Tác giả: Hạ Thu

EM VỀ TINH KHÔI
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B

ác có cho thì công đúng như thiết kế của cháu không? Nghe ông Thàng

bảo công ty đã hoàn thành, Vĩnh Cơ lo lắng hỏi.
Đúng, dĩ nhiên là đúng rồi - Bước xuống xe, cùng ông sống đôi, ông gật đầu
chắc chắn:
- Bác đã đưa toàn bộ thiết kế của cháu cho kiến trúc sư Lâm. Còn năm lần ba
lượt dặn ông ta cứ theo đó mà làm. Không được thay đổi dù một chi tiết nho?
Kiến trúc sư Trần Lâm. Vĩnh Cơ gật đầu. Anh biết ông tạ Một người tên tuổi
lẫy lừng trong nghành xây dựng. Công trình được giao cho ông thì còn gì an
toàn bằng. Dù sao anh cũng là một kỹ sự Về xây dựng anh không rành lắm.
Bản thiết kế xây dựng nhà máy anh gửi về không phải của riêng Vĩnh Cợ Nó
là công trình của anh và Bob. Bob là bạn và cũng là một kiến trúc sư lừng danh
của Thành phố Boston. Hai đứa tâm đắc công trình này lắm, vì đây là một kiến
trúc vô cùng trọng đại không chỉ chắc chắn, bền, đẹp mà nó còn cải thiện được
môi trường. Tạo cảm giác thoải mái an toàn, giúp công nhân cao năng suất.
Thật ra, là một chuyên gia giỏi. Vĩnh Cơ không thiếu những công ty cầu
cạnh, mời chào với mức lương lý tưởng. Từ chối tất cả, về Việt Nam giúp ông
Thành chẳng qua vì tình bạn của cha và... một phần nhỏ vì mình.
Anh muốn nhân chuyến du lịch này, tìm được một ý trung nhân. Bởi... cả
thành phố Boston, thậm chí cả Châu Âu nữa không một cô nào... làm trái tim
kiêu ngạo của anh phải động lòng.
Đấy cháu nhìn xem. Có phải đã hoàn tất theo ý cháu không? - Đã bước hẳn
vào nhà máy, Ông Thành đập tay lên vai Vĩnh Cơ nói như khoe:
- Được lắm - Vĩnh Cơ hài lòng. Chợt đôi mắt anh nhìn lại. Sao thế này? Hệ
thống toa? nhiệt đâu? Cả bộ phận thông hơi nữa. Đã không làm đúng theo yêu
cầu được thiết kế trên bản ve?
Sơ sài, thô thiể qúa! Vĩnh Cơ bực bội kêu lên:
- Sao lại dùng vật liệu này?
Bác cũng không biết nữa - Ông Thành lo lắng, bấm nhanh điện thoại:
- Để bác hỏi lại kiến trúc sư Lâm. Alô...
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Cho cháu mượn - nóng lòng, Vĩnh Cơ giật điện thoại của ông Thành, trực
tiếp gặp ông Lâm:
- Bác Lâm đó hả? Cháu Vĩnh Cơ chủ nhân của bản thiết kế đây. Cháu muốn
hỏi bác về hệ thống tỏa nhiệt và bộ phận thông hơi. Tại sao lại không đúng theo
yêu cầu?
À... Giọng người bên kia vui vẻ - Tự tôi cho thay đổi đấy.
Sao bác lại thay đổi? - Đôi mày chau lại.
Ông Lâm thản nhiên:
- Vì tôi cảm thấy không cần thiết. Làm theo thiết kế của cậu cầu kỳ và tốn
kém lắm.
Sao lại không cần thiết? - Như giận dữ, Vĩnh Cơ gắt gỏng - Đây là hai bộ
phận giúp điều hoà không khí, tản nhiệt, tạo cảm giác thoải mái cho công nhân.
Vì ở đây, nhà máy nào không cần hệ thống này. Công nhân bị nóng một chút
cũng đâu sao.
Không được - Vĩnh Cơ ngắt ngang lời ông, bực dọc:
- Tôi không đồng ý cách làm ăn tùy tiện của ông. Đề nghị Ông cho người
đến lại sửa ngaỵ Bằng không, tôi sẽ kiện ông về tội xây dựng không đúng thiết
kế đấy.
Nói xong không cho ông Lâm kịp có phản ứng nào, Vĩnh Cơ tắt máy. Mặt
hầm hầm giận.
Công trình lại bị đình trệ nữa rồi. Thật là bực mình qúa!
Đừng nóng, uống miếng nước đi cháu. Trao cho Vĩnh Cơ chai nước khoáng,
mắt ông long lanh sáng, vẻ hài lòng... hay lắm. Quả là không chọn lầm người,
bác thích cung cách dứt khoát, lập trường của cháu.
Một ngụm nước đã làm dịu cơn nóng. Vĩnh Cơ hạ giọng:
- Chẳng phải cháu độc tài hay phát xít gì đâu, nhưng cháu vốn không chịu
nổi cách làm ăn tùy tiện thế. Ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe công nhân mà
ông ta bảo là chẳng có chuyện gì - Ngưng một chút, Vĩnh Cơ nói thêm:
- Thật ra cháu làm chuyện ấy cũng vì năng suất và lợi nhưận của nhà máy
thôi, nếu tinh thần của công nhân sản khoái, sức khỏe dồi dào thì năng suất sẽ
tăng lên.
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Bác hiểu - Gật đầu, ông Thành như không quan tâm đến lời giải thích của
Vĩnh Cơ - bác hoàn toàn đặt hết niềm tin vào cháu. Cháu cứ làm theo ý mình đi.
Cháu sẽ không làm báC thất vọng đâu - Vĩnh Cơ nói với vẻ tự hào.
