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Chương 13
Đêm Vắng Sao

T

rên xe có tất cả năm người.

Tài xế và ông Nghiêm Lệ ngồi đằng trước, Khang Kiếm ngồi phía sau, hai
bên là hai người đàn ông đẹp trai mặt mày lạnh tanh. Có thể vì sợ anh nghĩ quẩn
nên suốt quãng đường, mắt hai người đàn ông đó cứ dán chặt vào Khang Kiếm.
Khang Kiếm lại bình tĩnh đến kỳ lạ, như thể đang đi công tác, nhàn nhã quan
sát cảnh vật vụt qua ngoài cửa sổ để cho mau qua quãng đường dài lê thê, bức
bối.
Khi nhìn thấy hai chữ Dư Châu trên biển chỉ đường, anh biết xe đã ra khỏi
địa phận Tân Giang. Nếu là án của Ủy ban Kỷ luật sở tại, địa điểm song quy sẽ
ở chính địa phương. Nếu là Viện Kiểm sát nhúng tay vào, thông thường sẽ song
quy tại nơi khác để tránh cho công tác điều tra bị ảnh hưởng bởi tình cảm. Mà
Viện Kiểm sát đã ra tay, tức là chứng cứ đã xác thực, lệnh bắt sẽ rất nhanh
chóng được đưa xuống.
Khang Kiếm chớp mắt, dịch người về phía sau, hai tay đặt trên đầu gối.
Hiện tại, càng ngày anh càng cách xa Bạch Nhạn hơn.
Đôi khi anh đã thầm nghĩ, nếu biết Hoa Hưng sẽ gây họa thì anh có tiếp tục
đến làm phiền Bạch Nhạn nữa không? Câu hỏi này đã không được thành lập, về
danh nghĩa, anh và cô đã từng là vợ chồng, trên thực tế cũng đã từng là vợ
chồng. Có thể nói, mười mấy ngày qua là những ngày vui vẻ và hạnh phúc nhất
của anh từ trước tới giờ. Nghĩ lại thật muốn bật cười, lúc đầu khi mới gặp Bạch
Nhạn, anh tưởng mình sẽ đứng từ trên cao quan sát cô, trở thành vị thần thao
túng vận mệnh của cô. Không ngờ, thực tế lại giáng cho anh một cái bạt tai nảy
lửa. Anh phải cảm ơn cái bạt tai này, khiến anh thấy được sự xấu xa của bản
thân, cũng thấy rõ được trái tim mình.
Chỉ có điều, thực sự cảm thấy rất có lỗi với Bạch Nhạn.
Ngồi trên chiếc xe này, anh từ trên chín tầng mây ngã nhào xuống đáy vực,
lại là vì một người phụ nữ khác. Nhớ lại khi đó anh thật sự quá sốt ruột, muốn
khẩn cấp đoạn tuyệt quan hệ với Y Đồng Đồng. Biết rõ nhược điểm của cô ta,
muốn cắt đứt đến cùng nên anh mới nhờ Hoa Hưng giúp đỡ.
Anh tưởng Hoa Hưng an toàn và nghĩa khí. Mấy năm nay anh đã giúp ông ta
rất nhiều, cũng đem lại cho tập đoàn Hoa Hưng rất nhiều ưu đãi. Có lần uống
say, Hoa Hưng lè nhè nói với anh: “Sếp Khang, anh liêm khiết như vậy cho ai
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nhìn? Trong thành phố này, từ quan nhỏ hơn đến quan to hơn anh, ai chẳng xòe
tay ra với tôi. Ngày lễ ngày Tết, phong bì tôi gửi đi chẳng ai trả lại, sao anh lại
chẳng hiểu sự đời như thế?”. Nghe xong anh chỉ cười, nói bây giờ tôi vẫn chưa
lập gia đình nên không thiếu tiền tiêu, một người no thì cả nhà không sợ đói.
Nếu sau này có việc gì cần kíp, tôi sẽ tới tìm ông. Hoa Hưng gật đầu như bổ củi.
Khang Kiếm từ từ nhắm mắt lại, đã tới nước này, không nói hối hận, cũng
không trách Hoa Hưng. Ông ta tuổi tác đã cao, ăn sung mặc sướng đã quen, đã
sớm mất đi nhuệ khí tuổi trẻ, lần này bị bắt không thể chịu đựng nổi. Nếu anh
đoán không nhầm, khi thẩm tra Hoa Hưng, tất nhiên họ sẽ trực tiếp hỏi về quan
hệ giữa anh và ông ta, nếu không, sao lại chỉ có một mình anh bị song quy?
Những chuyện khác, người khác chắc chắn không để cho Hoa Hưng nói ra.
Cho nên mới nói, đây là một cái bẫy được dàn dựng quá tinh vi, phía trên rải
đầy lá rụng và đất cát, chỉ đợi anh bước tới. Mọi việc đều đã đâu vào đấy, chỉ
còn thiếu một trận gió đông. Việc Hoa Hưng để công nhân của mình rút dao
chém công nhân đến từ nông thôn, chính là trận gió đông ấy.
Vòng qua hết lần này đến lần khác, lần này cuối cùng anh đã sập bẫy.
Quan trường như chiến trường, thắng làm vua, thua làm giặc, không có gì
phải than vãn cả, chấp nhận số phận đi!
Nhưng lòng không phải không buồn bã.
Không phải vì điều gì khác, dù bị quả báo thế nào cũng là hậu quả do những
hành vi sai trái của anh gây ra, bụng làm dạ chịu. Tại sao còn phải khiến Bạch
Nhạn vì anh mà liên lụy?
Khang Kiếm thở sâu, lòng rối bời vì hổ thẹn, áy náy và tiếc nuối, nhưng
đồng thời cũng cảm thấy ấm áp.
Giờ đây, anh đã mất đi tự do, mất đi sự nghiệp, nhưng trong lòng anh có
Bạch Nhạn, cuộc sống của anh không phải chỉ toàn tro tàn.
Chiếc xe bỗng chòng chành. Khang Kiếm mở mắt ra thì thấy chiếc xe đã ra
khỏi đường cao tốc và đang đi vào một con đường cấp huyện, chạy một lát rồi
tiến vào một trường đào tạo cán bộ nông thôn do Sở Nông nghiệp thành lập.
Tháng Chạp mùa đông, sân trường vắng lặng, cỏ cây đóng băng thành một
màu trắng xóa. Ngước mắt nhìn lên, trước một tòa nhà có vẻ như là nhà ăn có
hai ba người đang đứng nhìn ngó sang bên này, nhưng không dám lại gần.
- Trợ lý Khang, đi bên này.
Một người đàn ông túm lấy cánh tay Khang Kiếm rồi chỉ vào một tòa nhà ba
tầng.
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Khang Kiếm ngước mắt lên nhìn, mỗi ô cửa sổ của tòa nhà ba tầng đều có
hàng rào sắt chặn kín những tia sáng bên ngoài. Anh được đưa tới một căn
phòng ở tầng ba, bên trong trống không, chỉ có một cái bàn, hai cái ghế.
Đây chính là phòng thẩm tra song quy trong truyền thuyết, cũng là chốn
ngục tù không được gọi tên.
Khang Kiếm bình tình đưa mắt nhìn quanh rồi đi tới bên cửa sổ nhìn ra
ngoài.
Ông Nghiêm Lệ vẫy tay bảo những người khác ra ngoài rồi bước về phía
Khang Kiếm, vỗ lên vai anh:
- Kiếm Kiếm, đừng trách chú Nghiêm, lần này là án của Tỉnh ủy giao, chú
cũng bất lực, đành phải cố gắng tham gia để giảm bớt khổ sở cho cháu. Nhưng
người phụ trách trực tiếp là cán bộ bên Viện Kiểm sát Dư Châu.
Khang Kiếm ngoảnh lại cười:
- Không sao ạ, chú Nghiêm, chú cứ làm theo quy định. Chuyện lần trước,
cháu cảm ơn chú.
Ông Nghiêm Lệ thở dài:
- Ừ, Kiếm Kiếm, khi còn làm thư ký cho bố cháu, chú thấy cháu rất thận
trọng, sao lại dây dưa với loại con buôn như Hoa Hưng chứ!
- Nhân vô thập toàn. - Khang Kiếm nhún vai.
Thời kỳ đầu mới công tác, ông Nghiêm Lệ được điều đến Ban tuyên truyền
huyện Vân. Khi làm chủ tịch huyện, ông Khang Vân Lâm yêu cầu ông Nghiêm
Lệ làm thư ký cho mình. Sau khi quay về tỉnh, ông cũng đưa ông Nghiêm Lệ về
tiếp tục làm thư ký cho ông. Sau này làm bí thư Sở Tư pháp, ông Khang Vân
Lâm bèn điều ông Nghiêm Lệ tới công tác tại Ủy ban Kỷ luật. Ông Nghiêm Lệ
bản tính chính trực, làm việc nghiêm túc nên không được ủng hộ trên quan
trường. Nếu không có ông Khang Vân Lâm hỗ trợ, có lẽ đến giờ ông vẫn chỉ là
một viên chức quèn. Bây giờ, tốt xấu gì ông cũng đã là lãnh đạo cấp sở, chuyên
phụ trách điều tra các vụ nhận hối lộ của quan chức.
Với ông Nghiêm Lệ, ông Khang Vân Lâm cũng coi như là có ơn tri ngộ.
Chuyện trong gia đình ông, có lẽ ông Nghiêm Lệ là người ngoài duy nhất biết
hết sự tình.
- Chú đã cho người thông báo với bố mẹ cháu, để họ nhờ các bác cháu hoặc
một số mối quan hệ cũ tìm cách giúp.
Khang Kiếm lắc đầu cười nhẹ, chuyện này Viện Kiểm sát đã ra mặt, chứng
tỏ trong tay họ đã có một số bằng chứng. Quyền tạm giữ chỉ có 24 tiếng. Qua 24
tiếng mà không ra ngoài, có lẽ anh sẽ chính thức bị bắt giam. 24 tiếng - một
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ngày một đêm, các bác ở tận Bắc Kinh xa xôi, nước xa không cứu được lửa gần,
ông Khang Vân Lâm giờ đã về hưu, những mối quan hệ cũ lại còn chẳng mau
mau tránh cho xa, ai còn nể mặt ông nữa, chẳng có ai muốn đùa giỡn với pháp
luật cả.
- Phấn chấn lên. - Ông Nghiêm Lệ mệt mỏi cụp mắt xuống rồi đi ra ngoài.
Trời dần tối, căn phòng trống trải lạnh như một hầm băng, Khang Kiếm ngồi
lặng lẽ trên ghế.
Cửa mở ra, một người đàn ông bê một bát cơm bước vào. Không có nước,
không có rau, chỉ có một bát cơm trắng. Khang Kiếm nhận lấy, cầm đũa từ tốn
ăn, như thể đang ở trong một nhà hàng nào đó.
Người đàn ông ngỡ ngàng nhìn anh. Thông thường, các quan chức bị song
quy hoặc gào thét như điên, đòi sống đòi chết, hoặc ánh mắt đờ đẫn, không nói
lời nào. Lần đầu tiên ông ta nhìn thấy một phạm nhân tỏ vẻ như không có
chuyện gì như Khang Kiếm.
Khang Kiếm không dám ăn nhiều vì sợ lát nữa khát không chịu nổi, miễn
sao bụng không đói là được. Anh quen thuộc với quy trình này, những người
này sẽ không đánh đập hay chửi mắng anh, họ chỉ hủy hoại ý chí và tinh thần
của anh, ép anh phải khai ra tất cả.
Ăn cơm xong, khoảng bảy giờ hơn có hai người đàn ông bước vào, ông cao
hơn họ Lưu, người thấp hơn họ Chung.
Ông Lưu, kiểm sát viên của Viện Kiểm sát, phụ trách tra hỏi, người họ
Chung ghi chép.
- Khang Kiếm, có người tố cáo khi phụ trách mảng xây dựng ở thành phố
Tân Giang, anh đã có hành vi nhận hối lộ. Bây giờ chúng tôi cho anh một cơ
hội, thành thật thì sẽ được khoan hồng. - Ông Lưu nói.
Khang Kiếm nhìn thẳng vào ông ta:
- Nếu đã có người tố cáo, các ông có đầy đủ chứng cớ thì cứ trực tiếp kết án
là được.
Ông Lưu nhướn đôi mày rậm:
- Anh tưởng chúng tôi đang dọa anh hả? Được, tôi hỏi anh, anh có quen Hoa
Hưng không?
Khang Kiếm gật đầu:
- Quen, ông ta là một doanh nhân ưu tú của Tân Giang.
Ông Lưu hừ mũi khinh miệt:
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- Ông ta đã khai ra, tháng Năm năm ngoái, ông ta đã chuyển nhượng cho anh
một chiếc xe thể thao trị giá 50 vạn tệ với giá chỉ ba vạn tệ, đồng thời còn tặng
cho anh một căn hộ độc thân cao cấp với đầy đủ trang thiết bị ở trung tâm thành
phố, giá thị trường lên đến một triệu tệ. Có chuyện này không?
Khang Kiếm mím môi, anh còn nhớ khi đó anh đã nói với Hoa Hưng rằng
căn hộ đó chỉ cho Y Đồng Đồng được quyền sử dụng chứ không có quyền sở
hữu. Một khi Y Đồng Đồng rời khỏi Tân Giang, căn hộ đó vẫn sẽ trả lại cho
Hoa Hưng, còn chiếc xe, thực ra là mua rẻ.
- Sao không nói gì? - Ông Lưu cau mày - Anh đừng nói với tôi rằng anh
không phải là chủ nhân của chiếc xe và căn hộ đó.
Ông ta rút mấy tờ giấy từ chiếc túi xách mang theo bên mình ra:
- Chúng tôi đã điều tra, đây là khẩu cung của Hoa Hưng, còn đây... - Ông ta
đứng thẳng dậy, nhếch mép mỉa mai - Là chữ ký xác nhận của chủ hộ - Y Đồng
Đồng.
Khang Kiếm sững sờ.
- Y Đồng Đồng, giáo viên mỹ thuật trường trung học Tân Giang, bạn gái cũ
của anh. Vì muốn đá cô ta để kết hôn với người phụ nữ khác, anh đã dùng chiếc
xe và căn hộ làm quà chia tay để đạt được mục đích. Đây là chứng minh nhân
dân của chủ xe, đây là bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu của căn hộ, tất cả
đều đứng tên Y Đồng Đồng.
Khang Kiếm nhìn ba chữ “Y Đồng Đồng” trên giấy chứng nhận quyền sở
hữu nhà, bóng đen u ám như một quả núi đè lên người anh. Hoa Hưng không
biết anh muốn chia tay với Y Đồng Đồng, chắc chắn ông ta tưởng nhầm rằng
anh muốn vỗ về Y Đồng Đồng nên mới tự ý chủ động giúp anh tăng giá trị món
quà lên.
- Sao? Chúng tôi không bóp méo hình tượng sáng chói của anh chứ? - Ông
Lưu lấy tờ giấy về, nhắm mắt lại rồi nói tiếp - Đây chỉ là một phần thôi, tháng
Chín năm nay, Hoa Hưng còn biếu anh hai triệu tệ tiền mặt nữa.
- Hai triệu tệ? - Khang Kiếm sửng sốt.
- Anh Khang, đừng có tỏ vẻ vô tội. Thực ra anh rất thông minh, khi nhận hối
lộ, anh không hề ra mặt, lúc thì là người tình, lúc thì là vợ cũ. Chúng tôi đặt
nghi vấn nghiêm trọng về việc anh đang tẩu tán tài sản trá hình.
- Ông nói hai triệu tệ này đưa cho vợ cũ của tôi? - Khang Kiếm rối mù.
Ông Lưu gật đầu:
www.vuilen.com

170

Tác Giả: Lâm Địch Nhi

Người Dịch: Đỗ Uyên Chi

HOA HỒNG GIẤY

- Ngày 24 tháng 9, Bạch Nhạn - vợ cũ của anh đã nhận hai triệu nhân dân tệ
tại văn phòng của Hoa Hưng, ông ta còn sai thư ký đưa cô ta đến ngân hàng.


 

B

ạch Nhạn biết được tin Khang Kiếm bị đưa đi là sau ca mổ buổi trưa.

