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Chương 14
Một Ngày Đáng Nhớ

T

ôi rất ít khi đến quán bar, số lần đến đó có thể đếm trên đầu ngón tay, cái

này có liên quan đến sếp của tôi trước đây. Anh ta không thích mấy buổi tiệc xã
giao, nhất là ở những chỗ vui chơi giải trí như thế này. Tôi thì thuộc loại “yêu ai
yêu cả đường đi”, tự giác tự nguyện làm những việc nằm ngoài chuẩn mực đạo
đức của mình, vì thế cũng ít tới những chỗ như thế này. Mặc dù chuyện tình
cảm không thể đơm hoa kết trái nhưng có những thói quen vô tình còn lưu lại,
mà tôi cũng lười chẳng buồn thay đổi.
Trong ấn tượng của tôi, quán bar là nơi ồn ào, ầm ĩ. Bất cứ ai ở trong đó
cũng có thể thẳng thắn bộc lộ hết cá tính của mình. Ở những nơi xa hoa trụy lạc
như thế này, người ta có thể cởi bỏ tấm mặt nạ phiền toái hằng ngày, có thể
dùng tiền bạc mua những cơn say, để được giải phóng mình dù chỉ là trong tích
tắc.
Cho nên khi tôi cùng Chung Tuấn Hải đi vào cửa của quán bar nhỏ đó,
không nhìn thấy ánh đèn mờ tối và những đám người mơ mơ màng màng như
trong tưởng tượng, trong lòng tôi thoáng qua một tia kinh ngạc.
Quán bar không lớn lắm, màu đỏ sậm là chủ đạo phối hợp với đồ trang trí
đơn giản, thanh nhã, bàn ghế bằng gỗ sẫm màu, trông có vẻ rất bình thường.
Đến chín giờ, khách khứa vẫn chưa đông lắm nhưng đã chiếm hết gần nửa chỗ
ngồi. Từng nhóm người chụm đầu vào nhau nói chuyện, thỉnh thoảng tôi lại
nghe thấy tiếng cười khẽ. Bên tai tôi bỗng vấn vít giai điệu dịu dàng, đẹp đẽ của
Fur Elise1. Liếc mắt nhìn, thì ra ở một góc quán bar có một chiếc dương cầm,
một cô gái với mái tóc dài đang chìm đắm trong những nốt nhạc, như khóc như
than. Mặc dù là một giai điệu cổ điển nhưng vẫn khiến cho lòng người rung
động. Bầu không khí này thực sự làm tôi cảm động.
Chung Tuấn Hải vừa xuất hiện liền có rất nhiều người lớn tiếng gọi cậu ta,
xem ra đây thực sự là “địa bàn” của bọn họ, cho dù giọng nói có hơi to một chút
nhưng cũng không khiến người bên cạnh cảm thấy khó chịu Chung Tuấn Hải
liền đi qua bên đó, vui vẻ nói chuyện với bọn họ. Thực ra những chủ đề bọn họ
nói cũng chẳng có gì mới, đại loại là về thời tiết tình hình gần đây, bạn cũ, vân
vân. Tôi được giới thiệu là bạn học ngày xưa và đồng nghiệp hiện tại của cậu ta,
mọi người không tránh khỏi có chút hiếu kỳ nhưng vì ngại tôi là người mới nên
cho dù muốn nói đùa cũng chừng mực. Tôi biết nụ cười mỉm là thứ vũ khí lợi
hại nhất, cho nên trên mặt lúc nào cũng treo một nụ cười, với bất cứ người nào
có ý muốn làm quen tôi đều gật đầu chào, chỉ thế thôi, dù sao tôi cũng chẳng
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quen biết ai ở đây. Dường như có người vô tình nhắc đến Ôn Tịnh, nhưng
Chung Tuấn Hải chỉ ậm ờ mà không nói nhiều.
Chúng tôi tìm một chiếc bàn tròn dành cho hai người trong góc rồi ngồi
xuống, lập tức có nhân viên phục vụ mang hai cốc trà đến rồi hỏi chúng tôi
uống rượu gì.
“Chung Tuấn Hải hỏi tôi cậu có thể uống không?”
Mặc dù tôi rất ít khi uống rượu nhưng đã đến quán bar mà không uống rượu
thì đúng là không còn gì để nói, bèn đáp: “Cho tôi bia.”
Thế là Chung Tuấn Hải gọi hai cốc bia.
Cậu ta cười, hỏi tôi: “Hôm nay lại làm “cá hoàng hoa” với cậu.”
