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Phần 5

C

hỉ mới một tuần mà Khả Ly như xuống sức. Cũng phải thôi, trước giờ cô

đâu có làm việc cật lực như vậy. Quế Minh thật đúng là tàn nhẫn. Cô ta thật biết
cách khiến Khả Ly hao mòn sức lực cả nhan sắc cũng biến đổi. Khả Ly ghét
Quế Minh ghê gớm.
Hôm nay Khả Ly thấy nhẹ nhõm khi hay tin. Quế Minh đã về Mỹ. Xem như
sóng yên gió lặng được vài ngày.
Buổi chiều, Khả Ly chuẩn bị về thì Ninh Tuấn đến. Anh hắng giọng:
- Hình như hôm nay cô về sớm hơn thường ngày đó.
Quay lại Khả Ly chun mũi:
- Hừm! Về sớm ư? Tôi về đúng giờ đó. Thường ngày tôi bị cô bạn gái của
anh ức hiếp. Bây giờ cô ấy về... quê, anh định lên thế ngôi hả?
Ninh Tuấn nhướng mắt. Anh mới chỉ nói một câu ngắn thôi mà cô tuôn một
hơi. Cô cũng đâu có hiền. Tính tiểu thư trong cô vẫn còn đó chứ. Từ lúc tìm
hiểu về cô, anh như cảm thông số phận của cô. Nhiều lần anh định chia sẻ cùng
cô nhưng lần nào gặp nhau hai người cứ như nước với lửa vậy.
Ninh Tuấn chép miệng:
- Cô có cần phản ứng mạnh thế không? Tôi chỉ hỏi vậy thôi mà.
- Hừm! Anh cũng như cô ta thôi. Anh lại định sai tôi làm việc gì nữa đây?
- Đấm bóp cho tôi.
- Anh...
Khả Ly trợn mắt. Cô phùng má:
- Anh bị điên hả? Tôi bằm nhỏ anh ra bây giờ.
Ninh Tuấn rùn vai:
- Cô làm gì mà dữ vậy? Yêu cầu của tôi cũng đâu có quá đáng.
- Anh còn dám nói nữa hả? Sao anh nham nhở quá vậy? Anh có tin có ngày
tôi lấy keo dán cái miệng đáng ghét của anh không?
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Ninh Tuấn cố trêu đùa:
- Cô đúng là một cô gái có cá tính.
Khả Ly tức không thể tả, cái miệng nham nhở của hắn sao mà đáng ghét
không chịu được Quế Minh mà biết hắn tán tỉnh cô như vầy chắc cô ta tức đến
lên trời ở. Vậy mà không hiểu sao cô ta chịu được hắn mới hay chứ.
Lườm lườm anh, cô quát:
- Đồ điên! Anh tránh ra chưa?
- Tôi thích đứng đây, mắc mớ gì đến cô?
- Anh bị bệnh hả. Lối đi nhỏ xíu, anh lại đứng chắn ngang, làm sao mà tôi đi
được.
Ninh Tuấn nhún vai:
- Ai biết gì cô? Chuyện đó là của cô chứ đâu phải của tôi.
- Anh...
Khả Ly tức khí. Cô dứ dứ nắm đấm vào mặt Ninh Tuấn.
- Tôi không nhịn anh nữa đâu nha. Anh có điên thì đi chết đi. Sống làm gì
cho chật đất.
- Tôi sống để bảo vệ cô đó chứ.
- Hứ! Anh mắc bệnh hoang tưởng lâu năm hả? Anh không hại tôi là may rồi.
Ở đó mà bảo vệ tôi. Nói mà không biết ngượng miệng hả?
Ninh Tuấn chép miệng:
- Nói chuyện với cô chán phèo. Cô chẳng chút hiểu biết nào cả.
Khả Ly chau mày:
- Anh muốn nói gì vậy hả?
Ninh Tuấn muốn nói cho cô nghe những chuyện anh đã làm cho cô nhưng
anh lại thôi. Cho cô biết, mắc công cô lại khó xử. Thà là trước mặt cô, anh là kẻ
ác thì hay hơn.
Ninh Tuấn tiu nghỉu:
- Tôi nói gì kệ tôi. Cô ghét tôi lắm mà, chú ý đến lời nói của tôi làm gì.
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- Đồ khó ưa!
Ninh Tuấn nheo nheo mắt:
- Tôi chưa thấy ai như cô. Ngay cả chuyện phải nói chuyện với cấp trên thế
nào mà cũng không biết.
Khả Ly trề môi:
- Thấy ớn! Xin lỗi anh nha. Tôi chưa hề xem anh là chủ hay cấp trên gì đó.
- Vậy cô xem tôi là gì?
- Khỉ chưa tiến hóa, mà là con khỉ xấu nhất trong đàn.
- Cô…
Ninh Tuấn trợn mắt. Anh véo tay Khả Ly.
- Con vịt bầu xấu xí này bộ muốn bị đòn hay sao đây? Có dám nói tôi như
vậy ư?
Khả Ly đẩy mạnh anh ra:
- Có gì mà không dám chứ? Tôi gọi anh là khỉ đó, anh làm gì tôi?
Khả Ly kênh kênh mặt. Ninh Tuấn ngây người. Lúc này nhìn cô đáng yêu
làm sao? Mà cũng lạ thật. Cô càng giận, anh lại càng thấy đáng yêu.
- Tôi móc con mắt anh ra bây giờ.
Ninh Tuấn giật mình:
- Cô làm gì mà hung dữ quá vậy? Cỡ cô không cần xem sách, tôi cũng biết
thế nào cô cũng bị ế, ở giá suốt đời.
Khả Ly phùng má:
- Tôi mà ở giá thì tôi cũng trù ẻo anh bị ế vợ hà. Đồ khó ưa.
- Tôi ế, cô cũng ế. Chúng ta là một đôi rồi.
- Đôi cái đầu anh. Mặt tôi như vầy mà một đôi với anh hả? Về trùm mền ngủ
rồi nằm mơ cũng chưa thấy nữa.
- Nè! Bộ cô tưởng dễ có vé là một đôi với tôi lắm hả? Tôi nói cho vui thôi,
chứ cô hả, chẳng có vé đâu.
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Khả Ly giậm chân bứt tóc. Tên quỷ này lại tự đưa mình lên cao rồi đưa cô
xuống đất nữa rồi. Đúng là khó ưa không chịu nổi.
- Hừm! Cũng may là tôi không lọt vào con mắt đen của anh đấy. Nếu không,
tôi sẽ là người phụ nữ đáng thương nhất trên đời.
- Xời! Nếu tôi mà có được người vợ như cô chắc tôi phải... nạp thêm thiếp
quá.
Khả Ly bĩu môi:
- Người gì đâu nói chuyện chảnh thấy ớn. Nói tóm lại, bây giờ tôi không
muốn tranh cãi với anh nữa. Tôi về.
Ninh Tuấn cười:
- Về thì cô cứ về. Mai phải đến sớm đấy.
Khả Ly chau mày:
- Không bao giờ có chuyện tôi đến sớm nhé. Mở cửa giờ nào, tôi đến giờ đó.
- Tôi sẽ mách lại chuyện này với Quế Minh.
- Anh mách đi! Tôi thách đó!
Khả Ly “hứ” anh một cái rồi bỏ đi. Ninh Tuấn chỉ biết lắc đầu.