Một thanh niên đi xe máy đâm vào một chiếc ôtô Ford, lúc đưa tới bệnh
viện, cả người cậu thanh niên như tắm trong máu. Ca mổ này kéo dài bốn tiếng
đồng hồ, lúc đi ra đã là hai giờ, bụng Bạch Nhạn lép kẹp, nôn nao, dạ dày đau
quặn.
Rửa tay xong, cô cởi mũ y tá rồi định đi uống một tách trà nóng cho ấm
bụng. Vừa ra khỏi phòng mổ đã nhìn thấy Giản Đơn và Liễu Tinh đứng bên
ngoài. Vẻ nghiêm trọng trên khuôn mặt họ khiến tim cô chùng xuống.
Giản Đơn đã đến được một lúc, nghe nói Bạch Nhạn đang tham gia ca mổ,
anh bèn quay đi tìm Liễu Tinh. Khi gặp nhau, họ đều hơi mất tự nhiên. Giản
Đơn nhanh chóng đè nén sự thất vọng trong lòng xuống rồi kéo Liễu Tinh sang
một bên.
Nghe anh kể xong, Liễu Tinh hoảng lên, sếp Khang thật sự nhận hối lộ ư?
Anh ấy có phải vào tù không? Nếu vào tù thì phải bao lâu sau mới được ra?
Giản Đơn lập tức trừng mắt nhìn cô, không được nói lung tung, mọi việc còn
chưa điều tra sáng tỏ, bây giờ điều quan trọng là phải an ủi Bạch Nhạn, rồi còn
phải tìm người nghĩ cách.
Liễu Tinh cuống quít gật đầu, trong lòng xót xa thay cho Bạch Nhạn, hai
người họ mới quay lại với nhau chưa được bao lâu thì đã phải chịu cú sốc này.
- Xảy ra chuyện gì thế? - Bạch Nhạn mỉm cười hỏi Giản Đơn rồi dẫn họ tới
phòng hồ sơ, ở đó không có ai, nói chuyện tiện hơn.
- Em nói đi. - Nhìn gương mặt mệt mỏi của Bạch Nhạn, trong lòng không
nỡ, Giản Đơn bèn đẩy Liễu Tinh một cái.
Liễu Tinh lắc đầu:
- Anh biết nhiều, anh nói đi.
Cô đi tới, ôm chặt lấy Bạch Nhạn:
- Nhạn, cậu phải kiên cường nhé.
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Bạch Nhạn cười:
- Làm gì thế này! Giản Đơn, có phải chức thị trưởng của sếp Khang bị người
khác cướp mất rồi không?
Giản Đơn cúi gằm đầu:
- Không phải là bị cướp, mà sếp Khang xảy ra chuyện rồi.
Anh đem mọi chuyện lúc sáng kể lại tỉ mỉ.
Bạch Nhạn bê tách trà lên, nhấp từng ngụm nhỏ, rất lặng lẽ.
- Cụ thể là những chuyện gì, không ai rõ sao? - Bạch Nhạn hỏi.
- Trước khi chưa có lệnh bắt chính thức thì không ai biết được. - Giản Đơn
trả lời.
- Có thể tìm người nghe ngóng không?
- Tối nay bí thư Khang và Giám đốc Lý tới Tân Giang, tới lúc đó chúng ta sẽ
xem tình hình của họ thế nào.
- Nếu thật sự nhận hối lộ thì phạt tù bao nhiêu năm?
- Nhận hối lộ năm nghìn tệ đã được coi là phạm tội. Tiền nhận hối lộ phải
hoàn trả lại, nếu con số đó là 500.000 tệ thì ít nhất phải mười năm. Bạch Nhạn,
em đừng nghĩ quẩn, sếp Khang sẽ không có chuyện gì đâu. Lần này là do có
người ganh tị với việc anh ấy trúng cử nên vu oan cho anh ấy thôi. - Giản Đơn
ra sức an ủi Bạch Nhạn.
- Liễu Tinh, đi mua bánh mì hộ mình, mình đói phát điên lên rồi. - Bạch
Nhạn quay sang nói với Liễu Tinh.
Liễu Tinh gật đầu rồi đi ra ngoài.
- Anh Giản, có phải bây giờ chức thị trưởng xây dựng sẽ rơi vào tay Lục
Địch Phi không? - Bạch Nhạn cố ý bảo Liễu Tinh đi là vì có một số chuyện, cô
sợ Liễu Tinh biết được sẽ càng thêm lo lắng.
- Có lẽ vậy. Công việc của sếp Khang, bí thư Lục đã tiếp quản rồi. - Giản
Đơn thở dài than vãn - Giậu đổ bìm leo, bây giờ trong Ủy ban ai nấy đều dè bỉu
sếp Khang, còn Lục Địch Phi đi tới đâu cũng có người theo đuôi nịnh bợ, buổi
tối có người mở tiệc chúc mừng anh ta ở khách sạn, anh... còn phải tham gia
nữa.
- Đi đi, vì miếng cơm manh áo, chịu ấm ức một chút có đáng là gì. À, bố mẹ
của sếp Khang đến rồi sẽ ở đâu?
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- Ngoài khách sạn ra thì còn ở đâu được! Ủy ban thành phố không thể ra mặt
đón tiếp họ được.
- Anh Giản, anh giúp em liên hệ với khách sạn rồi gọi điện cho bố mẹ anh
ấy, bảo họ sau khi tới Tân Giang thì đến thẳng khách sạn, buổi tối em sẽ đến đó
với họ. Chỗ em nhỏ quá, phòng ốc lại lạnh, họ lớn tuổi rồi ở không tiện.
Nói xong, Bạch Nhạn rút trong ví ra một tấm thẻ:
- Anh sắp xếp cho họ căn phòng tốt một chút, họ sống dư dả quen rồi, lúc
này đừng để họ cảm thấy bị tiếp đãi quá chênh lệch, nếu không sẽ càng buồn
thêm.
Giản Đơn nhận tấm thẻ rồi nhìn Bạch Nhạn, lòng chấn động:
- Bạch Nhạn, sếp Khang rất yêu chị.
Không nghĩ được phải nói gì, nửa ngày trời Giản Đơn mới rặn ra được một
câu.
Anh xấu hổ gãi đầu:
- Tôi đi theo anh ấy mấy năm rồi, thấy anh ấy mất kiểm soát đều là vì chị.
Khi đi công tác, lúc nói chuyện, anh ấy thích nhất là kể chuyện Bạch Nhạn nhà
tôi thế này thế nọ, lúc nói, khuôn mặt vô cùng rạng rỡ.
Bạch Nhạn đỏ mặt bĩu môi:
- Anh ấy yêu em là đúng rồi, bởi vì em tốt mà!
- Tự cao tự đại.
Họ cùng bật cười, bầu không khí căng thẳng phút chốc dễ thở hơn.
Đúng lúc này, Liễu Tinh bước vào, Bạch Nhạn nhận bánh mì rồi nhờ Liễu
Tinh tiễn Giản Đơn về, cô nói muốn được yên tĩnh một mình.
Liễu Tinh lúc này, bảo sao nghe vậy.
Hai người họ đi rồi, Bạch Nhạn còn chưa ăn xong bánh mì đã nghe thấy bên
ngoài có tiếng bước chân thình thịch và tiếng Lãnh Phong đang hỏi: “Y tá Bạch
đâu?”
- Em ở đây! - Bạch Nhạn mở cửa, lên tiếng.
Bước vào nhìn thấy Bạch Nhạn, vẻ mặt căng thẳng của Lãnh Phong liền giãn
ra:
- Em... vẫn ổn chứ?
Bạch Nhạn mỉm cười tươi tắn:
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- Chỉ có đói quá nên đau dạ dày, còn lại đều ổn cả.
- Bạch Nhạn, em... biết Khang Kiếm xảy ra chuyện chưa?
Thị trưởng mới ra lò, mông còn chưa kịp chạm vào ghế đã bị song quy, tin
tức này lan nhanh như vũ bão, trong nháy mắt đã truyền khắp đông tây nam bắc
thành phố Tân Giang. Lúc ngồi khám bệnh, Lãnh Phong nghe thấy hai bệnh
nhân bên ngoài hăng say bàn luận. Vừa nghe thấy tên Khang Kiếm, tai anh liền
dỏng lên, điều đầu tiên anh nghĩ đến là Bạch Nhạn có chịu nổi hay không?
- Vâng. - Bạch Nhạn khẽ gật đầu.
Lãnh Phong đăm chiêu nhìn cô, kinh ngạc trước sự lãnh đạm của cô:
- Bây giờ em định thế nào?
- Chuẩn bị đi đưa cơm tù cho anh ấy chứ sao nữa, nếu anh ấy thật sự phạm
pháp. - Bạch Nhạn nhíu mày với vẻ tinh nghịch.
- Bạch Nhạn - Lãnh Phong đặt tay lên vai cô - Anh ta vì một người phụ nữ
khác mà nhận hối lộ, em không đáng phải làm như vậy.
- Đúng thế, anh ấy là tên khốn kiếp, trừng phạt anh ấy là đúng.
- Bạch Nhạn, anh đang nói chuyện nghiêm túc với em. - Lãnh Phong khóc
dở mếu dở trước thái độ nửa đùa nửa thật của cô.
Bạch Nhạn thu nụ cười lại, ngẩng đầu lên, nghiêm nghị nói:
- Lãnh Phong, em biết anh định nói gì với em, em cũng chưa từng nói anh ấy
là người đàn ông hoàn hảo. Ở một số phương diện, anh ấy thật sự khiến người ta
chán ghét và kinh tởm, nhưng đó đều đã là chuyện quá khứ. Cái em cần là hiện
tại và tương lai của anh ấy.
- Anh ta còn có tương lai không? Nếu thật sự phạm tội thì những năm tháng
tươi đẹp nhất của anh ta sẽ phải trải qua sau song sắt. Tới khi được thả ra thì anh
ta đã bốn mấy năm mươi tuổi rồi, chỉ là một lão già mà thôi. - Lãnh Phong ác
cảm nghĩ, Bạch Nhạn có phải là hơi ngốc nghếch không?
- Cũng có khả năng không thật sự phạm tội. - Bạch Nhạn nói một cách lạc
quan.
Lãnh Phong liếc cô:
- Em...
Anh xoa đầu cô, cô còn quá trẻ, quá ngây thơ. Ủy ban Kỷ luật và Viện Kiểm
sát tỉnh đã hành động lớn như vậy, còn có thể giả được sao.
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Sự si tình của cô với Khang Kiếm, cũng giống như của anh dành cho cô. Biết
rõ cô yêu một người đàn ông khác nhưng vẫn không kìm chế được vẫn đem cô
đặt vào trong tim, thấy cô có chỗ nào không ổn, lòng vẫn cứ đau. Cô cũng biết
Khang Kiếm vì ai mà phạm tội, nhưng vẫn quyết không thay lòng.
Bọn họ là hai kẻ ngốc.
Lòng Lãnh Phong chua xót. Anh nhìn chiếc bánh mì khô khốc mà cô đang
cố nuốt vào, dịu giọng nói:
- Đừng ăn nữa, anh đưa em tới tiệm Yoshinoya(1) mới mở ở đối diện cổng
bệnh viện ăn món gì cho nóng.
Bạch Nhạn xua tay:
- Thôi, buổi chiều còn có ca mổ, em phải đi làm.
- Bây giờ em vẫn có thể bình tĩnh đi làm sao?
- Có gì mà không thể? - Bạch Nhạn phủi vụn bánh mì trên tay rồi uống một
ngụm nước thật to - Binh đến thì tướng đỡ, nước dâng thì đất chặn. Từ nhỏ tới
giờ em đã quá quen với từ “bất ngờ” rồi. Càng là lúc xảy ra chuyện bất ngờ,
càng là lúc phải bình tĩnh, sau đó mọi chuyện sẽ qua.
- Hy vọng em thật sự lạc quan như vậy. - Lãnh Phong than khẽ.
- Bi quan thì có thể thay đổi mọi thứ không? - Bạch Nhạn hỏi lại, ánh mắt
trong veo, sắc bén.
Buổi chiều tan làm, Bạch Nhạn nhận được điện thoại của Giản Đơn. Ông
Khang Vân Lâm và bà Lý Tâm Hà ở tại khách sạn tổ chức hôn lễ của cô và
Khang Kiếm trước đây.
- Mình đi cùng cậu tới đó. - Liễu Tinh chủ động đề nghị, cô đã từng gặp bà
mẹ chồng cũ bị bại liệt của Bạch Nhạn, bà ta không phải là lợi hại bình thường
không đâu.
- Để làm gì, cậu cho rằng bọn họ sẽ làm gì mình? - Bạch Nhạn vừa mặc áo
khoác vừa lườm cô nàng một cái.
- Người ta quan tâm cậu mà. Nhạn, nếu cậu thấy buồn thì cứ khóc đi, không
ai chê cười cậu đâu. Cậu đừng quan tâm đến ánh mắt của mọi người trong bệnh
viện.
- Mình chẳng có gì là buồn cả, hiện tại Khang Kiếm đã chính thức bị bắt đâu,
chỉ đang điều tra theo thủ tục thôi. - Bạch Nhạn nhún vai tỏ vẻ không có gì Nhà họ là gia đình quan chức nên rất trọng thể diện, chuyện này dù đã loan đi
khắp nơi thì họ cũng vẫn tự cho là mới chỉ rơi vào đầu nhà họ thôi, vì thế cậu
đừng gây thêm rắc rối cho mình nữa.
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Liễu Tinh không nói gì, nhưng trong lòng lại khẳng định Bạch Nhạn yêu sếp
Khang thật lòng, việc gì cũng suy tính chu toàn cho anh. Khi anh gặp nạn, cô
nặng nề đối mặt với mọi việc, nếu không phải là yêu, ai có thể làm được như
thế?
Trên đường, gió Bắc thốc vào mặt khiến Bạch Nhạn rùng mình. Cô ngẩng
đầu nhìn màn đêm, vài bông tuyết trắng đang bay lả tả. Tuyết lại rơi rồi.
Đêm nay, sếp Khang ở nơi đó, chắc là lạnh lắm!
Mắt bỗng cay cay, cô phải ra sức chớp mắt mới có thể nén lại được, rồi lại
bước tiếp về phía trước trong gió tuyết.
Chiếc xe buýt dừng lại bên cạnh khách sạn, cô đội tuyết bước tới. Sau lớp
cửa kính, trong khách sạn nguy nga tráng lệ, đàn ông cà vạt thẳng tắp, phụ nữ
xiêm y là lượt, bên trong và bên ngoài đúng là hai mùa cách biệt.
Người gác cửa mở cửa cho Bạch Nhạn, cô vào thang máy, đi thẳng lên tầng
mười.
Ra khỏi thang máy, vừa mới rẽ thì đã nghe thấy tiếng khóc vọng ra từ một
căn phòng. Cô đứng trên tấm thảm mềm mại, dựa lưng vào tường hít mạnh mấy
hơi, cảm thấy đã tự nhiên hơn một chút mới đưa tay gõ cửa.
- Là con à... - Vừa nhìn thấy Bạch Nhạn, ông Khang Vân Lâm đã vội đưa
mắt tránh đi theo bản năng rồi rụt người lùi về phía sau. Ông nhớ tới cái đêm ở
huyện Vân, đó là bí mật ông chưa từng tiết lộ cho ai, bí mật khiến ông không tài
nào thở được. Mỗi lần nhớ tới là một lần tim ông thắt lại, như thể bệnh tim tái
phát, mặt tái xanh, hơi thở nặng nề, toàn thân co rúm.
Mặc dù Bạch Nhạn không giống bà Bạch Mộ Mai lắm, nhưng cũng có vài
nét tương tự. Nhìn thấy cô, dường như buổi tối ác mộng đó lại hiện về trước mắt
ông.
Ấp ủ mơ ước đi theo tiếng gọi của tình yêu, ông tới huyện Vân. Buổi tối bà
Bạch Mộ Mai có buổi diễn nên ông không kinh động tới bà, muốn khiến bà bất
ngờ. Lần trước hẹn hò ở Tân Giang, sau cơn ân ái, ông nói muốn tới huyện Vân
gặp bà, bà Bạch Mộ Mai nói với ông rằng cửa nhà bà luôn luôn rộng mở, chìa
khóa dự phòng dành cho ông đặt dưới một chậu cây leo.
Quả thật ông đã tìm thấy chìa khóa dưới chậu cây leo, mở cửa bước vào,
quan sát xung quanh, sau đó ngồi trên ban công, mở một chai rượu vang uống
với trời đêm.
Ông không bật đèn.
Nửa đêm, đang gà gật trên sofa thì ông bỗng nghe thấy tiếng chuông cửa nên
ngẩng đầu lên. Chưa kịp đứng dậy, ông đã nhìn thấy một đôi trai gái quấn lấy
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nhau loạng choạng bước vào, họ hôn nhau cuồng nhiệt, tay vội vã cởi áo nhau,
người phụ nữ yêu kiều run rẩy, người đàn ông hơi thở dồn dập. Ông Khang Vân
Lâm chết lặng, họ không thèm vào phòng mà diễn một màn ái tình sống động,
ngay trong phòng khách, ngay trước mặt ông.
Sau cơn mây mưa, mái tóc dài của bà Bạch Mộ Mai xõa tung trên bờ vai
trắng muốt, ánh mắt đờ dại như một con rắn cuộn tròn biếng nhác. Vẻ mặt này,
ông đã nhìn thấy không chỉ một lần. Một cảm giác tanh nồng dâng lên trong
bụng, ông ra sức cắn chặt môi.
Sau khi người đàn ông ra về, ông từ từ tiến về phía bà Bạch Mộ Mai.
Bà Bạch Mộ Mai sững sờ, nhưng không hề hoảng hốt, cười hỏi ông đến từ
bao giờ.
Ông nhắm mắt lại, ông nói ông sẽ quên hết mọi chuyện đã chứng kiến tối
hôm nay, bởi vì bà chỉ có một thân một mình nên khó tránh được nhu cầu về
sinh lý. Nhưng sau khi họ kết hôn, bà phải giữ nghiêm đạo làm vợ. Lúc này,
ngọn lửa tình trong trái tim ông Khang Vân Lâm vẫn chưa hề nguôi.
- Sau khi kết hôn? - Bà Bạch Mộ Mai kinh ngạc.
- Đúng, bây giờ anh đã về hưu, không còn gì phải lo lắng nữa. Anh muốn kết
hôn với em.
Thắt chặt chiếc đai váy ngủ, bà Bạch Mộ Mai cười như hoa rung đầu ngọn
gió. Bà sờ lên khuôn mặt lấm tấm đồi mồi của ông Khang Vân Lâm.
- Vân Lâm, sao anh càng già càng ấu trĩ thế?
Ông ngỡ ngàng nhìn bà.
- Tôi đây không phải là Đức mẹ, cũng chẳng phải là viện phúc lợi xã hội mà
thích thu nạp những ông già cô đơn lưu lạc. Anh có vợ có con, dựa vào cái gì
mà tôi phải nuôi anh?
- Em không yêu anh sao?
- Tình yêu là kiến trúc thượng tầng, chắc chắn phải cần cơ sở hạ tầng vững
chắc. Bây giờ, anh lấy cái gì để yêu tôi đây? Nếu anh có cơ thể tráng kiện, tôi có
thể tập trung vào khoái lạc cơ thể; nếu anh có quyền, tôi có thể hưởng thụ hư
vinh của một phu nhân quan lớn. Bây giờ anh chẳng là cái gì cả, tại sao tôi phải
yêu anh? - Bà Bạch Mộ Mai xoay người lại, mặt lạnh đi.
Ông Khang Vân Lâm giận run người:
- Hai mươi tư năm trước, em không nói như thế.
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- Nếu anh vẫn là Khang Vân Lâm của hai mươi tư năm về trước, tôi sẽ yêu
anh. Giờ anh có phải không? - Bà Bạch Mộ Mai quay lại nhìn ông bằng vẻ mặt
chán ghét - Tôi quen một ông chủ khách sạn, để tôi gọi điện bảo anh ấy đặt
phòng giúp anh, anh về sớm đi!
Bà bước ngang qua người ông, vứt chai rượu vang và ly rượu của ông vào
thùng rác, chau mày mở cửa sổ rồi lẩm bẩm:
- Hôi quá đi mất.
Một điều gì thiêng liêng trong trái tim ông Khang Vân Lâm vỡ vụn, vị tanh
nồng kia cuối cùng không thể kìm nén được, bèn vọt ra ngoài.
Hơn một tháng nay, ông như đứa trẻ không có năng lực hành vi, sống trong
trạng thái mơ màng, hoảng hốt, trước sau không muốn đối diện với tất cả mọi
việc. Ông biết, một khi đối diện, ông sẽ thấy mình đáng thương và đáng ghét
biết bao. Người phụ nữ mà ông tưởng rằng yêu thương mình sâu đậm, kỳ thực
lại là một người đàn bà bạc tình vô liêm sỉ, còn người phụ nữ mỗi sáng vẫn ngồi
trên xe lăn tới bên giường ông hỏi “Tối qua ngủ có ngon không?” mới là người
quan tâm tới ông thực sự.
Ông còn mặt mũi nào nhìn vào mắt bà Lý Tâm Hà đây?
Cuộc đời này, coi như sống đã uổng công.
Ông hổ thẹn trốn trong chăn rơi nước mắt, không ăn không uống, chỉ muốn
chết đi cho xong. Cho tới khi nhận được điện thoại báo tin Khang Kiếm xảy ra
chuyện, ông mới tỉnh táo lại được. Hai vợ chồng nắm chặt tay nhau, cùng ngồi
xuống bàn bạc tìm cách giải quyết. Bây giờ không được phép nghĩ ngợi lung
tung nữa, con trai mới là quan trọng nhất. Trước tiên ông gọi điện cho các bác ở
Bắc Kinh, sau đó phát huy những mối quan hệ trước đây, hỏi han, nhờ vả khắp
nơi.
Đến lúc này, coi như ông Khang Vân Lâm đã thấu hiểu được thế nào là qua
cầu rút ván. Mấy mối quan hệ cũ đó, hoặc là không nghe điện thoại, hoặc là ấp
úng nói không có cách gì, không giúp được. Một người bạn khá thân với ông
nói, bí thư Khang ơi, đây là vụ án mà sếp trên tỉnh trực tiếp theo dõi, yêu cầu rất
nghiêm ngặt, chúng tôi cũng lực bất tòng tâm.
Hai ông bà thấy lòng lạnh lẽo, đoán ngay ra được gốc rễ của sự việc có liên
quan đến việc tuyển chọn chức thị trưởng xây dựng, liền vội vàng tới Tân
Giang, chỉ có thể đợi xem các ông bác ở Bắc Kinh có nhờ được người cao nhất
của Viện Kiểm sát giúp cho hay không.
Vào khách sạn, không còn cảnh tiền hô hậu ủng như trước kia, con trai lại
không rõ tình hình thế nào, hai ông bà ngồi ủ rũ nhìn nhau, không khỏi cảm
thấy buồn tủi, đưa tay lau nước mắt.
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- Ai thế? - Thấy ông Khang Vân Lâm đứng ngẩn ra ở cửa, bà Lý Tâm Hà
cuống lên, lo sợ có chuyện gì không hay xảy ra.
- Bác Lý, là con. - Bạch Nhạn lên tiếng.
Ông Khang Vân Lâm cố nén nỗi hổ thẹn trong lòng, dịch người sang một
bên để Bạch Nhạn đi vào.
- Cô đến đây làm gì? - Nhìn thấy Bạch Nhạn, bà Lý Tâm Hà lập tức trừng
mắt cảnh giác, sẵn sàng đón đầu.
Bạch Nhạn mỉm cười đặt chỗ hoa quả mua trên đường lên bàn:
- Con tới thăm hai bác! Mọi người vẫn chưa ăn cơm đâu nhỉ, chúng ta cùng
xuống dưới ăn.
Bà Lý Tâm Hà nhìn ông Khang Vân Lâm, ông Khang Vân Lâm cũng ngỡ
ngàng như bà.
- Cô tới chế giễu chúng tôi phải không? - Chỉ có thể nghĩ được tới thế, bà Lý
Tâm Hà bèn ngạo mạn hất cằm lên - Có điều cô phải thất vọng rồi. Khang Kiếm
nhà chúng tôi chỉ bị điều tra theo thủ tục mà thôi, không thể có chuyện gì xảy ra
được. Chỉ mấy ngày nữa nó sẽ quay lại làm việc.
Bạch Nhạn nhìn bà Lý Tâm Hà với vẻ thông cảm:
- Con không nghĩ rằng Khang Kiếm sẽ xảy ra chuyện gì. Anh ấy không ở
Tân Giang nên không thể tiếp đãi hai bác, vì thế con thay mặt anh ấy.
Bà Lý Tâm Hà và ông Khang Vân Lâm đều sững người.
- Bên ngoài tuyết đang rơi nên rất lạnh, hai bác đừng ra ngoài nữa, cố gắng ở
lại trong khách sạn. Chúng ta ăn trong phòng hay xuống dưới ăn ạ? - Bạch Nhạn
nhìn khắp căn phòng, rất rộng rãi, thuận tiện cho xe lăn di chuyển.
- Cô đang giở trò gì? - Bà Lý Tâm Hà phòng thủ theo bản năng. Ông Khang
Vân Lâm đã dần hồi phục lại lý trí, ông xiết tay vợ an ủi, bảo bà đừng lên tiếng.
Ông còn nhớ trước khi đi huyện Vân, ông đã tới gặp Bạch Nhạn. Bạch Nhạn
khuyên ông đừng đi, cũng ngầm ám chỉ việc bà Bạch Mộ Mai là người như thế
nào, chỉ có điều khi đó ông vẫn đang mờ mắt trước tình yêu nên không để vào
tai.
Cô gái này, tấm lòng lương thiện, không giống Bạch Mộ Mai.
- Buổi chiều hai bác đã ăn đồ lót dạ nên không thấy đói. Con ngồi đi. - Ông
Khang Vân Lâm kéo ghế cho Bạch Nhạn.
Bạch Nhạn mỉm cười, nhanh nhẹn lấy ra hai quả táo mang vào phòng vệ sinh
rửa, sau đó lấy dao gọt vỏ. Gọt xong, cô đưa cho bà Lý Tâm Hà trước.
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Ngơ ngác trước hành động của cô, bà Lý Tâm Hà sững sờ nhìn Bạch Nhạn.
- Con nó đưa cho, bà mau cầm lấy đi! - Ông Khang Vân Lâm khẽ đẩy bà.
Bà nhận lấy, cầm miếng táo trong tay như phải bỏng.
- Bác Khang, chuyện của Khang Kiếm, bác đã nghĩ được cách gì chưa ạ? Gọt táo cho ông Khang Vân Lâm xong, Bạch Nhạn mới ngẩng đầu lên, nghiêm
túc đi thẳng vào vấn đề.
Ông Khang Vân Lâm lắc đầu:
- Bác mới chỉ nghe ngóng bên Sở Công an tỉnh, Hoa Hưng khai rằng hắn ta
đã tặng nhà, xe và tiền cho Khang Kiếm, không biết thật giả thế nào, bây giờ
Viện Kiểm sát đang tìm chứng cứ và xác minh. Nói thật, bác không tin Khang
Kiếm sẽ làm chuyện ngu ngốc, nhà bác không thiếu tiền, nhà và xe nó đều có.
Bạch Nhạn trầm ngâm một lúc rồi nói:
- Bác trước là bí thư Sở Tư pháp, quản lý bên Ủy ban Kỷ luật và Viện Kiểm
sát, có thể hỏi thăm được tình hình hiện giờ của Khang Kiếm không ạ?
Ông Khang Vân Lâm cười khổ:
- Bác bây giờ là phượng hoàng thất thời, còn không bằng một con gà, huống
hồ chuyện này do đích thân chủ tịch tỉnh Lục can thiệp, ai mà chẳng lo cho cái
mũ ô sa trên đầu mình.
- Chủ tịch Lục ạ?
- Chính là bố của Lục Địch Phi.
Bạch Nhạn gật đầu:
- Cái gọi là lấy chứng cớ nghĩa là thế nào ạ?
- Tức là xác minh với tất cả những người có liên quan, cũng có thể sẽ hỏi tới
con đó. Kiếm Kiếm có dặn con điều gì không?
- Anh ấy bảo con nhớ rằng con là vợ cũ của anh ấy, tất cả tài sản đều là của
con nên có, không liên quan gì đến anh ấy.
Ông Khang Vân Lâm và bà Lý Tâm Hà đưa mắt nhìn nhau, Kiếm Kiếm
đang bảo vệ con bé?
- Hai đứa bây giờ... là quan hệ gì? - Không nhịn được nữa, Bà Lý Tâm Hà
nêu ra nghi vấn trong lòng.
Bạch Nhạn mỉm cười nhẹ nhàng:
- Nếu con nói bọn con đang yêu nhau, bác Lý, bác có giận không?
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- Nếu hai đứa yêu nhau thì đã không ly hôn. - Bà Lý Tâm Hà hổ thẹn nhíu
mày, không hiểu đầu đuôi thế nào.
Bạch Nhạn chỉ cười không đáp rồi quay sang nói chuyện với ông Khang Vân
Lâm thêm một lát. Biết được họ đang đợi điện thoại của mấy ông bác ở Bắc
Kinh, cô bèn cáo từ, nói ngày mai sẽ tới thăm họ.
- Con bé đó đang giở trò gì thế? - Đợi cô về rồi, bà Lý Tâm Hà hỏi ông
Khang Vân Lâm.
- Đừng nghĩ xấu cho người khác, Kiếm Kiếm bảo vệ con bé như vậy, chứng
tỏ quan hệ giữa hai đứa nó rất tốt.
Bà Lý Tâm Hà định nói con bé đó cũng biết mê hoặc người khác giống mẹ
nó, nhưng nhìn khuôn mặt tiều tụy của ông Khang Vân Lâm, những lời định nói
ra lại nuốt vào trong.
Ra khỏi thang máy, Bạch Nhạn ngồi xuống sofa trong đại sảnh, lấy điện
thoại ra tìm số máy của Lục Địch Phi rồi nhấn nút gọi.
Điện thoại vừa kết nối đã nghe thấy tiếng ồn ào náo nhiệt ở phía bên kia.
- Cô nhóc, nhớ anh à? - Giọng Lục Địch Phi nghe đầy hứng khởi.
- Chúc mừng thị trưởng Lục nhé! - Bạch Nhạn cười - Có phải em chúc muộn
rồi không?
- Không muộn - Lục Địch Phi hạ giọng - Người khác chỉ toàn nịnh bợ, chỉ có
lời chúc mừng của cô nhóc là chân thành nhất.
- Vậy anh ra ngoài đi, em chúc mừng riêng cho anh?
- Bây giờ á? - Lục Địch Phi kinh ngạc.
- Vâng, cơm Tây, cơm Tàu tùy anh chọn, ví em đã sẵn sàng đổ máu rồi đây.
Lục Địch Phi cười sảng khoái:
- Cô nhóc, hôm nay anh phải hoàn thành vụ ra mắt này, tối mai chúng ta
chúc mừng riêng. Nhưng anh không nỡ để ví tiền của em phải đổ máu, người
giúp việc nhà anh nấu ăn rất ngon, đến nhà anh ăn thì thế nào?
- Được, tuân lệnh thị trưởng Lục. - Bạch Nhạn vui vẻ nhận lời, không chút
ngại ngùng.
- Cô nhóc ơi, anh như đang bồng bềnh trên mây, em gọi anh một tiếng để
anh xác định lại xem đây có đúng là sự thật không?
- Thị trưởng Lục, chúc anh tiền đồ xán lạn, đời đời kiếp kiếp, vạn thọ vô
cương. - Bạch Nhạn nói một cách ranh mãnh.
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H