Tôi không kìm được mỉm cười, ánh mắt tò mò nhìn đủ các loại khách khứa ở
trong quán.
“Cậu quen biết tất cả những người ở đây sao?”
“Ừ, rất nhiều người là bạn cùng đi du học, cũng có người thì sau khi về nước
mới quen.” Cậu ta đột nhiên áp sát lại phía tôi, nói với vẻ thần bí: “Cậu nhìn
xem có ưng ai không, cứ nói ra, tớ sẽ đưa cậu sang nói chuyện với người ta.”
Tôi giả bộ hứng thú nhìn lướt qua một vòng rồi nói: “Trông người nào cũng
được đấy, tôi đang chóng hết cả mặt rồi đây.”
Có một câu chuyện tương tự bỗng hiện lên trong đầu. Thời đại học, tôi cùng
bạn học đi mua khăn trên một con phố chuyên bán đồ tơ lụa, cứ thấy những cửa
hàng trông rực rỡ màu mè thì đi vào. Nhìn những chiếc khăn lụa phải có đến
mấy nghìn màu sắc khác nhau, tôi chọn đến mức cảm thấy hoa mắt chóng mặt,
lòng bàn chân không còn cảm giác. Xem ra lòng tham chẳng phải thứ gì tốt đẹp.
“Cậu lại cười cái gì?” Chung Tuấn Hải nhìn tôi vẻ không hiểu, hỏi.
Tôi còn chưa kịp kể cho cậu ta nghe về câu chuyện cũ này thì bên cạnh bỗng
có một bóng đen đứng sừng sững, che mất một phần ánh sáng. Hai người chúng
tôi cùng ngẩng lên nhìn.
Tôi lại một lần nữa trưng ra nụ cười mỉm vạn năng, vì không quen biết người
vừa đến. Còn Chung Tuấn Hải lại đứng dậy, vỗ vai người kia, lớn tiếng nói:
“Ngô Quân? Cậu về từ khi nào vậy? Cũng chẳng chịu thông báo một tiếng.”
Người tên là Ngô Quân mặt mày vui vẻ chào hỏi. Cậu ta có gương mặt chữ
quốc với ngũ quan anh tuấn và có vẻ hơi già nhưng không hề đáng ghét. Hai
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người nói chuyện tào lao mấy câu, bỗng Ngô Quân nói: “Tuấn Hải, em gái mày
rất xinh đẹp.”
Tôi khẽ run rẩy, chắc không phải nói mình đâu nhỉ nhưng ngẩng lên nhìn,
quả nhiên thấy ánh mắt trong veo của cậu ta đang nhìn mình.
Chung Tuấn Hải vội vàng đáp: “Cô ấy không phải là “em gái”, cô ấy lớn hơn
tôi.”
Nụ cười quyến rũ trên gương mặt tôi có chút cứng đờ. Nếu không phải vì
anh chàng đẹp trai đang đứng trước mặt này thì chắc hẳn tôi đã duỗi bàn chân
ngọc ngà, cho Chung Tuấn Hải nếm thử cái đạp hơn hai mươi năm không giảm
công lực. Cậu ta không nói câu này thì sẽ chết à?
Nghe Chung Tuấn Hải giới thiệu ba câu hai điều về tôi Ngô Quân gật đầu
một cái đầy ẩn ý, ánh mắt thiện cảm nhìn tôi. Dường như mấy năm rồi tôi chưa
nhìn thấy anh chàng nào vừa đẹp trai lại có khí chất như thế này, bất giác trong
lòng cảm thấy rạo rực, chẳng nghĩ ngợi gì liền đứng dậy, nếu cứ ngửa cổ nhìn
người ta thì hình như không được lịch sự cho lắm.
Ngô Quân thấy vậy thì ý cười trên gương mặt càng rõ. Anh ta đánh giá tôi
một lượt từ trên xuống dưới, rồi tiện tay lấy từ trong túi áo sơ mi ra một tấm
danh thiếp, đưa cho tôi bằng hai tay. “Hy vọng sau này còn có duyên gặp lại
Tần tiểu thư.”
Tôi luống cuống đưa tay ra nhận, ánh mắt vô tình nhìn lướt qua, cũng chưa
nhìn rõ tên công ty, chức vị thì dường như là tổng giám sát kỹ thuật gì đó... Tôi
thầm nghĩ, theo nguyên tắc phải có đi có lại mới toại lòng nhau, có phải mình
cũng nên đưa danh thiếp cho cậu ta? Quả nhiên, anh chàng đẹp trai trước mặt đã
nói thẳng: “Nếu Tần tiểu thư không ngại thì có thể cho tôi danh thiếp của cô
không?”
