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Chương 8

C

hai rượu rơi liên tiếp, tiếng thủy tinh vỡ vụn đinh tai nhức óc. Rượu Tây

nồng độ cao trút ra ào ạt, không gian chật hẹp nồng nặc mùi cồn, cay mũi sặc
sụa. Chân Ý hiểu ra mọi chuyện trong phút chốc, là Thích Hồng Đậu. Không
chỉ giết chết mà nó còn đập vỡ đầu Ngải Tiểu Anh rồi bóp chết tươi, kẻ chống
xã hội mà Ngôn Cách nói chính là nó. Vì muốn bảo vệ con gái, Thôi Phỉ và
Thích Hành Viễn giá họa cho ông nội. Tề Diệu biết sự thật nên bị thiêu sống.
Về phần Thích Miễn, đêm hôm đó anh ta xuất hiện tại biệt thự ở khu nghỉ
dưỡng, nếu anh ta phát hiện ra điều gì bất thường thì bí mật sẽ bại lộ. Chỉ có
biến Thích Miễn thành người chết thay thì chuyện này mới kết thúc được. Thích
Hành Viễn biết sự thật lại hãm hại con trai mình. Xấu xa! Hèn hạ! Chân Ý ghê
tởm đến mức muốn nôn.
Chai thủy tinh vỡ hàng loạt, rượu cồn lênh láng khắp sàn nhà. Cô muốn lao
lên cầu thang nhưng Thích Hồng Đậu đã châm bật lửa, ngọn lửa màu lam nhảy
múa trên tay nó. Chân Ý đứng im, lấy điện thoại ra ấn phím tắt vừa cài đặt để
gọi cho Tư Côi nhưng không có tín hiệu. Cô hơi hoang mang, vội vàng đẩy
khung ảnh nằm ngang trên sàn nhà rồi đặt chân lên để người không dính rượu.
Tuy Vodka nồng độ cao cháy tới cuối cùng sẽ còn lại một phần nước, nhưng
đến lúc đó thì hầm rượu bằng gỗ đã cháy rụi rồi.
Cô nhìn thấy Thôi Phỉ đứng sau lưng Hồng Đậu: “Chị muốn giết tôi?”
“Cô biết quá nhiều.” Vẻ mặt của Thôi Phỉ giống hệt Hồng Đậu lẫn thêm chút
oán hận, “Không phải vừa rồi cô cũng ép tôi vào chỗ chết sao?”
“Tâm lý Hồng Đậu có vấn đề, tại sao chị bao che nó? Thoát được một lần có
thoát được cả đời không? Nó chỉ là trẻ con, sẽ không vào tù đâu. Chị nên đưa nó
đi khám mới phải.”
Giọng Thôi Phỉ đanh thép: “Tôi không giao Hồng Đậu ra đâu, cũng sẽ không
cho thế giới bên ngoài gán cái danh ma nữ lên người nó, để rồi cả đời bị chửi
bới khinh thường. Sống dưới sự chỉ trích của người khác sẽ khiến con người ta
sống không bằng chết! Con gái tôi không thể sống như vậy. Chân Ý, điểm khác
biệt lớn nhất giữa cô và tôi là tôi nguyện hủy hoại tất cả mọi người vì người
thân nhất của mình.”
Chân Ý không thể nào nói tiếp với Thôi Phỉ. Hy vọng dùng lý lẽ thuyết phục
trong cô tan biến, nỗi sợ dần dần ập đến, chỉ muốn thốt “Dù giết tôi rồi thì cũng
sẽ có người khác nghi ngờ chị thôi” nhưng cuối cùng đành kìm lại, cô không
muốn Tư Côi, Giang Giang, Dương Tư… và cả Ngôn Cách cũng chết ngoài ý
muốn. Nghĩ đến anh, trái tim cô như bị xé toạc, đau đớn tột cùng, muốn khóc
thét lên. Cô sắp chết rồi, sẽ không còn gặp lại Ngôn Cách nữa phải không? Bây
giờ anh đang làm gì? Chuẩn bị đi ngủ hay đứng trước chiếc đèn bàn yên lặng
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đọc sách? Nhớ tới dáng hình lặng yên cúi đầu đọc sách của anh, cô đau đến mức
không thở nổi. Cô không muốn chết, muốn kết hôn với anh, muốn ngủ cùng
anh, còn muốn sinh con cho anh…
“Thôi Phỉ.” Chân Ý cố gắng ổn định hơi thở, nhưng không dằn nổi mà nghẹn
ngào: “Chị không thể giết tôi, không thể. Chị đừng giết tôi.” Vừa mở miệng
nước mắt đã tuôn rơi. Cô nhớ Ngôn Cách, cô không muốn chết.
Thôi Phỉ không lên tiếng cũng không nhúc nhích, cụp mắt xuống. Vẻ mặt
Thích Hồng Đậu hờ hững: “Có lẽ thiêu không chết đâu.” Nó quăng thứ trong
tay xuống, chiếc bật lửa kim loại rơi leng keng, ngọn lửa màu lam lóe lên, lan
tràn như gợn nước. Chân Ý hoảng sợ rụt mình lại, cõi lòng lập tức bị nỗi sợ hãi
chiếm trọn, không còn tri giác.
Cửa hầm rượu đóng lại. Lúc đầu ngọn lửa còn cháy dìu dịu, xinh đẹp, không
sắc bén, bé nhỏ mang màu lam nhạt phiêu đãng theo ngọn sóng. Nhưng ngay
sau đó gặp phải giá rượu bằng gỗ, ngọn lửa bám lên liếm láp khắp trần nhà như
dây leo. Chân Ý ngồi xổm trên khung thủy tinh, nỗi sợ hãi giống như một đôi
tay bịt lấy mũi miệng cô, cô ôm đầu, run rẩy liên hồi, nước mắt rưng rưng. Cô
muốn chạy nhưng hai chân không nhúc nhích được, ai đó đã trói chặt chân cô
lại, ai đó đang khóc lóc thê lương: “Mẹ, cứu con với. Con ở đây, con ở đây
mà!”
Giá rượu đổ rầm rầm, mặt đất chấn động, thêm nhiều chai rượu rơi vỡ lốp
bốp dấy lên tia lửa lớn hơn nữa. Khung ảnh và lớp thủy tinh dưới chân lay động,
bỗng nhiên lún xuống vỡ vụn, mảnh thủy tinh cứa vào chân cô, máu chảy ròng
ròng nhưng cô không cảm thấy đau đớn. Cô chỉ ôm đầu run bần bật. Khói ngập
tràn, hun vào khiến mắt cô không mở ra được, nước mắt cứ rơi lã chã nhưng vẻ
mặt cô dần dần không còn cảm xúc. Cô không ngạt thở mà chết đấy chứ?
Ánh mắt cô mông lung, lẩm bẩm hỏi: “Chị gái, sao chị vẫn chưa tới cứu…”
“Chân Ý!” Giọng của Ngôn Cách đây ư?
Mắt Chân Ý lập tức tập trung trở lại, ngẩng phắt đầu lên. Sắc đỏ trong hầm
rượu hừng hực ngất trời, khói lửa mịt mùng. “A!” Cô đau đớn hét lên, cúi đầu
nhìn, trên đùi toàn mảnh thủy tinh và máu tươi. Bị thương lúc nào thế?
“Chân Ý!”
“Ngôn Cách!” Cô mới mở miệng đã hít đầy khói đặc, không khí bị nung đến
mức nóng ran, cô ho sù sụ. “Ngôn Cách, em ở đây, em ở đây!” Chưa dứt lời,
Ngôn Cách đã mở cửa hầm rượu, trông thấy ngọn lửa rừng rực và màn khói
cuồn cuộn bên dưới thì hơi sửng sốt, nhưng ngay sau đó đã quay đi mất tăm…
Chân Ý trợn mắt há mồm, đầu óc phút chốc trống rỗng, không dám tin vào mắt
mình. Đó là Ngôn Cách, nhưng anh chạy mất rồi ư? Trái tim rơi vào vực thẳm
trước nay chưa từng có, cô cắn răng, nước mắt tràn mi: “Ngôn Cách, đồ khốn
kiếp nhà anh!”
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Vừa dứt lời, Ngôn Cách lại xuất hiện, lần này cả người ướt đẫm, cầm thứ gì
đó trong tay nhảy xuống cầu thang. Giá rượu ở phía sau sụp đổ, anh nhào tới
trong màn lửa, dùng một chiếc khăn tắm ướt bọc lấy cô kín mít từ đầu đến chân
như bọc trẻ con. Trong không khí rực lửa, khăn tắm mát lạnh. Anh ôm cô vào
lồng ngực, thân hình cao lớn bao bọc lấy cô. Người anh ướt đẫm, lạnh buốt.
Chân Ý ôm anh khóc òa lên, nhưng chợt thấy yên lòng. Giá gỗ bốc cháy nổ bôm
bốp. Chân Ý giật mình, nhón chân ngẩng đầu nhìn qua bờ vai anh, vừa liếc nhìn
Ngôn Cách đã ấn chặt đầu cô vào lồng ngực. “Ưm…” Miệng cô bị chặn bởi
ngực anh, không phát ra âm thanh nào. Anh ôm cô quá chặt.
Anh vỗ vai cô, giọng nói hơi khàn: “Đừng sợ.” Bẩm sinh anh không biết dỗ
dành, nghe vụng về mà ngốc nghếch.
Chân Ý sửng sốt, sống mũi cay xè, hơi ấm bao vây cô như thủy triều. Thích
anh lâu như vậy, dài đến thế, thật đáng giá.
Ngôn Cách dùng khăn tắm bịt mũi cô, bản thân cũng cúi đầu bịt miệng mũi
mình, má hai người chỉ cách một lớp vải ẩm ướt. Không biết có phải bởi vì
nhiệt độ đám cháy hay không mà thân thể anh nóng đến đáng sợ, hai má đỏ lên.
Dù cách lớp khăn ướt vẫn có thể cảm thấy nhiệt độ hơi thở phả bên tai cô khác
thường. Cô vừa muốn hỏi gì đó thì anh mở miệng, giọng anh truyền qua tấm
khăn không rõ ràng lắm: “Em vừa nói anh cái gì ý nhỉ?”
Chân Ý: “… Bây giờ là lúc hỏi điều này à, ra ngoài thế nào đây?”
“Hình như không ra được rồi.” Anh có vẻ hơi tiếc nuối, “Xem ra chắc sắp bị
nướng thành thịt khô.”
Chân Ý: “…” Rốt cuộc anh tới làm gì?
Vừa định nổi cơn thịnh nộ lại nghe có tiếng cát đá rơi. Ngoài kia có người đổ
đất vào hầm rượu. Cảnh sát ư? Không đúng, cảnh sát sẽ dùng bình chữa cháy…
Là… Chân Ý ngẩng phắt đầu lên: “Em biết anh có cách mà.” Nói xong lại vùi
đầu cọ nhẹ vào ngực anh, giọng khẽ khàng, vẻ sùng bái mập mờ trong mắt trở
nên rõ ràng, ánh mắt lấp lánh viết nên hàng chữ “lấy thân báo đáp”.
Ngôn Cách: “…”
Người bên ngoài nhanh chóng rải đất thành một con đường. Hầm rượu ngập
ngụa khói, Ngôn Cách đỡ Chân Ý đi ra. Chân Ý bị hun nóng cả người, đầu óc
choáng váng, mắt không mở nổi, dựa cả vào người anh, đi theo bước chân vững
vàng của anh. Bên cạnh bỗng dậy tiếng nổ ầm. Cô quay đầu lại, thấy cọc gỗ bị
đốt gãy, mang theo ngọn lửa đổ về phía cô. Cô còn chưa kịp suy nghĩ đã bị đẩy
ra. Nơi khóe mắt, người dập lửa thảng thốt nhìn chằm chằm về phía sau cô, vội
vã vọt tới. Cô sao không đoán được, hoảng sợ quay đầu lại. Ngôn Cách khuỵu
một gối trên mặt đất, tay áo trái bị cháy thành một lỗ to, chiếc giá đã sớm bị
người ta đá sang một bên.
Chân Ý nhảy phắt dậy, xông qua: “Để em xem!”
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“Có gì đẹp đâu.” Anh nghiêng người, tay phải cầm khăn tắm quấn chặt lấy
cô, vòng tay khoác lên vai cô, cố định lại. “Đi thôi.” Nói chưa hết câu đã ho sù
sụ.
Ra khỏi hầm rượu, họ xuống tầng đi tới phòng khách. Mấy người đàn ông
đứng nghiêm trang, cách đó không xa văng vẳng tiếng còi xe cảnh sát. Tư Côi
đứng cạnh ghế sofa nhìn chằm chằm Thôi Phỉ, thấy Chân Ý ra ngoài thì vội
vàng tới xem. Thôi Phỉ tái mặt ngồi trên ghế sofa, thấy Chân Ý mặt mũi lem
nhem lại nhếch nhác thì không ngẩng đầu lên nổi, trái lại Thích Hồng Đậu cực
kỳ điềm tĩnh. Nó ăn mặc như công chúa, giày Hermes, váy D&G, ngay cả dây
buộc tóc cũng của Chanel. Có điều, anh trai chị gái nó thậm chí Tề Diệu đều
xinh đẹp, chỉ có bề ngoài của nó… Hình như Thích Hành Viễn già rồi nên chất
lượng tinh trùng giảm xuống thì phải.
Chân Ý không khỏi liếc nhìn Thích Hồng Đậu lần nữa. Khuôn mặt nó thật
khiến cho người ta khó chịu, trán dẹp, xương quai hàm bạnh, gò má cao, mặt
lệch, mắt hơi xếch, hình dạng đầu cũng kỳ lạ. Chân Ý bất giác nhớ tới một từ cô
đã đọc: Tội phạm bẩm sinh.
Vừa ra ngoài Chân Ý đã hỏi: “Sao anh biết em ở đây, anh sớm biết là Thích
Hồng Đậu phải không?”
“Đúng vậy.” Giọng Ngôn Cách rất thấp, bước đi chậm chạp, sức nặng tì trên
vai cô cũng tăng thêm.
“Vậy mà không nói sớm, không phải chờ tới lúc em sắp bị nướng chín mới
xuất hiện bất thình lình đấy chứ…” Cô bắt đầu liến thoắng.
“Chân Ý…” Anh thều thào gọi cô một tiếng, vai Chân Ý trĩu xuống, chân
như nhũn ra, suýt nữa ngã nhào. Khoảnh khắc trước đó, đầu anh cúi xuống, tất
cả sức nặng dồn lên người cô. Chân Ý hoảng sợ quay lại, đầu anh đã gục lên vai
cô, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch.
“Ngôn Cách!” Chân Ý quay nhanh lại ôm lấy, nhưng không đủ sức, anh
khuỵu xuống khiến cô phải khom người, “Ngôn Cách, anh sao thế? Đừng dọa
em!”
Trước đó khi bị xe tải đâm, vì cứu cô anh đã bị thương nặng, nhưng không
hề nói cho cô biết…
Chân Ý – kẻ đầu sỏ – ngồi bên giường bệnh sám hối. Trong số những người
trông chừng Ngôn Cách có một người cực kỳ không có cảm tình với cô. Anh ta
nói Ngôn Cách vốn bị xe sượt qua, bị thương nặng, vậy mà khăng khăng chạy
đi nghe tòa xử. Sau phiên tòa nghe cô nói muốn tự thú thì lại đi cùng. Sau một
phen hành hạ vất vả, đến tối anh mới đến bệnh viện. Nhưng lo lắng công chúng
kích động vì tin tức sẽ làm hại Chân Ý nên cho người theo dõi cô, kết quả người
theo dõi nói xe cô chạy tới khu nghỉ dưỡng, vì vậy…
Ngôn Cách trên giường bệnh sắc mặt nhợt nhạt như tờ giấy. Anh ngủ mê
man, khuôn mặt tĩnh lặng, không hề mang vẻ đau đớn. Anh vẫn luôn như vậy,
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ngay cả lúc ốm đau cũng lặng yên. Chân Ý gục bên giường, ngón tay đặt lên
lòng bàn tay anh, nhẹ nhàng vẽ vòng tròn. Chỉ tay anh rõ ràng từng nét, đường
tình cảm không phân nhánh, thẳng tắp, rất dài. Cô mơn trớn đường chỉ tay ấy,
thầm thì: “Rõ ràng quan tâm em như vậy thì tại sao phải giữ khoảng cách chứ?”
