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Chương 13

T

iếp theo, An Dao xuất hiện với tư cách nhân chứng. Trước khi đề nghị

Chân Ý làm luật sư khởi tố, Doãn Đạc có phần cân nhắc tư cách làm chứng của
Chân Ý. Cô chỉ nhớ rõ tình cảnh mình bị bắn chứ không nhớ chi tiết Hoài Như
giết Lâm Hàm. Doãn Đạc cho rằng cô mất trí nhớ tạm thời do sốc, nếu cô làm
nhân chứng của phía khởi tố sẽ dễ dàng bị luật sư biện hộ nắm được nhược
điểm. Hôm ấy, anh hẹn Chân Ý đối chiếu lời khai, thật ra muốn uyển chuyển
cho cô biết sẽ không để cô làm nhân chứng của phía khởi tố, không ngờ lại có
thu hoạch ngoài mong đợi như thế.
Chân Ý và An Dao phối hợp rất nhuần nhuyễn. Sau khi An Dao miêu tả
ngắn gọn cảnh tượng đêm đó, Chân Ý hỏi: “Cô thấy tất cả mọi chuyện sao?”
“Đúng.”
“Hứa Mạc yêu cầu phóng viên Chân lấy tim cảnh sát Lâm phải không?”
“Vâng. Nhưng cô ấy từ chối.” Giọng An Dao đều đều, nói rất khẽ, ung dung
từ tốn mà đầy tính thuyết phục và sức truyền cảm, “Hứa Mạc bắn cô ấy, đe dọa
giết cô ấy. Phát súng đầu tiên bắn vào chân trái khiến cô ấy đau đớn la hét ầm ĩ,
nhưng vẫn bịt chặt vết thương trên bụng cảnh sát Lâm. Phát súng thứ hai bắn
vào đùi phải khiến cô ấy khuỵu xuống nhưng vẫn không buông tay, cũng không
chịu cầm dao. Cô ấy nói rằng bất kể vì lý do gì cũng không thể giết người. Cô
ấy còn nói đừng hòng bắt cô ấy tước đoạt tính mạng người khác để cứu sống
bản thân.”
Rõ ràng là giọng điệu bình thản, lại âm thầm tái hiện nỗi ám ảnh đẫm máu,
khiến tất cả mọi người như tận mắt chứng kiến cảnh tượng thảm thiết mà kiên
gan ấy, cảm nhận được sự đấu tranh và lựa chọn của con người.
Phòng xử án im phăng phắc, ghế dự thính yên lặng như tờ. Thậm chí có
người không kìm được mà lau nước mắt. Hoài Như bị ép giết người có lẽ vì bất
đắc dĩ, nhưng khí khái như vậy mới là đạo lý đúng đắn của nhân tính. Trái lại,
Chân Ý là người bình tĩnh nhất, hỏi: “Sau đó, anh ta có nói gì không?”
“Anh ta đe dọa sẽ lấy tim phóng viên Chân.”
“Không nhắc tới Hoài Như à?”
“Không có, bởi vì Hoài Như là con tin.”
Tất cả bắt đầu xì xầm bàn luận, An Dao nói chậm rãi: “Tôi cho rằng tình thế
của Hoài Như lúc ấy chưa đến mức nguy cấp nhất. Bởi vì cô ta không phải mục
tiêu trong mắt Hứa Mạc.”
Ghế dự thính xôn xao. Hoài Như hoảng hốt, Dương Tư kháng nghị: “Phản
đối! Đương sự không thể biết cảm xúc của Hứa Mạc. Những phán đoán này đều
là ý nghĩ chủ quan của nhân chứng.”
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Chân Ý hờ hững nhìn cô ta, mượn lực chống lực: “Đương sự cô cho rằng sự
tình đã đến lúc cấp bách, đây cũng chỉ là ý nghĩ chủ quan của cô ta.”
Dương Tư nghẹn lời, không cứu vãn được cục diện thất bại đã đành, lại còn
bị đập một cú ngược lại.
Chánh án gõ búa: “Phản đối vô hiệu.”
Dương Tư nén cơn giận ngồi xuống, vẻ hơi sốt ruột.
Chân Ý tiếp tục: “Hoài Như nói cô ta vì cứu người khác phải không?”
“Tôi không cho là vậy.”
“Tại sao?”
“Bởi vì sau khi đâm dao vào ngực cảnh sát Lâm, Hoài Như không hề dừng
lại mà còn lấy tim cảnh sát Lâm ra luôn.” Mắt An Dao dâng ánh nước, lặp lại:
“Cô ta không hề chùn tay!”
Lần này, phòng xử án gần như nổ tung. Dù là tự vệ hay cứu người thì có ai
lại lấy tim một người sống sờ sờ mà không chút do dự, không hề nương tay
chứ? Lúc đầu, Hoài như không hề cảm thấy bất ổn, nhưng đến khi nghe thấy
sóng người trào dâng mới phát hiện có gì không đúng, hét lên: “Cô nói dối!”
Nhưng hành vi này chắc chắn đã vi phạm kỷ luật của tòa án, vì thế Hoài Như
liên đới cả Dương Tư đều bị cảnh cáo.
Sau đó, Dương Tư đặt câu hỏi cho An Dao, không phát hiện được điểm sơ
hở nào, bởi vì tất cả những gì An Dao nói đều là sự thật. Cô ta không moi được
sơ suất của đối phương, ngược lại mang đến cho người ta ấn tượng An Dao là
người thành thật. An Dao và Hoài Như tạo thành hai phía đối lập rõ ràng,
Dương Tư thoáng cảm thấy bất an. Phiên tòa đã bước vào giai đoạn sau, nên cô
ta phải mạo hiểm dùng luận điểm: Kẻ giết chết cảnh sát Lâm là Hứa Mạc, Hoài
Như chỉ giết một người ắt phải chết. Vì thế, cô ta đã mời bác sĩ pháp y của Cục
Cảnh sát: “Xin hỏi, nguyên nhân cái chết của cảnh sát Lâm Hàm là gì?”
“Mất tim và đau đớn.” Lâm Hàm bị đau tới chết.
Phòng xử án im lìm, Chân Ý ngồi ở chỗ luật sư, nước mắt suýt nữa tuôn rơi.
Dương Tư thì rất bình tĩnh, hỏi: “Xin hỏi viên đạn của Hứa Mạc bắn vào đâu?”
“Lá lách và dạ dày.”
“Có bắn vào động mạch không?”
“Có.”
“Vì vậy dẫn tới chảy nhiều máu à?”
“Đúng.”
Dương Tư cong khóe môi như chuyện ắt phải vậy, hỏi: “Lúc bác sĩ pháp y
tới hiện trường, Lâm Hàm đã chết được bao lâu rồi?”
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“Gần hai tiếng.”
Dương Tư cất cao giọng: “Nếu đương sự tôi không giết anh ta, với tình trạng
lá lách và dạ dày bị tổn thương động mạch chủ, liệu anh ta có thể gắng gượng
được hai tiếng không?”
Bác sĩ pháp y trầm ngâm trong chốc lát, cuối cùng đáp: “Không thể.”
“Vì thế, dù đương sự tôi có giết anh ta hay không thì anh ta cũng phải chết.”
Dương Tư vội vã điều chỉnh để giúp Hoài Như giảm hình phạt.
“Phản đối!” Chân Ý lập tức đứng dậy, dòng suy tư mạch lạc lạ thường, “Luật
sư biện hộ xem nhẹ điều kiện tất yếu của việc cảnh sát Lâm ắt phải chết: Tình
huống không được cứu chữa! Nếu được cứu chữa, chắc chắn anh ấy sẽ không
chết.”
Dương Tư nói: “Trong tình huống đó, không ai có thể cứu Lâm Hàm!”
“Trong số con tin có một người là bác sĩ.”
“Nhưng tên bắt cóc sẽ không để cô ấy cứu chữa.”
“Về sau tên bắt cóc cho phép bác sĩ An cứu một con tin bị thương khác,
chứng tỏ mọi thứ đều có khả năng cứu vãn.”
“Có thể cứu vãn là vì sự xuất hiện của bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp.”
Chân Ý cười lạnh: “Điều này cũng chứng minh Hứa Mạc không hung tàn
đến mức bỏ ngoài tai lời khuyên của người khác.”
“Cô…” Dương Tư lại dính chiêu gậy ông đập lưng ông.
Cô ta khẽ cắn răng, nói: “Cảnh sát Lâm bị thương nặng không thể cứu chữa,
dù đương sự tôi phán đoán sai thì đó vẫn là hi sinh nhẹ nhất trong hai khả năng
có thể xảy ra. Đây là lựa chọn hợp lý.”
“Không, đây là giết người.” Mắt Chân Ý lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, “Bác sĩ
pháp y nói nguyên nhân tử vong của cảnh sát Lâm là bị lấy tim. Hoài Như khó
thoát tội. Người sắp chết cũng không phải là người chết, mạng của họ tương
đương với người sống. Tội danh giết người tương đương với mưu sát.”
Dương Tư tranh cãi: “Dù không thể nào miễn trách nhiệm, tội lỗi cũng phải
nhẹ hơn.”
“Trật tự.” Chánh án gõ mạnh búa. Không khí trở nên căng thẳng. Tình huống
luật sư cãi cọ trực tiếp trên tòa như vậy rất hiếm khi xảy ra.
Phiên tòa đến giai đoạn cuối, Chân Ý hỏi Hoài Như lần cuối. Lần này, cô hỏi
một điều khá kỳ lạ: “Trước đó cô nói mình không quen tên bắt cóc phải
không?”
“Đúng.”
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“Được, xin hãy thuật lại tình cảnh cảnh sát Lâm bị bắt cóc.”
Hoài Như đã biết sợ cô, vô cùng căng thẳng, thầm nghĩ không hiểu sao lối tư
duy của Chân Ý nhanh nhẹn như vậy, chỉ có thể nói thật: “Hứa Mạc đưa anh
cảnh sát hôn mê về trói lại rồi khử trùng cho anh ta.”
“Lúc anh ta trói cảnh sát Lâm, cô đang ở đâu?”
“Cô có thử xin tha cho cảnh sát Lâm không?”
“… Không có.”
“Bởi vì cách tấm rèm nên thật ra bác sĩ An không nhìn thấy cô đang làm gì.”
Câu hỏi này thật ẩn ý, nhưng Hoài Như buộc phải thừa nhận: “… Phải.”
“Vậy cô có giúp đỡ Hứa Mạc trói cảnh sát Lâm không?”
“…”
Dương Tư: “Phản đối.”
Chánh án: “Đề nghị trần thuật tính tất yếu.”
Chân Ý nói lớn tiếng: “Bác sĩ pháp y chứng minh cảnh sát Lâm bị hôn mê.
Trong trạng thái hôn mê, sao một mình Hứa Mạc có thể trói cảnh sát Lâm cao
lớn được? Nếu cảnh sát Lâm không bị hôn mê, anh ấy sẽ phản kháng. Nhưng
bác sĩ pháp y khám nghiệm cho thấy cơ thể cảnh sát Lâm không có vết thương
dư thừa. Hoài Như, cô đã giúp Hứa Mạc, nhưng cô không đề cập với cảnh sát
tình tiết này. Tại sao lại che giấu?” Hết lượt này đến lượt khác, ánh mắt của bồi
thẩm đoàn bắt đầu phức tạp.
Mồ hôi Hoài Như vã ra đầm đìa: “Tôi… Là anh ta ép tôi.”
“Nói cụ thể một chút!”
“Anh ta đỡ cảnh sát Lâm, bảo tôi dùng dây và băng trói cảnh sát Lâm lại.”
“Anh ta ra lệnh cho cô bằng cách nào?”
Hoài Như rất cẩn thận, kiêng dè An Dao nên nói: “Ra dấu tay. Anh ta không
lên tiếng mà dùng tay.”
Không ngờ Chân Ý lại nói: “Cô có thể diễn lại không?”
Cô ta làm theo, ra hiệu với cảnh sát tòa án, đưa tay chỉ vào cổ, eo, đùi, mắt
cá chân, cuối cùng là tay. Chân Ý xem xong thì hỏi: “Xin hãy lặp lại một lần.”
Hoài Như ngẫm nghĩ một lát rồi chỉ lại theo thứ tự giống như vậy.
Chân Ý hỏi: “Chắc chứ?”
Hoài Như biết ắt hẳn cô có mục đích, nhưng không tài nào đoán được trọng
điểm của cô, quả thực muốn nổi điên, bèn bất chấp: “Đúng.”
“Sau đó thì sao?”
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“Tay tôi bị trói bằng băng dính suốt, chân chỉ có thể miễn cưỡng hoạt động,
anh ta lại trói tôi vào sau tủ sắt.”
Mọi người đều không hiểu dụng ý của những câu này, cho đến khi Chân Ý
hờ hững nói: “Cô không chỉ vào đầu. Băng trên miệng cảnh sát Lâm do cô tự
dán lại, không phải do Hứa Mạc chỉ thị.”
Hoài Như giật mình, Dương Tư lập tức nói lớn: “Phản đối!”
Nhưng Chân Ý hoàn toàn phớt lờ, giọng lớn hơn nữa, “Hứa Mạc không có lý
do bịt miệng một mình Lâm Hàm! Tại sao cảnh sát Lâm bị bịt miệng chứ?”
Chân Ý nghiêm giọng tố cáo, mắt đỏ lên, “Bởi vì lúc cô trói anh ấy, anh ấy
đã tỉnh lại và nhận ra cô là đồng phạm!”
Giờ khắc này, cô chợt nhớ tới ánh mắt kinh ngạc và không cam lòng của
Lâm Hàm khi nhìn chằm chằm Hoài Như trước lúc chết, và câu “Chân Ý, cô…”
còn dang dở ấy. Mắt cô đong đầy nước mắt, nghiến răng: “Tại hiện trường,
chính cô đã tiết lộ Lâm Hàm là cảnh sát, tôi là phóng viên. Cô đang báo tin cho
Hứa Mạc!”
Dương Tư lại phản bác: “Phản đối!”
Nhưng Chân Ý hoàn toàn không coi cô ta ra gì, cầm chứng cứ trên bàn, tốc
độ nói cực nhanh: “Cô nói đời sống cô nghèo khó, cô không quen Hứa Mạc,
nhưng trong tài khoản liên danh tại ngân hàng Citibank của cô và em trai lại có
trên cả triệu bảng Anh. Trong bốn năm qua, Hứa Mạc chuyển tiền vào tài khoản
của cô mấy chục lần. Cô dám nói hai người không quen biết ư?”
Hoài Như đã chuẩn bị từ trước, cố gắng điềm tĩnh nói: “Đó là khoản tiền
công ích Hứa Mạc quyên góp cho em trai tôi, chúng tôi không biết người quyên
góp là ai, tôi không quen anh ta.”
Lúc đầu, khi phía khởi tố đưa ra bằng chứng này, Dương Tư đã nghĩ đến
chuyện để Hoài Như thừa nhận có quen biết Hứa Mạc hoặc nói dối là quan hệ
yêu đương. Thế nhưng, trong lòng Hoài Như có điều mờ ám, nhất quyết dùng lý
do mình nghĩ ra để khăng khăng nói là không quen biết.
Nhưng Chân Ý quá thông minh, trước đó không hề đề cập tới chứng cứ này,
đến khi đã xây dựng cho mọi người ấn tượng Hoài Như không thành thật mới
đột nhiên nhắc tới. Giờ phút này, lý do thoái thác ấy kết hợp với hàng loạt sơ hở
trước đó càng khiến cô ta không đáng tin. Hoài Như không còn sức trở tay,
nhưng câu hỏi của Chân Ý như cơn vũ bão, vẫn chưa kết thúc: “Hoài Như, cô
chạy trốn khỏi tầng hầm bằng cách nào vậy? Theo lời khai, cô nói mình đã vùng
vẫy thoát khỏi dây trói và băng dán. Đây là băng dán phát hiện được ở hiện
trường, trên đó có mảnh da và dấu vân tay của cô. Hãy xem vết cắt của nó đi!”
Trên máy chiếu của tòa án xuất hiện hình ảnh. “Băng dán hoàn toàn không
có dấu vết ghì kéo và giãy giụa mà chỉ có vết cắt gọn ghẽ. Cô không tự giãy
thoát mà là Hứa Mạc thả cô đi. Hai người là đồng bọn!”
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Dương Tư ngạc nhiên, cô ta cũng đã xem ảnh hiện trường phía khởi tố cung
cấp, nhưng cô ta không chú ý tới chi tiết này, cũng không ngờ mình bỏ sót vết
cắt của băng dán. Hoài Như thì kinh hãi như hóa đá, há miệng cứng họng. Rõ
ràng cô ta đã mang băng dán đi rồi, chẳng lẽ còn bỏ sót một mảnh giữa bóng tối
ư?
Quả nhiên, Chân Ý không bỏ qua chi tiết nào cả, kỹ càng hơn nữa: “Trừ
miếng này ra, tất cả băng dính dùng để dán và trói cô đều không có ở hiện
trường. Cô đã mang chúng đi rồi! Theo miêu tả của bản thân cô, cô hoảng sợ vô
cùng, xin hỏi cô có tâm tư thu lại băng dính chứ?”
Cô ném túi vật chứng lên bàn “bộp” một tiếng, lại cầm lên một quyển sổ:
“Đây là nhật ký của cảnh sát Lâm.”
Dương Tư gần như sụp đổ: “Vật này không nằm trong danh sách chứng cứ,
tôi phản đối!”
“Đây là vật rạng sáng nay vợ Lâm Hàm mới phát hiện rồi đem đến. Cô giữ
im lặng cho tôi!”




