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T

ôi, Chung Tuấn Hải và Ôn Tịnh giống như ba nốt nhạc Đô, Rê, Mi trên

khuông nhạc, vì mỗi người vừa khéo cách nhau một tuổi, tôi lớn nhất, sau đó
đến A Hải, nhỏ nhất là Ôn Tịnh. Thực ra giữa chúng tôi cũng chỉ cách nhau vài
tháng, nhưng vì đã sang năm khác nên dù muốn trẻ hơn cũng không được. Tôi
chẳng thể nhường ai cái chức danh người giàu nhất nhóm, trong lòng luôn mơ
ước có một người anh trai.
Sinh nhật tôi vào cuối năm, nhớ có một năm đến trường đăng ký học, vì
chưa đủ tuổi nên không được nhận. Cũng không biết lần lữa thế nào mà khi đi
học, tôi toàn học với các em nhỏ tuổi hơn.
Chúng tôi hay cùng nhau trốn học, sau đó lén đi ra ngoài bắt ong mật, leo
núi... làm đủ mọi trò mà chúng tôi cho là thú vị. Bố mẹ tôi rất nghiêm khắc
trong việc giáo dục tôi, nhưng vì lúc đó họ quá bận rộn nên mới lơi lỏng để tôi
nắm được cơ hội đó.
Đến một ngày sự việc bại lộ, tôi và A Hải rất trượng nghĩa đứng ra chịu mọi
hình phạt để bảo vệ chu toàn cho cô em gái Ôn Tịnh. Kết quả luôn là tôi bị đánh
nhiều nhất, bởi bố tôi rất nóng tính.
Ba chuyện khiến tôi có ấn tượng sâu sắc nhất đối với Chung Tuấn Hải đó là:
Một.
Cho đến chín tuổi, tôi đã luyện viết bút lông được hơn ba năm, nhưng hoàn
toàn là do bị bố tôi thúc ép. Nhất là đến kỳ nghỉ hè, bài tập của tôi mỗi ngày là
luyện viết mười trang giấy.
Đương nhiên tôi cũng không phải là dạng vừa, làm sao có thể phụ lòng đám
bạn đang đứng chờ ở bên ngoài chứ. Thế là tôi lén giở những trang viết đẹp từ
nửa năm trước ra, chọn ba, bốn trang cuối cùng hoặc có lúc tâm trạng vui vẻ, tôi
chọn ra hẳn tám trang để làm thành quả của mình ngày hôm đó, sau đấy chỉ cần
viết nguệch ngoạc thêm mấy trang nữa là có thể “bàn giao” cho bố rồi.
Làm như thế ba, bốn lần, bố tôi bắt đầu nghi ngờ rằng tại sao chữ của tôi
càng ngày càng xấu. Trước cây roi, tôi đã phải thú nhận sự dối trá của mình
trong nước mắt, từ đó, bố yêu cầu tôi phải viết ngày tháng trên mỗi trang giấy,
muốn lười cũng không được nữa.
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Tục ngữ nói, dưa chín ép không ngọt, hằng ngày tôi viết những chữ “rồng
bay phượng múa”, mà tâm hồn đâu có ở nhà. Những chữ đó chỉ khiến bố tôi
càng phải chau mày thêm.
Buổi chiều ngày hôm ấy, bố tôi vì bị mệt nên mới có nửa ngày nghỉ ngơi
hiếm hoi, ở nhà trông chừng tôi viết chữ. Thường thường, khi đồng hồ chỉ mười
hai giờ là tôi đã cảm thấy khó chịu, xương cụt toàn thân ê mỏi, ngứa ngáy.
Đúng lúc ấy có một tên ngốc đứng ngoài cửa thập thò, bố tôi nhìn thấy, liền
gọi: “A Hải, vào đây!”
Chung Tuấn Hải vừa cười hì hì vừa đi vào. Nhóm chúng tôi mỗi khi nhìn
thấy người lớn của các nhà thì đều phải tránh xa, nhất là bố tôi, ông vốn là một
bề trên vô cùng nghiêm khắc.