Lúc Ngôn Cách tỉnh dậy, liền cảm thấy lòng bàn tay ngưa ngứa như có sâu
bò, lại như bị lông vũ mơn trớn. Liếc mắt sang, trông thấy Chân Ý đưa gáy về
phía anh, nằm nhoài thổi hơi nói chuyện với lòng bàn tay anh. Cô đúng là người
nói nhiều, lúc tâm trạng tốt hễ mở miệng là không dừng lại được. Ví dụ như giờ
phút này đây: “… Họ nói không phải, nhưng em cảm thấy rất đúng mà. Đường
tình cảm trên tay anh dài như vậy chứng tỏ anh là người nặng tình, em cũng
vậy, so thử nhé.”
Cô vuốt ve tay anh, bàn tay nho nhỏ đưa tới lòng bàn tay anh, từ từ úp lên,
giữ chặt, kề sát. Cô thò đầu nhìn: “Ơ? Chỉ tay của anh còn dài hơn của em này,
sao có thể chứ? Ồ, bởi vì tay anh lớn hơn…”
“…” Anh đau ốm đến mức này mà tâm trạng cô lại có thể tốt đến thế.
Ngôn Cách đúng lúc nhúc nhích ngón tay.
“Anh tỉnh rồi à?” Chân Ý giật mình, như con gấu nhỏ sợ hãi.
Anh lãnh đạm: “Không, hồi dương thôi.” Còn có tâm trạng nói ngược xem ra
ổn rồi.
Chân Ý cúi đầu, thẳng thắn nhận sai: “Xin lỗi, hại anh mạo hiểm vì em, em
sai rồi, mong anh tha thứ.” Lời nói thành khẩn như học thuộc lòng, thật ra nghe
không hề áy náy, nói được một nửa liền nhếch miệng cười, “Anh làm gì em
cũng được.”
“Nghe vẫn thấy là em được lợi.” Anh nhận ra giờ phút này cô rất vui, khóe
miệng vẫn luôn nhoẻn góc 45 độ, nét cười ở đáy mắt đuôi mày rạng rỡ. Ngôn
Cách chợt hiểu, thì ra như vậy cô sẽ vui. Anh lại không nghĩ vọt vào đám cháy
cứu cô là chuyện gì đáng ca tụng, nhưng cô lại vui đến thế, cười thật ngốc
nghếch.
Tay vẫn bị cô nắm, Ngôn Cách rút nhẹ ra nhưng không suy chuyển. “Sao
không buông tay ra?”
“Em đang nói chuyện với tay anh mà.” Cô mân mê tay anh.
“Anh ở đây, nói gì với nó chứ.” Anh không hiểu nổi suy nghĩ của cô.
“Nói với anh, anh có nghe đâu, bàn tay nối liền với trái tim, như vậy anh sẽ
nghe thấu.” Chân Ý nói thản nhiên, không hề khó chịu. Ngôn Cách lặng thinh.
Anh đâu có không nghe chứ, rõ ràng từng câu cô nói đều khắc vào lòng rồi. Nếu
bây giờ cô hỏi, giờ nào ngày nào tháng nào năm nào cô nói với anh điều gì, anh
không cần suy nghĩ đã có thể trả lời chính xác.
Chân Ý vuốt tay anh nghịch, bất chợt động lòng, cúi đầu đặt một nụ hôn lên
tay anh. Hơi thở phả lên lòng bàn tay anh ướt át và ấm nóng. Anh không động
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đậy, cũng không rụt tay lại. Ngón tay cử động muốn chạm vào mặt cô. Quá lâu,
quá lâu rồi, anh vẫn nhớ xúc cảm mềm mại, nõn nà trên má cô, rất muốn chạm
vào nó.
Ba tiếng gõ cửa ngắt ngang hai người. “Là Ngôn Hủ.” Anh nói.
Một giây sau, Ngôn Hủ và An Dao cùng đi vào. Chân Ý chào: “Hi, Ngôn
Hủ.”
Ngôn Hủ vốn chỉ muốn nhìn Ngôn Cách, bỗng bị Chân Ý điểm danh thì
đứng khựng lại như con cún bị kinh sợ, đôi mắt đen láy đờ đẫn nhìn Chân Ý, xử
lý vài giây mới cứng ngắc đáp lại: “Ừm, Chân Ý.”
Chân Ý không làm khó anh, nhìn sang: “An Dao.”
“Ừ.” An Dao cười rất nhạt, không thân thiết cũng không xa cách.
Phòng bệnh yên tĩnh trở lại, Ngôn Cách không hay nói chuyện, Ngôn Hủ bị
tự kỷ, An Dao cũng không lên tiếng. Chân Ý lại rất thoải mái, vừa vẽ vòng tròn
trên lòng bàn tay Ngôn Cách vừa hỏi: “Vết bỏng trên tay còn đau không?”
“Không đau.”
“Thật ư?” Cô chọc vào lớp băng.
“…” Ngôn Hủ đứng bên thầm nhủ: Như vậy sẽ đau đấy.
“Bác sĩ nói có để lại sẹo không?” Cô ân cần.
“Để lại sẹo hay không đều không sao cả.”
“Sao lại không sao chứ?” Cô trừng mắt, “Để lại sẹo không đẹp.”
“Ừ.” Anh cảm thấy không đẹp cũng chẳng sao.
Chân Ý cười: “Không sao cả, không đẹp em cũng thích.”
“…” Anh nghĩ, cô đúng là thay đổi xoành xoạch, tự mình mâu thuẫn.
Chân Ý lấy chiếc bút đánh dấu màu đỏ trong túi, ôm lấy cánh tay anh, viết
lên lớp băng. Ngôn Cách sửng sốt, muốn giằng ra nhưng Chân Ý giữ lấy tay
anh, siết thật chặt: “Giãy gì chứ? Chỉ viết một câu thôi, ngoan, không đau không
đau.” Nói rồi làm bộ thổi phù phù cho anh.
“Ngôn Cách (trái tim) Chân Ý.” Chân Ý viết xong, buông anh ra.
“Ơ, sao mặt anh đỏ thế?”
“Hơi nóng.” Anh nói ngay.
“Vậy bật điều hòa.” Chân Ý quay đi, “Ngôn Hủ.”
Ngôn Hủ ngồi cạnh bàn trà, đờ đẫn ngẩng đầu lên, ánh mắt liếc xung quanh
rồi nhìn An Dao: “Như Sanh, điều khiển ở cạnh em.”
Như Sanh? Chân Ý lấy làm lạ, An Dao đổi tên rồi à?
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Chân Ý không nghĩ nhiều, hỏi việc chính: “Ngôn Cách, anh biết lý luận tội
phạm bẩm sinh của Lombroso[1] không?”
[1] Cesare Lombroso (1835 – 1909): Nhà tội phạm học người Ý, được coi là
nhà tiên phong của tội phạm học thời kỳ cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX.
Ngôn Cách nhận ra ý nghĩ của cô: “Em muốn nói Thích Hồng Đậu ư?”
“Ừ, nó có nhân cách chống xã hội mà anh nói đó.”
“Không phải.”
“Không phải ư?” Chân Ý không hiểu.
“Dựa theo cách nói kinh điển của nhà tâm lý học, sau khi trưởng thành con
người mới hình thành nhân cách, vì vậy chúng ta không thể nói người vị thành
niên có nhân cách chống xã hội được.” Anh lẳng lặng nói, “Nên nói là rối loạn
hành vi.”
“Vậy nó bị rối loạn hành vi à? Nó không có khả năng đồng cảm cũng như
không bị trói buộc bởi quy tắc và tình cảm sao?” Chân Ý cau mày theo thói
quen, “Nhưng nó còn bé như vậy, tâm lý u tối đó đến từ đâu chứ. Vừa rồi em
nhìn nó liền nghĩ đến tội phạm bẩm sinh của Lombroso, nó có vẻ ngoài gần như
quái dị. Thế nên em nghĩ liệu có phải nó cũng vậy không.”
“Em tin lý luận đó à?” Ngôn Cách hỏi ngược lại, “Tin rằng bản chất tội
phạm tồn tại trong gien di truyền?”
“Không tin lắm. Nhưng em đã từng tra rất nhiều vụ án, phát hiện có vài đứa
trẻ giết người đúng là…” Cô không nói thêm, nói ra nghe cứ như đang kỳ thị.
Ngôn Cách day chân mày, khẽ nói: “Về sau Lombroso đã sửa quan điểm của
mình, cho rằng trừ nguyên nhân bẩm sinh, còn có nhân tố sau này nữa, từ đó
hình thành lý luận tổng hợp về nguyên nhân phạm tội.”
Chân Ý biết sai, mặt ửng đỏ, ngượng ngùng nhún vai: “Em hoàn toàn bị hấp
dẫn bởi quan điểm mới lạ ”nhìn mặt đã nhận ra kẻ phạm tội”, không nhớ tới
điều khác.”
“Bản thân quan điểm mới lạ dễ gây chú ý. Vả lại, quan điểm của Lombroso
khá đối chọi với nhân chi sơ tính bản thiện.” Ngôn Cách nói, “Về phần anh, anh
không cho rằng nhân chi sơ tính bản thiện, cũng không nhận định nhân chi sơ
tính bản ác; vì thế, gia đình, trường học và xã hội mới là điều cực kỳ quan
trọng.”
“À, em biết rồi.” Cô lè lưỡi, bật ti vi, định mở chương trình hài hước cho
Ngôn Cách xem, lại bất ngờ nhìn thấy một tin…
Nghi phạm Thôi Phỉ trong vụ phóng hỏa đã bị bắt, cảnh sát tìm thấy trong
máy tính ở nhà họ Thích và của Thích Hành Viễn có rất nhiều phim và hình ảnh
bé gái. Theo như lời khai của Thích Hành Viễn, Tề Diệu phát hiện ra ông ta
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thích bé gái, dùng điều này uy hiếp yêu cầu 20% cổ phần của họ Thích nên dính
phải họa sát thân.
Đến giờ vẫn không nhắc tới Ngải Tiểu Anh. Quả nhiên Thôi Phỉ và Thích
Hành Viễn rất lợi hại. Để che giấu sự thật Thích Hồng Đậu giết chết Ngải Tiểu
Anh, trước họ lợi dụng bệnh của ông nội lôi kéo Chân Ý vào vụ việc, khi Chân
Ý nghi ngờ và có được đoạn băng ghi âm, họ không đổ oan cho ông nội được
nữa liền quay sang hãm hại Tề Diệu, người biết được sự thật; họ lại lợi dụng
mối bất hòa giữa Thích Miễn và Tề Diệu, hết lần này đến lần khác thử nghiệm
khích bác, cho đến khi cơ hội xuất hiện thì ra tay chuẩn xác. Thậm chí họ còn
muốn ra tay với Chân Ý. Một khi tội lỗi vỡ lở, họ lập tức nhận sai. Về phần
phim và ảnh bé gái của Thích Hành Viễn, rốt cuộc ông ta thật sự biến thái thích
bé gái, hay hao tổn tâm trí chuẩn bị từ trước, chờ khi ngộ nhỡ chuyện Ngải Tiểu
Anh bại lộ, ông ta có đầy đủ động cơ giết người để gánh tội thay Thích Hồng
Đậu? Cuối cùng “vật kỷ niệm” ngâm trong hầm rượu là sở hữu của một mình
Thích Hồng Đậu, hay cả nó và Thích Hành Viễn cùng chung tay cất giấu? Phải
làm thế nào mới vạch trần sự thật được đây?
Chân Ý ở bệnh viện chăm nom Ngôn Cách cả ngày, chập tối cơm nước với
Ngôn Cách xong xuôi, cô nhận được điện thoại của Tư Côi, mấy đứa bạn rủ đi
chơi. Chân Ý liền từ biệt. Lúc tới cửa thang máy, cô nghe thấy An Dao gọi cô:
“Chân Ý.”
“Hả?” Chân Ý quay đầu lại, “Ngôn Cách làm sao à?” Cô không nghĩ ra An
Dao có chuyện gì cần nói với cô.
An Dao lắc đầu, vẻ mặt lãnh đạm: “Tôi có mấy câu muốn nói với cô.”
Chân Ý bỗng dưng lúng túng. Hồi trung học cả trường đồn ầm lên rằng An
Dao yêu thầm Ngôn Cách, nhưng Chân Ý không hề ghét cô ấy. Bởi vì cô ấy
chưa từng theo đuổi anh, không biểu lộ cũng không giải thích. Chân Ý cảm thấy
tính cách của cô ấy rất thờ ơ, tuy không hòa đồng nhưng có vẻ cũng không làm
chuyện xấu. Thế nhưng lời cô ấy nói trong thang máy hôm đó lại khiến Chân Ý
để tâm. Có điều gần đây Chân Ý và Ngôn Cách rất ổn thỏa, An Dao cũng không
gây trở ngại. Chân Ý lại còn nhận ra chỉ cần có mặt Ngôn Hủ, toàn bộ sức chú ý
của An Dao liền dồn lên Ngôn Hủ.
An Dao cụp mắt, đã thanh cao thành thói nên hơi mất tự nhiên: “Tôi rút lại
những lời đã nói trong thang máy hôm đó và nhận lỗi với cô. Nếu cô và Ngôn
Cách đã đến với nhau, tôi thật lòng chúc phúc cho cô.” Thật ra cô không buồn
chú ý tới người cô không quan tâm, cũng không muốn gây gổ, nhưng khoảng
thời gian trước như bị tẩu hỏa nhập ma, may mà không muộn. Cô coi Ngôn
Cách như người thân, tám năm trước, nhà họ Ngôn thù hận Chân Ý, họ mong
Ngôn Cách ở bên bất kỳ cô gái nào khác, chỉ cần không phải là Chân Ý – kẻ hại
anh bị thương thê thảm. Nhưng hiển nhiên duyên phận của họ quá sâu nặng,
không phải ai cũng có thể ngăn cản.
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“Chân Ý.” An Dao không quen cười, ngay cả khi nhận sai cũng bình thản
chừng mực, “Lúc mới đầu tôi thật sự không mong cô và Ngôn Cách ở bên nhau,
nhưng như cô nói, chuyện này không liên quan đến tôi. Dù sao Ngôn Cách vui
vẻ là quan trọng nhất. Tôi nên nói cho cô biết, sau khi cô xuất hiện, ngày nào
Ngôn Cách cũng vui vẻ. Dĩ nhiên, tôi không nhận ra, là Ngôn Hủ cảm thấy thế.”
Vẻ mặt cô không hề gợn sóng, giọng điệu hờ hững không trầm không bổng,
cũng không mang vẻ cực kỳ buồn đau hay áy náy, nhưng Chân Ý vẫn cảm
động. “An Dao, cảm ơn cô đã nói với tôi những chuyện này, tôi…”
“Đừng nói cảm ơn, còn một việc nữa.” An Dao cau mày, khá khó nhọc. Vừa
định mở lời thì có người bệnh đi qua: “Bác sĩ An, hôm nay cô đi làm à, y tá nói
cô nghỉ. Vết thương của con tôi…”
Hôm nay quả thật An Dao nghỉ làm, nhưng vừa nghe bệnh nhân nói vậy liền
cau mày chăm chú lắng nghe. Cô quay đầu nhìn Chân Ý, không chút biểu cảm:
“Tôi tìm cô sau.”
Chân Ý gật đầu, xoay người đi vào thang máy.
