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PHẦN TÁM

H

ai người ra đến Vũng Tàu lúc gần chín giờ đêm, thuê phòng, tắm rửa và

đi ăn. Gương mặt Thúy Hòa lúc xa vắng đăm chiêu, lúc ồn ào vui vẻ. Lập Quân
nhún vai không quan tâm, anh không mang một cảm giác lưu luyến nào ở phút
chia tay, mà còn nhuốm lên ý nghĩ độc ác. Hiếu cướp người anh yêu, đứa em
gái của anh ta phải gánh chịu, cũng là do cô ta dấn thân vào. Cô ta thích ăn ngon
mặc đẹp và sống dễ dãi phóng túng. Lập Quân từng ăn chơi, nhưng cái đầu óc
thủ cựu của gã ăn chơi vẫn đòi hỏi sự tuyệt đối, tính e thẹn rụt rè của con gái…
Thúy Hòa mở tung cửa sổ phòng ngay khi vào phòng. Căn phòng cô và Lập
Quân thuê cửa sổ nhìn ra biển. Gió biển thổi mạnh mát lạnh, mùi của biển xộc
vào mũi Thúy Hòa. Cô nhìn ra xa, bầu trời đen thẫm, ngọn hải đăng xa xa tỏa
màu sáng.
Lập Quân cởi áo ngoài máng lên móc:
- Em tắm trước đi Hòa.
- Em tắm rồi. Để em ngắm biển về đêm một lúc đã. Anh Quân! Anh nói biển
hiền hay ác độc? Chứ em thấy thường người ta ví tình yêu như biển cả mênh
mông.
Lập Quân rùn vai:
- Anh không muốn nghĩ đến điều vớ vẩn đó.
Lập Quân đi lại bên Thúy Hòa, anh kéo cô vào mình và bắt đầu hôn cô, rồi
kéo chiếc áo của Thúy Hòa ra khỏi người cô. Anh cố tưởng tượng ra là mình
đang ôm và hôn Cát Tường. Nụ hôn dài đam mê ham muốn, nhưng Thúy Hòa
lại rơi lệ, vì cô hiểu đây là lần cuối, cái cảm giác lần cuối khiến cô đau khổ và
cuồng nhiệt đáp lại sự ham muốn của Lập Quân. Chưa bao giờ Lập Quân cho cô
một xúc cảm tận cùng đến như thế…
- Anh Quân!
Sau phút thỏa mãn, Lập Quân nằm sải tay nhắm mắt lại lười biếng, ngôn từ
yêu dù là giả dối cũng không có. Thúy Hòa ngồi dậy, cô lặng lẽ ngắm từng
đường nét quyến rũ của người đàn ông mình yêu. Chỉ có duy nhất đêm nay mà
thôi, anh sẽ bỏ cô đi xa mịt mù, mà dù có ở lại anh cũng sẽ cho cô những phút
hiếm hoi chợt nhớ, như là một sự ban phát.
- Bao giờ anh về Pháp vậy?
- Tuần sau.
- Em muốn biết sao anh không ở lại, công việc của anh ở đây mà?
Lập Quân mở mắt ra, anh ngồi dậy đốt điếu thuốc hút.
www.phuonghong.com

