Tác Giả: Tiểu Ni Tử

Người Dịch: Hương Ly

GẶP NHAU NƠI THIÊN ĐƯỜNG

Chương 3
Tình Cảm Ấm Áp Liệu Có Thể Bắt Đầu Từ Em
Được Không?

X

in lỗi.

Vì anh quá tốt với em,
khiến em cảm thấy sự hiện diện của anh
bên cạnh em là một điều rất tự nhiên, tự nhiên đến nổi
em đã không quan tâm đến quá khứ và tình cảm của anh.
Bây giờ, em chỉ mong ước.
Chúng ta sẽ quan tâm tới nhau
nhưng sự quan tâm đó sẽ bắt đầu từ em.
Thật lạ, sau khi chúng tôi vừa quay người rời khỏi khu vui chơi, những hình
ảnh vừa rồi, trong nháy mắt giống như thành phố chìm dưới đáy biển, đều tan
biến hết.
Tôi kinh ngạc đến nỗi cố vùng ra khỏi tay bố chạy về phía trước.
“Bố sao mọi thứ đều biến mất thế ạ?”
Không thấy bố trả lời, tôi quay đầu lại nhìn, không thấy bố đâu cả. Tôi vô
cùng ngạc nhiên, cúi xuống nhìn mình một cái, thì phát hiện ra tôi không còn
mang hình dáng lúc nhỏ nữa, mà đã quay lại với đúng hình dáng khi lớn.
Kỳ lạ quá mức!
Xung quanh chỉ còn lại những đám sương mù mờ ảo.
Không xác định được phương hướng, lại chẳng có đèn chỉ dẫn, những gì tôi
có thể làm là đi thẳng về phía trước, cứ thế đi, đi mãi.
Chỉ có điều, trong đầu luôn xuất hiện những hình ảnh ban nãy. Đó hình như
là những hình ảnh đã xảy ra khi tôi còn nhỏ. Nhưng có lẽ do thời gian đã quá
lâu, nên tôi không nhớ rõ được nữa.
Vậy cậu bé đó là ai?
Giả sử nói gặp nhau chính là duyên phận, thế duyên phận giữa tôi và cậu bé
vừa rồi là gì? Những ngày tháng sắp tới, tôi sẽ gặp lại cậu bé chứ?
Một mình trên đường, những suy đoán đó cứ luẩn quẩn trong đầu tôi... Vì tôi
thấy cô đơn chăng? Đang quen có người bên cạnh, đang quen với sự ồn ào, náo
nhiệt, nay bỗng chốc tôi chỉ còn lại một mình. Không rõ sau khi lớp sương mù
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bao quanh tan hết, khung cảnh gì sẽ hiện ra, không biết đến lúc đó tôi sẽ còn
gặp những ai nữa, và cũng không biết sẽ quay lại quãng thời gian nào...
Với nỗi cô đơn đeo bám, tôi cũng không rõ mình đã đi được bao lâu, quang
cảnh phía trước cũng sáng dần lên.
Tôi giẫm lên một thứ gì đó xốp xốp, mềm mềm, đó là…
Tôi cúi xuống nhìn, phát hiện mình đang giẫm trên cát, hết sức kinh ngạc khi
nhìn về phía trước, một bờ biển xanh thẫm, từng đợt sóng trắng cứ cuồn cuộn
trào dâng, vỗ tới tấp vào bờ, phát ra những tiếng rì rào.
Ôi, sao rộng thế!
Tuy trước đây tôi rất thích biển, nhưng từ trước tới giờ, tôi chưa bao giờ ở
gần biển đến như vậy, giống như đó chỉ là nơi mà tôi luôn hướng về nhưng khó
mà đến được.
Nhưng giờ đây, rõ ràng là tôi đang đứng bên bờ biển.
Biển ở đây không giống với biển được chiếu trên ti vi, luôn xanh thẳm và rất
đẹp, biển trước mặt tôi Iúc này mang một màu u tối. Màu sắc u buồn của biển
lúc này cũng khiến cho nỗi buồn trong tôi bất giác trào dâng, nỗi cô đơn u uất
trong lòng như không thể thoát ra được.
Tôi đưa mắt nhìn quanh một lượt, ánh mắt tôi dừng lại trên một dải đá ngầm
bên biển có một người đang ngồi trên đó.
Cuối cùng đã gặp được một người để có thể nói chuyện cùng rồi, tôi từ từ
tiến lại phía người đang ngồi quay lưng về phía tôi.
“Chào anh.” Tôi thân thiện làm quen.
Người đó nghe thấy tiếng tôi bèn quay lại, tôi nhìn anh ta mỉm cười, lập tức
tôi sững sờ.
Người đó chính là... Thần?!
Là Cố Hạo Thần!
Một người nhẹ nhàng, đáng mến như Thần không biết gặp phải chuyện gì
mà lại ngồi khóc một mình ở đây? Trong mắt anh lấp lánh những giọt nước mắt,
giống như là vô số những vì sao, khiến người ta xót xa và không khỏi ngạc
nhiên!
Trong trí nhớ của tôi, anh là một chàng trai có diện mạo khôi ngô, tuấn tú,
ánh mắt hiền từ. Phong cách của anh điềm đạm, từ tốn, luôn nuông chiều tính
cách nghịch ngợm của tôi, thường ngồi nhìn tôi ăn bánh ga tô hạt dẻ, còn dùng
chiếc khăn mùi xoa màu xanh da trời, vụng về lau những chỗ bẩn trên tay tôi…
Từng hình ảnh cứ dồn dập hiện ra như nước thủy triều dâng.
Thần...
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Dạo này anh khỏe không?
Nhớ anh quá.
Trong khoảnh khắc đó, những giọt nước mắt nhớ nhung bỗng trào dâng.
Nhưng tại sao Thần đang ngồi trước mặt tôi lúc này lại khóc? Anh ấy có phải
là Thần mà tôi đã từng quen không? Sao nhìn thấy tôi mà anh ấy lại có thái độ
như không hề quen biết vậy?
Tôi cố gắng nhớ lại, nhưng không nhớ ra được bất kỳ việc gì cả. Lúc này tôi
mới phát hiện ra rằng, những gì tôi hiểu và quan tâm đến Thần quả thực quá ít
ỏi.
Thần, tên đầy đủ là Cố Hạo Thần, rất thích ăn bánh ga tô hạt dẻ, nguyên
nhân là vì tôi rất thích ăn. Lớn hơn tôi một tuổi, từ trước tới nay chưa bao giờ
thấy anh làm quen với cô bạn gái nào. Tính cách rất dịu dàng, rất dỗi dịu dàng...
Tôi cố gắng chắp vá những chi tiết nhỏ lại với nhau, nhưng mạch suy nghĩ
của tôi vẫn trống không.
Thật đáng hổ thẹn! Tôi quen Thần bao lâu như vậy, nhưng lại chưa bao giờ
nghĩ là phải tìm hiểu về anh.
Con người không thể lúc nào cũng vui được đúng không? Nhưng từ trước tới
giờ tôi lại chưa bao giờ cùng anh ấy chia sẻ những nỗi đau, chưa từng an ủi khi
anh buồn.
Với tâm trạng vô cùng áy náy, tôi tiến về phía trước, nắm lấy tay Cố Hạo
Thần, hỏi: “Sao anh lại khóc?”.