Phòng trà tĩnh lặng treo mấy bức màn trúc, trên màn là tranh cung nữ màu
nước, cửa sổ gỗ chạm trổ theo phong cách cổ xưa treo mấy chiếc đèn lưu ly, ánh
sáng mờ ảo mà ấm áp. Trên chiếc bàn gỗ màu đỏ thẫm, ấm trà thủy tinh đun trà
hoa quả, màu sắc tươi đẹp, miếng trái cây khiêu vũ ngược xuôi, hương hoa quả
trong veo ngập tràn. Lâu rồi Chân Ý không tụ họp với bạn bè, nhưng vì bận
lòng chuyện Ngải Tiểu Anh nên không vui chơi hết mình, từ đầu đến giờ vẫn
lười nhác ngồi một bên cời đèn cồn đun trà. Tư Côi biết Chân Ý đã đi tự thú,
vốn định xoa dịu tâm trạng cô bạn nhưng xem ra hiệu quả không tốt lắm. Suy
nghĩ hồi lâu, cô hỏi, “Này, anh Biện Khiêm của cậu đã có bạn gái chưa?”
Vừa hỏi, Dương Tư lại ngẩng đầu nhìn sang.
“Chưa đâu.” Chân Ý cười mờ ám, “Cậu để ý anh ấy à? Lúc học đại học là
nên theo đuổi rồi. Biện Khiêm siêu tốt luôn. Học giỏi, thông minh, làm đâu giỏi
đó. Cậu xem anh ấy đi, không học luật nhưng lại quản lý văn phòng luật đâu ra
đấy.” Nhắc tới ưu điểm của Biện Khiêm, Chân Ý nói liến thoắng: “Giao thiệp
rộng nhưng không gây chuyện, cũng không a dua làm bậy cùng lũ bạn vớ vẩn
kia. Cuộc sống riêng tư sạch bong, cực kỳ tốt.” Cô càng nói càng kích động:
“Bây giờ cậu nhắc tới, tớ cảm thấy hai người rất đẹp đôi.”
Giang Giang cũng phụ họa: “Tư Côi, tóm lấy sếp Biện của bọn em đi. Trong
văn phòng có nhiều người đẹp mê anh ấy lắm, nhưng anh ấy không đa tình chút
nào, lúc nói chuyện với nữ đồng nghiệp không hề mờ ám.”
Dương Tư nghịch điện thoại, trong lòng hơi khó chịu.
Tư Côi hỏi: “Anh ấy thích kiểu con gái gì?”
Chân Ý: “Chủ động, cậu theo đuổi anh ấy đi.”
Tư Côi nghi ngờ: “Ăn ốc nói mò.”
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“Kiểu đàn ông ưu tú như vậy hơn nửa đều kiêu ngạo, con gái phải chủ động
theo đuổi mới được. Cậu thích thì hãy theo đuổi, không thích thì để người khác
theo đuổi chứ sao.”
Tư Côi lườm Chân Ý. Dương Tư nhíu mày, cô cho rằng con gái chủ động
theo đuổi đàn ông là quá tầm thường. Nhưng nghe Chân Ý xúi Tư Côi theo đuổi
Biện Khiêm, cô lại không mấy dễ chịu. Cảm thấy người mình chọn bị người
khác để ý, lại buồn bã vì mình không thể hành động.
Chân Ý cười đùa xong, quay sang hỏi: “Đúng rồi, tình hình của Thôi Phỉ và
Thích Hành Viễn đúng như trên bản tin à?”
Tư Côi: “Thích Hành Viễn thích trẻ con, còn bổ sung chuyện búp bê Barbie.
Nói rằng ông ta định quấy rối nhưng Ngải Tiểu Anh phản ứng dữ dội quá nên
ông ta lỡ tay giết chết cô bé. Về phần hầm rượu, Thôi Phỉ nhận chị ta châm
lửa.” Thích Hồng Đậu bị gạt đi hoàn toàn. Tư Côi hỏi: “Về chuyện ra tòa, cậu
đã nghĩ kỹ chưa?”
“Đàn em của công tố viên Doãn sẽ giúp tớ ra tòa.”
Dương Tư hỏi: “Chân Ý, anh Doãn đối xử với cậu tốt thật đấy, anh ấy không
thích cậu đấy chứ?”
“Có đâu? Chỉ là đàn anh đàn em thôi.” Chân Ý cầm dĩa chọc quả vải trong
chén, “Vả lại, cả thế giới đều biết tớ thích Ngôn Cách, anh ấy ngốc sao?”
Dương Tư mở to mắt: “Cậu bắt đầu theo đuổi Ngôn Cách rồi à?”
“Vẫn chưa, nhưng anh ấy chắc chắn là của tớ rồi.”
“Cậu không để tâm à?”
“Để tâm gì chứ?”
“Tám năm trước, anh ta không nói tiếng nào đã biến mất khỏi quán karaoke
rồi không xuất hiện nữa, thậm chí không nói được câu chia tay.” Dương Tư cau
mày, “Khoảng thời gian ấy cậu chạy khắp nơi tìm anh ta như kẻ điên, cứ như
không còn hồn phách, tóm lấy từng bạn học hỏi Ngôn Cách đi đâu rồi. Cậu
không còn nhớ nữa sao?”
Tư Côi và Giang Giang im bặt, không ngờ Chân Ý trải qua nỗi đau như vậy.
Nụ cười của Chân Ý vơi bớt, cụp mắt giây lát rồi lắc đầu: “Không để tâm.”
“Sao có thể không để tâm chứ, con gái sao có thể dễ dàng tha thứ cho hành
động này của con trai như vậy?”
“Ngôn Cách không phải loại người như cậu nói.” Chân Ý khẳng định, “Chắn
chắn anh ấy có nguyên nhân của mình, đến thời điểm thích hợp anh ấy sẽ giải
thích. Tớ chỉ cần chờ là được. Tớ tin anh ấy.”
“Chỉ sợ thứ cậu chờ được là sự ra đi không lời từ biệt và biến mất tám năm
của anh ta!”
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Mắt Chân Ý thoáng hiện nỗi đau. Tư Côi cau mày, đạp Dương Tư một phát.
Sau vài giây lặng thinh, Chân Ý lắc đầu: “Vậy cũng không sao cả. Anh ấy quá
đặc biệt nên không sao cả. Dù mỗi lần anh ấy ở bên tớ một năm rồi biệt tăm tám
năm, cũng không sao cả. Tớ sẽ càng thêm quý trọng quãng thời gian ở bên anh
ấy.”
“Chân Ý, cậu…”
“Các cậu đều nói tớ si tình còn anh ấy vô tình, không phải đâu, anh ấy đối tốt
với tớ chỉ có tớ biết, anh ấy tốt bao nhiêu đáng giá thế nào chỉ có tớ hay. Lòng
tớ rất rõ ràng.” Chân Ý bình tĩnh trở lại, giọng nói cứng rắn, “Vì vậy, sau này
nếu còn lặp lại những lời như thế nữa, tớ sẽ giận đấy.”
Phòng trà nghi ngút khói, nước trà róc rách, yên tĩnh đến kỳ dị.
Điện thoại Tư Côi đổ chuông phá vỡ sự lúng túng, cô vội cầm sang một bên
nghe, một lát sau nghiêm nghị bước vội tới: “Lại xảy ra chuyện rồi.”
“… Đoạn phim khiến công chúng bàn tán xôn xao quay cảnh cô bé mặc
đồng phục đánh một cô bé nhỏ tuổi hơn. Cô bé bị đánh rơi xuống cống ngầm
mất nắp, cố gắng leo ra ngoài nhưng cô bé đánh người giơ chân giẫm mấy chục
phát! Cuối cùng cô bé kia biến mất dưới cống. Cảnh sát chứng thực đây là
Quyên Quyên học lớp 1, thi thể được tìm thấy ở con hào bao quanh thành phố
từ nửa tháng trước… Nguyên nhân tử vong là chết đuối, cảnh sát từng suy đoán
rằng do trời mưa cô bé sẩy chân ngã xuống cống… Quyên Quyên bị thương
nặng rơi xuống cống ngầm, lại thêm đêm đó đổ mưa rào…”
Trên xe yên tĩnh, không khí nặng nề và đầy căm phẫn. Trong đoạn phim,
một cô bé nhiều lần đạp đá cô bé còn nhỏ hơn mình đang đau khổ giãy giụa bên
thành cống, không ai ngờ một đứa trẻ có thể hành động tàn nhẫn như thế. Lòng
dạ Chân Ý không dễ dàng dao động nữa, bởi vì cô bé đánh người trong đoạn
phim chính là Thích Hồng Đậu. Ngải Tiểu Anh không phải nạn nhân đầu tiên
của nó.
Giang Giang cầm điện thoại xem đoạn phim, mắt hoen đỏ, giận đến độ chửi
rủa mấy lượt, lời nói càng lúc càng kích động: “Trên mạng nói nó là ma nữ. Con
gái do tên Thích Hành Viễn cuồng trẻ con đó nuôi nấng cũng là tội phạm giết
người. Có người dùng thuyết âm mưu lý luận rằng có lẽ Ngải Tiểu Anh không
do Thích Hành Viễn giết. Có thể cha con, mẹ con chúng hợp mưu cũng nên, cả
nhà biến thái!”
Dương Tư xem ảnh Thích Hồng Đậu bị tung lên mạng: “Vừa nhìn đã thấy
con bé này có khuôn mặt của tội phạm giết người. Tư Côi, có phải có nhận định
rằng tồn tại tội phạm bẩm sinh đúng không?”
Chân Ý nghe vậy, ngước mắt lên.
Tư Côi cầm lái, sắc mặt rất tệ. Cô đã chứng kiến rất nhiều vụ giết người,
nhưng như ngày hôm nay quả thật khiêu chiến giới hạn của cô. “Ừ.” Giọng cô
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hơi run, gắng gượng đè nén cơn giận, “Tội phạm bẩm sinh có tâm lý khiếm
khuyết, không tuân thủ quy tắc và cũng không có tình cảm.”
Chân Ý không đưa ra quan điểm, quan điểm trên mạng và công chúng cũng
không nằm ngoài những điểm này, nhưng cô chỉ nhớ lời Ngôn Cách.
Sau lúc kích động, tất cả yên tĩnh trở lại. Giang Giang như tiêu hao hết sức
lực, chán nản co ro trên ghế, buồn bã nói: “Nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng,
chẳng thể nào trừng trị nó được. Bởi vì căn bản không có điều luật dành cho
trường hợp này.”
“Tớ nhớ lại một câu nói từng đọc hồi trước.” Chân Ý nói, “Trẻ con không có
quan niệm đúng sai là sinh vật đáng sợ nhất trên đời, chúng có sự tò mò, khả
năng hành động và phá hoại, lại còn Luật bảo vệ người vị thành niên.”
Mọi người trên xe đều biết, vì thế tất cả càng tỏ vẻ bất lực, bi ai.
“Các cậu không thấy kỳ lạ sao?” Chân Ý vô cùng bình tĩnh nói: “Quyên
Quyên chết từ một tháng trước, nửa tháng trước được phát hiện, đoạn băng này
không phải từ camera trên đường, mà từ máy quay hay điện thoại di động, tại
sao không công bố ngay mà phải đợi đến bây giờ? Hơn nữa tại sao người đó
không cứu Quyên Quyên mà để con bé chết dần dưới cống?”
Họ nhanh chóng tới nhà chính của Thích Hành Viễn, đó là một biệt thự cao
cấp ở quận Thanh Giang. Bảo vệ không cho Dương Tư và Giang Giang vào, hai
người ở lại bên ngoài. Thôi Phỉ và Thích Hành Viễn đều ở trại tạm giam, chỉ có
người giúp việc và Thích Cần Cần ở nhà, cảnh sát Lâm đã tới điều tra, Tư Côi
chỉ đến phối hợp.
Bất ngờ là Ngôn Cách cũng có mặt. Anh ngồi trên sofa nói chuyện với Thích
Hồng Đậu. Chân Ý đi vào, anh không hề phân tâm, từ đầu đến cuối chỉ nhìn
Thích Hồng Đậu, vẻ mặt thuần khiết và bình thản, không mang bất cứ tình cảm
tích cực hay tiêu cực nào, khá khách quan.
Hồng Đậu ăn mặc như cô công chúa nhỏ cao quý, vẻ mặt điềm tĩnh, phải nói
là tê liệt. Chân Ý không kìm nổi mà quan sát nó, vẫn thấy Hồng Đậu không đẹp
bằng anh chị, chỉ vậy mà thôi. Nghĩ lại mấy năm trước, hồi còn nhỏ hơn, dáng
vẻ của nó không kỳ quặc như bây giờ. Hồi năm sáu tuổi ăn mặc đẹp nhìn cũng
đáng yêu, dù là bây giờ hay thậm chí hôm mừng thọ, lúc vui vẻ và khi khuôn
mặt có biểu cảm, nó không đáng sợ như giờ phút này. Gương mặt nó rất sắc nét,
không giống người phương Đông nên đám trẻ nói nó xấu xí. Nhưng nếu nó
không mang biểu cảm như thần chết, đổi lại là sự non nớt của trẻ con thì có lẽ…
Nó nói: “Lần này cháu không mơ thấy người nữa, chỉ có một con bướm.”
“Con bướm.” Ngôn Cách lặp lại.
“Đúng vậy, con bướm. Cầu thang không bật đèn, lối thoát hiểm có ánh sáng
màu xanh lá cây u ám, rất tối, nhưng không tối hẳn. Cháu chạy lên cầu thang,
thở hồng hộc, nó cứ đuổi theo phía sau cháu.”
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“Thứ trong khóm hoa à?”
“Lúc đầu là vậy.” Thích Hồng Đậu đưa ngón tay vẽ, “Nó có hoa văn nền
đen, vỗ cánh phành phạch, càng ngày càng to, cháu chạy lên một tầng nó lại to
thêm một chút. Thân nó rất nhỏ rất ngắn, chỉ bằng chiều cao thân trên của cháu,
cánh nó còn to hơn cả chiều rộng cửa thoát hiểm. Xúc giác của nó rất thô, cọ
vào cháu suốt. Hoa văn nền đen của nó rất đẹp, khi lớn hơn biến thành vô số
mắt và miệng. Cháu chạy tới sân thượng, nhưng cửa lên sân thượng bị khóa
kín.”
Mấy người giúp việc liếc nhìn nhau, cảm thấy đứa bé này thật đáng sợ. Ngôn
Cách yên lặng nghe xong, điềm tĩnh gật đầu ra hiệu cho nó tiếp tục. “Nó nhào
tới, sáu chân ôm lấy người cháu, cái miệng dài ngoằng như sợi dây quấn lấy cổ
cháu, thân nó đầy lông tơ, mềm nhũn, còn có mùi hôi của côn trùng.” Vẻ mặt
Hồng Đậu đờ đẫn, khịt mũi như ngửi thấy thứ gì đó. Động tác này lập tức khiến
người lớn sởn gai ốc, buồn nôn, sống lưng lạnh toát. “Nó bao lấy cháu bằng đôi
cánh khổng lồ, từng lớp từng lớp như chăng kén. À, cánh nó toàn phấn, thấm
vào da cháu, muốn độc chết cháu. Nó tưởng dùng miệng có thể ghìm chết cháu,
cái miệng dài như ống hút thức ăn của nó dần dần buông cổ cháu ra, tiến sâu
vào miệng cháu.” Nó há miệng làm mẫu, vẻ mặt như thể giờ phút này có một
con bướm khổng lồ bao lấy nó, có thể thấy nó không sợ chút nào. Nhưng những
người khác đã tái mét mặt.
Ngôn Cách lẳng lặng hỏi: “Cháu có sợ không?”
“Sợ á?” Nó lắc đầu, “Sao thợ săn lại sợ con mồi được?”
Mọi người đều không hiểu. Ngôn Cách hỏi: “Cháu ăn nó à?”
“Vâng, ống hút thức ăn của nó thò vào bụng cháu, đầu đặt trước miệng cháu.
Nhưng đây là cái bẫy của cháu, trong bụng cháu có độc, con bướm không nhúc
nhích được nữa. Cháu cắn đầu nó, gần cắn đứt được rồi, nó lập tức buông sáu
chân và cánh, ra sức vùng vẫy. Mắt trên cánh nó co rúm lại, trông ghê lắm.
