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Chương 18
Nước Mắt Cứ Chảy Mà Chẳng Có Lý Do

T

iệc cưới được tổ chức ở tầng tám của nhà hàng. Nói là tiệc cưới nhưng

thực ra rất đơn giản, tất cả khách khứa chỉ ngồi hết ba bàn, còn không có những
nghi lễ như một đám cưới bình thường. Cô dâu trang điểm nhẹ nhàng, mặc một
bộ đồ màu đỏ, nhã nhặn, lịch sự nhưng cũng có chút ngượng ngùng ngồi bên
cạnh Tiểu Đường.
Hai má Tiểu Đường ửng đỏ, càng tôn lên vẻ hạnh phúc trên gương mặt. Hôm
nay thân phận cậu ta có chút đặc biệt, không còn vẻ nhố nhăng thường ngày, chỉ
biết thật thà tiếp mọi người ăn uống, thế là quyền chủ động tự nhiên rơi vào tay
một kẻ đa mưu túc trí là Lão Tống.
Anh ta cầm đầu một đám loi choi, liên tiếp tấn công vợ chồng Tiểu Đường,
hỏi tất cả những gì có thể hỏi, nào là lần đầu tiên gặp nhau như thế nào, lần đầu
tiên nắm tay ra sao rồi lần đầu tiên hôn cảm thấy thế nào... Đủ các thể loại có
thể thỏa mãn sự tò mò của bọn họ.
“Khi cầu hôn có quỳ gối không?” Lão Tống tiếp tục bức cung.
“Không nhớ nữa.” Tiểu Đường bị chuốc kha khá rượu, sớm đã đỏ mặt tía tai,
thế là mượn rượu để giả vờ mất trí nhớ.
“Chuyện quan trọng như thế sao cậu có thể không nhớ được? Mau nghĩ đi!”
“Thực sự là không... quỳ.” Tiểu Đường thấy Lão Tống lại rót rượu thì vội
vàng thành khẩn khai hết, nếu lại uống ruợu nữa thì đêm động phòng có vẻ khó
khăn rồi đây.
“Quỳ chân trái hay chân phải?”
“... Chân phải.”
...
“Cuộc thẩm vấn” vẫn còn tiếp tục, tôi lén nhìn đồng hồ, tám rưỡi, mới vậy
mà hai tiếng đã sắp trôi qua. Trong bầu không khí náo nhiệt như thế này, hai gò
má tôi cũng đỏ bừng, hơi thở khó khăn, rõ ràng ở đây đang bị “đốt lửa” mà.
Nhìn tình hình này, có lẽ “lửa” không thể lan đến chỗ tôi được, nhưng thừa
biết Lão Tống là người có lòng dạ thâm sâu, xuất quỷ nhập thần, tôi không dám
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khinh suất, thế là nhân lúc mọi người không để ý liền lén chạy ra ngoài thay đổi
không khí.
Đợi thang máy đến nửa ngày, khi đi xuống đến tầng một, không gian bỗng
yên tĩnh hơn rất nhiều. Bức tường lớn màu vàng kim ở đại sảnh trông thật huy
hoàng, chiếc đèn pha lê như cầu vồng treo ở chính giữa rủ xuống, ánh sáng rực
rỡ chiếu xuống nền làm hiện lên cái bóng ngược rõ ràng, sáng choang đến chói
mắt.
Đôi giày cao gót của tôi nện xuống nền gạch làm vang lên những tiếng “cộp,
cộp”, khiến mấy nhân viên phục vụ đang đứng trước quầy theo bản năng ngước
lên nhìn tôi.
Đi thẳng đến cánh cửa kính bên ngoài, hòa vào cảnh đêm, tôi mới thở ra một
hơi thật dài.
Gió đêm tháng Ba vẫn lạnh thấu xương, vừa thổi tới đã như muốn xuyên
thấu vào cơ thể, lúc này tôi mới hối hận vì không mặc thêm áo khoác mà đã đi
ra ngoài.
Khách sạn ở phía sau tôi, quán bar cũng ở cách đây không xa, nhà hàng, địa
điểm vui chơi giải trí... khắp nơi đều là những ánh đèn đủ màu sắc lấp lánh,
tiếng nhạc rộn ràng, đây lại đúng là thời điểm để vui chơi thỏa thích. Nhưng
người cô đơn thì vẫn mãi là người cô đơn, sự náo nhiệt, ồn ào chỉ làm sự cô đơn
ấy hiện lên rõ ràng hơn mà thôi, không muốn thừa nhận cũng không được. Tôi
nghĩ mình không muốn làm một người đa sầu đa cảm, nhưng lúc này, vẫn cảm
thấy thật tịch mịch, cô liêu.