Thần nhìn tôi một cái, rồi quay đầu, tiếp tục các động tác đang làm dở. Lúc
này tôi mới phát hiện ra anh ấy đang vừa khóc vừa gấp máy bay giấy. Bên cạnh
anh ấy có mấy quyển giống như vở bài tập, trên các quyển vở có dấu vết của
những trang bị xé. Còn xung quanh đôi chân đang ngập trong nước biển của anh
có rất nhiều máy bay giấy đang dập dềnh theo sóng biển.
“Sao anh lại khóc thảm thiết như vậy? Đã xảy ra chuyện gì rồi sao?” Tôi
căng thẳng và lo lắng hỏi anh.
Nhưng Thần không hề dừng tay, cứ mặc cho nước mắt thi nhau rơi xuống
biển. Anh không trả lời tôi, mà ra sức ném những chiếc máy bay giấy đã gấp
xong xuống biển, cứ lặp đi lặp lại như vậy.
Thế nên tôi cũng đành rơi vào trạng thái trầm lặng, cùng anh ngồi trên dải đá
ngầm và nhìn ra biển.
Những chiếc máy bay giấy được phi ra liên tục chiếc thì rơi và chìm xuống
dưới nước, chiếc lại bay được rất xa.
Máy bay giấy được phi ra biển, có thể sẽ có một chiếc bay qua được biển.
Tình cảm của người gấp máy bay giấy, bất kể là nhớ nhung, day dứt, hay là
hạnh phúc... cũng sẽ được máy bay đưa tin đi chứ nhỉ?
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Thần đang gấp máy bay cho ai nhỉ? Thông tin mà anh ấy muốn truyền tải đi
là gì?
Bỗng nhiên, tôi dường như đã hiểu được nguồn gốc những việc anh ấy đang
làm, và cả những giọt nước mắt đau thương kia nữa.
Tôi đang chuẩn bị hỏi thì thấp thoáng từ xa có hai cô bé đang tiến lại, trong
đó cô bé cao hơn một chút chính là...
Tôi vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, cố mở to mắt, một cái tên rất quen thuộc
và cũng rất đáng để ghi nhớ bỗng hiện ra.
Tiểu Anh!
Cô bé đó là Tiểu Anh!
Tôi không dám tin vào mắt mình, nhưng lại cũng vô cùng kinh ngạc và vui
mừng. Nhưng câu nói ấm áp quen thuộc vang lên bên tai...
“Thực ra Tiểu Anh rất thích nhìn chị Hy Nhã cười!”
“Vâng, tại vì chị Hy Nhã cười nhìn ngô ngố rất đáng yêu.”
“Cho nên chị Hy Nhã sau này phải hay cười vào nhé, đừng như Tiểu Anh,
làm cho những người ở cạnh quan tâm đến mình phải buồn…”
…
Đúng là Tiểu Anh rồi! Nhưng sao cô bé lại ở đây?
Còn nữa, cô bé đi cùng với Tiểu Anh, có phải là bạn mới quen của con bé
không?
Cố Hạo Thần đang ở bên cạnh tôi dường như cũng cảm nhận được có người
đang đi về phía mình, nên anh dừng việc gấp máy bay giấy lại do dự nhìn theo
ánh mắt của tôi.
Thần vốn im lặng, lúc này đây sắc mặt bỗng nhiên thay đổi. Trong ánh mắt
anh hiện lên vẻ bất ngờ, day dứt, cuối cùng trong những giọt nước mắt trào ra
lại chan chứa niềm vui sướng, hạnh phúc.
Anh vội vàng tuột xuống khỏi dải đá ngầm, chạy về phía bọn họ, sau đó như
cơn vũ bão, ôm chầm lấy cô bé đi cạnh Tiểu Anh, giống như lấy lại được một
báu vật đã mất, vô cùng căng thẳng và trân trọng.
Một người luôn nở nụ cười điềm đạm như Thần, tâm trạng cũng có lúc bị
kích động đến vậy sao?
Rốt cuộc cô bé đó là ai?
Tôi tò mò đi về phía trước, chỉ nghe thấy Thần liên tục lẩm bẩm: “Xin lỗi,
xin lỗi...”
Sao vậy nhỉ?
Rốt cuộc đây là chuyện gì?
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Mặt biển tĩnh lặng đột nhiên thay đổi bất thường sóng biển cứ ngày càng
dâng cao, liên tục vỗ mạnh vào bờ. Bọt sóng bắn lên người khiến cho cơ thể đau
rát.
Chúng tôi cảm nhận được sự nguy hiểm, chạy vội vào phía sâu trong bờ.
Nhưng mặt đất bỗng dưng rung chuyển, giống như động đất.
Chuyện gì thế này?
Chính vào lúc tôi sợ hãi nhất, cát trên bãi biển bỗng nhiên bị thổi bay lên,
giống như một tấm mành ngăn cách tôi với Thần, Tiểu Anh và cô bé đó. Bị
ngăn cách bởi tấm mành cát, tôi chỉ lờ mờ nhìn thấy dáng của họ.
Bên tai vọng lại tiếng sóng biển đinh tai nhức óc, giống như có một con thú
dữ to lớn ăn thịt người đang ẩn nấp đằng sau.
Thần, Tiểu Anh...
Tôi muốn kêu cứu, nhưng cổ họng nghẹn ứ nói không thành tiếng. Tất cả sự
việc này quá khủng khiếp, khiến tôi giống như một tượng gỗ chỉ có thể ngây
người đứng yên một chỗ. Nước biển dâng lên với tốc độ rất nhanh, ngập chân
tôi rồi đến đùi, hông...
Nước biển dâng lên với tốc độ càng lúc càng nhanh!
Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?
Tôi sắp chết rồi sao? Cái chết là như thế này sao?
Hình như ở bên kia tấm mành cát, Thần cũng cảm nhận thấy điều gì, nên
quay lại nhìn tôi sắp bị nước biển nuốt chửng, trong mắt anh hiện lên vẻ căng
thẳng và sợ hãi.
Không một chút do dự, anh vội buông tay cô bé nhỏ, nhanh chóng lao về
phía tôi.
Đùng! Âm thanh yếu ớt truyền qua tấm mành cát.
Không, Thần.
Đừng sang đây, bên này rất nguy hiểm.
Sang đây sẽ chết, tôi không muốn Thần vì tôi mà gặp nguy hiểm! Tôi không
muốn vì tôi mà có bất kỳ bất trắc nào xảy ra với Thần.
Nhưng Thần vẫn không để tâm đến mọi hiểm nguy mà lao đến, đưa tay về
phía tôi. Cánh tay đó trong nháy mắt xuyên qua tấm mành cát, tôi cũng vội vàng
đưa tay ra. Khoảng cách giữa hai cánh tay càng lúc càng gần, càng lúc càng gần.
Chính vào lúc hai bàn tay chuẩn bị chạm được vào nhau, đất trời bỗng nhiên
biến thành một màu đen!
Lạ thay, nỗi sợ hãi trong lòng lại rời xa tôi, thay vào đó là một sự yên bình
đến lạ thường.
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Vì tay tôi đang được bao bọc bởi một hơi âm.
Khi còn nhỏ, do tôi bị bệnh về tai nên hay bị các bạn ức hiếp, chỉ có Thần
luôn đến bên giúp tôi lau tay, sau đó đưa tôi về nhà. Giờ đây, lại một lần nữa tôi
cảm nhận được cảm giác bình yên và ấm áp đó.