Không ngờ, hôm đó bố tôi không sầm mặt rồi giáo huấn như bình thường mà
chỉ ôn hòa bảo:
“Nào, viết thử hai chữ cho bác xem nào!”
Nghe nói bố của Chung Tuấn Hải cũng thích cho con trai luyện viết chữ.
Chung Tuấn Hải nghe thấy vậy liền ngẩn người nhưng vẫn ngoan ngoãn vâng
lời.
Tôi biết điều tránh sang một bên, đặt bút, mực, giấy, nghiên trước mặt A
Hải. Cậu ta hoài nghi liếc tôi một cái, sau đó bắt đầu đưa bút viết. Viết xong, đặt
bút xuống, cậu ta lễ phép đứng sang một bên.
Cậu ta mô phỏng thể chữ Liễu1, mặc dù nét bút còn non nớt nhưng dáng chữ
lại rất đẹp, nét chữ rõ ràng mà mạnh mẽ, cũng không kém phần thướt tha.
Bố tôi đứng bên cạnh ngắm một hồi, lại so sánh với chữ của tôi, vẻ mặt ông
không thể hiện là tán thưởng hay chán nản, nhưng từ đó, ông không còn bắt tôi
luyện chữ nữa. Tôi vô cùng sung sướng, A Hải quả là đấng cứu thế của tôi, cho
đến khi chúng tôi vì chút lợi cỏn con mà lại tiếp tục tranh đấu quyết liệt.
Hai.
Vào kỳ nghỉ đông năm mười hai tuổi, chị họ bên ngoại cho tôi một chiếc váy
bằng tơ tằm màu trắng, có đính hoa rườm rà, trông chẳng khác nào váy cô dâu.
Tôi và Ôn Tịnh sung sướng, chuẩn bị chơi trò làm đám cưới.
Vì là chủ nhân của chiếc váy, tôi đương nhiên phải là cô dâu, và vì không có
ai để chọn làm chú rể nên tất nhiên người đó là A Hải.
Nhưng cậu ta khăng khăng muốn Ôn Tịnh làm cô dâu thì mới chơi cùng
chúng tôi. Sự cố chấp đó khiến tôi tức giận, cuối cùng vở kịch vui đã biến thành
bi kịch.
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Tôi chỉ nhớ mình đã cắn vào cổ tay của A Hải đến nỗi chảy máu. Ôn Tịnh ở
bên cạnh sợ đến mức mặt trắng bệch.
Mẹ tôi phải bồi thường một giỏ trứng gà, còn bố thì đánh tôi một trận ra trò.
Tôi giàn giụa nước mắt, bị xách tai sang nhà họ Chung xin lỗi.
Bố mẹ của Chung Tuấn Hải tỏ vẻ khách sáo và khiêm nhường. Những người
lớn ngồi trong phòng khách nói chuyện, chẳng mấy chốc chủ đề đã chuyển sang
chuyện khác. Tôi cắn môi đi thăm A Hải. Cổ tay được quấn băng trắng, cậu ta
đang ngồi trên giường đọc sách, dáng vẻ ung dung, thư thái.
Tôi hoài nghi không biết cậu ta có phải đi tiêm phòng hay không, nhưng rồi
lại nghĩ, tôi đâu phải là chó, sao có thể gây ra bệnh dại chứ?
Thấy tôi bước vào cửa, A Hải đặt cuốn sách xuống, ngẩn người nhìn tôi, ánh
mắt có chút khác thường.
Tôi lúng túng không biết phải nói gì, mặc dù trước đó đã làm nhiều việc xấu
nhưng nghiêm trọng như thế này thì đây là lần đầu tiên.
“Cậu yên tâm, sau này tớ nhất định sẽ lấy cậu.” Cậu ta khẽ nói, vẻ mặt
nghiêm túc khiến tôi không biết đáp lời thế nào.
Nhưng vì không có giông tố, mọi chuyện tự nhiên tốt đẹp trở lại.
Thực ra tôi luôn ghi nhớ câu nói ấy trong lòng, đến tận rất lâu sau này...
Ba.