Ông Thành lại kêu lên:
- Ấy chết, mãi nói ta quên mất. Vĩnh Cơ - để ta đưa cháu đến gặp một người.
Ai thế? Vĩnh Cơ ngơ ngác. Ông Thành nheo một con mắt lại:
- Thư Ký riêng của cháu.
Thư ký riêng! - Vĩnh Cơ kêu lên bất ngờ - Ông Thành nghiêm giọng:
- Một khi giao công ty cho cháu, bác cũng biết mình không nên can thiệp
vào chuyện gì. Nhất là nhân sự. Nhưng bác nghĩ. Cháu mới sng việt nam, chân
ướt chân ráo, lạ giường nên cần được giúp đỡ, bác đã tìm cho cháu một thư ký
giỏi. Tuy nhiên bác chỉ giới thiệu thôi... quyền quyết định là ở nơi cháu.
Vâng, cảm ơn bác đã quan tâm. Tuy nhiên cháu đã... - Vĩnh Cơ muốn bảo
mình đã tìm được trợ lý đắc lực rồi. Nhưng... đã vào đến cửa... anh đành bỏ
ngang câu nói nữa chừng.
Cánh cửa cám ứng điện từ lại mở ra, cho mắt Vĩnh Cơ nhìn thấy một cô gái
với mái tóc dài óng ả, đang cặm cụi chưng lại bình hoa.
Nghe động, cô giật mình quay lại. Đôi mắt bồ câu tròn xoe nhìn Vĩnh Cơ
không chớp. Dường như cô cũng bất ngờ trước vẻ đẹp trai, phong nhã của Vĩnh
Cơ.
Chào cô! - Vĩnh Cơ không bị vẻ đẹp cô thu hút. Dù bụng thầm khen cô đẹp
qúa. Một vẻ đẹp dịu dàng thuần Châu Á mà trên đất Mỹ anh không tài nào tìm
thấy.
Chào anh - Cô gật đầu, cái giọng thanh thanh, Ông Thành xen vào giữa:
- Để bác giới thiệu chọ Đây là Vĩnh Cơ, tổng giám đốc mới của công ty
"TRường Thiên", còn đây là Minh Thi, cháu ruột kêu bác gái bằng gì vừa tốt
nghiệp ngoại hạng nghành quản trị kinh doanh.
Đây là văn bằng và lý lịch của tôi - Chớp mắt, Minh Thi mỉm cười đưa ra
một sấp hồ sơ dầy kịt:
- Ngoài chứng chỉ tin học ra, tôi còn có bằng cử nhân anh ngữ. Anh xem coi
còn thiếu gì không? Tôi sẽ bổ túc thêm.
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Rất chững chạc và rất tự tim, Vĩnh Cơ thầm nhận xét. Thích hợp trở thành
một thư ký giỏi. Và... anh nhất định sẽ chọn cô, nếu không thầm hứa với lòng
đưa Tử Ân và vị trí này.
Hôm nay đã là ngày thứ ba anh gặp lại bác Thành. Công việc nhiều nên anh
không thể dứt mình vễ xin lỗi Tử Ân. Cũng như để trả cho người đàn bà tốt
bụng kia sáu chục ngàn đã mượn.
Chắc... Tử Ân nghĩ mình đi luôn rồi. Và người đàn bà kia cũng thế. Mấy
ngày nay, thế nào cũng nguyền rủa anh đã đời, cũng nghĩ anh là quân lừa đảo.
Ray rứt qúa! không phải lời nguyền rủa của bà. Anh chỉ lo... sáng ra... không
có vốn bán buôn cả nhà bà phải đói thôi. Rồi ông chồng sáng say, chiều xỉn sẽ
hiểu lầm,sẽ đáng bà.
Làm cách nào để chuột lại lỗi lầm đây? Tối hôm qua, Vĩnh Cơ đã phong sẵn
một bao thơ trị giá một triệu đồng. Dự định, trưa nay xong việc ở công ty, tranh
thủ lúc ăn cơm, đánh xe về gặp bà để trả lại số tiền.
Còn Tử Ân... Vĩnh Cơ nghĩ mãi không tìm ra cách đền bù xứng đáng. Mà có
đền, chưa chắc Tử Ân đã nhận. Cô cứng đầu, bướng bỉnh và đầy tự trọng. Tốt
nhất là tặng cho cô một việc làm.
Đúng vậy, một việc làm với mức lương ổn định. Giúp cuộc sống cô căn bản
hơn. Nhưng việc gì bây giờ? Vĩnh Cơ nghĩ mãi không ra. Tuy chưa tốt nghiệp
đại học, anh cũng không thể cho cô làm công nhân được. Kế toán, tiền lương,
hay quản lý nhân sự. Việc nào xem ra cũng không thích hợp với Tử Ân.
Suy đi, nghĩ lại cuối cùng Vĩnh Cơ thấy tốt nhất là cho làm thư ký. Tuy công
việc này cũng khó, nhưng có mình, anh tin là co làm được. Hơn nữa với chức
vụ thư ký riêng của giám đốc, lương của cô có thể lên tới năm triệu đồng một
tháng.
Nghĩ xong việc này, Vĩnh Cơ thấy nhẹ nhõm cả người. Vừa lên kế hoạch
xong vào cuốn sổ tay thì... đùng một cái - lòi ra cô thư ký giỏi giang xinh đẹp Minh Thi được việc làm, cô sẽ là một trợ thủ đắc lực. Vĩnh Cơ tin như vậy.
Nhưng anh lại đem Tử Ân đổi Minh Thi được.
