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Chương 9

L

ãnh Thế Thiên vừa nghe tiếng ping từ thang máy dành cho tổng giám đốc

mở ra, anh liền chạy một mạch ra cửa chính công ty, mặc cho bao nhiêu ánh
nhìn nhân viên nhìn anh, anh cũng mặc kệ, xem như không thấy.
Vừa cùng lúc ánh mắt anh thấy Khuynh Đề vừa bước ngồi vào chiếc taxi,
anh vội vã chạy xuống thì cùng lúc chiếc taxi đã chạy mất.
Lãnh Thế Thiên hối hả bắt một chiếc taxi tiếp theo, vừa đóng cửa một cái rất
mạnh, hơi thở nặng nề lên tiếng “Đuổi theo chiếc taxi màu vàng, biển số
75559.”
Anh liền cầm điện thoại gọi cho cô mấy cuôc nhưng cô chưa từng bắt máy,
làm lòng anh càng sốt ruột lo lắng.
Còn bên này, từ lúc bước vào chiếc taxi Khuynh Đề như người mất hồn, hai
tay bấu chặt vào nhau, thật mạnh như muốn ra máu.
Khuynh Đề vì muốn không đuối lý trước Crystina cô ta mới dám lớn tiếng
tuyên bố nói vậy thôi, cô cũng rất run sợ nếu như Crystina có thể dành được
Lãnh Thế Thiên anh đi thì sao? Chắc lúc đó cô sẽ không chịu nổi mất.
Dù được Lãnh Thế Thiên anh nâng niu che chở cô, nhưng vẫn có nổi sợ vô
hình nào đó trong lòng cô, nó càng lớn dần khi gặp được Crystina cô ấy.
Crystina xinh đẹp, quyến rũ cực hạn, làm sao Lãnh Thế Thiên anh lại không
chọn cô ấy, lại chọn cô? Có nhiều lúc những câu nói yêu đương của Lãnh Thế
Thiên làm cô mơ hồ hạnh phúc, lại có chút đau xót nơi khóe mũi.
Khuynh Đề cô rất rất là yêu anh, yêu tận hơn năm năm trời, nhưng Crystina
cô ấy hơn tận cô bốn năm. Năm năm của cô có đáng là bao với chín năm tuổi
xuân của cô ấy, nhiều lúc cô ngồi thẫn thờ sẽ nghĩ đến Lãnh Thế Thiên anh sẽ
suy nghĩ sao khi Crystina yêu anh chín năm, còn chỉ gặp cô hơn hai tháng, nó
quá khập khễnh để so sánh. Cô còn nghĩ có phải anh chỉ nhất thời yêu thích cô,
rồi sau này sẽ trở lại với Crystina không?
Crystina lại ăn ý trên thương trường với anh như vậy, lại còn si mê anh rất
nhiều năm, chắc chắn sẽ biết tất cả về sở thích hay những hoạt động yêu thích
của anh đi? Còn cô thì hoàn toàn mù mịt, chỉ sáng đợi anh cùng dậy ăn một bữa
sáng, và thì tối hẹn gặp lại, gặp rồi lại làm những chuyện vợ chồng, xong ngủ
chờ đến ngày mai. Nó như một hoạt động thói quen, bắt cô phải làm hằng ngày,
căn biệt thự lại trên núi, cách vài trăm mét mới gặp được một căn biệt thự khác,
nếu muốn làm quen cũng rất khó, thế nên cô chỉ luẩn quẩn trong nhà, trò chuyện
với gia đình thím Vương. Cô như cách biệt với cuộc sống bên ngoài.
Lãnh Thế Thiên anh và cô thông qua nhau bằng tin nhắn, nhưng có lẽ anh rất
bận nên lâu lâu mới trả lời một tin nhắn, rất ngắn. Suốt 24 giờ, cô chỉ ở trong
nhà, sẽ rất cô đơn đi, chỉ trong chờ tin nhắn anh cũng lâu lắc.
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Hôn lễ cũng đã trả qua hơn ba tuần, Khuynh Đề cô chưa hưởng hết trọn vẹn
niềm hạnh phúc đâu a, cô không muốn phải dập tắt và càng không muốn xa rời
Lãnh Thế Thiên.
Nơi khóe mắt Khuynh Đề cô đã ươn ướt, có một giọt ấm nóng rớt xuống má
cô, rồi lại một giọt, rồi lại rất nhiều giọt như những viên trân châu nhỏ trong
suốt thi nhau rơi, sự tủi thân cùng hoảng hốt bất lực làm cô bật khóc như đứa trẻ
lên ba.
“Ô…ô…”
Khuynh Đề cô cũng là con gái mà, cũng cần yêu thương chiều chuộng. Lúc
bước ra khỏi cửa cô đã đi rất chậm rãi đến thang máy, đến tận trước cửa Lãnh
thị cô cũng ngừng lại ba mươi giây ngó xem Lãnh Thế Thiên có bước xuống
chạy theo cô, nhưng không, cô không thấy bóng dáng anh đâu cả. Trong lòng có
mất mát, có thất vọng ùa vào làm mắt mũi cô cay xè.