“Xin hỏi, có cần tôi gọi xe cho quý khách không?” Người bảo vệ đứng ở cửa
lịch sự hỏi tôi.
Tôi lập tức lắc đầu, nghĩ hay là về nhà đi. Buổi tối ăn chơi hưởng lạc, lúc này
lại một mình đứng ở bên cửa khách sạn, đúng là có chút kỳ lạ, rất dễ khiến
người khác hiểu lầm.
Quay người đi lên tầng tám, tôi đi trên hành lang quanh co, một lúc lâu sau
vẫn không nhớ nên đi như thế nào, thật đáng chết vì khi đi ra tôi đã không nhớ
số phòng.
Tôi đành phải dựa vào cảm giác để lần mò từng phòng, cứ đến trước cánh
cửa số ở mỗi gian phòng tôi lại thò đầu vào nhìn.
Trên hành lang thỉnh thoảng lại có nhân viên phục vụ đi lại như con thoi, bọn
họ bận rộn phục vụ trong các phòng. Có người chú ý đến tôi, lịch sự hỏi tôi có
cần họ giúp gì không. Nếu đây là một lễ cưới chính thức thì không nói làm gì, ở
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đại sảnh sẽ bày tên của cô dâu chú rể, lúc này chỉ cần nói tên là có thế tìm ra
được. Đáng thương cho tôi là không thể cung cấp thông tin hay manh mối gì,
đành mỉm cười từ chối rồi tiếp tục tìm kiếm.
Khách khứa ở mỗi phòng không giống nhau nhưng sự ồn ào, náo nhiệt thì
chẳng khác tí nào. Tôi nhanh chóng đi lướt qua kiểm tra từng phòng, cảm thấy
hứng thú vì dù là những người khác nhau nhưng lúc này lại có những biểu hiện
vui vẻ, sung sướng giống nhau, đúng là nhân gian một thời thịnh thế.
Đi một lượt cả dãy hành lang, kiểm tra từng phòng rồi lại rẽ sang lối khác
tiếp tục tìm. Đúng là khách sạn lớn cũng phiền phức, làm gì mà như mê cung
thế này.
Tôi ghé vào một cánh cửa, chuẩn bị lắng tai nghe tiếng nói bên trong thì
bỗng nhiên cánh cửa “cạch” một tiếng rồi mở ra, tiếng cười nói ồn ào xen lẫn
một luồng không khí ấm áp từ trong phòng đập thẳng vào mặt tôi. Sau khi nhất
thời lúng túng, tôi bèn lùi hai bước, càng làm tôi bất ngờ hơn là người vừa bước
ra cửa không phải ai khác, chính là Chung Tuấn Hải.
Lúc này Chung Tuấn Hải mặt mày trắng nõn ửng hồng, có vẻ như cậu ta đã
uống nhiều rượu nhưng ánh mắt cậu ta lại không có vẻ đờ đẫn, vẫn nhận ra
người khác một cách chính xác. Vì nhìn thấy tôi, rõ ràng cậu ta ngẩn người.
“Haizz!” Tôi lịch sự khẽ gật đầu với cậu ta. Trải qua bao nhiêu năm, dù
trong lòng gợn sóng thì ngoài mặt tôi vẫn có thể tỏ ra thản nhiên như thường.
Chung Tuấn Hải nhìn lại phía sau mình theo bản năng, lúc này, cửa đã tự
động đóng lại. Vẻ mặt cậu ta thoáng mê hoặc, nói với tôi: “Cậu... đến tìm tớ à?”
Tôi cười cười. “Không phải, tôi chỉ đi ngang qua đây thôi.”
Nhìn dáng vẻ của cậu ta, cho dù chưa say thì cũng không còn hoàn toàn tỉnh
táo nữa, thế là tôi vẫy tay về phía cậu ta rồi lướt qua người cậu ta, định rời đi.
Mới đi được hai bước thì tôi bỗng đờ người tại chỗ, tay phải đã bị cậu ta nắm
lấy. Giằng co hai cái nhưng cậu ta vẫn không bỏ ra, tôi nhất thời sầm mặt,
nghiêng đầu nhìn cậu ta. “Cậu lại muốn gì nữa đây?”
Cậu ta kéo tôi tới một góc trên hành lang, sáp lại gần, bắt đầu chất vấn: “Tại
sao gần đây cậu toàn tránh mặt tớ?”