Cháu cũng không nhả ra, cắn thêm từng miếng, nuốt từng chút một, nuốt cả mắt
trên cánh nó. Sau khi ăn no, cháu mở đèn khắp cầu thang trong nhà, mở cửa lên
sân thượng ngủ.” Dứt lời, nó hài lòng nói thêm, “Đã hiểu chưa?”
“Ừ.” Giọng Ngôn Cách không thể hiện bất cứ cảm xúc nào.
Cảnh sát Lâm nghi ngờ: “Vậy là sao?”
Thích Hồng Đậu ngước mắt lên: “Cháu là động vật ăn thịt, cháu sẽ bắt giết
kẻ yếu, đây là quy luật của tự nhiên. Thỏ ăn cỏ, sói ăn thỏ, chú có thể nói thỏ
không đúng, sói phạm tội không?” Một câu nói khiến tất cả người lớn ở đây á
khẩu không trả lời nổi. Kinh ngạc, khó hiểu và hãi hùng. Một con quỷ dữ cư
ngụ trong cơ thể đứa bé, linh hồn nó đã lệch lạc đến cỡ nào?
Chân Ý chợt phát giác giao tiếp với nó là một chuyện vô cùng khó khăn và
xa xỉ. Thích Hồng Đậu nói xong, Ngôn Cách im lặng mười mấy giây, dưới hàng
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mày rậm, đôi mắt dài mà sâu thẳm dường như chứa đựng rất nhiều thứ, nhưng
lại trong suốt vô ngần, nhìn Thích Hồng Đậu chăm chú. Không đúng, con bướm
trong giấc mơ của cô bé ắt hẳn còn mang một ý nghĩa khác.
Cảnh sát Lâm hỏi: “Sao lại giết chúng?”
Ánh mắt Thích Hồng Đậu trống rỗng rợn người, không buồn đáp lại.
Ngôn Cách hỏi: “Cháu chọn con mồi thế nào?”
“Ý trời.” Thích Hồng Đậu đáp. Mọi người không hiểu, Ngôn Cách lại hiểu,
có nghĩa là lựa chọn ngẫu nhiên, xét theo tâm trạng. Nhưng anh vẫn hỏi:
“Quyên Quyên và Ngải Tiểu Anh, lời nói và cử chỉ nào của hai bạn ấy khiến
cháu nổi giận?”
Thích Hồng Đậu hơi cau mày, rồi bình thường trở lại: “Không có. Tự cháu
tức giận thôi, mà hai đứa nó xuất hiện là ý trời, sự xuất hiện của chúng nó là để
cháu trút giận.” Giọng nói tự nhiên, thẳng thắn, không hề áy náy khiến mọi
người ở đây đều hận không thể cho nó vài cái bạt tai.
Ngôn Cách vẫn bình tĩnh thản nhiên như trước: “Chuyện gì khiến cháu tức
giận?”
“Bố và mẹ.” Câu trả lời này khiến mọi người sửng sốt.
“Sao họ lại khiến cháu tức giận? Chúng ta nói về ngày cháu và Quyên Quyên
đánh nhau trước nhé?” Từ đầu đến cuối Ngôn Cách vẫn khoan dung, trước đó
không nói “Tại sao lại giết họ”, bây giờ cũng không nhắc đến “Cháu đẩy Quyên
Quyên xuống cống ngầm”.
Nhìn sườn mặt anh chăm chú không mang sự phê phán, thậm chí ôn hòa và
đầy khích lệ, Chân Ý bỗng ngẩn ngơ. Nếu anh làm bố, chắc chắn sẽ giáo dục
con cực tốt. Tim cô loạn nhịp, cô muốn anh trở thành bố của con cô quá đi mất.
Phòng khách im lìm, Thích Hồng Đậu nói: “Bố mẹ không đón cháu tan học,
cháu rất tức giận.” Chân Ý nhớ tới lời chửi rủa “ma nữ ác độc hợm hĩnh” của cư
dân mạng, cô cũng cảm thấy không thể khuyên răn. Chỉ vậy đã khiến nó ra sức
đánh đập Quyên Quyên đi ngang qua, rồi giẫm cô bé rơi xuống miệng cống ư?
“Bình thường họ đều cùng đón cháu tan trường à?”
“Không phải, đều là bố đón, đôi khi là mẹ.” Thích Hồng Đậu nói, “Họ đều
không tới sẽ có vấn đề.”
“Vấn đề gì?”
“Chắc chắn họ đang cãi cọ, mắng chửi, đánh nhau.”
“Hai người họ?”
Mặt Thích Hồng Đậu không hề thay đổi: “Người lớn rất buồn cười, luôn cho
rằng giả bộ không có chuyện gì trước mặt trẻ con thì bọn cháu sẽ không biết.
Nhưng trẻ con cảm nhận được, biết hết cả. Trẻ con hiểu hết mọi động tác, lời
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nói và vẻ mặt của họ, họ lại cho rằng bọn cháu không hiểu gì. Cháu nhìn lén.
Thấy họ giật tóc xé áo, mắng chửi nhau.”
Mọi người lặng thinh. “Lúc đó cháu sẽ nổi giận ư?” Ngôn Cách hỏi.
Thích Hồng Đậu gật đầu, vẫn không cảm xúc.
“Hôm ấy bố mẹ không đi đón cháu, cháu cho rằng họ đánh nhau à?”
“Chắc chắn là vậy.” Nó khẳng định.
Ngôn Cách trầm ngâm hồi lâu, chậm rãi hỏi: “Họ nhờ ai đến đón cháu?”
Tư Côi và Chân Ý kinh ngạc liếc nhìn nhau. Khi nhìn thấy đoạn băng ấy, họ
đều tức giận, hãi hùng và lên tiếng phê phán ngay hành vi ác liệt của ma nữ như
bao người khác, nhưng không nghĩ tới tại sao nó làm vậy, càng không nghĩ tới
lúc ấy người giám hộ của nó ở đâu!
“Chú tài xế.” Thích Hồng Đậu ngẩng đầu lên, “Và… chị cả.”
Trong căn biệt thự ban đêm, chủ nhà, người giúp việc, cảnh sát và người
ngoài đều chìm vào suy nghĩ riêng của mình, phòng khách im lìm. Trên tường
có treo bức tranh hoa hướng dương mô phỏng phong cách Van Gogh với màu
vàng rực rỡ.
Thích Cần Cần đứng sau sofa, vẻ mặt bình thản. Cô ta mặc bộ váy công sở,
mái tóc vấn thành búi xinh đẹp, chỉnh tề không một sợi tóc thừa. Nghe thấy câu
trả lời của Thích Hồng Đậu, cô ta thản nhiên thừa nhận: “Hôm ấy là tôi đón
Hồng Đậu tan học.”
Tư Côi: “Tại sao cô không trông chừng Hồng Đậu cẩn thận?”
“Tôi đi mua kem cho nó.” Lý do đơn giản mà không chút sơ hở.
Ngôn Cách hỏi Thích Hồng Đậu: “Ngải Tiểu Anh thì sao, tại sao cháu lại
đánh nhau với bạn ấy?”
“Cháu không thích Barbie.” Lại một lý do khó bề tưởng tượng. Có người
giúp việc cau mày: Bởi vì không thích con búp bê mà lấy chặn sách đập đầu rồi
bóp chết chủ nhân nó ư?
Ngôn Cách hỏi: “Nhìn thấy Barbie cũng khiến cháu nổi giận à?”
“Vâng, rất tức giận.”
“Tại sao vậy?”
“Thấy mấy thứ xinh đẹp sẽ khiến cháu tức giận, bởi vì cháu rất xấu xí.”
Ngữ điệu không lên không xuống, rõ ràng chỉ có chín tuổi nhưng giọng điệu
không hề non nớt, lời nói cũng thực tế vô cùng. Lòng Chân Ý không thoải mái
lắm, nghe một đứa trẻ chín tuổi nói thẳng thừng như vậy, cô thấy hơi tàn nhẫn.
Tư Côi cũng bình tĩnh trở lại, không biết đã nguôi giận chưa.
“Ai nói với cháu?”
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“Bạn trong trường đều nói cháu xấu, đặt rất nhiều biệt danh, còn chế nhạc
thiếu nhi cho cháu.” Nó không buồn cũng chẳng tủi, khiến lồng ngực người lớn
tắc nghẹn. Có lẽ, họ vốn rất phẫn nộ và muốn chất vấn, nhưng giờ đây lại không
thể nào thốt nên lời.
Mắt Chân Ý hơi nhòe đi, cô biết ánh mắt và lời nói của đám bạn đồng trang
lứa sẽ nghiền nát người ta, cô đã từng trải qua rồi. Lần đó… Chỉ là không biết
Ngôn Cách có còn nhớ không. Ai đó đã nói, trường học là nơi có chế độ cấp bậc
nghiêm ngặt nhất, trong mỗi đứa trẻ đều có một cái thước đo thực tế, ai xinh ai
xấu, ai giỏi ai kém, ai khỏe mạnh ai khiếm khuyết… Đôi khi sự xu lợi và nhạy
cảm của trẻ nhỏ khiến chúng trở nên thực tế một cách tàn nhẫn.
Ngôn Cách nói ôn hòa: “Chỉ vậy thôi ư? Bởi vì tức giận nên đánh bạn ấy.
Vậy tại sao đánh bạn ấy rồi còn muốn bóp cổ bạn ấy?”
Gò má Thích Hồng Đậu nhúc nhích nhưng không trả lời. Ngôn Cách đưa
mắt nhìn nó hồi lâu, suy nghĩ gì đó nhưng không hỏi nữa.
Cảnh sát Lâm và Tư Côi không phải đợi lâu, Thích Cần Cần và luật sư nhà
họ Thích đã giải thích hành động của Thích Hồng Đậu như sau: Trẻ con đánh
nhau là điều không thể đoán trước, mà Quyên Quyên thì bị mưa xối chết, không
trực tiếp do Thích Hồng Đậu gây ra; về phần Ngải Tiểu Anh, cũng có đánh
nhau, nhưng Thích Hành Viễn đã thừa nhận thích trẻ nhỏ nên giết người. Không
có chứng cứ chứng minh chuyện này có liên quan đến Thích Hồng Đậu. Trong
lòng mọi người đều rõ nhưng họ không thể nào buộc tội con ma nữ nhỏ này.
Ngôn Cách đưa cho Thích Cần Cần tấm danh thiếp của bệnh viện, đề nghị cô ta
đưa Hồng Đậu đi tiếp nhận trị liệu phục hồi.
Ra ngoài, Chân Ý lướt xem tin tức trên điện thoại, đi ở sau cùng: “Vừa nãy
nghe đoạn đối thoại giữa anh và Hồng Đậu, em thấy hơi buồn. Nó đáng trách
nhưng không chỉ mình nó đáng trách. Thôi Phỉ và Thích Hành Viễn khó thoát
khỏi trách nhiệm này. Nói rộng ra còn có những kẻ xa lạ và học sinh lan truyền
mấy lời ác ý, mình thậm chí không thể trách cứ họ. Người lớn đều khó có thể
tưởng tượng được năng lượng tiêu cực và ác ý do mình truyền đi sẽ tạo thành
hiệu ứng bươm bướm cho người khác như thế nào, huống chi là đứa trẻ nhanh
miệng vô tâm? Nhưng mọi người ngoài mắng nhiếc chỉ biết chửi rủa.”
Cô nhìn điện thoại di động, lòng thoáng phiền muộn, lúc xuống cầu thang sơ
ý, chân bước không vững, đột nhiên mất trọng lực ngả về phía trước. Anh vội
vã kéo cô lại. Trái tim cô thoáng ngừng đập rồi tăng tốc, thình thịch loạn nhịp.
Chợt đụng mạnh vào ngực anh, túm lấy theo phản xạ có điều kiện, ôm anh như
con gấu nhỏ ôm lấy thân cây, mãi không chịu buông tay, đầu còn cọ lên vai anh.
Ngôn Cách: “…” Dường như trở về những năm tháng vừa chạm vào đã
không thể dứt ra. Anh lại không thấy chán ghét. Gió đêm mơn man, mùi hương
trên mái tóc cô quẩn quanh bên môi anh. Anh không thoải mái lắm, nhẹ nhàng
đẩy cô ra, đỡ bả vai để cô đứng thẳng. Chân Ý cười tít mắt, tiếp tục xem điện
thoại.
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“Có gì hay đâu chứ.” Ngón tay dài của anh giật lấy điện thoại, nhìn lướt qua
rồi cất vào túi cô, “Mọi người đều quá tin đôi mắt mà không tin đầu mình.”
“Gì cơ?” Ý kiến này thật mới lạ.
“Ngôn luận trước mắt và chứng cứ thị giác quá trực quan, nên cho rằng trực
quan tương đương với toàn diện, không thèm tìm hiểu nguyên do nữa.” Ngôn
Cách ngẩng đầu nhìn về phía trước, cơn gió thổi mái tóc lòa xòa trên trán anh,
để lộ vầng trán tròn đầy và trắng nõn, “Ví như Đường Thường và Thích Hành
Viễn, mọi người cho rằng trực quan nghĩa là chân thực, không buồn nghĩ tới có
khả năng là giả. Như Thích Hồng Đậu, mọi người cho rằng trực quan chính là
toàn diện, không màng nghĩ tới nguyên nhân chôn giấu dưới vẻ ngoài. Công
chúng chỉ biết a dua, sợ bị bỏ lại ngoài luồng, cũng chẳng có dũng khí nghi ngờ,
không có trí khôn dò xét. Vì vậy anh nói họ quá tin tưởng đôi mắt mà không tin
đầu mình.”
Nội tâm Chân Ý được gột rửa, không kìm được mà hít sâu vào. Ý nghĩ trong
đầu cô vốn mông lung mơ hồ, không biết nói từ đâu, còn anh lại mạch lạc,
thong thả, làm rõ mọi ý nghĩ của cô, biểu đạt rõ ràng và tường tận. Cảm giác ăn
ý này khiến nỗi muộn phiền trong lòng cô vơi đi nhiều, cô hỏi: “Anh cảm thấy
Thích Hồng Đậu nên bị phạt thế nào?”
“Đây không phải trách nhiệm của anh.” Ngôn Cách nói thản nhiên, “Trong
mắt anh, con bé là bệnh nhân, chỉ thế thôi.”
Cô thật sự bội phục tính cách bình thản và chuyên tâm của anh.
“Nếu hồi bé đứa trẻ không được đối xử tử tế, làm sao em có thể trông cậy nó
trưởng thành sẽ đối xử tử tế với xã hội này được?”
“Đúng vậy.” Cô ngước mắt lên, nội tâm anh luôn ôn hòa, nên lời nói ra mới
luôn khắc kỷ mà khoan dung. Cô cúi đầu cười khẽ: “Ngôn Cách, anh thật tốt.”
Cơn gió mát buổi đêm thổi xuống từ ngọn cây, lành lạnh. Bóng cây lay
động, ánh đèn đường ẩn hiện theo gió. Ánh sáng kéo thành hai cái bóng nghiêng
dài, dịu dàng đặt chồng lên nhau. Anh không đáp lời, nhìn “cô” dưới đất, nghĩ
thầm, không phải đứa trẻ nào không được đối xử tử tế cũng u ám và muốn trả
thù xã hội. Vì thế cô mới vô cùng đáng quý, vô cùng tốt đẹp. Anh nói tiếp: “Nếu
trong nhà có trẻ con mắc bệnh, thì cả nhà xem như vô phương cứu chữa.”
Chân Ý nhớ tới dáng vẻ của anh khi trò chuyện với Thích Hồng Đậu ban
nãy, trong lòng trào dâng cảm xúc: “Ngôn Cách, anh nhất định là một người cha
tốt.”
Ngôn Cách sững sờ, vẻ mặt kỳ lạ, không đáp lại cô.
Chân Ý xoắn ngón tay, lẩm bẩm: “Ngôn Cách?”