Đó là Thần. Cuối cùng tôi đã có thể khẳng định được anh ấy chính là Thần
mà tôi đã quen, là Thần mà tôi yêu quý.
Từ nhỏ tới lớn, Thần vẫn luôn bảo vệ tôi, giờ đây lại một lần nữa anh ấy bảo
vệ tôi.
Mọi thứ xung quanh đã yên ắng trở lại, không còn bão cát, nước biển suýt
nuốt chửng tôi cũng không còn nữa.
Có phải tôi lại sắp phải lên đường mà không biết mình sẽ đi về đâu không?
Nhưng lần này tôi không còn phải lo lắng nữa, vì tôi không chỉ có một mình.
Tôi cúi đầu, ánh mắt tôi dừng trên tay tôi và tay Thần đang nắm chặt.
Tôi nở nụ cười nhẹ nhàng, trong lòng có một niềm vui ấm áp.
“Thần!”
“Ừ.” Anh nhìn tôi, nở nụ cười quen thuộc.
“Cảm ơn anh!”
Luôn coi anh là chỗ dựa, luôn cho rằng ai cũng có thể rời xa tôi, nhưng Thần
sẽ không bao giờ... Nhưng giờ đây, tôi vừa thấy cảm kích vừa thấy xấu hổ. Có
lẽ tôi cũng có thể chia sẻ một phần những nỗi đau với Thần, phải vậy không?
Anh ấy xoa đầu tôi giống như trước đây, trong mắt ánh lên vẻ thân thiện, gần
gũi.
“Vừa rồi...” Cô bé mà anh ôm là ai? Tại sao Tiểu Anh lại xuất hiện ở đây?
Còn nữa, bây giờ hai cô bé đó sao rồi?
Rất nhiều, rất nhiều câu hỏi khiến tôi ngày một lúc không biết nên bắt đầu
hỏi từ đậu.
“Vừa rồi, không phải anh không quan tâm đến em, mà là...” Thần đưa mắt
nhìn về phía trước, dường như đang thở dài. “Vừa nãy tâm trạng anh không
được tốt, mong là Hy Nhã có thể hiểu cho anh.
“Không sao đâu, chỉ có điều, hình như em luôn mang lại phiền phức cho
anh.” Tôi hít một hơi thật sâu. Thần, làm sao mà em có thể trách anh được?
Anh đã bỏ lại tất cả, cố gắng vượt qua tấm mành cát để cứu em, đã không
quản ngại bất kỳ điều gì như thế đã quá đủ để khiến em cảm động suốt cuộc đời
rồi!
Chúng tôi tiếp tục đi về phía trước, lại một lần nữa đi trong những đám
sương mù bao phủ xung quanh. Nhìn xung quanh, có thể lờ mờ nhận ra bóng
dáng của một số ngôi nhà.
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Chúng tôi đang đi trên đường sao?
Nhưng đang đi trên đường, sao lại không nhìn thấy bất kỳ ai khác?
“Thần, chúng ta đang ở đâu vậy?”
Dường như anh cảm nhận được nỗi lo lắng của tôi, nhìn tôi mỉm cười, vỗ về:
“Không phải lo lắng gì cả, có anh ở đây rồi”
“Vâng.” Tôi gật gật đầu.
Đúng vậy, chỉ cần có Thần ở bên cạnh, tôi không cần phải lo lắng về bất cứ
điều gì hết. Anh luôn tạo cho người ta cảm giác an toàn.
Đi bộ trong sương mù bao phủ nên không có khái niệm gì về thời gian, vì
vậy tôi cũng không biết cuối cùng mình đã đi được bao lâu. Mơ hồ cảm nhận là
vừa rẽ vào một con đường, sau đó nghe thấy tiếng Thần vui vẻ nói: “Đến nơi
rồi”.
“Đến nơi rồi?” Tôi nhìn theo ánh mắt của anh, ngay lập tức mở to mắt. Tòa
nhà ven đường mà vừa rồi còn nhìn lờ mờ, lúc này đây không hiểu vì sao đột
nhiên lại trở nên rõ ràng đến vậy. Còn chúng tôi đang đứng trước cửa một căn
nhà nhỏ, trên cửa căn nhà có treo một tấm biển.
“Từ - trường - thời - gian.” Tôi đọc từng từ và thấy thật khó hiểu.
Thần cũng chẳng giải thích gì cả, kéo tay tôi đi vào bên trong.
Đây giống như một cửa hàng bán ti vi, trên tường có treo rất nhiều các màn
hình to nhỏ, khác nhau giống như ngọc lưu ly, trên mỗi màn hình đều hiện lên
một hình ảnh khác nhau.
“Thần, ở đây... đang chiếu phim sao?”
Cố Hạo Thần chỉ cười mà không trả lời, đi thẳng vào phòng trong một cách
tự nhiên, dường như đang tìm một thứ gì đó.
Tôi tỉ mỉ quan sát các màn hình, đột nhiên phát hiện phía dưới mỗi màn hình
đều đề tên một người, bên cạnh còn có nút bấm, bên cạnh nút bấm màu ghi đề
“Đau buồn”, bên cạnh nút bấm màu hồng đề “Vui vẻ”, còn bên cạnh nút bấm
màu vàng thì đề “Hạnh phúc”.
Tất cả những thứ này... rốt cuộc là gì?
Tôi tò mò nhìn xung quanh, cuối cùng phát hiện ra một quy luật. Màn hình ti
vi có nút bấm màu ghi đang sáng đều chiếu những hình ảnh khiến người ta đau
buồn. Còn trên màn hình ti vi có nút bấm màu hồng đang sáng đều chiếu những
hình ảnh làm cho người ta vui vẻ.
Đây có giống như hộp ghi nhớ, bên trong phân thành các ngăn để chứa các
hồi ức khác nhau của con người không? Có lẽ nào cũng có hồi ức của Thần
trong đó?
Tính tò mò thôi thúc tôi tìm tên của Thần ở bên dưới mỗi màn hình.
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“Cố - Hạo - Thần.” Tôi vừa lẩm bẩm vừa tìm, khi đếm đến màn hình thứ
mười một thì tìm thấy tên của Thần.
Nút bấm bên dưới màn hình của Thần là màu ghi, điều này chứng tỏ những
hồi ức của Thần đều là những chuyện đau buồn sao?
Có khi nào điều đó cũng liên quan đến sự việc xảy ra vừa rồi?
Vừa suy nghĩ vừa đoán, tôi vội vàng ấn nút bấm để tìm đáp án.
Đầu tiên, trên màn hình hiện lên một bờ biển màu xanh thẫm, rất giống với
bờ biển tôi nhìn thấy lúc nãy, chỉ có điều, biển lúc nãy có màu xanh u tối, còn
biển bây giờ có màu sáng hơn.
Từng đợt sóng cuộn tròn đập vào bờ, tạo nên những bọt nước rất khoan
khoái.
Trên màn hình bỗng hiện lên hai đứa bé. Cậu bé thì tôi nhận ra, đó chính là
Cố Hạo Thần lúc anh ấy sáu tuổi, cô bé đi bên cạnh anh ấy nhìn rất quen, là...
À!
Chính là cô bé mà Tiểu Anh dắt tay trên bãi biển vừa nãy.