Tôi chợt cảm thấy buồn cười, đúng là cao thủ vừa ăn cướp vừa la làng, bất
giác nói: “Câu này ở đâu ra vậy? Chẳng phải cậu cũng không đi tìm tôi sao?”
Cậu ta nghe thấy vậy thì khóe môi khẽ nhếch lên. “Nói như vậy tức là cậu
luôn đợi tớ sao?”
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Tôi trừng mắt một cái, biết rõ miệng cậu ta chẳng nói được lời nào hay ho,
liền không muốn tiếp tục đấu võ mồm với cậu ta nữa, chỉ thở dài một tiếng, nói:
“Buông tay ra, tôi phải đi rồi.”
Cậu ta lại không hề để ý, mắt híp lại, quan sát thật kĩ gương mặt tôi, chân
mày chợt nhíu lại, thấp giọng hỏi: “Cậu... lại đang gặp gỡ ai có phải không?”
Tôi bực mình, đang định mỉa mai lại, rằng tôi gặp gỡ ai thì phải báo cáo với
cậu hay sao?
Nhưng vừa nhìn gương mặt cậu ta lại thấy vẻ cô đơn, hiu quạnh, không hiểu
sao trong lòng tôi chợt mềm đi, bật thốt: “Tiểu Đường ở bộ phận Thiết bị kết
hôn, tôi đến để uống rượu hỷ.”
Tôi nói năng dịu dàng như vậy rõ ràng cũng nằm ngoài dự liệu của cậu ta,
đại khái cậu ta đã quen tôi lúc nào cũng chống đối, cãi vã, lúc này cảm thấy
kinh ngạc, hai đốm lửa vui sướng chợt bừng lên trong mắt, chân mày dãn ra,
miệng nở một nụ cười xán lạn.
“Thật khéo, tớ cũng dẫn mấy vị khách đến đây ăn cơm. Nói cho tớ biết cậu ở
phòng nào, khi nào kết thúc tớ sẽ đến tìm cậu.”
Tôi do dự. “Thôi, có lẽ bên tôi sẽ kết thúc sớm hơn bên cậu, cậu còn đang
tiếp khách xã giao, đừng làm lỡ việc.”
Cậu ta nghe thấy cũng có lý, đành không nói gì nữa. “Vậy lát nữa tớ sẽ gọi
điện cho cậu.”
Tôi thầm cười khổ, người này quả thực là có bản lĩnh được đằng chân lân
đằng đầu, nói thật với cậu ta một câu thì cậu ta lại lên mặt như thế này đây,
dường như đã hoàn toàn quên mất sự xấu hổ “cả đời không qua lại” từ mấy
ngày trước.
“Nhắc lại lần nữa, tôi phải đi rồi.” Tôi thản nhiên nói.
Trước khi buông tay tôi, cậu ta đột nhiên kéo tôi lại gần hơn, ghé sát tai tôi,
nhỏ giọng nói: “Tối nay cậu thực sự rất cuốn hút.”
Những lời ca tụng như thế này được thốt ra từ miệng cậu ta quả là hiếm thấy,
không biết có phải vì vừa rồi tôi đã thành thật trả lời nên cậu ta rất mãn nguyện
hay không, hay lại ỷ vào việc vừa uống chút rượu để bắt đầu thốt ra những lời
không nghiêm túc.
Tôi hất mái tóc, trừng mắt nhìn cậu ta một cái, cố che giấu một tia hoảng
loạn trong lòng. Nhưng chỉ trong nháy mắt, sắc mặt cậu ta chợt thay đổi, ánh
mắt có chút đờ đẫn.
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Tôi bất giác sửng sốt, không biết chỗ nào có vấn đề. Cậu ta lại giơ tay phải
lên, đưa về phía mặt tôi.
Tôi hoảng hốt, cuống quýt lùi về sau trốn tránh, nhưng lại bị cậu ta giữ chặt,
áp sát vào bức tường phía sau.
“Cậu phát bệnh gì vậy? Mau buông tôi ra!” Tôi khẽ hét lên một câu, chỉ
muốn thoát ra nhưng toàn thân bị bao vây trong một không gian nhỏ hẹp giữa
bức tường và hai cánh tay của cậu ta, quả thực chẳng khác nào bị giam trong
một cái lồng.
Cậu ta vẫn ngoảnh mặt làm ngơ trước sự tức giận của tôi, đốm lửa trong mắt
quyến luyến vành tai tôi, kìm thấp giọng, cả gương mặt được bao phủ bởi một
sắc dịu dàng mông lung. “Trước giờ tớ luôn nghĩ khi cậu đeo đôi bông tai này
thì sẽ như thế nào... Quả nhiên là rất hợp với cậu.”