Chẳng ai bắt bẻ gì anh đâu. Vĩnh Cơ thừa biết. Việc cho Tử Ân làm thư ký
chỉ mới là ý nghĩ của anh thôi. Xong là một người sống có nguyên tắc. Vĩnh Cơ
luon giữ vẫn lập trường của mình trong mọi trường hợp. Có lẽ đó là ưu điểm và
cũng là khuyết điểm của anh.
Vĩnh Cơ, cháu nghĩ gì mà ngẩn người ra vậy? - thấy anh nhận xấp hồ sơ, thừ
người ra lâu qúa, ông Thành lêntiếng nhắc:
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- Bất ngờ quá phải không? Minh Thi đúng là... cô thư ký không tìm đâu thấy
được - Rồi ông quay sang Minh Thi cười vui vẻ:
- Bắt đầu ngày mai cháu có thể đi làm được rồi.
Ồ không - Vĩnh Cơ vội kêu lên:
- Xinh chớ vội, cháu muốn xem lại hồ sơ trước khi quyết định.
Còn xem gì nữa - Ông Thành tỏ vẻ phật lòng - Chẳng lẻ cháu không tin bác.
Cháu tin nhưng... Vĩnh Cơ lúng túng:
- Đó là nguyên tắc làm việc của cháu.
Dượng à! - Minh Thi chợt chen vào với thái độ kẻ tin mình nắm phần thắng
trong tay:
- Cứ để anh ấy xem. Chẳng có gì phải vội. Không được nhận vào làm thì
cháu còn hàng đống công ty cầu cạnh.
Ồ, đừng giận, Ông Thành lo lắng.- Tại Vĩnh Cơ chưa biết đấy thôi. Nhất
định nó sẽ trọn cháu mà.
Vâng! - gật đầu đưa mắt ngó đồng hồ Minh Thi kêu ngạo đứng lên:
- Đã đến giờ cháu hẹn vớigiám đốc Huỳnh, xinh phép được đi trước. Nói
xong, Cô đứng dậy bước đi ngay, không buồn nhìn qua mặt Vĩnh Cơ.
Ồ! được đấy! đưa tay lên sờ nhẹ cọng râu dài mọc dưới cầm, Vĩnh Cơ nghe
thích tính cách của Minh Thi, tự tin, bản lãnh, kiêu kỳ hệt như anh vậy... để lòng
bỗng bâng khuâng không biết chọn Minh Thi hay Tử Ân đây?
Nhìn Minh Thi giận dỗi vò nát đám vi cá trong thau không thương tiếc, bà
Tường bước lại gần:
- Cháu có chuyện bực mình à.
Không trả lời, Minh Thi với tay lấy thau tôm hùm trên giá xuống. Những cái
đầu lại bị ngắt đi vô tội vạ. Bà Tường vội đưa tay cản lại:
- Có phải Vĩnh Cơ không? nó đã làm gì cháu vậy?
Chẳng làm gì - Đẩy hết đám rổ ra xa, Minh Thi dằn dỗi - anh ta dám coi
thường cháu.
Ra thế! gật đầu, bà Tường hiểu lòng cô cháu gái. Nó không chỉ giống bà về
gương mặt, mà cả tính tình cũng giống luôn. Luôn kiêu kỳ, tự thị. Lúc nào cũng
thấy mình trên thiên hạ. Vốn quen được cưng chiều, quen thấy người ta săn đón,
mời mọc mình. Nên không chịu nổi khi lần đầu bị Vĩnh Cơ xem nhe.
Cháu vẫn còn ấm ức với quyết định của Vĩnh Cơ ư?
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Chẳng những ấm ức mà cháu còn tức muốn điên lên - Cầm con dao, Minh
Thi chặt nát cả trái cà chua trước mặt - Dì nghĩ coi. Biết bao công ty cầu cạnh,
năn nỉ cháu về làm thư ký còn chưa được. Vậy mà, Vĩnh Cơ bắt cháu phải thử
việc, phải thử sức với một con Tử Ân nhãi ranh nào.
Dì biết - Bà Tường gật đầu - Và dì cũng tức dùm cháu lắm. Nhưng... dượng
cháu bảo Tử Ân là người cưu mang, giúp đỡ Vĩnh Cơ khi cậu ta gặp nạn. À...
hay là cháu tìm một công ty khác nhận lời đại cho xong. tranh giành, phấn đấu
làm gì cho tức.
Không, - Minh Thi ném mạnh cây dao xuống sân:
- Cháu sẽ không đi đâu cả. Bằng mọi giá cháu phải giành cho bằng được
chức vụ thư ký đó. Nhỏ Tử Ân kia, ba đầu sáu tay, tài giỏi gì mà đòi thi cùng
cháu chứ!
Đúng vậy! - gật đầu, Bà Tường cười hành diện... - cháu thật giống dì lúc
nhỏ. Hiếu thắng, tự tin muốn gì là phải đạt được cho bằng đuyoc. Càng khó
khăn càng thích thú.
Lo nấu đi! Ở đó mà nói hoài. Cái mâm đồng bỗng bị gõ vào, giọng bà Ngọc
vang lên cau có:
- Vĩnh Cơ nó sắp đón Tử Ân về tới đó. Nhiều chuyện quá, giỏi sao không
sanh cho thằng Thành một đứa con đi.
Dạ - Cúi đầu nghe lời mà mắt bà Tường rực lửa. Minh Thi thấy cả, đợi bà
Ngọc bước đi rồi, cô hạ giọng:
- Bà ta vẫn thường xiên xỏ dì vậy ư?
Hai mươi mấy năm rồi, giọng bà Tường nghèn nghẹn - Có ngày nào bà ấy
không nhắc đến vấn đề này. Không chỉ thế mà bà ta còn xúi giục dượng con
cưới vợ lẽ.