ai mươi tư tiếng, mỗi giờ mỗi phút mỗi giây, như vốc cát nắm trong bàn

tay, từ từ lọt qua kẽ tay chảy xuống.
Khang Kiếm đứng bên cửa sổ, ngước nhìn vầng trăng sáng trên bầu trời đêm.
Anh không rõ hôm nay là ngày mùng mấy tháng Chạp, có lẽ đã sắp đến Tết ông
Táo, loáng thoáng nghe thấy một vài tiếng pháo từ xa vọng lại. Đêm đông lạnh
giá, bầu trời trong veo, ánh trăng vô cùng sáng tỏ.
Còn nhớ trong các bài văn hồi trung học, để thể hiện nỗi nhớ nhung, các tác
giả luôn thích dùng ánh trăng để so sánh, Khang Kiếm cảm thấy đúng là một
đám văn nhân không bệnh tự rên. Giờ đây, lặng lẽ đứng một mình, anh mới thật
sự hiểu được, khi nỗi nhớ dâng lên như thủy triều, không thể trút bầu tâm sự,
cũng chỉ có thể gửi gắm vào ánh trăng trên trời cao.
Không phải là hưng phấn, mà là sự gửi gắm trong bất lực.
Giữa đất trời bao la rộng lớn lại chỉ có một vầng trăng, dù cách xa bao nhiêu,
chỉ cần ngẩng đầu lên là chúng ta có thể nhìn thấy cùng một vầng trăng.
Anh nhớ Bạch Nhạn da diết, giờ đây nhớ cô là niềm an ủi duy nhất của anh.
Hiện giờ chỉ là nghỉ ngơi tạm thời. 24 giờ qua, Khang Kiếm liên tục bị thẩm
tra. Thời gian đã trôi qua bao lâu, anh thực sự không rõ.
Trước khi vào phòng, đồng hồ, điện thoại, ví tiền, thắt lưng và dây giày của
anh đều đã bị tịch thu. Trước đây khi tiến hành song quy, có người không chịu
nổi việc từ trên mây ngã nhào xuống dưới vực thẳm nên tinh thần suy sụp, đã
từng có quan chức làm những chuyện cực đoan như nhảy lầu tự tử, dùng dao
lam cắt cổ tay hay dùng thắt lưng treo cổ... Cho nên bây giờ Viện Kiểm sát áp
dụng các biện pháp phòng ngừa hết sức chặt chẽ.
Khang Kiếm gọi đùa mình là người nguyên thủy, tính thời gian chỉ dựa vào
mặt trăng và mặt trời. Lúc anh tới đây là buổi chiều, bây giờ là đêm ngày thứ
hai. Khi những người tra hỏi anh ra ngoài ăn tối, anh có mười phút hoạt động tự
do. Mười phút này, cũng phải tranh thủ hết mức.
Tra hỏi không tính đến mặt thuận tiện.
Lúc đầu Khang Kiếm định thừa nhận việc nhận nhà và xe, nhưng đột nhiên
lại mọc ra việc Bạch Nhạn nhận hai triệu tệ, anh cảm thấy sự việc thật kỳ lạ.
Anh tự nói với mình, phải thật bình tĩnh. Rất nhiều người sau khi mất đi tự do,
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luân phiên bị hành hạ bởi việc không ngủ không nghỉ, thần trí rối loạn, sẽ khai
ra hết những chuyện còn chưa rõ thực hư hòng mong được giải thoát, nhưng lại
không biết làm như vậy chính là đẩy mình vào biển lửa. Anh không thể như
vậy, anh phải chống cự, anh chỉ cho phép mình được xa Bạch Nhạn mười ngày.
Anh vẫn còn mấy chục năm nữa, phải kiếm tiền để cưng chiều Bạch Nhạn, phải
cùng cô sinh con đẻ cái, phải cùng cô làm rất nhiều rất nhiều chuyện ngọt ngào,
ấm áp.
Hai triệu tệ, đủ khiến anh ngồi tù mọt gông.
Anh phân tích, hai triệu tệ này, hoặc do Hoa Hưng cùng người nào đó giá
họa cho anh, hoặc là Bạch Nhạn đã nhận, tức là có ẩn tình gì khác. Chuyện gì
cũng cần có chứng cớ, không thể chỉ dựa vào lời tố cáo của một bên đã phán
quyết bừa bãi. Khi chưa nhìn thấy chứng cứ xác thực thì không thể thừa nhận.
Nghĩ kỹ, Khang Kiếm dứt khoát không thừa nhận cả nhà và xe, từ đầu chí
cuối chỉ nói đúng một câu: Các ông có đầy đủ chứng cứ rồi thì cứ định tội tôi đi,
những điều khác tôi không có gì để nói.
Ông Lưu tức giận đập bàn chửi mắng. Ông ta đã hỏi cung vô số Đảng viên,
mấy phần tử tham ô nhận hối lộ này, đừng tưởng trước khi vào thì tinh thần
ngùn ngụt, sau khi vào đây rồi thì còn hơn cả kẻ phản bội, rối rít luôn mồm,
chưa tới mười tiếng đã dễ dàng dứt điểm. Cái tên Khang Kiếm con ông cháu
cha này, ông ta tưởng rằng cũng chỉ là con hổ giấy, không ngờ lại thật sự khó
nhằn!
Ông ta báo cáo lên sếp, sếp cũng tặc lưỡi, nói hôm nay có người bên Viện
Kiểm sát Tối cao ở Bắc Kinh gọi điện tới nói đỡ cho Khang Kiếm, ông Khang
Vân Lâm là cựu bí thư Sở Tư pháp, trong mảng chính trị pháp luật này có rất
nhiều người từng là cấp dưới của ông, làm người đừng tuyệt tình quá. Có điều
sếp lớn trên tỉnh cũng đang theo dõi vụ án này, đúng là khó xử!
Sếp nói qua loa xong, lại đẩy quả bóng sang ông Lưu.
Đứng trong sân hút hết một bao thuốc, ông Lưu đứng dậy đi vào trong nhà,
lòng đã quyết, không được đắc tội ai hết, án này của Khang Kiếm chắc chắn
phải ngồi tù, nhưng vấn đề là tù bao nhiêu năm, không thể làm mạnh tay quá.
Khóa mở ra, Khang Kiếm đang ngồi cạnh bàn nhắm mắt nghỉ ngơi. Gần ba
mươi tiếng đồng hồ không chợp mắt, nhưng vì còn trẻ nên Khang Kiếm vẫn
chịu được.
- Khang Kiếm, anh thật sự không nói gì phải không? - Ông Lưu gõ vào bàn
khiến Khang Kiếm mở choàng mắt ra.
- Những gì cần nói tôi đã nói hết rồi. - Khang Kiếm vẫn câu nói đó.
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Ông Lưu cười khẩy, kéo ghế ngồi đối diện với anh:
- Anh tưởng rằng cứ giữ im lặng là chúng tôi không định được tội của anh
sao?
Khang Kiếm không đáp, chỉ bình thản nhìn ông ta.
- Ngày mai chúng tôi sẽ tới Tân Giang thu thập chứng cứ, sau khi có chứng
cứ giấy trắng mực đen đặt trước mặt anh, anh có thừa nhận hay không cũng
chẳng quan trọng.
Khang Kiếm gật đầu.
Vẻ mặt vô cảm của anh khiến ông Lưu hơi thẹn, ông ta bỗng đứng phắt dậy:
- Tôi nói thật cho anh biết, trên đầu anh có ô dù, nhưng trước pháp luật, mọi
người đều bình đẳng, ít nhất anh cũng phải lao động cải tạo mười năm.
- Có phải ý ông là việc tra hỏi đã kết thúc, tối nay tôi có thể nghỉ ngơi? Khang Kiếm nói một câu rất dài.
Ông Lưu trợn trừng mắt nhìn anh rồi bước ra khỏi phòng, không nói một lời
nào.
- Cậu Cao, chuẩn bị xe, ngày mai đi Tân Giang. - Đứng trong sân, ông ta hét
lên.
Ông Nghiêm Lệ mở cửa bước vào.
Sau khi đưa Khang Kiếm tới chỗ này, đáng lẽ ông có thể về, nhưng ông vẫn
ở lại. Có ông chiếu cố, Khang Kiếm có thể được ăn cơm nóng, có thể có được
mười phút tự do hít thở.
Khang Kiếm đứng dậy, ông Nghiêm Lệ xua tay ra hiệu cho anh ngồi xuống.
Hồi lâu sau, ông nói:
- Sau khi có chứng cứ, cháu sẽ được đưa tới trại tạm giam Tân Giang để chờ
phán quyết.
- Ở trại tạm giam có được gặp người nhà không ạ?
- Không, sau khi có phán quyết, sẽ đưa cháu tới nông trường lao động cải
tạo, khi đó người nhà có thể đến thăm.
Khang Kiếm không nói gì thêm, quay mặt vào bên trong, bóng tối trùm lên
khuôn mặt anh.
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- Cũng chẳng mấy năm đâu, nhịn một chút là qua thôi. Bác cháu hiện đang
vận động trên tỉnh, có lẽ có thể tìm ra cách giải quyết. - Ông Nghiêm Lệ an ủi
anh.
Vai Khang Kiếm run lên dữ dội.


 