C



hân Ý mắng một tiếng khiến Dương Tư cứng họng trố mắt, mặt đỏ tới tận

mang tai. Cô ta chưa từng nhục nhã như vậy. Nhưng Chân Ý không nhìn cô ta
nữa, bước thẳng đến trước mặt Hoài Như, vẻ mặt nghiêm nghị: “Hôm anh ấy tới
bệnh viện điều tra cái chết của Hứa Thiến đã trông thấy hiến tạng của cô ấy,
người được hiến là em trai cô – Hoài Sinh. Anh ấy nghi ngờ cô lợi dụng thói
quen sinh hoạt và tính tình của Hứa Thiến để giết chết cô ấy, nhưng không có
chứng cứ. Khi đó anh ấy lại thấy giấy hiến tạng của một bệnh nhân khác tên Từ
Tiếu, người được nhận tạng cũng là em cô. Anh ấy điều tra được cô đã đối chiếu
tủy xương với Từ Tiếu và kết quả hoàn toàn phù hợp. Thế nhưng cô đã che
giấu, không chịu cứu Từ Tiếu, cuối cùng dẫn đến bệnh tình Từ Tiếu chuyển
biến xấu và qua đời. Thận cô ấy quyên cho em trai cô. Cô biết cảnh sát Lâm đã
điều tra, chủ động tìm anh ấy, muốn hối lộ anh ấy để anh ấy không nói cho Hoài
Sinh biết chuyện cô thấy Từ Tiếu chết mà không cứu. Hoài Sinh quá yêu Từ
Tiếu nên sẽ từ chối thay thận, sẽ hận cô. Cảnh sát Lâm hoàn toàn không muốn
nói ra sự thật, cũng không muốn quấy nhiễu em trai cô thay thận, anh ấy còn
khuyên cô sau này đừng làm việc sai trái nữa. Người như vậy lại…”
Chân Ý há miệng, nước mắt tuôn rơi. Cô giơ quyển nhật ký với nét chữ rõ
ràng kia lên, không dừng nổi cơn run rẩy, nước mắt rơi lã chã, cố dằn lại, nghẹn
ngào từng chữ: “Người cảnh sát tốt như vậy nhưng lúc đầu cô nói không quen
anh ấy, về sau lại thừa nhận. Người cảnh sát tốt như vậy nhưng cô cố ý tiết lộ
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chức danh của anh ấy khiến Hứa Mạc nổ súng. Người cảnh sát tốt như vậy
nhưng cô cố ý giết anh ấy, moi tim lúc anh ấy còn sống sờ sờ!”
Phòng xử án tĩnh lặng như vùng đồng quê mênh mông, chỉ có giọng nói
chứa chan nỗi bi thương của Chân Ý quanh quẩn khắp chốn mang theo từng câu
từng chữ đẫm máu và nước mắt. Tiếng nức nở khẽ khàng của vợ Lâm Hàm nơi
ghế dự thính thôi thúc tâm can con người.
Phía bồi thẩm đoàn có người rơi nước mắt, Hoài Như gần như nổi điên, níu
lấy ghế nhân chứng mắng chửi: “Các người vu oan cho tôi! Sở Tư pháp các
người vu oan tôi, hãm hại tôi! Tôi không làm vậy!”
Chân Ý không dằn nổi cảm xúc nữa, cầm xấp tài liệu trên bàn nện mạnh vào
đầu Hoài Như.
Người nào người nấy khiếp sợ. Hành vi sỉ nhục trước mặt mọi người thế này
chưa từng xuất hiện trước tòa.
Giọng Chân Ý run rẩy, ác liệt đến gần như khản đặc: “Đây là hồ sơ so sánh
tủy của bệnh viện. Đây là biên lai chuyển tiền tới tài khoản ngân hàng Citibank.
Đây là mười mấy trang nhật ký của Lâm Hàm. Đúng! Lúc viết nhật ký, Lâm
Hàm đã biết trước anh ấy sẽ bị đứa súc sinh như cô moi tim, để rồi nhật ký của
mình sẽ ra làm chứng!!!”
Từng trang giấy trắng xóa đạp mạnh lên đầu Hoài Như, bay múa đầy trời.
Tóc cô ta rối tung, ngây người như phỗng, suy sụp ngã xuống ghế nhân chứng,
biết rõ không thể xoay chuyển được nữa. Bả vai Dương Tư cũng suy sụp, không
nổi giận.
Phòng xử án tĩnh mịch như đêm thâu, căn phòng chứa trăm người mà không
có một tiếng động. Có người rưng rưng, có người trầm mặc.
Chánh án yên lặng hồi lâu rồi chậm rãi nói: “Luật sư khởi tố, xin hãy chú ý
hành vi cử chỉ của mình.” Thậm chí câu nói ấy cũng đượm nỗi bi thương vô tận.
Tĩnh lặng. Thật ra giờ phút này sẽ không có ai trách cô.
Chân Ý mặc bộ vest màu đen, trông rất đỗi mảnh mai gầy gò, nhưng sống
lưng lại thẳng tắp. Đôi má trắng ngần hướng lên, ngẩng cao đầu, mặt giàn giụa
nước mắt. Cô cố gắng ổn định giọng nói, dõng dạc tuyên cáo từng câu từng chữ:
“Phía khởi tố không báo trước cho luật sư bào chữa chứng cứ cuối cùng, luật sư
bào chữa và đương sự có quyền thuê chuyên gia đối chiếu nét chữ giám định, có
quyền chất vấn chứng cứ, có quyền xin mở phiên tòa phúc thẩm. Phía khởi tố
bảo lưu quyền thẩm tra việc thuê chuyên gia đối chiếu nét chữ của đương sự…
Phía khởi tố cho rằng, trong tình huống an toàn nhân thân không chịu uy
hiếp, bị cáo Hoài Như đã giết chết cảnh sát Lâm, đồng thời ngụy tạo thành bị ép
buộc giết người. Hành vi phạm tội rõ ràng, nhân chứng vật chứng vô cùng xác
thực. Căn cứ quy định tại khoản 1 điều 2 Điều lệ hành vi phạm tội giết người,
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“Bị cáo có ý đồ xấu, rắp tâm giết người, kết quả giết chết người này”, phạm tội
mưu sát!”
Phiên tòa nghỉ giữa giờ. Chân Ý vào phòng vệ sinh, mới mở vòi nước tay đã
bắt đầu run lên. Cô cúi đầu, nước mắt rơi vào bồn rửa tay như chuỗi trân châu
đứt dây. Lâm Hàm là một người cảnh sát tốt như thế. Cô hít mũi thật mạnh,
vươn tay hứng nước rửa mặt. Khuôn mặt dấp dính bởi quá nhiều vệt nước mắt
khi nãy đã trở nên sạch sẽ hơn khi hắt nước lạnh lên. Cô rút khăn tay lau nước
trên mặt, chuẩn bị ra ngoài thì bắt gặp Dương Tư bước vào.
Dương Tư rất chán nản. Cô ta chỉ là luật sư nên không bị trách móc nặng nề
như Hoài Như. Nhưng phóng viên và người dân ở ghế dự thính đều ca ngợi biểu
hiện của Chân Ý, bàn luận về sự bi hùng của cảnh sát Lâm cùng với chuyện
Chân Ý trúng hai phát súng cũng không chịu bị uy hiếp giết Lâm Hàm. Cũng có
người chửi rủa Hoài Như nhưng không ai nhìn thấy cô ta. Cô ta hoàn toàn bị coi
thường. Dương Tư cúi đầu: “Chân Ý, Hoài Như và tớ đã bàn bạc rồi, cô ấy
không muốn mở phiên tòa phúc thẩm. Cô ấy biết nhật ký của Lâm Hàm là thật.
Cậu nói đúng, lúc cô ấy chủ động trói Lâm Hàm, anh ta đã tỉnh lại và biết cô ấy
là đồng bọn.”
Mặt Chân Ý không có cảm xúc gì, chỉ thờ ơ “ờ” một tiếng.
Dương Tư dò hỏi: “Tớ vẫn muốn thử xin giảm hình phạt cho cô ấy.”
“Ừ.”
Chân Ý không chút bận tâm khiến cô ta không biết đường đâu mà lần, hỏi
tiếp: “Còn cậu?”
“Kiên trì với hình phạt chung thân.”
Dương Tư không ngờ cô cố chấp như vậy, vẻ mặt băn khoăn: “Trên tòa, cậu
biểu hiện tốt nhất rồi, trở thành tiêu điểm giữa phòng xử án, cũng nhận được hết
thảy mọi thứ cậu muốn rồi, còn muốn gì nữa?”
Chân Ý quay lại, ánh mắt hơi lạnh: “Không, điều tớ muốn chỉ có một, là
Hoài Như bị phạt tù chung thân.”
“Chân Ý, hà tất chứ? Hoài Như làm mọi chuyện cũng chỉ vì em trai cô ấy, cô
ấy cần…”
“Cô ta cần gì đều không liên quan đến tớ.” Chân Ý ngắt lời, “Cậu nói động
cơ giết người của đương sự cho tớ biết thế này, liệu có sao không?”
“Cậu…” Dương Tư thấy thái độ của cô vẫn kiên quyết, càng cuống lên: “Sao
cậu vô tình như thế? Tại sao không thương hại chứ?”
Chân Ý suýt nữa cười lạnh: “Dương Tư, tớ trông giống Thánh mẫu vậy sao?
Cái từ thương hại này chỉ để lại cho người đáng được thương hại.”
“Chị em Hoài Như cũng rất đáng thương. Họ cũng sống rất vất vả.”
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“Đáng thương hơn nữa cũng không thể trở thành cái cớ giết người!” Chân Ý
không kìm được mà nói lớn tiếng, “Trên đời này có rất nhiều người sống vất vả,
nhưng không phải ai cũng đi giết người. Hơn nữa, Dương Tư à, cậu tự hỏi lại
lòng mình đi, thứ cậu quan tâm rốt cuộc là Hoài Như hay là danh tiếng của
mình?”
Dương Tư giật thót.
“Dương Tư, cậu biết tại sao cậu thua không?” Chân Ý chậm rãi hỏi, “Cậu đã
khóc vì người xa lạ chưa, cậu đã khóc vì đương sự của mình chưa?”
Dương Tư không hiểu.
“Cậu hiểu ý nghĩa thật sự của thương hại không? Nhìn thấy người vô tội chết
thảm,nhìn thấy người mẹ già cả rơi lệ, cậu có đau lòng chua xót không dù cậu
chẳng hề quen họ?”
Dương Tư cãi lại: “Tớ không thích khóc như cậu.”
“Không phải vậy. Con người nên kiên cường với bản thân, nhưng đối với
người khác thì phải có một tấm lòng dịu dàng, một trái tim biết rơi lệ. Còn cậu,
vừa hay trái ngược.” Chân Ý nói, “Từ trước đến nay, vụ án nào cậu cũng coi
trọng mức độ chú ý của dư luận, cậu vốn chỉ muốn làm sao để nổi tiếng. Ví dụ
như lần này, cậu hoàn toàn không nghĩ hết cách biện hộ cho Hoài Như. Hình
băng dính vốn nằm trong chi tiết hiện trường mà phía khởi tố đã cho cậu từ
trước, cậu lại không chú ý. Lúc tớ lấy nó làm chứng cứ, cậu thậm chí không
phản bác được câu nào.”
Dương Tư cắn răng im lặng.
“Lúc ra tòa, tâm trạng cậu là gì, biểu hiện trước ống kính ư? Hà…” Chân Ý
bật cười, “Biết tâm trạng của tớ là gì không? Để biện hộ cho đương sự, tớ tuyệt
đối không bỏ qua bất cứ chi tiết nào, tuyệt đối không giữ lại chút hơi sức nào và
lại càng không từ bỏ một tia hy vọng nào. Sau lưng tớ chỉ có đương sự thôi. Còn
cậu, sau lưng cậu toàn là ánh đèn flash. Hoài Như chọn cậu làm luật sư biện hộ
thì xem như cô ta đã nhìn lầm người rồi.”
Mặt Dương Tư đỏ tới mang tai, khẽ mấp máy khóe miệng: “Bây giờ tớ đang
tranh thủ cho cô ấy đấy.”
“Tác dụng của luật sư là ở trên tòa án.” Giọng Chân Ý lạnh tanh, “Dương
Tư, nếu hôm nay luật sư biện hộ cho Hoài Như có trình độ như Doãn Đạc,
phiên tòa này Hoài Như sẽ không thua dễ dàng như thế đâu. Biểu hiện của tớ
hôm nay có một nửa là thành quả của cậu.”
Sắc mặt Dương Tư tái nhợt: “Tớ chỉ đang cố gắng để được như cậu.”
“Không giống đâu, Dương Tư, chúng ta khác nhau. Cậu không bao giờ
giống tớ được. Bởi vì…” Cô kéo cửa bước đi, giọng nói lạnh nhạt đầy vẻ khinh
miệt, “So với tớ, cậu kém xa.”
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Phiên tòa tiếp tục, người dân và giới truyền thông vẫn tụ tập đầy ghế dự
thính. Không khí trật tự trang nghiêm, không một tiếng động. Khuôn mặt mọi
người không hề có sự đồng tình dành cho Hoài Như. Bao nhiêu ngày qua, Hoài
Như liên tục tiếp nhận phỏng vấn của giới truyền thông, khiến bọn họ xoay
vòng trong giả tạo. Trước đó cô ta đáng thương biết bao, giờ này lại đáng hận
biết nhường nào. Dương Tư như bị vật nhọn chĩa vào lưng, dù không quay đầu
lại cũng có thể cảm nhận được làn sóng lạnh nhạt của mọi người. Chân như
nhũn ra, cô ta cố gắng đứng thẳng người, giọng nói không chút hơi sức: “Đương
sự Hoài Như của tôi thừa nhận tính hữu hiệu của nhật ký và những chứng cứ
khác, đồng thời từ bỏ quyền thuê chuyên gia giám định nét chữ.”
Vừa dứt lời, mọi người “ồ” lên. Dương Tư cắn răng, đấu tranh lần cuối: “Sau
khi cảnh sát Lâm bị trúng đạn, hai giờ sau cảnh sát mới đến, con tin còn lại
không có khả năng thuyết phục Hứa Mạc đổi ý. Cảnh sát Lâm vốn bị mất máu
quá nhiều, sẽ chết trong thời gian ngắn. Đương sự tôi giết một người ắt phải
chết nên phía tôi xin được giảm nhẹ hình phạt.”
“Phản đối!” Chân Ý đứng bật dậy, giọng tựa cơn gió, không hề nể nang,
“Hứa Mạc nổ súng và Hoài Như đâm dao, hai hành động có tính chất như nhau.
Đưa ra một ví dụ đơn giản, hai tên cướp ngân hàng cùng nổ súng giết chết bảo
vệ, rốt cuộc đạn của ai giết chết anh ta, điều này không quan trọng. Bởi vì hai
tên cướp cùng phạm tội nên họ đều phải chịu trách nhiệm cho cái chết của anh
bảo vệ! Trong vụ án này, Hoài Như là đồng phạm của Hứa Mạc nên giống như
Hứa Mạc, cô ta cũng phải chịu trách nhiệm cho cái chết của cảnh sát Lâm.
Thậm chí, sau khi Hứa Mạc nổ súng, vết thương trên người cảnh sát Lâm còn có
thể cứu vãn, nhưng Hoài Như đã gây ra cái chết tức thì cho cảnh sát Lâm. Hành
động móc tim người của cô ta quá tàn bạo, không thể dung tha. Phía khởi tố
kiên quyết yêu cầu hình phạt chung thân.”
“Cô…” Dương Tư muốn phản bác, nhưng đứng trước bao ánh mắt căm thù
của tất cả mọi người, cô ta không nói nổi một câu. Cuối cùng Chánh án tuyên
bố tạm nghỉ, bồi thẩm đoàn vào trong bàn bạc.
Trong thời gian chờ đợi, người ở phòng xử án dần dần trở nên sốt ruột,
không khí nóng lên từng độ. Ai ai cũng nghển cổ mong đợi, thấp thỏm nhìn
quanh, chờ đợi phán quyết cuối cùng. Cho đến khi Chánh án và bồi thẩm đoàn
trở lại phòng xử án, tiếng bàn tán xôn xao mới lập tức im bặt, ánh mắt mọi
người tụ lại một điểm duy nhất. Chánh án gõ búa, không gian im ắng.
“Tất cả đứng dậy!” Giữa phòng xử án, vị trí bị cáo, những người ăn mặc
khác nhau với độ tuổi và giới tính khác biệt ào ào đứng dậy.
Chánh án nghiêm trang đọc to: “Toàn bộ bồi thẩm đoàn đều bỏ phiếu thông
qua, bị cáo Hoài Như bị khởi tố mưu sát cảnh sát Lâm Hàm, cách thức gây án
tàn nhẫn, chứng cứ phạm tội rõ ràng, bị nghi ngờ ngụy tạo chứng cứ, không tự
thú sám hối. Bồi thẩm đoàn quyết định đây là hành vi phạm tội mưu sát.”
Hoài Như ngây người như phỗng, rũ rượi ở ghế bị cáo.
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“… Căn cứ theo điều 2 thuộc Điều lệ xâm phạm thân thể của thành phố K:
Người bị phán quyết phạm tội mưu sát sẽ bị phạt tù chung thân…”
Trong thoáng chốc, ánh đèn flash trong phòng xử án lóe lên như dải ngân hà.
Ghế dự thính dậy lên tiếng vỗ tay như sấm. Sống lưng Chân Ý thẳng tắp, cô
đứng ở ghế luật sư, siết chặt nắm đấm, nước mắt tràn mi.
Chánh án tuyên bố kết thúc phiên tòa.
Chân Ý xoay người chạy về ghế dự thính, phóng viên ở khu truyền thông
nhoài người trên lan can, nhao nhao đưa micro phỏng vấn. Cô không buồn quan
tâm, sải bước đi tới hàng ghế cuối cùng. Ngôn Cách đã đứng dậy, ánh mắt tập
trung vào cô, từ xa đến gần. Tầm mắt cô mơ hồ, nước mắt rưng rưng, bổ nhào
vào lòng anh, níu lấy áo vest của anh, cuối cùng òa khóc. Đôi mắt Ngôn Cách
trầm lắng hẳn, cúi đầu kề sát mặt cô, ôm thân thể run rẩy vì khóc của cô.
“Không sao nữa rồi, Chân Ý, không sao nữa rồi.”
Anh biết rõ cái chết của Lâm Hàm vẫn là nỗi đau trong lòng cô, chợt nhớ lại
đêm đó khi cứu cô từ tầng hầm cô đã vùi đầu không để anh trông thấy mặt,
nghẹn ngào nói: “Lỗi của em, em không nên xuống xe.”
“Chân Ý, em đã làm tốt nhất rồi.” Anh áp vào tai cô, giọng rất khẽ, nhưng
đầy sức mạnh, từng chữ gõ nhịp vào lòng cô. Mãi đến lúc vợ và bố mẹ Lâm
Hàm bước đến, cô mới thôi khóc.
Trước lời cảm ơn của họ, Chân Ý xấu hổ không chốn dung thân, lấy một tấm
danh thiếp trong túi đưa cho họ, thành khẩn nói: “Đây là đại luật sư dân sự giỏi
nhất thành phố K, cháu có chơi với anh ấy nên đã nhờ anh ấy giúp hai bác kiện
Hoài Như, mở phiên tòa bồi thường dân sự. Khoản tiền kếch xù trong tài khoản
ngân hàng của Hoài Như đã bị đóng băng, không thể xuất hiện tình huống mất
khả năng bồi thường đâu. Đại luật sư này bảo đảm các khoản tiền như tiền
dưỡng lão của hai bác, tiền nuôi nấng đứa trẻ cùng với tiền đền bù tổn thất tinh
thần, ít nhất cũng có thể được bồi thường mấy triệu. Mặc dù tiền không thể đổi
lại tính mạng của cảnh sát Lâm, nhưng hy vọng có thể bù đắp phần nào cuộc
sống vất vả sau này của mọi người.”
Vợ Lâm Hàm nhận lấy danh thiếp, rơi nước mắt gật đầu. “Trước khi cảnh sát
Lâm bị giết, từng thì thào bảo tôi… ra tay…” Nước mắt Chân Ý lại tuôn rơi,
“Anh ấy là một cảnh sát tốt, ghi tạc chức trách của mình, cố gắng hết sức bảo vệ
dân thường. Tôi sẽ viết thư xin chính phủ trao quân hàm khen ngợi cảnh sát
Lâm.”