106

www.taixiu.com

Tác giả:Võ Nghiêm Dung

HOA BẤT TỬ

- Tốt nhất em không nên thắc mắc. Chỉ biết đêm nay, chúng mình đã cho
nhau kỷ niệm đẹp, thế thôi.
- Có phải anh vì Cát Tường không? Nó đã trở lại với anh Hiếu của em.
Thúy Hòa nói với hy vọng là Lập Quân sẽ thất vọng, anh sẽ chọn cô và ở lại,
dù là cưới cô để trả thù Cát Tường.
Lập Quân cười nhạt:
- Em chắc chắn như vậy chứ?
- Sao không! Con nhỏ Ngọc Bích nói anh Hiếu sẽ đi Thái Lan nữa, thế là cô
ta quáng quàng chạy đi tìm anh Hai em. Họ tái hợp với nhau thì cũng được đi,
vì từ nhỏ họ đã luôn bên nhau mà.
Đôi mày của Lập Quân cau lại, ghen hờn dữ dội. Lời nói của Thúy Hòa
khiến anh đau. Nếu như không có cái gã khốn kiếp ấy, Cát Tường đã là của anh.
Anh ta thật là biết đi trước để cho Lập Quân, kẻ tưởng đã thắng, cuối cùng là
thất bại.
Lập Quân tức giận:
- Anh cũng chẳng cần! Anh sẽ đi về Pháp để cho cô ta tự xoay trở với hãng
phim. Rồi nó sẽ phá sản, thử xem cô ta có còn vui vẻ yêu anh trai của em nữa
không. Anh sẽ làm cho cô ta không bao giờ cất đầu lên được.
- Như vậy anh đi về Pháp là vì thất vọng Cát Tường?
- Anh còn muốn cô ta phải khốn khổ nữa kìa. May là bao nhiêu năm qua,
tiền bạc mẹ anh nắm hết, anh sẽ cùng mẹ anh về Pháp. Rồi Cát Tường sẽ gọi
anh về và ngoan ngoãn quỳ xuống chân anh.
Thúy Hòa nhìn sững Lập Quân. Trong đầu anh ta không hề có cô, mà là lòng
căm thù Cát Tường. Bắt gặp cái nhìn của Thúy Hòa, Quân cười nửa đùa nửa
thật:
- Anh Hai của em cướp người yêu của anh thì anh cướp em gái của anh Hai
em vậy. Nói thật, anh rất thích khi được dấn thân cùng em, nhưng anh sẽ chẳng
bao giờ cưới “cừu nhân” của mình cả. Vì như thế anh phải gọi hắn là anh vợ
sao. Nếu giết được hắn mà không phải bị tù tội, anh cũng đã làm rồi.
Một cảm giác đau đến tê dại chiếm lĩnh Thúy Hòa. Cô tỉnh mộng rồi. Lập
Quân không yêu cô, anh ta đến với cô và sẽ bỏ cô, một hành động trả thù anh
Hiếu của cô. Đồ ác độc! Tiếc rằng cô lại quá yêu anh ta, quá si mê anh ta. Bao
nhiêu năm qua cô khờ dại cứ yêu và tình nguyện để người ta lợi dụng mình. Thà
đừng biết hơn là biết rồi càng thêm đau khổ.
Lập Quân nhắm mắt lại:
- Có thể lời nói của anh làm cho em đau đớn, nhưng sự thật là như thế. Cho
nên chia tay giữa chúng ta là điều phải có, đừng khóc hay bận lòng vì nhau. Anh
nói thật đó, là anh chỉ lợi dụng em.
www.phuonghong.com
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- Anh không cần nói nữa!
Thúy Hòa cười chua chát:
- Em biết anh chỉ lợi dụng em, nhưng là do em tự nguyện. Em không có gì
phải ân hận cả, bởi vì em biết mãi mãi em vẫn không bằng nó. Ba em yêu nó
hơn em, có thứ gì ngon ông cũng dành cho nó. Em ăn hiếp nó, anh Hiếu bênh
vực nó mắng em. Đi học, ai cũng khen nó thông minh và xinh đẹp. Cho đến lúc
khôn lớn, em gặp anh, yêu anh thì anh lại chỉ yêu một mình nó…
Đang nói, Thúy Hòa im bặt vì dường như lời nói của cô chẳng mang lại tác
dụng nào, Lập Quân ngủ ngon lành sau phút được thỏa mãn. Anh có thể ngủ lúc
cô đang trút cạn lòng mình. Bình thản ngủ trong lúc cô đau khổ.
Thúy Hòa đứng bật dậy, cô đi nhanh vào toa-let, đóng chặt cửa lại rồi ngồi
trên nền gạch ẩm ướt mà khóc, khóc như chưa bao giờ được khóc…


 

L

ập Quân giật mình thức giấc, cảm giác êm ấm làm cho anh nhìn quanh.

Chỗ nằm cạnh anh trống không. Thúy Hòa đi rồi?
Quân nhìn đồng hồ rồi nhìn đống quần áo và cái xắc tay của Thúy Hòa. Có
lẽ cô ở trong phòng tắm, vì cửa mở hé, đèn sáng.
Lập Quân ngồi dậy gọi khẽ:
- Thúy Hòa!
Không có tiếng đáp lại. Lập Quân đi lại đẩy cửa toa-let nhìn vào. Anh há hốc
mồm kinh hoàng. Máu! Máu đầy bồn tắm, phòng tắm.
Lập Quân lao vào, anh ta nắm cườm tay Thúy Hòa và điên tiết xáng cho cô
một bộp tay:
- Cô muốn cắt mạch máy tay tự tử, gây khó khăn cho tôi không về Pháp
được hả? Đừng có điên quá! Cô phải hiểu tôi không yêu cô và chưa bao giờ yêu
cô cả.
Thúy Hòa mở mắt ra, cô nhìn Lập Quân bằng đôi mắt căm hận. Ôi! Cô điên
mất rồi. Cô tự tử vì anh ta, mà anh ta chẳng chút động lòng, anh ta còn tàn nhẫn
nói là không yêu cô. Thúy Hòa cố đẩy tay Lập Quân đang chặn cổ tay cô cho
máu đừng chảy:
- Anh buông tôi ra! Hãy mặc tôi tự xử cho sự dại khờ của tôi.
- Cô tự xử cô, nhưng đừng có hại tôi.
www.phuonghong.com
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Lập Quân bấm chuông gọi phục vụ khách sạn, anh ta muốn nhanh chân thoát
khỏi nơi này, tránh xa sự phiền toái.
Thúy Hòa khóc như mưa. Cô đặt tình yêu vào tay gã sở khanh mất rồi. Tiếc
là cô đang mang của anh ta một giọt máu. Thôi thì anh ta quá tàn nhẫn cũng
được, để cho cô quên. Bây giờ thì lòng căm thù nhiều hơn là tình yêu.