 

Đ

úng là “vắng chủ nhà, gà mọc đuôi tôm”. Biết Quế Minh không có ở cửa

tiệm, Khả Ly cố tình đến trễ để bù lại những ngày đi sớm.
Tung tăng vào tiệm, Khả Ly khựng lại khi thấy vẻ mặt hầm hầm của Ninh
Tuấn. Anh đang khoanh tay trước mặt, nhìn cứ y như một tay xã hội đen cỡ bự
vậy. Khả Ly cố tình đi phớt qua và không nói với anh câu nào. Vào ngăn tủ cất
giỏ xách, Khả Ly nghe tiếng anh phía sau:
- Cô đã đến trễ một tiếng hai mươi phút mười ba giây sáu. Cô giải thích thế
nào đây?
Khả Ly quay phắt lại. Cô lườm lườm:
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- Bộ ngày giờ đó anh bị... sún răng hay sao mà nhớ kỹ quá vậy. Tôi đi trễ thì
kệ... tía tôi. Anh đến sớm hơn tôi, không có người nói chuyện, anh tức hả?
- Hừm! Cô đã đến trễ mà còn dám lớn tiếng ăn nói lung tung sao? Cô đi trễ
thì phải bị trừ lương.
Khả Ly giận dữ:
- Trừ, trừ, trừ! Anh trừ cho đã đi! Tôi xem như làm phước hai tháng này đấy.
Ninh Tuấn rùng mình:
- Tôi nói chơi thôi, cô làm gì mà muốn ăn thịt tôi vậy?
- Tôi còn muốn nuốt chửng anh vào bụng kìa, ở đó mà ăn thịt.
- Đúng là không thể đánh giá một con người bằng vẻ bề ngoài.
- Anh muốn nói gì đây?
- Nhìn cô cũng có vẻ hiền lành. Ai ngờ chỉ là cái vỏ. Còn bên trong là một...
bà chằn.
Khả Ly chau mày thật dữ tợn. Từ nhỏ đến lớn, cô mới gặp một người đáng
ghét như hắn ta. Chắc kiếp trước cô nợ hắn nhiều lắm nên kiếp này cô lãnh đủ.
- Tôi bà chằn thì sao? Anh biết khôn thì đừng đến gần tôi.
- Vậy từ nay tôi sẽ cách xa cô như cách xa một con... virút lây bệnh vậy,
được chưa?
Khả Ly nghiến ngầm:
- Đồ điên!
Khả Ly hằn học. Cô định bước đi thì Ninh Tuấn lại hắng giọng:
- Tôi vẫn chưa nói xong đó.
- Anh còn muốn gì nữa hả?
- Từ nay cô không cần làm móng cho khách nữa.
Khả Ly quay phắt lại. Cô ngó anh lom lom:
- Nè! Anh định học theo Quế Minh cho tôi làm osin nữa hả? Các người đừng
có quá đáng nha. Ức hiếp người thế cô là tội lỗi rất lớn, anh không biết điều đó
hả?
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Nính Tuấn chép miệng:
- Lúc nhỏ cô hay ăn cơm hớt lắm hả?
Khả Ly chun mũi:
- Cơm hớt cái đầu anh! Nhà tôi nấu cơm điện thì làm gì có chuyện đó?
- Vậy sao tôi chưa nói xong mà cô đã nhảy vào miệng tôi rồi.
- Tôi…
Khả Ly khựng lại. Cô quê quê:
- Ai biết anh muốn nói gì.
- Không biết mà cô làm một hơi vậy hả?
- Tôi phải chặn đầu trước chứ.
Ninh Tuấn lườm lườm:
- Hết biết! Cô còn hơn... “bà Tám” nữa.
- Được rồi, tạm đình chiến ở đây. Anh nói đi. Tại sao tôi không được làm
móng cho khách?
- Từ nay cô phải theo Thu Yến để học thêm kinh nghiệm.
- Bộ tay nghề của tôi yếu lắm hay sao mà phải học thêm học bớt?
- Tay nghề của cô cao lắm, cao bằng... ngón út người ta vậy.
- Vô duyên!
Khả Ly liếc mắt, Ninh Tuấn tiếp:
- Bắt đầu từ mai, Thu Yến sẽ đến và cô phải theo cô ấy học hỏi. Dĩ nhiên tiền
lương của cô, tôi vẫn trả.
Khả Ly nheo nheo mắt:
- Anh nói giỡn hay chơi vậy?
- Tôi nói đùa.
Ninh Tuấn lườm lườm:
- Mặt tôi như vầy bộ hay xí gạt cô lắm hả?
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- Xí gạt thì chưa, nhưng đâu phải là không thể xảy ra. Tự dưng anh lại tốt với
tôi tôi phải nghi ngờ chứ.
- Lòng tốt của tôi bị cô nghi ngờ vậy sao? Cô làm tôi mất hứng.
- Tự dưng anh tốt với tôi, ai biết anh có ý đồ gì?
- Thôi đi cô Hai. Tôi chỉ muốn nâng cao tay nghề của cô thôi.
Khả Ly đan tay vào nhau. Cô nói:
- Anh giúp tôi làm gì, tôi không ở lại tiệm này lâu đâu.
- Thời gian dù là ít, nhưng tôi vẫn muốn cô theo Thu Yến học hỏi. Nghe lời
tôi, cô sẽ có lợi.
Khả Ly nhìn nhìn anh:
- Anh lạ thật đấy.
Ninh Tuấn xua tay:
- Cô không cần thấy lạ. Tôi làm vậy là có ý đồ đó.
Khả Ly vỗ tay cái bốp:
- Đó thấy chưa? Tôi nghi đâu là có đó mà. Biết ngay là anh có ý đồ.
Ninh Tuấn chau mày:
- Có hay không là chuyện của tôi. Cô lo mà làm theo yêu cầu của tôi đi.
- Tôi có thể làm theo lời anh. Nhưng anh phải dẹp cái giọng kẻ cả đó đi,
nghe mà chướng tai.
- Được rồi! Tôi sợ cô quá rồi.
Khả Ly chun mũi:
- Vậy thì tốt đó.
- Giờ thì cô làm ơn làm nhiệm vụ đi, bà Tám.
Khả Ly liếc mắt:
- Mới khen đã... té hen rồi.
Cô bĩu môi dài cả thước rồi bỏ đi. Ninh Tuấn nhún vai:
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- Sao mình bị cô ấy mắng hoài mà chẳng biết giận vậy kìa?