Vậy mà dì chịu được sao? - Minh Thi tròn đôi mắt. Sao dì không đòi dượng
ra riêng chứ?
Hàng trăm lần dì đề cập đến vấn đề này, nhưng lần nào cũng bị dượng gạt đi.
Dì bảo ráng chịu đựng thêm vài năm nữa, mẹ già rồi... chỉ có dượng là con một,
làm sao đi được. - Ba Tường cất giọng buồn. Minh Thi nhẹ thở ra:
- Nghĩ cũng tội nghiệp cho dì thật. Chắc là dì buồn lắm.
Không trả lời, bà Tường bưng rổ cua đến nồi súp. Đôi mắt rưng rưng mà
nghĩ đến hoàn cáNh hiện tại của mình, giàu có, đủ đầy... ai cũng nghĩ là bà sung
sướng lắm chứ nào ai biết chính bà là người thiếu thốn nhất đời.
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Một sự thiếu thốn không gì bù đắp được, cũng không bạc nào mua được. Đó
chính là một đứa con. Không phải bây giờ tuổi về chiều bà mới thấy mình cô
độc, mà lâu rồi từ lúc còn trẻ cô... bà vẫn thèm thuồng trộm nhìn người ta bế
bồng con nhỏ. Bao lần rồi, giữa căn phòng trống một mình, bà đã ôm lấy con
búp bê bằng nhựa, hát cho nó ngủ, bà đắm mình vào ảo tưởng.
Bà không thể trách chồng, vì phần lồi hoàn toàn thuộc về bà. Chứng u nan
buồn trứng đà cướp đi của bà khả năng sinh sản. Bà chỉ biết trách mình thôi,
phải chi năm kia bà đừng...
Dì ơi, Vĩnh Cơ về đến rồi... - giọng Minh Thi gấp gáp đưa bà trở về hiện tại.
Rời nồi súp đứng lên, bà đến nép sau cánh cửa, chờ nhìn mặt đối thủ sắp tới của
cháu mình. Đứa cháu mà bà nhử lòng thương nó như con.
Cánh cửa từ từ mở, không chỉ bà Tường, Minh Thi hồi hộp mà cả ông Thành
bà Ngọc cũng ngước mắt lên chờ đợi. Ông thì mong cô ta kém hẳn Minh Thi,
trong lúc bà Ngóc thì ngược lại. Bà mong nó sẽ đánh gục Minh Thi... Chẳng
phải ghét gì cô bé ấy. Chẳng qua vì bà qúa yêu mến Vĩnh Cợ Bà sợ anh cưới
lầm một người vợ chẳng biết sanh con rồi ân hận cả đời như thằng Thành con bà
vậy. Bởi Minh Thi rất giống Cát Tường lấy gì bảo đảm nó không giống luon cái
chứng bệnh vô sinh ấy...
Cánh cửa đã mở ra rồi. Vĩnh Cơ đanh hùng dũng bước vào, theo sau anh là...
một đứa bé con. Vậy là... Tử Ân không đến, mọi người đưa mắt nhìn nhau,
đồng thở ra nhẹ nhõm: Trời ơi, đẹp qúa! Tựa như cung điện vậy.
Như lần đầu đến non tiên, đứa bé nhảy cẫng lên vui mừng.
Cả một nhà trồng toàn hoa. Vĩnh Cơ ơi, anh nhìn kìa, đằng kia có cái gì lạ
qúa... tựa như con bướm vậy.
Ừ, xem thì xem nhớ đừng hái đó. Mỉm cười nhìn Tử Ân nhảy cẫng lên như
đứa trẻ, Vĩnh Cơ nghe thú vị vô cùng. Thật đúng như anh nghĩ, cả đời Tử Ân
không biết cảnh sang trọng là gì, cũng như chưa một lần đặt chân lên xe hơi
vậy! Lúc nãy, leo lên chiếc Rorroll mới mua của anh, cô cứ sò mó lung tung,
miệng hỏi không ngừng. Bấm mãi nút hạn kính xe điện tử làm anh phải ngượng
cùng viên tài xế. Bao nhiêu khí lạnh trong máy điều hoà bị cô là, bay hết ra
ngoài.
Tử Ân coi vậy mà trẻ con ghê lắm. Có những ý nghĩ ngộ nghĩnh vô cùng.
Vĩnh Cơ mỉm cười nhớ lại vẻ mặt ngơ ngác của thím tư lúc anh trả lại số tiền:
- Ủa? vậy mà Tử Ân bảo cậu gởi nó trả tiền tôi ngày hôm qua rồi. Thì ra con
bé nói dối, tự móc tiền túi trả cho cậu.
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Giọng thím tư bùi ngùi thán phục, lòng Vĩnh Cơ cũng nao nao. Nhanh chân
anh đi về phòng của cô, thím tư chợt kêu lên.
Con nhỏ không còn ở đó đâu mà kiếm.
Vậy, cô ấy đâu rồi? - Vĩnh Cơ ngơ ngác, thím Tư thở ra một hơi dài:
- Không có tiền đóng tiền nhà. Nó bị Ông chủ lấy phòng lại rồi. Nghe đâu nó
đã qua chung cư ở tạm góc cầu thang với con Hồng bán hột bí rồi.
Thím Tư dắt hộ con tìm cô ấy nhé? Vĩnh Cơ nài nỉ thím Tư gật đầu nhét
phong bì tiền của Vĩnh Cơ vào túi.
Ừ, để tao dắt đi chọ tao cũng phải trả lại nó sáu chục ngàn.
Dạ, - Vĩnh Cơ bước theo bà, thầm lo cho hành động của Tử Ân. đã túng
thiếu sao lại trả nợ giùm cho anh chứ?