R



ời khỏi tòa án, Tư Côi và đồng nghiệp của cô đều chờ ở hành lang. Thấy

Chân Ý ra ngoài, Tư Côi giàn giụa nước mắt nhào tới ôm chặt Chân Ý, nước
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mắt chảy ròng ròng: “Chân Ý, cảm ơn, cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu đã giúp Lâm
Hàm nhắm mắt!”
Đồng nghiệp của Lâm Hàm, những người đàn ông với khuôn mặt kiên nghị,
không cầm được làn nước ngân ngấn trong đôi mắt.
Tư Côi khóc xong, buông Chân Ý ra, gạt lệ, hắng giọng hô: “Chào!”
Mười mấy người cảnh sát giậm gót chân, đồng loạt đứng nghiêm, kính chào
theo nghi thức quân đội. Họ đứng thẳng lưng, cánh tay vươn thẳng, đôi mắt
rưng rưng kiên cường và cương nghị. Không chỉ kính trọng Chân Ý, họ càng
kính trọng người chiến hữu đã hi sinh. Lồng ngực Chân Ý chấn động, cảm xúc
được gột rửa, há miệng nhưng không biết nói sao. Cuối cùng cô cúi gập người
90 độ trước họ.
Tư Côi đứng thẳng, khóc không thành tiếng. Biện Khiêm ôm chặt cô. Anh
ngẩng đầu nhìn Chân Ý, hốc mắt hoen đỏ, nói: “Chân Ý, em làm tốt lắm.”
Chân Ý lắc đầu, nói khẽ: “Em nên cảm ơn anh.”
Cônghe Doãn Đạc nói Biện Khiêm đã chủ động viết thư cho Sở Tư pháp đề
cử cô. Sự giúp đỡ tận tình của anh đã giúp cô trở nên nổi tiếng trong khoảng
thời gian ngắn. Bởi vì có khởi đầu tốt đẹp nên con đường của cô mới êm ả như
thế, lần này mới thành công như thế. Cũng nhờ anh động viên và giúp cô lấy lại
giấy phép, cô mới có thể bắt đầu trở lại.
Chân Ý rời khỏi tòa án theo cửa sau, không tiếp nhận bất cứ lời mời phỏng
vấn nào của giới truyền thông. Sau khi nghỉ lại ở khách sạn Hilton gần tòa án,
cô đối chiếu lời khai với An Dao và Ngôn Cách. Vụ án An Dao gây thương tích
cho người khác đã giải quyết xong từ hai ngày trước. Nhà họ Ngôn mời luật sư
rất giỏi cho cô ấy nên cuối cùng được phán là gây thương tích do tự vệ, phóng
thích vô tội. Tiếp theo là phiên tòa xét xử Ngôn Hủ, Chân Ý sẽ mời cô ấy ra tòa
làm chứng. Trước đó, An Dao biểu hiện trước tòa khá tốt, Chân Ý hoàn toàn
yên tâm với cô ấy. Chân Ý theo Ngôn Cách lên tầng. “Anh muốn nghỉ ngơi
trước hay nằm đối chiếu lời khai?”
Cô vừa vào phòng đã treo biển “Xin đừng làm phiền” lên cửa, bước nhanh
tới kéo sofa đến trước cửa sổ sát đất rồi kéo tấm rèm mỏng màu trắng lại. Ánh
mặt trời mông lung, căn phòng ngập tràn những tia sáng ấm áp chứ không chói
chang.
“Không cần.” Ngôn Cách đi tới bên cửa sổ sát đất, nhìn thế giới phồn hoa
bên ngoài qua lớp lụa trắng rồi quay đầu nhìn cô. Cô đã ngồi xuống, nhanh
chóng chỉnh sửa lại tài liệu, chủ yếu là lời khai của anh. Ngôn Cách thầm nghĩ,
thật ra chứng cứ của cô đã đầy đủ, nhất định sẽ chiến thắng vụ án của Ngôn Hủ.
Nhưng không hiểu vì sao cô lại căng thẳng đến vậy. Bàn tay bé nhỏ cầm bút hơi
run. Còn đang mải nhìn, anh nghe cô gọi: “Ngôn Cách, anh lại đây.”
Anh đi hai bước, đứng lại trước mặt cô, cúi đầu nhìn giấy trắng chữ đen trên
bàn. Cô ngồi, anh đứng. Ngón tay cô và chiếc bút đều linh hoạt như múa trên tờ
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giấy, tốc độ nói rất nhanh, có thể nghe thấy nỗi thấp thỏm: “Nói chỗ này phải
chú ý ngữ điệu, nói chỗ này phải chú ý tốc độ…”
Anh làm gì có vấn đề ở ngữ điệu hay tốc độ nói, nhưng bất cứ việc gì cô dặn
dò đến tai anh đều trở thành từng lời hứa hẹn chân thành: “Ừ.”, “Ừ.”
Mỗi một câu cô đều ngẩng đầu liếc nhìn anh. Dưới ánh mặt trời dịu êm,
đường cong nơi sống mũi anh hoàn mỹ vô cùng, như một bức tượng điêu khắc.
Khuôn mặt thanh tú mà tái nhợt rất tập trung, có thể thấy anh đang chăm chú
nghe từng câu cô nói.
Ánh mặt trời chếch choáng, cách lớp lụa mỏng, con phố phồn hoa dưới tòa
nhà cao tầng như chìm đưới đáy nước, tiếng ồn ã trở nên mông lung. Trong một
mét ánh dương này, chỉ có giọng nói nhanh nhẹn và trong trẻo của cô: “Ngôn
Cách, anh nhớ nhé, lúc làm chứng đừng luống cuống.”
“Chú ý đừng căng thẳng.”
“Nếu đối phương hỏi vấn đề bất ngờ, đừng hoảng loạn.”
“Luống cuống”, “căng thẳng”, “hoảng loạn”, những từ này rất thích hợp với
“Ngôn Cách”. Anh ung dung phối hợp lắng nghe, chỉ nói câu: “Ừ, biết rồi.”
Anh dùng chất giọng vừa như đồ sứ vừa như ánh mặt trời biếng nhác, chuyên
tâm chờ đợi được trả lời. Trái lại, cô chợt quên mất từ ngữ, không biết phải dặn
dò gì thêm. Cô vội vàng lật trang giấy loạt soạt, vừa giở tài liệu vừa nhẹ nhàng
hít thở, nhưng chân thì vẫn đang run rẩy.
Anh cúi đầu nhìn cô, cuối cùng hỏi: “Chân Ý, em đang lo lắng gì vậy?”
Cô sửng sốt, ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt hơi mơ màng, một lát sau lại cúi
đầu, vén làn tóc rơi bên tai, giọng vừa khẽ vừa nhỏ: “Em sợ họ ức hiếp anh.”
Trong khoảnh khắc, thế giới chợt tĩnh lặng. Ngôn Cách nhìn cô vài giây mới
khẽ nói: “Chân Ý, anh không yếu ớt như vậy.”
“Em biết, nhưng…” Âm cuối im bặt, cô không nói tiếp.
“Em phải tin anh, Chân Ý.”
Cô “ừ” một tiếng. Không phải cô không tin khả năng của anh, nhưng trên tòa
khó tránh khỏi việc bị đào bới những chi tiết vụn vặt, cộng thêm nhiều người
dõi mắt theo như vậy, cô e với tính cách vốn có anh sẽ thấy không thoải mái.
Anh đút tay vào túi, quay người đứng thẳng, hỏi tiếp: “Họ có nhanh mồm
nhanh miệng như em không?”
“Khác nhau mà.” Chân Ý bặm môi, hơi tủi thân, còn có phần bá đạo, “Em
nói được nhưng người khác thì không.”
“… Phải… Em nói được còn người khác thì không.” Anh nhìn bầu trời màu
xanh nhạt ngoài cửa sổ, chậm rãi nói. Anh thừa nhận.
Một lúc lâu sau, cô lục lọi trong lòng một lượt rồi nói: “Không còn gì để dặn
dò nữa.”
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“Em nằm xuống nghỉ ngơi một lát đi.” Ngôn Cách nói, xoay người đi ra
phòng khách.
Chân Ý thật sự rất mệt, phiên tòa này đã tiêu hao quá nhiều sức lực của cô.
Cô nằm lên giường nhắm mắt lại mới phát hiện mình mệt mỏi quá độ, mắt khóc
sưng vù, cảm thấy toàn thân đều rất khóc chịu, buồn ngủ và kiệt sức.
Ngôn Cách nhanh chóng trở lại, tay cầm hai chiếc túi nhỏ, ngồi bên giường
liếc nhìn đôi mắt đỏ au của cô, nói: “Nhắm mắt lại.”
Chân Ý ngẩng đầu lên nhìn, rồi ngoan ngoãn nằm xuống: “Sao trong khách
sạn lại có túi trà đá?”
Anh đắp túi trà lên mắt cô, vươn người vuốt thăng thớm góc túi, nói: “Bảo
người chuẩn bị từ trước rồi. Biết em sẽ khóc mà.”
Giữa bóng tối, giọng anh rơi trên đỉnh đầu, trầm thấp êm tai cực kỳ. Mắt cô
lập tức mát lạnh sảng khoái, chóp mũi phảng phất hương trà xanh, vấn vương,
thoải mái đến thấu lòng. Đầu óc đương hỗn loạn trở nên tinh tường. Nghe anh
hờ hững nói: “Mắt đau sẽ dễ nhức đầu… Đắp một lúc rồi ngủ, tỉnh lại sẽ hết
sưng.”
“Sao anh đoán được em sẽ khóc?” Cô thả lỏng người nằm trên giường, cảm
thấy uất ức vô cùng, nửa giây sau lại thêm chút buồn bã, “Có phải anh cảm thấy
em rất thích khóc không? Người ta nói con gái đừng thường xuyên khóc trước
mặt con trai, khóc nhiều nước mắt sẽ không quý giá nữa.”
Anh chỉ nói: “Xem người đó là ai đã.”
Cô quay đầu theo phản xạ có điều kiện, lại vội vàng giữ lấy túi trà. Trong
bóng tối, anh giữ thẳng đầu cô: “Đừng lộn xộn.”
Cô hỏi: “Em tưởng anh nói phải xem là việc gì chứ.”
Anh lặp lại một lần: “Phải xem là ai.”
Bởi vì là Chân Ý, nên mỗi giọt nước mắt đều rất quý giá, từng giọt từng giọt,
đều vô cùng quý giá.
Thật ra, so với vụ án của Lâm Hàm, vụ Hứa Mạc bị giết không thu hút được
sự chú ý như vậy. Nhưng bởi vì phiên tòa kia quá kinh thiên động địa, nên
không khí của phiên tòa này không hề thua kém lần trước, thậm chí còn náo
nhiệt hơn. Giới truyền thông và công chúng không hẹn mà cùng chú ý tới Chân
Ý. Mọi người rất quan tâm tới luật sư Chân vì lần trước cô còn hợp tác với công
tố viên, mà lần này lại đứng ở phía đối lập tiến hành tranh luận. Trong thời gian
đợi lên tòa, Chân Ý gặp Doãn Đạc, trò chuyện với anh: “Trong vụ Hứa Mạc bị
giết, Hoài Như là nhân chứng của bên khởi tố, nhưng sau phiên tòa trước vẫn
không hủy bỏ à?”
“Anh cũng biết ấn tượng của bồi thẩm đoàn về cô ta đã suy giảm, nhưng chỉ
có mỗi nhân chứng đó thôi. Cô ta đã thấy Ngôn Hủ kéo Hứa Mạc xuống nước.
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So sánh với đoạn ghi âm tự thú của Ngôn Hủ, những gì Hoài Như nói rất ăn
khớp.” Doãn Đạc dừng lại, “Đoàn công tố đã thông qua biểu quyết cho phép
Hoài Như ra tòa.”
“Hoài Như phối hợp với bên khởi tố làm chứng liệu có lợi ích gì không?”
Doãn Đạc nhướng mày đầy ý tứ, chỉ nói: “Dù ở vị trí nào, mỗi người thuộc
phía khởi tố đều có quy tắc làm việc của mình.”
Chân Ý không để tâm, ngược lại cô phải tặng Hoài Như một món quà lớn.
Cô nhìn anh hồi lâu, không thể nhịn cười.
“Cười gì chứ?”
“Không có gì, chẳng qua cảm thấy lần này sẽ thoải mái hơn lần trước.”
Chân Ý day mũi, vẫn buồn cười. Sau phiên tòa, e rằng công tố viên Doãn sẽ
bị Chánh án khiển trách một trận.
Bên khởi tố buộc tội Ngôn Hủ cố ý giết người, vì đã tự thú nên có thể giảm
nhẹ hình phạt. Còn luật sư biện hộ Chân Ý lại đưa ra lập trường là biện hộ vô
tội. Sau khi bên khởi tố tuyên đọc thư tố cáo, người đầu tiên bị xét hỏi là Ngôn
Cách – người đại diện cho Ngôn Hủ.
Chân Ý hỏi trước, hai người một hỏi một đáp, phối hợp không chê vào đâu
được.
“Xin hỏi anh có quan hệ thế nào với đương sự?”
“Anh trai sinh đôi.”
“Tại sao đương sự không thể ra tòa mà cần anh thay mặt?”
“Em tôi gặp tai nạn, đã gần một tháng rồi vẫn chưa tỉnh lại.”
“Tại sao lại gặp tai nạn?”
“Em tôi lái xe quá tốc độ, không khống chế được nên bị lật xe.”
“Anh ấy lái xe làm gì, tại sao lại lái nhanh thế?”
“Em tôi vội vã muốn đi tự thú.”
Câu nói vừa dứt, người ở ghế dự thính lập tức tập trung.
“Tự thú?” Chân Ý rất giỏi nắm bắt cảm xúc của người nghe, cố ý lặp lại một
lần.
“Đúng, tự thú.”
“Ngày thứ hai sau khi Hứa Mạc qua đời, đương sự mới gặp tai nạn, phải vậy
không?”
“Đúng.”
“Tại sao lúc đó không tự thú luôn, về sau lại vội vã lái xe đi như vậy?”
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“Bởi vì em tôi không biết nó giết chết Hứa Mạc.” Ngôn Cách bình tĩnh nói.
Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, Chân Ý hỏi: “Sao lại nói “không biết mình
giết Hứa Mạc”?”
“Em tôi tưởng lúc đẩy Hứa Mạc xuống nước, Hứa Mạc đã chết rồi. Nó tưởng
nó chỉ thay đổi hiện trường thôi.”
Lần này, phòng xử án bàn tán xôn xao, mọi người chụm đầu ghé tai. Đây là
lần đầu tiên họ nghe có chuyện như vậy. Điều Chân Ý muốn chính là hiệu quả
này, liền gật đầu: “Vì thế anh ấy không hề có ý muốn giết người. Sau khi biết
Hứa Mạc bị chết đuối, cảm thấy áy náy nên lập tức đi tự thú.”
“Phản đối!” Doãn Đạc kháng nghị, “Suy luận không có căn nguyên.”
“Phản đối hữu hiệu.”
Chân Ý không nói nữa, ngược lại hỏi: “Ngôn Hủ đã xảy ra tai nạn vậy thì tự
thú thế nào?”
“Bản thân nó không giỏi biểu đạt, hay căng thẳng, lại không biết nói chuyện,
nên nó đã ghi âm rồi giao lại bút ghi âm cho cảnh sát.”
“Sao anh biết có bút ghi âm?”
“Sau lúc xe bị lật, tôi đi cứu nó, nó nhét bút ghi âm vào tay tôi, nhờ tôi nhất
định phải giao cho cảnh sát.”
Không gian tĩnh lặng. Ai nói trên đời không có sự chính trực và đơn thuần?
Sau một loạt đối đáp, cô tiếp tục khoan dung hỏi, còn anh bình thản trả lời.
Nước chảy mây trôi, kỹ càng tỉ mỉ. Tất cả mọi người chỉ thấy một chàng trai
trầm lặng ít nói, chỉ bởi vì lỡ tay mới đưa người ta vào chỗ chết, vốn không hề
có ý đồ giết người lại còn cố gắng muốn sửa chữa sai lầm.
Chân Ý đoán được cách nhìn của mọi người. Trọng điểm của cô là khiến
người ta biết Ngôn Hủ không có ý đồ giết người, về phần có phải lỡ tay giết
người hay không, đợi đến hồi sau cô sẽ lật lại.
Ngay sau đó, đến lượt Doãn Đạc chất vấn Ngôn Cách. Chân Ý ngồi trở lại
ghế luật sư, thần kinh căng thẳng cực kỳ, chân cũng hơi run. Những phiên tòa
trước cô run rẩy vì kích động và căng thẳng, nhưng lần này khác hẳn.
Doãn Đạc không lặp lại quá nhiều vấn đề Chân Ý đã đưa ra, trọng điểm nằm
ở: “Tại sao đương sự muốn di chuyển hiện trường, kéo nạn nhân vào bể nước?”
Ngôn Cách nói thật: “Nó tưởng vợ chưa cưới của nó là bác sĩ An giết chết
nạn nhân nên muốn giúp cô ấy giảm bớt hiềm nghi.”
“Tại sao anh ta cho rằng bác sĩ An giết nạn nhân?”
“Hồi bé bác sĩ An đã làm chuyện sai trái. Nạn nhân biết được nên trong
khoảng thời gian cuối đời anh ta đã lấy lý do thay tim đe dọa bác sĩ An nhiều
lần. Điều này đã tạo thành áp lực tinh thần nghiêm trọng cho bác sĩ An nên em
trai tôi mới phán đoán như vậy.”
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“Có thể thuật lại mối ân oán đó không?”
“Không thể.” Ngôn Cách bình tĩnh trả lời, “Đây là chuyện riêng tư cá nhân.”
Doãn Đạc hỏi triệt để: “Là bác sĩ An cố ý giết người, Ngôn Hủ giúp đỡ?”
“Phản đối!” Chân Ý bật dậy, “Phía khởi tố mớm cung.”
“Phản đối hữu hiệu.”




