang Nam Đồng yêu cầu “Cắt đất đền tiền”.
Ví như, một thứ sáu nọ, Giang Nam Đồng nói: “Sao Mộc rất nhớ em, gần
đây cơm cũng không chịu ăn, ỉu xìu, em tới xem một chút đi.” Đến nơi nhìn,
thấy đang vui vẻ gặm hoa ở trên cửa sổ.
Ví như nữa: Giang Nam Đồng đi công tác ở thành phố C ba ngày: “Sao Mộc
và Địa Cầu ở nhà một mình thật đáng thương...” Thành Hạ hấp tấp mang theo
quần áo thay giặt đi ngay, có tiết thì vội vàng về đi học, hết giờ lại chạy vội trở
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lại, chạy tới nỗi bóng dáng không thấy đâu. Buổi tối, khi Giang Nam Đồng trở
về thì thấy một người và hai mèo đang ngồi ở trên sàn nhà uống sữa tươi xem
Đôrêmon.
Mẹ Giang Nam Đồng biết bọn họ nuôi mèo thì kéo ông ba đến xem, đem
mèo khoe khoang lên tới tận trời xanh, Thành Hạ suy nghĩ, nghe ý tứ của ‘lão
gia’ thì mèo này chính là một Tiểu Thần thú kiếp trước của vị Bồ Tát.
Giang Nam Đồng chụp cho cô và mèo con rất nhiều hình, cũng đăng lên QQ
của Thành Hạ, còn có hình chụp ở ruộng hoa cải dầu nữa, chắc phải hơn 100
tấm ấy, mỗi một tấm đều là dáng vẻ cười nghiêng ngả.
Chỉ chớp mắt đã đến tháng sáu, Tiếu Thanh khó được lên QQ nói chuyện
phiếm với cô.
“Cậu còn dám vào ruộng hoa cải dầu sao? Thối muốn chết, cậu không dẫm
lên hoa đấy chứ?”
“Hứ, nói chuyện với loại người không có thẩm mỹ này nhiều cũng vô ích.
Sao, cậu đã tới ruộng hoa cải dầu ở Nhật rồi sao?”
“Tiếu tôi đây sao lại nhàm chán đi đến đó chứ? Nếu có xem thì cũng xem
hoa anh đào, ai mà xem thứ này. Chờ sau này cậu tới Nhật Bản chơi, Tiếu tôi sẽ
dẫn cậu đi xem.”
“Được, xem hoa anh đào cũng chẳng tăng được cấp bậc của cậu lên đâu,
đừng có lên mặt, tới gần cây hoa anh đào rực rỡ như vậy cậu không thấy nhục
sao? Dĩ nhiên, có thứ xấu xí mới có thể làm nổi bật lên thứ xinh đẹp hơn.”
“Cho nên, trước kia tớ đặc biệt thích đứng bên cạnh cậu, có vẻ Tiếu tôi đây
đặc biệt đẹp trai.”
“Tớ cũng vậy, đặc biệt thích cậu đứng bên cạnh tớ, lập tức tớ đã cảm thấy
mình rất cao thượng, cảm thấy nhân cách này quả nhiên cùng với vẻ ngoài
không liên quan.”
...
“Ông Tiếu, ở Nhật học hành thế nào? Sinh thời tại hạ có thể nhìn thấy ngài
áo gấm về nhà không vậy?”
“Năm sau tớ sẽ về, cậu yên tâm, tớ sẽ cho cậu có được vinh hạnh gặp mặt
một vị tinh anh.”
“È hèm, xung quanh tớ đều là tinh anh, chỉ bằng con rùa biển nhỏ như cậu
đến lúc đó đừng có luống cuống nha.”
“Cậu nghĩ đến chuyện nuôi mèo rồi sao?”
Nói đến đây, Thành Hạ thật hưng phấn, mặt mày hớn hở, tươi như hoa, thao
thao bất tuyệt nói, cuối cùng, Tiếu Thanh gửi tới một khuôn mặt mồ hôi đầm
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đìa: “Không biết lại cho là cậu nuôi trẻ con đấy... Mở camera đi, cho tớ xem con
mèo mà cậu khoe khoang như bảo bối coi.”