Khi học cấp hai, nhóm ba người chúng tôi đã “giải tán”.
Tôi vẫn học ở ngôi trường trung học trước đó, Ôn Tịnh và A Hải thì cùng gia
đình chuyển đến phía nam thành phố, trong nội thành. Cuối cùng, chúng tôi
cũng kéo dài khoảng cách, những lần gặp nhau ngày càng ít ỏi. Có lúc, khoảng
cách địa lý không phải là yếu tố quan trọng, mà địa vị, thân phận mới thực sự là
nguyên nhân kéo dài khoảng cách giữa con người.
Nghe nói thành tích của A Hải năm lớp bảy vẫn rất đáng tự hào. Cậu ta luôn
như thế, dù có trốn học hay nghịch ngợm thì vẫn học rất giỏi, cho nên giáo viên
và phụ huynh có thể tha thứ cho những lỗi lầm của cậu ta.
Năm lớp chín, tôi vô tình nhìn thấy A Hải ở trường mình. Cậu ta đến tham
gia cuộc thi học sinh giỏi Toán. Tôi không thể tham gia cuộc thi này vì Toán là
môn tôi luôn học kém, điều đó làm tôi cảm thấy hụt hẫng.
Liếc thấy cậu ta đang nói chuyện với một bạn học cùng trường tôi ở phía xa
xa trên hành lang, tôi do dự đi tới. Cậu ta thấy tôi liền dừng lại, nhìn chăm chú.
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Cậu ta giờ rất cao, trời sinh đã có dáng dấp thư sinh, nước da trắng trẻo, dáng
người gầy gò, đôi mắt vẫn trong veo như trước. Cuối cùng, chúng tôi cũng chỉ
gật đầu rồi cười với nhau một cái, sau đó cứ thế đi lướt qua nhau.
Trong khoảnh khắc đó, tôi lại nhìn thấy rõ ràng gương mặt cậu ta ửng hồng.
Cảm giác ấy thật kỳ kiệu. Sau này tôi thường xuyên hồi tưởng lại, rồi đoán xem
vì sao mặt cậu ta lại ửng hồng như vậy.
Đương nhiên tôi không đi cùng A Hải. Tất cả được bắt đầu trong mơ hồ rồi
kết thúc cũng trong mơ hồ.
Thời niên thiếu của mỗi người đều có những hình bóng thoáng qua. Tuy mơ
hồ nhưng nó cũng khiến chúng ta phải bối rối, có lúc mang nỗi ưu thương như
cơn mưa gió của mùa thu, có lúc lại lo lắng, khắc khoải.
Tất cả vừa mới bắt đầu, thực ra chúng tôi mới chỉ đi được một bước trên con
đường dài đằng đẵng ấy mà thôi. Không kịp nói chuyện với nhau, không kịp
hiểu ra điều gì, trước mắt đã lướt qua một cảnh tượng khác.
Chúng tôi loạng choạng va vấp với những thứ chẳng biết gọi tên, dòng suy
nghĩ vẫn không hề dừng lại. Đến một lúc nào đó muốn dừng chân quay đầu nhìn
lại, bỗng phát hiện sự náo nhiệt, phồn hoa ấy đã đi đến tận cùng, ánh đèn đã tắt,
không gian hư vô chẳng còn một bóng người...
Sau đó nghe nói A Hải và Ôn Tịnh học cùng trường đại học, chẳng có gì lạ
khi họ thành một đôi. Nhà họ Chung rất thích vẻ dịu dàng, ấm áp của Ôn Tịnh,
thêm vào đó cô ấy lại có gia cảnh tốt, hai nhà đã mấy đời có quan hệ thân thiết,
vì vậy đã ngầm coi cô ấy là con dâu từ lâu.
Ôn Tịnh cũng là một người chu đáo, thận trọng. Khi điền thông tin vào đơn
thi đại học, chú Chung bố của A Hải - hy vọng con trai thi vào khoa Luật, tương
lai sẽ có nhiều thuận lợi hơn, nhưng cậu ta lại đăng ký khoa Tài chính, điều này
khiến chú Chung vô cùng tức giận, thế là Ôn Tịnh vội đăng ký thi khoa Luật, rồi
an ủi chú Chung, cho nên chú Chung luôn khen Ôn Tịnh giỏi hơn A Hải.