T

rên ban công căn hộ chung cư của Lục Địch Phi, Bạch Nhạn cũng đang

ngắm trăng.
Ban công rất rộng, phải đến hơn mười mét vuông, đặt hai chiếc ghế dựa
chạm hoa màu trắng, giống loại mà các chàng trai cô gái trong phim ảnh hay
ngồi nói chuyện tình yêu trong vườn hoa. Bạch Nhạn mỉm cười, mọi cách bài trí
trong nhà Lục Địch Phi đều rất mờ ám. Chính giữa phòng khách đặt một bình
hoa pha lê đỏ rực, dưới ánh đèn, chiếc lọ lóng lánh khiến người ta liên tưởng tới
đôi môi tươi mọng của người thiếu nữ. Còn có một chậu thiết mộc lan hình rồng
uốn lượn như hai cơ thể đang quấn quít lấy nhau. Cô lén liếc mắt vào phòng ngủ
rồi khẽ thở phào, cũng may ga giường là hoa văn màu xanh da trời, nhưng lại
cuồn cuộn khí chất đàn ông.
Mọi ngóc ngách trong căn phòng này đều rất gợi cảm, so ra thì Bạch Nhạn
cảm thấy Khang Kiếm đúng là một đồng chí tốt.
Lục Địch Phi đang nghe điện thoại, thím giúp việc theo giờ đang tất bật
trong bếp, một mình cô tham quan xung quanh rồi thả bộ ra ban công.
- Cô nhóc ơi? - Nghe điện thoại xong, Lục Địch Phi ngoảnh lại, phòng khách
không một bóng người.
- Em ở đây! - Bạch Nhạn trả lời. Tiểu khu này dùng hệ thống sưởi dưới sàn
nên trong phòng rất ấm, lúc vào Bạch Nhạn đã cởi áo khoác ra, mặc một chiếc
áo len thụng dài màu kem, bên dưới là quần legging màu tím sẫm, khi cô
ngoảnh lại cười, cảm giác vô cùng rạng rỡ và thanh thoát.
Đôi mắt hẹp dài của Lục Địch Phi nheo lại, ánh mắt sẫm đi.
- Vào đây đi em, thím đã mang đồ ăn lên rồi. - Lục Địch Phi đưa tay ra, Bạch
Nhạn chìa tay ra một cách thoải mái, để anh ta dẫn cô vào bàn ăn.
Là Lục Địch Phi tới đón Bạch Nhạn đến đây. Trước khi đi, cô đã mua một
chậu lan quân tử. Nhìn thấy chậu cây, Lục Địch Phi cười ha hả không ngừng:
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- Cô nhóc, em thấy anh giống người chăm cây bón hoa lắm sao?
- Nhưng em không thể đến tay không được! Nghĩ tới nghĩ lui, tặng cái gì
cũng khó bày tỏ hết sự tôn kính của em đối với thị trưởng Lục, chỉ có chậu lan
quân tử này thôi. Hoa lan đi với người quân tử, thật xứng danh.
Lục Địch Phi liếc cô rồi ghé đầu sang:
- Cô nhóc, đừng có chụp mũ cho anh. Anh không phải là quân tử, anh là tiểu
nhân.
Tay nghề của thím giúp việc rất tốt, thức ăn bày la liệt một bàn. Mỗi phần
không nhiều, nhưng đầy đủ hương vị, món chính là món thường ngày ở Tân
Giang, cũng có thêm vài món cầu kỳ.
Sau khi thức ăn được bày biện xong xuôi, Lục Địch Phi đứng dậy, lấy một
chai rượu vang trong tủ rượu.
Bạch Nhạn nghe thấy ngoài cửa vang lên tiếng lạch cạch, thím giúp việc đã
ra về.
Cô nhếch mép cười với vẻ thấu hiểu, thím giúp việc này đúng là biết tiến biết
lui, rất biết điều, tất nhiên là do đã thường xuyên thực hành.
- Cô nhóc, em cảm thấy căn phòng này của anh thế nào? - Lục Địch Phi rót
rượu cho Bạch Nhạn, trước tiên múc cho cô một bát canh cá sền sệt để cô ăn
cho ấm bụng rồi mới uống rượu.
- Rất hợp với tính cách của anh. - Bạch Nhạn ngước mắt lên, mỉm cười nhìn
Lục Địch Phi.
Lục Địch Phi nâng ly, khẽ lắc chất lỏng trong ly, cổ áo sơ mi của anh ta mở
một nửa, để lộ ra cơ thịt màu đồng hun bên trong, đôi mắt tràn ý tình, như một
đầm nước sâu hút nhấn chìm người khác. Nếu không đủ nghị lực, sẽ không kìm
lòng nổi mà nhảy xuống đó.
- Cô nhóc thật là thông minh lanh lợi. - Lục Địch Phi nháy mắt với Bạch
Nhạn rồi cụng ly với cô.
Bạch Nhạn nâng ly lên nhấp một ngụm rồi nhìn sang chiếc tivi treo trên
tường phòng khách:
- Thị trưởng Lục, cái kia chắc treo để làm cảnh thôi nhỉ! Anh có thời gian
xem tivi không?
Lúc thì xã giao, lúc thì cặp kè người đẹp, một ngày của Lục Địch Phi có lẽ
chỉ mong có được 48 tiếng đồng hồ.
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- Có chứ! Anh rất thích xem tivi. - Lục Địch Phi nhướn mày, gác tay ra sau
ghế - Có lúc anh cũng theo dõi phim truyền hình.
Bạch Nhạn há hốc miệng:
-Thật á?
Lục Địch Phi mỉm cười gật đầu:
- Vậy... bộ phim Tam Quốc diễn nghĩa phiên bản mới anh đã xem chưa?
- Bản mà Cao Hy Hy đạo diễn á? Ờ, xem một tập, anh vẫn thích phiên bản
cũ có Bảo Quốc An và Đường Quốc Cường diễn hơn, anh thấy bộ đó mới đích
thực là theo đúng nguyên tác, đậm chất văn hóa. Lúc chiếu anh xem không sót
tập nào.
- Nghe nói người làm quan đều thích xemTam Quốc?
- Quan trường như chiến trường, xem Tam Quốc có thể học được rất nhiều
điều. Tam Quốc diễn nghĩa là một trong vài quyển sách ít ỏi mà anh thích. Sức
quyến rũ thật sự của Tam Quốc diễn nghĩa là tình cảm bao dung khoáng đạt
giữa những người anh hùng, là sự đối đầu kịch liệt giữa các đối thủ ngang tài
ngang sức, là sự khiêu chiến và thách thức giữa những kỳ phùng địch thủ, là
những chiêu thức của cao thủ chân chính. Gặp được địch thủ mạnh là một may
mắn thật sự. Trước mặt cường địch, em luôn phải giữ tỉnh táo và lý trí, nếu
không sẽ thua sạch không còn manh giáp. Mà khi trận chiến này kết thúc, em sẽ
phát hiện ra em đã tiến bộ rất nhiều. Nếu gặp phải một đối thủ quá chênh lệch
về trình độ thì có thắng cũng chẳng có ý nghĩa gì. Rất nhiều lúc, kết quả không
quan trọng. Quá trình mới là cái đáng để chúng ta thưởng thức.
- Cũng giống như thi đấu World Cup, các trận đấu sống còn ở vòng bảng
nhiều khi còn hấp dẫn hơn trận tranh ngôi nhất nhì. Các trận đấu vòng bảng có
thể khiến anh tận hưởng toàn bộ ma lực nghệ thuật của bóng đá, còn trận chung
kết lại đá rất dè chừng, đôi khi buộc phải dựa vào đá penalty để phân định thắng
thua, khiến người xem thấy rất ức chế, chẳng chút hứng thú.
Lục Địch Phi đặt ly rượu xuống rồi trợn tròn mắt:
- Cô nhóc cũng xem bóng đá à?
Bạch Nhạn cười tinh nghịch:
- Em chỉ so sánh thôi.
Rồi cô bỗng thu nụ cười lại, hai tay tì dưới cằm, ánh mắt rực sáng nhìn chăm
chăm vào Lục Địch Phi.
- Cô nhóc, anh có đẹp trai không? - Không lảng tránh ánh mắt của cô, Lục
Địch Phi dịu dàng nhắm mắt lại.
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- Anh Lục, không có Khang Kiếm, con đường quan lộ của anh có còn thú vị
nữa không?
Lục Địch Phi sững lại, nhưng trên mặt không để lộ dấu vết gì, cô nhóc này
không nhịn được nên muốn đi thẳng vào vấn đề rồi:
- Sao lại không thú vị chứ? - Anh ta hỏi lại đầy hàm ý.
- Tối ngày ở cùng với một đám quan chức cáo già, hễ mở miệng là ăn to nói
lớn toàn điều sáo rỗng theo chỉ thị của cấp trên, giở đủ mánh khóe, cũng có thể
anh sẽ thể hiện được tài năng của mình nhờ vào thế mạnh của tuổi trẻ, lại thêm
sự che chắn của bố anh, con đường quan lộ của anh sẽ vô cùng thuận lợi, không
đánh mà tự thắng. Đừng nói là địch thủ mạnh, đến cả địch thủ anh cũng chẳng
có. Sống như vậy, anh có cảm giác thành công không?
Lục Địch Phi ngỡ ngàng:
- Cô nhóc, rốt cuộc em định nói gì với anh?
- Cuộc đua tranh chức thị trưởng xây dựng này anh đã thắng. Nếu Khang
Kiếm có thể đứng trên cùng vạch xuất phát với anh, anh còn dám cạnh tranh
nữa không? - Ánh mắt sáng rực của Bạch Nhạn nhìn Lục Địch Phi đầy vẻ khiêu
khích.
Lục Địch Phi bật cười:
- Đương nhiên là anh dám, nhưng cậu ta không còn cơ hội đứng trên cùng
vạch xuất phát với anh nữa rồi.
- Anh ấy còn. - Bạch Nhạn từ tốn nói.
- Cô nhóc, có lẽ em không hiểu pháp luật. Hiện tại cậu ta bị Viện Kiểm sát...
- Anh ấy bị Hoa Hưng vu khống, Hoa Hưng cũng bị người khác giật dây.
- Cô nhóc? - Lục Địch Phi biến sắc.
- Chỉ cần anh giúp thì anh ấy sẽ bình an vô sự.
- Việc này không giống việc của chị họ em lần trước, anh không giúp nổi.
- Anh giúp được. - Bạch Nhạn đột nhiên đứng lên, đi vào phòng khách lấy
túi xách, lấy trong đó một tờ giấy ra trải trước mặt Lục Địch Phi.
Lục Địch Phi cúi đầu nhìn đi nhìn lại tờ giấy, nhìn đủ ba lần mới ngẩng đầu
lên, trên mặt là vẻ thất kinh chưa từng thấy.
- Em... làm sao em biết được?
- Là do anh năm lần bảy lượt nhắc nhở em, cho nên em mới lưu ý tới.
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- Ý anh không phải là... - Lục Địch Phi há hốc mồm, khóc dở mếu dở.
- Anh khiến em biết được gót chân Asin của anh ấy nằm ở chỗ nào, cho nên
em mới chuẩn bị từ trước. Chuyện này phải cảm ơn anh.
- Vậy tại sao tới giờ em mới đưa ra?
- Anh ấy thực sự đã làm những chuyện sai trái, đáng phải chịu một chút
trừng phạt. Em cũng không biết mọi chuyện lại tiến triển tới mức này, đành phải
dĩ bất biến ứng vạn biến.
- Đây không phải là con số nhỏ, em nỡ đành lòng sao? - Lục Địch Phi sửng
sốt.
- Nếu con số này có thể đổi lại sự bình an cho anh ấy, em cảm thấy rất rẻ.
- Trời ạ, anh thật sự không thể nào hiểu nổi. Cô nhóc, từ trước tới giờ em
tiếp cận anh đều là giả bộ niềm nở, thực ra là để thăm dò tin tức cả thôi.
- Anh Lục, anh đừng nói vậy. Là do anh đã tìm sai đối tác.
- Anh tưởng rằng em không yêu cậu ta.
- Yêu một người không phải là việc đơn giản, mà là một chuyện hết sức khó
lí giải.
- Hiện tại em cũng đang tìm sai đối tác rồi.
- Không. Chuyện này, em nhờ người khác họ cũng có thể làm được. Nhưng
nếu là thị trưởng Lục làm thì sẽ tạo cho người ta ấn tượng về sự khoan dung đại
lượng, biết trân trọng người tài của anh, giúp tăng thêm vài vòng hào quang trên
đầu anh. Chuyện này với anh chỉ có lợi chứ không có hại, người ta sẽ cảm thấy
anh chiến thắng một cách quang minh chính đại, anh là con ông cháu cha có
thực lực chứ không phải là do ô dù che chở. Anh không muốn có một địch thủ
mạnh giao đấu với mình sao?
- Cô nhóc, đủ rồi. - Lục Địch Phi xua tay, cắn môi, trầm mặc hồi lâu rồi mới
lên tiếng - Em đừng đề cao anh như thế, anh chẳng hề cao thượng. Anh có thể
giúp cậu ta, nhưng với một điều kiện.
- Anh nói đi?
- Anh sẽ họp với báo chí để phóng đại sự việc này lên, truyền khắp Đông
Tây Nam Bắc để đạt được mục đích mà em mong muốn. Nhưng các tình tiết
quan trọng trong suốt quá trình thì em phải tranh thủ nắm bắt, không được để lộ
ra ngoài. Anh cũng sẽ nhờ bố anh tác động phía trên tỉnh.
- Vâng.
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- Nhưng cô nhóc ạ, anh là một kẻ tiểu nhân vô liêm sỉ. Đây có lẽ đích thị
được gọi là tình tiết củ chuối. Anh cần em.
Khóe môi Bạch Nhạn cong lên, bàn tay đặt trên mặt bàn nhợt đi:
- Thị trưởng Lục, hình như em đâu phải là đại mỹ nhân.
- Anh thành thật thừa nhận, trước đây anh đã từng có ý định không tốt với
em, nhưng đó chỉ là để khiêu khích lòng tự trọng của thằng đàn ông trong cậu
ta. Giờ thì không phải, anh xin long trọng và trịnh trọng nói với em rằng, anh
cần con người em, cũng cần cả trái tim em, tên của em sẽ mang họ của anh, sau
này em là bà Lục, thưa Lục phu nhân.
Bạch Nhạn cười:
- Anh Lục, anh lại thế rồi. Em đã từng nói em là người trong mắt không chứa
nổi một hạt cát, hoặc là phải có tất cả, hoặc là hoàn toàn từ bỏ. Anh muốn vì
một cái cây mà từ bỏ cả một cánh rừng xanh tốt sao?
- Một mình em đủ làm cả một cánh rừng. - Anh thừa nhận. Trước đó, anh chỉ
cảm thấy em là một cô gái thông minh, ranh mãnh, nhanh nhẹn. Tối nay, anh
mới thực sự cảm nhận được sự mạnh mẽ của em. Chẳng trách người ta vẫn nói,
sau lưng người đàn ông thành công nhất định là một người phụ nữ đặc biệt.
Không phải anh muốn khiêu khích Khang Kiếm, mà là anh đã thực sự động
lòng.
- Miếng dưa chín ép là dưa không ngọt. - Bạch Nhạn giễu Lục Địch Phi một
cách kín đáo.
- Anh không ép, anh sẽ đợi đến khi dưa chín hẳn. - Lục Địch Phi đưa tay xiết
chặt tay Bạch Nhạn - Nếu cậu ta được thả, anh sẽ làm đơn xin thuyên chuyển,
sau đó sẽ đưa em tới tỉnh khác làm việc. Anh đủ tự tin rằng anh có thể làm cho
em yêu anh. Anh cũng thề, sau này sẽ vì em mà giữ mình trong sạch.
- Nếu em không đồng ý thì sao?
- Anh có thể làm văn bản về mặt thời gian, khi đó đây sẽ chỉ là một tờ giấy
lộn. - Lục Địch Phi gõ lên tờ giấy trên mặt bàn.
Mặt Bạch Nhạn thoắt trắng bệch.


 
www.vuilen.com

190

Tác Giả: Lâm Địch Nhi

V

Người Dịch: Đỗ Uyên Chi

HOA HỒNG GIẤY

ì cấp trên yêu cầu hồ sơ báo cáo chi tiết, vụ án của kiểm sát viên Lưu bị

đình trệ hai ngày, khi tới Tân Giang lấy chứng cứ thì đã là bốn ngày sau, đúng
vào ngày cúng ông Táo. Buổi tối, ông ta và ông Cao ở khách sạn, bốn bề rộn
ràng tiếng pháo đì đùng, pháo hoa trên trời tưng bừng nở rộ, cả thành phố náo
nức không ngủ.
Cùng là thành phố cấp tỉnh, nhưng nhờ nằm ở cửa sông Trường Giang đổ ra
biển nên kinh tế của Tân Giang phát triển hơn Dư Châu rất nhiều. Đứng trên
ban công hút thuốc, ông Lưu tặc lưỡi nhìn dòng xe toàn Mercedes, BMW,
Porsche... nối đuôi nhau thành một hàng dài chạy phía dưới. Ông có một người
bạn làm việc tại Viện Kiểm sát Tân Giang, lương cũng tương đương ông, nhưng
phụ cấp các loại thì gấp mấy lần ông. Nghĩ tới mà tức, cùng một công việc như
nhau mà sao lại cách biệt một trời một vực!
Tối nay họ không làm kinh động tới Viện Kiểm sát Tân Giang, chỉ ăn tạm
bên ngoài rồi đi ngủ sớm. Sáng hôm sau, họ mới mang theo thư giới thiệu tới
Viện Kiểm sát Tân Giang để yêu cầu phối hợp điều tra.
Viện Kiểm sát bố trí cho họ một căn phòng, người đầu tiên được gọi tới là Y
Đồng Đồng.
Y Đồng Đồng không phải lên lớp, đang ngồi tán gẫu với đồng nghiệp trong
văn phòng thì hiệu trưởng đưa người của Viện Kiểm sát tới gặp cô ta. Vừa nghe
họ đến là để tìm hiểu chuyện liên quan tới Khang Kiếm, mặt cô ta đã tái nhợt đi,
chân run lên cầm cập, may mà vịn được vào bàn, nếu không đã không thể đứng
vững.
Mấy vị giáo viên có người nào là không thông minh xuất chúng, chuyện
Khang Kiếm nhận hối lộ đã sớm ầm ĩ khắp thành phố, dùng đầu ngón chân cũng
đoán ra được quan hệ giữa Y Đồng Đồng và Khang Kiếm. Ánh mắt họ nhìn Y
Đồng Đồng lập tức mang theo vẻ khinh miệt. Có mấy cô giáo hay ghen tị với Y
Đồng Đồng còn tỏ vẻ hào hứng ra mặt.
- Đi thôi! - Mặt ông Lưu nghiêm nghị như mặt Bao Công.
Chưa từng gặp tình huống này, Y Đồng Đồng sợ hãi tới mức nước mắt tràn
trên mi mà không dám rơi xuống. Vừa ra khỏi cửa văn phòng thì bắt gặp Lý
Trạch Hạo đang ôm giáo án bước tới, cô ta thảm thiết gọi:
- Trạch Hạo!
Lý Trạch Hạo lạnh lùng liếc cô ta như nhìn dịch bệnh, ánh mắt lảng tránh.
Nước mắt bỗng như đê vỡ, đầm đìa tuôn rơi.
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Y Đồng Đồng không biết làm cách nào mà cô ta lên được xe, cũng không
biết làm cách nào mà đi được vào cổng Viện Kiểm sát, khi tỉnh lại, cô ta đã thấy
mình đang ngồi trước mặt hai kiểm sát viên họ Lưu và họ Cao.
- Tôi... đã chia tay với anh ta từ lâu rồi. Bây giờ tôi đã có bạn trai, chuyện
của anh ta tôi không biết gì hết. - Không đợi ông Lưu lên tiếng, Y Đồng Đồng
đã cuống quít thanh minh.
Nhìn gương mặt đầm đìa nước mắt của Y Đồng Đồng, ông Lưu càng thêm
tức giận Khang Kiếm. Ông ngứa mắt nhất là mấy tên con ông cháu cha kiểu
này, không cần cố gắng cũng thuận lợi mọi bề, mà tình nhân cũng đều là hàng
tuyệt sắc.
- Tôi không có hứng thú với chuyện tình cảm ướt át của anh chị, chúng tôi
tới tìm chị là vì có mấy chuyện cần chị xác nhận. - Ông Lưu nhướn mày nhìn
ông Cao, ông Cao liền giở giấy bút ra.
Hai tay Y Đồng Đồng đặt trên đầu gối, đầu cúi gằm, không ngừng run rẩy.
- Chị và Khang Kiếm có quan hệ gì? - Ông Lưu hỏi.
- Trước khi anh ta kết hôn thì... là người yêu.
- Chiếc xe thể thao và căn hộ đứng tên chị có phải là do chị tự mua không?
- Không... là anh ta... tặng tôi khi chia tay. - Y Đồng Đồng bỗng ngẩng đầu
lên - Nhưng mà, tôi và bạn trai tôi đã quyết định sẽ trả lại cho anh ta.
Lúc này, lòng cô ta xiết bao hối hận, khi đó Lý Trạch Hạo đề nghị cô trả lại,
sao cô lại không nghe theo anh?
- Là cô đòi, hay anh ta chủ động cho cô?
- Anh ta chủ động tặng cho tôi.
Ông Lưu và ông Cao đưa mắt nhìn nhau.
- Có người tố cáo anh ta không chỉ tặng cô nhà và xe, mà còn có những thứ
khác... - Câu này của ông Lưu rất có sức cám dỗ, thực chất là thăm dò, nếu đối
phương chột dạ thì trong tình huống này, cô ta sẽ chủ động khai báo.
Y Đồng Đồng bỗng khóc òa lên, đầu lắc như trống bỏi:
- Thật sự là không có, anh ta kết hôn xong liền không thèm nghe điện thoại
của tôi, gặp nhau cũng giả vờ như không quen biết, sao còn có thể tặng gì cho
tôi được. Tôi thật sự đã cắt đứt mọi quan hệ với anh ta rồi.
Càng khóc, Y Đồng Đồng càng cảm thấy mình thật tội nghiệp, vốn đang
chiến tranh lạnh với Lý Trạch Hạo, phen này lại càng thêm căng thẳng, không
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còn khả năng cứu vãn nữa. Một chút tình ý dành cho Khang Kiếm còn sót lại
trong cô ta, giờ phút này đã hoàn toàn biến thành thù hận.
Ông Lưu là người từng trải sự đời, biết ngay Y Đồng Đồng không có vẻ là
nói dối, bèn cho cô ta ký tên và điểm chỉ vào biên bản, rồi ông bảo hôm nay chỉ
làm việc đến đây thôi, sau này chúng tôi có chuyện gì cần điều tra về cô, đề
nghị cô tận tình hợp tác. Sau đó ông cho cô ta về.
- Nếu tôi trả hết lại nhà và xe là không liên quan đến tôi nữa phải không? Trước khi ra về, Y Đồng Đồng hỏi.
Ông Lưu cười mỉa mai, không trả lời. Ông cảm thấy người phụ nữ này đúng
thực là một bình hoa di động.
Ra khỏi Viện Kiểm sát, toàn thân Y Đồng Đồng mềm nhũn ra như bún. Cô
ta dựa vào thân cây ven đường gọi điện thoại cho Lý Trạch Hạo.
- Chuyện gì? - Giọng Lý Trạch Hạo lạnh thấu xương như gió bấc.
- Trạch Hạo, em nghe lời anh, không cần nhà và xe nữa, cũng không so đo
tình cảm mười bốn năm của anh với cô y tá kia, em đồng ý tới Thâm Quyến
cùng anh.
Lý Trạch Hạo im lặng.
- Trạch Hạo, anh nói gì đi chứ! - Y Đồng Đồng hoảng loạn.
- Cô giáo Y, chắc cô nhầm rồi, chúng ta chỉ là đồng nghiệp bình thường, cô
quyết định thế nào là tự do của cô, không cần phải nói với tôi. Tôi phải lên lớp
đây, lát nữa tôi còn phải đi đón vợ chưa cưới của tôi nữa.
Nói xong, Lý Trạch Hạo ngắt máy.
Y Đồng Đồng gập điện thoại lại như người gỗ, ngồi chết lặng dưới gốc cây.
- Đi gặp vợ cũ của Khang Kiếm vào buổi sáng hay buổi chiều đây? - Trong
phòng làm việc, ông Cao hỏi ông Lưu.
Ông Lưu lật quyển biên bản vừa rồi:
- Rèn sắt luôn khi còn nóng, lấy chứng cứ sớm rồi về Dư Châu. Ở Tân Giang
mãi ngột ngạt lắm.
- Ngột ngạt thế nào cơ?
- So với người ta thì chúng ta đúng thật như nhà quê lên tỉnh, nhìn phố
phường, siêu thị, xe cộ và quần áo của dân tình mà xem, thế mới là thành phố
chứ!
Ông Cao đứng dậy lấy một tách trà, cười nói:
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- Tâm lý anh vẫn chưa cân bằng à! Anh tới vùng Đại Tây Bắc mà xem cuộc
sống nơi đó, anh sẽ biết đủ ngay. Anh Lưu, anh bảo vợ cũ của Khang Kiếm có
đẹp hơn cô bạn gái cũ của cậu ta không?
- Đương nhiên rồi, nếu không thì sao lại chọn cô ta! Đàn ông, ai mà qua nổi
ái tình.
- Tôi nghĩ chắc cũng phải là một đại mỹ nhân, thằng oắt ấy diễm phúc thật,
thế mà lại chẳng chung thủy.
- Không biết hắn còn đang nhòm ngó con gái nhà ai nữa. - Ông Lưu nhún vai
khinh thường.
Họ nhờ đồng nghiệp ở Viện Kiểm sát Tân Giang đi triệu tập Bạch Nhạn,
không ngờ Bạch Nhạn lại không đi xe của Viện Kiểm sát tới, mà do đích thân
thị trưởng mới nhậm chức Lục Địch Phi lái xe đưa tới.
Ông Lưu và ông Cao thầm đoán, có lẽ quan hệ giữa thị trưởng Lục và trợ lý
Khang không hề đơn giản, sợ vợ cũ của trợ lý Khang chịu ấm ức nên thị trưởng
Lục đích thân tới chào hỏi. Thái độ của họ lập tức trở nên thân thiện.
Lục Địch Phi không nói gì nhiều, chỉ bắt tay với họ rồi bảo Bạch Nhạn nói
chuyện xong thì gọi điện cho anh ta đến đón, sau đó anh ta ra về.
Đưa Bạch Nhạn vào văn phòng, ông Lưu và ông Cao giật mình vì sự trẻ
trung của cô.
Bạch Nhạn không đẹp bằng Y Đồng Đồng, nhưng trông thanh thoát, thông
minh, khi mỉm cười, đôi má lúm đồng tiền rất ngọt ngào, đáng yêu như một cô
nữ sinh không am tường thế sự.
- Mời cô ngồi. - Ông Lưu cố nói thật mềm mỏng, như sợ sẽ làm cô sợ.
Bạch Nhạn khom người cảm ơn, đợi ông Lưu ngồi xuống trước rồi cô mới
ngồi, khiến người ta cảm thấy cô được giáo dục rất tốt, rất lễ phép.
- Hôm nay chúng tôi tìm cô chỉ là thủ tục thông thường thôi, cô đừng căng
thẳng. - Ông Lưu nói.
- Vâng! Mời ông cứ hỏi! - Bạch Nhạn chăm chú nhìn thẳng ông ta.
Ông Lưu chép miệng liếc ông Cao, dường như không biết phải hỏi thế nào.
- Cô và Khang Kiếm ly hôn từ bao giờ?
- Sau lễ Quốc khánh! - Bạch Nhạn đáp.
- Cô... có biết trước đó anh ta có bạn gái không? - Ông Lưu khó nhọc mở
miệng, câu hỏi này nghe sao vớ vẩn vậy nhỉ?
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Bạch Nhạn cúi đầu thở dài:
- Tôi biết. Chính vì tôi mà anh ấy mới chia tay với cô ta. Họ bắt đầu yêu
nhau khi Khang Kiếm còn ở trên tỉnh, ở bên nhau mấy năm liền.
- Hả? - Ông Lưu trợn tròn mắt, không biết phải nói gì thêm. Cô gái nhỏ này
trông đâu giống một kẻ thứ ba?
- Thực ra tôi cũng vô tội. - Bạch Nhạn ngước mắt lên, ánh mắt bị một màng
sương bao phủ - Mẹ tôi và bố Khang Kiếm là bạn cũ, hai chúng tôi là do bố mẹ
định duyên. Mẹ Khang Kiếm bị bại liệt, anh ấy rất hiếu thảo, vì không muốn
làm mẹ đau lòng nên mới đồng ý kết hôn với tôi và chia tay với cô giáo Y.
Mồm ông Lưu và ông Cao há hốc ra thành hình chữ O, ông Lưu chớp mắt,
nửa ngày trời mới rặn ra được một câu:
- Vậy... cô có biết anh ta tặng nhà và xe cho cô ta không?
Hỏi câu hỏi này, ông ta thấy mình đầy tội lỗi.
Bạch Nhạn cắn môi, mười ngón tay xoắn vào nhau hồi lâu rồi mới gật đầu:
- Tôi biết. Vì yêu anh ấy nên cô giáo Y mới theo đến tận Tân Giang. Anh ấy
cảm thấy có lỗi với cô ấy nên mới mua nhà, mua xe để cuộc sống của cô ấy
được thoải mái và ít chịu tổn thương hơn.
- Căn nhà đó không phải là số tiền nhỏ đâu. - Ông Lưu nheo mắt lại, đăm
đăm nhìn Bạch Nhạn - Tiền này ai trả, cô có biết không?
Bạch Nhạn cười chua chát, hàng mi dài khẽ chớp, một giọt nước mắt trào ra
khỏi bờ mi rợp:
- Sau khi kết hôn tôi mới biết, số tiền đó là dùng ngôi nhà mới của tôi để thế
chấp.
- Hả? - Ông Lưu và ông Cao sửng sốt.
- Lúc kết hôn chúng tôi làm mấy chục bàn tiệc, lại mua một căn nhà mới,
chỗ tiền đó một phần của bố mẹ anh ấy cho, cũng có phần tích lũy của anh ấy từ
sau khi đi làm, nhưng cũng đã tiêu gần hết. Anh ấy lại còn tặng nhà tặng xe, lấy
đâu ra tiền? Anh ấy giấu tôi mang giấy tờ nhà đi thế chấp cho ông chủ của tập
đoàn Hoa Hưng, nhờ ông ta ứng trước món tiền đó.
- Đem giấy tờ nhà thế chấp cho Hoa Hưng?
Bạch Nhạn lau nước mắt, rút trong túi xách ra một tờ giấy đưa cho ông ta.
- Đây là biên lai Hoa Hưng viết. Khang Kiếm giấu rất giỏi, nhưng có ngày
tôi vẫn phát hiện ra, sau đó, tôi... cảm thấy sức chịu đựng của mình có hạn nên
đã yêu cầu ly hôn. Tôi có thể chấp nhận quá khứ của anh ấy, nhưng tôi không
www.vuilen.com