 

B

uổi chiều tại quán cà phê Helen, Ninh Tuấn hớp ngụm cà phê. Anh thư

thái:
- Tuyệt!
Thu Yến lườm anh:
- Cậu lúc nào cũng vậy hết, nhấm nháp cà phê mà cứ như đang ăn... thịt rồng
vậy.
Ninh Tuấn cười:
- Đó gọi là thưởng thức hương vị cà phê Trung Nguyên. Như vậy mới là
uống cà phê chứ.
- Tớ thì chẳng có hứng thú với loại thức uống đó.
- Cậu sợ nổi mụn chứ gì?
Thu Yến cười:
- Bởi vậy mới nói, sinh tớ ra là cha mẹ nhưng người hiểu tớ chỉ có cậu thôi.
- Vậy mới gọi là tri âm tri kỷ chứ.
Cả hai cùng cười. Ninh Tuấn chợt vào đề:
- Thu Yến nè! Chuyện lần trước mình nhờ, Yến suy nghĩ thế nào rồi?
Yến pha trò:
- Cậu Tuấn đã lên tiếng thì Thu Yến này đâu dám từ chối:
- Ô! Vậy thì may quá.
- Giúp thì tớ sẽ giúp, nhưng tớ đang muốn biết cô gái ấy là ai.
- Thì là bạn.
- Đơn giản vậy sao?
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Ninh Tuấn chép miệng:
- Yến dừng có suy đoán lung tung. Sự thật cô ấy chỉ là bạn.
Thu Yến gật gù:
- Nếu cậu đã nói vậy thì tớ sẽ truyền hết nghề cho cô ấy.
- Như vậy thì thiệt cho Yến rồi.
Thu Yến xua tay:
- Mình không chú trọng chuyện đó. Mình dạy hết bí quyết nhưng có đạt kết
quả hay không là phụ thuộc vào người học.
- Điều này thì Yến cứ an tâm, cô ấy rất thông minh.
Thu Yến nghi ngờ:
- Mình thấy cậu hay khen cô ấy lắm. Nè! Quế Minh có biết chuyện này
không?
- Không biết! Mình tận dụng thời gian cô ấy về Mỹ để nhờ cậu giúp Khả Ly.
Còn lý do vì sao giờ mình chưa thể nói được. Cậu giúp mình nhé.
- Sao mình có cảm giác như cô gái này rất đặc biệt.
- Đúng là cô ấy rất đặc biệt. Yến cứ tiếp xúc với cô ấy sẽ biết.
Thu Yến gật gù:
- Được rồi. Mai Yến sẽ đến tiệm.
Ninh Tuấn chợt hỏi:
- Liệu chuyện này có ảnh hưởng đến chuyện mở thẩm mỹ viện không?
Thu Yến nhún vai:
- Không sao đâu.
- Cậu vẫn chưa tính đến sao?
- Lần này mình về Việt Nam thật ra là muốn mở thẩm mỹ viện, nhưng mình
mới từ Mỹ về nên muốn tìm hiểu về thị trường trước đã. Mình giúp cậu cũng có
ý đồ đó chứ.
- Vậy sao?
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- Mình muốn tìm hiểu thị hiếu và sở thích của Khách.
Ninh Tuấn cười:
- Cậu cũng hay thật.
- Mình nói trước nha! Sau này mình có mở tiệm, cậu phải phụ một tay đó.
Ninh Tuấn cười sảng khoái:
- Tớ sẽ giúp không những chuyện mở tiệm mà chuyện đăng báo tuyển...
chồng cho cậu nữa.
- Í, trời đất ơi! - Thu Yến nhảy nhỏm - Cậu đừng nói nghe ghê vậy chứ.
Chuyện chồng con hả, mới nghe mình đã sợ.
- Cậu không thích lấy chồng hả?
Thu Yến xua tay lia lịa:
- Tớ tôn thờ chủ nghĩa độc thân. Tớ thích sống một mình.
Ninh Tuấn trêu cô:
- Yến nè! Có khi nào Yến thấy nghi ngờ gì chưa?
- Nghi ngờ gì?
- Giới... tính đó.
- Đồ quỷ!
Thu Yến lườm lườm, cô phùng má:
- Lâu ngày gặp lại cậu vẫn quỷ như ngày nào.
Ninh Tuấn cười ngất:
- Tại cậu bảo sợ lấy chồng nên tớ mới...
Thu Yến cắt ngang lời anh:
- Mới mới gì! Cậu bậy bạ quá đi. Đúng là tớ không thích lấy chồng nhưng là