Nghĩ đến Khuynh Đề cô càng đau lòng, cực kỳ tổn thương, tiếng khóc ngày
càng to.
Bác tài nãy giờ im lặng, cũng bắt đầu tò mò lên tiếng “Thất tình sao?”
Khuynh Đề cô lắc đầu, vẫn khóc. Cô bây giờ chỉ muốn khóc cho hết uất ức,
không muốn giữ hình tượng gì nữa, dù sao cô bước lên chiếc taxi này, chắc
cũng sẽ không gặp người tài xế này một lần nào nữa.
Bác tài thấy ngượng vì cô không trả lời, nên cũng đành im lặng, chăm chú lái
xe.
Lãnh Thế Thiên vừa mở ví trả tiền taxi, cùng lúc Khuynh Đề cô mở cửa vào
nhà. Anh liền rúc tờ tiền lớn, ra hiệu với người tài xế không cần trả tiền thừa,
hối hả chạy về biệt thự, vào mở cửa theo.
Vừa mở được chốt cửa, Lãnh Thế Thiên anh đã nghe tiếng hét lớn của thím
Vương, cảm giác có điều chẳng lành, anh vừa mở cánh cửa đã thấy Khuynh Đề
đã ngất xỉu nằm dưới sàn nhà, còn thím Vương vẫn bất động, khuôn mặt trắng
xanh.
Tim anh nhói lên một cái đau đớn, liền vội vã chạy đến không thèm cởi giày,
ôm Khuynh Đề vào lòng, lây người cô “Khuynh Đề, Khuynh Đề.”
“Cậu…cậu chủ!” Thím Vương ngớ người, không phải giờ này Lãnh Thế
Thiên anh nên ở công ty sao? Sao bây giờ lại quay về nhà sớm như vậy?
“Thím còn đứng đó làm gì, mau gọi xe cấp cứu đi.” Lãnh Thế Thiên nạt
ngang lời thím Vương.
Thím Vương từ kinh hãi khi Khuynh Đề cô ngất xỉu như hiểu ra, liền ba
chân bốn cẳng, hớt hãi chạy đến chiếc điện thoại bàn, ấn số gọi xe cấp cứu.
“Chết tiệt!” Lãnh Thế Thiên nghiến răng, lầm bầm trong miệng. Nếu khi nãy
anh không hấp tấp bắt taxi, mà dùng xe riêng của mình chạy về thì đã không
phải ngồi đợi xe cấp cứu đến như vầy.
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Anh nhìn đến Khuynh Đề mặt trắng không một chút máu đang nằm trong
lòng mình, đôi mắt đã sưng rõ, chiếc mũi thanh tú cũng ửng hồng báo cho anh
biết cô đã khóc từ lúc bắt taxi đến lúc về đến nhà đi? Tim anh như có ngàn nhát
dao chém lấy, rỉ máu đau đớn.
Nếu cô có chuyện gì xảy ra thì trách nhiệm sẽ là anh. Anh hận mình đã đển
cô thấy một màng khi sáng, hận mình đã đuổi theo cô không kịp, anh hận mình
đã làm cô phải khóc, hận luôn mình đã không ở nhà chăm sóc cho cô thật tốt, lại
để cô đang ngất xỉu. Anh từng hứa với cô sẽ làm cô vui vẻ, hạnh phúc mà đến
bây giờ lại để cô phải chịu uất ức khóc đến đau lòng như vậy.
Lãnh Thế Thiên ôm chặt Khuynh Đề vào lòng mình, không ngừng trách cứ
bản thân. Tim anh bây giờ đang treo lơ lửng, anh biết thân thể Khuynh Đề
thường không tốt, nhất là cô thường rất dễ bị cảm, lại rất ăn ít, nhưng anh lại vì
chuyện công ty bù đầu lại rất ít để ý đến cô, có lẽ anh là người chồng vô tâm
nhất thế giới này.
Năm phút sau, tiếng còi xe báo động đã nghe vang trước cửa biệt thự của
anh, chiếc xe cấp cứu từ bệnh viện đã chạy đến.
Lãnh Thế Thiên sốt ruột, đi tới lui trước cửa phòng cấp cứu. Đã hơn 20 phút
trôi qua, nhưng anh như nếm trải qua 20 tiếng vậy, bức bối, khó chịu trong lòng.
Nếu như Khuynh Đề có mệnh hệ gì, anh chắc chắn sẽ không tha thứ cho bản
thân mình.
Lãnh Thế Thiên anh cảm giác thời gian trôi qua thật lâu, mỗi giây mỗi phút
là anh thấp thỏm bấy nhiêu lần. Anh đã cầm chiếc điện thoại bản mới nhất trong
tay, phân vân có nên gọi cho ba mẹ hay không, nhưng cứ mở màn hình điện
thoại, chưa đến hai giây, anh lại tắt máy.
Cuối cùng, anh tắt nguồn điện thoại, vứt chiếc điện thoại vào sọt rác, ngồi
như bức tượng, mắt vẫn nhìn trước cửa phòng cấp cứu.