“… Hả?” Anh hơi chần chừ, thoáng cảm thấy cô không nói được lời nào hay
ho.
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“Thật ra gien em rất tốt. Thật đấy.” Cô ngẩng đầu lên, cười như đóa hoa
hướng dương, “Lạc quan sáng sủa, hoạt bát đáng yêu, xinh đẹp quyến rũ, nhiệt
tình lương thiện… Nếu em làm mẹ của con anh, anh sẽ rất lời đấy.”
Đúng là anh được lời, nhưng: “Da mặt đứa trẻ chắc sẽ khá dày.” Anh nói,
“Chân Ý, em nói một hơi nhiều tính từ như vậy, có xấu hổ không hả?”
“Sự thật sẽ luôn luôn đúng.” Cô tinh nghịch nghiêng đầu, dùng lời anh nói
lúc uống trà trò chuyện trong căn nhà nhỏ hôm ấy để đáp lại anh. Giờ đây nhớ
lại những chuyện xưa kia, hình như hương trà cũng nhè nhẹ bay đến từ miền ký
ức.
Anh không nói gì mà chỉ tiếp tục đi về phía trước. Trong màn đêm, khóe môi
anh cong lên cực khẽ. Tới sân biệt thự, Ngôn Cách dừng lại: “Em đi trước đi,
anh chờ em.”
“Sao anh biết em định quay lại?”
“Không tại sao cả, anh biết thôi.” Anh nói lời này bằng giọng hờ hững trầm
thấp, hàm ý thật huyền diệu.
Đèn đường mông lung, cơn gió dìu dịu. Chân Ý khẽ nói: “Chờ em nhé, em
sẽ ra ngay thôi.”
Cô quay người đi trở về biệt thự, cánh cửa vẫn chưa đóng. Người giúp việc
và Thích Hồng Đậu cũng không có mặt, chỉ còn Thích Cần Cần tựa bên sofa, xé
vụn tấm danh thiếp trong tay rồi ném vào thùng rác. Đó là địa chỉ và cách liên
lạc của bệnh viện mà Ngôn Cách đưa cho cô ta. Cô ta quay đầu nhìn Chân Ý,
khuôn mặt xinh đẹp lãnh đạm không hề gợn sóng.
“Sao lại xé đi? Hồng Đậu cần điều trị.”
“Thích Hành Viễn giao công ty và Hồng Đậu cho tôi chăm nom. Nó cần điều
trị hay không do tôi quyết định.” Cô ta gọi bố là “Thích Hành Viễn”, trịnh
trọng, kiểu cách và đầy xa lạ.
Chân Ý khựng lại hồi lâu, cuối cùng hỏi: “Thích Cần Cần, cô sắp đặt tất cả
mọi chuyện phải không?”
“Sắp đặt gì chứ?” Cô ta ngồi xuống ghế sofa, đôi mắt phượng liếc nhìn cô,
kiều diễm mà lạnh băng.
“Cô không thoát khỏi liên can đến cái chết của Quyên Quyên và Ngải Tiểu
Anh đâu.”
“Vậy à?”
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ô hận Thích Hồng Đậu, muốn loại bỏ Tề Diệu, khiến Thích Hành Viễn

thân bại danh liệt, đẩy Thôi Phỉ vào cảnh tù tội.” Nói ra những lời này, sống
lưng Chân Ý lạnh toát, không thể nào tưởng tượng nổi một cô gái trẻ như vậy
lại bày trăm phương ngàn kế để gây ra những chuyện này, “Cô rất giỏi, hiểu rõ
tính cách của từng người trong nhà, biết thứ gì có thể chọc giận Hồng Đậu, biết
Thôi Phỉ quá để tâm tới thế lực và thể diện, sẽ sai càng thêm sai khiến mọi
chuyện ngày một rối ren, chưa kể chị ta lại rất quan tâm tới Hồng Đậu. Thích
Hành Viễn cũng vậy, có thể trả giá hết thảy vì Hồng Đậu. Hôm mừng thọ có rất
nhiều trẻ con, tại sao Ngải Tiểu Anh phát hiện ra khu rừng nhỏ thú vị lại không
gọi bạn tới chơi cùng? Là cô lừa nó tới. Tại sao lựa chọn Ngải Tiểu Anh? Bởi vì
nó xinh xắn, tính cách ngoa ngoắt, dễ chọc giận Hồng Đậu, hơn nữa bởi vì thân
phận của nó đặc biệt, Thôi Phỉ sẽ không báo cảnh sát, sợ chuyện bồ bịch ngày
nào bị phanh phui. Tôi đoán, Thích Hành Viễn về hưu muốn giao phần lớn tài
sản cho Hồng Đậu, việc này đã kích thích cô. Có lẽ lúc đầu cô chỉ muốn loại bỏ
Thôi Phỉ, Hồng Đậu và Tề Diệu. Về phần Thích Hành Viễn, cô hơi do dự.
Nhưng ông ta đã làm chứng hãm hại Thích Miễn, điều này khiến cô hoàn toàn
thất vọng thậm chí căm hận ông ta. Lúc ông ta chuẩn bị sẵn sàng gánh tội thay
Thích Hồng Đậu nếu mọi chuyện không lấp liếm nổi nữa, thì cô ám chỉ rằng
động cơ của ông ta chưa đầy đủ, bảo ông ta tạo chứng cứ mình mê trẻ con. Nếu
không một doanh nhân cẩn thận khôn khéo như ông ta sao có thể để chứng cứ
dung tục là mình mê trẻ con ở ngay máy vi tính làm việc và cá nhân chứ?”
“Cô luôn thích để trí tưởng tượng bay cao bay xa như thế sao?”
“Không. Có người quay được đoạn băng Thích Hồng Đậu đá Quyên Quyên
xuống cống ngầm ngay từ đầu, nhưng một tháng sau mới đăng tải, đúng lúc
chuyện Thích Hành Viễn mê trẻ con đầy biến thái bị truyền thông tung ra. Nếu
đăng tải từ trước, ông ta sẽ không thể gánh tội thay Hồng Đậu được, cô cũng
không thể vùi dập ông ta. Cô hiểu rõ người nhà mình, lúc đoán được Thôi Phỉ
không ngừng khích bác muốn mượn tay Thích Miễn giết Tề Diệu, cô không hề
ngăn cản. Bởi vì cô biết em trai cô tâm địa đơn thuần mềm yếu, dù nóng nảy
đến đâu cũng không giết người.”
“Trùng hợp thôi.” Thích Cần Cần thản nhiên nói, “A Miễn suýt nữa xảy ra
chuyện, dù xem như tôi hại mọi người thì cũng không hại nó.”
“Cô sẽ không hại anh ta. Người ngoài chỉ thấy chứng cứ vô cùng xác đáng,
với trí thông minh của mình cô cũng nhận ra rằng như vậy chưa đủ để kết tội.
Cô bảo anh ta đưa ra lời khai giả, nói dối rằng thứ anh ta tạt là nước. Cô đã
chuẩn bị chiếc áo giống hệt cho anh ta, để anh ta thay lúc tháo chạy. Một người
tới khách sạn dự buổi họp báo ngắn ngủi mà phải chuẩn bị thêm một chiếc áo,
như vậy không kỳ lạ sao? Cứ như anh ta biết trước áo mình sẽ bẩn vậy.”
“Đây là quy tắc và sự cẩn thận trong thương trường, dù đi đâu cũng phải
mang theo một bộ dự phòng để tránh gặp phải tình huống đột xuất.”
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Chân Ý nói: “Đúng, nhưng người đến từ thương trường là cô, chứ không
phải Thích Miễn. Điều cô không ngờ chính là Thích Hành Viễn lại mở to mắt
nói dối. Ngồi ở ghế dự thính, nghe ông ta làm chứng chống lại Thích Miễn, tình
thân cô dành cho ông ta đã tan biến hoàn toàn.”
Thích Cần Cần im lặng vài giây, ngước mắt nhìn cô, điềm tĩnh nói: “Nói
nhiều như vậy, chứng cứ đâu?”
“Không có chứng cứ, vì cô vốn dĩ không tham gia. Mấy câu vô ý, ám chỉ
bâng quơ. Người nói vô tâm, người nghe có ý, cứ như vậy cô đã xúi giục họ làm
theo.” Chân Ý bội phục, lòng càng lạnh giá, “Thôi Phỉ và Thích Hành Viễn đã
mất tự do, chỉ mình cô có thể chăm sóc Hồng Đậu, thậm chí họ sẽ không nói với
cảnh sát rằng cô biết rõ mọi chuyện. Cô tính toán quá kỹ lưỡng rồi.”
Thích Cần Cần vẫn không lung lay, trước lời vạch trần, cô ta không phủ
nhận cũng không thừa nhận. Chân Ý hiểu rõ, không thừa nhận vì cô ta quá cẩn
thận không để lại chứng cứ, không phủ nhận vì cô ta không thèm nói dối, cũng
rất tự tin là cho dù Chân Ý biết sự thật, cũng không thể làm gì cô ta. Một cô gái
thông minh đến mức này, Chân Ý không biết mình nên miêu tả cô ta là người
mạnh mẽ hay đáng sợ.
“Tại sao cô làm như vậy? Đây là nhà cô mà.”
“Tôi không còn nhà từ lâu rồi.” Khóe môi đỏ sẫm của cô ta khẽ nhếch, toát
lên nỗi bi thương cực nhạt. Suốt nãy giờ lần duy nhất để lộ cảm xúc là khi nhắc
tới “nhà”. “Mọi người đều nói, bố mẹ là chỗ dựa của con cái. Bây giờ nhìn lại,
quả nhiên là vậy.” Thích Cần Cần cười lạnh như tự giễu, “Có điều, ông ta cũng
là bố của A Miễn, thế mà lại đâm một dao sau lưng nó.”
Chân Ý vốn muốn nói gì đó, nhưng thấy nỗi quạnh hiu trong mắt cô ta thì lại
nuốt xuống. Ngôn Cách đã trao đổi với cô, tính phản nghịch suốt đời của Thích
Miễn rất dễ giải thích – muốn có được sự chú ý của bố. Nếu thời thơ ấu không
được yêu thương đầy đủ, dù anh ta lớn đến đâu, dù đến khi tóc trắng bạc phơ,
trong lòng vẫn luôn có khoảng trống. Cho đến hiện tại, anh ta vẫn là đứa trẻ
chưa lớn, vẫn muốn có được niềm tin và sự chở che của bố mình, nhưng anh ta
đã bị bố vứt bỏ hoàn toàn. Thích Cần Cần cũng vậy, dù thành công đến đâu đi
nữa, trong lòng mãi mãi mang lỗ hổng không thể nào lấp kín. Khi gió thổi qua,
lạnh lẽo thấu buốt.
“Sau khi Thích Hành Viễn làm chứng, tôi đã cầu xin ông ta tha cho Thích
Miễn, thế nhưng…” Cô ta mỉm cười, mắt đỏ đến rướm máu, “Ông ta thật quá
thương yêu Hồng Đậu, thương đến độ khi nghe người ta nói xấu nó, ông ta cũng
không đành bỏ rơi. A Miễn nhà tôi thì sao?”
Chân Ý hiểu, cô ta nói Thích Miễn cũng là nói đến bản thân mình. “Ông ta
rất quá quắt. Không bao giờ bỏ lỡ bất kỳ một cuộc họp phụ huynh hay lớp vẽ
nào của Hồng Đậu, nó tới cung thiếu nhi tập múa, ông ta ngồi đợi cả buổi chiều.
Nhưng hồi bé tôi bị lao phổi nằm viện một tháng, ông ta bận chuyện đưa sản
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phẩm ra thị trường nên không tới thăm dù chỉ một lần. A Miễn ngã cầu thang ở
trường, ông ta bảo tài xế tới giải quyết. Càng đừng nhắc đến mỗi khi ông ta bực
bội ở ngoài về nhà nổi giận, tranh cãi kịch liệt liền đánh mẹ, đánh tôi, đánh A
Miễn. Vậy mà ông ta thương Hồng Đậu đến mức người giúp việc chỉ làm nó
không vui thôi, ông ta đã bắt họ quỳ xuống đất xin tha thứ. Thật không công
bằng.” Môi cô ta nở nụ cười bi ai, “Tôi lớn thế này rồi, còn tranh giành tình
thương của cha cùng con nhóc chín tuổi, có xấu mặt không cơ chứ.”
“Chúng tôi mới là những người chịu khổ cùng ông ta. Mẹ tôi góp tiền để ông
ta gây dựng sự nghiệp, cả nhà ăn tiêu tiết kiệm cực khổ cùng ông ta. Mẹ tôi hi
sinh cả tuổi thanh xuân, thậm chí hiến dâng cả tính mạng. Nhưng Thôi Phỉ
ngoài ngồi mát ăn bát vàng thì đã làm được gì chứ? Ả bợ đỡ, tham tiền mê của.
Trừ Hồng Đậu ra, ngay cả người ở nhà mẹ đẻ cũng hại. Mấy năm nay, Thôi Phỉ
không làm chuyện gì xấu cả, đã cắt đứt với Ngải Trình từ lâu. Hồi trẻ vụng trộm
một hai lần, về sau lại thật lòng yêu thương ba tôi. Có biết tại sao không? Biết
Hồng Đậu nhìn thấy họ gây gổ đánh nhau là đang làm gì không? Họ có ham mê
kỳ lạ với ngược đãi và bị ngược đãi. Được lắm, họ là một đôi trời sinh, vì đứa
con gái quý báu chuyện gì cũng làm được, có thể thương tổn bất cứ ai. Họ diễn
vở kịch này quá xuất sắc. Thôi Phỉ tự nguyện mang tiếng ngoại tình, Thích
Hành Viễn nói mình mê trẻ con. Tôi không quan tâm, nhưng ông ta định giao
cho Hồng Đậu sản nghiệp mà mẹ tôi đã hi sinh cả đời để gây dựng. Tuyệt đối
không thể nào. Ông ta vô tình nên Hồng Đậu bị báo ứng. Vốn dĩ ông trời chỉ
cần Hồng Đậu và Thôi Phỉ trở thành hung thủ, thế nhưng ông ta lại muốn hại
đứa con trai duy nhất của mẹ tôi để đổi lại hạnh phúc của nhà họ. Vậy nên ông
ta cũng phải bị báo ứng. Nếu yêu gia đình hiện tại đến vậy thì cứ trở thành kẻ
chết thay là được rồi.”
Chân Ý cảm thấy buồn thương: “Thích Cần Cần, khi người cha hơn năm
mươi tuổi của cô vì để có được động cơ giết người đầy đủ mà nghe lời cô sưu
tầm đủ thứ đồ chứng tỏ mình mê trẻ con, rốt cuộc trong lòng cô đã hả giận hay
vẫn đang đau đến rỉ máu?”
Thích Cần Cần mỉm cười vô cùng nhã nhặn, rất đỗi trái ngược với những lời
phá hủy nội tâm con người của cô ta. “Đáng đời. Tim ông ta làm từ sắt đá, chỉ
có Hồng Đậu mới mở ra được. Hôm đi cầu xin ông ta bỏ qua cho Thích Miễn,
tôi khóc còn vật vã hơn đứa trẻ, vậy mà ông ta nói đó không phải là vấn đề của
Thôi Phỉ và Hồng Đậu, là thời điểm không đúng. Hồi trẻ chỉ muốn gây dựng sự
nghiệp, không có thời gian nghĩ đến gia đình. Vốn tưởng rằng người nhà không
bao giờ chia lìa, dù thương tổn vẫn có thể tha thứ. Nhưng ngày qua tháng lại, sự
lơ là đã khiến khoảng cách trong tình thân lớn dần. Người nhà trách ông ta lo
bận việc, ông ta trách người nhà không chu đáo, càng lúc càng không tìm thấy
niềm vui. Hồng Đậu chính là sự khởi đầu mới sau thất bại hôn nhân của ông ta,
là cơ hội để ông ta bắt đầu làm một người cha tốt.” Thích Cần Cần ngước mắt
nhìn trần nhà, ánh sáng màu trắng nhói lòng lóe lên trong mắt cô ta: “Xét về ý
nghĩa nào đó, chúng tôi chỉ là vật thí nghiệm của ông ta, thất bại liền vứt bỏ.”