vì tớ không muốn vướng bận thôi. Tớ ngán bi kịch gia đình lắm.
- Tớ thấy chuyện lấy nhau vui lắm chứ bộ.
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- Thì nhờ tớ đã sống ở Mỹ nên chuyện tình cảm hơi phóng khoáng và giờ tớ
ngán ngẩm.
- Cậu nói cũng phải nhưng cũng phải tính đến tương lai chứ.
Thu Yến xua tay:
- Thôi, đừng nói chuyện này nữa, cậu cứ để tớ lo. Cậu lo cho cô bạn của cậu
kìa.
- Thì tớ đã nhờ cậu giúp rồi.
- Mình có linh cảm như cậu bị trúng... đạn tình rồi.
Ninh Tuấn phì cười:
- Cậu muốn Quế Minh xé tớ ra thành trăm mảnh sao?
- Thấy sao, tớ nói vậy mà.
- Cậu đừng nghĩ lung tung. Tớ giúp cô ấy chỉ vì cô ấy đặc biệt.
Thu Yến gật gù:
- OK! Tớ không nói nữa. Hẹn cậu một tháng sau, tớ sẽ trả lại cậu một Khả
Ly với tay nghề cao.
- Được vậy thì quá tốt. Sau vụ này tớ sẽ hậu tạ.
- Nè! Cậu có hậu tạ gì cũng được nhưng nhớ đừng tuyển... chồng cho mình
nha. Ninh Tuấn bật cười:
- OK! Tớ sẽ để cậu ở... giá luôn.
- Tớ thích vậy mà.
Thu Yến cũng cười. Ninh Tuấn thầm bái phục cô bạn thân.
Hai tuần sau, nhờ Thu Yến dạy rất tận tình nên Khả Ly có tiến bộ nhiều.
Thu Yến thầm khâm phục sự thông minh của Khả Ly:
- Em đúng là nhân vật lạ trong làng làm nail. Từ trước giờ chị chưa thấy ai
học nhanh như em. Mới hai tuần mà em học gần hết bí quyết của chị rồi.
Khả Ly khiêm nhượng:
- Chị quá khen em rồi. Em được như vậy là nhờ chị mà.
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- Nhưng một phần cũng nơi em đấy. Em thông minh lắm, Khả Ly.
- Có lẽ do em đã có căn bản nên em tiếp thu hơi nhanh và cũng nhờ có... thầy
tài mới có trò giỏi chứ.
Thu Yến cười:
- Em khiêm tốn quá. Hèn gì mà Ninh Tuấn bảo em rất đặc biệt.
- Đang vui, Khả Ly khựng lại khi nghe tên Ninh Tuấn. Cô nhăn mũi:
- Hắn nói em đặc biệt ư?
- Hắn? Em gọi Ninh Tuấn như vậy sao?
- Thú thật với chị, em chẳng ưa hắn chút nào.
- Sao vậy?
Khả Ly lắc đầu:
- Em cũng không biết nữa. Tự dưng thấy hắn là em ưa không nổi.
- Vậy sao? Hai người đúng là lạ.
Khả Ly chau mày:
- Sao là lạ hả chị?
Thu Yến ấp úng:
- Ờ tại chị thấy vậy. Mà nè! Sao em không thử bớt ghét Ninh Tuấn một chút
thử xem. Anh ấy rất tốt đó chứ.
- Anh ta là bạn của chị, dĩ nhiên chị thấy anh ta tốt rồi. Còn em với hắn là kẻ
thù mà.
- Trời! Gì mà kẻ thù nghe ghê quá vậy?
- Lúc nào hắn cũng gây ra họa cho em hết. Hễ gặp hắn là em gặp chuyện xui
xẻo. Hắn cứ như là sao chổi của em.
Thu Yến cười:
- Em nói làm chị nhớ đến bộ tiểu thuyết chị vừa xem hôm qua, có nội dung
giống em và Ninh Tuấn.
- Là sao hả chị?
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- Hai nhân vật chính ban đầu như nước với lửa.
- Đó, đó! Em và hắn cũng vậy đó. Bực mình lắm.
Thu Yến tinh quái:
- Em có biết kết cục thế nào không?
- Sao hả chị?
- Họ thành một đôi.
- Cái gì?
Khả Ly nhảy tưng lên. Mặt cô nhăn nhó:
- Kỳ vậy? Ông tác giả có... ngủ quên không mà lại viết kết thúc như vậy?