Chung Tuấn Hải đột nhiên cử động làm tôi bị giật mình, hai mắt mở to nhìn
cậu ta.
Cậu ta ở gần như thế này, lúc nói chuyện hơi thở ấm áp phả vào mặt tôi
khiến tôi ngây ngất, trong tim như có một cây nến đang đốt cháy, mỗi lần cậu ta
dừng lại lâu càng làm cho tôi mềm nhũn.
Gương mặt của Chung Tuấn Hải ở ngay trước mặt, dường như chắn hết tầm
nhìn của tôi, vẫn là vẻ tuấn tú thường ngày, chỉ là ánh mắt ngưng lại bên tai tôi
có chút quyến luyến, có chút ngẩn ngơ, lại có chút đau khổ, dĩ nhiên là vẫn...
thâm tình như vậy.
Tôi chợt bừng tỉnh trong chốc lát, thì ra nguyên do là đôi bông tai...
Đôi bông tai này hẳn là có liên quan tới cô gái Chung Tuấn Hải yêu thầm,
nhớ hôm đó, khi nhận món quà này ở trên xe, tôi có nói đùa với cậu ta, giờ nhìn
thấy vẻ mặt thất hồn lạc phách của cậu ta, thì ra đúng là sự thật.
Một cảm giác thất vọng ùa đến. Tận đáy lòng dần cảm thấy lạnh lẽo, tôi sầm
mặt, lạnh lùng hỏi: “Cậu nhìn đã đủ chưa?”
Cậu ta khẽ run rẩy, dường như đã tỉnh táo, thu lại cái nhìn say đắm kia, trong
ánh mắt ấy ẩn chứa mấy phần xa lạ. Cậu ta đột nhiên buông tôi ra, nở một nụ
cười tự giễu mang theo chút gượng gạo. “Xin lỗi!”
Tôi chỉnh lại quần áo và đầu tóc, rồi cứ thế rời khỏi cậu ta, bước đi không
một lần ngoảnh lại.
Đi qua mấy ngã rẽ, tôi càng không phân biệt được phương hướng, nhưng
chẳng nghĩ ngợi được nhiều mà cứ thế đi thẳng về phía trước. Chỉ qua mấy phút
www.vuilen.com

135

Tác Giả: Lan Tư Tư

Người Dịch: Thu Ngân

DUYÊN KIẾP TRƯỚC NỢ KIẾP NÀY

ngắn ngủi mà tôi đã mất đi thú vui tìm kiếm, cảm giác chua xót trong lòng
không ngừng trào lên, trào lên mãi, đến khi cảm thấy những giọt nước mắt nóng
hổi đang lăn trên gò má.
Tôi đành phải đi vào phòng vệ sinh trước, cũng may mà phòng vệ sinh thì
không khó tìm lắm.
Khách sạn sang trọng, đến phòng vệ sinh cũng có những bức tường màu
vàng kim huy hoàng, ánh đèn sáng rỡ chiếu vào cặp mắt đang đẫm lệ của tôi ở
trong gương, thoáng như mộng cảnh, nước mắt cứ chảy mà chẳng có lý do, tại
sao tôi lại cảm thấy khó chịu như vậy chứ? Tôi chẳng thể nào trả lời được, chỉ
biết nhìn vào gương, cẩn thận từng chút lau nước mắt, cho đến khi không còn
dấu vết.
Cuối cùng cũng tìm ra căn phòng đó. Bữa tiệc vẫn diễn ra bình thường, rõ
ràng là đủ náo nhiệt. Tôi liền ngồi vào chỗ của mình.
Na Na nhíu mày chất vấn: “Chị đi đâu vậy, sao lâu như thế mới quay lại?”
“Ra ngoài đi lại một lát. Sao vậy, sắp kết thúc rồi à?”
Na Na nhìn quanh bốn phía. “Cũng sắp rồi. Nhìn kìa, Tiểu Đường “treo”
rồi.”
Tôi nhìn theo hướng Na Na chỉ, quả nhiên thấy chú rể Tiểu Đường mặt đỏ
bừng, dựa vào sofa nửa tỉnh nửa mê, cô dâu thì đang ở bên chăm sóc cho cậu ta.
Lão Tống đúng là một kẻ hung ác mà.
“Làm đến mức này có phải là hơi quá không?”
Tôi nhỏ giọng lẩm bẩm.