V



ậy mà Ngôn Cách vẫn bình tĩnh, còn thản nhiên lựa chọn trả lời: “Vụ bác

sĩ An gây thương tích để tự vệ đã được tòa án đưa ra phán quyết rồi. Vì thế,
mong anh hãy tôn trọng phán quyết của tòa án.” Anh quả thật giỏi biện luận.
Doãn Đạc hỏi tiếp: “Tôi có thể cho rằng đương sự Ngôn Hủ vì yêu thương
vợ chưa cưới nên muốn giết nạn nhân để trả thù trút giận không?”
“Phản đối!” Chân Ý đứng phắt dậy, cướp lời, “Xin công tố viên chú ý hành
vi của mình!”
Chánh án nhìn Chân Ý đầy ý tứ, lại nhìn về phía Doãn Đạc: “Phản đối hữu
hiệu! Đề nghị công tố viên chú ý hành vi của mình.”
Doãn Đạc: “…”
Ngôn Cách nhìn về phía Chân Ý rồi rời mắt đi. Doãn Đạc không gặng hỏi
nữa, anh đã ám chỉ thành công. Ngôn Cách như không có chuyện gì, thong thả
lên tiếng: “Tôi có thể trả lời câu hỏi vừa rồi của anh.” Anh tiếp tục để lại cho
người ta ấn tượng thản nhiên thành khẩn.
“Câu trả lời là phủ định.” Anh trầm tĩnh đến lạ, “Ngôn Hủ rất đơn giản hiền
lành, nó đã biết chuyện ân oán này từ nhiều năm trước nhưng vẫn dùng tấm
lòng bao dung để đối đãi. Bởi vì sự đơn giản của mình, nó mới chủ động tự thú
khi không hề có một ai nghi ngờ mình.”
Doãn Đạc bắt đầu cảm thấy khó khăn. Rõ ràng vừa rồi anh đã thả bẫy, ngược
lại để đối phương lợi dụng, khiến đối phương trở nên đáng tin hơn.
Anh hỏi: “Đương sự bị tự kỷ phải không?”
“Đúng.”
“Người tự kỷ thường cố chấp, tính tình quái gở. Liệu có phải vì ý nghĩ
bướng bỉnh của mình mà anh ta nảy sinh ác ý với Hứa Mạc không?”
Câu hỏi này rất tế nhị, Chân Ý muốn phản đối nhưng cô cảm thấy Ngôn
Cách có thể trả lời.
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Ngôn Cách sử dụng cách nói của Doãn Đạc, trả lời: “Người bị tự kỷ cố chấp
nên sẽ ghi nhớ rất rõ về một số việc, cũng tuân thủ nghiêm ngặt không hề đắn
đo. Vì thế, nó luôn khắc ghi gia huấn, ví dụ như bảo vệ người nhà, không được
phép giết người, hay như làm chuyện sai nhất định phải chủ động chịu phạt. Tôi
nghĩ ba điều này đã đủ giải thích mọi hành động của nó rồi.” Lại mượn lực
chống lực, đổi khách làm chủ.
Ngôn Cách bình thản trả lời, Doãn Đạc không còn câu hỏi nào nữa, phòng
xử án cũng lặng yên. Anh quả là một người đàn ông cao quý từ cốt tủy, khuôn
mặt bình đạm, giọng nói ôn hòa, bị chất vấn cũng không tức giận, bị khiêu
khích cũng không khó chịu, chiếm được ưu thế cũng không lấn lướt, có được cơ
hội cũng không khinh người, luôn toát vẻ phong độ nhưng lại kín đáo, không
khoe mẽ. Cốt cách ấy khiến cả phòng xử án đều bằng lòng tin tưởng lời anh nói,
như thể vừa nhìn đã biết anh là người đáng tin.
Họ còn có thể thấy con người thanh nhã như vậy ở đâu nữa chứ? Anh quả tỉ
mỉ trầm tĩnh, phía khởi tố hoàn toàn không moi được tin tức hữu dụng, trái lại
khiến bồi thẩm đoàn thêm tin tưởng Ngôn Hủ chỉ là vô ý, cho rằng Hứa Mạc
thật sự đã chết. Lúc Ngôn Cách rời ghế, anh nhìn Chân Ý. Cô cũng nhìn anh, vẻ
mặt bình tĩnh được nghề nghiệp hóa, đôi mắt lại ẩn chứa niềm vui. Anh thầm
nghĩ mình nào có gì để lo lắng chứ? Cô quá xem thường anh chăng? Có lẽ
không phải vậy.
Nhân chứng tiếp theo là An Dao. Mục đích Chân Ý mời cô ấy tới là để miêu
tả tình trạng của Hứa Mạc lúc cô ấy rời đi. “… Lúc nòng súng nổ, anh ta đã bị
thương. Sau khi bị tôi đâm, anh ta ngã lên băng chuyền rồi không nhúc nhích
nữa. Tôi vội bỏ chạy, anh ta cũng không đuổi theo…”
Chân Ý nghe xong lời trần thuật của cô ấy, cố ý hỏi: “Quần áo anh ta có ướt
không?”
Anh Dao lắc đầu: “Không. Quần áo anh ta khô.”
Sau đó, Chân Ý phát đoạn ghi âm của Ngôn Hủ. Trong đoạn băng vang lên
giọng nam cực êm dịu, rất trầm và yếu ớt, không hề có nhịp độ lên xuống: “…
Anh ta nằm trên bằng chuyền, không nhúc nhích, người vừa ướt vừa lạnh. Căn
phòng rất tối, không có ai cả… Tôi vịn khung cửa, vươn tay tới chỗ anh ta, nắm
lấy chân anh ta kéo xuống nước…”
Mọi người ai ai cũng chú ý chi tiết “người vừa ướt vừa lạnh”. Doãn Đạc
cũng nghe được, nhưng không hề kinh ngạc, điều này nằm trong dự liệu.
Nhanh chóng đến lượt Hoài Như ra tòa. Nhân chứng được tách ra ngồi chờ ở
phòng bên cạnh nên người ra sau không biết người ra trước đã nói những gì.
Lúc Hoài Như ngồi lên ghế nhân chứng, chỗ dự thính dậy tiếng xua đuổi khiến
mặt cô ta đỏ như gấc.
“Trật tự!” Chánh án gõ búa, quay đầu nhìn ghế bồi thẩm, nghiêm mặt nói:
“Mong các bồi thẩm viên căn cứ vào biểu hiện của nhân chứng tại phiên tòa này
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để phán đoán mức độ thành thực, đừng để những chuyện không liên quan khác
ảnh hưởng.”
Các bồi thẩm viên gật đầu.
Chân Ý đi tới chính giữa phòng xử án. Hoài Như hơi căng thẳng, cô ta thật
sự sợ Chân Ý. Cô ta hít thật sâu, cố gắng áp chế nhịp tim đập loạn, ép mình phải
ngẩng đầu nhìn Chân Ý. Khác với vẻ lạnh lùng nghiêm nghị trước đó, lần này
luật sư Chân khá bình thản.
Sau khi tuần tự hỏi vài câu, Chân Ý đi vào trọng điểm: “Bác sĩ An nói lúc cô
ấy quay về tìm Hứa Mạc, vừa khéo trông thấy cô rời khỏi phòng?”
“Vâng.”
“Lúc cô ấy đi đã giao lại đứa trẻ cho cô phải không?”
“Đúng.” Lần này Hoài Như kiên quyết nói ít sai ít.
“Sau đó thì sao?”
“Tôi bế đứa trẻ đi tìm lối ra.”
“Sao cô lại thấy đương sự tôi kéo Hứa Mạc xuống nước?”
“Tầng hầm có rất nhiều hành lang, vòng vèo mọi ngả mà vẫn không tìm
được lối ra nên nghĩ bụng có lẽ mình nhầm đường, đành quay trở về.”
Chân Ý “ừ” một tiếng, hỏi: “Khi trở lại, đúng lúc cô nhìn thấy đương sự tôi
kéo Hứa Mạc xuống nước phải không?”
“Đúng.”
“Có thể miêu tả tình trạng của Hứa Mạc không?”
“Anh ta nằm trên băng chuyền, quần áo ướt sũng.”
Câu trả lời khớp với lời tự thú của Ngôn Hủ. Hoài Như không được động
vào băng ghi âm của Ngôn Hủ, Chân Ý cũng không cho rằng Doãn Đạc chỉ bảo
nhân chứng nói dối.
“Nhưng lúc bác sĩ An rời đi, người Hứa Mạc vẫn khô ráo.”
“Việc này tôi không biết. Lúc tôi nhìn thấy thì quần áo anh ta đã sũng nước,
có lẽ anh ta ngã vào nước lại bò dậy.”
Chân Ý hơi nheo mắt, lời này thật ẩn ý. Có nghĩa là lúc ấy Hứa Mạc rất có
thể còn sống. Nếu đã như vậy thì cô sẽ thuận nước đẩy thuyền, xuôi theo ý của
Hoài Như. Cô nhìn chòng chọc Hoài Như mấy giây, nhíu mày, sắc mặt thay đổi
không mấy tốt lành, giọng nói cũng không thân thiện: “Nhân chứng, không biết
thì nói không biết là được rồi, ai cho phép cô suy rộng như thế? Cô đang trả lời
câu hỏi mang tính tưởng tượng sao? Phỏng đoán người chết ngã xuống nước rồi
leo lên ư? Đừng nói bừa mấy chuyện không thấy! Đừng làm lạc hướng bồi thẩm
đoàn!”
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Mấy lời sau cùng đặc biệt nghiêm nghị, không chỉ ngụ ý bồi thẩm đoàn đừng
để bị dẫn dắt, lại còn sỉ nhục Hoài Như. Hoài Như rất hận vẻ kiêu căng trịch
thượng này, nghiến răng: “Tôi không nói bừa.”
Mắc câu rồi. Mặt Chân Ý lạnh tanh, tỏ rõ vẻ chán ghét: “Cô đang nói bừa
đấy thôi.”
“Tôi không có.” Hoài Như mặt đỏ tía tai, “Tôi nhìn thấy cánh tay Hứa Mạc
động đậy.”
Lần này phía ghế dự thính lại như sóng gió cuộn trào. Chẳng lẽ khi đó Hứa
Mạc thật sự chưa chết? Vậy độ tin cậy của Ngôn Hủ trước đó đã trở về số
không. Chân Ý không hề hoang mang, cũng không hỏi sâu, chuyển đề tài:
“Ngoài nhìn thấy Hứa Mạc, cô còn thấy gì nữa?”
Hoài Như ngỡ ngàng: “Nhìn thấy gì cơ?”
“Vậy là không nhìn thấy cái gì cả.”
“Cái gì là cái gì?”
Đoạn hội thoại này xoay mọi người chóng cả mặt.
“Nhân chứng không nhìn thấy gì cả.” Chân Ý mặc bộ vest phóng khoáng
chỉnh tề, đi đến bên cạnh bàn cầm lên mấy tấm ảnh, nhờ trợ lý tòa án chiếu lên
máy, “Đây là hiện trường vụ án cảnh sát đã chụp lại, người chết nằm trong bể
nước. Xin hãy xem băng chuyền bên cạnh, trên đó toàn là vết máu, con dao cắm
vào lồng ngực Hứa Mạc lút sâu vào cơ thể, vốn không làm chảy nhiều máu nữa,
vết máu trên băng chuyền đều là của động vật.”
Hoài Như nghe được một nửa đã thoáng hiểu ra, sắc mặt trắng bệch như tờ
giấy.
Máy chiếu hiện một tấm ảnh khác: “Đây là băng chuyền ở cửa căn phòng
dưới lòng đất, bởi vì nhân viên thăm dò hiện trường không bị nhốt nên không
phát hiện điểm đặc biệt của nó: Vào thời điểm nhất định, những bình chứa trên
tường sẽ xả nước và tim động vật xuống. Nước chảy vào bể, tim động vật đầm
đìa máu sẽ theo băng chuyền, vận chuyển vào phòng thí nghiệm phía sau phòng
mổ tường kính rồi đổ vào bể chứa formalin. Lúc con tin bị nhốt, nó đã từng vận
chuyển. Nhưng khi tôi trở lại hiện trường thì phát hiện nó đã bị đóng rồi. Chẳng
lẽ vị cảnh sát nào đó đã đóng băng chuyền ư?” Cô nghiêng đầu, hoang mang
suy nghĩ: “Không phải chứ, cảnh sát đóng băng chuyền sao lại không báo chi
tiết này lên trên chứ?”
Giọng kể chuyện này khiến những người có mặt như ngừng thở, toàn bộ
nhìn cô không chớp mắt, hệt như trúng phải bùa mê của cô.
Hoài Như gần như choáng váng, sau khi cô ta làm xong mọi thứ đã đóng
động cơ băng chuyền trước lúc cảnh sát đến, hoàn toàn không ngờ Chân Ý sẽ
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chú ý. Rốt cuộc người phụ nữ này là quỷ hay thần, sao không bỏ qua bất cứ
manh mối nào vậy?
Cô là Chân Ý, dĩ nhiên sẽ không bỏ qua bất cứ chuyện gì! Cô quay lại nhìn,
dõi mắt khắp ghế dự thính, nói lời sâu xa: “Điều này làm tôi nhớ lại, thời gian
Hứa Mạc tử vong vừa hay gần kề thời điểm tôi vừa nêu.”
Mọi người như nghe truyện ma tới hồi cao trào, phòng xử án có gần trăm
người mà không nghe thấy một tiếng hít thở.
“Từ lúc Hoài Như rời khỏi phòng bắt gặp An Dao đến khi An Dao gây
thương tích cho Hứa Mạc rồi rời đi, băng chuyền đó không vận chuyển nên lần
đầu tiên Hứa Mạc bị ngã chính là trước thời điểm mặc định đó!” Cô xoay người,
nâng tay lên, máy chiếu lại chuyển hình ảnh, “Đây là hình ảnh ghi được từ
camera giám sát trước cửa căn phòng dưới lòng đất. Một phút trước thời điểm
đó, đương sự Ngôn Hủ của tôi vừa đi qua cửa nhà xưởng. Anh ấy không thể
chạy xuống tầng hầm trong vòng một phút được. Trước khi anh ấy tới, Hứa Mạc
đã được băng chuyền vận chuyển đến nơi sau phòng mổ. Nhưng vì sao lúc
đương sự tôi xuống dưới, Hứa Mạc lại nằm ở cửa chứ?”
Giọng nói nghi vấn khởi dậy lòng tò mò của mọi người, ai ai cũng chờ cô
giải đáp. Nín thở, tĩnh lặng. “Băng chuyền vẫn chuyển tim động vật tới bể
formalin, nhưng vì thân thể Hứa Mạc quá lớn, không thể ngã xuống từ cửa
được. Có người đã nhấn anh ta vào bể formalin, sau đó lại chuyển anh ta về vị
trí ban đầu. Lúc này thì đương sự tôi xuất hiện, kéo anh ta xuống bể.”
Chân Ý nói xong, mọi người gật đầu như chợt ngộ ra. Cô vẫn chưa hài lòng:
“Nghe có vẻ quá khó tin, nhưng không sao cả, muốn chứng minh điểm này rất
đơn giản.”
Cô rút ra một tờ giấy giám định, ngẩng đầu lên nói chậm rãi: “Kết quả khám
nghiệm của bác sĩ pháp y cho thấy chất lỏng trong phổi Hứa Mạc không phải là
muối sinh lý ở bể nước, mà là formalin sau phòng mổ. Hứa Mạc chết ở bể
formalin rồi bị di chuyển thi thể. Đương sự tôi tự thú rằng anh ấy kéo người
chết xuống nước ở cửa. Nhưng lúc này Hứa Mạc đã chết đuối.”
Tất cả xôn xao, cuối cùng đã nghe được phần kết của câu chuyện có cấu tứ
tuyệt vời.
Chân Ý lập tức vứt bỏ tư thái kể chuyện, quay đầu nhìn Hoài Như, trừng
mắt: “Cô lại nói dối! Hứa Mạc đã chết thì sao có thể nhúc nhích chứ?”
Hoài Như như gặp phải kẻ thù đáng gờm, kinh ngạc không nói nên lời.
“Phản đối!” Doãn Đạc lập tức đứng dậy, giờ phút này Hoài Như là nhân
chứng của anh, anh phải bảo vệ, “Có lẽ Ngôn Hủ dìm Hứa Mạc hai lần, lúc
chạy tới anh ta thấy Hứa Mạc ở bên cạnh bể formalin, anh ta dìm chết Hứa Mạc,
sau đó lại kéo lê tới cửa.”
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Hoài Như liền thà chết không buông: “Đúng, chính là như vậy.” Lúc tôi nhìn
thấy anh ta, anh ta đang kéo Hứa Mạc từ bên trong ra ngoài!”
“Được.” Chân Ý gật đầu, cười rất tàn nhẫn, chỉ ngón tay về hướng Hoài
Như: “Tôi giải thích cho cô nhé.”
Cô lại chỉ về phía máy chiếu, “Đây là nội dung mà người quay phim Dịch
Dương của đài truyền hình K quay lại được, thứ anh ta quay là hình ảnh hiện
trường sau khi con tin được giải cứu thành công. Chỗ này, dừng lại!”
Hình ảnh dừng lại. “Đương sự tôi đi ngang qua đám người, nhìn bên dưới
hình ảnh đi, ống quần anh ấy khô ráo.”
Thành viên bồi thẩm đoàn, Chánh án và cả phóng viên lẫn người dân ở ghế
dự thính đều ngơ ngác nhìn nhau. Thì sao?
“Đề nghị mọi người nhìn tấm ảnh chụp căn phòng xảy ra vụ án.” Chân Ý cao
giọng, nói dõng dạc, “Ngay cửa phòng là bể nước rộng bốn mét! Đương sự tôi
muốn vào phòng phải lội qua bể nước. Mà trên băng chuyền đều là vết máu,
chứng cứ hiện trường cho thấy không hề có dấu vết giẫm đạp hay phá hoại.” Cô
chỉ vào ghế nhân chứng, thể hiện toàn bộ khí thế, lạnh giọng quát lớn: “Hoài
Như, nếu cô thấy đương sự tôi mọc cánh bay được, hãy ra làm chứng!”
Giờ khắc này không ai lên tiếng. Phòng xử án im lìm, ánh mắt hướng về khu
vực chính giữa, dõi theo cô luật sư đang thẳng người, giơ tay, tràn đầy khí
phách và phong thái mạnh bạo ấy. Có lẽ, có một thứ im lặng mang tên bị thuyết
phục.
Cô luật sư biện hộ này thật sự đã làm tới bước không một sơ hở. Để tìm
chứng cứ, cô đã vắt hết óc moi móc được những chuyện người ta không nghĩ
tới. Những chi tiết như băng chuyền di chuyển vào thời điểm mặc định, nước
muối sinh lý và formalin, camera giám sát ở cửa căn phòng dưới lòng đất cho
đến băng ghi hình từ máy quay của Dịch Dương…, đều được dùng để gột sạch
tội lỗi cho thân chủ mình, cô đã dốc hết sức lực.
Và luồng sức mạnh giúp cô nhẫn nhịn, trầm lặng, kiên trì ngày đêm đó đã
tích tụ và bộc phát vào giờ phút này, công kích vào tâm khảm mỗi người. Ai ai
cũng cảm nhận được. Không lời nào có thể miêu tả nổi sự chấn động này. Vì
thế, người người im lặng, ngả mũ kính chào.