Tôi đáp ngay: “Được, được chứ!” Vừa nói vừa cầm túi xách lên, lục lọi một
hồi mà vẫn không tìm thấy, tôi thậm chí còn không chắc trong túi có danh thiếp
hay không.
Thật may mắn, cuối cùng tôi cũng tìm thấy hai tấm danh thiếp trong ngăn túi
nhỏ lấy ra một tấm, vì không hay dùng đến nên mép đã hơi nhàu nát, nhưng
chẳng sao cả, tôi vẫn kính cẩn đưa tới, rồi nhìn anh chàng đẹp trai vô cùng cẩn
thận cất vào túi áo.
“Vậy tôi không làm phiền hai người nữa.” Ngô Quân rất lịch sự chào tạm
biệt.
Lúc này tôi mới để ý đến vẻ mặt không vui của Chung Tuấn Hải, có phải vì
tấm danh thiếp nhàu nát chẳng khác gì rác kia làm cậu ta mất mặt? Nhưng dù có
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mất mặt thì cũng là tôi mất mặt, chẳng liên quan gì đến cậu ta cả. Tôi lén liếc
nhìn Ngô Quân ở phía xa, tâm trạng bỗng trở nên rất tốt. Buổi tối hôm nay thực
sự không tồi, đầu tiên là Chung Tuấn Hải lên lớp cho tôi một tiết tâm lý, sau đó
là gặp được một người trông rất được.
Nhân viên phục vụ mang bia lên, hai cốc rất lớn, sóng sánh bia vàng.
Tôi cúi đầu nhấp một ngụm, lập tức nhăn mặt nhíu mày, thảo nào có người
nói cái này là nước tiểu của mèo, thật chẳng sai chút nào. Tôi có chút hối hận vì
đã gọi một cốc to như thế, chắc chắn là không thể uống hết được.
“Khó uống quá!” Tôi quả quyết nói.
“Rượu không phải để cho cậu nếm vị ngon ngọt, mà là để chuốc người ta say
rồi khiến người ta phải nói thật.” Chung Tuấn Hải thản nhiên nhấp một ngụm
rồi lại bắt đầu nói huyên thuyên.
“Cậu chỉ nói linh tinh!” Tôi buột miệng nói, bỗng nhiên suy nghĩ xoay
chuyển, cười bảo: “Nếu thật sự là như vậy thì cậu mau uống đi, tôi muốn nghe
xem trong bụng cậu có bí mật gì.”
“Hi hi, tửu lượng của tớ rất tốt, không dễ say vậy đâu. Nhưng còn cậu, cậu
cẩn thận đấy!” Cậu ta nửa đùa nửa thật nhìn tôi, khẽ cười.
Tôi bĩu môi. “Tôi thì làm gì có bí mật, nếu có thì cậu cũng biết hết rồi còn gì.
A, mà cậu dựa vào cái gì mà đòi tìm hiểu chuyện của tôi? Nói, có phải Ôn Tịnh
đã nói cho cậu biết bí mật gì không?” Vừa nghe đến chuyện cậu ta nắm giữ
được điểm yếu của tôi, trong lòng tôi không khỏi cảm thấy mất tự nhiên, nói thế
nào thì hồi nhỏ chúng tôi cũng ngang tài ngang sức về mọi mặt.
“Tớ thuê thám tử tư điều tra tình hình của cậu là biết hết.”
“Gớm, cậu có bệnh à?” Tôi không tin.
Gương mặt cậu ra lộ vẻ tinh nghịch, đôi con ngươi ngập ý cười nhưng lại sâu
không thấy đáy, càng nổi bật dưới ánh đèn, thực sự mê hoặc lòng người. Trong
lòng tôi đột nhiên có cái gì đó chuyển động, rất khẽ khàng. Tôi nhíu mày, cố
trấn tỉnh, dường như bất cứ lúc nào tôi lơ đãng đều bị cậu ta mê hoặc, thực sự là
không thể tưởng tượng được.
“Tôi nói thật, cậu có thể đối xử tốt với Ôn Tịnh một chút không, cứ phân
phân hợp hợp như này mãi, tôi cũng thấy phiền thay cho hai người.” Tôi
nghiêm túc nói.