- Vậy theo em thì kết thúc thế nào mới hay?
- Tốt nhất là để nam chính lên rừng sống một mình để không gây tai họa
nữa. Nữ chính thì sống vui vẻ bên người mình yêu.
- Nhưng người cô ấy yêu là nam chính.
Khả Ly lắc đầu:
- Làm sao được chứ? Cả hai là thù địch mà.
- Nhưng họ yêu nhau cũng được mà.
- Một kết thúc chẳng hay ho gì. Đã là thù thì làm sao mà yêu nhau được.
Thu Yến chép miệng:
- Vậy mới là một kết thúc có hậu.
- Em thì chẳng thấy hay chút nào.
- Có khi nào người đời cũng như trong tiểu thuyết không nhỉ?
- Hổng dám đâu.
Thu Yến nhướng mắt:
- Sao em phản ứng mạnh quá vậy?
- Em...
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- Biết đâu em và Ninh Tuấn cũng có kết quả như vậy.
Khả Ly la làng:
- Í! Chị đừng nói chuyện xui chứ. Chuyện đó thật là khủng khiếp.
- Sao lại khủng khiếp? Chị thấy em và anh ấy xứng đôi lắm.
- Trời ơi! Em đâu dám xứng đôi với hắn. Em với hắn mà là một đôi thì quá
thiệt thòi cho em rồi.
- Em cứ quan trọng hóa vấn đề. Em cứ thử một lần đừng ghét anh ấy, em sẽ
thấy Ninh Tuấn có những điểm rất đáng yêu.
Khả Ly trề môi:
- Hổng dám đâu. Em không thể bớt ghét hắn.
Thu Yến lắc đầu:
- Xem ra, em rất ghét Ninh Tuấn rồi.
- Ủa! Hai người nói chuyện gì mà có tên tôi nữa vậy?
Ninh Tuấn xuất hiện. Khả Ly liếc anh:
- Ai mà thèm nhắc đến tên anh. Anh bị lãng tai rồi.
- Tôi có nghe thật mà.
Thu Yến pha trò:
- Là Khả Ly nhắc tên cậu đó. Cô ấy khen cậu đẹp trai, tốt bụng, tùm lum hết.
Ninh Tuấn sáng mắt:
- Vậy sao?
Khả Ly chen vào:
- Anh nằm mơ đi. Đừng có mừng vội.
- Ủa! Vậy là sao?
- Tôi đang nói xấu anh đó.
Ninh Tuấn tưng tửng:
- Ủa! Tôi nhớ mình đâu có điểm xấu nào. Cô có nhầm không vậy?
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- Trời!
Khả Ly liếc mắt như muốn nuốt chửng lấy anh:
- Anh mắc bệnh hoang tưởng nặng dữ lắm rồi đó. Về tự soi gương xem lại
mình đi, thấy ớn.
- Nè! Cô lâm gì mà nói tôi dữ vậy? Cô có biết nói vậy là vô duyên không hả?
- Tôi nói quá đúng mà vô duyên hả? Không tin, anh hỏi Thu Yến đi.
Thu Yến xua tay:
- Í! Mình không dám tham gia vào cuộc chiến tranh của hai bạn đâu. Mình
sợ lạc đạn.
- Chị làm trọng tài mà, chị cứ đứng ở giữa là được.
- Vậy tôi cho cả hai, mỗi người một thẻ đỏ. Coi như huề.
- Trời! Chị phụ em làm cho tên này thấy hắn rất xấu đi.
Thu Yến nhún vai:
- Sorry! Chị xuống phía sau uống nước. Hai người cứ tự nhiên đấu đi há.
Đợi Thu Yến đi rồi, Khả Ly dẩu môi:
- Tôi cũng không thèm nói chuyện với anh. Xấu tốt gì thì mặc anh.
Khả Ly cũng định nối gót Thu Yến nhưng Ninh Tuấn đã gọi cô lại.
- Tôi có chuyện muốn nói với cô.
- Chuyện mà anh muốn nói chắc là không hay ho gì rồi.
- Nhưng cô vẫn phải nghe vì có liên quan đến cô.
Khả Ly quay lại, cô chau mày:
- Lại có chuyện gì nữa đây?
Đưa cho Khả Ly một tờ giấy, Ninh Tuấn hất mặt:
- Cô đọc đi!
- Gì nữa đây?
Khả Ly cầm lấy tờ giấy rồi lẩm bẩm đọc.