195

Tác Giả: Lâm Địch Nhi

Người Dịch: Đỗ Uyên Chi

HOA HỒNG GIẤY

thể chấp nhận việc trong cuộc sống hôn nhân có quá nhiều dấu vết của một
người phụ nữ khác.
Ông Lưu cầm tờ giấy lên, giấy trắng mực đen, chữ ký xiêu vẹo của Hoa
Hưng, con dấu đỏ chói của tập đoàn Hoa Hưng, rất thật, không thể giả được,
thời gian ký văn bản là ngày 20-9.
- Xe và nhà hình như tháng 5 đã có, tại sao văn bản này lại để ngày 20-9? Ông Lưu sắc bén phát hiện ra điều bất thường.
- Tôi cũng đã hỏi anh ấy, anh ấy bị ép, bất đắc dĩ phải tiết lộ rằng thực ra ban
đầu anh ấy muốn âm thầm kiếm tiền để trả nợ, nhưng không ngờ việc cưới xin
tiêu tốn quá nhiều, không nghĩ ra được cách nào khác, lại không dám đùa giỡn
với sự nghiệp của mình nên đành đem nhà đi thế chấp.
Ông Lưu và ông Cao đưa mắt nhìn nhau, lời giải thích như vậy rất hợp tình
hợp lý! Không hề làm trái nguyên tắc, căn hộ cải tạo lại diện tích hơn 200m2,
tính theo giá thị trường cũng hơn hai triệu nhân dân tệ, đủ để thế chấp cho một
căn hộ độc thân và một chiếc xe thể thao. Khang Kiếm thật sự bị vu oan ư? Anh
ta vô tội? Không thể nào, Hoa Hưng sao dám khai bừa. Nhưng chứng cứ rành
rành, không tài nào bới móc được.
Ông Lưu lắc đầu:
- Bạch Nhạn, chuyện này tạm gác sang một bên. Tôi hỏi cô một chuyện nữa,
ngày 24-9, có phải cô đã từng mang hai triệu nhân dân tệ tiền mặt ra khỏi văn
phòng Hoa Hưng?
Bạch Nhạn chớp đôi mắt to tròn, chậm rãi gật đầu:
- Đúng thế!
- Đó là tiền gì?
- Là tiền Hoa Hưng hối lộ cho Khang Kiếm!
Tóc trên đầu ông Lưu và ông Cao dựng đứng hết cả lên, ông Lưu đứng phắt
dậy:
- Cô khẳng định đó là đưa hối lộ?
Bạch Nhạn gật đầu một cách nghiêm túc:
- Hoa Hưng nói cảm ơn Khang Kiếm đã giúp đỡ ông ta suốt mấy năm qua,
lại giúp ông ta trúng thầu công trình trung tâm thương mại, ông ta không biết tôi
thích cái gì nên tặng tiền để tôi thích mua gì thì mua. Tôi và ông ta không thân
thiết, chỉ vì tôi là vợ của Khang Kiếm nên ông ta mới đối xử tốt với tôi như thế,
thế chẳng phải hối lộ Khang Kiếm là gì?
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- Sau đó cô nhận luôn?
- Đương nhiên là không, khi đó tôi và Khang Kiếm đang chuẩn bị ly hôn, tôi
không muốn dây dưa gì với anh ấy hết. Tôi đã từ chối, nhưng không biết Hoa
Hưng hỏi ở đâu được số tài khoản của tôi nên nộp hai triệu tệ vào đó.
- Tiền vẫn ở trong tài khoản của cô?
- Hả? - Bạch Nhạn tròn mắt sửng sốt - Các ông không biết tiền đang ở đâu
sao?
- Làm sao chúng tôi biết được? - Ông Lưu và ông Cao ngơ ngác.
- Chuyện này người trên trái đất đều biết hết mà, hai ngày nay trên báo và
trên mạng đều đăng. Lúc nào rảnh các ông lên mạng hoặc đọc báo mà xem!
- Cô nói cụ thể hơn được không? - Ông Lưu nuốt nước bọt, thấy đầu óc thực
sự mụ mẫm.
- Tôi sợ đống tiền đó làm bẩn tài khoản của tôi, cũng chẳng muốn làm lợi
cho Khang Kiếm, cho nên tôi quyên góp hết cho Hội chữ thập đỏ Vấn Xuyên
rồi.
Đầu óc ông Lưu và ông Cao phút chốc trống rỗng, ngơ ngác nhìn nhau,
không biết nên nói cô gái này ngốc nghếch hay là bướng bỉnh nữa!
Rất lâu sau, ông Lưu mới mở được miệng:
- Là chuyện từ khi nào?
- Ngày 25-9.
- Khang Kiếm có biết chuyện này không?
- Tôi không biết Hoa Hưng có nói với anh ấy không, khi đó chúng tôi đang
chiến tranh lạnh, tôi không muốn nói chuyện với anh ấy.
- Hai triệu tệ đó! Con số lớn như vậy, cô cứ thế mà quyên góp luôn?
- Đúng là rất lớn, lúc tôi quyên góp, nhân viên ngân hàng còn nhìn tôi mãi,
tôi giục mấy lần cô ấy mới chuyển đi được.
- Tại sao cô không chuyển vào tài khoản làm trong sạch hóa bộ máy chính
trị?
- Tài khoản của bên trong sạch hóa bộ máy chính trị cũng để quyên góp cho
vùng bị nạn còn gì, tôi làm như thế này bớt được một lần thủ tục. Có phải số
tiền ấy không hợp quy trình không, vậy có thể yêu cầu Hội chữ thập đỏ hoàn trả
lại không? - Bạch Nhạn vặn vẹo tay một cách lo lắng.
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Ông Lưu, ông Cao dở khóc dở cười:
- Còn vụ báo chí là thế nào?
- Hôm trước người của Hội chữ thập đỏ Vấn Xuyên đích thân tới cảm ơn,
người của Sở Tuyên truyền đứng ra tiếp đãi, sau đó thì tin tức lan rộng ra. Tờ
hóa đơn chuyển khoản cũng bị họ lấy ra photo rồi.
- Cảm ơn thật đúng lúc, trùng hợp lắm, trùng hợp lắm! - Đầu óc ông Lưu
lùng bùng rối rắm, không thể suy nghĩ rõ ràng được, nhưng có một điều ông có
thể khẳng định, cứ thế này thì tên nhãi Khang Kiếm kia không việc gì rồi,
không những bình an vô sự mà còn có thể đội thêm vòng hào quang trên đầu.
- Không trùng hợp đâu, không viết thành sách được. - Ở phía sau, Bạch
Nhạn phụ họa theo rồi nở nụ cười rất hồn nhiên vô tư.
Xẩm tối, ra khỏi Viện Kiểm sát, Bạch Nhạn liền gọi điện cho Lục Địch Phi.
Chưa đến mười phút sau, xe của Lục Địch Phi đã tới. Tốc độ nhanh tới mức
Bạch Nhạn cảm thấy dường như anh ta không làm gì cả, chỉ một lòng một dạ
đợi cú điện thoại của cô.
Lần này, anh ta không để tài xế lái chiếc xe riêng dành cho thị trưởng, mà tự
mình lái một chiếc xe việt dã rất sành điệu tới. Cửa xe vừa đóng lại, anh ta lập
tức quay đầu xe, chạy thẳng về phía bờ sông.
Mùa này bờ sông rất vắng vẻ. Trong gió lạnh, từng con sóng cuồn cuộn đập
vào bờ, tung lên những bọt nước trắng xóa. Trên bờ sông, cây cối trơ trụi hoang
tàn, gió cuốn lá khô bay xào xạc đầy trời.
Lục Địch Phi dừng xe lại đối diện với bờ sông. Phía sau xe, mặt trời dần
buông, ráng chiều nhuộm đỏ trời Tây, dát một lớp vàng lấp lánh lên dòng nước.
Ánh vàng dần tan ra theo từng con sóng nhấp nhô. Trong chớp mắt, phía trước
đã tối đen, đêm đang dần buông xuống.
- Có đẹp không? - Lục Địch Phi quay sang nhìn Bạch Nhạn. Vừa rồi họ mải
mê nhìn cảnh vật bên ngoài cửa xe, không ai nói lời nào.
- Thật hùng vĩ. - Bạch Nhạn cười rạng ngời.
Lục Địch Phi bật đèn trên nóc xe rồi rút trong túi áo ra một bao thuốc, huơ
huơ trước mặt Bạch Nhạn.
Bạch Nhạn gật đầu:
- Anh hút đi!
Anh ta cười cười, xách một chiếc túi giấy ở băng ghế sau ra, bên trong có
bánh gato, thịt bò khô, ô mai, sôcôla, hoa quả... toàn đồ ăn vặt mà con gái thích.
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Bạch Nhạn bóc một túi ô mai, nhón một quả bỏ vào miệng rồi nhăn mặt vì
chua.
Lục Địch Phi bật cười, chỉ ra ngoài xe:
- Anh không giống người khác, anh thích ngắm mặt trời lặn chứ không thích
ngắm mặt trời mọc. Cảnh mặt trời lặn có một nét đẹp rất buồn, giống như sự lưu
luyến trước lúc lâm chung của người tráng sĩ, tuy rất bi thương, nhưng không
đáng thương. Khi có chuyện buồn bực trong lòng, thỉnh thoảng anh sẽ lái xe ra
bờ sông ngắm mặt trời lặn. Chà, hôm nay lạnh quá, nếu không buổi tối chúng ta
có thể tới đảo Giang Tâm ngắm sao.
- Thị trưởng Lục cũng có lúc gặp chuyện buồn bực sao? - Bạch Nhạn nhếch
mép giễu cợt.
- Anh là người, đương nhiên cũng có hỉ nộ ái ố. Em tưởng làm con ông cháu
cha dễ sống lắm sao?
Bạch Nhạn chun mũi:
- Dễ sống hay không thì em không biết. Có điều, anh đảm nhiệm cái chức thị
trưởng này thoải mái nhỉ, anh không cần phải làm việc à?
- Phải làm việc thì ai còn muốn làm quan nữa? Làm quan thực ra cần phải có
năng lực lãnh đạo, biết cách quyết định là được rồi. Đương nhiên không phải
lúc nào anh cũng nhàn hạ, nhưng đối với anh, việc ở bên em quan trọng hơn
công việc. - Giọng nói sang sảng của Lục Địch Phi bỗng khàn đi, mang theo rất
nhiều âm bật hơi, khiến không khí trong xe phút chốc trở nên mơ hồ, mờ ám.
Bạch Nhạn cắn môi, đưa mắt ra ngoài cửa xe:
- Anh coi trọng em như vậy, em cứ tưởng rằng một người bình thường thì
trước tiên sẽ hỏi xem cuộc nói chuyện chiều nay của em ra làm sao.
- Anh không cần phải hỏi.
- Hả?
- Em có thừa khả năng đối phó với bọn họ, hơn nữa hiện nay báo chí rất
mạnh, vầng sáng lớn như vậy đủ để che lấp đi mọi tì vết.
- Nhưng đó mới là lời nói một phía của em, nếu bọn họ tìm Hoa Hưng đối
chất, liệu Hoa Hưng có không thừa nhận hay không? - Nhớ lại cuộc nói chuyện
lúc chiều, Bạch Nhạn vẫn cảm thấy hơi lo lắng, sợ xảy ra sai sót.
- Cho dù bọn họ cảm thấy nghi ngờ thì cũng sẽ không truy vấn nữa. Ai lại
dám gây khó dễ cho một hình tượng trong sạch thanh liêm để quần chúng phải
nổi giận. Anh đã nói chuyện với người của Hội chữ thập đỏ Vấn Xuyên, bọn họ
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sẽ ở đây đợi tới khi Khang Kiếm ra để trực tiếp cảm ơn cậu ta. Anh cũng đã bố
trí phóng viên đi theo phỏng vấn. Còn về phía Hoa Hưng, bây giờ ông ta nói gì
ai mà thèm tin.
- Ông Lưu và ông Cao đó có đi tìm Hoa Hưng không?
- Về mặt thủ tục là phải tìm, bắt buộc phải đối chất lại mọi sự việc với ông
ta, sau đó ký tên là coi như hoàn tất.
- Sau đó Khang Kiếm có thể trở về phải không? - Cố nén sự kích động trong
lòng, Bạch Nhạn tỏ vẻ bình tĩnh hỏi.
- Có thể trở về Tân Giang trước giao thừa, anh nghĩ có lẽ sẽ có rất nhiều
người tranh nhau đi đón cậu ta, trong đó có cả anh. - Lục Địch Phi nở một nụ
cười giễu cợt - Lần này cậu ta trong cái rủi có cái may, chắc lúc ngủ cũng phải
mỉm cười.
Bạch Nhạn xoay người, nhìn thẳng vào Lục Địch Phi:
- Cảm ơn anh, anh Lục.
Câu nói này, cô nói rất chân thành.
Trong hai ngày này, Lục Địch Phi đưa người của Hội chữ thập đỏ Vấn
Xuyên tới Tân Giang, lại nhờ phóng viên viết bài trên mạng và báo chí, đem
chuyện quyên góp hai triệu tệ làm rình rang lên, hình tượng xấu của Khang
Kiếm phút chốc trở nên cao thượng và vĩ đại không gì sánh bằng. Bây giờ Bạch
Nhạn lại làm rõ nguồn gốc của căn nhà và chiếc xe của Y Đồng Đồng, Khang
Kiếm lại biến thành người đàn ông tốt thập toàn thập mỹ, trọng tình trọng nghĩa,
trở thành vị lãnh đạo hoàn hảo.
Lục Địch Phi ném điếu thuốc đang hút dở ra ngoài cửa xe rồi quay lại nắm
tay Bạch Nhạn:
- Cô nhóc, đừng cảm ơn anh, anh làm thế cũng chỉ vì bản thân mình. Tối
hôm đó em đã hứa với anh, chỉ cần cậu ta bình an trở về Tân Giang, em sẽ
nghiêm túc suy nghĩ về lời đề nghị của anh.
Bạch Nhạn nhắm mắt lại:
- Em còn nói một câu nữa, anh có nhớ hay không?
Lục Địch Phi nhìn cô không chớp mắt, ánh mắt lóe lên một tia nguy hiểm:
- Anh nhớ rất rõ, em nói chỉ cần anh và Khang Kiếm đứng trên cùng một
vạch xuất phát, ở cùng một địa điểm, không chơi mưu mô, không giở thủ đoạn,
nếu anh vượt qua được cậu ta thì em sẽ đồng ý ở bên anh.
- Anh có làm được không?
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- Thực ra hiện giờ cậu ta đã thua anh rồi. Anh tùy tiện phóng túng, coi trời
bằng vung, không bằng hình tượng tốt đẹp của cậu ta, nhưng cậu ta đã ngã
ngựa, còn anh thì không. Đó là bởi vì anh xấu xa bề ngoài, còn cậu ta xấu xa từ
trong bản chất. Điều này lẽ ra em phải rõ hơn anh.
- Thực ra anh không hề thật lòng yêu em, chẳng qua anh chỉ muốn xát muối
vào vết thương lòng của anh ấy thôi! - Bạch Nhạn bắt chước giọng điệu của Lục
Địch Phi.
- Không phải! - Lục Địch Phi quả quyết lắc đầu - Mấy năm qua, anh đã từng
kết hôn, đã từng có rất nhiều bạn gái. Anh và vợ cũ của anh đến với nhau vì
môn đăng hộ đối chứ không phải vì tình yêu, chẳng trụ được mấy năm thì giải
tán. Anh ở bên những cô bạn gái kia chỉ để vui vẻ, hợp thì gặp nhau nhiều,
không hợp thì lên giường một lần là bye bye, không hề nhung nhớ, cũng chẳng
hề tiếc nuối. Lần đầu tiên gặp em ở đảo Giang Tâm, anh đã cảm thấy em rất đặc
biệt, nhưng anh không lưu tâm. Cho đến buổi tối mấy hôm trước, anh nhìn em
mà tim đập thình thịch, cuống quít hoảng loạn như một cậu trai mới lớn, cảm
giác ấy chưa từng có trong anh. Cô nhóc ơi, anh đã yêu em mất rồi.
Bạch Nhạn chớp mắt, từ từ xoay người lại nhìn vầng trăng lạnh lẽo đang nhô
lên khỏi mặt sông, chầm chậm rọi sáng dòng sông cuồng nộ.
- Trước năm hai mươi tư tuổi, người khác coi em như bệnh dịch. Vừa bước
qua tuổi hai mươi tư thì hình như vận đào hoa của em lại nở rộ. - Cô bật cười tự
giễu - Anh Lục, không phải em xem thường chính mình, nhưng em cảm thấy
anh nên tìm một người con gái tốt hơn, thời thượng hơn em thì mới có thể theo
kịp anh. Chúng ta không giống nhau.
- Bây giờ mới nói những lời này thì đã quá muộn, em đã chấp nhận sự giúp
đỡ của anh, em phải thực hiện lời hứa của mình. - Lục Địch Phi xoay mạnh vai
cô lại để cô đối diện với anh.
Bạch Nhạn đảo mắt mấy vòng:
- Anh Lục, tim anh có đủ khỏe không?
- Còn phải tùy tình hình.
Bạch Nhạn nghiêng đầu, cắn chặt môi:
- Nếu anh có thể chấp nhận một người bạn gái luôn mang trong lòng hình
bóng một người đàn ông khác, cũng có thể sẽ lén lút tư tình với người đàn ông
khác, vậy thì chúng ta cứ diễn một màn yêu đương không màng đến thuần
phong mỹ tục đi!
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S