P



hòng xử án gần trăm người lặng yên không một tiếng động. Hoài Như

ngổi ở ghế nhân chứng, trước lời chỉ trích và ánh mắt của Chân Ý, đầu óc cô ta
nổ tung, đờ đẫn không tìm được bất cứ từ nào để biện bạch.
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Chân Ý: “Cô ngụy tạo chứng cứ! Tại sao muốn hãm hại đương sự của tôi?
Hay chính cô là hung thủ dìm chết Hứa Mạc?”
Hoài Như mở to mắt, hoảng sợ kêu to: “Là tôi nhìn nhầm, tôi tưởng Hứa
Mạc còn sống. Là tôi nhìn nhầm!”
Vẻ mặt Chân Ý nghiêm nghị, cô cầm chứng cứ trên bàn đi tới trước mặt cô
ta, nện xuống ghế nhân chứng. Phòng xử án tĩnh lặng như tờ. Hai tay Chân Ý
vịn lấy ghế nhân chứng, nhìn từ trên cao xuống, khí thế hừng hực: “Cô nhìn cho
kỹ! Đây là tóc và nước tiểu trẻ con bên cạnh bể formalin. Còn đây là báo cáo
khám nghiệm. An Dao giao đứa trẻ cho cô, cô mang theo nó suốt. Nhất định lúc
cô nhấn Hứa Mạc xuống bể formalin đã đặt đứa trẻ bên cạnh bể nên để lại
chứng cứ ở đó!”
Hoài Như ngạc nhiên, muốn nói gì đó nhưng dưới ánh mắt cảnh cáo lạnh
băng của Chân Ý, cô ta một lần nữa bị làm cho sợ hãi, cứng họng không biết nói
sao. Cô ta thảng thốt hiểu ra rằng Chân Ý tham gia phiên tòa này không chỉ
muốn giúp Ngôn Hủ thoát tội, mà còn muốn định tội cô ta. Vừa rồi Chân Ý cố
tình kích thích cô ta, đơn giản vì muốn moi được chỗ sơ hở, cạy miệng cô ta.
Chân Ý đã làm được. Khí thế cô quá ác liệt, khứu giác quá nhạy bén, cô ta
khó lòng phòng bị. Nhưng sao công tố viên bên khởi tố lại không biết những
chứng cứ được liệt kê sau cùng này chứ? Hoài Như ngẩng đẩu nhìn Doãn Đạc,
anh nhìn cô ta với sắc mặt lạnh nhạt, bình thản như không liên quan tới mình.
Cô ta chợt vỡ lẽ mình đã bị hai người này bắt tay đưa vào tròng.
Hoài Như gần như sụp đổ. Có người nói lưới trời lồng lộng tuy thưa nhưng
khó lọt, xem như cô ta đã nếm thử từng đường từng nét của câu đó rồi. Lợi dụng
tâm lý của Hứa Mạc để bắt cóc An Dao, nắm bắt sơ hở vờ như “bị ép” giết cảnh
sát Lâm, cuối cùng giết chết Hứa Mạc. Rõ ràng là hành vi phạm tội bất khả thi
hoàn mỹ nhất. Rõ ràng đã lập kế hoạch hết sức cẩn thận. Nhưng không ngờ
Ngôn Cách lại xuất hiện và tắt đèn, trong bóng tối cô ta không thể thu lại hết
băng dính, càng không ngờ An Dao lại giao đứa trẻ cho cô ta, để rồi đứa trẻ lăn
bên cạnh bể để lại tóc và nước tiểu. Nếu không có những chứng cứ mấu chốt
ngoài dự liệu này, thì dù bị tình nghi đến mức nào đi nữa cũng không thể định
tội.
Chẳng lẽ đây là ý trời? Cô ta đờ đẫn ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt chăm
chú và nghiêm túc của Chân Ý, đầu đội tóc giả, trang điểm nhạt, tuổi nhỏ hơn
cô ta nhưng ánh mắt lại ánh lên sự quyết liệt và sức mạnh cô ta chưa từng thấy.
Đôi mắt cố chấp ấy như có thể phá hủy tất cả. Và dưới ánh mắt như thế, cô ta
không thể nào chống đỡ được nữa.
Trong mười mấy giây giằng co, Chân Ý nhìn xuống cô ta, ánh mắt như sắt
thép. Phòng tuyến tâm lý của Hoài Như đã bị phá hỏng từng bước một. Cuối
cùng sụp đổ. Cô ta hoàn toàn vụn vỡ, chán nản nói: “Tôi đã nhấn Hứa Mạc vào
bể formalin…”
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Lần này, phòng xử án không có một âm thanh, không có tiếng “ồ”, chỉ còn
nỗi hoang mang và mờ mịt như mất hết sức lực sau phút cuồng loạn.
Chân Ý chậm rãi đứng thẳng dậy, cụp mắt nhìn Hoài Như hồi lâu, nói cực
khẽ: “Cảm ơn.”
Hoài Như không hiểu.
Trong lòng Chân Ý lại rất rõ ràng, cảm ơn cô ta cuối cùng đã từ bỏ đấu
tranh, cuối cùng đã thừa nhận. Lúc bắt đầu đứa trẻ đã xuất hiện trong căn phòng
dưới lòng đất, An Dao nói nó không thích hợp nên Hứa Mạc mới đưa nó ra
ngoài. Nếu Hoài Như kiên quyết không nhận tội, nếu cô ta nghĩ tới điểm này mà
níu chặt không buông, mọi chuyện sẽ trở nên rất phiền toái. Vì thế, cô và Doãn
Đạc mới muốn tranh thủ thời cơ phá hủy phòng tuyến trong lòng cô ta, để cô ta
tự thừa nhận. Thật may, cô đã đánh bại Hoài Như ở mặt tinh thần.
Cuối cùng, Hoài Như bị dẫn đi. Doãn Đạc và Chân Ý một lần nữa trở về thế
đối lập. Có một nói một, có hai nói hai. Doãn Đạc cho rằng Ngôn Hủ giết người
không thành, còn Chân Ý kiên quyết kết luận vô tội. Doãn Đạc đưa ra hai quan
điểm: “Có lẽ lúc đầu Hoài Như chưa hoàn toàn dìm chết Hứa Mạc. Có khả năng
Ngôn Hủ nói dối, anh ta nói mình tưởng Hứa Mạc đã chết nhưng thật ra anh ta
đoán Hứa Mạc còn sống nên muốn giết hắn, dìm hắn xuống nước.”
Chân Ý phản đối: “Chứng cứ đủ để chứng minh Hứa Mạc đã chết, còn Ngôn
Hủ cho rằng Hứa Mạc đã chết.”
“Chứng cứ cô nói đều là lời của người nhà Ngôn Hủ.”
“Nhưng anh thậm chí không có chứng cứ của người nhà.” Chân Ý trả lời,
“Dù anh ấy tưởng rằng Hứa Mạc còn sống, người anh ấy giết cũng là một người
đã chết. Bất kể trong lòng anh ấy phán đoán thế nào, thì việc kéo Hứa Mạc đã
chết xuống nước vẫn không phạm pháp!”
Cô nói tiếp: “Nếu phía khởi tố cho rằng đương sự tôi bị định tội giết người
không thành, làm ơn chỉ rõ hai điểm: Thứ nhất, hung thủ Hoài Như chưa dìm
chết Hứa Mạc hoàn toàn, lúc anh ta được chở về băng chuyền vẫn còn sống; thứ
hai, vào lúc đó đương sự tôi có mong muốn chủ quan và ý đồ giết chết Hứa
Mạc, cũng như cho rằng Hứa Mạc còn sống.”
Chứng minh hai điểm này quả thật còn khó hơn lên trời. Cô thở dài như
được giải thoát: “May mà luật pháp của chúng ta không phải là người bị tình
nghi “tự chứng minh vô tội”, nếu thế thì thật là khó hơn lên trời.”
Công tố viên Doãn điển trai anh tuấn không hề tức giận trước giọng điệu
châm chọc của cô, giơ tay đầu hàng. Nhưng “Anh ta đã di chuyển phá hỏng hiện
trường.”
Chân Ý đáp ngay: “Trước Ngôn Hủ, hiện trường đã bị Hoài Như di chuyển
một lần rồi, không đủ để kết tội.”
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Cuối cùng, quyết định tòa án đưa ra là: Bên khởi tố không thể đưa ra chứng
cứ nghi ngờ hợp lý để chứng minh lúc Hứa Mạc bị kéo xuống nước vẫn còn
sống. Tương tự, bị cáo Ngôn Hủ tin rằng nạn nhân Hứa Mạc đã chết, mà bên
khởi tố không có bất cứ bằng chứng nào có thế phản bác cách nói của anh ấy.
Phán vô tội.
Sau khi kết thúc phiên tòa, đương nhiên công tố viên Doãn bị Chánh án gọi
đến mắng nhiếc một trận: “Phiên tòa trước đã chứng minh Hoài Như là đồng
bọn của Hứa Mạc mà cậu còn cho cô ta ra tòa làm chứng. Tôi tưởng đầu cậu bị
chập, kết quả cậu đã có suy tính từ trước. Cậu lừa cô ta bằng cách nào vậy, dùng
chiêu lập công chuộc tội dụ cô ta sơ hở trăm bề ư? Sao công tố viên lại có thế
giở trò đặt bẫy nhân chứng phe mình chứ?”
Doãn Đạc luôn biết điều gật đầu: “Sorry sir, sorry sir!”
Chánh án khiển trách xong, lại nói một câu đầy hàm ý: “Nhưng nếu trút bỏ
bộ đồ chánh án này, tôi cho rằng cậu làm rất tốt!”
Doãn Đạc: “…”
Chân Ý: “…”
Chánh án nói với Chân Ý: “Luật sư Chân, cô làm rất tốt. Tin rằng lần sau
gặp lại sẽ phải gọi cô là đại luật sư rồi.”
Chân Ý cười. Sau lần này, nghiệp đoàn đại luật sư sẽ trao cho cô danh hiệu
“đại luật sư”.
Ra khỏi cửa, Doãn Đạc hết sức ai oán: “Anh thông minh lanh lợi như vậy,
sao lần nào người bị mắng cũng là anh chứ?”
Chân Ý cười ha ha. Cười xong thấy Ngôn Cách đứng ở hành lang đợi cô, sắc
mặt vẫn tái nhợt. Cô lập tức chạy đến cạnh anh, khẽ hỏi: “Không phải bảo anh
chờ em trong xe ư, lên cầu thang không mệt à?”
Bây giờ anh vẫn còn trong thời gian nằm viện, bởi vì phải ra tòa nên mới
miễn cưỡng tới đây.
“Không mệt.” Anh ngước mắt nhìn Doãn Đạc, hờ hững nói: “Đi thôi.”
Chân Ý gật đầu, vẫy tay với Doãn Đạc, cất bước rời đi.
Ngôn Cách lại không nhúc nhích. Cô hoang mang: “Sao thế?”
“Em không đỡ anh à?”
“…” Chân Ý “ừm” một tiếng, nghĩ thầm chẳng lẽ thật sự bệnh nặng đến vậy
ư, bèn điềm nhiên đi tới đỡ anh trước mặt Doãn Đạc.
Vòng qua hành lang, thấy cảnh sát đang dẫn Hoài Như rời đi. Dương Tư đi
sau, vô tình quay lại trông thấy Chân Ý thì dừng bước, không cười mà nói khẽ:
“Chân Ý, chúc mừng cậu.”
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“Cảm ơn.”
Dứt lời, hai người không nói thêm lời nào nữa. Trận cãi vã trong phòng vệ
sinh sáng nay là vụ gay gắt nhất giữa hai người bạn này trong suốt những năm
qua. Chân Ý cảm thấy lúc ấy mình hơi cay nghiệt, nhưng cái chết của Lâm Hàm
và sự bất đồng giữa hai người trong mấy tháng nay đã tích tụ dồn ứ lại, cô
không dằn nổi mà bộc phát.
Dương Tư nói: “Hết bận rồi, có thời gian cùng đi ăn nhé.”
Chân Ý “ừ” thật khẽ như có như không. Dương Tư bỏ đi.
Ngôn Cách bỗng nói: “Hồi trung học em toàn chơi với cô ta.”
Lời này khiến Chân Ý hơi khó chịu: “Ừ.”
“Em và cô ta rất khác biệt, nhưng đã làm bạn rất nhiểu năm rồi.”
“Em từng sống ở trại trẻ mồ côi một thời gian.” Chân Ý khẽ hít thở, “Khi đó
chỉ có Dương Tư chơi với em.”
Tới đại sảnh tầng hai, họ nghe thấy tiếng la khóc. Bố mẹ Từ Tiếu kéo một
anh chàng gào khóc: “Cô ta thấy Tiếu Tiếu chết mà không cứu, trơ mắt nhìn con
bé bỏ mạng! Tôi sẽ không tha thứ cho cô ta, cũng sẽ không tha thứ cho cậu.
Không bao giờ tha thứ cho hai người!”
Anh chàng kia quỳ dưới đất, đầu cúi gằm, không thấy rõ vẻ mặt. Hoài Sinh
ư? Vì cứu anh ta, chị gái anh ta đã che giấu sự thật về việc tủy xương thích hợp,
không chịu quyên tủy, chờ cho cô gái anh ta yêu qua đời. Anh ta bị động tiếp
nhận tất cà, thậm chí không nơi căm hờn, không chỗ phát tiết.
Bố Từ Tiếu ôm vợ rời đi, còn chàng trai kia chậm rãi đứng dậy đi về phía
thang máy. Chân Ý sửng sốt, buông Ngôn Cách ra: “Em đi xem một chút!”
Chạy tới chỉ thấy con số màu đỏ hướng thẳng lên trên. Chân Ý đã có dự cảm
xấu, thấy một thang máy khác mãi không xuống, cô vội lao nhanh tới cầu thang
bộ. Cắn răng chịu đựng cơn đau ở chân chạy lên sân thượng, đến nơi cô chỉ thấy
áo sơ mi trắng của Hoài Sinh bị cuồng phong thổi bay như một con diều, bóng
lưng gầy gò, đang đi từng bước sát rìa.
“Hoài Sinh!” Chân Ý chạy như điên, “Đừng nhảy!”
Nhưng anh ta không nghe thấy tiếng cô, đứng lên lan can, hướng về phía bầu
trời xám xịt như muốn cất cánh bay đi.
“Hoài Sinh!” Chân Ý hét lên nhào tới tóm lấy anh ta, trong khoảnh khắc đó,
anh ta đã ngã về phía trước. Lúc Chân Ý bắt được cánh tay anh ta, cô bị trọng
lực và quán tính khổng lồ kéo ra ngoài lan can, trái tim cô chợt chùng xuống:
Toi rồi! Treo lơ lửng... Mất trọng lực... Trời đất xoay chuyển!
Cô hốt hoảng tới độ trái tim muốn bật ra khỏi cổ họng, nhưng không rơi
xuống mà đập mạnh vào lan can, bị treo ngược ở tư thế cực kỳ nguy hiểm.
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Ngôn Cách nằm sấp trên lan can, ôm lấy eo cô. Anh chạy theo cô lên đây,
thương tổn nội tạng bắt đầu trầm trọng hơn. Giờ phút này lại còn gắng gượng
hết sức kéo hai người, không tới vài giây sắc mặt anh đã trắng như tờ giấy.
Chân Ý bị treo ngược trên lan can, nhìn thế giới lộn ngược trước mắt mà cô túa
mồ hôi lạnh, sợ muốn chết, tay đau như muốn rách toạc.
“Hoài Sinh! Nắm lấy tay tôi, Hoài Sinh!”
Cô cố gắng gọi, nhưng không hiểu tại sao Hoài Sinh như bị hôn mê, không
chút động tĩnh, hệt như thứ cô giữ lấy chỉ là một thi thể. Tay đau quá… Không
giữ nổi nữa rồi…
Cô không dám nhìn Hoài Sinh trượt xuống chết đi như vậy. Gió thổi tấm