“Anh, chúng mình cùng nhau chơi trò công an bắt kẻ trộm đi. Bây giờ em sẽ
bắt anh nhé.”
Cô bé vui vẻ đưa ra ý kiến.
Anh?
Cô bé này chính là em gái của Thần sao?
Nhưng Cố Hạo Thần lại chau mày, dường như cảm thấy cô bé phiền phức
quá, nên một mình đi về phía trước.
Cô bé đuổi theo, Thần chạy trốn. Cô bé không tài nào đuổi kịp được Thần,
tuy là chạy rất mệt, nhưng cô bé vẫn luôn cười vui vẻ.
Nhưng nhìn điệu bộ của Cố Hạo Thần thì chẳng lấy làm vui vẻ gì, anh ngồi
phệt xuống cát và bắt đầu gấp máy bay giấy.
“Máy bay đẹp quá. Anh, em cũng thích máy bay.” Cô bé ngồi xuống bên
cạnh, nhìn anh mỉm cười.
Cố Hạo Thần khó chịu trả lời: “Thích thì tự đi mà gấp”.
Cô bé cười toe toét.
“Em thích anh gấp cơ, anh, em cũng muốn có máy bay.”
“Nếu thích thì tự đi mà gấp.” Thần cầm những máy bay đã gấp xong bỏ đi. ,.
“Anh…”
Anh quyết định chạy cách xa cô bé một đoạn, cô bé thì lại cho rằng trò chơi
công an bắt kẻ trộm bắt đầu, vui vẻ đuổi theo.
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Nhưng xem ra Thần lại càng cảm thấy khó chịu, anh cố gắng chạy nhanh đến
mép biển, sau đó cố hết sức phi hết máy bay ra xa.
“Anh, máy bay!”
Cố Hạo Thần không thèm để ý đến cô bé đó, lại ngồi xuống bãi cát bắt đầu
đắp cát. Cô bé nhìn anh trai rồi lại nhìn máy bay, nhìn máy bay rồi lại nhìn anh
trai mím mím môi giống như đã hạ quyết tâm rồi bắt đầu lao ra biển.
“Mình phải vớt máy bay về cho anh vui.” Cô bé tự nói với mình.
Cô bé vẫn còn nhỏ, sức khỏe thì yếu. Sóng biển vừa xô đến đã nhấn chìm
nửa người. Nhưng máy bay càng trôi càng xa, dần dần không thấy đâu nữa. Còn
cô bé cũng theo máy bay, chìm dần xuống biển.
Xem đến đây, tôi nắm chặt tay, nước mắt cứ thế trào ra.
Thần ngốc nghếch kia, mau quay lại nhìn đi!
Nhưng tất cả đã muộn...
Cát mà Cố Hạo Thần đắp càng đắp càng cao, cho đến khi anh cảm thấy có gì
bất ổn, quay người lại để tìm em gái, thì trên bãi biển lúc này chỉ còn lại một
mình anh!
Không thấy em gái đâu!
“Em, em ở đâu đấy?”
“Em, em đừng dọa anh!”
“Em, đừng chơi trò trốn tìm nữa. Anh... sợ lắm…”
Cố Hạo Thần gọi hết lần này đến lần khác, sau đó bắt đầu khóc như mưa.
Nhưng những âm thanh vọng lại chỉ là tiếng sóng biển đập vào đá ngầm.
Mặt biển xanh bị nỗi đau thương che phủ, dần dần biến thành một màu xám
xịt.
Chính vào lúc tôi vô cùng đau lòng khi nhìn thấy cô bé mất tích, thi hình ảnh
trước mặt lại chuyển sang một cảnh khác, cảnh trong bệnh viện.
Cố Hạo Thần nằm trên giường bệnh, ánh mắt thất thần. Chú Cố, cô Cố và cả
các y bác sĩ trong bệnh viện cố gắng cho anh ăn, nhưng anh chỉ ngẩn ngơ nhìn
ra bên ngoài cửa sổ, giống như không biết đến sự có mặt của mọi người xung
quanh.
Cô Cố khóc rất thảm thương. “Tiểu Thần, mẹ đã mất em của con, không thể
mất thêm con nữa!”
“Nghe lời mẹ, con cố ăn một chút gì đi được không? Tiểu Thần, con nghe lời
mẹ được không?”
Nhưng ánh mắt của Thần vẫn vô hồn, bên trong tràn ngập nỗi đau thương
xám xịt, khiến cho ai nhìn thấy cũng cảm thấy xót xa.
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Có lẽ Thần không thể chấp nhận được sự thật là em gái đã ra đi, nên đã khép
chặt trái tim mình.
Khi màn đêm buông xuống, Thần nhìn bầu trời đầy sao, ánh mắt của anh
bỗng nhiên chỉ nhìn chăm chú vào một điểm. Anh xuống giường, đứng dựa vào
bệ cửa sổ rồi nhìn lên bầu trời đầy sao cầu xin: “Em gái, em là ngôi sao nào
vậy? Em đừng ham chơi nữa, em mau quay về được không? Anh sai rồi, anh sẽ
gấp cho em thật nhiều, thật nhiều máy bay giấy, vậy nên em mau quay về đi
được không?”
Nước mắt anh cứ thế tuôn rơi giống như vô số các vì sao rơi xuống mặt đất.
“Anh thật là tồi tệ, đúng không?”
Không biết Thần đã đứng đằng sau tôi từ lúc nào, trong mắt anh hiện lên sự
trách móc bản thân, thậm chí còn có cả sự thù hận!
Thù hận bản thân mình sao?
“Thần...” Tôi muốn an ủi anh, nhưng lại không biết nên nói gì.
“Sao anh lại trách em anh phiền phức chứ? Nó là em gái anh, anh là anh nó,
anh nên yêu thương nên quan tâm đến nó, sao anh lại đối xử với nó như vậy?
Nó còn bé như thế, thậm chí đến máy bay giấy cũng không biết gấp... Tất cả đều
do anh không tốt, đều là lỗi của anh!” Trên mặt Thần hiện lên nỗi đau thương và
thù hận mà từ trước tới giờ chưa bao giờ tôi nhìn thấy.
Hóa ra cô bé đó là em gái của anh, chẳng trách lúc nãy khi vừa nhìn thấy cô
bé ở bãi biển, anh lại kích động đến như vậy. Lúc đó, chắc trong lòng anh vô
cùng hỗn loạn? Anh nhất định cầu mong được em gái tha thứ, hy vọng em gái
có một cuộc sống thật tốt.
Chính vào lúc tôi sắp bị nước biển nhấn chìm, anh ấy đã bất chấp tất cả lao
về phía trước để cứu tôi, vì anh ấy cũng rất sợ tôi giống như em gái mình, bị
sóng biển cuốn đi mất phải không?
Thực ra, trong lòng anh ấy luôn muốn làm như vậy, không chỉ là để cứu
tôi…
Mà để cứu cô em gái mà anh ấy vô cùng yêu thương.
Quen biết Thần một thời gian dài như vậy, tôi lại không hề hay biết trong
lòng Thần chất chứa một nỗi đau sâu sắc đến như thế, tôi đúng là một con ngốc
vô tâm.
Chắc là Thần đã tự giày vò bản thân mình một thời gian dài? Nhưng anh ấy
không biết sao? Em gái anh nhất định hy vọng anh trai mình có một cuộc sống
hạnh phúc, và không muốn nhìn thấy anh mình đau khổ như thế này.