Ước chừng 10 phút sau, đèn phòng cấp cứu bật sáng. Lãnh Thế Thiên như
người bất động nhìn một màn Khuynh Đề nằm nhắm mắt trên băng ca, được
chuyển đến vào phòng nghỉ.
Lãnh Thế Thiên muốn chạy theo, cùng lúc nghe tiếng bác sĩ hỏi thăm.
“Ai là người nhà bệnh nhân Khuynh Đề?”
“Là tôi! Cô ấy làm sao? Cô ấy có bị gì nghiêm trọng không ? Bác sĩ ông mau
nói đi.” Lãnh Thế Thiên nắm lấy vai bác sĩ lay động không ngừng, anh hiện tại
đang rất không ổn.
Bác sĩ vì Lãnh Thế Thiên nắm lấy vai, lực hơi mạnh nên có vẻ đau, nhíu mi
tâm.
“Không sao, cô ấy không sao cả.” Bác sĩ hơi kinh ngạc vì người nằm trong
phòng cấp cứu lại là người thân Lãnh Thế Thiên - tổng giám đốc của công ty
Lãnh Phong lừng lẫy.
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Nếu Lãnh Thế Thiên anh không phải là nhà tài trợ lớn của bệnh viện, thì ông
không phải chịu nhịn đau như thế này a.
“Không sao, cô ấy không sao rồi, may quá.” Tim Lãnh Thế Thiên như vừa
thoát khỏi cơn đau lớn, thân thể liền thả lỏng.
Bác sĩ thấy Lãnh Thế Thiên nớ tay ra, liền thở phào nhẹ nhõm “Chỉ có điều
cần phải tẩm bổ cho cô ấy, bây giờ là vì hai người chứ không phải một nữa.”
Lãnh Thế Thiên khó hiểu nhìn bác sĩ, hai tay lại bấu lấy vai ông ta “Hai
người ? Ý ông là sao ?”
Hai người ? Hai người gì ? Khuynh Đề cô có chuyện gì liên quan đến người
khác nữa sao?
“A, không phải. Ý tôi nói là đứa bé trong bụng cô ấy, vì cơ thể cô ấy quá
yếu, nên đứa bé trong bụng cũng yếu theo. Tôi chỉ khuyên Lãnh tổng để cho vợ
mình tâm trạng luôn tốt, đừng để cô ấy chịu đựng quá nhiều áp lực, giai đoạn
này rất dễ sảy thai ngoài ý muốn.”
Cơn đau vừa bớt, lại vì lực động tay của Lãnh Thế Thiên mà bác sĩ cau có
mặt mày lại, nhưng vẫn cố nhịn giải thích.
Bác sĩ ông còn muốn luyên thuyên nhắc Lãnh Thế Thiên thêm vài vấn đề
nữa, nhưng anh đã chạy đi mất.
“Lãnh tổng ? Tôi còn chưa nói xong…” Bác sĩ hét to.
Ông thở dài nhìn bóng dáng cao lớn của Lãnh Thế Thiên khuất sau bức
tường. Đừng nói là Lãnh Thế Thiên anh ta mới biết vợ mình có thai đi?

C

ô y tá vừa ghim kim vào tay Khuynh Đề truyền nước biển, tiếng mở cửa

làm cô giựt mình, một chút xíu nữa là lệch kim tim, may mắn kinh nghiệm 4
năm làm y tá không cho phép cô mắc lỗi nhỏ này.
Trước mặt y tá là người đang ông tỏa ra khí thế bức người, luôn nhìn chằm
chằm vào người con gái đang ngủ say giấc trên chiếc giường. Cô y tá biết người
đàn ông trước mặt mình là ai, liền lễ phép gật đầu chào.
“Chào Lãnh tổng.”
Lãnh Thế Thiên anh là nhà tài trợ lớn của bệnh viện này, là người đàn ông
bạc tỉ bao nhiêu cô gái muốn với tới, đến cả cô y tá còn phải liếc trộm mấy lần,
mới thỏa mãn ánh mắt của mình.
Lãnh Thế Thiên không buồn liếc nhìn, giơ tay vẫy vài cái, biểu ý kêu y tá đi
ra ngoài.
www.vuilen.com

84

Tác Giả:Tiểu Kết Ngủ Ngày

HAI KIẾP ĐỀU LÀ ANH

Y tá hiểu ý, liền gật đầu chào một lần nữa, mới đi ra khỏi phòng, đóng cửa
lại.
Trong phòng bây giờ chỉ còn Lãnh Thế Thiên anh và Khuynh Đề. Anh ngồi
kế bên cô, vuốt đi những sợi tóc còn vươn trên má cô, nhìn đến khuôn mặt còn
tái nhợt, có nét hốc hác làm lòng anh không khỏi nhói lên một cơn đau vô hình,
là anh không tốt, không quan tâm lo lắng cho cô. Cho đến khi Khuynh Đề cô
còn có cả đứa bé của anh và cô, anh cũng chẳng hay biết.