Tử Ân ơi! thằng Vĩnh Cơ nó kiếm mày nè - Chưa đến nơi thím tư đã cao
giọng gọi.
Đang ngồi dán những cành hoa, Tử Ân ló đầu ra khỏi hốc cầu thang, thấy
Vĩnh Cơ, cô hỏi tỉnh:
- Anh còn trở lại làm gì?
Coi con nhỏ hỏi kỳ không - thím tư rầy Tử Ân, cô nhún vai:
- Có gì mà kỳ, giữa con và anh ta đã xong rồi, chẳng còn gì để nói.
Sao không còn? - Vừa nói Vĩnh Cơ vừa đảo mắt quan sát "phòng" của Tử
Ân. Qủa là không tưởng nổi, gốc cầu thang vẫn có thể làm nơi ở được. Chỉ cần
một cái đi văng, một tấm màn kéo qua là trở thành cái phòng ngay.
Còn gì nữa chứ? - Tử Ân lại chăm chỉ cúi xuống cành hoa vải của mình:
- Tôi làm mất của anh cái valị anh đã đập bể con thỏ, xé nát tập của tôi. Huề
cả rồi, anh còn muốn gì nữa chứ?
Tôi muối đến nói cho cô biết rằng, chiếc vali đó tôi đã tìm lại được rồi Vĩnh Cơ thích thú nhìn hai đôi tay khéo léo của hai cô gái. Chỉ với những mảnh
vải vụn và ít keo thôi, một bông hoa hồng đã được hình thành.
Vậy à! - Tử Ân ngẩng đầu lên mừng rỡ: Thật là hay, từ nay tôi không sợ bị
anh làm phiền nữa.
Tôi không làm phiền cô nữa - Vĩnh Cơ bước lên một bước - Tôi chỉ muốn
xin lỗi Tử Ân thôi. Hôm đó vì hiểu lầm, vì qúa nóng, tôi không thể kiềm chế
được mình. Con thỏ hôm đó đà bể rồi, tôi có mua đền cho Tử Ân con khác - Nói
rồi, anh móc trong túi ra một con thỏ thủy tinh thật to, thật đẹp. Nhưng Tử Ân
đã quay mặt đi nơi khác:
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- Dù anh có đền tôi một ngàn con thỏ, cũng không bằng được con thỏ đã bị
bể đâu.
Đúng vậy - Cô bán gái kế bên gật đầu - Con thỏ đó là vật kỷ niệm của sơ Hai
tặng cho nó đó, sơ chết rồi, nên nó qúy con thỏ đó lắm.
Thật ư? - Vĩnh Cơ nghe hối hận. Anh hạ giọng - Xin lỗi Tử Ân, tôi thật tình
không cố ý.
Coi mặt anh kìa! - Tử Ân bỗng phá lên cười lớn - Đùa chút chọc anh thôi,
chứ con thỏ ấy tôi đã dán lại rồi, cô vừa cho tay vào túi lấy ra, Vĩnh Cơ đưa tay
cầm lấy. Đúng là con thỏ bể hôm nào, nhưng được dán thật khéo. Phải chú ý
lắm mới phát hiện ra, Tử Ân lại nói:
- Thật ra hôm đó nghe thím tư kể biết anh vì hiểu lầm... Tôi đã không giận
anh nữa rồi. Chỉ thấy buồn cười thôi. Hôm đó, biết mình ăn cóc, chắc là anh sợ
lắm.
Còn phải nói - Vĩnh Cơ lừ mắt: Suýt tí hại tôi đứng tim chết luon, nói thật
nghe, sức tôi hôm đó giết được cô tôi cũng giết.
Thôi, thôi... - Thím tư chợt xen vào:
- Cho tao nói, hai đứa cứ đẩy qua đẩy lại chắc tơi chiều luon qúa, Tử Ân à,
Vĩnh Cơ nó mới trả tao sáu chục ngàn - tao trả lại mày đây.
Rút phong bì, thím tư xé vội, một xấp tiền rơi xuống đất. Trợn mắt, thím tư
kêu lên:
- Trời đất, sao nhiều dữ vậy nè? - Vĩnh Cơ cháu lấy lộn phong bì hả?
Không có, cúi nhặt xấp tiền lên, Vĩnh Cơ ân cần đặt xuống tay thím tư:
- Số tiền này... cháu biếu thím thôi.
Ôi - Vội đẩy tay ra, thím tư lắc đầu nhanh: Tao không lấy đâu, mày đừng có
làm như vậy.
Đây là tấm lòng của cháu - Vĩnh Cơ chân thành - Xin thím cứ nhận đi.
Nhưng nhiều qúa - thím tư vẫn đẩy ra. Vĩnh Cơ mỉm cười:
- Không nhiền đâu. Bởi... nói thật với dì - Vĩnh Cơ nói nhanh sau một phút
ngập ngừng:
- Cháu chính là giám đốc công ty "Trường Thiên" cháu giàu lắm. số tiền này
không đáng gì đâu. Dì cứ nhận, coi như cháu tặng mấy em, giúp tụi nó mua sách
vở học tập.
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Cậu cho tôi thật hả? - Bây giờ mới cầm xấp tiền, thím tư cảm động nghẹn
ngào... - không biết nói gì hơn để cảm ơn cậu bây giờ. Cậu tốt qúa.
Chút ít thôi, xin thím đừng áy náy. Vĩnh Cơ bóp nhẹ tay bà, rồi hướng mắt
về Tử Ân. Cô cũng qúa bất ngờ trước hành động của anh. Đôi mắt mở tròn ngơ
ngác.