Chung Tuấn Hải nhìn về phía quầy rượu ở góc xa một lát mới nói: “Ý của
cậu là, dù tớ không có cảm giác với cô ấy, nhưng xuất phát từ cái gọi là trách
nhiệm và đạo đức nên vẫn phải bên cạnh cô ấy ư?”
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Tôi bỗng trở nên ngây ngốc. “Cậu không có cảm giác gì với cô ấy à? Bao
nhiêu năm nay hai người đều...”
“Đó là sự thật. Từ trước tới giờ tớ luôn coi cô ấy là em gái.” Vẻ mặt của cậu
ta có chút âm u, vì chúng tôi đều biết rõ rằng Ôn Tịnh trước giờ chưa từng coi
cậu ta là anh trai, cô ấy thật lòng yêu cậu ta. “Tớ cũng đã từng thử, nhưng vẫn
không có cách nào để làm xuất hiện cái gọi là tình yêu nam nữ.”
Tôi bỗng cảm thấy run rẩy một hồi mới bất đắc dĩ thở dài. “Nếu sớm biết
như thế này thì cậu không nên đùa giỡn tình cảm của cô ấy.”
Lời vừa nói ra đã cảm thấy không đúng, vì từ đầu đến cuối đều là Ôn Tịnh
chủ động tiếp cận cậu ta.
Quả nhiên, Chung Tuấn Hải vừa nghe thấy vậy liền cười khổ một tiếng.
“Đùa giỡn? Cậu dùng từ này cũng thật là... Ngay đến cậu tớ còn chẳng dám đùa
giỡn thì làm sao có thể đùa giỡn cô ấy?”
Sau đó, cả hai chúng tôi cùng ngây người. Chung Tuấn Hải chợt cúi đầu
uống bia, còn tôi giống như con ngốc ngồi nhìn cậu ta uống.
Có lẽ vì đã uống vài ngụm, tôi cảm thấy hơi chóng mặt, giống như có hàng
nghìn con ong đang bay vo ve trên đỉnh đầu, đuổi thế nào cũng không đi, nào
còn suy nghĩ được gì nữa.
Đúng lúc này, từ một chiếc bàn lớn ở trung tâm quán bar, có người lớn tiếng
mời Chung Tuấn Hải qua đó uống rượu. Một nhóm người ăn mặc bảnh bao bị
chất cồn tác động làm cho họ tự nguyện cởi bỏ lớp ngụy trang nho nhã, lịch sự
trên người, bắt đầu tùy ý vui chơi hưởng lạc. Lúc này, tiếng dương cầm đã
không còn, thay vào đó là một nhóm nhạc rock gồm ba người đang đứng trên
sân khấu chuẩn bị biểu diễn. Tôi cũng không hề phát hiện ánh đèn trong quán
bar đã chuyển từ sáng sang tối tự lúc nào.
Haizz, thì ra quán bar nào cũng như nhau cả...
Chung Tuấn Hải sớm đã khôi phục lại dáng vẻ bình thường, huơ huơ tay
trước mặt tôi. “Sao mà thất thần thế?”
Tôi cố gắng chớp mắt để xác định xem là mình đang mơ hay đã uống nhiều
rượu rồi, nhìn nét mặt vui vẻ của Chung Tuấn Hải, dường như cậu ta đã trở
thành một người hoàn toàn khác lúc trước.
Quả nhiên Chung Tuấn Hải kéo tôi đi cùng, còn càm ràm thuyết phục: “Ở
chỗ đông người mà cứ ngồi một mình như thế sẽ bị người ta cho là kẻ không
bình thường, hơn nữa cậu mà cứ ngồi một mình ở đó thì lát nữa lại có người đến
xin làm quen cho mà xem.”
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Cuối cùng linh hồn của tôi cũng trở về vị trí, tôi bất ngờ nói: “Nhưng tôi lại
muốn có người đến bắt chuyện.”
Mặc dù nói như thế nhưng tôi vẫn đứng dậy, lẽo đẽo theo đuôi cậu ta đi đến
cái vòng tròn náo nhiệt dị thường đó.
Bọn họ đang chơi trò đoán số, ai thua sẽ bị phạt rượu. Chúng tôi vừa đến liền
bị đẩy ra chơi.
Nhìn một bàn đầy bia rượu, tôi rụt rè lên tiếng: “Tửu lượng của tôi không tốt
lắm.”