Nghĩ vậy nên tôi nhẹ nhàng tiến về phía trước, dang rộng hai tay ôm lấy anh.
Tôi muốn gánh bớt nỗi đau của anh, đồng thời cũng cho anh thêm chút sức lực.
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“Em gái anh rất yêu anh, cô bé hy vọng anh vui vẻ chứ không phải là giày vò
bản thân như thế này.”
Đúng vậy, có lẽ số mệnh của mỗi người đều có một ý nghĩa đặc biệt.
Rời xa người gần gũi với mình nhất, cũng cỏ lẽ là để cho người đó càng biết
cách quý trọng hơn.
Thần thả lỏng người, trọng lượng cả người anh dồn hết lên người tôi.
Tôi nhẹ nhàng nói: “Thượng đế nhất định sẽ rất vui, vì có một cô bé đáng
yêu như em gái anh cùng bầu bạn. Có lẽ bây giờ cô bé đang sống trên một ngôi
sao nào đó, nếu anh cười với cô bé, cô bé cũng sẽ rất vui và cười với anh, như
vậy tất cả các vì sao trên trời đều sẽ mỉm cười vui vẻ.”
Tôi dừng lại một lát, rồi nói tiếp: “Nhưng nếu anh buồn, em gái anh cũng sẽ
buồn, như vậy tất cả các vì sao trên trời cũng vì thế mà buồn theo đấy. Thần,
anh phải biết cô bé rất yêu anh. Nếu như có thể quay lại quá khứ, cô bé vẫn sẽ đi
vớt máy bay giấy cho anh. Nếu như anh có thể gặp lại cô bé, cái mà cô bé muốn
nhìn thấy chính là nụ cười của anh”.
“Hy Nhã...” Thần đau khổ nóí. “Anh ước là thà rằng anh...”
Anh không nói tiếp nữa, những nỗi xót xa đau thương đã làm cổ họng anh
nghẹn ứ lại.
Tôi có thể hiểu được tâm trạng của anh, nước mắt không biết từ đâu cứ thế
trào ra.
“Thần, em hiểu được nỗi lòng anh. Nhưng sao anh lại không nghĩ ngược lại,
anh có thể thay em gái anh tiếp tục sống thật hạnh phúc. Cố gắng sống hạnh
phúc hơn, cố gắng sống có ích với tuổi thanh xuân hơn, cố gắng có được càng
nhiều hạhh phúc... giống như sau khi mẹ em qua đời, bố luôn thay mẹ quan tâm,
chăm sóc cho em, dành cho em một tình yêu gấp đôi.”
Tôi nghĩ đến người mẹ đã ở trên thiên đường nước mắt lại trào ra, nhưng
ngay lập tức tôi đã nghĩ theo một chiều hướng tốt đẹp hơn.
“Có lẽ ở trên thiên đường, em gái anh lại gặp mẹ em, như vậy mẹ em có thể
chăm sóc em gái anh đấy. Ha ha...”
Nhìn thấy tôi khóc, Thần vội đứng thẳng dậy, giống như trước đây, vội vàng
lấy khăn mùi xoa nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi…
“Hy Nhã, cảm ơn em.”
Cuối cùng, anh đã nở một nụ cười rất tự nhiên.
“Tốt quá rồi, Thần đã cười rồi.” Tôi vui mừng reo lên.
“Ha ha...”
Sau một trận cười to, những nỗi đau buồn cũng rời bỏ chúng tôi mà đi.
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Tôi nhìn những màn hình kỳ quặc xung quanh, không hiểu nổi nên hỏi: “Vừa
rồi em đã xem hết quá khứ của anh, thật là kỳ diệu. Thần, thế “Từ trường thời
gian” rốt cuộc là thứ gì vậy?”.
Nếu như vừa rồi, màn hình này chiếu những ký ức của Thần, thế thì chắc
cũng phải có ký ức của tôi chứ? Còn có cả của bố nữa? Còn cả của Triệt Dã,
Hứa Dực... thậm chí là của mẹ nữa chứ?
“Từ trường thời gian thực ra giống như một cục nam châm, cũng có cực
dương và cực âm, cực dương thì ở trong não của chúng ta, còn cực âm thì ở đây,
lực hấp dẫn giữa chúng thì có thể vượt qua được khoảng cách thời gian và
không gian. Bất kể là thời điểm nào, bất kể ở đâu, chỉ cần đó là những ký ức của
em, đều có thể bị hút vào đây cho nên ở đây giống như một kho dữ liệu vẽ ký
ức.” Thần giải đáp những thắc mắc của tôi.
Tôi vừa nghe vừa thở dài.
“Thật là kỳ diệu! Thế vừa rồi anh xem ký ức của ai vậy?”
Nét mặt của Cố Hạo Thần đột nhiên thay đổi anh lắc đầu không chịu nói gì
hết.
Nhưng tôi có thể ngầm đoán được, có lẽ anh ấy đã xem ký ức của em gái
mình, vì có quá nhiều nỗi nhớ nhung đè nén trong lòng, vì thế không thể chờ
đợi được nữa nên đã xem quá khứ của em gái.
Hoặc... anh ấy muốn biết, trong ký ức, em gái có oán giận anh ấy không.
Tôi không hỏi thêm nữa, nhưng cảm thấy vô cùng thích thú với thứ gọi là từ
trường thời gian này.
“Thần, anh có biết ký ức của bố em ở đâu không? Em muốn xem ký ức của
bố, Triệt Dã! Hứa Dực, và cả... mẹ em nữa.” Khi tôi đang định đi tìm, Cố Hạo
Thần đã kéo tôi lại, lắc lắc đầu.
“Sao vậy?” Tôi không hiểu ý của anh.
“Mỗi lần chỉ được xem của một người thôi.”
“Hả?” Mỗi lần chỉ được xem của một người? Tôi thần người.
“Nhà từ trường thời gian không phải ai cũng tìm thấy được. Em cũng biết,
lúc nãy chúng ta đến đây, hai bên đường đều có sương mù mù mịt, nếu em dừng
sai chỗ, thì lối vào nhà từ trường thời gian sẽ không xuất hiện. Nhưng sau khi
em vào nhà từ trường thời gian, cũng chỉ có thể xem ký ức của một người thôi.”
Như vậy có nghĩa là tôi sẽ không thể xem ký ức của bố và mọi người sao?
Nhưng... ký ức mà trong lòng tôi muốn xem nhất có lẽ là của Triệt Dã. Khi
cậu ấy ra đi, tâm trạng cậu ấy thế nào, tôi rất muốn biết điều đó. Bất kể là phải
dùng cách gì, tôi đều muốn được gặp Triệt Dã một lần nữa.
Nhìn thấy tôi có vẻ thất vọng, Thần nói: “Hy Nhã, em có muốn cùng anh đi
đến một nơi không?”
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Tôi gật đầu.
Trên thế giới này, bất kể đi đâu đều không quan trọng, phải không?
Được gặp Thần là điều hạnh phúc nhất rồi.
Sau khi ra khỏi nhà từ trường thời gian, tôi không kiềm chế được, cố quay
đầu lại nhìn, muốn ghi nhớ lối vào của nhà này. Như vậy lần sau tôi lại có thể
tìm thấy nhà này, có nghĩa là tôi có thể xem ký ức của mọi người rồi.