Tôi không tự khoe đâu - Nheo một con mắt, Vĩnh Cơ như muốn bảo với cộ
Nói như vậy, chẳng qua tôi muốn ép thím tư nhận tiền thôi - Như hiểu Tử Ân
gật đầu:
- Không ngờ anh coi vậy cũng rộng rãi qúa, chẳng uổng công mấy ngày tôi
lo lắng cho anh.
Và... tôi cũng sẽ áy náy suốt đời nếu tôi không đền lại cho cô công ơn ấy Vĩnh Cơ chậm rãi.
Tử Ân nhảy nhỏm lên:
- Ê, đừng cho tôi tiền. Tôi không có nhận đâu.
Dĩ nhiên là tôi chẳng bao giờ làm việc khiếm nhã như thế đâu - Vĩnh Cơ
mỉm cười. Tử Ân đưa tay lên ngực thở phào ra:
- Cũng còn may.
Tôi chỉ muốn mời cô về công ty cộng tác thôi - tờ quyết định được chìa ra
trước mắt. Tử Ân cầm lấy đọc rồi ngơ ngác:
- Làm thư ký cho anh, nhưng... tôi chưa tốt nghiệp mà...
Không sao, tôi sẽ chỉ dẫn thêm, cô đồng ý chứ? Thấy cô còn cắn môi chưa
quyết định.Vĩnh Cơ nói thêm:
- Lương cao lắm đấy.
Cỡ bao nhiêu lận?
Ba triệu - Vĩnh Cơ hạ bớt mức lương mình đã định.
Ba triệu - Đôi đồng tử mở to - anh không đùa đấy chứ /.
Không đùa - Vĩnh Cơ đưa một ngón tay lên:
- Nhưng nói trước, công việc sẽ không dễ dàng đâu, cô hãy liệu sức mình
trước khi trả lời.
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Không đâu, tôi đủ sức mà - Tử Ân gật đầu ngay - Vĩnh Cơ nghiêm nét mặt:
- Đừng nói trước, vì trước khi chính thức nhận cô vào công ty, cô còn phái
trải qua thời gian thực tập. Cùng thử việc với cô còn một cô gái nữa.
Thế sao? Giọng Tử Ân chùng đi. Vĩnh Cơ nhướng mắt:
- Sao thế, cô sợ à?
Cũng hơi sờ sợ - Tử Ân nói thật lòng mình - Lỡ không được thì sao? mặt
mũi nào...
Đừng như thế... cố gắng lên... đặt tay lên vai cô, Vĩnh Cơ an ủi, Tử Ân gật
đầu không tin tưởng lắm. Vĩnh Cơ lại nhớ ra một việc:
- À... quên nữa. việc học của cô thế nào rồi. Tử Ân rẫu rĩ:
- Mà dù có nói cũng đâu đủ thời gian, nên tôi đành dành dụm tiền photo lại.
Không cần phải dành dụm đâu - Vĩnh Cơ mỉm cười - máy photo của cô sẽ
giúp cô công việc này dễ dàng thôi.
Ồ, hay qúa! - Mắt Tử Ân sáng bừng lên. Cô đã nhận lời trở thành thư ký của
anh như thế đấy...
Vĩnh Cơ, anh lại đây mau lên, có một hòn non bộ đẹp ơi là đẹp... - giọng Tử
Ân chợt vang, cắt ngay dòng hồi tưởng, Vĩnh Cơ lại nghiêm nét mặt:
- Thôi tham quan bấy nhiêu đó đủ rồi, vào đi thôi - Nhặt dùm cô một chiếc lá
khỏi tóc, anh nhăn mặt - Nhớ đàng hoàng, nghiêm chỉnh đấy. Không được kể ai
nghe chuyện tôi vào bệnh viện.
Nhớ rồi, - Tử Ân gật đầu:
- Nhưng tôi thấy, tiêu chảy có gì là quan trọng đâu. Cũng là một bệnh cơ mà.
Im ngay - Vĩnh Cơ trợn mắt. Tử Ân rụt vai không nói nữa. Cười hì hì, cô
cùng anh bước vào phòng khách.
Da... cháu chào bác trai, bác gái.
Nhìn Tử Ân nhanh nhẩu vòng tay cúi đầu chào lễ phép mà Vĩnh Cơ thót cả
tim lên, trời hỡi, lầm lẫn thế nào mà cô lại gọi bà Ngọc là bác gái. Còn chưa kịp
hết sững sờ lại gọi luôn bà Tường bằng chị:
- Dạ em chào hai chi.
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Tử Ân - Vĩnh Cơ giật mạnh áo cô; - Lầm rồi, đây là bà nội, còn kia mới là
bác gái.
Vậy ư - Tử Ân ngớ người ra. Không chút bối rối, cô đưa tay lên gãi đầu,
cười hì hì biết lỗi:
- TRời ời, sao anh không nói trước để tôi quê qúa độ. Không sao đâu. Dạ,
con chào nội. Chào bác gái. Tại bác trông trẻ qúa!
Xin mọi người thong cảm cho - Vĩnh Cơ phụ lời; - Tính Tử Ân xưa nay vốn
thế. Nông nổi, hồ đồ lắm.
Tử Ân! Nếu lời chào của cô làm mọi người bất ngờ một thì lời giới thiệu của
Vĩnh Cơ làm mọi người sửng sốt đến mười. Nhất là Minh Thị Cô không bao giờ
ngờ nổi, đối thủ của mình lại là con nhóc tầm thường thế.
Với thân hình nhỏ nhắn như đứa bé, Tử Ân chẳng có nét nổi bật gì, gương
mặt nhỏ, xạmđen vì nắng gió, không xài mỹ phẩm, mái tóc thề xỏa ngang vai,
cô lộ rõ bản chất quê mùa với bộ y phục quá ư cũ kỹ. Thời đại người ta mặc áo
lững quần loa, mà cô cứ ngang nhiên mặc áo sơ mi quần túm. Chân lại mang
dép nhựa. Nhìn cô, người ta cứ tưởng một đứa bé bán hàng rong, thật chẳng ra
vẻ thư ký một công ty lớn.