“Khuynh Đề, anh xin lỗi, anh là người chồng không tốt. Xin lỗi vì đã để em
một mình cô đơn như vậy.” Anh đau lòng nắm lấy bàn tay trắng noãn, nhỏ bé
của cô, đặt lên một nụ hôn.
Bàn tay Lãnh Thế Thiên đang nắm lấy bàn tay Khuynh Đề, run rẩy, bờ môi
mím chặt. Nếu như bây giờ hỏi anh có cảm giác ra sao, thì đó chính là vừa
mừng rỡ mà cũng vừa đau nhói nơi trái tim mình, thật rất khó khăn để anh kìm
chế cơn xúc động trong người.
Khuynh Đề cô đang mang trong người đứa con của anh và cô, đây là điều
nằm mơ anh cũng muốn mơ thấy. Anh đã từng mơ sẽ có gia đình nhỏ, có anh và
cô, có cả cục cưng dễ thương, nếu là con trai sẽ cùng anh bảo vệ cô, nếu là con
gái anh sẽ bảo vệ cả hai người.
Khóe mắt Lãnh Thế Thiên anh bỗng cay cay, suốt 27 năm trời, đây là lần
đầu tiên anh khó tự chủ được cảm xúc của mình. Bàn tay anh nắm càng chặt lấy
tay cô không rời, đôi mắt yêu thương nồng đậm luôn dành cho cô.
Lúc Khuynh Đề tỉnh dậy đã là 8 giờ tối, đầu cô ùa đến một tràng đau nhức,
sau đó từ từ ổn định lại, cô mới biết mình ở trong bệnh viện, một bên tay cô
truyền nước biển, một bên tay như được ai đó nắm chặt không buông.
Khuynh Đề nghiêng đầu qua nhìn, hơi sửng người vài giây, Lãnh Thế Thiên
anh đang gục đầu bên cạnh giường cô, nhưng đôi tay ấp ám vẫn nắm chặt tay
cô.
Lãnh Thế Thiên nghe tiếng động đậy, thì giựt mình tỉnh giấc, mở đôi mắt
sáng lên nhìn Khuynh Đề.
“Khuynh Đề, em cảm thấy trong người ra sao rồi?” Lãnh Thế Thiên ngồi
dậy, điều chỉnh chiếc gối Khuynh Đề cao lên một chút, cho cô cảm giác dễ chịu
hơn.
“Thế Thiên…sao em lại ở đây?” Khuynh Đề nghi hoặc nhìn Lãnh Thế
Thiên.
Cô nhớ lúc trưa mình bước vào chiếc taxi về biệt thự, rồi sau đó chẳng nhớ
gì thêm nữa. Cô tỉnh giấc dậy là vì cô không chịu được mùi bệnh viện.
Sau lúc ba mẹ cô mất vì tai nạn giao thông, chính mắt cô thấy hai người nằm
bất động trên băng ca đưa vào nhà xác, mùi tanh máu cùng mùi bệnh viện nồng
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nặc vào khoang mũi, làm cô khó thở cùng bất lực ngất xỉu tại chổ. Bây giờ mùi
bệnh việc xồng xộc xung quanh cô, làm cô cực kỳ khó chịu.
Lãnh Thế Thiên ôn nhu vén vài cọng tóc trước má Khuynh Đề, không nhanh
cũng không chậm từ từ trả lời cô “Lúc trưa, em vừa về đến nhà đã ngất xỉu,
cùng lúc anh vừa bước vào cửa nhìn thấy, nên đã đưa em đến bệnh viện.”
“Anh đã theo em về?” Khuynh Đề kinh ngạc.
“Ừ.” Lãnh Thế Thiên anh từ lúc cô bước khỏi văn phòng của anh đã rượt
đuổi theo cô nhưng không kịp, anh rất lo lắng và cũng rất muốn nói rõ cho cô
biết, anh không yêu thương gì Crystina cả.
“Tại sao? Ở văn phòng anh còn có Crystina, tại sao…” Khuynh Đề cô muốn
nói tiếp, nhưng vừa nghĩ đến những hình ảnh khi sáng, con tim thắt lại, nghẹn
giọng không nói thành lời.
Khuynh Đề trách mình nhu nhược, là người không có kiên định. Lãnh Thế
Thiên anh và Crystina chỉ là cái ôm, không nói được lên điều gì, nhưng cô vẫn
ám ảnh khuôn mặt Crystina khóc đến đau lòng, cả những lời nói vu vơ không
căn cứ của cô ấy, cứ hiện diện trong đầu cô.
“Cô ấy không quan trọng bằng em!” Lãnh Thế Thiên từ tốn trả lời, anh lấy
một chiếc khăn ấm, lau mồ hôi trên khuôn mặt xinh đẹp của Khuynh Đề.
“Cô ấy và anh chỉ là bạn bè, còn em mới chính là vợ anh, là người anh cần
quan tâm, yêu thương.” Lãnh Thế Thiên yêu thương nhìn cô vợ nhỏ của mình,
khuôn mặt cô bây giờ đã hồng hào lên được một ít, nhưng anh thấy vẫn đau xót
trong lòng.