Tất nhiên, những điều này đều do Ôn Tịnh tự nói với tôi. Hai chúng tôi
thường lên mạng nói chuyện đến mức quên ăn quên ngủ. Thực ra, nghe kỹ lại
thì chủ đề chúng tôi hay nói nhất vẫn là A Hải.
Với Ôn Tịnh, A Hải là cả thế giới, còn với tôi, A Hải là cố nhân, xa xôi và
mơ hồ...
Lúc này, chúng tôi đang ngồi tại một nhà hàng xoay2 trên tầng cao nhất của
tòa nhà Cẩm Giang, nhìn xuống thành phố luôn đổi mới từng ngày, nghe đến
những chuyện thú vị từ trước đến nay, nụ cười trên gương mặt ngày càng rạng
rỡ.
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Ôn Tịnh ngồi trước mặt tôi, chiếc áo kiểu truyền thống thời nhà Đường với
ống tay áo bằng gấm màu vàng kim phối hợp với chiếc váy đen dài đến gối,
trông cô ấy thật đoan trang, nhã nhặn. Chiếc khăn choàng màu đen và mái tóc
dài vẫn đẹp như ngày trước làm nổi bật vẻ dịu dàng, ưu nhã, càng khiến tôi cảm
thấy mình thật quê mùa, lạc hậu.
“Sang châu Âu đúng là tốt hơn sang châu Mỹ, nhìn em xem, chẳng giống
những người đi du học Mỹ về, làm gì cũng vội vội vàng vàng.” Tôi cảm thán từ
tận đáy lòng.
Ôn Tịnh chỉ cười cười, để lộ hàm răng nhỏ đều tăm tắp. “Tú Nghiên, chị vẫn
đẹp như trước.”
Tôi bật cười. Khi mười hai tuổi, lần đầu tiên tôi nghe thấy có người khen
mình đẹp, lúc đó tôi chỉ là đứa cầm đầu một lũ trẻ con, cả ngày toàn làm những
chuyện dở hơi. Tôi mơ hồ đi soi gương, đúng lúc bên cạnh có bức tranh của
Yamaguchi Momoe, tôi liền cười với cái gương, mắt him híp, lại thêm chiếc
răng khểnh trông có chút giống Yamaguchi Momoe, từ đó tôi càng nghĩ rằng
mình hẳn là mỹ nhân.
Đáng tiếc tỷ lệ vàng của khuôn mặt xuất hiện quá sớm, càng về sau thì càng
trở nên xấu xí, tôi từ một nàng thiên nga biến thành một chú vịt con xấu xí.
“A Hải đâu?” Tôi không kìm được, hỏi.
“Anh ấy vốn nói sẽ đi cùng nhưng lúc sắp đi lại có chút việc, nên bảo em nói
với chị một tiếng, nhất định hôm khác sẽ gặp nhau.” Ôn Tịnh tỏ vẻ xin lỗi.
Tôi cúi đầu, bóp chặt ngón tay, hóa ra đã bảy năm rồi tôi chưa gặp cậu ấy.
“Chị đang nghĩ gì mà cười vui vẻ vậy?” Ôn Tịnh nhìn tôi vẻ tò mò.
“Hi hi, chị đang nghĩ về chuyện lúc nhỏ đi tiêm phòng, A Hải sống chết cũng
không chịu đi, kết quả là bị mẹ cậu ta vác lên, chạy băng băng ra đường. Không
ngờ cậu ta lại lanh lợi leo lên một cây trúc ở ven đường, nhất định không chịu
xuống, sau đó mẹ cậu ta phải dọa sẽ lấy dao ra chặt, cậu ta mới ngoan ngoãn tụt
xuống.”