 

V

ừa bước ra ngoài, Hiếu đứng sựng lại vì nhìn thấy Cát Tường. Cô cười

với anh và cúi đầu chào bà Hiển:
- Thưa mợ, chị Hòa sao rồi mợ?
- Tỉnh rồi!
Hiếu đáp thay cho mẹ, trong lúc bà Hiển thở dài bực dọc:
- Đúng là con dại khờ quá mức, vì người ta mà đi tìm cái chết. Mà nào người
ta thèm đếm xỉa tới mình đâu.
Cát Tường cúi đầu. Cô không biết nói như thế nào về chuyện này. Thúy Hòa
tự tử, cái thai mới năm tuần lễ cũng vì thế mà không giữ được. Thúy Hòa cứ đòi
chết, cô không muốn sống nữa. Ông Hiển giận dữ bỏ mặc. Cái hố ngăn cách
giữa Cát Tường và gia đình người cô yêu càng thêm sâu.
Thấy Cát Tường cúi đầu, bà Hiển cau có:
- Đúng là người xưa nói không sai: “Cứu vật vật trả ơn, cứu nhân nhân trả
oán”. Nhà của mợ nuôi cháu từ nhỏ cho đến lớn, ba cháu trở về chẳng những
không mang ơn mà bây giờ con trai của vợ ông ta lại hại con Hòa nhà mợ. Ông
trời ơi! Sao ông không ngó xuống mà coi, cái kẻ sống bất nhân vẫn giàu có.
Hiếu nhăn nhó ngăn lời mẹ:
- Con xin mẹ! Trước khi trách người ta cũng phải nên tự trách mình, là tại
em con quá dễ dãi. Làm con gái phải biết giữ mình. Bây giờ người ta bỏ, hãy
xem như đó là một bài học rút kinh nghiệm.
Bà Hiển quắc mắt:
- Bây giờ con bênh vực người ngoài mắng lại em gái mình, phải không?
- Mẹ! Con chỉ nói sự thật thôi.
- Không có sự thật nào hết! Mẹ cho con biết, là mẹ không đồng ý cho con
với Cát Tường gặp nhau nữa. Chết thì thôi, mẹ không cho con quan hệ với loại
người vô đạo đức đó.
Quay sang Cát Tường, bà giận dữ:
www.phuonghong.com
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- Còn mày nữa, tao đã ghét mày rồi, đừng có chường mặt cho tao thấy. Con
Thúy Hòa, nó cũng không cần mày đi thăm nó đâu. Đi đi cho khuất mắt tao!
Bà nắm tay Cát Tường đẩy mạnh ra ngoài. Hiếu vội ôm bà lại:
- Con năn nỉ mẹ, Cát Tường vô tội, mẹ đừng cư xử với Cát Tường như thế.
- Mẹ cư xử như thế đó! Con đừng có hòng, mẹ không bao giờ cho con cưới
nó đâu. Cút xéo đi!
Cánh cửa đóng sầm lại trước mặt Cát Tường. Cô đau lòng nhìn Hiếu, anh ôm
qua vai cô:
- Mẹ đang giận Lập Quân, cho nên em đừng buồn vì mẹ đã đối xử không tốt
với em. Sau này, anh và ba sẽ khuyên mẹ.
Cát Tường nép vào vòng tay Hiếu. Cô biết rằng mình có anh, nhưng những
trở ngại ngăn cách hai người cũng chẳng phải nhỏ.
Hiếu dìu Cát Tường đi ra băng ghế bệnh viện. Anh âu yếm vén mái tóc dài
của cô:
- Anh sẽ không để mất em lần nữa đâu. Chúng mình xa nhau những mấy
năm dài, anh ân hận lần đó đã bỏ đi, để em bị ba ép bỏ đứa con. Ba anh vì
chuyện này giận ba em rồi giận cả em, song ông cũng hiểu lúc đó cả anh và em
còn quá trẻ để làm cha làm mẹ.
Hiếu hôn nhẹ lên tóc Cát Tường:
- Hơn nữa, nếu em sinh con cho anh thì làng phim ảnh làm gì có cô Cát
Tường tài hoa xinh đẹp phải không? Nhưng sau này, khi chúng mình lấy nhau,
anh bắt em phải sinh cho anh… đủ một đội bóng đá luôn.
Cát Tường đỏ mặt cung tay đánh nhẹ vào mũi Hiếu:
- Làm như người ta là gà vậy, nuôi nổi với chịu nổi một đội bóng à? Cậu mợ
chỉ có anh, em và chị Hòa thôi còn chịu đời không thấu, nữa là một đội bóng.
- Như vậy mới chứng tỏ anh yêu em nhiều biết chừng nào chứ.
- Nhưng mà mợ vừa nói mợ cấm anh yêu em.
- Anh hơn hai mươi lăm tuổi gần ba mươi rồi, tự anh quyết định cuộc đời của
anh. Chẳng phải chúng mình đã là của nhau rồi sao? Không ai ngăn cách chúng
ta được cả, ngoại trừ cái chết, anh mới hết yêu em.
- Đừng nói câu này, nghe ghê quá anh ạ.
Cát Tường phụng phịu bịt miệng Hiếu. Anh giữ tay cô lại trên môi mình và
hôn cô, ánh mắt nóng bỏng một tình yêu.
Cả hai không thấy Ngọc Bích vừa đi tới, cô vội nép sau chậu nguyệt quế.
Ngọc Bích đau đớn nhìn họ. Chính cô đã đi tìm Cát Tường để giữ chân Hiếu lại,
nhưng bây giờ nhìn họ với nhau, trái tim cô đau đớn không chịu nổi.
www.phuonghong.com
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Quay đầu, Ngọc Bích chạy báng bổ ra ngoài, nước mắt của cô rơi nhạt
nhòa…