“Dù em muốn hỏi anh đến một trăm, một ngàn, hay cả đời này câu hỏi ‘anh
yêu thương ai?’, anh vẫn trả lời là ‘Là em, Khuynh Đề!’.”
“Anh không có cảm giác gì khi bên Crystina cả, mà chỉ có duy nhất bên một
người, đó là em.”
“Anh xin lỗi, anh thật sự xin lỗi, vì đã không quan tâm đến em, để em phải
cô đơn một mình. Anh không muốn biện lý do là anh bận việc, nhưng thật sự,
em hiểu mà. Anh muốn lo được cho em cả đời này…”
Lãnh Thế Thiên anh không phải là kẻ nói nhiều, hay muốn biện hộ lý do,
nhưng chỉ vì Khuynh Đề cô, anh không muốn giữa vợ chồng anh lại xảy ra sự
hiểu lầm, nên anh đồng ý là một kẻ nói nhiều, chỉ vì muốn cô hiểu anh và chỉ vì
cô, anh mới nói nhiều.
Lãnh Thế Thiên dứt lời, trong phòng bệnh, cả hai người đều im lặng, chỉ
nhìn nhau, nhưng sự hạnh phúc len lỏi bừng sáng cả căn phòng.
Vì những lời nói của Lãnh Thế Thiên, Khuynh Đề cô bất giác nhào đến ôm
anh. Anh yêu cô thật sự vậy sao, sự kiềm nén cảm xúc bây giờ của cô như tuông
trào, không ngừng được.
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“Khuynh Đề?” Lãnh Thế Thiên kinh ngạc, hai tay ôm lấy thân thể cô, anh
cảm giác thân thể cô bây giờ đang run rẩy.
“Thế Thiên, Thế Thiên…” Miệng Khuynh Đề lầm bầm tên anh, không biết
bao nhiêu lần, nước mắt cô đã rơi.
“Ừ?” Giọng Lãnh Thế Thiên nhẹ nhàng, đầy cưng chiều.
“Anh không biết đâu, em đã rất ghen. Crystina cô ấy là ai? Tại sao lại có thể
ôm chồng của em bình thản đến như vậy? Cho dù là bạn bè đi nữa, nhưng là anh
là chồng của em, ngoài em ra không ai được ôm anh cả!”
“Em cũng rất sợ, lúc đó em đã muốn nhào đến, kéo Crystina cô ấy khỏi
người anh. Nhưng làm như vậy, em có khác gì những người vợ không bình tĩnh
khác đâu a, em muốn cho cô ấy biết, em không phải là người phụ nữ không có
đầu óc, không xứng với anh.”
“Em đã cố gắng làm anh không mất mặt mà, nhưng em thấy mình thật ngốc
ngếch…”
“Em biết mình chưa xứng với anh, nhưng em yêu anh rất nhiều, không thua
gì cô ta đâu…”
“Thế Thiên, em biết mình rất ngốc, nhưng…ô ô ô.”
Lãnh Thế Thiên đau lòng nhìn Khuynh Đề, lấy tay hai ngón tay lau đi nước
mắt cô “Không, em rất giỏi, thật sự rất giỏi. Là anh không xứng với em, đừng
khóc nữa, ngoan.”
Khuynh Đề lắc đầu, nước mắt rơi càng nhiều “Anh sao lại không xứng với
em? Anh là người đàn ông hoàn hảo đến như vậy cơ mà…”
“Trong lòng em anh là người đàn ông hoàn hảo nhất trên thế giới này.”
Khuynh Đề nức nở, không ai có thể bằng Lãnh Thế Thiên – chồng cô được.
Lãnh Thế Thiên buồn cười, lòng anh đang tràn ngập hạnh phúc vì câu nói
của cô.
“Ừ, anh hoàn hảo, nhưng chỉ hoàn hảo vì vợ anh thôi!”
“Ngoan, đừng khóc nữa, sắp làm mẹ rồi, mà như trẻ con vậy.” Lãnh Thế
Thiên nhẹ nhàng hôn lên nước mắt còn chưa kịp khô của cô.
“Ai nói làm mẹ không được khóc?” Khuynh Đề cô trẻ con thì sao chứ.
Cô bỗng giựt mình, có cái gì đó không đúng ở đây, nghi hoặc nhìn anh “Anh
nói em sắp làm mẹ?”
“Ừ.” Lãnh Thế Thiên gật đầu, đôi mắt nhìn cô tràn ngập ý cười.
Khuynh Đề bất giác xoa bụng của mình, nhìn anh, đôi mắt trong veo ngập
nước “Cục cưng?”
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Lãnh Thế Thiên anh mỉm cười, lại gật đầu. Người bác sĩ khi nãy có vào lại
kiểm tra tình hình Khuynh Đề một lần nữa, nói đã ổn, chỉ cần tịnh dưỡng ngày
mai có thể xuất viện. Bác sĩ cũng bảo cái thai đã được hơn hai tháng rưỡi, thời
điểm này rất dễ sảy thai nếu thai phụ tâm trạng không ổn định, cần phải để ý
đến thai phụ nhiều hơn.