ắp xếp xong biên bản cuộc nói chuyện, ông Lưu và ông Cao liền về tỉnh

ngay trong ngày.
Ngồi trên xe, ông Lưu cứ cau mày mãi. Lúc đưa thuốc cho ông ta, ông Cao
huých mấy cái mà ông Lưu vẫn không nhúc nhích.
- Vẫn còn đang nghĩ về vụ án đó sao? - Ông Cao hỏi.
- Anh Cao này, anh bảo thế có lạ không? Chuyện đã rành rành như đinh
đóng cột, thế mà chỉ đi thêm một bước lại bỗng xoay ngược 180 độ. Thời gian
lại không sớm không muộn, đúng vào lúc giữa chừng. Nếu nói ra sớm một chút
thì sẽ không thành án. Nếu muộn một chút thì lại chẳng có tác dụng gì. - Ông
Lưu rít hai hơi thuốc, nghĩ mãi cũng không thông - Tôi đã làm vô số vụ án,
nhưng chưa từng gặp chuyện như vậy. Phía dưới còn đã chuẩn bị lệnh bắt rồi,
chậc, vất vả bao ngày coi như công toi.
- Anh Lưu à, anh đừng than thở nữa, anh đọc báo đọc mạng rồi đấy, biên bản
ghi chép vẫn còn nằm kia, chẳng có chút gì sơ hở. Chúng ta cũng đừng gây rắc
rối cho người ta nữa. Ông Khang Vân Lâm là cựu bí thư Sở Tư pháp, bây giờ
tuy đã về hưu nhưng thế lực bên nhà vợ ông ấy cũng không nhỏ đâu.
- Mẹ nó chứ, tôi nhất định phải tra hỏi tên Hoa Hưng kia cho ra ngô ra khoai,
tại sao lại dám ăn không nói có.
Vác theo một cục tức to đùng, vừa xuống xe là ông Lưu đi thẳng tới Sở Công
an.
Chuyện công nhân đến từ nông thôn bị nhân viên của tập đoàn Hoa Hưng
chém đứt tay, Hoa Hưng không phải là người trực tiếp gây án nhưng bị tình
nghi đứng sau giật dây, cộng thêm ông ta cũng có phần trong vụ giám đốc Sở
Xây dựng và trưởng ban Đấu thầu Tân Giang nhận hối lộ lần trước. Việc đưa
hối lộ vốn thường mắt nhắm mắt mở bỏ qua, không truy cứu đến, nhưng lần này
cũng tính tội cho ông ta, ngoài ra còn có người tố cáo ông ta trốn thuế. Ông ta
lại lẩn trốn, cho nên đã bị bắt.
Hoa Hưng được đưa tới phòng hỏi cung. Mắt ông ta húp lên, thịt trên mặt
chảy xệ, tóc bạc trắng, vai rũ xuống, không còn vẻ nhanh nhẹn và nghênh ngang
như thường ngày.
Cảnh sát bảo ông ta ngồi xuống, ông ta lập tức ngồi ngay ngắn, hai chân
khép lại, không nhúc nhích, mắt nhìn đăm đăm xuống sàn nhà.
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- Ngẩng đầu lên. - Ông Lưu vứt toẹt tập biên bản lên bàn quát lớn - Bây giờ
ông đọc kỹ rồi nói rõ cho tôi, tại sao lại không giống với những gì ông đã nói?
Hoa Hưng nơm nớp kéo tập biên bản trước mặt lại đọc một cách dè dặt.
Càng đọc, cái trán bóng nhẫy của ông ta càng vã mồ hôi.
Khi nhìn thấy văn bản thế chấp nhà, người Hoa Hưng run lên cầm cập, mắt
hoa lên.
- Chuyện này có thật không? - Ông Lưu đập bàn quát.
Khóe miệng Hoa Hưng từ từ nhếch lên một nụ cười, ông ta nhắm mắt lại nói
một câu “Kẻ mạnh!”. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, cao nhân tắc hữu cao
nhân trị.
- Cái gì?
- Chắc chắn sau này tiền đồ của Khang Kiếm sẽ huy hoàng không thể tưởng
tượng nổi, các ông cố mà nịnh bợ cậu ta đi. - Nụ cười của Hoa Hưng càng lúc
càng to, cuối cùng là bật cười thành tiếng, cười tới mức rơi cả nước mắt.
- Ông bị thần kinh à? - Ông Lưu lại đập bàn ầm ầm, gầm lên như sấm - Ông
thành thật trả lời câu hỏi của tôi đi! Có phải ông vu khống Khang Kiếm không?
Hoa Hưng ngừng cười, lau nước mắt rồi gật đầu:
- Tôi xin khai, tôi khai thật là không phải tôi vu khống, mà là tôi già nên lú
lẫn, quên béng chuyện thế chấp nhà. Đúng, tôi chỉ biếu vợ anh ta hai triệu tệ. Cô
ấy không nhận nên tôi bảo thư ký nộp vào tài khoản của cô ấy.
- Mẹ kiếp. - Ông Lưu tức tối đá tung cái bàn.
Hoa Hưng lại được cảnh sát đưa về phòng giam.
Ngồi trên chiếc giường chật hẹp, lưng dựa vào tường, ông ta ngẫm nghĩ rồi
bật cười, cười chán rồi lại lắc đầu, vỗ đùi. Sống phí đời rồi, không chỉ đánh mất
giao tình với Khang Kiếm mà còn mang tội vu oan.
Lẽ ra sau mấy lần tiếp xúc với cô bé y tá đó, ông ta đã phải nhận ra được cô
ta hoàn toàn không tầm thường.
Sắp tới Quốc khánh, khách sạn Hoa Hưng đón tiếp mấy đoàn du lịch nên vô
cùng bận rộn. Ông ta đang ngả người ngồi trên chiếc ghế văn phòng rộng lớn
nghe thư ký báo cáo tình hình kinh doanh quý ba thì điện thoại bàn đổ chuông.
Tổng đài viên nói có một cô gái tên Bạch Nhạn tìm ông.
Đó là vợ của Khang Kiếm mà, Hoa Hưng cuống cuồng vuốt mấy sợi tóc lơ
thơ trên đầu, đích thân xuống dưới đón cô lên.
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Sắc mặt Bạch Nhạn buồn bã, không giống như trước kia. Nhìn thấy ông ta,
cô mỉm cười, để lộ ra hai lúm đồng tiền tinh nghịch.
- Có chuyện gì buồn? - Ông ta pha cho cô một tách trà loại thượng hạng.
- Ông chủ Hoa, tôi muốn ly hôn với Khang Kiếm. - Mắt cô dần ngấn nước.
Hoa Hưng giật mình sửng sốt, cá nhân ông ta cảm thấy Khang Kiếm rất quan
tâm tới cô vợ này. Cô y tá nhỏ bé này thực sự cũng rất đáng mến.
- Cô Bạch, cô đừng nói linh tinh. Hai vợ chồng cãi nhau vài câu là chuyện
bình thường thôi, dăm ba bữa là ổn hết ấy mà.
- Ông chủ Hoa, ông nói cho tôi biết, có phải Khang Kiếm thường xuyên hẹn
hò với Y Đồng Đồng trên quán cà phê sân thượng của khách sạn ông không?
Anh ấy còn tặng cho cô ta nhà và xe nữa? - Bạch Nhạn lau nước mắt, giọng giận
dữ.
Hoa Hưng sững người, lắp ba lắp bắp mãi mà không biết phải nói gì.
- Ông không nói cũng không sao, tôi đã theo dõi họ rồi. Cho nên tôi nhất
định phải ly hôn, tôi không thể chịu đựng được. Anh ấy... cũng đồng ý rồi.
Hai tay Hoa Hưng vặn xoắn vào nhau:
- Đó... đó... là chuyện trước kia, bây giờ trong lòng sếp Khang chỉ có cô thôi.
- Anh ấy đã thừa nhận chuyện này là có thực rồi. - Bạch Nhạn trợn trừng
mắt.
- Tôi không... tôi không... - Hoa Hưng cuống cuồng xua tay.
- Ông chủ Hoa, phụ nữ ly hôn không có tình yêu lại không có gia đình, nếu
không có tiền nữa thì đáng thương biết bao! Ông có thể giúp tôi một chuyện
được không?
- Đương nhiên rồi, nếu cô thiếu tiền thì cứ nói với tôi.
Lúc đó Hoa Hưng chỉ nghĩ là Bạch Nhạn đang làm mình làm mẩy với Khang
Kiếm. Như vợ ông ta cũng đòi ly hôn với ông ta suốt hai mươi năm nay, đến giờ
đã ly hôn đâu. Có đôi lúc phụ nữ đòi ly hôn chỉ là hô khẩu hiệu chứ không coi là
thật. Bình thường ông ta vẫn luôn cảm thấy không có cơ hội báo đáp ơn đức của
Khang Kiếm, nay có cơ hội nịnh nọt Bạch Nhạn thì còn không mau cuống quít
nắm bắt lấy.
Bạch Nhạn lấy hai tờ giấy chứng nhận trong túi ra, một là giấy tờ nhà, một là
giấy tờ đất:
- Chỗ ông có công ty mua bán bất động sản đúng không? Ông giúp tôi bán
căn nhà này đi, cố lấy giá cao cao một chút.
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- Cô bán nhà đi thì ở vào đâu? - Hoa Hưng hỏi đùa, cô y tá này làm thật rồi.
- Ở trong căn nhà đó, tôi cứ nghĩ tới anh ấy và Y Đồng Đồng, ám ảnh vô
cùng, tôi bán đi mua căn khác. Ông chủ Hoa, ông có giúp tôi không?
- Giúp chứ! - Hoa Hưng cẩn thận cất giấy tờ nhà đất đi.
- Nếu có tin gì thì ông gọi điện cho tôi nhé. - Lúc này Bạch Nhạn mới tươi
tỉnh lên một chút.
- Nếu cô không có chỗ ở, tôi có thể bố trí một phòng trong khách sạn cho cô.
- Làm sao tôi dám làm phiền ông chủ Hoa mãi được. - Bạch Nhạn đứng dậy
đi ra ngoài, đến cửa, cô lại ngoảnh lại - Ông chủ Hoa, ông còn chưa viết biên lai
cho tôi.
Hoa Hưng băn khoăn, giấy tờ đâu có đứng tên ông ta, việc gì phải viết biên
lai, hơn nữa sao ông ta có thể bán nhà của sếp Khang được.
- Nhiều tiền lắm đấy, tôi không yên tâm, ông viết cho tôi một tờ biên lai.
- Được, được. - Hoa Hưng thấy Bạch Nhạn thật dễ thương, không muốn cô
phải sốt ruột và lo lắng nên viết cho cô một tờ biên lai, còn đóng cả con dấu của
tập đoàn Hoa Hưng lên theo yêu cầu của cô.
Lúc này Bạch Nhạn mới vui vẻ ra về.
Một mình ngồi trong văn phòng, Hoa Hưng cầm hai tờ giấy chứng nhận
sung sướng cười thầm.
Bốn ngày sau, Bạch Nhạn lại đột nhiên đến tìm ông ta với vẻ sốt ruột.
- Ông chủ Hoa, tôi thích một căn hộ ven sông mà có rất nhiều người đang
tranh nhau. Căn nhà kia của tôi bán được chưa?
- Vẫn chưa tìm được người mua thích hợp. Cô thiếu bao nhiêu tiền?
- Họ nói nếu trả hết một lần thì được giảm 30.000 tệ.
- Một lần là bao nhiêu?
- Hai triệu tệ.
Không thèm chớp mắt, Hoa Hưng nhấc điện thoại điều kế toán ra ngân hàng
rút ngay hai triệu tệ về đưa cho Bạch Nhạn. Khang Kiếm giúp ông ta trúng gói
thầu kiếm được mấy chục triệu, hai triệu tệ chỉ là con số nhỏ.
- Nhiều tiền thế này, một mình tôi không dám xách ra đường. Có thể nhờ thư
ký của ông chủ Hoa đi cùng với tôi tới ngân hàng không?
- Được. - Hoa Hưng phất tay với vẻ hào phóng.
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Thế là, số tiền hai triệu tệ đó đã trở thành món tiền do thư ký của ông ta cố
tình nộp vào tài khoản của Bạch Nhạn.
Hoa Hưng cười ngặt nghẽo. Cô gái đó thật sự là cao thủ, từng móc xích gắn
lại với nhau không chút sai sót. Ông ta vốn nghĩ rằng nhà và xe tặng cho Y
Đồng Đồng cộng thêm hai triệu tệ này đủ để cột chặt Khang Kiếm vào với ông
ta, mà lại không biết rằng gậy ông đập lưng ông, giờ thì sếp Khang đã hoàn toàn
rũ sạch mọi mối liên hệ với mình.
Hoa Hưng nghĩ liệu có phải cô y tá đó có đôi mắt thần thấy trước tương lai,
đoán được sẽ có ngày ông ta bán đứng Khang Kiếm nên đã tương kế tựu kế hay
không?
Thực ra ông ta không định bán đứng Khang Kiếm, ông ta cũng chỉ là bất đắc
dĩ mà thôi. Có người nhắn rằng nếu ông ta khai ra chuyện hối lộ Khang Kiếm
thì những chuyện khác sẽ không bị truy cứu nữa.
Trên đời này còn có thể tin được ai nữa đây?


 

D

ư Châu, hai mươi tám tháng Chạp.