 
-

C

on đến đây cho mẹ bảo!

Hiếu ngồi xuống ghế, anh quay nhìn Thúy Hòa:
- Em đã khỏe chưa Hòa?
- Em khỏe rồi. Anh Hai! Có phải Lập Quân đã về Pháp rồi không?
Hiếu cau mày:
- Tốt nhất là em không nên nhắc đến cái thằng đốn mạt đó. Vì nếu yêu em,
nó phải lo cho em, chứ không phải là mang em bỏ vào bệnh viện, báo tin cho
Cát Tường hay rồi sau đó trốn chạy như con chuột. Em lớn rồi, phải biết suy
nghĩ chớ. Giả sử như em chết đi, người đau buồn là ba mẹ và anh nè. Còn hắn,
có thể bị sốc nhưng rồi hắn sẽ quên em ngay.
Thúy Hòa lấy gối đậy mặt. Cô biết đó là sự thật, nhưng sự quay lưng của
Lập Quân, cô không thể không đau đớn. Nếu như anh lo cho cô một chút, quan
tâm cô dầu một chút thôi, cô vẫn thấy mình được an ủi. Kết thúc rồi, sao cô
không đành lòng chút nào. Có lẽ Lập Quân đã đi rồi cũng nên, anh không thèm
nhớ có một người con gái vì quá yêu anh mà đi tìm cái chết. Nước mắt Thúy
Hòa trào ra lặng lẽ sau cái gối.
Bà Hiển nhìn Hiếu:
- Con và Cát Tường lại với nhau, phải không? Mẹ nói rồi, mẹ không chấp
nhận nó đâu.
- Tại sao như vậy hả mẹ? Cát Tường có lỗi gì đâu? Cát Tường từng là của
con, chuyện chúng con nối lại là lẽ phải thôi.
Bà Hiển lạnh lùng:
- Nếu con chọn nó thì đừng có gọi mẹ là mẹ. Gia đình họ hại em con như thế
này, mẹ không đi tìm cái thằng súc sinh đó bằm nó ra trăm mảnh là may rồi.
- Nếu như ngày trước bác Bằng cũng bằm con ra làm trăm mảnh thì sao hả
mẹ? Chuyện của Lập Quân và Thúy Hòa là do em con yêu người ta.
Thúy Hòa giận dữ ném cái gối ra:
- Sao anh luôn bảo là lỗi của em vậy? Em và Cát Tường không đội trời
chung đâu anh Hai.
Bực mình, Hiếu đưa hai tay lên đầu:
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- Bộ Cát Tường là người đẩy em vào Lập Quân sao? Là do em tự chọn, đừng
có vô lý quá như vậy!
- Phải, em vô lý đó! Nó hơn gì em mà anh Quân yêu nó, không yêu em?
Hiếu lắc đầu. Anh không thể tranh luận với người ngang bướng như em gái
mình, song Hiếu quyết bảo vệ tình yêu của mình. Hiếu nhìn mẹ:
- Con xin lỗi mẹ, nếu như con lãi lời mẹ. Nhưng thật sự là con yêu Cát
Tường, không ai và điều gì khiến cho con hết yêu Cát Tường cả.
Hiếu mở cửa đi ra ngoài, mặc cho bà Hiển tức giận gọi lại. Bà giận đứa con
trai cứng đầu của mình thì ít, mà tức Cát Tường thì nhiều, trong đó có cả lòng
ganh ghét. Lập Quân yêu Cát Tường chứ không yêu con gái của bà, hắn “quất
ngựa truy phong”, mặc cho con gái bà đau khổ. Bà nhất định không bao giờ tán
thành mối lương duyên của con mình và Cát Tường.