Ở đó cũng có nhiều người thương hoa tiếc ngọc, lập tức có người mang một
chiếc cốc nhỏ hơn đến, đặt xuống trước mặt tôi, cất cao giọng nói: “Lần đầu tiên
gặp Tần tiểu thư, chúng tôi sẽ không làm khó, nếu Tần tiểu thư thua thì chỉ cần
uống một cốc nhỏ này thôi, có được không?”
Thịnh tình không thể chối từ, tôi cũng không tiện thoái thác lần nữa, đành
thầm cầu nguyện rằng sẽ không thua. Nhưng vì không có tố chất, giữa là đám
người toàn nam thanh nữ tú thế này thì phân tâm không phải lỗi của tôi. Khi tôi
đặt cốc bia lên môi lần thứ ba, thì cuối cùng cũng có người muốn làm anh hùng
cứu mỹ nhân.
Ngô Quân ở cách tôi không xa, không biết cậu ta vốn vẫn luôn ngồi ở vị trí
đó hay mới di chuyển tới dù sao thì lúc này tay cậu ta cũng giơ ra một cách rất
kịp thời, chặn bàn tay đang cầm cốc của tôi mỉm cười, nói: “Tôi xin uống thay
Tần tiểu thư được không?”
Nhất thời, cả một bàn người giống như củi khô bắt lửa cháy bừng bừng,
tiếng ồn ào không ngớt.
Tôi nhất thời lúng hùng, mặt đỏ nhưng thấy mọi người xung quanh vẫn ung
dung bình thản, tôi đành tiếp tục đứng hiên ngang hùng dũng, mặc dù ở công ty
có thói quen ra oai này nọ nhưng chưa bao giờ tôi rơi vào tình cảnh như thế này.
Chung Tuấn Hải đột nhiên lên tiếng: “Cứ uống bia mãi thì chẳng thú vị gì cả,
hay là thay đổi luật chơi một chút đi.”
Thế là có người đề nghị, nếu ai thua phải ra chặn một chiếc xe, tự thừa nhận
rằng mình bị bệnh thần kinh.
Đề nghị này làm cho tất cả cùng phá lên cười, ai cũng nói đây đúng là sáng
kiến.
Trong lúc mọi người đang nói cười ồn ã, Chung Tuấn Hải bỗng cúi xuống
nói với tôi: “Lần này phải cẩn thận đấy.”
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Tôi muốn nói, chuyện này đâu có giống uống bia rượu chứ, nó liên quan đến
tính mạng đấy.
Dù cẩn thận thế nào đi chăng nữa thì cuối cùng cũng có người phải làm con
chim đầu đàn. Người đen đủi đầu tiên là một anh chàng họ Phùng. Trong sự
thúc giục của mọi người, anh ta vừa kêu la thảm thiết vừa chạy ra ngoài.
Mọi người hưng phấn chạy đến bên cửa sổ để nhìn, thấy anh ta chặn một
chiếc xe rồi đi đến gần người lái xe, không biết nói những gì, vì ở xa quá nên
không nghe thấy được, nhưng tự nhiên bị người ta chặn xe lại, có lẽ sắc mặt của
người lái xe cũng không được tốt cho lắm.
Tiểu Phùng hoàn thành sứ mệnh rồi quay về. Trò chơi tiếp tục.
Tôi bất hạnh trở thành bia đỡ đạn ở lượt thứ hai, liền dùng ánh mắt đáng
thương nhìn Chung Tuấn Hải. Lẽ nào tôi thực sự phải làm chuyện mất mặt như
vậy sao? Cậu ta nhìn tôi bằng ánh mắt cảm thông vô hạn nhưng cũng chẳng biết
làm thế nào.
“Cô thua rồi!” Không biết ai lên tiếng nói câu này.
Lần này đến Ngô Quân cũng trầm mặc, dù sao chuyện này cũng thật mất
mặt.
Tôi mang bộ mặt ủ rũ như đưa đám rời khỏi quán bar, đứng ngoài đường
một lát, con đường vắng vẻ chẳng có lấy một chiếc xe, thật không biết là bất
hạnh hay may mắn nữa.
Tôi bắt đầu cảm thấy tức giận. Một buổi tối đang tốt đẹp, tôi vốn có thể ở
nhà ăn cơm tôi, lặng lẽ nằm trên chiếc giường ấm áp đọc sách, bây giờ thì hay
rồi, đứng ngoài đường cho gió đêm thổi vù vù, chỉ để nói với một người lái xe
qua đường câu: “Tôi bị thần kinh.” Đúng là chẳng còn gì để nói.