Nhưng rất nhanh, lối vào nhà từ trường thời gian đã bị hết làn sương này đến
làn sương khác che phủ, dần dần chỉ còn lại một bóng đen lờ mờ.
Còn tôi và Cố Hạo Thần lại len lỏi trong những làn sương mờ mịt nhưng
hình như Thần đã biết phương hướng cần đi. Anh rất thông thạo và nắm rõ chỗ
nào rẽ trái, chỗ nào rẽ phải.
Anh đi nhanh hơn lúc trước, giống như để kịp chuyến xe cuối cùng. Dần
dần, tôi phải chạy bước nhỏ mới đuổi kịp anh.
Kỳ lạ thay, chạy một đoạn đường dài như thế đáng lẽ tôi phải thấy mệt,
nhưng tôi không cảm thấy mệt mỏi chút nào.
Bỗng nhiên, bên tai tôi lại vang lên tiếng thủy triều, ở phía trước, Thần đã
dừng lại. Tôi nhìn theo hướng anh đang nhìn, lại thấy bờ biển với màu xanh
xám.
Cố Hạo Thần nhìn chăm chú vào đụn cát được đắp trên bãi biển, nhìn ánh
mắt anh tôi biết anh đang cố gắng kìm nén nỗi đau thương.
Chẳng lẽ anh ấy lại đang tự trách mình sao?
“Anh đã từng ước rất nhiều lần, chỉ cần con bé trở lại, thì bắt anh làm gì anh
cũng sẽ làm. Chỉ cần để con bé trở lại, anh sẽ cố gắng hết sức, để làm một người
anh tốt, sẽ không làm con bé buồn nữa, sẽ luôn quan tâm đến con bé. Anh nhất
định sẽ dành thật nhiều thời gian để chơi cùng con bé.”
Anh nói rất chậm, từng câu nói của anh đều chứa đựng một tình cảm rất sâu
nặng. Còn ánh mắt anh chỉ chăm chú nhìn vào đụn cát cao cao.
Từ trước tới giờ, tôi chưa bao giờ thấy một Cố Hạo Thần như vậy. Trước đây
Thần giống như một siêu nhân có thể giúp tôi giải quyết tất cả mọi vấn đề, bây
giờ anh lại giống như một đứa trẻ đang không biết bấu víu vào đâu.
Tôi cảm thấy đau lòng khi thấy Thần như vậy.
“Thần…” Tôi cố an ủi anh, vừa định nói thì bị cắt ngang.
“Anh thường nằm mơ, mơ thấy em gái khóc ở biển, con bé nói: “Anh ơi, em
sợ lắm”, con bé nói: “Anh ơi, sao anh không đến cứu em”. Giấc mơ đó giống
như thật, rất thật, rất thật...”
Giọng nói của Cố Hạo Thần hơi khàn, nỗi đau hiện lên trong mắt anh khiến
tôi không cầm được nước mắt.
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Tôi không nén nổi, tiến lại gần phía anh, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, hy
vọng có thể an ủi và tiếp thêm sức mạnh cho anh.
Bao nhiêu năm nay, anh ấy luôn tự trách mình như vậy sao?
Thần, anh có thể tha thứ cho chính mình được không?
Lúc này Thần lại nhìn về phía đằng sau tôi.
“Thần?” Tôi không kiềm chế được cũng nhìn theo hướng anh nhìn, phát hiện
ra anh đang chăm chú nhìn vào đụn cát đó. Đây có phải là đụn cát mà Thần đắp
cho em gái không? Tại sao anh lại chăm chú nhìn đụn cát đến như vậy?
“Em có nhìn thấy con bé không?” Thần bỗng cất tiếng hỏi.
“Cái gì?”
“Em gái anh.” Khi nói hai từ “em gái”, nụ cười trên khuôn mặt anh trở nên
rạng ngời.
Em gái?
Tôi nghi ngờ quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy một cô bé với mái tóc ngắn ở
phía sau đụn cát. Còn có một cô bé nữa, đó là Tiểu Anh. Hình như hai cô bé đã
ở đó từ đầu, đang chơi trò trốn tìm.
Trong tầm nhìn của chúng tôi, hình ảnh của hai cô bé cứ rõ dần lên.
Kỳ lạ, Thần nhìn thấy bọn chúng từ lúc nào vậy?
Vì đã trải qua hàng loạt những sự việc khó giải thích, cho nên lần này tôi
cũng không lấy làm bất ngờ cho lắm. Nhìn hai cô bé vui vẻ như vậy đột nhiên
tôi cũng rất muốn được vui đùa với chúng.
“Chúng ta cũng chơi đi!” Tôi hồ hởi đưa ra ý kiến với Cố Hạo Thần nhưng
anh lại hơi do dự.
Chắc anh ấy đang lo lắng có thể em gái không muốn chơi cùng mình.
“Yên tâm đi, khi em gái anh ra đi, hai người còn nhỏ như vậy, bây giờ anh
thay đổi nhiều rồi, nói không chừng có khi em gái anh còn không nhận ra anh
ấy chứ.”
Tôi không để cho anh kịp phân trần, vội vàng kéo tay anh chạy về phía Tiểu
Anh.
“Chúng tôi cũng muốn chơi cùng, có được không?”
“Chị Hy Nhã, chị đến thăm em đấy à?”
Nhìn thấy tôi, Tiểu Anh liền nở nụ cười vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Cô bé
vui vẻ chạy lại phía tôi, ôm chặt lấy tôi.
“Tiểu Anh...” Tôi cũng ôm lấy cô bé, vui đến nỗi suýt khóc. Không thể ngờ
được rằng tôi còn có thể gặp lại Tiểu Anh.
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Còn cô bé kia thì nghiêng đầu nhìn chúng tôi, đôi mắt trong sáng như pha lê,
đẹp tuyệt trần. Tuy vẫn còn nhỏ, nhưng cũng có thể nhận ra được các nét trên
mặt cô bé cũng có phần hao hao giống Thần.
Sau này lớn lên, nhất định cô bé cũng sẽ là một người dịu dàng giống Thần.
“Em tên là Cố Khả Tinh, anh chị có thể gọi em là Tinh Tinh.” Cô bé còn tự
hào nói. “Em có một người anh trai vô cùng tốt bụng, anh ấy tên là Cố Hạo
Thần. Chữ cuối cùng trong tên của hai anh em em ghép lại thành chữ ngôi sao
sớm mai”. Thế nào ạ? Rất đẹp đúng không ạ? Bố mẹ đã từng nói với em, ngay
từ đầu bố mẹ đã thống nhất với nhau, sẽ để Tinh Tinh luôn đi bên cạnh, làm
người bạn đồng hành cùng anh trai.”
Khả Tinh? Một cái tên thật đẹp.
Nhìn thấy cô bé hồn nhiên, ngây thơ như vậy trong mắt Thần lấp lánh những
giọt nước mắt, và cả... nỗi đau.
“Chúng ta chơi trò gì bây giờ?” Tiểu Anh băn khoăn.
Tinh Tinh giơ tay đầu tiên, nói to: “Công an bắt kẻ trộm, em muốn chơi trò
công an bắt kẻ trộm”.
Ánh mắt của Thần bỗng tối sầm lại, tôi thoáng xót xa, nhưng có một số việc
không thể trốn tránh mãi được, chúng ta cần phải học cách đối mặt với nó.
Vậy thì, để giải tỏa nỗi lòng của Thần, nên bắt đầu từ trò chơi công an bắt kẻ
trộm vậy.