Thành Hạ chạy đi bắt hai con mèo tới giơ lên trước camera: “Nhìn đi, con
này là Địa Cầu, con này là sao Mộc, đẹp trai không?”
“Mèo quê mùa! ‘Em’ muốn nuôi mèo thì nói một tiếng, ‘anh đây’ chuẩn bị
cho ‘em’ loại mèo quý, nhưng hai con này so với em cân xứng, đều quê mùa
như nhau.” Giọng Tiếu Thanh hình như rất gần cũng không nghe được.
“Cút! Tiên sư ông. Hừ! Không cho xem nữa, mèo quê mùa của nhà bọn tôi
cũng rất có danh dự đấy.” Thuận tay tắt camera.
“Nhà bọn cậu á? Nhà cậu với ai?” Tiếu Thanh hỏi.
Thành Hạ cười ha ha hai tiếng lại mở camera ra, lấy chiếc nhẫn vô cùng lấp
lánh đó phóng đại: “Kêu ca, thấy rõ ràng chưa, nhẫn đấy, là bảo bối gia truyền
nhà Giang Nam Đồng!”
“Đây là một sai lầm nữa của Giang Nam Đồng! Cứ một mực không chịu
giác ngộ!” Trong giọng điệu của Tiếu Thanh mang vẻ khinh bỉ.
“Tiếu Thanh!”
“Hả?”
“Đến cơ hội để sai lầm cậu cũng không có, kêu ca cái gì? Ai đó đã nói,
không có cơ hội thì không có quyền lên tiếng, vì sao cậu lại kêu ca? Giống như
không ăn được nho chê nho chua sao.”
...
Bộp một tiếng truyền đến, Thành Hạ nghiêng đầu nhìn, hai con mèo con làm
vỡ vụn cái ly thủy tinh trên bàn uống trà nhỏ: “Trời ạ, tiểu tổ tông lại gây họa
cho mẹ rồi, xem mẹ xử lý các con như thế nào...” Camera cũng quên tắt, gào lên
rồi đi thu dọn mảnh vỡ và mèo con: “Nếu còn gây họa nữa xem mẹ sẽ nói cho
ba đánh các con, nhốt vào trong phòng tối, còn không cho ăn cơm, còn bị đánh
đít, xem các con có nghịch ngợm nữa không... A, còn phải viết 5000 chữ kiểm
điểm, làm vỡ mất cái ly ba thích nhất sao!”
Thao thao bất tuyệt cho đến lúc dọn dẹp sạch sẽ mảnh vỡ cái ly, sàn nhà
cũng lau sạch mới quay trở lại, Tiếu Thanh đã logout, chỉ gửi tới hai con số
“88”, có thể là có việc gấp đi ra ngoài? Buổi tối khuya chính là thời điểm những
kẻ có tiền đi tìm niềm vui mà.
Tắt máy vi tính cầm sách ngồi ở trên ghế sa lon đọc, hai con mèo con có lẽ
biết nguyên nhân tai họa này hôm nay nên rất là ngoan ngoãn mà nằm ở bên
cạnh cô, thỉnh thoảng len lén vén mí mắt lên nhìn lén cô.
“Giả bộ đáng thương phải không? Giả bộ cũng vô ích, ba về chờ bị đánh đi.”
Thành Hạ phe phẩy bút hù dọa con mèo nhỏ, nhẹ nhàng gõ đầu nhỏ bọn chúng.
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Nhìn dáng vẻ oan ức của chúng chợt nhớ đến lời nói của Giang Nam Đồng:
“Nếu là hai đứa con của mình thì thật tốt...”
Hai con mèo nhỏ trước mặt biến thành bộ dáng trẻ sơ sinh, mũm mĩm hồng
hào đáng yêu, một đứa giống cô một đứa giống Giang Nam Đồng.