Cuối cùng cũng có một chiếc xe đi qua, tôi cô gắng khống chế nhịp tim,
bước chân nhẹ bẫng, sốc lại tinh thần rồi giơ tay ra vẫy vẫy. Chiếc xe đó dần
giảm tốc độ, hướng về phía tôi. Tôi có thể loáng thoáng nhìn thấy bóng dáng
một người đàn ông ngồi trong xe. Một cô gái đứng vẫy xe ở bên ngoài quán bar,
sao có thể không khiến người ta suy nghĩ bậy bạ.
Nhỡ anh ta kéo tôi lên thì phải làm thế nào? Đang nghĩ ngợi lung tung, thấy
chiếc xe đó đã đến gần, vẻ mặt tôi bỗng trở nên cứng ngắc.
Lúc đó, cánh tay bất ngờ bị kéo mạnh lại, tôi còn chưa kịp định thần thì bên
tai đã vang lên giọng nói của Chung Tuấn Hải.
“Đồ ngốc, còn không mau chạy đi! Đứng đây chờ ăn mắng sao?”
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Tôi bỗng bừng tỉnh, chân nam đá chân chiêu bị kéo chạy ra đường lớn.
Nơi cửa quán bar ở phía xa có người hét lên: “Thật vô liêm sỉ! Có người chơi
xấu kìa!”
Chúng tôi cứ chạy như hai con chuột qua đường, chỉ sợ có người đuổi theo,
tâm trạng vừa căng thẳng vừa kích thích.
Tôi chạy đến lúc chân bị chuột rút, nhưng Chung Tuấn Hải vẫn sống chết lôi
tôi về phía trước. Trong lúc đầu choáng mắt hoa, tôi vẫn còn rảnh rỗi nhớ lại lúc
cậu ta chạy cự ly đường dài hồi học tiểu học, được bao nhiêu bạn nữ đứng bên
ngoài hò hét cổ vũ thì mới miễn cưỡng chạy đến đích. Không biết có phải vì cậu
ta ăn bít tết ở nước ngoài mấy năm không mà bây giờ lại khỏe mạnh thế này.
Tôi há miệng thở hổn hển, hét lên đứt quãng: “Dừng... dừng lại... Tôi không
chạy nổi nữa rồi.”
Cuối cùng, cậu ta cũng buông tay tôi. Chúng tôi đứng đối diện thở hổn hển,
sau đó không chút e dè cùng cười phá lên, đến tận khi cười gập cả bụng, lại một
lần nữa thở không nổi.
“Bây giờ phải làm thế nào?” Tôi vừa thở dốc vừa hỏi, vẫn cảm thấy chưa
cười đủ.
“Dù thế nào cũng không thể quay về, nếu không sẽ bị bọn họ ném vào chảo
dầu chiên lên chưa biết chừng.” Cậu ta duỗi chân, ngồi xuống bên hàng rào
cạnh đường dành cho người đi bộ, sau đó mới phát hiện ở khuỷu tay vẫn đang
khoác áo khoác và túi xách của tôi, bèn miễn cưỡng chìa tay ra. “Cầm lấy đi!”
Tôi líu ríu cảm ơn. “Cậu đúng là một người thông minh, làm việc gì cũng để
ý trước sau!” Sau đó, tôi ngồi xuống bên cạnh cậu ta, phải chạy một quãng
đường dài như thế, thực sự tôi cũng thấy hơi mệt rồi.
“Cậu mặc vào đi, cẩn thận kẻo bị cảm lạnh.” Cậu ta ngẩn lên nói với tôi.
Cái lạnh của buổi đêm thấm vào tận xương cốt, cho dù vừa mới vận động
mạnh như thế nhưng nhiệt độ trong cơ thể cũng chỉ duy trì được mấy phút đồng
hồ mà thôi, lúc này từng cơn ớn cạnh kéo tới, tôi vội vàng khoác áo, ngước lên
nhìn màn đêm đen thăm thẳm một vầng trăng khuyết như chiếc móc câu tỏa
sáng trong cô tịch, hệt như một bức tranh.
Tôi bất giác cảm khái. “Đúng là một ngày đáng nhớ, lâu lắm rồi không được
vui như thế này.”
Chung Tuấn Hải “hừ” một tiếng, đáp: “Đúng thế, đúng là một ngày đáng
nhớ, Tần Tú Nghiên lại cắn tôi một cái.”
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Tôi đỏ mặt, bất giác chìa tay ra. “Đưa tôi xem nào, có nghiêm trọng không?”