Trò chơi đã bắt đầu tôi và Tiểu Anh một nhóm, đóng vai công an. Còn Thần
và Tinh Tinh một nhóm, đóng vai kẻ trộm.
Hai nhóm đều chỉ định lấy đụn cát làm đại bản doanh, nhưng “tên trộm”
Tinh Tinh khôn ranh cứ ở lỳ tại đại bản doanh, chỉ có Thần chịu ra bên ngoài đi
làm ăn, thế nên tôi và Tiểu Anh chỉ có thể đi bắt Thần.
Nhưng mãi mà chúng tôi vẫn không tóm được anh, vì anh chạy rất nhanh,
dường như muốn làm cho tôi kiệt sức, anh cứ vờn trước mặt tôi để tôi phải chạy
theo. Thật không thể ngờ được rằng, Thần cũng lại có những lúc ranh ma đến
thế.
Tôi đuổi theo anh rất lâu, nhưng vẫn không có kết quả gì, còn Tiểu Anh thì
đã bỏ cuộc từ lâu ngồi nghỉ trên bãi cát.
Chính vào lúc cùng đường, hơi thở thì dồn dập, đột nhiên tôi lại nghĩ ra một
phương án khá hay, tôi giả vờ như không còn hơi sức nữa, nên phải đứng một
chỗ để nghỉ. Quả nhiên, Tinh Tinh đã mắc lừa bẫy của tôi, đến cục công an để
trộm đồ, liền bị tôi tóm ngay tại trận!
Còn Thần thì quá bất ngờ nên không kịp phản ứng gì.
Tôi cất tiếng cười vang.
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“Vừa rồi tôi đã giả vờ để đánh lừa mọi người đấy. Ha ha.”
Tinh Tinh tuy bị bắt, nhưng vẫn cố vùng vẫy. Cô bé hét to: “Anh, anh cứu
em, mau đến cứu em...”.
Anh cứu em?
Những từ nhạy cảm đó vừa vang lên, đã khiến tim tôi đập thình thịch, còn
Thần thì ngẩn mặt đứng nguyên một chỗ, trong mắt anh ánh lên sự áy náy và
xót xa.
Chắc anh đang cảm thấy vô cùng hối hận vì đã không cứu em gái mà để em
bị nước biển cuốn đi mất.
Nhưng Thần, việc này không thể trách anh được xin anh đừng tự trách mình
nữa, hãy tự mình bước ra khỏi chiếc lồng giam do anh tự tạo ra, được không?
Bỗng nhiên, trên cả bãi biển, những giọng nói, tiếng cười đuổi bắt không còn
nữa, chỉ còn lại tiếng sóng biển rì rào, nặng nề nhưng lại khó mà rời xa nó,
dường như nó muốn nuốt chửng tất cả những thứ trên biển.
Sóng biển đập mạnh đến nỗi khiến người ta phải khiếp sợ.
Tiểu Anh kéo kéo vạt áo của tôi, tôi cười đưa ngón tay trỏ lên môi.
“Suỵt!”
Thời khắc yên lặng này nên thuộc về Thần.
“Anh cứu em! Anh, chị đang không chú ý, anh mau đến cứu em đi!” Tinh
Tinh nhìn Thần và lại hét to lên, trong mắt cô bé ánh lên sự mong đợi sâu sắc.
Thần nhìn Tinh Tinh, nở một nụ cười ấm áp. Trên khuôn mặt tuấn tú điển
trai ấy toát lên vẻ can đảm. Tôi bỗng cảm thấy thật nhẹ nhõm, thoải mái, vì tôi
biết, Thần trong ký ức của tôi đã quay trở lại.
“Em, em đừng sợ, anh đến cứu em đây!” Anh hét to.
Thần chạy thật nhanh đến chỗ Tinh Tinh.
Thần, có phải là anh đã nghĩ thông suốt rồi phải không?
Có phải những áy náy, day dứt đã đè nén trong đầu anh bấy lâu nay khiến
anh có lúc còn không thể thở được, bây giờ đã tan theo mây gió cùng câu nói:
“Em, em đừng sợ, anh đến cứu em đây” rồi không?
Bỗng nhiên tôi thấy thật cảm động, cảm động đến ứa nước mắt.
Đúng thật là hơi tí đã khóc, sao mà mềm yếu thế này!
“Chị Hy Nhã, chúng ta thua rồi.” Tiểu Anh kéo kéo tay tôi.
“Hả? Cái gì?” Hình ảnh khiến tôi cảm động trước mắt đâu rồi.
“Chúng ta thua rồi.” Mặt Tiểu Anh buồn rầu.
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“Thua cái gì cơ?”
“Trò chơi ấy chị.”
Trò chơi? À! Bây giờ tôi mới nhớ ra. Vừa rồi, vừa rồi... tôi ngớ người ra
quay lại, chỉ nhìn thấy Cố Hạo Thần đang rất vui vẻ ôm Tinh Tinh, trên mặt hai
người đang nở nụ cười chiến thắng. Còn Tiểu Anh bên cạnh tôi lại có một
khuôn mặt như đưa đám.
Nhưng...
“Không được! Không tính! Vừa xong là vì…” Tôi biện bạch.
“Vì chị không chú ý.” Cả ba người cùng đồng thanh lên tiếng.
Tiểu Anh nhìn tôi vẻ oán trách.
Sao lại trách tôi được, vừa rồi tôi cứ cho rằng trò chơi đang tạm nghỉ ít phút.
“Vẫn không đúng!”
“Không đúng chỗ nào?”
“Chúng tôi là công an, chúng tôi đại diện cho chính nghĩa, cho nên bất kể thế
nào, chúng tôi cũng phải là bên thắng chứ.” Tôi tự tin tuyên chiến.
“Được nếu em có bản lĩnh, thì đến bắt bọn anh đi.” Cố Hạo Thần vừa nói,
vừa cầm tay Tinh Tinh chạy thật nhanh.
“Ha ha, được, chúng tôi sẽ bắt được hai tên trộm đáng ghét này.” Tôi và Tiểu
Anh lại đuổi theo.
Cả bãi biển đều vang lên tiếng cười rộn ràng của chúng tôi, sự ấm áp này
khiến cả bầu trời đột nhiên chuyển thành màu xanh sáng ngời.
Biển và chân trời dường như hòa vào làm một, khiến người ta không xác
định được ranh giới.
Chơi được một lúc, cả bốn người chúng tôi đều cảm thấy mệt, cùng nhau
nằm dài trên bãi biển ngắm trời mây. Nhưng vẫn chưa kịp lấy lại sức, Cố Hạo
Thần đột nhiên đứng dậy, nhìn mặt biển xanh thẫm và nói: “Đến lúc phải đi rồi”
“Hả?” Mệnh lệnh đột xuất như vậy khiến tôi không kịp phản ứng.
Anh nói xong liền quay người đi thẳng về phía trước, không ngoái lại đến
một lần.
“Thần?” Tôi vội vàng chạy đuổi theo. “Anh định đi đâu vậy?”
Anh chỉ nhìn thẳng về phía trước, không trả lời.
“Thế còn Tinh Tinh thì sao? Anh không nói cho con bé biết anh là ai sao?”
Mắt anh bỗng sáng lên, nhưng anh vẫn không nói gì.