Năm nay không có ngày ba mươi, ngày hai tám cũng chính là một ngày
trước giao thừa. Khang Kiếm dậy như mọi ngày, đánh răng rửa mặt qua loa rồi
lặng lẽ đứng bên cửa sổ nhìn mảng xanh mướt mát phía dưới qua những chấn
song. Việc thẩm vấn đã kết thúc, mấy hôm nay anh chỉ không được ra ngoài
phòng, còn lại vẫn có thể ăn ngủ đúng giờ, đồ ăn cũng ngon hơn lúc mới đến
một chút, còn có cả trà nóng.
Anh không biết ông Lưu đã thu thập chứng cứ đến bước nào, anh không
muốn nghĩ ngợi linh tinh, cũng không muốn nghĩ nhiều, chỉ lặng lẽ chờ đợi,
thuyết phục bản thân hưởng thụ nốt chút ánh sáng le lói trước khi đêm tối ập
đến.
Nếu thật sự bị bắt sẽ phải cạo trọc đầu, mặc áo tù, bị đưa đi lao động cải tạo
tại một nông trường xa xôi với đủ mọi thành phần tội phạm của xã hội, một lần
là phải mười năm.
Trong lòng không phải là không thất vọng, không phải là không cay đắng,
không phải là không lo sợ, không phải là không hối hận.
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Nếu trong lòng anh không có Bạch Nhạn, Khang Kiếm nghĩ có lẽ mình đã
không trấn tĩnh được cho đến giờ phút này. Chính sự mong mỏi tới một ngày
được gặp cô, được ở bên cô đã giúp anh trụ vững.
Bạch Nhạn, Bạch Nhạn, Bạch Nhạn...
Anh thầm gọi tên cô, dường như làm như vậy có thể khiến chân tay đang
lạnh cóng có thêm một chút ấm áp.
Tiếng mở khóa lạch cạch vang lên, tưởng bữa sáng được đưa tới nên Khang
Kiếm ngoảnh lại. Ngoài dự đoán của anh, người bước vào là ông Nghiêm Lệ.
Từ sau khi nhóm ông Lưu đi thu thập chứng cứ, ông Nghiêm Lệ cũng biến
mất theo.
Họ lẳng lặng nhìn nhau một lúc lâu:
- Chào chú! - Khang Kiếm lên tiếng trước.
- Chào! - Ông Nghiêm Lệ đăm chiêu nhìn anh rồi đưa mắt ra phía ngoài - Ra
ngoài đi dạo đi!
Từng tế bào trên người Khang Kiếm đều ngừng thở, mặt đỏ bừng lên, anh
trợn tròn mắt không dám tin. Ra ngoài, tức là đi từ đây đến nơi giam giữ? Hay
là...
- Đi dạo rồi cùng ăn cơm. Nếu nhanh thì chỉ sau bữa trưa là họ tới rồi.
Họ?
Tay Khang Kiếm bất giác co lại thành nắm đấm, môi run lên.
Ông Nghiêm Lệ lắc đầu cười khẽ, bước tới vỗ vai anh:
- Kiếm Kiếm, cháu... bình an vô sự rồi.
- Chú Nghiêm? - Người anh run lên bần bật, đây là ảo giác sao? Là tự anh
tưởng tượng ra những lời này sao?
Nhìn thấu tâm tư của anh, ông Nghiêm Lệ khẽ nhắm mắt lại:
- Mọi chuyện đều đã sáng tỏ, cháu không việc gì hết, có khi còn được gặp
phúc trong họa nữa! Tên nhóc này, cháu quá kín kẽ, cái gì cũng giấu hết trong
lòng. Nếu không có lần song quy này thì ai mà biết được cháu lại có một nghĩa
cử như thế.
Khang Kiếm lắc đầu, ông Nghiêm Lệ nói gì anh chẳng hiểu.
- Đừng đứng ngẩn ra đó nữa, ra ngoài hít thở không khí trong lành đi. Hôm
nay hơi lạnh nhưng trời đẹp. Chà, cháu nhìn xem, mặt trời lên rồi kìa. - Ông
Nghiêm Lệ mỉm cười chỉ vào vầng mặt trời rực rỡ ngoài cửa sổ.
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Khang Kiếm bước xuống lầu mà như đi trên mây, anh nín thở, rồi lại hít thật
sâu.
Không khí trong vườn mát lạnh, mang theo mùi đất ẩm nồng nồng xộc vào
khiến mũi anh hơi ngứa. Anh ngẩng đầu nhìn vầng dương mới ló trên bầu trời
xanh thăm thẳm, anh đưa mắt nhìn những nông trang phía xa tít tắp và những
chiếc xe chạy dọc trên đường, anh cúi đầu nhìn con đường lát gạch dưới chân,
nhìn những hàng sồi xanh bất khuất ven đường mà mắt bỗng nóng lên, nước
mắt lăn dài trên gò má.
Anh tự do rồi, thật sự tự do rồi.
- Được bình an vô sự trở về đúng là chẳng gì vui bằng.
Thấy anh xấu hổ quay mặt đi, ông Nghiêm Lệ mỉm cười hiền từ rồi cất bước
tiến vào phía trong khu vườn. Nhìn thấy Khang Kiếm, mấy người nhân viên đều
cười nhiệt tình rồi khẽ nói: Chúc mừng.
Khang Kiếm vẫn chưa định thần lại được, nhưng anh không thể hỏi nhiều.
Anh biết sự việc thay đổi 180° thế này không phải là kỳ tích gì hết, chắc chắn đã
xảy ra chuyện gì đó. Vì sợ lời nói không thống nhất, anh chỉ có thể giữ im lặng.
Họ đi tới sân vận động, bốn bề không một bóng người. Ông Nghiêm Lệ bỗng
quay lại nhìn Khang Kiếm bằng vẻ mặt hết sức nghiêm túc.
- Kiếm Kiếm, đi một ngày đàng học một sàng khôn. Trải qua sự việc này,
tuy rằng phải chịu không ít sợ hãi nhưng đối với sự nghiệp sau này của cháu chỉ
có lợi chứ không có hại. Lần này là cháu may mắn. Nếu cháu không rút kinh
nghiệm mà tái phạm thì không ai có thể giúp được, cũng sẽ khiến những người
giúp đỡ cháu thất vọng và đau lòng. Chú không rao giảng suông rằng Đảng viên
thì phải liêm khiết ra làm sao. Cháu không nghĩ tới người khác thì cũng phải
nghĩ tới bản thân cháu và gia đình. Muốn người ta không biết, trừ phi mình
đừng làm. Chỉ cần là việc cháu đã làm thì trời sẽ có mắt. Ra ngoài làm bậy ắt sẽ
có ngày phải trả giá, đừng có trông chờ vào vận may mãi. Làm người phải ngay
thẳng, làm quan cho chính trực.
Khang Kiếm hổ thẹn không dám nhìn thẳng vào mắt ông Nghiêm Lệ. Anh
biết rõ, chắc chắn trong lòng ông đã biết hết mọi việc, nhưng ông không vạch
trần anh.
Ông Nghiêm Lệ thở dài:
- Cháu có thể bình an vô sự thì chú cũng nhẹ lòng. Bố mẹ cháu vẫn đang ở
Tân Giang, cháu trở về rồi cùng họ về tỉnh đón Tết luôn, đốt mấy băng pháo mà
ăn mừng. Qua Tết rồi làm lại từ đầu. Chức thị trưởng bị nhỡ rồi, nhưng chú
nghe nói ông Tùng Trọng Sơn cũng đã tới tuổi về hưu, thị trưởng hiện giờ sẽ lên
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thay ông ấy, còn chức thị trưởng sẽ tổ chức thi tuyển cho toàn bộ cán bộ cấp sở
trong toàn tỉnh từ 45 tuổi trở xuống, cháu cố mà nắm bắt lấy cơ hội này.
Khang Kiếm cười tự giễu:
- Bây giờ cháu chỉ muốn làm công việc hiện tại cho thật tốt, còn những việc
khác cháu tạm thời không nghĩ đến.
- Cả cô ấy cháu cũng không muốn nghĩ tới sao? - Ông Nghiêm Lệ bỗng trêu
chọc.
- Ai ạ?
- Kiếm Kiếm ạ, cháu có biết cháu bình an vô sự là nhờ lời khai của ai không?
Chậc, tuy chú đã có tuổi rồi nhưng không hề bảo thủ đâu nhé. Cô bé đó đúng là
nhân tài đấy, không làm quan thì thật đáng tiếc. Ha ha, không biết là nó giống ai
nữa, chú thấy mẹ nó thì như bình hoa di động, chả thông minh được là bao mà
sao lại sinh ra được đứa con gái thông minh lanh lợi như thế?
- Chú Nghiêm, chú đang nói tới Bạch Nhạn sao? - Tim Khang Kiếm nhảy
vọt lên cổ.
- Không thì còn ai vào đây nữa? Sau này cháu đừng có nhớ tới cô giáo kia
nữa, phải đặt cô bé này trong lòng, làm người thì phải biết ơn và trân trọng. Ông Nghiêm Lệ ngẩng đầu lên, lông mày cau lại - Tất cả đều đã được định sẵn!
Mẹ cháu hận mẹ nó cả đời, bây giờ nó giúp cháu như vậy, mối khúc mắc này
nên hóa giải thôi.
- Chú Nghiêm, chú có thể nói rõ hơn được không? - Khang Kiếm khẩn
khoản nhìn ông Nghiêm Lệ, tim đập thình thịch.
Là cô, chỉ có cô, cô không nỡ bỏ rơi anh, cô luôn nhớ tới anh. Làm thế nào
mà cô có thể giúp anh dỡ bỏ gánh nặng này bằng đôi vai mảnh khảnh của mình?
Anh muốn biết, anh không thể đợi thêm một phút giây nào nữa.
Ông Nghiêm Lệ cười:
- Không đợi được nữa rồi hả?
- Vâng! - Khang Kiếm gật đầu thật mạnh.
- Đi thôi! Chúng ta vừa đi vừa nói.
Đúng như ông Nghiêm Lệ dự đoán, vừa ăn xong bữa trưa thì một đoàn xe
hùng dũng tiến vào trường đào tạo. Khác với không khí đìu hiu, vắng vẻ khi
Khang Kiếm mới tới, lần này khí thế vô cùng hoành tráng. Ủy ban nhân dân
thành phố Tân Giang điều xe đến, giám đốc các ban ngành khác không dám tụt
lại phía sau nên cũng vội vã đi theo.
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Vừa xuống xe, Chánh văn phòng đã đốt liền mấy băng pháo, nói là để xua
tan chướng khí, sau đó tặng Khang Kiếm một bó hoa thật to với vẻ dạt dào tình
cảm.
Khói pháo tan đi, mọi người vây quanh Khang Kiếm hỏi han, bắt tay, ôm
hôn, luôn mồm nói lần thoát hiểm này quả thật là hồng phúc đầy trời.
Khang Kiếm cười thản nhiên, không tỏ ra quá kích động, chỉ có lúc nhìn
thấy Giản Đơn, mắt anh mới ánh lên một tia ấm áp.
Tên nhãi Giản Đơn to xác mà vô dụng, đứng trước mặt Khang Kiếm thoạt
tiên thì cười ngô nghê, sau đó mắt đỏ hoe khóc tu tu, từ đầu tới cuối chỉ nói
được có hai chữ: Sếp Khang...
- Trông thư ký Giản mừng phát khóc lên kìa. - Mọi người cười lớn.
Khang Kiếm vỗ vai Giản Đơn, hai người bắt tay nhau thật chặt.
Khang Kiếm bước qua Giản Đơn, nhìn thấy Lục Địch Phi đang dựa vào xe
thì mỉm cười với anh ta.
Anh băng qua mọi người, đưa tay ra:
- Thị trưởng Lục, vất vả quá!
- Chúc mừng trở về nhé, trợ lý Khang! - Lục Địch Phi bắt tay lại rất mạnh.
Họ đưa mắt nhìn nhau, đủ mọi cảm xúc giao hòa, tất cả đều diễn ra trong im
lặng, cuối cùng họ nhìn nhau cười khẽ.
Nhận lời thăm hỏi của mọi người xong, Khang Kiếm lên xe, đoàn xe lại
hùng dũng rời khỏi trường đào tạo.
Từ cửa xe, Khang Kiếm ngoái lại nhìn ngôi trường đào tạo càng lúc càng
khuất xa. Anh nghĩ cả đời này anh cũng sẽ không quên được những ngày sống
sau song sắt nơi đây.
Tới Tân Giang đã là chập tối. Đã có một đám quan chức đứng đợi trước cửa
Thành ủy để an ủi và tẩy trần cho Khang Kiếm, ông Khang Vân Lâm và bà Lý
Tâm Hà cũng được mời tới. Ông Tùng Trọng Sơn gọi điện tới hỏi thăm, nói
buổi tối ông và thị trưởng sẽ có mặt tại bữa tiệc tẩy trần.
Chủ nhiệm Thành ủy căn bản không cho Khang Kiếm có cơ hội để mở
miệng, kéo anh tới thẳng phòng tắm để thay quần áo và rửa mặt mũi, sau đó đẩy
thẳng anh tới bữa tiệc. Ông Khang Vân Lâm và bà Lý Tâm Hà ngồi hai bên anh,
hỏi han đủ điều, người tới chúc rượu nườm nượp.
Lục Địch Phi cầm điện thoại trong tay, nhìn Khang Kiếm đang bị vây xung
quanh một lần nữa rồi đi ra khỏi nhà ăn, nép trong một góc yên tĩnh của hành
lang châm điếu thuốc rồi gọi điện cho Bạch Nhạn.
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Bạch Nhạn đang trực đêm, thực ra mấy ngày hôm nay cô đều trực đêm.
Ngày mai là giao thừa, người có gia đình thì bận rộn tất bật, người chưa có gia
đình thì tìm đủ mọi cách để nghỉ phép về quê ăn Tết, cô chẳng có chỗ nào để đi
nên xung phong đi trực đêm.
Lãnh Phong tới Bắc Kinh họp lớp với bạn bè, Liễu Tinh về quê, có lẽ Tết
này cũng chẳng bình yên cho lắm. Bây giờ Lý Trạch Hạo đã vận động hết họ
hàng và bạn bè nói đỡ cho anh ta, một lòng một dạ muốn chiếm lại trái tim Liễu
Tinh. Liễu Tinh không muốn về nhưng Bạch Nhạn khuyên cô về. Trốn tránh
không phải là cách, đối mặt với con tim của mình mới là chân lý.
Căng tin trong bệnh viện đã ngừng hoạt động, các nhà hàng nhỏ bên ngoài
hầu hết cũng đã đóng cửa, bữa tối của Bạch Nhạn chỉ đơn giản là một bát mì ăn
liền.
Phòng phẫu thuật im lặng như tờ, mấy cô y tá cùng ca trực đã xuống dưới lầu
buôn chuyện với mấy bác sĩ trực. Bạch Nhạn thổi thổi mấy cọng rau cải phía
trên bát mì, quay quạt sưởi vào đúng người mình, đang gắp mì lên đưa vào mồm
thì điện thoại reo.
- Cô nhóc, nhớ anh không? - Giọng lưỡi Lục Địch Phi trước giờ chưa bao
giờ nghiêm chỉnh, cũng chẳng vòng vo.
Bạch Nhạn cười cười:
- Đang ăn mì đây! Anh về rồi à!
- Ừ, về được hai tiếng rồi, bây giờ cậu ấy đang uống rượu, tinh thần có vẻ rất
tốt.
- Thế sao anh không đi uống rượu?
- Trái tim anh rất chuyên tâm, lúc nhớ em thì không uống rượu, lúc uống
rượu thì không nhớ em. Mì gì mà ăn ngon lành thế? - Nghe tiếng húp mì xì xoạt
trong điện thoại, Lục Địch Phi không nhịn được bèn nuốt nước bọt.
- Mì ăn liền!
Lục Địch Phi ngẩn ra rồi đứng phắt dậy:
- Ngay trước đêm giao thừa lại để bạn gái anh một mình ăn mì ăn liền ở bệnh
viện, đúng là anh vô trách nhiệm quá. Em bỏ bát mì đi, anh đưa em ra ngoài ăn.
- Anh Lục, ra vẻ đạo đức nghề nghiệp một chút đi có được không. Có phải
em đi chơi ở bệnh viện đâu, em đang trực. Nếu anh không chịu nổi thì ngày mai
anh gọi điện cho viện trưởng của bọn em, bảo ông ấy tăng tiền phụ cấp trực đêm
lên thì mới là thật lòng.
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- Sao em cứ suốt ngày trực đêm thế? - Lục Địch Phi lại ngồi xuống, lòng hơi
oán trách. Anh ta đã hẹn cô mấy lần rồi, cô không đang mổ thì lại đi trực đêm,
thế thì yêu đương kiểu gì?
- Em cũng muốn chơi chứ, nhưng đây là miếng cơm manh áo nên em không
dám đắc tội. Bao giờ anh về tỉnh ăn Tết thế?
- Ngày mai anh về cùng với gia đình Khang Kiếm! Thực ra anh không muốn
về, về rồi lại bị giục cưới, mẹ anh cằn nhằn làm anh muốn phát điên luôn.
- Thật hạnh phúc. - Bạch Nhạn khẽ thở dài với vẻ ngưỡng mộ.
- Hả? - Lục Địch Phi sững người, đó là hạnh phúc sao?
- Thị trưởng Lục...
Không biết Khang Kiếm đã đứng trước mặt Lục Địch Phi từ bao giờ.
Lục Địch Phi cười uể oải:
- Cô nhóc, anh có chút chuyện, lát nữa gọi cho em sau. Ăn cơm ngoan nhé. Anh ta cúp máy, đứng dậy, nhìn thẳng vào Khang Kiếm - Sao lại ra đây?
Mặt Khang Kiếm đã hơi đỏ lên vì rượu:
- Chúng ta còn chưa uống với nhau ly nào!
- À, phải, vậy thì vào uống thôi. - Lục Địch Phi nhướn mày - Trợ lý Khang,
cậu có tò mò muốn biết tôi vừa gọi điện thoại cho ai không?
- Tôi không tò mò.
- Tôi vừa có bạn gái mới, vợ cũ của cậu - Bạch Nhạn. - Lục Địch Phi hào
hứng nhìn Khang Kiếm.
Khang Kiếm khẽ nhướn mày, ờ một tiếng rồi không nói gì thêm.
Lục Địch Phi tẽn tò.
- Cậu không bận tâm sao? - Anh ta hỏi.
- Chẳng có gì phải bận tâm cả, thích một người không phải là một cái tội.
- Hả?
- Có điều, anh không phù hợp với cô ấy. - Khang Kiếm cười hiền hòa.
- Sao cậu có thể khẳng định?
Khang Kiếm dừng lại, quay người sang:
- Địch Phi, anh là người miền Nam chính gốc nhỉ!
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- Đúng thế!
- Tôi chỉ được coi là một nửa người miền Nam, ở miền Bắc lâu quá nên gần
bị Bắc hóa rồi, khẩu vị của tôi thích ăn mặn, ăn được cay.
- ...
- Bạch Nhạn là một trái ớt hiểm đúng nghĩa, bề ngoài thì bé nhỏ nhưng uy
lực lại cực lớn, ngoài tôi ra, không ai có thể đụng vào cô ấy, anh cũng không
phải là ngoại lệ.
Ánh mắt Khang Kiếm ngời sáng, ý cười đậm sâu trong đáy mắt, gương mặt
tuấn tú bỗng trở nên dịu dàng đến vô cùng.


 