Tôi kéo tay áo của cậu ta lên, nghiêng người về phía trước, kéo bàn tay lạnh
buốt tới trước mặt. Tôi rõ ràng tôi đã cắn cánh tay còn vết thương cũ ngày
trước. Một vòng răng màu trắng dường như đã mọc rễ ở đó, dấu răng chồng lên
dấu răng cũ, làm hở cả thịt màu đỏ. Tôi bất giác thấy vô cùng xấu hổ, xoa xoa
lên vết thương, mong nó có thể biến mất ngay lập tức.
Một tiếng hít thở khẽ khàng bỗng vang lên bên tai, một hơi thở lạ lẫm dần áp
sát, tôi bất ngờ ngẩng đầu, gương mặt của cậu ta đã kề rất gần tôi, hai con ngươi
đen kịt, giống như bầu trời đêm thăm thẳm vô biên, lại vừa giống như ánh trăng
sao sáng rõ, trong veo.
Trong lòng chợt dâng lên sự căng thẳng, dường như cảm thấy được nguy
hiểm, khó khăn lắm tôi mới quay mặt sang một bên, đứng dậy. Cùng lúc đó, cổ
tay tôi lại bị cậu ta giữ thật chặt, thế rồi trong lúc tôi không đề phòng đã bị cậu
ta kéo vào lòng.
Tôi chật vật giãy giụa, nhưng lực cánh tay cậu ta rất mạnh, hoàn toàn không
giống sự dịu dàng, nhã nhặn ngày thường.
“Tú Nghiên!” Chung Tuấn Hải chỉ gọi một tiếng rồi đột nhiên cúi xuống.
Làn môi ấm áp nhẹ nhàng chạm vào môi tôi, sau đó không chút e dè hôn tôi.
Trong lòng tôi tràn ngập ngạc nhiên và hỗn loạn. Làm sao mọi chuyện có thể
biến thành thế này?
Nhưng trong tiềm thức của tôi lại có chút vui sướng, vùng vẫy để thoát khỏi
sự ràng buộc của lý trí, như miếng bọt biển nổi lên khỏi mặt nước, tôi mệt mỏi
cự lại, cho đến khi bị khuất phục, hai cánh tay bất giác vòng lên cổ cậu ta.
Cảm giác lạnh lẽo lại kéo tới, tôi mở bừng hai mắt, ngại ngùng nhìn người
trước mặt. Thần sắc trong mắt cậu ta làm tim tôi đập thình thịch. Mặc dù ánh
mắt ấy vẫn trong suốt nhưng tôi lại cảm thấy như có một ngọn lửa không kìm
nén được mà bùng cháy dữ dội ở một nơi sâu thẳm trong đó.
Tôi bất an, khẽ đẩy cậu ta ra, cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay của
cậu ta nhưng lại bị cậu ta ôm vào lòng càng chặt hơn.
Làn môi của cậu ta vừa khéo phủ xuống bên tai tôi. “Tú Nghiên?” Một tiếng
gọi trầm thấp mà nỉ non khiến toàn thân tôi chấn động.
Cuối cùng tôi cũng đẩy cậu ta ra, nhẹ nhàng mà kiên quyết. “Xin lỗi!”
Cậu ta nhìn thẳng vào tôi, vẫn chưa từ bỏ ý định truy hỏi: “Là... vì Ôn Tịnh
sao?”
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Tôi gật đầu, lại lắc đầu.
“Tôi chưa từng nghĩ rằng sẽ cùng cậu như thế này.”
“Vậy cậu có hy vọng sẽ như thế này không?” Cậu ta từng bước tiến lại gần.
Tôi nghi hoặc tự hỏi lòng mình, đúng vậy, tôi có hy vọng sẽ như thế này
không?
Hình ảnh ba người chúng tôi đi leo núi vào kỳ nghỉ năm lớp sáu bỗng hiện
lên trước mắt...
Trời rất nóng. Con đường núi gồ ghề. Chung Tuấn Hải đi phía trước, Ôn
Tịnh đi giữa, tôi đi cuối cùng. Thỉnh thoảng Chung Tuấn Hải lại quay lại nói
đùa vài câu để chúng tôi quên đi cái nóng bức và mệt mỏi, bất ngờ bước hụt một
bước rồi ngã lăn xuống con đường núi. Trong tiếng hét chói tai của Ôn Tịnh, tôi
chạy như bay xuống dưới, đỡ cậu ta dậy. Cậu ta cười toét miệng, thản nhiên nói
đùa, tôi chợt hiểu ra cậu ta chỉ muốn làm chúng tôi lo lắng, nhưng đầu gối cũng
đã bị trầy rách da, máu chảy nhìn mà đau lòng. Lòng tôi đau đớn, cau mày lục
tìm trong túi, đúng lúc đó, Ôn Tịnh chạy đến, cầm một chiếc khăn tay sạch sẽ,
băng bó vết thương cho cậu ta một cách rất tự nhiên. Tôi lặng lẽ đứng lùi sang
một bên, nhìn hai người bọn họ an ủi lẫn nhau nhất thời cảm thấy buồn rầu,
cũng không còn cảm thấy hăng hái nữa.