Lãnh Thế Thiên ôm chặt Khuynh Đề, cảm giác lúc này của anh khó mà diễn
tả thành lời được, thì thào bên tai cô “Khuynh Đề, cám ơn em, anh sắp làm cha
rồi.”
“Thế Thiên… ô ô ô.” Khuynh Đề cảm động, cũng đưa tay ôm lấy anh, đầu
nép vào lòng anh mà nức nở.
Hai người cứ ôm nhau một lúc lâu, Lãnh Thế Thiên chầm chậm nâng cằm
Khuynh Đề lên, nhấn vào môi cô một nụ hôn, nhẹ nhàng nhưng rất cháy bỏng.
“Khuynh Đề, anh yêu em.” Giọng anh ngọt ngào, trầm thấp.
Khuynh Đề run rẩy, giọng anh dịu dàng như lan tỏa trong cô. Khuynh Đề cô
cực kỳ yêu cảm giác này, e thẹn ngại ngùng đáp trả anh một nụ hôn.
“Thế Thiên, em cũng yêu anh.”

K

huynh Đề vì không chịu nổi mùi thuốc bệnh viện, nên đã xuất viện trong

đêm đó.
Ngày hôm sau, Lưu Tử Quỳnh bà cùng Lãnh Thế Hoàng vì Lãnh Thế Thiên
anh điện thoại nói Khuynh Đề nhập viện làm cho lo lắng, nhưng Lãnh Thế
Thiên nói không sao nên cũng yên tâm đôi phần. Khi bà vừa thả lõng, giọng
Lãnh Thế Thiên lại vang lên, trong giọng nói có nét đỗi vui sướng không diễn tả
được.
“Mẹ, Khuynh Đề cô ấy có thai.” Lãnh Thế Thiên không giấu được nổi hạnh
phúc.
“Thật?” Lưu Tử Quỳnh kinh ngạc.
“Dạ.”
“A, tốt quá. Khuynh Đề có thai rồi, ta sắp làm bà nội rồi. Ha ha thật là tốt.”
Lưu Tử Quỳnh phấn khởi, miệng cười không ngớt.
Lãnh Thế Thiên nghe bên đầu dây, mẹ đang vui mừng cùng cha, anh nghe cả
tiếng bà quên tắt điện thoại, chạy đi nói lớn báo tin với mọi người làm trong biệt
thự, anh chỉ buồn cười lắc đầu, cúp máy.
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Trong ngày hôm đó, Lưu Tử Quỳnh cũng đến thăm Khuynh Đề, còn đem
đến rất nhiều đồ thuốc bổ, đồ ăn tốt cho người có thai, còn dặn dò rất nhiều thứ
khi làm mẹ của bà khi trẻ, ánh mắt không kiềm nỗi sự háo hức và vui mừng của
bà.
Một tuần trôi qua thật nhanh, Khuynh Đề vui vẻ ngồi trên chiếc sô pha, tay
cầm quả táo cắn một miếng nhỏ, mắt nhìn về TV xem phim tình cảm.
Xem đến cảnh nữ chính vì cứu nam chính mà tai nạn giao thông, nhưng đến
vào cả bệnh viện nam chính cũng ơ thờ không hỏi han, ôm lấy nữ phản diện rời
đi.
“A, tại sao lại đối xử với nữ chính như thế chứ, đúng là không công bằng a.”
Khuynh Đề phẩn nộ.
Lãnh Thế Thiên đang ôm laptop trên đùi, soạn công văn, nghe Khuynh Đề
cô than trách thì mắt liếc lên màng hình TV rồi lại nhìn cô. Khuôn mặt Khuynh
Đề vì nổi giận, mà phồng má ửng hồng lên rất đáng yêu, làm anh nhộn nhạo
trong lòng.
“Không làm như vậy làm sao mới hấp dẫn người xem.” Lãnh Thế Thiên ôn
nhu, xoa đầu Khuynh Đề.
Khuynh Đề liếc nhìn Lãnh Thế Thiên, chu mỏ không đồng tình “Nhưng nam
chính thật quá đáng! Giống như…..”
“Giống như?” Lãnh Thế Thiên hỏi lại.
Giống như Lãnh Thế Thiên anh lúc trước chứ ai. Nhưng Khuynh Đề cô
không muốn mở miệng thôi a.
“A, không có gì. Thế Thiên, em đói rồi.” Khuynh Đề chột dạ, lãng sang
chuyện khác.
“Ừ. Em muốn ăn gì?” Động tác gõ phím của Lãnh Thế Thiên dừng lại.
“Gà hầm xả, ở Lân Ký.” Mắt Khuynh Đề sáng lên. Hôm qua cô xem được
món gà hầm xả này ở trên TV, thật là bắt mắt a, nhắc đến bụng cô sôi sục lên.
Lãnh Thế Thiên im lặng hai giây, gật đầu “Được.” Anh gấp chiếc laptop lại
để trên bàn, xoay người nhấc bỗng cô lên.