À, ờ... ngồi đi cháu - Chỉ có bà Ngọc là thích thú với vẻ ngoài đời lập dị của
Tử Ân. Có lẽ... vì không ưa dâu, bà ghét luon đứa cháu của dâu. Dù cô ta chẳng
làm gì phật lòng mình.
Được ạ - vô tư như bướm, Tử Ân không để ý đến nét mặt của mọi người, sà
ngay đến bên bà Ngọc, rồi keu lên mừng rỡ:
- Có đãi tiệc nữa à? toàn những món ngon thôi, vừa trông qua đã thấy đói
bụng liền.
Chúng ta nhập tiệc đi - bà Ngọc ra lệnh, Tử Ân nhanh chân đứng lên kéo ghế
cho bà:
- Để cháu ngồi cạnh nội nhé? cháu sẽ gắp thức ăn cho bà.
Như cảm động trước sự quan tâm của cô, bà Ngọc gật đầu, Tử Ân lại kêu lên
khi thấy Minh Thi đang loay hoay tìm chỗ:
- Chị Minh Thi, chị đến đây ngồi cạnh em nè.
Không muốn nhưng lịch sự, Minh Thi đàng bước lại chiếc ghế Tử Ân vừa
kéo ra:
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- Cám ơn.
Không có gì - Tử Ân xua tay, giọng đầy ngưỡng mộ - Chị đẹp qúa! em thích
làm bạn cùng chị lắm. Vậy mà anh Cơ bảo chị sẽ là đối thủ của em. Chà! chắc
em đấu không lại qúa!
Tử Ân - Sợ cô nói lung tung một hồi sẽ lộ hết những điều mình đang giấu,
Vĩnh Cơ lừ mắt - Đừng nói nữa, mau gắp thức ăn cho bà nội đi.
Tuân lệnh, Tử Ân hô to rồi vui vẻ cầm chén của bà Ngọc lên, niềm vui tìm
được việc làm với mức lương cao đã khiến cô hưng phấn. Cứ muốn nói huyên
thuyên mọi thứ không ngừng:
- Ồ món súp cua này ngon qúa, chắc là đặc ở nhà hàng rồi.
Không đâu, chính tôi và Minh Thi nấu đó, bây giờ bà Tường mới cất lời. Cô
bé này hay nói qúa nhưng được cái rất thật tình, không màu mè khách sáo.
Ồ! thật hả? - Đôi mắt mở tròn, sửng sốt - Bác và chị Minh Thi đã nấu. Thật
tài bạ. chẳng bù cho cháu chẳng biết gì, mỗi món súp cà rốt nấu cho Vinh...
Tử Ân - Vĩnh Cơ vội trám vào miệng cô bằng cái đùi gà rán thật to: lo ăn đi,
đừng nói nữa.
Được rồi! - Cúi xuống chén, Tử Ân lại phát hiện ra điều lạ - Cô la to:
- Ôi sao nhiều khăn qúa!
Không nhiều đâu - Minh Thi chứng tỏ sự hiểu biết của mình:
- Chiếc khăn này dùng để trải lên đùi, và chiếc khăn này thì đặc ở đây.
Trải lên đùi để làm gì thế? Tử Ân không hiểu. Minh Thi dịu dàng:
- Để phòng khi mình ăn, lỡ đánh rơi xuống áo quần.
Lớn cả rồi, phải con nít đâu mà đánh rơi chứ? Càu nhàu rồi cũng trải cái
khăn xuống đùi mình, Tử Ân mỉm cười cầm cây nỉa cấm phập xuống cái đùi gà.
Lạy trời! Vĩnh Cơ thở phào ra. Cái đùi sẽ làm cô bớt nói đi.
Bác trai à? Có phải bác là chủ nhân của chiếc điện thoại mà cháu nhặt được
không? - Nhưng... chưa đầy một phút, Tử Ân lại mở máy nói - Hôm đo bác
đánh rơi hay bỏ quên lại hả?
À..Ừ... - Bất ngờ, ông Thành không kịp nuốt hết thức ăn trong miệng, lúng
túng trả lời:
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- Tôi sơ ý bỏ quên.
Cháu cũng đoán vậy - Tử Ân gật đầu:
- Bác coi, cháu nhặt được điện thoại của bác nhưng lại bị người ta giật mất
rồi. Để mai mốt làm có tiền, cháu mua cái khác đền cho bác nhé?
Không cần đâu - Ông Thành xua tay; - Tôi đã mua cái khác rồi.
Bác đã mua điện thoại khác rồi, - Tử Ân reo lớn - cho cháu mượn một lát
được không ạ?
Được thôi - miễn cưỡng, ông Thành cho tay vào túi lấy chiếc điện thoại bé tí
xíu, trao cho Tử Ân. Cô chìa tay ra đón lấy. Lúc kéo về, ngang tô súp,
khônghiểu sao lại vuột taỵ Chiếc điện thoại rơi thẳng vào tô súp đang bốc hơi
nghi ngút, văng tung toé, bắn đầy đầu tóc mọi người. Vì ngồi gần bà Ngọc nên
bà là người bị dính nhiều hết thảy.
Ôi! Tử Ân kêu lên sợ hãi rồi ngẩng người ra.
Thật là hậu đậu qúa đi thôi - Ông Thành bực dọc đứng lên - Điệu này... có
lẽ... cô phải mua điện thoại khác đền tôi thật rồi.