Lắc lắc đầu, trời ơi, mình đang nghĩ vớ vẩn cái gì vậy? Dễ dàng xua đuổi ý
nghĩ trong lòng, tiếp tục đọc sách, Giang Nam Đồng sách rất nhiều, kể từ khi cô
thỉnh thoảng sẽ tới đây ở anh liền đem tất cả sách, ở nhà rồi ở trường thứ nào có
thể mang tới thì mang, Thành Hạ tuyệt đối không sợ không có sách để đọc, hơn
nữa đọc những chú thích của Giang Nam Đồng xem ra cũng không uổng công
chút nào.
Hôm nay, cô đọc cuốn Tự học tiếng Đức, vừa cầm Từ điển vừa bi bô tập nói
có vẻ như nhớ kỹ, còn ép mèo con ngồi cùng nhau học, chắc hẳn phải vậy, mèo
không bỏ rơi cô, chỉ cụp mí mắt xuống một chút.
Không biết vì sao cứ cảm thấy không yên lòng, có thể có chuyện gì chứ?
Mới vừa rồi gọi điện thoại cho Giang Nam Đồng, anh bảo ngày mai về, cũng
gọi cho Lâm Phóng, ở nhà tất cả đều tốt, mà sao cô cứ cảm thấy không yên lòng
như vậy, đang lấy nước ở máy nóng lạnh thì âm báo tin nhắn vang lên, bị dọa
làm cô chút nữa quăng cái ly xuống sàn nhà, chạy lại xem thấy là Giang Nam
Đồng mới yên lòng, Giang Nam Đồng nói bên đó lại tạm thời yêu cầu thêm, nên
có lẽ anh phải nhiều ngày nữa mới về được, để cho cô một mình yên tâm ở nhà.
Thành Hạ nhắn lại, nói anh đừng quá mệt mỏi, cô sẽ săn sóc tốt cho Sao
Mộc và Địa Cầu, thuận tiện báo cáo việc hai bọn chúng làm vỡ cái ly của anh,
Giang Nam Đồng chỉ nhắn lại “:)” mà không có thêm chữ nào.
Uống nước, không biết làm sao tinh thần hoảng hốt, làm rơi cái ly trong tay
‘choang’ một tiếng trên nền gạch men vỡ tan.
Ly tình nhân hôm nay đều ‘hương tan ngọc nát’ rồi.
Càng nghĩ càng thấy bất thường, căn bản Giang Nam Đồng không khi nào
qua loa tin nhắn của cô, so với cô nói còn nhiều hơn. Cầm điện thoại lên gọi,
điện thoại vẫn đổ chuông mà chẳng có ai nghe, trong lòng lo lắng nên tiếp tục
gọi, sau khi gọi tới năm lần điện thoại mới thông, nghe điện thoại lại là một
giọng xa lạ: “Vị tiên sinh này hiện tại không thể nghe máy...”
“Anh ấy làm sao vậy?” Thành Hạ hỏi.
“Tai nạn xe cộ. Xin hỏi cô là...”
“Anh ấy sao rồi? Còn sống chứ?” Thành Hạ âm thanh cũng thay đổi.
“Này cô, trước hết cô đừng kích động, anh ta không nguy hiểm đến tính
mạng, nhưng đầu bị va đập hiện tại ngất đi...”
“Ở bệnh viện nào vậy ạ?” Giọng Thành Hạ run run, lúc này tay cũng run lên,
nhớ lời và chữ cũng tựa như gà bới.
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Tất cả gia sản trong tay, bao gồm cả mấy triệu Giang Nam Đồng đặt ở trong
ngăn kéo cho cô đều gom hết vào trong túi xách đeo luôn đôi dép xỏ ngón chạy.
Tới khi Thành Hạ thở không ra hơi chạy lên tới lầu ba, trong hành lang ba
người đang ngồi đều đứng lên, là ba mẹ Giang Nam Đồng và Hà Tùng, cô đến
hình như rất ngoài dự đoán của họ, đôi mắt của mẹ Giang Nam Đồng đỏ lên:
“Hạ Hạ, làm sao con biết? Tiểu Đồng không cho nói cho con biết.”