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Chân Ý: “Chắc không phải là…”
“Ừ. Lúc đến trại tạm giam thăm Thích Miễn, ông ta nói tình thương của cha
mẹ là có tư tâm, tổn thương từ gia đình là lỗi của đôi bên, nếu sự trưởng thành
của một đứa trẻ gây quá nhiều đau khổ cho ông ta, ông ta cũng sẽ thất vọng. Vết
nứt trong tình cảm cha con quá sâu, ông ta thật khó đền bù. Đúng vậy, vết nứt
quá sâu, chút ân huệ đã không thể hàn gắn.
Vì vậy ông ta dứt khoát quay lưng, xem như vết nứt kia không tồn tại, xem
chúng tôi – những kẻ bên bờ vết nứt là thứ vô hình. Cô biết A Miễn nói thế nào
không?” Sắc mặt Thích Cần Cần bình thản, giọng nói lại thoáng run rẩy, “Nó
nói… Nếu em làm cha, em sẽ không lấy sự nghiệp làm cái cớ để hi sinh gia
đình, em sẽ toàn tâm yêu thương các con, yêu thương mẹ chúng, em sẽ dự mọi
cuộc họp phụ huynh của con em, xem từng món thủ công do chúng làm, lúc con
ốm em sẽ cho nó uống thuốc, lúc chúng buồn bã em sẽ vỗ về an ủi. Em nhất
định sẽ chủ động cho đi, chứ không phải trách cứ đứa trẻ không hiểu chuyện,
chẳng thể mang đến niềm vui cho em, bởi vì nó chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Hôm
ấy, A Miễn khóc sướt mướt, nó van xin Thích Hành Viễn, nó không muốn bị tù
chung thân, nhưng Thích Hành Viễn sẽ không cho bất cứ ai phá hủy cơ hội làm
cha lần thứ hai mà ông ta phải bỏ bao công sức mới có được.”
Chân Ý quay đi, nước mắt tuôn trào. Tất cả tình cảm trên đời này đều như
thế, ai bận lòng người đó sẽ thua cuộc. Nó vốn không phải là một mệnh đề
logic, phù hợp với quy luật thì cho ra kết quả; cũng không phải trao đổi ngang
giá, thứ bạn bỏ ra có ý nghĩa hay không hoàn toàn phụ thuộc việc người ta có
quan tâm hay không.
Thích Cần Cần khẽ nói: “Cô cho rằng tình cha mà ông ta dành cho Hồng
Đậu là đơn thuần ư? Không, rất ích kỷ.” Cô ta điềm nhiên đến mức cay độc,
“Người ông ta thương không phải Hồng Đậu, mà chính là bản thân ông ta, là ảo
ảnh ông ta mang đến cho Hồng Đậu. Suốt đời ông ta luôn tranh đấu mưu tính,
mải mê danh lợi mà bỏ quên tình cảm, đến khi tuổi già mới có thể nghỉ xả hơi.
Hồng Đậu là vật cứu tế đến muộn, là tình thân đến muộn của ông ta. Cũng
không thể trách ông ta, ông ta nói rất đúng, là tôi và A Miễn sinh không đúng
lúc, luôn thù hằn đối chọi với cha mình. Hai bên bỏ quên nhau lại chính là giải
thoát cho nhau.” Chân Ý không nhận thấy vẻ châm biếm trong lời nói của cô ta,
chỉ có nỗi niềm ghen tị.
“Hồng Đậu còn nhỏ, nếu không được chữa bệnh, cô biết sau này nó sẽ trở
thành thế nào không?”
“Tôi biết chứ.” Đôi mắt Thích Cần Cần lóe lên tia nhìn kỳ lạ khó đoán.
Lòng dạ Chân Ý lạnh toát, hơi lạnh quẩn quanh khắp người. Cô gái trước
mặt rất xinh đẹp, nhưng vẻ mặt không một gợn sóng. Khuôn mặt ấy có rất ít
biểu cảm, hệt như đang mang một chiếc mặt nạ tinh xảo. Chân Ý cảm thấy gió
buốt từng cơn, sởn hết gai ốc. Cánh cửa vang tiếng kẽo kẹt, cô giật bắn, hoảng
sợ quay đầu lại.
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“Chị, em xem bảng tài chính quý trước…” Thích Miễn từ cửa bước vào,
thoáng thấy Chân Ý thì sửng sốt vài giây, nhưng ngay sau đó nở nụ cười tươi
tắn, “Chân Ý, sao cô lại ở đây?”
Cô hoàn hồn, sau một đêm Thích Miễn đã thay đổi rất nhiều, mặc bộ vest
nghiêm chỉnh, cầm cặp tài liệu, khoảnh khắc trước đầy vẻ chín chắn và nghiêm
túc, lúc này đã thoải mái hơn. Anh ta bắt đầu thay đổi rồi.
“Đã ăn cơm tối chưa?”
Chân Ý chậm chạp gật đầu.
“Sao sắc mặt kém thế?” Thích Miễn cúi người, nghiêng đầu nhìn cô, khuôn
mặt điển trai lớn hơn ở cự ly gần.
Chân Ý lẳng lặng lùi ra sau một bước: “Không có gì.”
“A Miễn.” Thích Cần Cần gọi anh ta, giọng nói không còn vẻ lạnh lùng mà
rất ôn hòa, “Tắm rửa đi rồi ăn khuya, chị nấu cho em bát cháo hải sản.”
“Vâng.” Thích Miễn cười, quay sang nhìn Chân Ý, “Ở lại ăn khuya đi.”
Chân Ý nhoẻn môi đầy miễn cưỡng, bấy giờ Thích Miễn mới lên tầng. Thấy
anh ta mất hút, Chân Ý nói: “Tôi đi trước đây.”
Thích Cần Cần đi cùng cô tới cửa, nói như có như không: “Sau chuyện này,
A Miễn đã thay da đổi thịt, trở nên tốt hơn. Rất đáng giá.” Sống lưng Chân Ý lại
rét lạnh, thậm chí Thích Cần Cần còn tính toán được cả chuyện Thích Miễn tìm
được đường sống trong cõi chết để rồi thay hình đổi dạng sau cơn tuyệt vọng vì
bị vứt bỏ. Cô gái này… Dù Chân Ý vẫn luôn nhanh mồm nhanh miệng, thì ngay
giờ phút này cũng không nói nên lời.
Thích Cần Cần đứng ở cạnh cửa: “Chân Ý, tôi tiễn cô tới đây thôi.” Cô ta
đứng ở rìa ánh sáng và bóng tối, khuôn mặt xinh đẹp một nửa sáng ngời, một
nửa tối tăm. Cô ta khẽ cười, Chân Ý biết cô ta bấy lâu, đây là lần duy nhất cô ta
cười thật lòng, rất nhạt nhòa: “Chân Ý, sau này tôi và người nhà mình sẽ rất
hạnh phúc, còn những người từng tổn thương tôi sẽ gánh chịu nỗi thống khổ kéo
dài suốt đời suốt kiếp.” Cô ta lui ra sau một bước, khẽ cười đóng cửa lại.
Tiếng “rầm” nện vào lòng Chân Ý, người cô bỗng nhiên run rẩy. Cô ta
không phạm pháp, cũng không phạm tội, nhưng lại đẩy mọi người vào vực
thẳm. Dù Chân Ý đã chứng kiến bao nhiêu tội phạm IQ cao cũng chưa từng gặp
người như cô ta. Không làm chuyện gì cả nhưng lại khiến nhà họ Thích long
trời lở đất, kẻ thù nhận kết cục vô cùng thê thảm, em trai sửa sai làm lại cuộc
đời. Không biết tại sao, cô không hề ghét Thích Cần Cần: Một đứa con gái
thương xót mẹ mình, một đứa con gái mong mỏi tình thương của cha, một
người chị ghen tị với đứa em gái cùng cha khác mẹ, một người chị ra sức bảo vệ
em trai. Chị gái vốn là vậy, nhẫn nhịn, bao dung, trưởng thành rất sớm, lặng lẽ
gánh vác hết thảy, dành trọn ánh mặt trời rực rỡ cho các em mình. Hình như cô
cũng có một người chị như thế.
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“Ông Tô, xin ông đấy, ông thay đồ đi có được không?” Chân Ý mặc đồng
phục y tá tình nguyện, ôm bộ quần áo sạch sẽ đuổi theo một ông lão lôi thôi.
Hôm nay nhiệm vụ của cô là thay quần áo sạch cho hai mươi cụ già ở Khu I
Viện điều dưỡng, nhưng người đầu tiên đã làm cô mất hơn nửa tiếng.
Ngôn Cách vừa đi vừa xem bệnh án, vòng qua hành lang, bất giác ngẩng đầu
lên, trông thấy cô y tá nhỏ Chân Ý gần như sụp đổ, eo cong như cái cây non bị
xoay vần bởi cơn cuồng phong, đuổi theo một ông lão bẩn thỉu khóc lóc van
xin: “Ông ơi… con xin ông đấy, thay quần áo đi mà, người ông bốc mùi cả rồi!”
Ông cụ hừng hực tiến về phía trước: “Ai nói thế, tôi là ngô nướng thơm ngào
ngạt!”
Chân Ý thiếu điều cuộn người lại co quắp dưới đất: “Ông à, cầu xin ông đấy,
ông thay đồ đi, con múa cho ông xem nhé?”
“Không. Chim cánh cụt múa xấu òm!” Ông cụ dẩu môi, đôi chân ngắn già
nua cứ thế chạy thình thịch.
Trong mắt ông, cô thế mà lại là chim cánh cụt ư? Chim cánh cụt không có
màu sắc gì đấy ư? Chân Ý lắc đầu ngửa mặt lên trời nguýt dài, giữa chừng thì
nhìn thấy Ngôn Cách mặc bộ đồ trắng tinh, thân hình cao lớn, nghiêng người
đứng trên hành lang, trong tay còn cầm cặp bệnh án, vẻ mặt khó hiểu. Sao cô
toàn để anh thấy mấy chuyện mất mặt thế nhỉ? Chân Ý vội vàng điều chỉnh nét
mặt làm trò của mình, dịu dàng khom lưng: “Chào buổi sáng, bác sĩ Ngôn.”
Tiểu Kha đi theo sau Ngôn Cách, cảm thán trong lòng: Sư mẫu đáng yêu
quá.
Ngôn Cách hỏi: “Không chịu thay đồ à?”
“Ừ.”
Chân Ý vội vàng gật đầu, nhìn chằm chằm Ngôn Cách với vẻ van nài, phát
âm bằng khẩu hình: Giúp chút đi.
Ngôn Cách xoay người đi đến trước mặt ông cụ kia, ôn hòa nói: “Sao ông
không phối hợp với y tá vậy? Công việc của cô ấy cũng rất vất vả.”
Chân Ý sửng sốt, có phần ngượng ngùng. Ông cụ chu miệng, chắp tay ra sau
lưng: “Tôi không muốn thay đồ. Hừ!”
Ngôn Cách nói: “Nhưng thay đồ mới sẽ được các bà ái mộ.”
Đôi mắt của ông cụ lập tức bừng sáng: “Thật à?”
Chân Ý: “…”
Ngôn Cách đi ngang qua, gõ nhẹ bệnh án lên vai cô, giọng nói lành lạnh:
“Nhớ múa cho anh xem.”
“…” Chân Ý lảo đảo trong gió, cô không nghe nhầm đấy chứ?
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Tiểu Kha theo sau, chợt nhớ tới khi nãy làm việc, Ngôn Cách có nói: “Cậu
lại đây đo hàm lượng hoóc môn chỗ này… Đúng rồi, một người đàn ông gọi
một cô gái là “tiểu sư muội” trong trường hợp nào vậy?”
Tiểu Kha không hiểu.
Đến chiều, Chân Ý mới thay xong quần áo cho tất cả các cụ, ôm quần áo bẩn
tới phòng giặt, cuối cùng cũng đã hoàn thành nhiệm vụ. Trên đường đến phòng
thay đồ, cô đi ngang qua một căn phòng kính, bên trong có một người mặc đồ
trắng đang ngồi. Cô nhớ rằng gã tên Lệ Hữu. Nhớ lại lần gặp mặt trước đó,
bước chân cô đột nhiên chậm lại. Vừa ngẩng đầu lên, trái tim cô bỗng giật thót.
Không biết gã đã quay lại từ lúc nào, nhìn cô chăm chú, mày rậm mắt sáng, ánh
mắt thẳng băng mà sâu thẳm, hệt như một cái giếng. Chân Ý bất giác cảm thấy
người đàn ông này rất nguy hiểm, nhưng không sao giải thích được, có lẽ bẩm
sinh gã đã có sức cuốn hút chí mạng như thế. Lần này cô vẫn không tránh được,
ma xui quỷ khiến tiến đến gần gã.
Cô đứng lại ngoài cánh cửa kính và song sắt, tuy dè dặt nhưng lại tò mò nhìn
gã. Nhìn nhau vài giây, gã nở nụ cười ấm áp: “Cô gái, cô có cô đơn không?”
Qua lớp kính, âm thanh không chân thật đến kỳ lạ.
Chân Ý suy nghĩ một lát rồi lắc đầu.
“Nói dối.” Gã khoan dung trách cứ, “Lúc cô lẻ loi không chốn nương tựa,
không có ai ở bên cạnh và cũng không ai có thể cho cô gửi gắm niềm tin.”
Chân Ý không trả lời, Lệ Hữu giơ tay lên, đưa về phía cô: “Hãy tin tôi, hãy
để tôi lắng nghe nỗi phiền muộn trong cô.” Gã đặt tay lên tấm kính, mười ngón
tay thon dài, lòng bàn tay trắng nhách.
Chân Ý cau mày, khẽ nói: “Ý anh nói là lắng nghe tinh thần à?”
“Thông minh.” Nụ cười của gã tươi hơn.
“Tôi không cần.” Chân Ý nói, “Tôi không tin thứ này.”
Lệ Hữu không để tâm, bĩu môi nói: “Cô giải thích thế nào về chuyện tôi biết
mọi việc trong ký ức của cô, nhất là những thứ khiến cô tổn thương đó?”
Sắc mặt Chân Ý hơi cứng lại, cố chấp lắc đầu: “Tôi không bị tổn thương.”
“Nhưng tôi thấy ký ức của cô rất đau khổ.” Ngón tay gã chậm rãi nắm chặt
trên tấm kính, như thể nắm lấy khuôn mặt trắng ngần của cô, “Nói yêu em đi,
lừa em cũng được. Nhưng anh ta thậm chí còn không muốn lừa cô.”
“Sao anh biết những chuyện này?”
“Ngôn Cách nói cho tôi biết.”
“Không thể nào.” Cô nổi giận.
“Trong một khoảnh khắc, cô thật sự đã nghi ngờ anh ta, giận anh ta nói
chuyện này cho người khác biết để bêu rếu cô.”
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“Không có!”
“Chân Ý, tôi biết cô đang nghĩ gì trong đầu.”
Sao gã lại biết tên cô? Chân Ý lùi lại một bước, bắt đầu cảnh giác.
Lệ Hữu cười dịu dàng, cùng với khuôn mặt tuyệt đẹp của gã, thoạt nhìn vô
hại với đời như vậy, nhưng mỗi lời gã nói ra lại khiến người ta tò mò: “Nói
chuyện khác đi, trò chuyện với tôi một chút nhé, tôi buồn lắm.”
“Nói gì?”
“Tôi cho rằng thể xác là vật dẫn của tinh thần, mà tinh thần độc lập với suy
nghĩ, cô có đồng ý với quan điểm của tôi không?”
Chân Ý gật đầu.
“Cô biết nguyên lý cộng hưởng trong vật lý không?”