“Tú Nghiên... Bọn tôi... vẫn luôn đợi cô đấy.” Giọng nói của Lão Tống chợt
vang lên bên tai, tôi lập tức giật mình đến mức tay run rẩy, vội vàng ngẩng đầu,
ha, thì ra anh ta cũng đã say quắc cần câu rồi.
Lão Tống lảo đảo chỉ vào Tiểu Đường. “Cậu ta... đã hoàn toàn đầu hàng rồi.
Bây giờ đến lượt cô, nói đi nhận tội hay không nhận tội?”
“Nhận tội gì?”
Ánh mắt Lão Tống mông lung, lờ đờ nhưng vẫn không quên cười giảo hoạt.
“Tú Nghiên, cô đang giả vờ hồ đồ với bọn tôi có phải không?”
Đột nhiên tôi bỗng rất muốn được thử cảm giác say rượu, liền cắn răng một
cái, hạ quyết tâm bưng ly rượu lên, hướng về phía Lão Tống. “Như thế này đi,
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tôi cũng không biết nhận tội gì, chi bằng uống rượu đi!” Trong lòng tôi thầm
nghĩ, xem anh còn đỡ được mấy cốc.
Lão Tống cười ha ha. “Được, thật sảng khoái! Nào, cạn ly này trước đã!”
Tôi ngửa cổ, dốc cả cốc rượu vào miệng, tất cả những người có mặt ở đó đều
vỗ tay cổ vũ. Lão Tống cũng không tỏ ra yếu thế, lập tức cạn một cốc.
“Rót tiếp đi! Rót tiếp đi!” Cả đám người kêu gào ầm ĩ.
Cốc rượu nhanh chóng được rót đầy, tôi lại oanh liệt làm một hơi.
Na Na nhìn tôi với vẻ kỳ quái. “Tú Nghiên, chị bị đả kích bởi chuyện gì vậy?
Tại sao lại dám uống nhiều như thế?”
Tôi lớn tiếng nói: “Em nói gì buồn cười thế? Chị thì có thể bị đả kích bởi
chuyện gì chứ? Bây giờ chị đang khỏe mạnh nhất đấy. Nào, uống tiếp đi!”
Từ trước tới giờ tôi không biết mình lại có tiềm năng uống rượu như vậy
đấy. Thấy Lão Tống bại trận, ngoài cảm giác bụng chướng lên khó chịu thì tôi
chỉ thấy trống trải, tịch mịch, bi ai, đến cả say mà tôi cũng không thể.
Tiệc rượu sắp kết thúc cũng giống như nỏ mạnh hết đà, việc tôi uống thả cửa
hôm nay đã trở thành câu chuyện được bàn tán nhiều nhất. Những đồng nghiệp
còn tỉnh táo đều nhiệt tình đề nghị tôi chuyển sang làm ở bộ phận Thị trường
hoặc bộ phận Quan hệ xã hội, ở đó rất cần những nhân tài có khả năng uống
rượu.
Về đến nhà là đúng mười giờ, bố mẹ tôi đều đã ngủ, người lớn tuổi thường
đi ngủ sớm.
Cả người đầy mùi rượu làm tôi cảm thấy rất không thoải mái, liền đi về
phòng lấy bộ quần áo sạch rồi rón rén đi vào nhà tắm.
Mẹ nghe thấy tiếng động liền đẩy cửa đi ra, hỏi tôi bằng giọng ngái ngủ:
“Con về rồi à?”
“Vâng ạ!” Tôi áy náy kìm thấp giọng. “Mẹ đi ngủ đi, con tắm một cái.”
Mẹ gật đầu, lại quay người đi về phòng. Mẹ tôi là như vậy bất luận tôi về
nhà muộn thế nào thì bà cũng phải nhìn thấy tôi rồi mới yên tâm. Cuối cùng, tôi
cũng được thoải mái nằm lên giường, trốn vào tấm chăn mềm mại, ấm áp.
Không biết có phải vì uống nhiều rượu hay không, tinh thần của tôi bỗng
hưng phấn lạ thường, tóc còn hơi ướt nhưng vì sợ làm ồn đến bố mẹ nên tôi
không dùng máy sấy mà mặc thêm chiếc áo rồi ngồi trên giường đọc sách.
Ánh đèn ấm áp tỏa ra những tia sáng màu vàng cam dịu dàng, đây mới là bầu
không khí và mùi hương mà tôi quen thuộc. Tôi thở dài một tiếng, bất giác an
tâm hơn nhiều.
Một lúc sau, điện thoại đột nhiên đổ chuông.
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