 

N

gồi bên nhau khá lâu, Cát Tường trầm tư, còn Hiếu cứ hút thuốc. Anh

đốt thêm điếu thuốc nữa, hít một hơi dài rồi hả ra cho khói lan tỏa. Điếu thuốc
mới nguyên kẹp giữa hai ngón tay thô ráp của người quen lao động vất vả. Lúc
vào rừng theo bọn đãi vàng, những đêm khí hậu quá ẩm ướt và rét, anh đã tập
hút thuốc rồi thành nghiện luôn, không bỏ thuốc lá được.
Anh nhìn qua làn khói trắng, một Cát Tường xinh xắn. Anh thích Cát Tường
của anh là con bé Chuột Lắt chứ không phải một Cát Tường nữ diễn viên điện
ảnh.
Không gian im lặng, điếu thuốc muốn hết, Cát Tường rút điếu thuốc ném ra
xa:
- Anh chỉ biết hút thuốc thôi sao? Nói cái gì với em đi chứ!
- Em muốn anh nói gì? Anh chỉ có thể chia sẻ với em sự khó khăn trong việc
lo cho hãng phim, còn giúp em, anh không biết phải giúp gì nữa.
Cát Tường hờn dỗi:
- Cũng đâu vì thế mà ngồi bên em, anh hút thuốc hoài. Vậy chúng ta đi về
nghen.
Hiếu ôm Cát Tường lại:
- Ba em một muốn em yêu anh và mẹ anh cũng vậy, nhưng chúng mình đã
yêu nhau và là của nhau, hãy cùng vượt qua sóng gió em nhé.
Cát Tường cảm động dụi mặt vào ngực người yêu:
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- Chúng mình yêu nhau mãi phải không anh?
- Ừ. Yêu nhau mãi mãi, tình yêu bất tử như loài hoa bất tử vậy.
Hiếu cúi xuống trên môi Cát Tường. Hơi thở nóng của cô phả vào mặt anh
quyến rũ, anh cúi hôn cô trong rung cảm đê mê, tình yêu ngọt ngào.
- Anh sẽ nói với ba, chắc chắn ba sẽ đồng ý cho chúng mình cưới nhau…
- Nhưng mẹ anh đâu có đồng ý…
Cát Tường thở dài. Có cả cha cô nữa, dưới áp lực của dì Nguyệt, buộc cô rời
bỏ Hiếu. Không, cô muốn cho ba và dì Nguyệt biết cô là của Hiếu và sẽ trọn đời
là của anh.
- Hiếu ạ! Có lẽ chúng mình cần có thời gian để thuyết phục mẹ anh và ba em
nữa.
- Ngày nào anh chưa cưới được em, anh không yên tâm chút nào.
Cát Tường mỉm cười:
- Đám cưới chỉ là một hình thức, em đã là của anh rồi, “Hiếu Tồ” ạ.
Tiếng “Hiếu Tồ” làm Hiếu bật cười. Anh siết nhẹ cô hơn nữa vào mình:
- Chuột Lắt! Anh yêu em.
Môi tìm môi, nụ hôn như vẫn chưa thỏa mãn hết khao khát của tình yêu. Mắt
anh như có ngàn tia lửa dịu dàng đốt cháy Cát Tường, lửa tình yêu thật dễ chịu,
thật mê đắm và thật rung động.
Đêm vào khuya, đến lúc phải chia tay nhau, bàn tay đan bàn tay sao không
nỡ chia tay. Nhưng rồi cuối cùng cũng phải rời nhau, Hiếu hôn Cát Tường lần
chót lưu luyến:
- Em vào nhà ngủ đi!
- Anh về đi, ngủ ngon nghen anh!
- Bao giờ chúng mình mới không chia tay ai về nhà nấy, Cát Tường nhỉ? Và
bây giờ sáng ngủ dậy, anh thấy em nằm cạnh anh?
Cát Tường khe khẽ trêu anh:
- Không lâu đâu anh. Hãy đợi đi!
Cô buông tay anh ra, mỉm cười quay đi, Hiếu nhìn theo:
- Mai, anh đón em.
- Dạ.
Cát Tường mở ví toan lấy chìa khóa mở cửa vào nhà, cánh cửa vụt mở ra.
Cát Tường giật mình nhìn lên, cô vui mừng vì trông thấy Lập Quân:
- Anh sang hồi nào vậy? Sao không gọi điện thoại cho em?
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- Em vui vì mới chia tay với Hiếu hay là vui vì thấy anh vậy?
- Hai thứ cho em vui mừng cả. Anh đừng đi nữa nghen anh. Anh và dì đi rồi,
ba buồn thiu, thở dài than vắn. Còn em, có biết gì đâu mà điều hành, mọi thứ cứ
như tê liệt hết.
- Em nhận ra anh quan trọng sao?
- Em vẫn luôn xem anh như một người anh để em nương tựa vào.
- Bây giờ em đâu có cần anh cho em nương tựa, người em cần là Hiếu kìa.
Cát Tường buồn rầu:
- Anh cay đắng với em chi vậy? Việc em yêu anh Hiếu đã khiến anh thay đổi
thành con người ác độc sao? Thúy Hòa vẫn mong anh quan tâm đến chị ấy.
Lập Quân lạnh lùng:
- Em đừng nhắc đến cô ta! Anh không bao giờ yêu cô ta cả. Giữa anh và cô
ta là một sự trao đổi sòng phẳng, giống như anh “ăn bánh trả tiền” vậy.
- Cách nói của anh xem ra tàn nhẫn quá, anh Quân.
- Tàn nhẫn bằng em không? Hay độc ác bằng Hiếu không? Anh ta chiếm
đoạt em lúc em và anh yêu nhau, anh cứ ngỡ thời gian giúp em quên, nhưng rồi
anh ta trở về. Anh giống như người trồng cây, nhưng khi muốn hái trái lại bị
người khác tước đoạt. Anh biết em sẽ không bao giờ đến với anh nữa, vì mối
quan hệ của anh và Thúy Hòa. Anh cũng chẳng mơ mộng gì chuyện em có cần
anh nữa hay không. Nhưng suy cho cùng, anh không bỏ được hãng phim, nên
anh trở về, vậy thôi.
Cát Tường đặt tay lên vai Lập Quân:
- Anh trở về vì bất kỳ lý do nào thì em và ba cũng mừng rồi.
- Cám ơn.
Lập Quân bỏ đi lên lầu, Cát Tường nhìn theo. Dù sao sự trở về của Lập Quân
vẫn cho cô sự an tâm, hơn là anh ra đi để cho mọi thứ rối bung lên.