Chân Ý biết, hồi trung học Ngôn Cách đã nói cho cô biết: “Hai vật thể có
cùng tần số dao động, khi một vật thể dao động sẽ khiến vật thể kia dao dộng
theo. Tương tự, đối với một vật chất có thể biến đổi tần số dao động, khi tần số
của nó tiến gần tần số dao động của một vật chất khác, sẽ tạo nên cộng hưởng.”
Lệ Hữu mỉm cười: “Sóng điện tư duy của con người là vật chất như vậy đấy,
khi tần số giống nhau có thể cộng hưởng. Như con người có thể tìm được cộng
hưởng từ những tác phẩm âm nhạc, sách vở, phim ảnh… Tác phẩm có thể tạo
nên cộng hưởng sẽ khác nhau ở mỗi cá thể. Nói vậy không khó hiểu chứ?”
“Không khó.” Ngược lại, cô hoàn toàn bị lý luận kỳ lạ của gã hấp dẫn.
“Nếu tôi nói, tác phẩm tôi tạo ra có thể sinh cộng hưởng với cô, thật ra là bởi
vì suy nghĩ của chúng ta có tần số tương đồng ở một điểm nào đó.”
Chân Ý: “Nhưng thứ đó có liên quan gì đến việc anh biết ký ức của tôi?”
“Tôi nói rồi, tần số sóng điện của tư duy con người thay đổi không ngừng,
nên bình thường thứ có thể cộng hưởng giữa con người và con người chỉ là một
điểm, nhiều nhất là một đường thẳng, rất hiếm khi xuất hiện một mặt phẳng.
Nhưng…” Lệ Hữu nhìn thẳng vào cô, gã biết cô đang hết sức chăm chú lắng
nghe, “Khi tần số tư duy của hai người đồng bộ mọi lúc thì chúng có thể luôn
luôn cộng hưởng. Kiểu cộng hưởng này là lập thể, bốn chiều. Ngoài tình cảm,
âm thanh, còn có hình ảnh. Ví dụ như khi trông thấy một người xa lạ, cô sẽ cảm
thấy hình như đã từng quen biết, dường như có thể nhìn thấy quá khứ và cuộc
sống của anh ta. Rất nhiều người có trải nghiệm này. Nó được quyết định bởi độ
tương đồng của tần số.”
Cô hoàn toàn kinh ngạc.
“Chân Ý, tôi hiểu tâm trạng của cô hơn bất kỳ ai khác.” Ánh mặt trời chiếu
vào đáy mắt gã, như mặt hồ mê hoặc tĩnh lặng, bất giác cô không thể rời mắt đi.
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“Đưa tay qua đây.” Giọng gã êm dịu như thôi miên, ngón tay thon dài tuyệt
đẹp đặt lên tấm kính, “Lại đây, cảm nhận một chút, chẳng lẽ cô không muốn thử
một lần?”
“Thử cái gì?”
“Thử nhìn vào quá khứ của tôi.”
Chạm tay cách tấm kính là có thể nhìn thấy thứ gã nói sao? Ngón tay Chân
Ý chuyển động, hơi sợ hãi, lúc này có người gọi cô: “Y tá Chân.”
Quay đầu lại, là y tá Tiểu Lan chịu trách nhiệm quản lý nhân viên tình
nguyện.
“Tôi đi trước đây.”
Chân Ý bỏ chạy trối chết, chạy được mấy bước lại quay đầu nhìn, Lệ Hữu
đứng trong căn phòng kính, ánh mặt trời bao phủ bộ đồ trắng của gã, toát lên vẻ
hư ảo. Gã nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, chậm rãi nói: “Nhảy xuống đi.”
Chân Ý đi tới, y tá Tiểu Lan hỏi: “Cô không nói chuyện với anh ta đấy chứ?”
“Không.”
Trong viện quy định không được nói chuyện với gã, nguyên nhân rất tào lao:
Gã là phần tử tà giáo. Chân Ý không hỏi nhiều, nói cho cùng ở những nơi chú
trọng quy chế thì người tò mò đều không được chào đón. Chi bằng đi hỏi Ngôn
Cách. Cô thay đồng phục y tá tình nguyện, đến viện nghiên cứu.
Chân Ý thò đầu nhìn vào phòng làm việc, Ngôn Cách đứng trước bàn thí
nghiệm, quay lưng về phía cô, cúi đầu làm gì đó. Vẫn chiếc áo blouse trắng, vẫn
đẹp như vậy, dáng người cao gầy, cô nhìn biết bao lần cũng không thấy chán.
Thật muốn có thể nhảy phắt lên ôm lấy cổ anh không buông tay như hồi niên
thiếu.
Cô gõ cửa “cộc cộc”. Anh không đáp lại. Cô vốn hiểu rõ thói quen của anh,
nhẹ bước đi vào.
“Tại sao mọi người lại bảo người tên Lệ Hữu kia thuộc tà giáo?”
Ngôn Cách ngẩng đầu lên: “Em đã nói chuyện với anh ta.” Giọng khẳng
định.
Chân Ý thấy anh nghiêm túc thì vội nói: “Không. Chỉ là người trong bệnh
viện luôn nói không nên đến gần anh ta, nhưng lần trước anh có trò chuyện với
anh ta nên em thấy hơi tò mò.”
Ngôn Cách cúi đầu, không trả lời câu hỏi của cô. Chân Ý không bỏ cuộc,
chạy tới đối diện anh, nhảy phốc ngồi lên bàn: “Sao anh ta lại bị giam trong
bệnh viện thế?”
“Biết bác sĩ khoa tâm thần điều trị bệnh nhân mắc chứng hoang tưởng và
phân liệt thế nào không?” Ngôn Cách nói, “Thuốc men, vật lý, tự nhiên, thôi
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miên, liệu pháp tâm lý. Nhưng trên thế giới này, có một bộ phận bác sĩ làm điều
ngược lại.”
“Ngược lại ý là…”
“Họ sử dụng thuốc men và các liệu pháp để làm cho người khỏe mạnh hoặc
người bệnh nhẹ mắc bệnh.”
“Họ làm được sao?”
“Tại sao không thể? Y học càng phát triển, chúng ta càng nghiên cứu thấu
đáo bệnh lý và cách điều trị chứng bệnh nào đó thì lực tác động và sự hủy hoại
theo hướng ngược lại càng có khả năng nảy sinh.”
“Thật là nguy hiểm. Nhưng chắc hẳn anh ta không thể tự mình hoàn thành
việc này phải không?”
“Ừ. Anh ta là thành viên của Hiệp hội điều trị bệnh hoạt động bí mật xuyên
quốc gia, cảnh sát chỉ bắt được mỗi anh ta.”
Nghe có vẻ rất cơ mật, Chân Ý không nhiều lời, quay lại nhỏ giọng nói:
“Nghe Tư Côi nói, Thích Hành Viễn và Thôi Phỉ sẽ bị tù chung thân.”
“Ừ.”
“Ngôn Cách?”
“Hả?”
“Thích Hồng Đậu lớn lên sẽ trở thành thế nào?”
“Tội phạm giết người liên hoàn tàn nhẫn.”
“Trong trường hợp không điều trị à?”
Ngôn Cách ngước mắt lên khỏi cuốn sổ ghi chép: “Nói thật, dù được điều trị
cũng rất khó duy trì đến cùng, phải có người khuyên bảo mọi lúc. Nếu lơi lỏng
một chút, họ cũng rất dễ bị kích động.”
Chân Ý: “Em vốn tưởng không thể chữa khỏi bệnh tâm thần, sau khi đến đây
phát hiện thật ra có thể hồi phục; nhưng sau chuyện Thích Hồng Đậu, em lại
nhận thấy còn cần phải phân chia chủng loại. Có loại có thể chữa khỏi, có vài
loại chỉ có thể khống chế và xoa dịu, không có khả năng trị tận gốc phải
không?”
Ngón tay Ngôn Cách dừng lại, ánh mắt chậm rãi nhìn xuống, không tỏ thái
độ: “Ừ, đúng là hiện giờ có vài loại bệnh không thể trị tận gốc. Có thể gọi
chúng là ung thư trong tâm thần.”
“Thật đáng thương.” Chân Ý than thở.
Ngôn Cách hơi mím môi: “Hơi đáng thương.”
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“Em nói bác sĩ thật đáng thương.”
Ngôn Cách sửng sốt.
Chân Ý giải thích: “Những người bị ung thư thể xác ít ra còn có ý thức đấu
tranh tự cứu bản thân. Nhưng người bị ung thư tâm thần chỉ có thể dựa dẫm vào
sức lực của một mình bác sĩ, muốn không tái phát cần có bác sĩ trông nom cả
đời, từng li từng tí. Lơi lỏng một chút là bệnh nhân sẽ tái phát, bao nhiêu công
sức của anh ta sẽ đổ sông đổ biển cả. Anh nói xem, có phải bác sĩ rất đáng
thương không?”
Ngôn Cách lặng thinh.
“Ngôn Cách, có bác sĩ nào vừa kiên nhẫn lại rộng lượng đến thế không?”
Đôi mắt anh trở nên ôn hòa: “Phải xem bệnh nhân là ai đã.”
“Hả?” Chân Ý không hiểu. Đang định hỏi thì chuông điện thoại vang lên, cô
bắt máy, là cuộc gọi của Tư Côi: Thôi Phỉ nhảy lầu tự tử ở trại tạm giam.
Khi Chân Ý và Ngôn Cách chạy tới bệnh viện, hộ lý đang đẩy cáng, dưới
tấm vải trắng là hình người, bác gái gục bên trên khóc lóc thống thiết: “Con tôi,
con tôi!”
Thích Cần Cần lạnh lùng nắm tay Hồng Đậu đứng một bên; Hồng Đậu
không khóc cũng không làm loạn, đờ đẫn nhìn chằm chằm vào tấm vải trắng,
không nói một lời. Chân Ý ngơ ngẩn đứng ở hành lang, đầu óc trống rỗng. Chị
họ Thôi Phỉ chết rồi ư? Đúng, hai chị em họ càng lúc càng xa nhau, không thân
thiết như thời thơ ấu nữa. Đúng, khoảng thời gian này hai người căm hận lẫn
nhau, Thôi Phỉ chỉ mong cô mất mạng, cô cũng kiên quyết đẩy Thôi Phỉ vào
cảnh tù tội, nhưng… Bây giờ chị họ chết thật rồi. Nhảy lầu ư? Tự sát ư? Là cô
ép chị họ phải chết sao?
Mũi Chân Ý cay xè, mắt rát buốt, trái tim đau xót vô cùng. Mắt cô nhòe dần,
cô gượng đứng vững, bước từng bước đi tới trước tấm vải trắng, nhẹ nhàng vén
lên. Khuôn mặt đẫm máu không còn sức sống của Thôi Phỉ chói lòa lấp lánh
trong màn nước mắt của cô. Chị họ mất thật rồi. “Chị…” Chân Ý nghẹn ngào,
lay bả vai chị ta, “Chị…”
“Cút ngay!” Bác gái tát mạnh vào mặt cô, “Đều do mày làm hại!”
Mắt Chân Ý tối sầm, đầu óc nổ tung, tai đau như bị xé rách. Cô đứng không
vững, lảo đảo suýt ngã nhào nhưng được Ngôn Cách đỡ lấy. Bác gái tức giận
cùng cực mà sinh nỗi buồn thương, còn muốn đánh cô nữa. Ngôn Cách siết cô
vào lòng, nghiêng người ngăn trở, cổ lập tức bị cào xước một vệt. Thích Miễn
tiến lên kéo bác gái ra. Bà bác giàn giụa nước mắt, gào thét: “Đồ vô ơn! Đồ lấy
oán báo ân, hồi đầu nên để mày lại trại trẻ mồ côi cho tự sinh tự diệt, cho mày
chết luôn đi! Tao bị mù mới nuôi mày lớn thế này…”
Chân Ý tựa vào lồng ngực Ngôn Cách không nhúc nhích, không có bất kỳ
phản ứng nào, đau lòng đến mức không còn tri giác, đôi tai được bàn tay ấm áp
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của anh che lại. Cô bỗng muốn khóc. Ngôn Cách cúi đầu, thấy tóc cô rối bù, má
đỏ rần, mắt ngấn lệ, vẻ mặt thẫn thờ, tâm tư anh chợt dậy sóng. Mặc dù lý luận
với một phụ nữ bốn mươi, năm mươi tuổi thật sự không ổn, nhưng… “Thưa
bà…” Anh bình thản lên tiếng, giọng nói kiềm chế đến mức lễ phép, nhưng sự
sắc bén thoáng hiện khiến người ta hoảng hốt, “Khi con gái bà vì lợi ích riêng
mà định vu oan hãm hại người cha mắc chứng Alzheimer đã từng nuôi nấng bà,
bà có nghĩ đến ân tình của cha bà không?”
Một câu nói khiến bác gái sững sờ. Lẽ nào đây là báo ứng? Ngôn Cách tuy
vẻ mặt không tốt lắm, nhưng vẫn khắc kỷ gật đầu chào bà ta rồi dẫn Chân Ý đi.
Đến cầu thang, anh mới buông cô ra. Cô vẫn ngây dại, vẻ mặt mông lung,
vết đỏ trên mặt như lan ra, đỏ tới mang tai. Hồi lâu sau, cô ngước mắt nhìn anh,
anh mím môi rất khẽ, đôi mắt cụp xuống, sâu thẳm và tối tăm như đang thầm
chịu đựng điều gì đó. Anh nổi giận rồi.
“Em không sao đâu.” Cô nói.
Vẻ mặt anh trông vẫn thật khó coi, tay anh bất giác giơ lên, muốn chạm vào
mặt cô nhưng sợ cô đau, cuối cùng dừng giữa không trung. “Chân Ý, đừng cả
nghĩ. Mỗi người đều có chí hướng và lựa chọn của riêng mình. Chị ta lựa chọn
sống hay chết không liên quan gì tới em.”
Trái tim Chân Ý bỗng thắt lại, đau đớn một lúc lâu rồi lại chợt thấy ấm áp.
“Em biết rồi.” Cô gượng cười, “Hơn nữa, em cảm thấy chị họ sẽ không tự sát
đâu.”
Ánh mặt trời lúc ba giờ chiều đã không còn gay gắt, Chân Ý đứng ở dưới
cây ngô đồng ven đường chờ Ngôn Cách. Mặc dù cái chết của Thôi Phỉ không
hợp tình hợp lý, nhưng vì không có điểm đáng ngờ nên cảnh sát kết luận đây là
án tự sát. Tâm trạng của Chân Ý không tốt cho lắm, trong thời gian đợi phiên
tòa xét xử cô nhân tiện tìm việc làm. Một quý ông đam mê triết học (bị tâm
thần) từng nói: “Nếu bạn cố chấp chán ghét việc nào đó, hãy tìm hiểu nó và trở
thành một phần của nó.” Vì thế Chân Ý nộp đơn làm trợ lý biên đạo cho đài
truyền hình thành phố K, không ngờ vừa ứng tuyển đã được chọn, không lâu
nữa sẽ gia nhập hàng ngũ phóng viên mà cô từng ghét nhất. Hôm nay là ngày cô
nhận được đề nghị công việc. Chợt nhớ lâu lắm rồi không vận động, muốn đi
đánh bóng chày, thế là cô nói xe hỏng để nhờ Ngôn Cách đưa đi. Ai đó chỉ nghe
giọng đã biết cô nói dối nhưng vẫn đồng ý.
Đương lúc chờ đợi, điện thoại di động bỗng đổ chuông. Là An Dao, nói
muốn gặp cô. Gần đây cô ấy phải tham gia mấy ca phẫu thuật, chỉ có thời gian
mỗi chiều nay. Nhưng Chân Ý đã có hẹn, đành hẹn lại tuần sau. 3 giờ kém 3
phút, Chân Ý cúi người sát cái gương nhỏ trên chiếc xe ven đường sửa lại tóc
tai. Không làm luật sư nữa, cô như trẻ lại sau một đêm. Không trang điểm,
không ăn mặc kiểu cách, áo phông quần short, mũ lưỡi trai, buộc tóc đuôi ngựa,
đơn giản thoải mái như sinh viên.