Đúng là như vậy, một lần lùi bước là một lần ngăn chặn sự mông lung trong
lòng, đến khi nó chết lặng, đến khi cảm xúc hóa thành bươm bướm vĩnh viễn
được kẹp trong cuốn sổ lưu niệm của thời niên thiếu đã bao nhiêu năm như vậy,
tôi không nghĩ rằng nó sẽ lại trỗi dậy một lần nữa.
Cách muôn sông nghìn núi, lại không thể ngờ được rằng còn có một vấn đề
đang đợi bản thân mình. Em, có hy vọng như thế này không?
Tôi chỉ thầm cười khổ. Không còn là thiếu nữ ở lứa tuổi dậy thì tràn ngập
ước mơ về tình yêu nữa, tôi của bây giờ luôn luôn nơm nớp lo sợ trong chuyện
tình cảm, giống như đi trên một lớp băng mỏng, chỉ cầu có được sự an nhiên và
chất phác trong nội tâm. Giở qua một trang, khi giở lại trang trước thì nó cũng
đã thay đổi, còn có thêm biết bao lời nói tác động, giống như chúng tôi của hôm
nay, dù trải qua bao nhiêu thăng trầm thì vẫn chỉ là cô nam quả nữ trong mắt
người kia.
“Không, tôi không hy vọng.” Tôi bình tĩnh nhìn cậu ta, nhàn nhạt đáp trả,
cũng không giải thích nhiều, trong lòng bỗng gợn sóng, nói vậy chắc cậu ta
cũng hiểu được.
Chung Tuấn Hải chăm chú truy đuổi theo một tia trốn tránh đột nhiên xuất
hiện trong mắt tôi, cuối cùng, bên khóe môi cậu ta là một nụ cười lạnh lẽo,
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gương mặt anh tuấn dưới ánh trăng càng thêm tái nhợt. Cậu ta ngồi lặng 1ẽ,
dường như trở thành một bức tượng điêu khắc hoàn mỹ.
“Không còn sớm nữa, tôi phải về đây, nhất định là mẹ tôi vẫn đang đợi tôi
về.”
Cậu ta không động đậy, vẫn ngồi ở đó trầm mặc rất lâu, đến nỗi tôi còn nghi
ngờ rằng cậu ta không nghe thấy. Đúng lúc tôi định lên tiếng thì cậu ta đứng
dậy, trên mặt khôi phục lại vẻ tự nhiên như thường.
“Để tớ đưa cậu về.”
Tôi có thiện ý nhắc nhở. “Không cần đâu, tôi bắt xe là được rồi. Cậu đã uống
rượu thì tốt nhất cũng bắt xe về đi, đừng tự lái xe.”
“Ừ.” Cậu ta đáp ngắn gọn, giọng nói có chút hời hợt.
Chúng tôi lặng lẽ đứng bên đường đợi xe, nhất thời cả hai đều không lên
tiếng.
Xe đến, tôi lên xe trước, vừa mỉm cười vừa vẫy tay chào tạm biệt.
Ngồi trong chiếc xe ấm áp mới phát hiện cơ thể mình dường như đã đông
cứng, lúc này lại như băng đá đang dần tan chảy, tôi không kìm được vòng hai
cánh tay lên ôm vai, hy vọng có thể kiềm chế được cơn run rẩy.
Tôi lén quay người nhìn về phía sau xe, hình bóng anh tuấn của Chung Tuấn
Hải vẫn đứng sừng sững ở ven đường, không hề động đậy, dường như đã trở
thành bức phù điêu bằng băng đá.
Trong lòng tôi bỗng cảm thấy đau đớn, trong nháy mắt, tầm nhìn bỗng trở
nên mơ hồ.
Ghi chú:
1. Fur Elise là một trong những bản nhạc dành cho piano nổi tiếng nhất của
Ludwig van Beethoven.
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