 
-

E

m nghĩ như thế nào, trả lời anh đi chứ Ngọc Bích.

Ngọc Bích cúi đầu suy nghĩ. Nói chung là kịch bản phim khá, cô cũng muốn
thử sức, biết đâu rồi cô cũng sẽ đạt danh vọng như Cát Tường đang có.
Đánh được tâm lý của Ngọc Bích, Lập Quân vờ tha thiết:
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- Anh thấy em có khả năng, nên muốn giúp đỡ và đào tạo em thay thế Cát
Tường. Nay mai, cô ấy lấy Hiếu, tất nhiên dù muốn hay không cũng mất một
lượng “fan” ái mộ. Anh từng đưa Cát Tường lên đỉnh cao, cho nên bây giờ anh
cũng muốn đưa em lên đỉnh cao. Không phải ai muốn cũng được đâu, chẳng qua
là anh thấy em diễn xuất tốt.
Ngọc Bích xiêu lòng ngay. Cô nhìn Lập Quân với vẻ biết ơn. Tuy anh là
người bay bướm và mang tiếng sở khanh, những anh là người có tài. Thật ra, tại
có quá nhiều cô gái bao quanh quá, trái tim anh ta hẳn phải có sự lựa chọn.
Cô gật đầu:
- Anh cho em về nhà đọc kịch bản ít hôm nữa nhé.
Lập Quân vui vẻ:
- Được, em cứ đọc và nghiên cứu đi, anh chờ được mà.
Vẫy phục vụ gọi mang thêm nước uống ra, Lập Quân ngả người ra sau, mỉm
cười:
- Anh tin chắc em sẽ vượt qua, anh và anh Quý Hải không lăng-xê thì thôi,
đã lăng-xê rồi thì nhất định phải thành công.
- Ai cũng bảo anh là bay bướm, sở khanh. Thật ra, anh chỉ yêu có một mình
Cát Tường, cũng mấy năm chứ ít sao. Anh thật lòng đưa cô ấy lên đỉnh cao
danh vọng. Bây giờ có tình yêu rồi, cô ấy không tha thiết chuyện đóng phim
nữa. Đời cũng có cái bạc như vậy, học trò phụ ông thầy là điều không phải
không xảy ra.
Không hiểu sao nhìn gương mặt buồn buồn của Lập Quân, Ngọc Bích thấy
mủi lòng. Cô đặt tay mình lên tay Quân:
- Anh Quân đừng buồn! Ở đời, đâu phải ai cũng vậy.
- Ờ. Nhưng là ông thầy thì cứ đào tạo người phải không em? Tin đi, anh tin
tưởng em sẽ hơn Cát Tường. Anh có cặp mắt nhìn người không sai đâu.
Nước uống được mang ra, Lập Quân rót vào ly cho Ngọc Bích:
- Em về nhà đọc kịch bản, rồi liên lạc với anh trong một tuần lễ thôi nhé!
- Dạ.
Từ giã Lập Quân ra về, Ngọc Bích hớn hở. Đâu phải muốn tìm một người
nâng đỡ mình là dễ đâu. Một bóng người chận trước mặt Ngọc Bích làm cô giật
mình, rồi cười vui vẻ:
- Thúy Hòa! Khỏe rồi sao?
Thúy Hòa mai mỉa:
- Dạo này chị được anh Quân chiếu cố dữ quá nhỉ?
Ngọc Bích cười:
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- Anh Quân mời đóng phim. Lúc này phim Việt Nam có khán giả rồi. Thúy
Hòa đi đâu vậy?
Đôi mắt Thúy Hòa soi mói nhìn lên người Ngọc Bích:
- Có thật là Ngọc Bích đóng phim hay là Ngọc Bích thích anh Quân?
Ngọc Bích đỏ mặt:
- Đóng phim thật mà, kịch bản đây nè. Thôi, Ngọc Bích đi đây.
Thúy Hòa nhìn theo tóe lửa. Cô đi vào chỗ Lập Quân và kéo ghế ngồi. Lập
Quân cau mày:
- Có chuyện gì vậy?
- Anh thật tàn nhẫn, mang em vào bệnh viện rồi không thấy anh lui tới nữa.
Lập Quân lạnh nhạt:
- Anh không muốn dây dưa với người quá phiền phức như em. Hơn nữa, anh
nói rõ rồi, anh không yêu em. Nếu anh tiếp tục nữa chỉ là lợi dụng em.
- Anh bắt đầu tán tỉnh Ngọc Bích rồi, phải không?
- Cô ấy chưa chồng, còn anh chưa vợ, anh có quyền. Cũng có thể là anh sẽ
yêu cô ấy và cưới cô ấy làm vợ.
Thúy Hòa lịm người nhìn Lập Quân. Anh ta thật tàn nhẫn, phải làm cho cô
đau đớn mới thôi.
Lập Quân đứng lên:
- Anh có việc phải đi, chào em. Sau này đừng xuất hiện trước mặt anh. Anh
không thích nhìn thấy em. Thấy em là anh trai của em, anh ta cướp tình của anh,
cho nên đừng dại dột yêu anh, vì anh sẽ làm cho em đau khổ đó.
Lập Quân bỏ đi. Thúy Hòa ngồi chết lặng. Quả thật, một chút tình nghĩa
cũng không. Thúy Hòa mím chặt đôi môi mình lại. Cô không thể dữ dằn vì như
thế Lập Quân sẽ chán cô hơn nữa. Làm sao để anh quay về với cô? Làm sao?
Những câu hỏi “Làm sao” quay quắt cả tâm hồn Thúy Hòa.