“Thiên… em tự đi được mà.” Khuynh Đề ngượng ngùng.
“Không được, em giờ đang có cục cưng. Không được vận động mạnh.” Lãnh
Thế Thiên nói hợp tình hợp lý.
Khuynh Đề cô cười khổ, đi thôi cũng xem là vận động mạnh hay sao?
Hai tay cô đành ôm cổ anh, bất lực nhìn anh ôm cô ra xe. Từ lúc xuất viện về
đến nhà, anh chưa rời cô quá một phút, cả công việc cũng đem hết về nhà. Ở
bên cô 24/24, anh còn bá đạo ôm cô mỗi lúc mỗi nơi, mỗi sáng thức dậy, cô
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muốn xuống dưới phòng khách, anh đều là người bế cô xuống, khi cô bảo
không cần, anh luôn nói vì lo lắng cho cô.
Ngoài mặt Khuynh Đề cô luôn nói không cần, thực chất trong lòng cô hạnh
phúc đang ngập tràn.
Những ngày sau đó, Lãnh Thế Thiên anh luôn chở Khuynh Đề cô đến những
nhà hàng nổi tiếng, sang trọng để dùng bữa.
Hôm nay Lãnh Thế Thiên cùng Khuynh Đề đến nhà hàng hải sản Bách Hợp,
trước lối vào hai bên đường là một giàn hoa bách hợp trắng, làm Khuynh Đề
choáng ngợp.
Giàn hoa bách hợp thật đẹp, càng làm tôn lên nét đẹp sang trọng cho nhà
hàng, lại có nét thật yên bình, làm cô muốn nhìn mãi không rời.
“Thật đẹp!” Khuynh Đề kinh hô, muốn chạy đến ngắm nhìn kỹ đã bị bàn tay
Lãnh Thế Thiên ôm lại.
“Bà xã, không được chạy.” Lãnh Thế Thiên nhíu mi nhìn Khuynh Đề.
Khi thấy Khuynh Đề cô chạy đi, tim anh như thót lên một nhịp. Sao cô lại có
thể chạy đi như đứa trẻ như vậy, trong khi đã sắp làm mẹ rồi. Cô như thế này
mãi, hại anh phải đau tim.
“Em muốn đến ngắm hoa thôi mà…” Khuynh Đề ủy khuất.
“Dù như vậy, cũng phải đi từ từ. Em quên mình còn cục cưng trong bụng
hay sao, hả?”
“Em biết rồi mà…” Khuynh Đề chu mỏ, vờ nhõng nhẽo.
Lãnh Thế Thiên nhìn một màn Khuynh Đề cô như trẻ con nhận lỗi thật đáng
yêu, làm buồn bực khi nãy của anh đều biến mất. Bàn tay anh nhéo nhẹ má cô
“Cấm em chạy lung tung.”
Khuynh Đề gật đầu tuân lệnh, nhưng đôi mắt vẫn nhìn về hướng giàn hoa
bách hợp trắng xinh đẹp kia.
Trong tiếng nhạc du dương, Lãnh Thế Thiên và Khuynh Đề ngồi cạnh cửa
kính có thể nhìn ra hòn non bộ xinh đẹp của nhà hàng. Ánh đèn lung linh vào
buổi tối muốn say lòng người, xung quanh trang trí là hoa bách hợp trắng phối
với vàng, làm nổi bật không gian riêng nơi đây.
Xung quanh căn phòng lớn, cũng có hơn mười người khách, ánh mắt họ luôn
nhằm chằm chằm vào Lãnh Thế Thiên và Khuynh Đề, xì xầm nhỏ to.
“Tôi không tin Lãnh Thế Thiên đã kết hôn đâu hu hu, nhưng vợ anh ấy đã ở
đây rồi.”
“Vậy là bài báo 2 tuần trước là có thật a.”
“Tôi thật ganh tị với vợ anh ấy.”
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“Nhìn đi, vợ anh ấy rất xinh đẹp, vóc dáng lại rất thon thả, rất xứng với anh
ấy.”
“Cô ấy đẹp không kém minh tinh Phương Tình đâu, nếu đầu quân vào
showbiz chắc chắn tôi sẽ làm fan trung thành của cô ấy.”
Cái gì mà đẹp không kém Phương Tình? Fan trung thành? Nghe đến đây,
đầu óc Lãnh Thế Thiên như căng ra, khó chịu. Làm sao có thể so sánh vợ anh
với những loại người hỗn tạp trong showbiz đó?
Khuynh Đề vợ anh thanh thuần, nét đẹp cô như ánh nắng sáng trong trẻo, đi
so sánh với những người vì lợi danh đó thật khập khiễng. Không vì tai anh rất
nhạy thì anh đã không muốn nghe những lời làm mình khó chịu như vầy.
Khuynh Đề ngước nhìn Lãnh Thế Thiên, thấy anh vào một mảnh trầm tư thì
tò mò, liếc nhìn xung quanh. Đập vào mắt cô là hơn ba bốn phụ nữ nhìn anh
không chớp mắt, ánh mắt như muốn đốt cháy cả anh.