M

ười giờ, đêm đã về khuya, mấy cô đồng nghiệp đi buôn chuyện vẫn

chưa về. Bạch Nhạn chuyển các kênh trên cái tivi 14 inch trong phòng trực một
vòng từ đầu tới cuối. Không ca hát thì lại nhảy múa, gần như mỗi kênh đều
đang tưng bừng dạ hội, liên hoan chúc mừng năm mới, chả có gì hay ho, cô bèn
tắt bụp tivi đi. Ngồi trên giường một lúc rồi cô lại đi ra ngoài.
Vào dịp đón năm mới, bệnh viện còn bận rộn hơn ngày thường, buổi tối rất ít
khi được ngủ thoải mái. Không phải tai nạn giao thông thì là say rượu dẫn đến
bệnh tim tái phát, hay trẻ con ăn nhiều đau bụng. Thời tiết rét mướt, cởi quần áo
trèo lên giường rồi lại bị gọi dậy, nỗi đau khổ ấy quả thực không bút mực nào tả
xiết. Bác sĩ và y tá trực hoặc là quây quanh tivi, hoặc là tụm năm tụm ba vừa
cắn hạt dưa vừa tán gẫu rồi thức trắng đêm.
Bạch Nhạn đi tới khung cửa sổ sát đất cuối hành lang, nhìn ánh đèn rực rỡ và
dòng người xe nườm nượp bên dưới rồi buông một tiếng thở dài xa xăm.
Bình thường thì không sao, mọi người đều bận rộn làm việc nên không có gì
khác biệt, nhưng cứ tới dịp lễ tết thì sẽ lộ rõ sự cô đơn hiu quạnh và lẻ loi cô độc
của bản thân. Có lúc Bạch Nhạn cảm thấy mình chẳng khác nào một đứa trẻ
trong cô nhi viện. Nhưng cô cảm thấy trẻ mồ côi còn hạnh phúc hơn cô, ít nhất
bọn chúng còn có người thương xót và thông cảm. Còn người có một người mẹ
lẳng lơ và một người cha không biết là ai như cô, đi đến đâu cũng bị cười nhạo
và lườm nguýt.
Ngoài mong đợi, cô bỗng nghĩ tới Minh Thiên.
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Trên đời này chỉ có Minh Thiên, không cần phải cố gắng, không cần phải
báo đáp mà cô vẫn có thể có được những điều tốt nhất của anh. Từ khi ý thức
được những điểm tốt của Minh Thiên, cô chưa bao giờ phải lo lắng rằng một
ngày nào đó, những điểm tốt này sẽ biến mất, cũng chưa từng phải lo lắng nó sẽ
ít đi hay thay đổi. Cái tốt ở anh rất tự nhiên, rất ấm áp, dù có ngẩng đầu lên hay
không, có nhìn thấy anh hay không thì cô vẫn có thể cảm nhận được.
Giữa anh và cô, chưa từng hiểu lầm, chưa từng tranh cãi, mỗi ngày ở bên
nhau đều như ngày xuân ấm áp được mặt trời chiếu sáng.
Sắp giao thừa rồi mà vẫn chưa thấy tin nhắn chúc mừng năm mới của Minh
Thiên, có lẽ anh đang luyện tập nhiệm vụ tối mật nên không được phép liên lạc
với bên ngoài. Dù có tin nhắn hay không thì Bạch Nhạn cũng không để tâm. Cô
biết vào đêm giao thừa, khi tiếng pháo vang lên, cô sẽ nói với Minh Thiên:
Chúc mừng năm mới. Minh Thiên cũng sẽ nói với cô: Tiểu Nhạn, chúng ta cùng
nhau hạnh phúc.
Nghĩ tới Minh Thiên, khuôn mặt Bạch Nhạn như giãn ra, nét cười phảng
phất trên môi.
Sau đó, từ Minh Thiên cô lại nghĩ tới sếp Khang.
Cô biết hôm nay anh trở về Tân Giang. Đám quan chức a dua nịnh bợ chắc
chắn sẽ tìm đủ mọi cách để đãi tiệc và an ủi cho anh.
Cô không gọi điện cho anh.
Không hiểu sao, khi biết tin anh bị song quy, cô rất nhớ rất nhớ anh, nhớ tới
mức tim thắt lại, nước mắt chỉ chực trào ra. Nhưng khi biết tin anh trở về, trái
tim cô lại vô cùng bình tĩnh.
Lần đầu tiên cô nghe nói tới việc sếp Khang tặng nhà và xe để bù đắp cho Y
Đồng Đồng là khi ăn sủi cảo ở nhà Liễu Tinh, khi đó cô không hề liên hệ hành
vi đó với việc đưa hối lộ của Hoa Hưng. Tới khi Lục Địch Phi năm lần bảy lượt
muốn cô cùng hợp tác rồi không ngừng nhắc tới cái tên Hoa Hưng, và khi sếp
Khang đem toàn bộ tiền lương và sổ tiết kiệm giao cho cô, cô mới ý thức được
rằng anh đã nhận hối lộ. Có lẽ với chức vụ của anh, đó chỉ là một khoản tiền
nhỏ, không đáng nhắc tới. Nhưng qua thái độ của Lục Địch Phi, cô biết nếu việc
này lộ ra thì sẽ là cả một vấn đề lớn.
Cô cảm thấy rất thất vọng về sếp Khang, khi đó tình cảm của bọn bọ cũng
đang chìm sâu dưới đáy vực, cô dằn lòng để mặc kệ anh, không thèm nhắc nhở.
Nếu sếp Khang xảy ra chuyện gì thì cũng chẳng liên quan đến nỗi đau khổ của
cô.
Cho đến khi chân tướng của việc vì sao sếp Khang lại lấy cô bị bại lộ, cho
đến cái đêm sếp Khang ngồi trước giường của cô giãi bày hết nỗi lòng, cô mới
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phát hiện ra đối với anh, cô không chỉ có hận thù và thất vọng, mà còn có rất
nhiều tình cảm sâu đậm đọng sâu trong trái tim.
Vì mối tình cảm này, cô kiên quyết đòi ly hôn.
Trước khi ly hôn, cô tới tìm Hoa Hưng, lợi dụng lòng biết ơn của ông ta với
sếp Khang, dùng căn nhà để lấy được món tiền hai triệu tệ quyên góp cho Vấn
Xuyên.
Lúc còn nhỏ, vì muốn lấy thêm một chút tiền sinh hoạt phí từ bà Bạch Mộ
Mai để có thể mua thêm cho mình một cái áo ấm, một cái cặp sách hay mấy
quyển sách, trước đó vài tháng cô đã quan sát sắc mặt của bà, nói những lời bà
thích nghe, làm những việc khiến bà vui. Sau đó, đợi đến khi có người đàn ông
nào đó tới đón bà đi, cô sẽ lễ phép chào một tiếng “cháu chào chú” rồi tự nhiên
đưa ra yêu cầu với bà Bạch Mộ Mai, thông thường bà sẽ không từ chối.
Bà Bạch Mộ Mai nói cô là yêu tinh.
Cô nói cơ hội chỉ giành cho những người biết chuẩn bị.
Ngoài Minh Thiên ra, trên đời này chưa từng có lòng tốt nào có thể có được
mà không cần phải cố gắng.
Sếp Khang không phải là Minh Thiên, nếu trong lòng anh đã có cô, nếu cô
muốn cùng anh chung sống trọn đời thì cô nhất định phải nỗ lực nắm bắt lấy
anh.
Mỗi lần gặp Lục Địch Phi, cô đều bóng gió dò hỏi những vấn đề liên quan
đến việc song quy, cô còn lên mạng tra rất nhiều vụ án. Để có thể vừa bịt miệng
Hoa Hưng lại vừa có tiền trả tiền nhà tiền xe, cô nghĩ ra cách dùng giấy tờ nhà
đất để thế chấp.
Chuyện này nếu như do sếp Khang ra mặt, Hoa Hưng chắc chắn sẽ tìm đủ
mọi cách để từ chối, hoặc giả sẽ dùng biện pháp khác để bù đắp cho sếp Khang,
như vậy chẳng phải vẫn giậm chân tại chỗ hay sao? Chỉ có thể là cô ra mặt.
Khoản tiền quyên góp lấy danh nghĩa là người vô danh.
Mọi chuyện hoàn tất, nhưng cô không hề kinh động tới sếp Khang.
Sếp Khang nhận hối lộ, đó là sự thật. Người đàn ông này đã được an bài là sẽ
phải ăn chính trị, thường phải đi bên sông, muốn để anh không bị ướt chân thì
chỉ có cách nhấn anh ta xuống nước, cho anh ta uống no nước một lần thì lần
sau anh ta sẽ phải đi cho cẩn thận.
Phạm lỗi thì phải gánh chịu hậu quả.
Cô biết Lục Địch Phi sẽ không bỏ qua cho anh. Tổ chuyên án của Ủy ban Kỷ
luật tỉnh được điều đến, mấy vị cán bộ cấp sở đã bị song quy, sếp Khang đã ý
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thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, nhưng khi đó anh không thể manh
động. Cho dù anh lấp được lỗ hổng này thì cũng chỉ là giải quyết theo kiểu vuốt
đuôi, ngược lại còn dễ làm lộ ra điểm yếu, anh đành chỉ có thể án binh bất động.
Anh là một vị thánh không thể bảo vệ chính mình, nhưng khi gặp họa, trong
lòng anh vẫn không thể quên được hình bóng cô.
Sau đó, Hoa Hưng xảy ra chuyện. Sếp Khang biết lần này không thể gặp
may được nữa, anh muốn cô đợi anh mười năm.
Thực ra nếu khi đó Bạch Nhạn đưa biên lai thế chấp nhà và giấy tờ quyên
góp ra thì sếp Khang có thể sẽ không bị song quy, và vẫn có thể giữ được chức
thị trưởng.
Nhưng cái Bạch Nhạn cần là một người đàn ông có thể đem lại cho cô cảm
giác an toàn, một người chồng có thể khiến cô bình yên ngon giấc tới tận khi
trời sáng, chứ không phải là một quan chức trông chờ vào vận may. Cô muốn
anh phải nếm trải hậu quả của việc nhận hối lộ, muốn anh đau, muốn anh hối
cải, muốn anh học được cách tự kiềm chế.
Được tự do trở lại sau khi trải qua sự giày vò đau đớn này, thiết nghĩ sếp
Khang có lẽ sẽ cảm khái muôn phần!
Tại sao cô không cảm thấy rất vui?
Đúng thế, anh khiến cô cảm thấy mệt mỏi.
Từ Y Đồng Đồng cho đến việc nhận hối lộ, một người đàn ông như anh sẽ
còn xấu xa tới mức nào?
Cô nào có giỏi giang gì, cô phải dùng hết tâm trí và sức lực bảo vệ anh như
vậy, nhưng anh đem lại cho cô những gì?
Có đôi lúc, con người ta khó tránh khỏi việc so đo tính toán.
Sếp Khang là tên khốn kiếp! Bạch Nhạn rủa thầm.
Thấy lạnh tê cả chân, cô hơi dịch người, xoay xoay cái cổ mỏi nhừ rồi thu
tầm mắt lại, cúi đầu đi về mà không phát hiện ra một bóng đen đang đi lên từ
phía cầu thang bộ.
Vừa nhìn thấy cô, bóng đen bèn đứng lại.
Cảm thấy phía sau có người đang nhìn mình, Bạch Nhạn bèn quay đầu lại.
- Á...
Cô hoảng hốt thét lên, rồi cả người cô bỗng bị kéo nhào vào một vòng tay
quen thuộc, giọng nói bị nuốt trọn trong một nụ hôn nồng nàn sâu thẳm.
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- Bà xã...
Tiếng thì thầm quyện trong hơi thở nóng hổi phả vào tai cô.
Khang Kiếm kích động và mừng rỡ đến phát điên, anh đã mất đi rồi lại có
được, cảm giác buồn vui lẫn lộn... những từ ngữ này không đủ để miêu tả tình
cảm như gió cuốn triều dâng của anh giờ phút này.
Cũng giống như một người mù, vào một buổi sáng đẹp trời bỗng mở mắt ra
và nhìn thấy màu sắc của chiếc ga giường, nhìn thấy hoa cỏ ngoài cửa sổ, nhìn
thấy trời xanh và nắng vàng, nhìn thấy gió đang xào xạc ru tán lá.
Niềm vui sướng như vậy, lại không thể thốt được thành lời, cũng có lẽ là
không biết nên nói điều gì trước.
Anh đem nỗi nhung nhớ suốt mười ngày và nỗi mừng tủi khi vượt qua kiếp
nạn dồn trọn vào cái ôm này, chất chứa trong nụ hôn này là một tình yêu đang
dâng trào như vũ bão.
Anh vùi đầu vào cổ cô, hai tay ôm chặt lấy eo cô như muốn chạm khắc thân
hình cô vào lòng mình. Bạch Nhạn cảm thấy khó mà chịu nổi, hơi thở như sắp
bị ép ra khỏi lồng ngực. Anh chưa từng ôm cô chặt đến mức quên cả thương
hương tiếc ngọc như thế này. Đầu lưỡi anh dịu dàng linh hoạt khuấy đảo trong
khoang miệng cô, mang theo hơi rượu nồng, nghịch ngợm quấn quít triền miên
với lưỡi cô, từ dịu dàng mơn trớn đến nồng nàn say đắm, hôn đến khi cô suýt
không thở được. Người anh dính sát vào người cô.
Chỉ một lát, mái tóc xoăn nhẹ của Bạch Nhạn đã xõa tung ra khỏi mũ y tá.
Cô trợn trừng mắt, vừa lẩm bẩm điều gì đó vừa dùng sức đấm mạnh vào vai
anh.
- Tiểu Nhạn... - Sau cơn mê đắm, Khang Kiếm ngước mắt lên, vội vàng
buông cô ra rồi vỗ nhẹ lên lưng cô.
- Anh muốn hại chết em sao? - Bạch Nhạn khom người thở dốc.
- Anh nhớ em quá. - Khang Kiếm cười khẽ, cọ cằm lên tóc cô rồi cúi đầu
hôn lên đôi môi mọng đỏ của cô, giọng khàn đi - Để anh hô hấp nhân tạo cho
em.
Thoáng bình tĩnh lại, Bạch Nhạn gỡ tay anh ra rồi lùi lại phía sau:
- Không cần.
Nhìn gương mặt xị xuống và đôi mắt không một tia ấm áp của cô, người
Khang Kiếm căng lên, tim như bị ai kéo ra khỏi lồng ngực.
- Xin lỗi Tiểu Nhạn, anh đến muộn.
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Anh lắc đầu, dặn lòng mình không được quá mẫn cảm.
Anh tiến lên trước một bước, nắm lấy tay cô lật lên lật xuống, hình như cô
gầy và xanh đi, cằm cũng nhọn hơn lúc anh đi.
Qua ông Nghiêm Lệ, anh biết được mọi điều cô đã làm vì anh, anh nghe mà
tim không ngừng run lên. Một người đàn ông lại phải để cho một cô gái yếu ớt
dang tay bảo vệ, anh rất hổ thẹn, nhưng cũng cảm thấy ấm áp.
Anh không phải là người đàn ông tốt, nhưng anh may mắn biết bao khi được
một người con gái thông minh, đáng yêu và bao dung như vậy đem lòng yêu
thương.
Vốn tưởng rằng cô không yêu sâu nặng bằng anh, đến giờ mới biết tình yêu
của anh còn lâu mới có thể rộng lớn bằng cô.
Anh chỉ có thể dùng một tình yêu sâu nặng hơn, rộng lớn hơn, dùng cả cuộc
đời mình để đáp lại tình yêu của cô!
Chỉ có tình yêu, chỉ có sinh mệnh.
- Vẫn còn chưa tới mười một giờ, vẫn chưa muộn. - Bạch Nhạn không kích
động đến đánh mất bản thân mình như anh, cô rất lạnh lùng, không mỉm cười,
như đang nói chuyện công việc, rất chuyên nghiệp nhưng lại không có chút tình
cảm nào.
Khang Kiếm nhắm mắt lại. Anh nghĩ Bạch Nhạn đang làm nũng với anh, xa
nhau lâu như vậy anh lại không tới gặp cô trước để cô được yên lòng. Anh cũng
là bất đắc dĩ, anh phải xua hết mọi người đi mới có thể yên ổn ở bên cô. Anh đã
nghĩ tới việc gọi điện, nhưng anh sợ sóng điện thoại không đủ hơi ấm, anh
muốn gặp mặt cô, muốn nhìn thẳng vào mắt cô, muốn ôm cô, cảm nhận hơi ấm
của cô, rồi sau đó bọn họ sẽ cùng nhau trò chuyện.
- Tay em hơi lạnh. - Anh đánh trống lảng, cảm thấy ngón tay cô lạnh giá bèn
kéo lên áp sát vào má mình - Chúng ta vào phòng trực nói chuyện đi!
Bạch Nhạn không nhúc nhích mà chỉ lắc đầu:
- Lát nữa đồng nghiệp sẽ lên nghỉ ngơi, anh vào trong đó không tiện. Có
chuyện gì cứ nói luôn ở đây!
Giọng điệu xa lạ của cô khiến hơi thở của anh như ngừng lại, đầu óc cũng
như ngừng hoạt động.
- Bạch Nhạn, không phải em không muốn gặp anh đấy chứ? - Anh hỏi đùa,
đưa tay véo cái mũi xinh của cô.
- Sếp Khang, em hơi mệt rồi. - Bạch Nhạn cụp mắt xuống, lảng tránh ánh
mắt nồng nàn của anh.
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- Mệt thì vào nghỉ đi, anh đưa em đi.
- Không phải là cơ thể, mà là trái tim em mệt. - Cô đưa tay lên từ từ gỡ tay
anh ra.
Khang Kiếm im lặng đợi cô nói tiếp.
- Người ta nói làm quan là một nghề nguy hiểm, làm tốt thì vẻ vang dòng họ,
làm không tốt thì liên lụy tới cả chín đời. Tương tự như vậy, vợ của sếp không
phải người bình thường nào cũng làm được, mà cần phải có lòng can đảm, cần
có sự nhạy cảm về chính trị, cần biết cùng tiến cùng lùi với sếp. Sếp Khang,
mấy ngày nay em như ngồi trên tàu lượn cao tốc, em nhát gan nên không thích
cảm giác này. Em chỉ muốn tìm một người chồng an phận cùng nhau sống bình
yên qua ngày. Anh hiểu ý em chứ? - Cô ngước lên, đôi mắt thăm thẳm như hồ
nước lặng lẽ nhìn anh.
- Bạch Nhạn, sau này chúng ta sẽ sống bình yên. Xin lỗi vì đã làm em sợ. Khang Kiếm cắn môi, áy náy muốn ôm cô vào lòng.
- Sếp Khang, em thật sự là tài hèn sức mọn, không đảm nhận được những vị
trí khó khăn. Cứ nhìn vào thực tế chung sống giữa chúng ta sẽ thấy lời nói của
anh có độ tin cậy rất thấp. Tha lỗi cho em chỉ biết nghĩ đến mình, em muốn
sống thoải mái hơn một chút.
- Bạch Nhạn, đừng nói những lời dối lòng như vậy. - Khang Kiếm run rẩy
nhắm mắt lại, một nỗi chua chát trào lên trong lòng - Em đã từng hứa sẽ đợi anh
năm đến mười năm, anh mới chỉ đi xa có hơn mười ngày, em sẽ không thay đổi
đâu.
Hàng mi dài của Bạch Nhạn khẽ chớp:
- Đúng vậy, em đã từng hứa với anh. Nhưng khi đó anh nói là đi làm xa, nam
nhi chí tại bốn phương, đương nhiên em không thể làm vướng chân anh. Nhưng
bây giờ, mười mấy ngày này là anh bị song quy, anh có biết trong cảm giác giày
vò bất lực ấy còn có cả cảm giác nhục nhã không?
Gương mặt tuấn tú của Khang Kiếm trắng bệch như tờ giấy, anh nhìn Bạch
Nhạn bằng vẻ mặt không dám tin.
- Nếu em cảm thấy nhục nhã, tại sao em còn giúp anh? - Trái tim đã lạnh giá
tới cùng cực.
- Thực ra em chẳng phải là thiên sứ, cũng chẳng bao dung độ lượng. - Bạch
Nhạn đảo mắt để xác định xung quanh không có người rồi hạ giọng - Tuy đã thế
chấp nhà để hoàn trả lại khoản nhận hối lộ của anh, nhưng việc anh tặng nhà
tặng xe cho Y Đồng Đồng là sự thật rành rành, nó luôn ép em phải đối diện với
việc anh đã từng quan tâm tới cô ta biết bao nhiêu. Vì cô ta, anh có thể phạm
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pháp, tình yêu này vĩ đại biết nhường nào! Đến bây giờ em mới tỉnh ra, người
anh thật lòng yêu vẫn là cô ấy.
- Bạch Nhạn... - Khang Kiếm trợn tròn mắt, cô đang cố tình đổi trắng thay
đen.
- Để em nói hết đã. - Bạch Nhạn xua tay - Anh quay về bên em, có lẽ là do
cảm giác tội lỗi vì trước đây đã từng làm tổn thương em. Mẹ em cũng đã từng
làm tổn thương gia đình anh, bây giờ em làm những điều này cho anh, coi như
chúng ta không ai nợ ai. Giờ phút này, anh đứng trước mặt em cũng không phải
là yêu, mà là xuất phát từ lòng biết ơn. Vì thế chúng ta đừng làm khổ lẫn nhau
nữa, đường ai nấy đi.
- Em nói em làm những việc này cho anh là để trả nợ? - Khang Kiếm nắm
hai bàn tay cô, mặt lạnh như băng.
- Đúng! - Bạch Nhạn dũng cảm nhìn thẳng vào mắt anh.
Một tay Khang Kiếm nắm chặt lấy tay cô, tay kia nâng cằm cô lên:
- Bạch Nhạn, đừng tàn nhẫn như vậy, kéo anh lên tận mây xanh rồi lại buông
tay để anh rơi xuống địa ngục. Anh chưa từng thật lòng yêu Y Đồng Đồng,
người anh yêu là em, là em, không phải là bù đắp, không phải là biết ơn, mà là
yêu. - Nói đến đây, giọng anh đã hơi nghẹn lại - Nếu em kiên quyết nói rằng đó
là trả nợ, thì em lấy lại đi, em không nợ anh, anh sẽ đi nhận tội, anh đi chịu
trừng phạt chứ không đau khổ đứng ở đây để nghe em nói những lời lạnh lùng
này.
- Sếp Khang... - Bạch Nhạn bần thần nhìn gương mặt rúm ró lại vì đau khổ
của anh.
- Ở trong đó, anh cố nén mọi nỗi nhục nhã và hổ thẹn, cố gắng ăn cơm, xốc
lại tinh thần, động viên bản thân không được quá đau lòng, bởi vì ngoài kia có
một người con gái đang đợi anh. Cho dù cả thế giới này có bỏ rơi anh, có thất
vọng vì anh thì cô ấy vẫn sẽ dịu dàng nhìn anh, ngỏ cửa, để đèn chờ anh. Mười
năm, nghe ra thì rất dài, nhưng anh nghĩ anh sẽ cắn răng chịu được. Có lẽ anh sẽ
phải ở xa cô ấy, nhưng chỉ cần trong lòng anh có tình yêu của cô ấy thì sẽ không
còn cảm thấy khoảng cách xa xôi nữa. Đợi tới khi anh được ra ngoài thì đã gần
bốn mươi, nhưng anh nghĩ còn rất nhiều việc vẫn còn làm kịp. Cho cô ấy một
mái ấm, yêu thương cô ấy, cùng cô ấy sinh con đẻ cái... Nhờ giấc mơ này mà
anh đã chống chọi được mỗi ngày. Bạch Nhạn, đúng thế, có thể anh đã khiến
em mỏi mệt, nhưng đừng đẩy anh ra xa có được không? Anh yêu em!
Sếp Khang vuốt ve khuôn mặt cô, mắt nhòa nước.
Bạch Nhạn ra sức cắn chặt môi, chân run lên, tim mềm ra như một miếng tơ
ngâm trong nước, chỉ cần khẽ bóp nhẹ là nước sẽ trào ra.
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Cô há miệng: “Em...”
Khang Kiếm đưa tay ngăn cô lại.
- Bạch Nhạn, nếu thật sự em không chấp nhận được quá khứ của anh, cũng
không tin tưởng vào tương lai mà anh sẽ đem đến, vậy thì em chỉ cần nói
“Khang Kiếm anh đi đi, sau này gặp nhau chúng ta xem như chưa từng quen
biết” thì anh sẽ đi ngay lập tức. Sau này nếu chẳng may gặp em, anh sẽ chỉ lịch
sự gật đầu chào em, tuyệt đối sẽ không tới gần làm phiền em.
Bạch Nhạn ngỡ ngàng nhìn Khang Kiếm, mồm há ra thành đủ mọi hình dạng
nhưng không thể nghĩ được phải nói gì.
Ý cô chỉ là muốn trừng phạt anh một chút, để anh đau khổ đến khắc cốt ghi
tâm, sau này không đi vào vết xe đổ nữa, mọi việc sao lại biến thành như thế
này?
Khang Kiếm vẫn tiến sát từng bước, thái độ nghiêm trang:
- Em nghĩ kỹ chưa? Nghĩ kỹ rồi thì nói đi, nếu em không nói câu nói này,
anh sẽ coi như em đồng ý để anh làm chồng em, anh sẽ quấn lấy em cả đời. Anh
cho em mười giây, mười, chín, tám, bảy, sáu...
Bạch Nhạn trợn tròn mắt, một ngọn lửa không tên từ từ bốc lên, ai sợ ai chứ?
Lửa giận che mắt, cô ngẩng đầu lên, người run lên vì tức tối. Khang Kiếm
vội tiến lên một bước, mồm vẫn không ngừng đếm “Năm, bốn... ”khiến Bạch
Nhạn càng tức giận thêm. Cô hất tay anh ra, chỉ thẳng ngón tay vào mặt anh.
Nhưng đầu cô bỗng chốc trống rỗng, không thể nhớ nổi mình phải nói điều gì.
- Ba, hai...
Ánh mắt Khang Kiếm tràn ngập ý cười, nụ cười này khiến Bạch Nhạn bừng
bừng lửa giận, cái đồ sếp Khang không biết hối cải này, nửa đêm nửa hôm mà
dám chơi trò đếm ngược với cô ư?
Hứ!
- Sếp Khang, anh...
Bạch Nhạn vừa mới mở miệng, Khang Kiếm đã nhanh chóng đếm “Một”rồi
đưa tay ra kéo Bạch Nhạn vào lòng, nhanh nhẹn cúi đầu hôn cô, “Bà xã, cảm ơn
em!”, giọng anh nghẹn ngào.
Không biết là vì quá tức tối, hay là vì cảm nhận được một giọt nước mặn
chát rơi lên khóe môi mình, sống mũi Bạch Nhạn bất giác cay xè, nước mắt trào
ra, cô vòng tay ôm chặt lấy anh.
Cảm nhận được sự đáp lại của cô, anh liền ôm cô chặt thêm.
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Đột nhiên Bạch Nhạn ngước đôi mắt đẫm lệ lên rồi túm tay anh cắn thật
mạnh. Khang Kiếm ngẩn người nhưng không rụt lại, mặc cho mu bàn tay hằn
lên hai dấu răng.
- Sau này còn dám dùng bàn tay này nhận tiền của người ta nữa không? - Cô
ngẩng đầu lên, hung hăng hỏi.
Khang Kiếm còn chưa kịp đáp, cô đã lại đấm một cú vào ngực anh:
- Sau này còn dám lăng nhăng nữa hay không?
Anh nhìn cô không chớp mắt rồi nắm tay cô đặt lên ngực mình:
- Điều anh không dám làm nhất là đánh mất em, khi đó tất cả đều không còn
ý nghĩa.
Miệng Bạch Nhạn mếu máo, bao nhiêu mệt mỏi tích tụ trong lòng đều theo
nước mắt tuôn ra ngoài, nhưng cô vẫn hung hăng trừng mắt nhìn Khang Kiếm:
- Bây giờ đã biết ai là tốt nhất trên đời chưa! Sau này còn dám để cho người
đó phải lo lắng sợ hãi nữa hay không?
Khang Kiếm như phát cuồng, nếu có thể dùng tay móc trái tim mình ra như
trong phimHọa bì thì anh nhất định sẽ lấy ra cho cô xem. Anh tin, dù thật xấu
hổ, rằng khắc trên trái tim ấy đều là tên của cô.
- Bà xã, chúng ta vẫn cứ đứng mãi ở đây à? - Anh than nhẹ một tiếng, xiết
chặt vòng tay để sưởi ấm cho cô với vẻ không đành lòng.
- Nếu không thì đi đâu? - Cô lẩm bẩm, ngoan ngoãn để anh ôm, ngọ nguậy
trong lòng anh, len lén ngửi hơi thở ấm nóng của anh.
Họ nhìn nhau mỉm cười rồi nhắm mắt lại, cuối cùng cũng trao cho nhau một
nụ hôn triền miên nồng cháy.
- Á! Bạch Nhạn? - Đồng nghiệp đi buôn chuyện dưới lầu chạy lên, thấy Bạch
Nhạn bị một người đàn ông ôm ghì lấy ép vào tường thì tưởng là tội phạm nên
vội hét lên thất thanh, túm lấy cái chổi ở hành lang xông lên.
- Ông... mau buông Bạch Nhạn ra?
Khang Kiếm cười méo xệch, bất đắc dĩ buông Bạch Nhạn ra rồi quay đầu lại.
- Khang... sếp Khang... - Cô bạn đồng nghiệp đỏ mặt nhìn Bạch Nhạn,
gương mặt Bạch Nhạn ửng hồng đầy vẻ thẹn thùng sau khi vừa âu yếm. - Xin
lỗi, em không biết là anh. Hai người tiếp tục đi, em chuồn đây.
Nói xong cô đồng nghiệp quay người chạy biến.
- Anh ấy phải đi rồi. - Bạch Nhạn đẩy Khang Kiếm ra rồi gọi với theo cô ấy.
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HOA HỒNG GIẤY

Khang Kiếm lườm cô, mười mấy ngày rồi không được ôm bà xã, một chút
này sao đủ bù đắp nỗi nhớ mong?
Vờ như không nhìn thấy, Bạch Nhạn sửa lại mũ và vuốt phẳng quần áo:
- Em đang trong giờ làm việc đó!
Rồi cô đứng thẳng lên một cách đầy chuyên nghiệp:
- Anh... đến khách sạn với bố mẹ anh đi!
- Anh... - Khang Kiếm nhắm mắt lại với vẻ bất đắc dĩ - Vậy thôi, anh về nhà!
- Mình thật sự không cố ý đâu, nếu biết vợ chồng cậu đoàn tụ thì mình tuyệt
không dám đến làm phiền. - Sau khi Khang Kiếm ra về, cô bạn đồng nghiệp
ngượng ngùng xin lỗi Bạch Nhạn.
Bạch Nhạn xua tay rồi chạy ra khung cửa sổ sát đất nhìn theo cái bóng kéo
dài của Khang Kiếm, vừa đi anh vừa ngoái lại nhìn đầy lưu luyến.
Cô bịt miệng, muốn cười, nhưng nụ cười còn chưa nở thì nước mắt đã rơi.
Có thể nhìn thấy anh đứng trước mặt mình, cho dù làm cô tức giận, khiến cô
đau lòng, nhưng cảm giác đó thật tuyệt!
Ghi chú :
1. Yoshinoya: Chuỗi nhà hàng thức ăn nhanh nổi tiếng của Nhật Bản
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