 

H

iếu ngồi xuống trước mặt ông Hiển, ông vui vẻ nhìn con trai:

- Con muốn nói chuyện với ba, chuyện con và Cát Tường, phải không?
- Dạ. Con muốn cưới Cát Tường, ba ạ.
- Mẹ con nhất định phản đối chứ gì.
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- Dạ. Xin ba giúp con.
- Dĩ nhiên là ba sẽ giúp con. Ba sẽ thuyết phục mẹ con, nhưng còn bên ông
Bằng nữa kìa.
Hiếu thở dài:
- Con và Cát Tường quyết định đi đăng ký kết hôn rồi, làm một tiệc cưới đơn
giản thôi. Yêu một người sao có quá nhiều ngăn trở khó khăn vậy hả ba? Cát
Tường nói với con là cậu Bằng đồng ý cho kết hôn, song phải là sang năm, sau
khi bộ phim “Biển tình” kết thúc.
- Đó cũng là một cách cậu Bằng muốn kéo dài thời gian khi không bằng lòng
con. Nhưng ba tin con và Cát Tường đợi được. Bền trí và kiên nhẫn, con sẽ
thành công.
Hiếu cảm động:
- Cám ơn ba đã ủng hộ con và cho con lời khuyên vàng ngọc.
- Hôm nay, con không đi làm sao?
- Dạ, con làm ca tối.
Hiếu xem đồng hồ, anh đứng lên:
- Con có hẹn với Cát Tường rồi đi làm luôn. Ba nói mẹ khỏi chờ cơm con.
- Ba biết rồi, con cũng nên để mắt tới em gái con một chút. Dạo này nó đi
suốt, ít khi ở nhà.
- Dạ.
Hiếu đi thay quần áo. Anh đến chỗ hẹn đã thấy Cát Tường ngồi đợi. Hiếu sà
xuống bên cạnh cô, âu yếm:
- Em đợi anh có lâu không?
- Không! Em cũng vừa đến. Anh uống nước ngọt nghen!
- Thôi, để anh gọi trà Lipton. Một lát, bảy giờ anh vào ca, anh vừa nói
chuyện tụi mình với ba.
Cát Tường lo lắng:
- Sao hả anh?
- Ba nói tùy mình. Ba sẽ giải thích cho mẹ hiểu.
- Bộ phim mới sẽ quay thời gian ít nhất là mười tháng đó anh. Em định
không nhận vì như vậy bắt anh đợi. Hơn nữa, phim quay ở miền quê miền
Trung, em và anh sẽ ít được gặp nhau.
Hiếu cười, cầm tay người yêu đưa lên môi hôn:
- Đâu có sao! Xa nhau để ngày sau mãi có nhau, anh phải chịu hy sinh chớ.
www.phuonghong.com