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- Phiếu dự thi “Mười ngón sương hồng”.
Khả Ly nhướng mày:
- Là sao?
- Tôi đăng ký giúp cô rồi đó.
- Anh muốn tôi tham gia cuộc thi này sao?
- Đúng vậy.
Khả Ly phùng má:
- Sao anh lại đăng ký khi chưa có sự đồng ý của tôi? Anh quá đáng lắm.
Ninh Tuấn chép miệng:
- Lâu lâu mới có cơ hội tốt. Tôi nhanh tay đăng ký giúp cô. Cô là thí sinh
cuối cùng đó.
- Tôi không thi.
Ninh Tuấn chau mày:
- Tại sao?
- Tôi không thích.
- Hay cô nhát gan?
- Ai bảo với anh như thế hả?
- Đây là cơ hội tốt mà cô lại bỏ qua. Cô không nhát gan thì là gì?
Khả Ly bặm môi. Cô biết đây là cơ hội tốt nhưng khả năng của cô thì sao?
Cô e mình không thi nổi.
Khả Ly lắc đầu:
- Tôi không thi đâu.
Ninh Tuấn nói như lệnh:
- Tôi đã đăng ký rồi. Cô phải dự thi.
- Sao anh vô lý quá vậy?
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- Cô mới là người vô lý. Một cuộc thi tốt như vầy, mấy năm mới tổ chức một
lần. Khó khăn lắm tôi mới đăng ký được. Giờ cô lại bảo không dự thi là được
sao?
Khả Ly lớn tiếng:
- Tôi không muốn làm trò cười cho mọi người.
- Tại sao lại là trò cười chứ?
- Anh nghĩ tay nghề của tôi có thể dự thi sao?
Ninh Tuấn thở dài:
- Thì ra là cô vì chuyện này. Cô lo sợ cho tay nghề của mình à?
- Như vậy thì đã sao?
- Chẳng sao cả. Đây là vấn đề dễ giải quyết.
Khả Ly nhăn trán:
- Đối với anh thì dễ nhưng đối với tôi thì rất khó.
- Nếu như cô là Khả Ly của hai tuần trước đây thì tôi không dám chắc. Còn
bây giờ, tôi khẳng định, cô dư sức tham dự cuộc thi.
- Anh đừng có nói cho vui miệng. Cuộc thi này tôi không tham gia đâu.
Ninh Tuấn nhún vai:
- Tùy cô thôi. Đây là một cơ hội tốt, tôi định tạo cho cô. Nhưng ai ngờ cô lại
là kẻ nhát gan.
Khả Ly trợn mắt:
- Tôi cấm anh bảo tôi nhát gan nha.
- Cô nhát thì tôi bảo nhát. Chỉ đơn giản là tham gia một cuộc thi mà cô cũng
không dám.
- Tại tôi không thích.
- Ngụy biện thôi.
Khả Ly bực dọc:
- Anh đừng có vô duyên nha.
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Ninh Tuấn cố tình khích tướng:
- Cô sợ nếu không đoạt giải sẽ lại ê mặt với tôi chứ gì?
- Anh đừng có điên. Tôi mà sợ vậy sao?
- Nếu không sợ thì cô tham gia thi đi.
Khả Ly bặm môi. Đây đúng là cơ hội tốt. Hay cô cứ thử một lần. Lỡ có rớt
cũng đâu có hại tới ai. Còn hơn bây giờ cứ bị tên Ninh Tuấn chế nhạo hoài.
Nghĩ như thế, Khả Ly hất mặt:
- Tôi sẽ thi cho anh sáng mắt ra.
Ninh Tuấn nhướng mắt. Anh rất vui nhưng lại cố giấu cảm xúc. Anh lạnh
băng:
- Giờ mới chịu thi sao?
- Tôi thi cho anh thấy.
- Nếu đã tham gia thì phải cố gắng tập luyện đó. Thu Yến sẽ chỉ cô.
- Không cần anh quan tâm. Tự tôi biết phải làm gì.
- Không cần quan tâm ư? Cô có biết anh đã thầm quan tâm cô rất nhiều
không? Nếu cô biết được lòng tốt của anh thì anh chắc rằng cô không ghét anh
như vầy đâu. Nhưng khổ một nỗi anh rất thích tranh cãi với cô. Vì vậy anh
không muốn ra mặt dù đã giúp cô rất nhiều.