“Ông xã, anh ăn đi, đồ ăn nguội rồi.” Khuynh Đề gắp một miếng thịt bò vào
chén của Lãnh Thế Thiên, cố nói bằng giọng thật lớn.
Lãnh Thế Thiên giựt mình nhìn Khuynh Đề, ánh mắt hiện lên tia vui mừng
lướt qua “Ừ”. Khuynh Đề cô rất ngại ngùng, trừ những lúc anh ép mới nói hai
từ Ông xã, nay lại mở miệng hai từ đó, làm anh có chút thủ sủng nhược kinh.
“Ông xã, xong dẫn em đi mua đồ cho cục cưng nhé?” Khuynh Đề vừa nói,
vừa liếc nhìn những cô gái xung quanh.
Lãnh Thế Thiên nhìn theo tầm mắt Khuynh Đề, thấy ba bốn cô gái đang nhìn
hai người, trong đó có một cô thấy anh liền chớp mi, giả vờ thẹn thùng. Môi
mỏng anh nhếch lên, đã xem như hiểu vấn đề.
“Được.” Lãnh Thế Thiên buồn cười, xoa đầu cô, bảo ăn tiếp.
Mà những cô gái xung quanh, nghe mua đồ cho cục cưng tim như tan vỡ. Vợ
Lãnh Thế Thiên anh đã có thai, nếu tin tức này lan truyền, ngày mai sẽ là tin hot
nhất trên báo a.
Ngồi vào trong xe khá lâu, Lãnh Thế Thiên nhớ đến lời khi tối cô nói, liền
vờ trêu ghẹo “Giờ đi mua đồ cho cục cưng?”
Khuynh Đề nhìn Lãnh Thế Thiên, ba giây sau mới ý thức lại lời nói khi tối
của mình, ngại ngùng cuối đầu xuống “Em….bây giờ không muốn đi nữa.”
“Tại sao?” Lãnh Thế Thiên cảm giác trêu ghẹo cô rất là vui.
Hai má của Khuynh Đề vì nói dối mà ửng hồng, đôi mi đẹp rũ xuống
“Tại……… Trời khuya rồi, không còn sớm nữa, về nhà thôi.”
“Chỉ như vậy?” Lãnh Thế Thiên đang cố gắng kiềm nén để không phải bật
cười.
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“Vâng.” Khuynh Đề ngước nhìn Lãnh Thế Thiên gật đầu, đôi mắt trong veo
mở to vô hại.
Lãnh Thế Thiên cũng nhìn Khuynh Đề, khuôn mặt đẹp trai dưới ánh đèn
đường chiếu vào càng làm nên nét ma mị của anh rõ ràng. Cô cảm giác lúc này,
nuốt nước miếng cũng khó khăn a.
“Nhưng….anh ngửi được đâu đây…. Có mùi dấm chua.” Lãnh Thế Thiên
nhếch miệng cười có trêu ghẹo, cũng là lời thật lòng.
Khuynh Đề nhíu mi, khó hiểu. Liền ngửi ngửi xung quanh không khí trong
xe, rồi lại trên người mình, chỉ có mùi của nước hoa mắc tiền Chanel, cô lắc đầu
“Đâu có mùi dấm chua đâu a?”
Lãnh Thế Thiên anh bật cười lớn, đúng là Khuynh Đề vợ anh, rất ngây thơ
trong sáng, đôi mắt lại vô hại đến làm anh muốn đè ra hung hăng bắt nạt. Anh
xoa đầu cô bảo không có gì, anh không muốn bắt quả tang cô ghen tuông, anh
sẽ giữ kín vào lòng, xem như là một niềm hạnh phúc nho nhỏ riêng anh.
Khuynh Đề chu mỏ muốn hỏi anh tại sao cười, nhưng vừa nhìn thấy nụ cười
anh, tim cô đập mạnh liên hồi. Đây là lần đầu thấy anh cười đến thoải mái như
vậy, cô như u mê vì nụ cười của anh. Đồng điếu lún sâu, mày rậm nghiêm chỉnh
giãn ra, lúc này nhìn anh rất khác với một Lãnh Thế Thiên lạnh lùng, cao ngạo
kia.
“Bà xã, về nhà thôi.” Lãnh Thế Thiên ôn nhu hôn lên trán Khuynh Đề một
cái, khởi động xe rời đi.
“Không mua đồ cho cục cưng?” Khuynh Đề vui mừng, không phải cô không
muốn mua cho cục cưng trong bụng, mà chỉ là còn quá sớm, dù sao cô cũng chỉ
muốn đối phó với những phụ nữ trong nhà hàng khi nãy a.
Lãnh Thế Thiên gật đầu, khóe miệng vẫn nâng lên đường cong đẹp “Ừ.”
Mà ngày hôm sau Lưu Tử Quỳnh đến thăm, mua rất nhiều quần áo đồ dùng
cho cục cưng trong bụng Khuynh Đề, có cả nam lẫn nữ, làm Khuynh Đề kinh sợ
một phen.
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