117

www.taixiu.com

Tác giả:Võ Nghiêm Dung

HOA BẤT TỬ

Cát Tường phụng phịu:
- Nhưng mà em sẽ nhớ anh.
- Thỉnh thoảng, anh sẽ đi thăm em, chịu chưa?
Cát Tường cười tươi:
- Chịu.
Hiếu vẫy tay gọi mang nước ra:
- Anh cũng cần có thời gian kèm cặp Thúy Hòa, lúc này nó quậy quá.
- Thật ra, Thúy Hòa không làm vợ anh Quân cũng tốt. Anh thấy hai người đó
đâu có hợp tánh nhau. May là em không ưng anh ấy. Anh ấy lúc này cặp bồ
lung tung luôn. Em sợ mấy ông chông bay bướm. Em đi xa, anh ở Sài Gòn bay
bướm, em biết được là anh biết tay em.
Hiếu phì cười:
- Anh đâu có điên. Có một mình em, anh đã khổ lên khổ xuống rồi.
- Vậy anh nói yêu em là khổ?
- Khổ vì bị ngăn cách đó, cô nàng Chuột Lắt ạ.
Cát Tường lườm Hiếu. Anh nhìn quanh không thấy ai, liền hôn vội lên chốt
mũi cô.
Cát Tường cười khúc khích:
- Lát nữa, anh đi làm, em cũng về nhà nghiên cứu kịch bản. À! Ngọc Bích
cũng được anh Quân mời một vai diễn đó anh, nhưng phim quay ở Sài Gòn.
Câu chuyện của hai người yêu nhau nói dường như không bao giờ dứt. Phải
dùng dằn một lúc, Hiếu mới đi được:
- Về nhà cẩn thận nhe em! Tới giờ làm rồi nên anh không đưa em về được.
Mai, anh đi tìm em.
- Được rồi, anh về đi mà.
Cát Tường đẩy vai Hiếu. Anh là như vậy đó, nói đi cũng phải năm mười phút
sau mới cất bước đi được. Từ lúc mới mười tuổi, cô biết tính anh là như vậy.
Thế mà sau những chuyện không đáng lại xảy ra, cô mới nhận ra rõ mình yêu
anh tha thiết, ước muốn chung đôi trở nên mãnh liệt vô cùng. Hiếu chạy đi còn
quay lại cười:
- Về nhà đi, Chuột Lắt ơi!
Cát Tường bật cười nhìn theo. Cô sắp đi theo làm đoàn phim, sắp xa anh,
chắc nhớ anh đến chết mất đi theo.
- Cát Tường!
Cát Tường quay lại, nhận ra Thúy Hòa, cô vui mừng:
www.phuonghong.com

118

www.taixiu.com

Tác giả:Võ Nghiêm Dung

HOA BẤT TỬ

- Chị Hòa, chị khỏe không?
Thúy Hòa lườm Cát Tường, mùi rượu bốc ra từ cô nồng nặc:
- Mày mong tao chết lắm hay sao mà thấy mặt tao là hỏi khỏe không?
- Đâu có! Chị không thích, mai mốt em sẽ không hỏi. Em với chị vào quán
uống nước nghen!
- Khỏi! Mày mời lơi tao thôi. Mày mới uống nước với anh Hiếu, hai người
vừa từ giã nhau muồi mẫn quá, ai mà không biết.
Cát Tường mỉm cười:
- Chị ghẹo em hoài. Đi chị!
Cát Tường nắm tay Thúy Hòa, song Thúy Hòa vùng tay ra, đôi mắt nhìn Cát
Tường đầy thù nghịch:
- Đừng có thân mật với tao, tao không thích. Tao ghét cay ghét đắng con
người mày. Anh Quân muốn cưới mày chớ không cưới tao. Trong lúc đó, mày
lại chỉ thấy anh “Hiếu Tồ” của tao. Bây giờ thì anh Quân đang theo Ngọc Bích,
ảnh còn nói nếu thích, ảnh sẽ cưới nó. Tao muốn chết quách đi thôi, nhưng lại
sợ không dám.
Cát Tường thương cảm:
- Chị nghĩ đến anh Quân làm gì cho khổ. Ảnh không đáng cho chị yêu đâu.
Có thể bây giờ chị thấy đau khổ vì mất anh ấy, nhưng còn hơn chị làm vợ của
một người có tính trăng hoa như anh ấy.
Thúy Hòa lại xô Cát Tường ra:
- Mày đừng có giả nhân giả nghĩa thương tao. Tao đến đây gặp mày là nói
cho mày biết đừng có mơ chuyện làm chị dâu của tao. Tao với má tao chống tới
cùng. Dang ra, đồ con chuột khó ưa!
Thúy Hòa bỏ đi, Cát Tường đứng lựng khựng nhìn theo. Cô thấy thương
Thúy Hòa hơn là ghét. Người con gái hạnh phúc là yêu và được yêu. Còn Thúy
Hòa, cô yêu Lập Quân đến độ để anh ta lợi dụng mình và sử dụng cô như miếng
chanh, sau khi hết nước thì vứt bỏ đi không thương tiếc.
Bao giờ Thúy Hòa mới chịu thức tỉnh mà quên đi một kẻ đã chà đạp mình.

www.phuonghong.com
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