Ôn Tịnh cũng rất vui vẻ. “Còn nói anh ấy sao, chị cũng chẳng vừa, mỗi lần
đến phòng tiêm, bác sĩ vừa mới giơ ống tiêm, chị đã mắng cả tám đời tổ tông
nhà người ta, kết quả là phải có thêm hai lực sĩ nữa mới có thể giữ được chị.”
Thật là thời ấu thơ bi tráng!
“Em biết không, bác sĩ tiêm chị lần đó bây giờ là viện trưởng của bệnh viện
số 3. Có lần chị đi khám bệnh còn gặp ông ấy. Ông ấy không nhận ra chị nhưng
lại nhận ra mẹ chị, sau đó còn trách móc chị một hồi, đúng là thù dai mà!”
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“Ôi, chuyện như vừa xảy ra trước mắt, vậy mà chỉ chớp mắt một cái chúng ta
đã lớn thế này rồi.” Ôn Tịnh cảm thán.
Hóa ra khi lớn lên, chuyện chúng ta thường làm nhất lại là cảm thán.
“Khi nào thì hai người bọn em sẽ làm đám cưới?” Tôi chỉ mỉm cười, hỏi.
Ôn Tịnh hững hờ nói: “Chuyện đó để sau rồi tính.”
Trong mấy năm qua, hai người họ đã tan hợp mấy lần, tôi biết đó không phải
lỗi của Ôn Tịnh. Cô ấy toàn tâm toàn ý ở bên A Hải. Vấn đề là ở A Hải, lúc nào
ở bên cạnh cậu ta cũng có cả đám hoa cỏ vây quanh. Thời buổi này, những
người đàn ông của gia đình đi đến đâu cũng không thể sóng yên biển lặng vì có
quá nhiều cám dỗ.
“Lúc nào anh ấy cũng như gần như xa, có lúc em thực sự không biết anh ấy
đang nghĩ gì nữa.”
Tôi chỉ có thể an ủi cô ấy: “Thực ra trong lòng cậu ấy biết rõ em là một cô
gái tốt, chỉ là cậu ấy cần kiềm chế mình mà thôi. Huống hồ, bây giờ hai người
bọn em đều đã về nước rồi, bố mẹ cậu ấy cũng luôn giúp đỡ em.”
Ôn Tịnh im lặng không nói, vẻ trầm tư.
“Em có dự định gì về công việc chưa?” Tôi đành chuyển chủ đề.
“Em đang liên hệ với một văn phòng luật.”
“Còn A Hải? Chắc sẽ đến công ty của bố em chứ?” Tôi đoán.
Ôn Tịnh lắc đầu, vẻ mặt có chút bất lực. “Bố em cũng hy vọng như vậy,
nhưng anh ấy lại từ chối, nói là đã có dự định khác... Tú Nghiên, còn chị thì
sao? Sao đến bây giờ vẫn chỉ có một mình?”
Cô ấy hỏi chuyện này khiến tôi thực sự không biết phải trả lời ra sao, chỉ biết
cười trừ. “Chẳng phải chị vẫn đang đợi sao? Đợi một người có thể khiến chị
cam tâm tình nguyện lấy anh ấy.”
Những tâm sự của chúng tôi đều đã nói với nhau trên mạng, cho nên lúc này
không cần nói nhiều cũng đã hiểu được lòng nhau.
“Hay là... chị đừng có chìm đắm vào chuyện cũ quá!” Cuối cùng, cô ấy chỉ
nói với tôi một câu như vậy.
Tôi muốn phủ nhận nhưng lại thấy hơi chột dạ, cuối cùng chỉ cười.
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Tác Giả: Lan Tư Tư

Người Dịch: Thu Ngân

DUYÊN KIẾP TRƯỚC NỢ KIẾP NÀY

Ghi chú:
1. Thể chữ Liễu: viết theo phong cách của Liễu Công Quyền, một nhà thư
pháp nổi tiếng thời Đường, Trung Quốc.
2. Một kiểu nhà hàng nằm trên tầng cao nhất của những tòa nhà cao tầng
hoặc tháp cao, có thể chuyển động 360 độ. Thực khách có thể vừa ăn uống vừa
quan sát toàn bộ cảnh sắc bên ngoài.
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