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“Thế thì... cũng nên nói một câu từ biệt với con bé chứ.”
“Anh, anh đi đâu vậy?”, Tinh Tinh và Tiểu Anh cũng ngồi dậy, chạy về phía
chúng tôi.
Cố Hạo Thần quay người lại, cười và nói với Tinh Tinh: “Anh… anh phải
đến một nơi rất xa”.
“Một nơi rất xa?”
Chắc cô bé không biết được rốt cuộc nơi đó xa đến thế nào, nhưng tôi thoáng
thấy, có lẽ nơi đó xa đến nỗi... sẽ không bao giờ gặp lại được nữa!
Cho nên Thần, anh không thể cứ thế đi mà không nói gì với con bé.
Lúc này tôi mới phát hiện ra, trong lòng anh vẫn chưa hoàn toàn được giải
tỏa. Tuy anh đã nói lên được câu nói mà anh ấp ủ trong lòng bấy lâu đã làm
được việc mà đến trong mơ anh cũng mong ước được làm, “cứu” Tinh Tinh,
nhưng anh vẫn không đủ dũng cảm để tìm hiểu suy nghĩ của em gái, vẫn không
đủ dũng khí đôi mặt với phản ứng của Tinh Tinh sau khi biết anh là anh trai.
Cố Hạo Thần, anh ấy vẫn còn sợ hãi! Anh ấy vẫn đang trốn chạy!
Đúng thật là... ngốc nghếch!
“Tinh Tinh, em có biết anh ấy là ai không?”
Tôi phá vỡ sự im lặng giữa họ, nói. “Đây là ai? Em nói cho chị biết, em có
nhận ra ai đây không?”
Tinh Tinh từ từ nhìn về phía Cố Hạo Thần, chăm chú nhìn anh.
“Hy Nhã, em...” Thần sợ hãi ngăn không cho tôi nói.
“Anh!” Tinh Tinh do dự cất lên một tiếng cắt ngang câu nói của Thần.
Tiếng “anh” này và bao nhiêu tiếng “anh” cô bé gọi ban nãy không giống
nhau. Tôi đã hiểu, Cố Hạo Thần đương nhiên còn hiểu rõ ràng hơn tôi.
Giống như xác nhận lại, Tinh Tinh lại cất tiếng gọi một lần nữa: “Anh!”
Người Cố Hạo Thần hơi run lên, anh bị kích động, không dám thừa nhận.
Anh căng thẳng đến nỗi hai tay đang buông thõng bên người, bàn tay cứ nắm lại
rồi thả ra, thả ra rồi nắm lại.
Cố gắng lên, Thần!
Tôi thầm cổ vũ cho Thần.
“Anh!” Tinh Tinh lại cất tiếng gọi một lần nữa.
“Tinh Tinh, là anh đây.” Cuối cùng anh đã lên tiếng, giọng nói của anh khàn
khàn, giống như đang cố gắng hết sức để dồn nén một thứ cảm xúc nào đó.
Tinh Tinh, là anh đây.
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Trong câu nói này, giọng nói vô cùng dịu dàng, ẩn chứa bao tình cảm sâu
nặng.
Một câu nói đẹp đẽ êm tai, giống như một cơn gió dịu dàng thổi qua. Ngay
cả nơi mềm yếu nhất trong lòng cũng bị chạm tới.
Nét băn khoăn, do dự trên mặt Tinh Tinh bỗng chốc tan biến, cô bé nở một
nụ cười tươi, cố gắng hết sức lao vào lòng Cố Hạo Thần. Còn Thần thì lại cố tỏ
ra thật vững chắc để đón nhận cơ thể bé nhỏ của em gái.
Tinh Tinh nũng nịu trong lòng Thần, sau đó ngửa mặt lên vừa cười vui vẻ
vừa hỏi: “Anh, sao bây giờ anh mới đến? Em cứ chờ anh đến đón em về. Anh
không tốt, làm em phải chờ anh bao lâu”.
Tuy là trách móc, nhưng trong giọng nói của cô bé lại không có chút trách cứ
nào, mà giống như đang làm nũng.
Trong giây phút đó, nước mắt của Thần cứ thế trào ra. Tinh Tinh thấy vậy lo
lắng, vội vàng đưa đôi bàn tay bé nhỏ lên lau nước mắt cho anh.
“Anh, sao anh lại khóc? Anh, anh đừng khóc, có phải Tinh Tinh đã làm sai
điều gì không? Anh...” Cô bé giống như đứa trẻ mắc lỗi cứ lo lắng không yên.
Em không vớt được máy bay giấy cho anh, có phải vì thế mà anh vẫn giận em
không?”
Cố Hạo Thần vội vàng lắc đầu.
“Không, là do anh không tốt, đáng lẽ anh không nên bực mình với Tinh
Tinh, anh không nên...”
“Trên đời này, anh là người anh tốt nhất.” Tinh Tinh không cho anh nói
những câu không tốt về mình. Anh sẽ đắp các đụn cát thật cao, anh sẽ cùng em
chơi trò công an bắt kẻ trộm, anh sẽ gấp những chiếc máy bay giấy mà bay được
rất cao rất xa... Anh của Tinh Tinh là người giỏi nhất!” Cô bé vừa vội vàng nói
vừa dùng đôi bàn tay bé nhỏ đáng yêu không ngừng lau nước mắt cho Cố Hạo
Thần.
“Tinh Tinh... cũng là cô em gái tốt nhất trên đời này.” Cố Hạo Thần, ôm chặt
Tinh Tinh vào lòng, cố hết sức ôm thật chặt.
Đó là cái ôm của sự nhớ nhung bao tháng ngày qua.
Nhưng một điều kỳ diệu đã xảy ra, sau khi ôm em xong, hình ảnh của Thần
cứ thế mờ dần đi giống như một bức tranh cát lóng lánh...
“Thần!” Tôi hốt hoảng cất tiếng gọi.
Cố Hạo Thần nhìn tôi cười, cả cơ thể anh từ những hạt cát biển thành một
làn sương mù nhẹ.
“Hy Nhã, cảm ơn em. Tuy thời gian đầu anh luôn thương yêu chăm sóc em
giống như em gái mình, nhưng sau này lớn lên, anh biết rằng em gái anh sẽ
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không bao giờ quay về được nữa, đối với Hy Nhã, cả đời này anh luôn muốn
được bảo vệ em, đó là điều không bao giờ thay đổi.”
Thần đưa tay ra, anh muốn xoa đầu tôi, nhưng những ngón tay anh lại xuyên
qua tóc tôi. Nhưng tôi vẫn cảm nhận được tình cảm của anh, một tình cảm vô
cùng ấm áp.
Thực ra, người nên nói lời “cảm ơn” phải là tôi mới đúng. Được gặp Thần ở
đây, quả là một điều tuyệt diệu.
“Thần…”
Tôi rất muốn nói cho anh nghe những tình cảm của tôi, nhưng hình ảnh của
Cố Hạo Thần đã tan biến vào trong không khí mất rồi.
Trước mặt tôi giờ đây là khoảng không, giống như anh chưa từng xuất hiện
vậy.
Tôi giật mình quay đầu lại, Tinh Tinh và Tiểu Anh cũng đã biến mất.
Mặt nước biển xanh thẳm, bãi cát vàng óng, ánh mặt trời cũng dần tan biến.
Tiếng sóng biển càng lúc càng xa, càng lúc càng xa...
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