Dạ xin lỗi bác, cháu không cố ý - Nói xong, Tử Ân lật đật khoắn nhanh chiếc
va trong thố súp tìm vớt chiếc điện thoại. Vĩnh Cơ đến bên bà Ngọc ân cần:
- Nội không sao chứ? để cháu lâu cho bà.
Ờ được! gật đầu, ngồi im cho Vĩnh Cơ lau sạch những vết bẩn trên người
mình. Bà Ngọc cảm thấy đau lòng qúa, giá mà bà có được một đứa cháu như
anh. Lẽ nào dòng họ Phan của bà thành tuyệt tự?
Xong rồi - Đà vớt chiếc điện thoại, Tử Ân tất tả ra đằng sau tìm nước rửa.
Đưa mắt nhìn nhau, Minh Thi cùng bà Tường đưa mắt đồng lắc đầu mỉm một
nụ cười. Không cần đấu, qua chuyện này họ biết Tử Ân thua chắc.
Bữa ăn thế là xong, vì mọi người chẳng có ai cònmuốn quay trở lại. Tiếc
món súp chưa được chạm đến muỗng nào, Tử Ân tiu ngỉu cầm chiếc điện thoại
đã lâu khô đến bên Vĩnh Cơ:
- Dường như nó hư rồi thì phải?
Còn nói nữa! giật mạnh điện thoại đặt xuống bàn, Vĩnh Cơ nghe xấu hổ với
mọi người, gắt lớn:
- Lúc nào cô cũng vậy cả, đúng là đồ vô tích sự. Tôi tiếc đã giớithiệu cô.
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Đang sót lòng sợ hãi vì chiếc điện thoại bị hư, lại bị mắng là đồ vô tích sự,
Tử Ân tủi qúa oà lên khóc lớn:
- Thì cũng tại anh thôi, tôi đã bảo mình không đủ khả năng rồi. Còn keu tôi
làm gì rồi mắng tôi như vậy? Tôi hỏng thèm làm nữa đâu...
KHóc xong cô đứng dậy đùng đùng bước đi ngay, Bà Ngọc gọi theo:
- Kìa Tử Ân, đừng đi cháu, ở lại ta nói.
Không quay lại, Tử Ân tấm tức nói:
- Ở lại làm gì? cháu là đồ vô tích sự, chỉ vướng mắt mà thôi.
Tại Vĩnh Cơ nói bậy mà thôi. Cháu không phải đồ vô tích sự. Ở lại đi để bà
bắt nó xin lỗi cháu.
Tử Ân vẫn đứng yên, đôi vai run lêntừng chập. Bà Ngọc hướng mắt về phía
Vĩnh Cơ:
- Cháu thật là quá đáng. Sao bảo Tử Ân như vậy? Lỡ tay thôi, ta đôi khi vẫn
thế. Bảo nó một lời đi.
Nể bà Ngọc và thấy mình cũng có phần qúa đáng. Đã biết tính Tử Ân rồi, có
phải lần đầu đâu mà nóng, Vĩnh Cơ đứng dậy:
- Thì ở lại đi. Tôi rút lại lời vừa rồi, cô không phải là đồ vô tích sư.
Vậy là đồ gì chứ? - Tử Ân lại hỏi - Vĩnh Cơ ngẩn ra một chút rồi mỉm cười:
- Thì là đồ được việc, chịu chưa.
Tha cho anh - Quay lại, Tử Ân mỉm cười ngay, mắt còn ngấn nước. Bà Ngọc
đưa tay vẫy:
- Lại đây, ăn trái cây nè... ui da... bỗng bà nhăn mặt. Tử Ân chạy lại ngay, lo
lắng:
- Bà sao vậy?
Chuyện thường thôi. Bà đấm đấm xuống chân mình; - chứng khớp đó mà,
thôi. Ăn đi cháu.
Dạ, cho tay vào đĩa, Tử Ân bốc ngay miếng lê, cho vào miệng nhai ngấu
nghiến. Bà Tường và Minh Thi lại đưa mắt nhìn nhau. Cả ông Thành nữa, thật
họ không sao hiểu nổi.! người đây tính nguyên tắc như Vĩnh Cơ lại chịu mời cô
bé hồ đồ, bất nguyên tắc Tử Ân kia.
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Có điều này, cháu thật là thắc mắc muốn hỏi nãy giờ mà chưa dám - Tử Ân
lại phá tan không gian tỉnh lặng. Vĩnh Cơ trừng đôi mắt cảnh cáo:
- Gì nữa đây - Cô hãy dẹp ngay những câu hỏi nhăng nhít của mình đi.
Không nhăng nhít đâu - Tử Ân trang trọng:
- Lần này tôi hỏi một câu hoàn toàn nghiêm túc.
Rồi cô quay sang phía bà Tường:
- Bác ơi, cháu muốn biết... hai bác có bao nhiêu người con hả?
Trái vải bỗng rơi khỏi tay lăn xuống đất. Mặt bà Tường tái dần đi, còn ông
Thành thì đứng bật lên khỏi ghế, bỏi đi ngay.
Tôi lại nói sai ư? - Tử Ân ngơ ngác, Vĩnh Cơ dở khóc dở cười, chỉ có bà
Ngọc là hài lòng ra mặt.
Không đâu, cháu nói dúng, hỏi đúng lắm.
Vậy, có bao nhiêu người cháu hả?
Ờ... ta - lại đến lượt bà ấp úng. Không thể để tình trạng này kéo mãi, Vĩnh
Cơ bật đứng lên khỏi ghế, nắm tay Tử Ân anh lôi nhanh ra cửa, mặt cho cô cứ
quay đầu lại la to:
- Vẫn chưa trả lời, bà có bao nhiêu người cháu hả.
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