biểu ngữ phần phật bên tai, cô lập tức cầm lấy tấm biểu ngữ cuốn lấy cánh tay
Hoài Sinh.
“Cứu mạng!” Cô hét ầm lên. Đám đông đang rời khỏi tòa án dưới tầng
ngẩng đầu lên. Đa số chỉ ngẩng đầu nhìn, vài người khác bắt đầu chạy lên sân
thượng.
Nhưng, “Ngôn Cách! Em không giữ được nữa. Sao họ còn chưa tới?” Cô
luống cuống, khóc nức nở, “Làm sao đây? Em không giữ nổi nữa rồi!”
Ngôn Cách cách Hoài Sinh quá xa, không thể nào giúp đỡ được, chỉ có thể
giữ vững Chân Ý. Người trong tay trượt dần xuống, Chân Ý thét lớn: “Ngôn
Cách, phải làm sao đây? Không giữ được nữa rồi!”
Một giây sau, Ngôn Cách bịt mắt cô. Thế giới của cô bỗng tối mịt, chỉ có
tiếng gió thét gào.
Sức nặng nắm trên tay, không biết là thời gian hay sinh mệnh, từng chút
từng chút cuối cùng trượt khỏi kẽ tay, không bắt được nữa. Bàn tay trống
không, vươn tới chụp lấy nhưng chỉ uổng công... Tấm biểu ngữ đứt lìa, người bị
quấn trên đó trượt xuống theo bức tường, tới tầng một bị giật mạnh lại, đầu kia
cũng đứt, anh ta ngã xuống.
“Chân Ý.”
Ngôn Cách kéo cô lên. Ánh mắt cô hơi dại ra, hốt hoảng và kinh hoàng. Anh
đỡ lấy cô, trấn an: “Đừng lo, chắc anh ta không sao đâu, có lẽ chỉ bị gãy chân.
Tấm biểu ngữ đã tạo lực cản rồi.”
“Vậy ư?” Chân Ý leo lên lan can nhìn xuống, Hoài Sinh nằm dưới đất,
không hề có vết máu, bên cạnh có người gọi xe cứu thương, có người vội vã
cứu giúp. Cơn cuồng phong gào thét, cô nghe thấy tim mình đập thình thịch,
Cuối cùng, lần này không có ai nhảy lầu chết. Đám người hỗn loạn,
Hoài Như bị áp tải lên xe cảnh sát la hét lao ra xem Hoài Sinh. Cảnh sát kéo
cô ta lên xe, cô ta vẫn cứ đấm đá, kêu khóc.
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Chân Ý không thoải mái lắm. Cô lùi lại nhìn, sắc mặt Ngôn Cách trắng bệch.
Cô sợ hãi: “Không phải lại bị thương đấy chứ?” Cô lập tức đỡ anh xuống, lái xe
rời đi.
Lúc rời khỏi tòa án, họ vô tình đi ngang qua xe cảnh sát, vừa lúc trông thấy
Hoài Như phía sau lớp cửa kính. Cô ta nhìn Chân Ý chằm chằm, ánh mắt âm u
đầy thù hận. Trái tim cô thót lên, quay tay lái, rẽ lối rời đi.
Vết thương của Ngôn Cách bị nứt phải làm tiểu phẫu lần nữa. Chân Ý đau
lòng vô cùng, nhưng anh lại coi như không có chuyện gì. Sau phiên tòa, những
ngày dưỡng thương ở bệnh viện xem ra cũng thanh nhàn...
Chân Ý xách một túi măng cụt, lén lút rón rén mở cửa phòng bệnh. Ngôn
Cách ngủ không sâu, cô không muốn đánh thức anh dậy. Hé cửa thò đầu vào,
anh không ở trên giường mà nằm trên sofa cạnh cửa sổ phơi nắng, xem máy
tính bảng. Anh mặc bộ đồ bệnh nhân đưa lưng về phía cô, đeo chiếc tai nghe
màu trắng nên cô không nghe được gì. Nhưng vừa hay cô nhìn thấy video trong
tay anh là đoạn phim quay lại phiên tòa của cô được đăng tải lên mạng.
Anh đeo tai nghe xem video rất chăm chú. Nằm dưới ánh mặt trời, anh đẹp
tựa thiên sứ. Và thiên sứ ấy đang nhìn biểu hiện xuất sắc của cô trên máy tính
bảng không hề chớp mắt. Òa... Hôm ấy anh cũng có mặt, vậy mà lại tranh thủ
lúc cô không có ở đây xem lại video của cô ư?! Nở ruột nở gan, tự mãn đến
mức muốn nhảy nhót ca múa, lại sảng khoái như uống cốc nước đá giữa thời tiết
nóng nực. Chân Ý cố kiềm nhưng kiềm không nổi, khóe môi nở nụ cười tươi rói
nhưng lặng thinh. Sợ anh xấu hổ, cô lại cẩn thận lùi về.
Cô lùi ra hành lang, suýt nữa cười chết rồi, lúc thì che miệng cười đến xoắn
bụng, lúc thì ngửa mặt lên trời cười hớn hở, há miệng nhưng không phát ra âm
thanh, cười đến nỗi không đứng lên nổi. Y tá đi ngang qua ngờ vực nhìn cô, lúc
này cô mới dằn lại, gõ nhẹ cửa phòng anh.
Trong phòng yên ắng, hai giây sau, Ngôn Cách khẽ cất tiếng: “Mời vào.”
Đẩy cửa vào, anh vẫn nằm trên sofa cạnh cửa sổ, tay cầm máy tính bảng,
dáng vẻ bình thản vô cùng. Thấy là cô, anh tháo tai nghe, lẳng lặng liếc nhìn,
Chân Ý giả vờ không biết, đặt túi lên bàn trà rồi hỏi: “Xem gì thế?”
Cô đưa mắt nhìn máy tính bảng, ơ, nhanh tay thật đấy, đã thay đổi nội dung
rồi. Ngôn Cách không hề có gì khác thường, nói: “Xem video phiên tòa xét xử
Hoài Như mưu sát Hứa Mạc.”
Anh rút tai nghe khỏi máy tính bảng, liền nghe Chánh án đang nói: “... Thừa
nhận người chết không còn dấu hiệu sống sót... Phạt tù chung thân...”
Hai lần phạt tù chung thân đủ để cho cô ta ngồi tù mục gông. Chân Ý kéo
một chiếc ghế mềm ngồi xuống: “Có nói tại sao Hoài Như giết Hứa Mạc
không? Đã điều tra rõ mối quan hệ giữa cô ta và Hứa Mạc chưa?”
“Không có tin tức.” Ngôn Cách nói ngắn gọn. Trong lòng lại nghĩ, anh cần
phải đi gặp Hoài Như.
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“Là điều anh nói lần trước à?” Chân Ý lẩm bẩm, “Hoài Như bào chế thuốc
trái phép bán cho Hứa Mạc ư? Hai người mâu thuẫn nội bộ vì thuốc men hoặc
tiền bạc. Nói như vậy, bệnh của Hứa Mạc do tác dụng của thuốc này sao?”
Lòng hơi buổn bã, nhưng dù thế nào đi nữa thì cuộc sống của cô vẫn phải
tiếp tục, những chuyện này cũng nên chấm dứt và chìm vào lãng quên. Gần đây,
truyền thông khen ngợi cô là kỳ tích, còn được đặt danh hiệu “thần tượng công
sở”, “kẻ chiến thắng cuộc đời”. Cô không dám mở máy nữa, ngay cả ra ngoài
cũng phải vũ trang đầy đủ. Nói thật, cô không hề quan tâm tới danh tiếng hão
huyền này, chúng đâu thể ở bên cô cả đời. Người có thể ỏ bên cô cả đời là... Cô
liếc mắt nhìn anh, bất giác mỉm cười, lấy măng cụt trong túi ra bóc vỏ. Bóc đi
lớp vỏ dày, tay cô biến thành màu tím đỏ, cầm múi quả nho nhỏ màu trắng đưa
đến miệng anh: “A!”
Anh đưa mắt nhìn múi măng cụt trong tay cô, hàng mi chớp chớp, có phần
gượng gạo, ngước lên nhìn cô, cuối cùng há miệng, khẽ nhấp môi ngậm vào.
Múi quả chứa đầy chất lỏng chua chua ngọt ngọt.
Chân Ý cho một múi vào miệng mình, cười hỏi: “Ngôn Cách, anh muốn ăn
hoa quả kim cương không?”
... Nụ hôn đầu... Hôn sâu... Anh nuốt miếng măng cụt lặng lẽ điều chỉnh hơi
thở, cảm thấy hơi nóng. Cô mỉm cười nhìn anh đầy thâm ý, nhìn đến mức khiến
anh ngượng ngùng, cô mới cúi đầu tiếp tục bóc măng cụt. Nhưng nhớ tới việc
anh nhân lúc cô không có mặt lén xem video của cô, nụ cười trên mặt cô không
nén nổi nữa mà nở rộng từng tấc. Anh nhận thấy cô đang cười, ánh mắt chuyển
tới, thấy cô cười run hết cả người, anh bối rối: “Em hít phải khí cười à?”
“Không.” Chân Ý xua tay, cười hớn hở, “Vừa nhìn thấy một anh chàng làm
bộ làm tịch thôi.”
Ngôn Cách nhíu mày cực nhẹ, anh không hiểu nghĩa của “làm bộ làm tịch”,
nhưng chắc chắn từ vựng này không dùng để chỉ anh. Anh chỉ nghe thấy từ
“anh chàng”, anh chàng nào có thể khiến cô cười thoải mái như vậy chứ? Lồng
ngực hơi nghẹn lại, anh nhắm mắt. Tại sao anh ta cũng chạy tới bệnh viện chứ?
Ngẫm nghĩ một hồi, anh thờ ơ nói: “Chân Ý, kiểu đàn ông em vừa nói không
tốt.”
“Hả?” Chân Ý tò mò, “Sao lại không tốt, em rất thích mà.”
Nói xong, cô đưa măng cụt đã bóc vỏ tới miệng anh. Anh không ăn, quay
đầu đi chỗ khác. Cô không khuyên nhủ, một lát sau anh lại quay đầu nhìn cô.
Cô vừa ăn vừa cười như uống phải thứ thuốc gì bất thường hay như bị điểm
phải huyệt cười.
Nụ cười của cô khiến Ngôn Cách lúng túng hơn nữa.
Mà anh đang nằm, cô thì ngồi, nhìn anh từ khoảng cách gần, có cảm giác
rằng cô sẽ lập tức cúi xuống hôn anh. Anh càng ngượng nghịu, cựa quậy muốn
quay đầu đi chỗ khác nhưng lại không hẳn muốn thế.
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Đôi mắt cô tinh khiết, nhìn anh chằm chằm vài giây rổi hỏi: “Muốn ngồi dậy
à? Nằm lâu không thoải mái phải không?”
“Ừ.” Anh cố gắng ngồi dậy.
Chân Ý vội vàng lau khô tay, đỡ anh, theo đà ngồi xuống ghế sofa. Anh ngồi
dậy, đầu bỗng nghiêng đi, tựa lên vai cô. Cô ngồi im một lúc, như thể anh tựa
sát vào trái tim cô. Ánh mặt trời đi ngang qua tấm thảm, chiếu tia nắng ấm áp
lên đầu ngón chân để lộ của cô.
Cô khẽ siết ngón tay, không nhúc nhích, người như cứng đờ cả lại. Ừm,
không biết có phải vì bệnh tật, hay vì Ngôn Hủ ngủ say mà mấy ngày qua anh
yếu ớt đến lạ. Cô dè dặt quay đầu liếc nhìn anh, anh nhắm mắt, hàng mi vừa đen
vừa dài, sống mũi cao, hơi thở hơi nặng nề nhưng vẫn đều đặn. Không phải nói
nằm mệt rồi ư, sao vừa mới ngồi dậy đã dựa lên vai em ngủ ngon lành thế kia,
em có phải là gối đâu. Chân Ý than thầm, lại quẫn bách nhìn trời. Lòng cô rối
rắm, ngoài miệng không nói một lời.
Nhớ tới Tư Côi thỉnh thoảng dựa lên vai cô, mới ngả lên đã nhảy dựng đạp
cô một phát: “Chân Ý này, cậu mọc thêm thịt đi! Cấn tới chết rồi.”
Cô rất tốt bụng, thầm thì: “Rất khó chịu phải không...”
“Rất dễ chịu.” Anh nhắm mắt, giọng vẫn rất yếu, khẽ khàng lướt vào tai cô.
Chủ nhà tốt bụng đề nghị khách thuê: “Anh có thể gối lên đùi em, đùi khá
nhiều thịt, hệt như gối nhung vậy. Bây giờ anh đang dùng gối kiều mạch.”
“Gối kiều mạch tốt cho cơ thể.” Anh nói. Dứt lời lại nghiêng người, gối lên
đùi cô. Quá đột ngột! Ngưa ngứa! Chân Ý suýt nữa không kiềm nổi mà giật nảy
mình.
“Ái... Em hơi ngứa! Chờ chút.” Cô nâng đầu anh lên, một tay vội vàng chà
xát đùi, “Phù, khá hơn rồi.”
Ngón tay cô luồn vào tóc anh, khiến da đầu anh tê dại, tiếng lòng rung động.
Chân cô đúng là rất thoải mái, mềm mại đàn hồi như thạch hoa quả, anh lại
muốn ngủ. Sau khi uống thuốc của Hứa Mạc, anh tốn rất nhiều thời gian tự thôi
miên mình, bây giờ nhìn chung đã khá hơn rồi. Có điềụ, hình như gắng sức quá
độ nên tâm linh và dòng suy nghĩ đều có cảm giác bất lực không thể tĩnh tại.
Đầu anh hơi nặng nề, lẳng lặng gối lên chân cô, lòng cũng bình an trở lại.
Cô cảm thấy động tác này quá thân mật, trong lòng không khỏi vui mừng.
Muốn anh thoải mái, cô ngoan ngoãn ngồi bất động, ngón tay lại không nghe
lời, không dằn nổi mà quấn lấy mái tóc ngắn của anh vòng tới vòng lui. Lông
mi anh run nhẹ nhưng không mở mắt, thật ra cô nghịch tóc anh như vậy làm anh
có cảm giác rất dễ chịu.
“Chân Ý.” Anh khẽ gọi cô.
“Vâng.” Cô khựng lại, ngón tay bất động, nhưng vẫn không cam lòng, đầu
ngón tay lại chọc chọc.
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“Không phải nói cái này.” Giọng anh hơi trầm. “Xin lỗi.”
“Ồ?” Cô kinh ngạc, “Sao thế?”
“Hôm Ngôn Hủ gặp tai nạn, anh xin lỗi.” Anh gối lên chân cô, mở to đôi mắt
đen nhánh sâu thẳm. Những ngày qua, trong đầu anh luôn không tự chủ được
mà nhớ đến tiếng khóc thảm thiết đầy hoảng loạn của cô: “Ngôn Cách, đừng
như vậy, van anh đừng như vậy! Em sẽ sợ, anh như vậy em sẽ sợ đấy!”
Vừa nghĩ tới trái tim đã đau nhói, ám thị tâm lý thế nào cũng vô dụng, đều
không giải thoát được. Đối với anh, trên đời chỉ có nỗi đau này là không chữa
trị bằng thôi miên được. Và anh cũng chỉ có mỗi nỗi đau này mà thôi.
Chân Ý ngẩn người: “Không sao cả, xin lỗi gì chứ. Em không để bụng đâu.
May mà anh không nghe lời em, bởi vì sự kiên trì của anh mà Ngôn Hủ được
cứu sống.” Nói như vậy, lòng cô lại ấm áp đến mức xương sắp tan ra. Thật ra,
anh quan tâm cô nhiều biết mấy. Cô hơi bùi ngùi: “Ngôn Cách, anh đừng buồn.
Mặc dù không thể nói chắc một lúc nào đó Ngôn Hủ nhất định sẽ tỉnh lại, nhưng
ít ra anh ấy vẫn còn sống.”
Anh “ừ” khẽ khàng, khép mắt lại: “Anh biết mà.”