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Đang mải mê soi gương, cô nghe thấy một tiếng còi vang lên. Ngôn Cách tới
rồi! Cô vui mừng đứng thẳng người, quay đầu lại. Không phải. Cửa sổ xe hạ
xuống, nụ cười của Doãn Đạc tươi rói: “Đi đâu thăng chức vậy?”
“Làm phóng viên.” Chân Ý cười lôi kéo làm quen, “Sau này đàn anh có tiếp
nhận phỏng vấn nhớ liên lạc với em trước nhé. Số điện thoại không đổi.”
“Nghề phóng viên này của em dễ làm quá, không cần tạo mối quan hệ tốt với
anh luôn.”
“Quan hệ của chúng ta còn chưa tốt à?” Chân Ý vô cùng niềm nở, cười tươi
như hoa. Gương mặt búp bê vốn không cần trang điểm, chỉ cần cô ăn vận đơn
giản là cứ như trở về thời học sinh, không khác hồi trung học là bao.
Nụ cười của Doãn Đạc nguôi dần, giọng nói nghiêm túc: “Chân Ý, anh rất
khâm phục việc em làm.”
“Làm phóng viên có gì hay để khâm phục chứ?”
“Chuyện tự thú.”
“Lại càng không nên, sửa sai mà.”
“Không, nếu là anh, anh sợ rằng mình sẽ lưu luyến tất cả những gì đang có.
Vì thế anh khâm phục em.”
Chân Ý được khen mà ngượng ngùng. Doãn Đạc vừa định tạm biệt, trong
gương chiếu hậu xuất hiện một chiếc xe màu trắng chậm rãi tiến tới gần, anh
vẫy tay với Chân Ý. “Đây là số điện thoại và email của văn phòng anh.”
Anh lấy danh thiếp từ hộc đựng đồ lặt vặt, Chân Ý cúi người, thò vào cửa sổ
nhận lấy.
Ngôn Cách dừng xe. Trong tầm mắt, Chân Ý cúi người, cánh tay đặt lên cửa
sổ xe của Doãn Đạc, nụ cười rạng rỡ. Cô ăn mặc thoải mái, vòng eo thon nhỏ,
hai chân để hở thẳng tắp mà thon dài. Anh cụp mắt nhìn xuống.
Doãn Đạc mỉm cười: “Anh đi đây. Cần giúp đỡ nhớ tìm anh.”
Chân Ý vẫy tay tạm biệt, bỏ danh thiếp vào túi quần sau, quay lưng lại liền
thấy một chiếc xe màu trắng đỗ cách đó vài mét, cách tấm cửa sổ kính nên cô
không thấy rõ vẻ mặt anh lắm, chỉ cảm thấy bên trong lẳng lặng yên ắng. Vừa
rồi lẽ ra cô nên nghĩ người có tính cách như anh thì nào biết bấm còi chứ?
Khiến nụ cười mà cô chuẩn bị lại khi không tặng cho Doãn Đạc.
Chân Ý đi tới xe anh, gõ cửa sổ. Tấm cửa kính hạ xuống, vẻ mặt anh vẫn
bình thường. Cô bất mãn: “Tới bao lâu rồi? Con người anh thật là, không chịu
lên tiếng, có miệng để làm gì chứ?”
Anh lặng thinh ngồi thẳng tắp, ánh mặt trời xuyên qua lớp kính, chiếu lên
chiếc mũi với độ cong hoàn mỹ của anh.
Cô cúi người, nằm nhoài trước cửa sổ đùa giỡn: “Có miệng là để hôn à?”
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Anh liếc mắt, thấy cô nghiêng đầu cười tinh nghịch, tóc đuôi ngựa lả lướt
trên bờ vai mảnh khảnh, có vài lọn tóc nhảy nhót dưới ánh mặt trời, sáng lấp
lánh. Cô khẽ cắn đôi môi thoa son nước màu thạch hoa quả, trông mềm mại
mọng nước. Cô giỏi nhất trong việc tán tỉnh.
Ánh mắt Ngôn Cách dừng trên mặt cô, bàn tay lại lẳng lặng kéo mở cửa rồi
đẩy nhẹ. Chân Ý lùi lại, đầu đập phải sườn xe. “Đau chết mất.” Cô ôm đầu, kêu
la vẻ cường điệu.
“À, xin lỗi.” Anh khách sáo đẩy cửa xuống xe, đứng thẳng người nhìn cô từ
trên xuống, vẻ mặt bất ổn, bầu không khí xung quanh cũng thấp thoáng vẻ bất
thường.
Chân Ý lùi ra sau một bước, cười he he, “Lừa anh thôi, không đau đâu.”
“Anh cũng nghĩ như vậy.” Anh nhếch khóe môi, sải chân đi tới bên kia, mở
cửa ghế lái phụ, “Lên xe đi.”
“Ừ.” Chân Ý nhanh nhảu vòng qua anh leo lên xe.
Suốt chặng đường, cô cứ ngờ ngợ, tự dưng sao lại thấy hôm nay anh hơi kiêu
ngạo nhỉ? Vẻ mặt anh trầm lắng, bất chợt lên tiếng hỏi: “Sao lại gặp công tố
viên Doãn?”
“Anh ấy đi ngang qua.” Chân Ý không cảm thấy khác thường, “Phóng viên
là ngành nghề cần giao thiệp, một thời gian nữa phải phỏng vấn một mình, cũng
có thể tận dụng mạng lưới quen biết trước kia.”
Sự chú ý của anh dừng lại ở hai chữ “một mình”: “Phỏng vấn công tố viên
Doãn một mình?”
“Ừm. Anh Doãn tốt lắm, sẵn lòng giúp đỡ em.” Chân Ý chống cằm, “Mấy
người có qua lại với Dương Tư đều không đáng tin, nếu có người như đàn anh
thì tốt quá.” Cô càng nói càng hăng hái, “Điển trai giàu có, tuổi trẻ tài cao, làm
việc nguyên tắc, gặp khó khăn không chùn bước, ngoài đời lại hài hước thú vị,
dịu dàng chu đáo. Khó ai có thể kháng cự người đàn ông như vậy.”
Ngôn Cách mím môi, đôi đồng tử hơi tối đi, ngón tay dài nắm chặt vô-lăng,
lặng lẽ hít sâu, nhưng không hiểu vì sao vẫn thấy hơi khó thở. Anh không hiểu
mấy ưu điểm cô vừa liệt kê nên đương nhiên sẽ không phản bác. Nhưng, “Đàn
anh.” Ngữ điệu của anh trầm lặng, thoáng toát lên vẻ mạnh bạo, “Anh cũng hơn
em một lớp, sao cứ gọi Ngôn Cách Ngôn Cách suốt ngày, không biết lớn nhỏ.”
Chân Ý lấy làm lạ, hôm nay anh sao thế? Nghĩ lại, từ hồi đầu cô đã không
gọi anh là đàn anh… “Không phải gọi quen từ lúc đầu rồi sao? Anh để bụng à?”
Nghĩ lại tính cách vừa bảo thủ lại kỳ quặc của anh, không chừng thật sự đã để
bụng cách xưng hô.
“Không để bụng.” Anh nói thật lòng, vài giây sau chuyển giọng khách quan
trình bày sự thật, “Tiểu Kha nói, trong tiểu thuyết võ hiệp, chẳng ai đến với tiểu
sư muội của mình cả.” Nói xong, tâm trạng bỗng dưng thoải mái.
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Chân Ý ngẫm nghĩ trong chốc lát, kinh ngạc mở to mắt: “Ngôn Cách, không
phải anh đang ghen đấy chứ?”
Ai đó bỗng cứng mặt: “Không có.”
“Ghen mà ghen mà, anh có ghen mà.” Chân Ý vui sướng như trúng giải độc
đắc, cười ha ha. Cô kề sát tai anh, nhõng nhẽo lại dịu êm: “Đừng ghen mà,
chẳng lẽ anh không biết em chỉ thích mình anh.”
Anh im lặng một lát, khẽ nói: “Anh biết.”
Chân Ý lại sửng sốt, không biết tại sao, người mặt dày như cô lại đỏ mặt vì
những lời này.
Xuống xe, Chân Ý hỏi: “Anh chỉ xem thôi à, có muốn em dạy anh đánh bóng
chày không?”
Anh lắc đầu.
“Không có hứng thú à? Những môn khác cũng được mà.”
Tennis, bóng bàn, bóng rổ, bóng chuyền, cô thành thạo tất. Hồi đi học, giờ
nghỉ giữa tiết và tiết thể dục là thiên đường của cô. Anh còn nhớ rõ dáng vẻ tràn
trề sức sống của cô khi chạy nhảy trên sân thể dục.
“Ngôn Cách, anh phải vận động nhiều vào.” Chân Ý đã bắt đầu vặn eo khởi
động, “Anh thế này, cẩn thận về già bị lú lẫn đấy.”
“Em thế này, cẩn thận về già bị tăng động đấy.” Anh nói.
“Ơ?” Chân Ý bật cười ha ha, “Ngôn Cách, anh đáng yêu quá.” Cô ôm bụng
cười, không thẳng người dậy nổi.
Anh nhìn cô như cỏ non đong đưa trong gió, không hiểu lắm, cũng không
thấy buồn cười chút nào, nhưng điều này lại không hề cản trở anh thích nhìn cô
cười ngất ngư.
An Dao tan làm đi tới bãi đỗ xe. Buổi chiều rảnh rỗi nhưng không hẹn được
Chân Ý, cô định trở về bầu bạn với Ngôn Hủ. Nếu lái xe nhanh một chút, còn
có thể tận tay làm bữa tối cho anh. Ấn chìa khóa, chiếc Ferrari màu trắng sáng
đèn, đây là quà đính hôn nhà họ Ngôn tặng cô. Đối với cô, chiếc xe này quá
huênh hoang. Cô vẫn thích chiếc Honda nhỏ của cô hơn. Nhưng mẹ Ngôn Hủ
nói xe không chạy sẽ bị hỏng, vậy nên thi thoảng cô mới chạy một lần. Chiếc xe
đã dậy lên bao lời đồn đại nhảm nhí trong bệnh viện, may mà cô không buồn
quan tâm. Vừa mở cửa xe, có người gọi cô lại từ sau lưng: “An Dao.” Thì ra là
người bạn trung học, không biết sao lại gặp ở đây. Những năm này kẻ cô ra sức
trốn tránh nhất chính là những người bạn thời trung học.
“Là cô à.” An Dao nhoẻn môi, ôn hòa mà lãnh đạm, không có ý ôn chuyện.
“Ừ.” Cô bạn cũng không nhiệt tình, liếc nhìn xe cô, “Nhà chồng chưa cưới
của cô ra tay hào phóng quá.”
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An Dao không lấy làm kiêu, đây không phải điều cô để tâm.
“Hình như họ Ngôn thì phải?” Cô bạn hỏi, “Ngôn Cách và Chân Ý lại đến
với nhau à?”
“Sẽ ở bên nhau thôi.” An Dao nói.
“Nếu họ biết chuyện cô làm thì phải làm sao đây?”
“Gì cơ?”
“Tám năm trước ở phòng karaoke, cô đã nói với Chân Ý là Ngôn Cách
không tới thành phố K mà ra nước ngoài. Nhưng nghe cô giáo Tần nói, Ngôn
Cách xin bảo lưu một năm, đợi khi Chân Ý lên lớp 12 thì cậu ta sẽ ở lại Thâm
Thành cùng con bé.”
“Về sau tôi mới biết chuyện này.” An Dao thành thật.
Người kia thấy cô vẫn thản nhiên bình tĩnh thì cười lạnh: “Lúc hỏa hoạn,
mọi người cho rằng Chân Ý đi tìm Ngôn Cách, nhưng con bé lại bị nhốt ở
phòng vệ sinh. Sau đám cháy, Ngôn Cách trở lại tìm Chân Ý, mọi người lại nói
con bé tức giận bỏ đi. Thật ra, khi chuông báo cháy vang lên, lớp trưởng từng
hỏi thăm Chân Ý, chính cô là người đầu tiên nói con bé tức giận bỏ đi.”
An Dao “ừ” một tiếng, đây là điều cô muốn thẳng thắn với Chân Ý. Là cô
không xác định rõ vị trí của Chân Ý mà đã kết luận xằng bậy.
“Lúc ấy ngồi cạnh cô là Dương Tư – con bé hay qua lại với lớp trưởng,
chính nó đá túi và điện thoại của Chân Ý xuống dưới ghế sofa. Nếu Chân Ý đi
rồi, sao không đem theo túi chứ? Cô không thấy động tác nhỏ này của Dương
Tư sao?”
An Dao kinh ngạc: “Tôi không thấy.”
“Ai tin chứ?” Đối phương lộ bộ mặt thật, “Mong rằng cô cho tôi gì đó ngon
nghẻ chút.”
“À.” An Dao cười khẽ, “Xin lỗi, tôi đã định thẳng thắn với Chân Ý những
chuyện này rồi.” Người kia giật thót.
“Chưa xác định vị trí của cô ấy đã ác ý nói cô ấy đi rồi. Đây là chuyện mất
mặt nhất tôi từng làm trong đời.” Hồi niên thiếu chỉ một lần bị ma xui quỷ khiến
đã trở thành vết nhơ tinh thần suốt đời, “Tôi sẽ thành thật với Chân Ý, xin cô ấy
tha thứ. Tôi nhất thời suy nghĩ nông cạn đã khiến hai người họ hiểu lầm. Nhưng
sau khi Ngôn Cách đi, tôi đã lập tức đi tìm cô ấy.”
“Đáng tiếc Chân Ý đã được người khác cứu rồi.” Cô bạn cay nghiệt, “Không
ai biết cô đã định bụng đi cứu cô ta, chỉ cần tôi nói ra, tất cả mọi người sẽ biết
cô là kẻ lòng dạ ác độc, muốn giết Chân Ý.”
“Tôi không như vậy.” An Dao vẫn thản nhiên.
“Chuyện tôi muốn cô làm chỉ dễ như trở bàn tay mà thôi.” Người nọ hổn hển
đưa ra yêu cầu.
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An Dao kiên quyết lắc đầu: “Tôi sẽ không bị cô uy hiếp đâu. Cô muốn nói
thì cứ nói, còn tin hay không là chuyện của họ.”
Cô xoay người định đi, nhưng người kia nhất quyết không buông tha:
“Thẳng thắn vô tư vậy sao? Xem ra cô đã quên mình từng là kẻ trộm.”
Bước chân An Dao hơi chậm lại, bàn tay nắm chìa khóa hơi run lên, gương
mặt xinh đẹp dần dần tái nhợt. Cảm giác hổ thẹn trào dâng trong lòng. Lúc nhỏ
cô bơ vơ không nơi nương tựa, vì sinh tồn đã hồ đồ đi ăn trộm. Khi lên lớp 5, cô
đã trộm tiền của một bạn học nữ, bạn kia cho rằng cô bạn cùng bàn lấy trộm nên
mắng chửi ầm ĩ. Cô bạn cùng bàn bị bệnh tim, đột nhiên phát bệnh. Về sau An
Dao không dám ăn trộm nữa, từ lần đó cô vừa hối hận vừa đau khổ. Nhiều năm
nay, tháng nào cô cũng lén gửi tiền cho người nhà của cô bạn kia. Cô tưởng
rằng sẽ không ai biết chuyện này.
“Nếu chồng chưa cưới của cô biết cô từng là tên tội phạm may mắn, liệu anh
ta có còn yêu cô không?”
“Nhưng dù thế nào đi nữa, tôi cũng sẽ không làm tiếp bất cứ chuyện gì
không xứng với Ngôn Hủ. Đừng hòng uy hiếp, tôi sẽ không giúp cô đâu. Tôi
không quan tâm tới tiền tài, danh vọng hay lợi ích. Bởi vì bây giờ tôi quá kiêu
hãnh, tôi xem thường chúng.”
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