 

T

ừ lúc quyết định tham gia dự thi, Khả Ly tất bật với việc luyện tập. Thu

Yến và Ninh Tuấn luôn sát cánh bên cô. Trưa nay, đích thân anh xuống bếp nấu
thức ăn để phục vụ Khả Ly và Thu yến.
Thu Yến cứ gật gù suốt bữa ăn:
- Ninh Tuấn! Cậu giấu nghề nha! Thức ăn do cậu nấu phải nói là “number
one”.
- Vậy sao?
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- Quen cậu đã lâu mà giờ tôi mới biết cậu còn cái tài lẻ này.
Ninh Tuấn được dịp, anh tiến lên:
- Thật ra cũng thường thôi mà. Chuyện nhỏ như con thỏ.
Khả Ly chen vào:
- Anh có cần lên tận chín tầng mây không? Thu Yến nói đùa đó.
Đang vui, Ninh Tuấn cụt hứng:
- Nè! Lâu lâu cô cho tôi lên hương một bữa không được sao? Sao cứ châm
chích tôi hoài vậy?
- Tại vẻ mặt chảnh của anh thấy ghét.
- Tôi có tài thì tôi có quyền chảnh. Cô có cần ganh tỵ với tôi như vậy không?
Khả Ly trợn mắt:
- Cái gì? Mặt tôi như vầy mà đi ganh tỵ với anh hả?
- Chứ còn gì nữa?
- Tôi...
Thu Yến can ngăn:
- Thôi mà! Hai người sao vậy? Cứ chạm mặt là gây. Bộ không thấy chán
sao?
Khả Ly chun mũi:
- Không gây mới chán đó.
Ninh Tuấn nhăn trán:
- Cậu thấy chưa? Tại cô ấy háo chiến chứ mình đâu có muốn.
- Ai cũng thích tranh cãi hết. Xem như là vì mình đi. Hai người đừng cãi nữa
nha.
Khả Ly hất mặt về phía Ninh Tuấn:
- Em không thèm cãi với hắn đâu. Em ăn xong rồi. Em vào rửa tay.
Khả Ly bỏ ra sau. Ninh Tuấn cũng đi theo cô. Thu Yến nhún vai:
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- Chiến tranh từ khu A chuyển sang khu B. Mình là người ở giữa cứ việc
thưởng thức món ngon trước đã.
Vừa lảm nhảm, Thu Yến vừa nhai lia lịa.
Cuối cùng ngày thi cũng đến, Khả Ly hồi hộp:
- Chị ơi! Em lo quá.
Thu Yến trấn an:
- Em đừng lo. Mấy ngày qua chúng ta đã luyện tập rất nhiều. Em phải tự tin
lên chứ.
Ninh Tuấn hắng giọng chen vào:
- Con rùa à! Cô làm ơn bớt nhát một chút đi.
- Anh bảo ai con rùa hả?
Ninh Tuấn lắc đầu:
- Hình như tôi đã đăng ký nhầm cho cô rồi. Lẽ ra cô không nên thi nail, mà
là thi... đấu võ mồm.
- Vô duyên!
- Nè! Nếu cô thích đấu với tôi thì đợi thi xong hãy nói đi. Giờ thì làm ơn
bình tĩnh lại một chút đi.
Khả Ly liếc mắt. Sao mà cô ghét hắn kinh khủng? Nói một câu động viên cô
bộ khó lắm sao? Nói câu đó ra chắc chắn bị á khẩu à? Cứ kiếm chuyện với cô
hoài. Đáng ghét chưa từng thấy.
Khả Ly chun mũi:
- Được. Anh cứ đợi tôi thi xong đi rồi biết. Nếu tôi đậu tôi sẽ... tạm thời tôi
chưa nghĩ ra.
- Trời đất! Cô làm ơn đi. Lo dưỡng sức mà thi. Nè! Đừng có làm tôi mất mặt
đó.
- Mất mặt? Ý anh là sao hả?
Ninh Tuấn cố tình:
- Cô cố mà thi cho tốt đó. Tôi cược cô thắng với giá cao rồi đó.
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- Cái gì? Anh dám lấy tôi ra cá độ hả?
- Sao anh quá đáng vậy hả?
- Có gì đâu mà quá đáng? Tôi đang đề cao cô đó chứ.
- Đề cao tôi mà anh nói kiểu đó hả?
Ninh Tuấn cười:
- Vậy chứ cô muốn tôi nói kiểu nào đây?
Khả Ly làm dữ:
- Tốt nhất là anh lấy keo dán miệng lại đi. Miệng anh cứ lải nhải hoài khiến
người khác khó chịu.
- Có khi nào vào phòng thi mà đầu óc cô cứ nghĩ về tôi không ta? Nè! Đừng
có như thế nha, cô dễ phân tâm lắm đấy.
Khả Ly trề môi dài cả thước:
- Anh đừng có mơ. Chết đi!
Vừa dứt câu, Khả Ly đấm mạnh vào bụng Ninh Tuấn rồi bỏ vào phòng thi.
Ninh Tuấn nhăn nhó:
- Cậu thấy chưa? Cô ấy đầy gai nhọn đấy.
Thu Yến cười:
- Cậu tự nguyện để cây gai đó đâm vào mà, than vãn làm chi.
- Trời! Cậu nói tớ điên sao?
Thu Yến pha trò:
- Cái này người ta gọi là “người điên yêu” đó.
Ninh Tuấn bật cười:
- Cậu lại nữa rồi. Yêu cái nỗi gì? Cô ấy cứ như bà chằn vậy.
- Thì cậu là ông chằn. Quá xứng đôi rồi.
- Cậu cứ trêu tớ hoài. Tớ e thẹn đó nha.
Thu Yến lừ mắt:
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- Cậu là quỷ... râu xanh mà cũng biết e thẹn sao?
- Cậu đúng là hiểu tớ.
Cả hai cùng cười. Ninh Tuấn chợt lo lắng:
- Nè! Hỏi thật nha, cậu thấy Khả Ly có bao nhiêu phần trăm cơ hội đoạt giải
vậy?
- Cậu lo cho cô ấy sao?
- Lo chứ! Lở cô ấy mang tâm lý nặng nề vào phòng thi thì nguy. Nếu không
đoạt giải chắc cô ấy hụt hẫng lắm.
Thu Yến trêu bạn:
- Nếu cô ấy mà biết cậu lo thế này chắc cô ấy yêu cậu đến chết mất.
- Yến đừng có giỡn mà. Tớ lo thật đấy.
- A! Điều này rất hiếm gặp ở cậu nha.
- Tớ bi căng thẳng quá độ rồi. Cậu giúp tớ với.
Thu Yến sáng mắt:
- Cà phê nhé!
Ninh Tuấn gặt đầu ngay:
- OK! Nó sẽ giúp tớ giết chết thời gian cô ấy thi.
- Vậy thì đi.
Cả hai sóng bước bên nhau. Lòng Ninh Tuấn cứ nặng nề lo lắng. Anh nói
thầm:
- Nhỏ ơi! Cố lên!
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