“Bác gái, Giang Nam Đồng có nặng lắm không?” Nhìn thấy họ, Thành Hạ
cảm thấy không sợ nữa.
Mẹ Giang Nam Đồng ôm cô, vuốt tóc cô: “Không có chuyện gì, bác sĩ nói
tình huống cũng may, nằm viện quan sát mấy ngày là khỏe rồi.”
Thành Hạ gật đầu mạnh, mắt nhìn xung quanh, muốn đi xem Giang Nam
Đồng, bất đắc dĩ mẹ Giang Nam Đồng nói bác sĩ nói bây giờ còn chưa thể gặp,
Thành Hạ chỉ đành ghé vào cửa nhìn vào trong, hình như Giang Nam Đồng
không bị thương nặng chỗ nào, chỉ băng lại ở trên trán, nhưng đụng đầu cũng
không phải là chuyện đùa đâu.
Nửa đêm, lúc Giang Nam Đồng tỉnh, thấy Thành Hạ anh cũng rất kinh ngạc,
nhưng vẫn rất nhanh cười: “Sao em không ở nhà chăm sóc Sao Mộc và Địa
Cầu.”
“Em nói cho anh biết, bọn chúng làm vỡ cả hai cái ly của chúng ta rồi.”
Thành Hạ nói, ghi hết nợ lên đầu mèo.
“Mua một cặp khác là được mà, mặc ít như thế ra ngoài, cảm thì sao?” Giang
Nam Đồng bảo cô về, Thành Hạ liền kéo cha mẹ anh ra, khuyên họ về nhà, nói
ở đây có cô rồi, sẽ chăm sóc tốt cho Giang Nam Đồng.
Lại quay lại xem vết thương của Giang Nam Đồng, giận trách anh lừa gạt cô,
Giang Nam Đồng tựa vào trên gối chỉ đáp: “Vâng vâng, tiểu nhân đã sai, hại bệ
hạ lo lắng. Đợi khỏe lại mặc cho đánh cũng chịu phạt.”
“Còn lắm mồm, nằm xuống!” Thành Hạ đỡ anh nằm: “Em đi gọi bác sĩ, anh
ngoan ngoãn đừng nhúc nhích.” Kể từ khi nuôi mèo, cái từ “Ngoan ngoãn” này
thỉnh thoảng cũng sẽ bị dùng trên người Giang Nam Đồng.
Bác sĩ tới, kiểm tra, vẫn là câu nói kia, nằm viện quan sát.
“Giang Nam Đồng, làm sao anh bị tai nạn xe cộ vậy? Uống rượu sao?”
Thành Hạ hỏi.
“Không uống, là anh dừng xe định mua đồ ăn khuya cho em, xe phía sau
‘vừa gặp đã yêu’ xe của anh, liền hôn lên.” Giang Nam Đồng nói.
Ha ha!
“Giang Nam Đồng, khai báo thành thực, đừng có ba hoa.” Nhẹ nhàng sờ sờ
băng gạc: “Đau không? Đầu có choáng váng không?”
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“Lúc trước thì có đau, có choáng váng nhưng nhìn thấy em là hết đau.”
Giang Nam Đồng nói.
“Đừng nói nhiều, ngủ đi, em mới vừa hỏi bác sĩ, nói anh không thể lộn xộn.”
Thành Hạ nói.
Giang Nam Đồng dịch sang bên cạnh dọn ra một chỗ cho cô, khoan nói cô
đã sợ đến không mệt, nhưng mà ngủ cũng không thể chen chúc với một bệnh
nhân trên một giường được, mà cô ngủ còn lật tới lăn lui, đạp một cái làm bệnh
nhân xuống đất thì không hay rồi.
Một hồi kiên trì, Giang Nam Đồng biết cô là một người khó lay chuyển nên
cũng không miễn cưỡng, trong chốc lát liền ngủ thiếp đi.
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