P



hòng thăm hỏi rất yên tĩnh.

Hoài Như ngồi trên ghế, vô cảm nhìn hư không. Một lúc lâu sau, cánh cửa
mở ra. Cô ta ngồi yên không nhúc nhích. Người tới ngồi xuống ghế đối diện,
nhìn cô ta với ánh mắt lạnh nhạt, không chút tình cảm. Hoài Như nhìn gương
mặt xinh đẹp ấy, trong lòng thấp thoáng nỗi hận, nhiều hơn cả là không cam
lòng. Rõ ràng cuộc đời của họ có cùng điểm xuất phát, sao lại khác biệt một trời
một vực như thế?
Căn phòng tĩnh lặng vô cùng, An Dao và Hoài Như ngồi cách nhau chiếc
bàn, đối mắt nhìn nhau, hai khuôn mặt không chút biểu cảm. Quen biết nhiều
năm như vậy nhưng lần nào ngồi đối diện nhau cũng không hòa hợp. An Dao
không muốn nói chuyện với cô ta, Hoài Như lại không biết nói từ đâu. Một lúc
lâu sau, An Dao nhíu mày cực nhẹ: “Không phải cô nói muốn gặp tôi sao?
Không có gì tôi đi đây.”
Còn chưa đứng dậy, “Có phải cô nói chuyện của Từ Tiếu cho Hoài Sinh biết
không?” Mắt Hoài Như lóe lên ánh sáng tàn bạo.
An Dao rất lạnh nhạt: “Tôi không rỗi hơi như vậy.”
“Vậy tại sao nó lại tự sát?” Cô ta nóng ruột đến độ run cả người, con ngươi
cố chấp xoay tròn, “Chân Ý đẩy nó ư? Là Chân Ý đẩy nó!”
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“Hoài Như, nếu không nhờ Chân Ý, bây giờ em trai cô đã ngã nát bươm
rồi!”
“Hoài Sinh thế nào rồi?”
“Chân bị thương, những chỗ khác không sao.” Trả lời hờ hững.
Chỉ một câu đã khiến Hoài Như lòng đau như cắt, lập tức cúi đầu, lẩm bẩm:
“Tôi không thể đi chăm sóc nó.”
An Dao nhìn cô ta một lát rồi nói: “Hoài Sinh là em trai cô, không phải con
trai cô. Bây giờ anh ta đã có quả thận mà cô hao tâm tổn sức để lấy về, sau này
anh ta sẽ sống rất tốt.”
Hoài Như không chịu được giọng điệu không buồn để tâm của An Dao: “An
Dao, tại sao cô lại vô tình như vậy, dù thế nào chúng ta cũng cùng nhau trưởng
thành mà.”
“Đối với tôi, cô chẳng có bao nhiêu tình cảm.” Khóe miệng An Dao cong
lên, nhưng không hề có ý cười, “Bao nhiêu năm qua, cô luôn lấy chuyện ăn cắp
năm đó để uy hiếp tôi, mấy năm vẫn như một ngày. Tôi lấy được học bổng toàn
phần ở Mỹ, còn phải làm thêm kiếm tiền cho cô. Phí điều trị, phí an dưỡng của
Hoài Sinh mấy năm gần đây ít nhiều đều lấy từ chỗ tôi phải không? Hoài Như,
cô là quỷ hút máu, không, cô hút khô máu tôi còn chưa đủ. Bây giờ cô còn
muốn nói tình cảm gì với tôi chứ?”
Sắc mặt Hoài Như trắng nhợt, mắt đỏ lên: “Tôi có thể làm thế nào đây?
Chúng ta đều là trẻ mồ côi, cô có hiểu được cảm giác cuộc đời không có gì cả
ngoài một thứ gọi là lo âu, tuyệt vọng, nhưng phải siết lấy không buông
không?”
An Dao hơi cụp mắt. Cô thật sự hiểu được, thế nên dù bị Hoài Như uy hiếp,
cô cũng không hận Hoài Như, trái lại thật lòng thương xót cho chị em họ. Khi
đó, thậm chí cô còn rất hâm mộ Hoài Như, chí ít có được một người em trai.
Còn cô, cô không có gì cả. Không ai hi sinh vì cô như vậy, cũng chẳng có ai để
cô hi sinh. Một thân một mình từ tấm bé, nếu ngày nào đó chết ở nước ngoài
chắc cũng không ai nhớ thương, không ai đoái hoài. Chết đi mà không để lại vết
tích, cứ như chưa từng đến với thế giới này. Nhưng thật may, cô đã gặp được
Ngôn Hủ.
Hoài Như vừa nhắc tới Hoài Sinh liền nghẹn lời: “An Dao, Hoài Sinh nhà tôi
đáng thương lắm. Chúng ta là trẻ mồ côi, không có ai quan tâm, chỉ có thể sống
nương tựa lẫn nhau. Tôi không thể để nó chết. Tôi cần tiền. Vì tiền, tôi có thể
làm bất cứ chuyện gì mà không hề hối tiếc.”
Thật sự đáng thương. An Dao hiểu rõ. Hoài Sinh bị nhiễm trùng đường tiết
niệu, phải lọc thận và điều dưỡng, thậm chí Hoài Như còn nghĩ tới việc mua
thận trái phép. Hoài Sinh còn mắc chứng PKU hiếm gặp, cơ thể không thể phân
giải tiêu hóa protein, thức ăn hằng ngày cũng khiến anh ta nhiễm độc. Mỗi
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tháng, thức ăn đặc biệt mất gần mười nghìn, chứ đừng nói đến phí điều trị và
những chi phí khác nữa. Quốc gia có trợ cấp thực phẩm đặc biệt cho trẻ em mắc
chứng bệnh này, nhưng lớn lên không còn nữa. An Dao còn nhớ, từ nhỏ Hoài
Như đã bắt đầu học thuộc hàm lượng protein và axit amin trong thực phẩm, bữa
nào cũng phải tính toán, nấu một bữa cơm cho Hoài Sinh phải tốn mấy giờ, sợ
làm sai sẽ hại chết Hoài Sinh, biến anh ta thành kẻ ngốc. Chính nhờ sự chăm
sóc cẩn thận kỹ lưỡng trong hoàn cảnh thiếu thốn ấy, mà Hoài Sinh mới không
thiểu năng như những đứa trẻ mắc bệnh tương tự.
Đến khi Hoài Sinh trưởng thành, cần phát triển thế chất, Hoài Như quả thật
gần như bán mạng để chăm lo. Trước một Hoài Như như vậy, An Dao không
thể hận được. Nhưng lần này cô ta đã giẫm vào đường ranh giới của An Dao.
“An Dao, cô tưởng tôi muốn uy hiếp cô ư? Tôi không còn cách nào khác, tôi
không muốn hại cô, điều tôi muốn chỉ là tiền!”
Nghe vậy, An Dao trầm lặng ngước mắt lên: “Cô đã hại rồi. Lúc Hứa Mạc đe
dọa tôi, tôi đã biết anh ta bị cô xúi giục.”
Hoài Như sửng sốt. An Dao cụp mi, cô đã nói dối Ngôn Cách và Chân Ý, cô
đã đoán được từ trước rồi. “Những chuyện này chỉ cô mới biết. Suy đoán theo
tình trạng hiện giờ của anh ta thì hiểu ngay cô đã vì tiền mà bào chế thuốc trái
phép. Hứa Mạc là khách hàng của cô.”
Đôi môi của cô gái đối diện run lên: “Không phải, có lẽ anh ta vô tình biết
được thôi.”
Mắt An Dao trống rỗng: “Còn không thừa nhận. Sao Hứa Mạc nói được câu
“An Dao, cô không phải là An Như Sanh” chứ? Đương nhiên có người chỉ cho
anh ta.”
Chuyện Hứa Mạc uy hiếp cô, cô cũng che giấu Chân Ý và Ngôn Cách. Vụ
trộm cắp bị vạch trần cũng không sao cả, cùng lắm bị người ta xem thường thôi.
Cô có thể nhẫn nhịn mọi thứ, thờ ơ với tất cà, giãi bày mọi chuyện, duy chỉ có
điều này là chạm đến điểm giới hạn của cô. Cô phải là An Như Sanh, phải là An
Như Sanh của Ngôn Hủ. Nếu không, cô sẽ không còn là gì nữa.
Bởi vì bà Ngôn đã phát hiện ra, nên mới không thể tiếp tục khoan thứ cho
An Dao. Trong mắt bà, từng là kẻ trộm cũng không sao, nhưng đánh cắp thân
phận... An Dao đã trở thành cô gái hao tâm tổn trí tiếp cận Ngôn Hủ, lừa gạt
Ngôn Hủ. “Cô biết đây là điểm trí mạng thật sự của tôi. Cô biết tôi giống cô, vì
điểm trí mạng ấy có thể làm bất cứ điều gì. Cô dẫn dắt Hứa Mạc tới cuộc sống
của tôi vì muốn tôi giết anh ta. Chắc chắn bởi vì nguyên nhân nào đó nên cô
muốn giết anh ta diệt khẩu. Đã như vậy, cô còn lợi dụng điểm trí mạng bịt
miệng tôi, đồng thời nắm được cả nhược điểm tôi giết người.”
Hoài Như im lặng, kế hoạch một mũi tên trúng hai đích của cô ta có thể nói
là không chê vào đâu được, nhưng An Dao thông minh hơn cô ta tưởng, thông
minh đến đáng sợ.
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“Ngay từ đầu cô đã biết tôi là đồng phạm của Hứa Mạc rồi phải không?”
“Tôi biết...” An Dao nói thản nhiên, “Cũng biết cô chờ tôi giết anh ta, nên đã
cố ý tránh tim của anh ta, chỉ khiến anh ta mất khả năng hành động. Cô muốn
Hứa Mạc chết nên nhất định sẽ trở về kiểm tra, phát hiện tôi chưa giết chết anh
ta thì cô sẽ tự ra tay.”
Hoài Như giật mình, điều này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu cùa cô ta. Rõ
ràng cô ta đã đặt bẫy An Dao, không ngờ lại bị An Dao đặt bẫy lại. Nhìn khuôn
mặt xinh đẹp nhưng hết sức bình tĩnh của An Dao, gan bàn chân Hoài Như lạnh
toát. Cô ta muốn bắn một mũi tên hạ gục Hứa Mạc lẫn An Dao, không ngờ An
Dao đã một ná bắn trúng hai con chim chính là cô ta và Hứa Mạc.
Cô ta im lặng hồi lâu, An Dao cong khóe môi: “Những đứa trẻ lớn lên trong
trại mồ côi hiếm khi không thông minh.”
Lời này khiến ánh mắt Hoài Như rệu rã: “Đúng vậy, chúng ta đều là ma quỷ
đến từ trại mồ côi. Khi đó, chỉ đứa trẻ đáng yêu được người ta yêu thích mới
được bố mẹ mới nhận nuôi. Những đứa không được yêu thích thì không được
ăn no, làm việc chân tay, lại còn bị mắng chửi. Hoài Sinh ốm đau suốt, tôi thì
quá bướng bỉnh. Luôn có mấy đứa trẻ lớn bắt nạt nó, khiến tôi trở thành đứa trẻ
thích đánh nhau, phản kháng vì nó sẽ bị các cô quản lý đánh mắng.”
Mắt cô ta rưng rưng: “Trong hoàn cảnh cạnh tranh như vậy, tôi chỉ học được
một điều rằng lòng tốt đều là thứ vô dụng, muốn sống chỉ có thể dựa vào bản
thân. Hoài Sinh bệnh nặng như vậy mà không ai quan tâm đến nó, bố mẹ không
cần, xã hội cũng mặc kệ. Tôi từng tìm tổ chức nhân ái, nhưng có bao nhiêu
người cần nhân ái như vậy, một chút nhân ái sao đủ chia phần chứ? Một mình
tôi bạt mạng làm việc cũng không kham nổi gánh nặng lớn đến thế, người khác
không giúp đỡ nhưng chúng tôi vẫn phải sống, vậy thì chỉ còn cách cướp đoạt.
Cô nói đúng, tôi đã gia nhập một tổ chức, điều chế thuốc trái phép theo công
thức của họ, ngầm bán cho Hứa Mạc. Nhưng thuốc bán cho anh ta đã bị anh ta
phát tán sang tay người khác. Nếu chuyện ngầm bán thuốc bị phát hiện, tôi sẽ
mất mạng.”
Nhìn thân thể gầy gò nhỏ bé của cô gái đối diện, An Dao rất khó chịu, chiếc
áo cỡ lớn khoác trên người cô ta trông rộng thùng thình. Khó nhọc và thiếu dinh
dưỡng nhiều năm khiến cô ta trông như cây giá đỗ héo úa sau khi phơi dưới
nắng chói chang, ốm yếu, nhỏ gầy, không có sức sống. Cô nhớ Hoài Như từng
bị bệnh mà không nỡ uống thuốc, chỉ liên tục uống nước lọc.
Cô luôn cho rằng Hoài Như là con sâu hút máu của mình, bây giờ cô mới
nhận ra với Hoài Như, với bố mẹ nghèo khổ, với gia đình bệnh nhân thì Hoài
Sinh ngã bệnh, Từ Tiếu ung thư xương và những người mắc bệnh nặng khó
chữa đều là con sâu hút máu. Người nhà đau khổ vô cùng, nhưng vẫn lay lắt níu
kéo, không chịu buông bỏ. An Dao nói: “Cô sợ tội lỗi bị phơi bày, liền xúi giục
anh ta sắp đặt vụ bắt cóc này. Hứa Mạc không ngờ rằng thật ra đồng bọn đã
muốn giết mình ngay từ đầu.”
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“Phải.” Hoài Như hơi chán chường, “An Dao, tiền của tôi bị tòa án đóng
băng để bồi thường rồi, cô có thể cho Hoài Sinh một khoản...”
An Dao nheo mắt: “Cô muốn tôi tới đây để uy hiếp lần cuối ư?”
“Cô là con dâu tương lai của nhà họ Ngôn, với cô mà nói tiền chẳng qua là
giấy vụn.”
Sắc mặt An Dao chợt lạnh: “Tôi sẽ không lấy một xu của nhà họ Ngôn.”
“Nếu cô đồng ý, sau này tôi sẽ không quấy rầy cô nữa. Chuyện cô không
phải là An Như Sanh, và An Như Sanh thật sự, tôi cũng...”
“Ha.” An Dao cười một tiếng, “Cô tưởng mình còn được phép ra ngoài, còn
có thể nói với ai khác hay sao?”
Hoài Như hốt hoảng, nỗi sợ hãi vì không thể chăm sóc Hoài Sinh, không thể
để lại cho anh ta một sự bảo đảm đang gặm nhấm trái tim cô ta như trúng độc.
Cô ta bổ nhào lên bàn, nắm lấy tay An Dao, nước mắt rơi như mưa, “An Dao,
Hoài Sinh nhà tôi không có người thân nào cả, chỉ có tôi thôi. Sức khỏe nó
không tốt, chưa từng đi học, vốn không có khả năng sinh sống độc lập. Trên đời
này, tôi không chăm sóc nó thì nó sẽ chết. Không tới bước đường cùng, tôi sẽ
không cầu xin cô. Đối với cô đây chỉ là tiện tay giúp đỡ thôi, cầu xin cô đừng
thấy chết không cứu.”
Mặt An Dao không chút biến sắc, không cảm động cũng không chán ghét:
“Sau khi đặt bẫy tôi, cô còn trông mong tôi sẽ cho cô một xu ư?”
“Tôi xin lỗi.” Hoài Như khóc run cả người, “Nhưng cô và tôi đều là người cô
độc, bởi vì quyến luyến và tin tưởng mới yêu một người đến vậy. Vì người
mình yêu, dù trả giá bằng tính mạng cũng tuyệt đối không chớp mắt. Hoài Sinh
với tôi cũng như Ngôn Hủ trong lòng cô vậy. An Dao, cầu xin cô cứu Hoài Sinh
của tôi. Chúng ta giống nhau mà.”
“Không giống.” An Dao nghiêm mặt, mở miệng, “Hoài Như, tôi và cô khác
nhau. Cho dù hận cô thấu xương, dù biết cô không cứu Từ Tiếu khiến cô ấy
chuyển biến xấu mà qua đời, tôi cũng không nói cho Hoài Sinh biết. Từ Tiếu
chết rồi, tôi không muốn Hoài Sinh oán hận và tự trách mà từ chối thay thận,
nguy hiểm đến tính mạng. Anh ta phẫu thuật và phục hồi thành công, tôi cũng
không nói ra vì không muốn em trai và cô trở mặt thành thù. Bởi vì tôi có thể
tưởng tượng được nỗi khổ khi bị người mình yêu nhất vứt bỏ. Có điều tôi không
ngăn trở được tác dụng của truyền thông. Còn cô bởi vì tôi cự tuyệt giết chết
Hứa Thiến, cự tuyệt lấy thận của cô ấy mà cô hận tôi, sắp đặt để tôi giết Hứa
Mạc. Cô muốn hủy hoại tôi. Ghê tởm hơn chính là cô đã ngụy tạo chứng cứ làm
hại Ngôn Hủ.”
Hoài Như gào khóc: “Tôi không cố ý, tôi cần lập công chuộc tội…”
“Câm miệng!” An Dao đứng phắt dậy, khuôn mặt xinh đẹp lạnh hẳn đi,
“Hoài Như, chúng ta thật sự khác nhau.” Cô cúi người, gằn từng chữ, “Bây giờ,
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tôi thật lòng chúc mừng, với hình phạt chung thân mục ruỗng trong tù, cô sẽ
không bao giờ được hít thở không khí tự do nữa. Hãy để Hứa Thiến, Từ Tiếu,
Lâm Hàm, thậm chí Hứa Mạc mấy người bọn họ dõi mắt theo cô, xem cô chịu
hành hạ tinh thần trong tù ngục, già cỗi bạc tóc từng ngày, suốt đời không thể ở
bên người cô yêu nữa.”
Mặt Hoài Như xám ngoét như bị sét đánh, như phải gánh chịu lời nguyền
trọn đời. An Dao xoay người rời đi, tới cửa lại nghe Hoài Như gọi: “An Dao, cô
tưởng cô không có tội lỗi gì sao?”
“Tôi có, cho nên tôi sẽ giam mình cả đời.” Cô sẽ theo Ngôn Hủ trở lại căn
nhà cổ của nhà họ Ngôn.
Anh ngủ, cô thức, hoa nở chim bay, tuyết rơi trăng tròn... Cả đời trôi qua như
vậy. Từ đây cô sẽ nhốt mình trong thế giới của anh, cách biệt với đời, không
bao giờ đi ra nữa. Cô khẽ cười: “Quả nhiên chúng ta khác nhau. Cô bị nhốt
trong tù, còn tôi bị nhốt bên người mình yêu.”
Rời khỏi trại tạm giam, An Dao hít sâu, nhìn bầu trời xanh lam tươi đẹp trên
đỉnh đầu, không hề lưu luyến. Cô vẫn cho rằng bầu trời trong núi tinh khiết hơn,
đêm đầy sao cũng lộng lẫy hơn. Chiều nay, Ngôn Hủ sẽ xuất viện và được đưa
về nhà tiếp tục ngủ say. Cô sẽ ở bên anh mãi mãi. Cô nhắm mắt lại, nghĩ tới
chuyện đẩy anh đi dưới ánh dương, đọc thơ cho anh nghe... Thật ra cô rất hạnh
phúc. Cô chậm rãi mở mắt ra, cuối cùng lấy điện thoại gọi cho ngân hàng,
chuyển tiền lương tới tài khoản điều trị của Hoài Sinh. Mới xuống cầu thang, cô
đã nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc.
An Dao bước nhanh tới bên cạnh Ngôn Cách, có phần căng thẳng, thấy anh
nghiêm mặt, cô không khỏi run rẩy: “Có phải Ngôn Hủ xảy ra chuyện gì
không?”
“Nó tỉnh lại rồi.” Ngôn Cách nói ngắn gọn.
An Dao kinh hoàng, niềm vui trong lòng như pháo hoa nổ tung. Cô muốn
cười, nhưng thứ trào ra lại là nước mắt, muốn lên xe: “Đi đến bệnh viện thôi.”
Nhưng, “An Dao.” Giọng Ngôn Cách rất bình tĩnh, “Sau này nếu có chuyện
gì, em có thể nói thẳng với Ngôn Hủ, đừng che giấu nó bất cứ bí mật nào.” Lặp
lại một lần, “Bất cứ bí mật nào.”
Bóng lưng An Dao cứng đờ, không quay đầu lại. Cô là người thông minh
đến cỡ nào: “Anh biết rồi ư?”
“Đúng, sớm đã nhận ra em đang nói dối.” Anh nói, “Cũng biết kế hoạch bịt
miệng Hứa Mạc và Hoài Như của em.”
Giữa trời đất chỉ có tiếng gió thổi qua cây cối ven đường. Và cô hệt như một
bức tượng.
“Lần đầu tiên anh ấy mở miệng gọi em là một năm sau khi quen biết. Khi đó
em đã yêu không thể quay đầu. Dù biết anh ấy nhận nhầm người, dù biết mình
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là vật thay thế, em cũng không muốn rời xa anh ấy.” An Dao không khóc, giọng
nói rời rạc, nhưng nước mắt tuôn rơi không ngừng, chảy xuôi trên khuôn mặt
không chút cảm xúc. “Tình yêu của em không hèn mọn. Em rất rõ Ngôn Hủ yêu
em. Nhưng em đã lừa anh ấy ngay từ đầu, lợi dụng ký ức của anh ấy về một cô
gái khác. Hành vi của em chạm đến niềm tin quan trọng nhất giữa em và anh ấy.
Đổi với Ngôn Hủ, niềm tin này cực kỳ quan trọng.”
“An Dao, cho dù trong lòng Ngôn Hủ còn nhớ cô bé hồi nhỏ, nhưng bây giờ
người nó muốn kết hôn là em. Nó chỉ chọn em thôi.”
An Dao cười khổ sở: “Suy bụng ta ra bụng người, nếu anh yêu Chân Ý nhiều
năm như vậy, tám năm sau có cô gái giả mạo cô ấy đến với anh thì tâm trạng
của anh là gì?”
Ngôn Cách nhìn cô rồi nói: “Anh sẽ không nhận nhầm.”
“Gì cơ?”
Ngôn Cách quả quyết: “Ngôn Hủ cũng sẽ không nhận nhầm.”
An Dao lắc đầu: “Không, anh ấy nhận nhầm rồi. Em không biết tại sao Hoài
Như có thể thần thông quảng đại đến vậy, cô ta đã tìm được Như Sanh thật sự.
Cô gái kia có bóng lưng giống hệt em, em rất chắc chắn cô ấy là Như Sanh.”
“An Dao, anh nói rồi, Ngôn Hủ không nhận nhầm đâu. Thật ra Ngôn Hủ đã
sớm biết em rốt cuộc là ai.”
An Dao giật thót, ngẩng phắt đầu lên.
“Lúc nhà anh cử người điều tra em, nó đã lén ngăn cản.” Ngôn Cách nói,
“Nó là người rất nhạy bén, anh nghĩ không lâu sau khi quen em thì nó đã biết
em không phải là cô bé nó từng quen biết thuở nhỏ rồi.”
An Dao mở to hai mắt, nước mắt rơi từng giọt. Nhưng lần này không có nỗi
buồn thương, cũng không có sự thương tiếc tuyệt vọng vì thế sự trêu ngươi, chỉ
có niềm hạnh phúc và nỗi đau không thế tin được: “Anh ấy đã biết từ lâu rồi ư?”
“Đúng, nó sớm biết là em rồi, người nó yêu cũng là em. Về phần Hoài Như,
cô ta lừa em.”
“Lừa em?”
“Hoàn toàn không có Như Sanh này.”
Hồi Ngôn Hủ còn bé, nhà anh đến trại trẻ mồ côi quyên góp đã dẫn anh theo.
Ngôn Hủ bé nhỏ lẳng lặng ngồi trên chiếc bục gỗ dưới tán cây to chính giữa
khoảnh sân. Khi đó trại trẻ mồ côi đang tập kịch. Anh không nghe thấy gì cả,
cũng không nhìn thấy gì cả. Nhưng bỗng nhiên, cái bục gỗ chỗ anh dao dộng
mãnh liệt. Từng đợt từng đợt, rất dữ dội. Giống như... động đất...
Nhiều giây sau, anh mơ màng ngẩng đầu lên, liền thấy một cô bé đeo cái
đuôi diễn nàng tiên cá, nhảy nhót lao qua người anh. Đuôi cá rất lỏng, nhảy một
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chút đã dần tuột xuống, cô bé lại phải níu lấy cái đuôi uốn éo cái mông. Thật
huyên náo, cứ như động đất vậy. Cuối cùng cô nhảy tới bên cạnh anh, bàn tay
nhỏ bé đưa tới, cho anh một viên kẹo: “Cho cậu.”
Anh không có phản ứng.
Cô bé ghé tới, nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt đen tuyền rất hiếu kỳ: “Cậu bị
câm à?”
Anh vẫn không phản ứng. Không ngờ cô bé lắc cái đuôi nhỏ màu hồng, nhảy
tới bên cạnh anh, nhéo tai anh: “Chẳng lẽ cậu bị điếc à? Này! Này! Này! Có
nghe thấy không?”
Anh liếc nhìn cô, chẳng qua không có phản ứng.
“Thì ra cậu nghe thấy nhưng cố tình không để ý tới tớ.”
Cô bé bặm môi không vui. Xách cái đuôi nhảy đi, cái bục gỗ lại bắt đầu rung
chuyển ầm ầm. Anh ngồi ở đó, lắc la lắc lư. Cô nhảy một lát, ngẫm nghĩ rồi ầm
ầm nhảy về.
“Tớ hát cho cậu nghe.” Cô mất hai cái răng cửa, hàm răng gió lùa, hát bài ca
không thành điệu. Hát xong còn kể chuyện cho anh nghe, vừa kể vừa bắt chước
đủ thể loại vịt con xấu xí, công chúa Bạch Tuyết, mụ phù thủy... Cô nhảy tới
nhảy lui trên bục cả ngày, không phút nào yên. Ngôn Hủ cảm thấy thế giới của
anh bắt đầu rung động trong tiếng nhảy nhót của cô vào chiều hôm đó. Cô
không cẩn thận bị ngã, vướng đuôi cá không ngồi dậy nổi, uốn éo dưới đất hệt
con sâu. Cô lăn qua lăn lại, gấp gáp đến độ toát đầy mồ hôi. Anh chưa bao giờ
thấy ai buồn cười như thế, khoảnh khắc ấy, không biết tại sao anh lại cười rất
nhẹ.
Anh nghĩ, cô rất thú vị. Sau đó, ánh chiều tà buông xuống, anh phải về nhà,
chợt nói câu đầu tiên: “Cậu là gì?”
Cô bé sún răng, thều thào chỉ đuôi cá của mình: “Cái này cũng không biết à,
An Như Sanh đó!”
Ngôn Cách nói: “Về sau nhà anh tới trại trẻ mồ côi tìm kiếm, nhưng ở đó
không có cô gái nào tên An Như Sanh. Anh nghe miêu tả của nó thì nói với nó
rằng có lẽ nó nghe nhầm, chắc cô bé diễn nàng tiên cá kia nói Andersen.” Ngôn
Hủ nghe thành An Như Sanh.
An Dao sửng sốt: “Anh nói hoàn toàn không có cô gái tên Như Sanh?” Hoài
Như lừa cô thật thê thảm.
“Ừ. Cô bé Ngôn Hủ gặp không tên là An Như Sanh, mà An Như Sanh trong
lòng nó là em. Nó từng nói với anh, em là nàng tiên cá lương thiện tĩnh lặng có
thể hiến dâng thân mình vì tình yêu bước ra từ truyện cổ tích. Một tháng đầu sau
khi quen em, nó nói với anh, em là An Như Sanh thật sự. Anh hiểu ra lần đầu nó
đã nhận nhầm, nhưng nó nhanh chóng biết em chính là em. An Dao, Ngôn Hủ
www.vuilen.com

487

Tác Giả: Cửu Nguyệt Hi

FREUD THÂN YÊU

không hề thích cô bé kia, nó thích cảm giác có người ấm áp tiến đến trong lúc
cô đơn. Từ lúc bắt đầu, sự xuất hiện của em đã mang đến cho nó cảm giác này.
Vì thế, từ đầu đến cuối em đều là An Như Sanh. Trước khi quen em, Ngôn Hủ
đã biết cái tên An Như Sanh là sai rồi. Trong lòng nó, Như Sanh là mội danh từ
tuyệt đẹp mà nó tạo ra, nó dành cho em cái tên đẹp nhất. Như những cặp tình
nhân khác không gọi tên mà gọi nhau là Honey, Sweet.”
Hiểu nhầm trái khoáy này cuối cùng lại trở thành hố đen cắn xé trái tim con
người. Nước mắt An Dao rơi lã chã: “Ngôn Hủ sẽ không tha thứ cho em phải
không?”
“Nếu thật sự trách em, nó sẽ không kéo Hứa Mạc xuống nước.” Ngôn Cách
nói, “Nó cũng ý thức được điều này đã kích thích em, Ngôn Hủ rất áy náy vì
không giải thích rõ với em.”
An Dao ngước đôi mắt mông lung: “Giải thích ý nghĩa của từ “Như Sanh”
này ư?”
“Đúng, nó cho rằng nếu nó nói rõ với em, Như Sanh không phải người khác
mà là em, em sẽ không làm những chuyện như ngày hôm nay.”
An Dao rơi nước mắt, vừa đau lòng vừa hạnh phúc: “Em biết rồi, sau này dù
có chuyện gì đi nữa, em cũng sẽ không giấu giếm anh ấy.”
Ngôn Cách hoàn thành nhiệm vụ, không nói thêm lời nào nữa. Thấy An Dao
lần đầu tiên khóc sướt mướt, anh lặng lẽ đứng bên, không một lời an ủi. Chẳng
qua, anh nhớ tới Chân Ý. Bởi vì hiểu nhẩm không ra đâu vào đâu này, Ngôn Hủ
và An Dao suýt nữa gây họa lớn. Riêng anh còn có chuyện chưa nói rõ với
Chân Ý, là chuyện thật sự không thể nào nói rõ. Nên mở miệng thế nào đây?
Trong căn phòng nhỏ ở góc tầng ba của Bệnh viện Tâm thần số I là một
khoảng trời trắng xóa. Cơn gió đến từ bờ biển mang hơi lạnh dìu dịu của buổi
đầu thu lướt qua cửa sổ, tờ giấy trắng trên bàn phất phơ theo gió. Ánh mặt trời
màu vàng nhạt bao phủ mái đầu Lệ Hữu, khuôn mặt góc cạnh với thần thái hơn
người chợt nở một nụ cười nhè nhẹ. Đôi mắt đen tuyền sâu thẳm đang nhìn
chằm chằm bác sĩ Ngôn ngồi đối diện, cười như không.
Ngôn Cách điềm tĩnh hỏi: “Có phải anh cung cấp cho Hoài Như cách bào
chế thuốc không?”
Lệ Hữụ nhún vai: “Tôi không biết người anh nói. Nhưng...” Gã day huyệt
thái dương, “Có lẽ tinh thần của tôi ra ngoài dạo chơi rồi, sống nhờ trong não
người nào đó, khống chế cô ta.”
Ngôn Cách không nói gì nữa, vẻ mặt không một gợn sóng nhìn gã vài giây
rồi đứng dậy. Lệ Hữu ngước mắt lên: “Không hỏi nữa à?
“Không có giá trị.” Ngôn Cách thản nhiên nói, như thể gã không đáng nhắc
tới.
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Lệ Hữu khẽ nheo mắt, thoáng vẻ bị anh chọc giận. “Cô ta là vật thí nghiệm
thất bại.”
Cuối cùng gã cũng lạnh lùng lên tiếng. “Cô ta” này là Hoài Như. Ngôn Cách
đút tay vào túi, nhấc bước rời đi: “Biết thừa rồi.” Giọng nói bình đạm, như thể
đã nhìn thấu gã từ lâu.
Lệ Hữu thấy anh định đi, hừ lạnh rồi cười nói: “Nhưng cô ta là vật thí
nghiệm thành công, không, có thể nói là hoàn mỹ.” “Cô ta” này không phải
Hoài Như.
Ngôn Cách không quay đầu lại, hình như đối với anh, đây vẫn là thông tin đã
biết. Tiếp tục đi về phía trước, anh lại nghe Lệ Hữu phía sau cười tươi dần:
“Nhưng, vật thí nghiệm thất bại vẫn chưa hết giá trị lợi dụng. Thế nên…”
Một giây sau, điện thoại di động của Ngôn Cách vang tít tít: Trên đường áp
giải đến nhà tù, Hoài Như đã trốn thoát một cách ly kỳ.
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