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PHẦN VIII

V

ừa bước chân ra khỏi chợ, Tử Đằng thấy một nhóm người nhốn nháo.

Người thì nói người thì la:
− Chạy xe gì mà chạy như giặc vậy? Đụng phải bà già té rồi bỏ chạy luôn.
Thật…
− Thanh niên bây giờ thật là quỷ. Chạy xe bất kể mạng người.
−…
Mỗi người một câu, Tử Đằng tò mò ghé mắt xem. Bà bác khoảng ngoài sáu
mươi, ăn mặc sang trọng ngồi dưới vệ đường, ánh mắt cần sự giúp đỡ.
Tai nạn… Bác ấy bị tai nạn thì đúng hơn. Nhưng tại sao chỉ có người đứng
bàn tán, mà không ai làm điều gì đó cho bác ấy vậy nhỉ? Đúng là…
Tử Đằng mím môi vẹt đám đông lấn vào trong. Cô ngồi xuống bên, hỏi:
− Bác ơi! Bác có bị làm sao không?
− Tôi…chân của tôi đau quá. Tôi không thể đứng lên được.
Tử Đằng đỡ lấy tay bà:
− Vậy bác nương theo cháu đứng lên xem sao.
Nương theo tay Tử Đằng, bà bác đứng lên một cách khó khăn, khuôn mặt ba
hằng lên vẻ đau đớn. Tử Đằng lo lắng:
− Bác đau lắm phải không?
− Ờ…ờ…
− Để cháu gọi tắc xi đưa bác đến bệnh viện kiểm tra.
Tử Đằng vẫy chiếc tắc xi đang chạy chầm chậm tới:
− Tắc xi!
Cô cố gắng dìu bác lên xe trước bao cặp mắt tò mò, vị nể và…
− Bác chịu đau một chút nha.
− Tôi cám ơn cô. Cô tốt quá!
− Bác đừng nói vậy. Gặp người hoạn nạn giúp đỡ đó là tình người mà.
− Ai cũng có tấm lòng như cô thì tốt biết mấy.
Tử Đằng cười. Cô hỏi:
− Sao bác bị như thế? Có người đụng bác à?
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− Tôi định vào chợ mua một ít đồ cần thiết, nhưng chưa kịp băng qua đường
thì bốn, năm chiếc xe qua mặt… Thế là chúng kéo tôi đi luôn.
− Họ gây tai nạn cho bác mà họ không có trách nhiệm à?
Bà bác lắc đầu. Tử Đằng bực tức:
− Đúng là không có tính người mà. Ở Mỹ như thế thì họ bị cảnh sát bắt rồi.
− Vậy ra cô không phải là người ở đây hả?
Biết mình nói hố, cô xua tay:
− Dạ không. Cháu xem trên tivi và thấy được những trường hợp như thế.
− Thế à? Cô…
Tử Đằng vui vẻ:
− Bác cứ gọi cháu là Tử Đằng.
− Tử Đằng … tên một loài hoa.
− Dạ.
Bà bác thân thiện:
− Bác tên Hằng Thu. Gọi bác là bác Thu cũng được.
− Dạ. Cháu thấy bác cũng lớn tuổi rồi, đi một mình, đường phố xe cộ bây
giờ ghê lắm. Sao bác không nhờ con cháu đi chung?
− Bác làm gì có cháu mà đi chung chứ.
− Bác sống có một mình à?
− Không. Bác có thằng con trai.
− Thế sao anh ấy không đi với bác?
− Công ty của nó có rất nhiều việc phải làm. Bác đang lo lắng, nếu có biết
bác đi ra ngoài một mình bị tai nạn, chắc nó giận lắm. Tại bác lén con nhỏ
người làm đi mà.
Tử Đằng chợt hiểu:
− Chắc là không sao đâu. Nếu có gì để cháu giải thích giùm cho.
Chiếc tắc xi dừng lại trước cổng Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình. Tử
Đằng trả tiền, cô bước xuống lăng xăng tìm chiếc xe đẩy cho bà Hằng Thu ngồi.
Sau khi giúp bà Hằng Thu ngồi vào chiếc xe ấy, Tử Đằng đẩy đi.
Được nhân viên trung tâm hướng dẫn làm thủ tục. Bà Hằng Thu được đưa
vào chụp X.Quang cái chân đau.
Một lúc chờ đợi, kết quả cũng có không cần nhập viện, chân bà Hằng Thu
chỉ trật khớp. Chỉ cần nghỉ ngơi, uống thuốc thì không có gì nữa.
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Để bà Hằng Thu ngồi ở xe, Tử Đằng đi đóng tiền phí và lấy thuốc. Khi trở
lại bên bà, cô cười:
− Cháu nói rồi, bác sẽ không sao đâu.
Bà Hằng Thu nhìn Tử Đằng thương yêu:
− Cám ơn cháu.
− Bây giờ, cháu sẽ gọi xe đưa bác về nhà. Bác nói địa chỉ đi.
Bà Hằng Thu đọc địa chỉ nhà cho Tử Đằng rồi hai người lên xe.
Dù rằng cái chân rất đau, nhưng lòng bà cảm thấy nhẹ nhàng và ấm áp lạ.
Tử Đằng- một cô gái dễ thương xinh đẹp lại giàu lòng nhân hậu. Hôm nay bà
gặp được Tử Đằng, ắt là có duyên với nhau.
Tử Đằng quan tâm:
− Chân bác còn đau lắm không?
− Đỡ nhiều rồi. Hôm nay nhờ có cháu đấy.
− Bác đừng nói thế mà.
Bà Hằng Thu hỏi:
− Cháu năm nay bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?
− Dạ, hai mươi ba.
− Ồ, còn trẻ quá! Thế cháu đã đi làm chưa?
− Dạ, cháu đang xin nhưng chưa nơi nào gọi cả.
− Cháu tốt nghiệp trường gì?
− Dạ, kiến trúc.
− Giỏi quá!
− Bác đừng khen, làm cháu thấy xấu hổ.
Bà Hằng Thu nhướng mày:
− Thế cháu có cần bác giúp không? Con trai của bác có một công ty kiến
trúc ấy.
Tử Đằng lắc đầu:
− Cháu cám ơn bác. Cháu muốn tìm việc làm bằng chính khả năng của cháu.
− Cháu không cần thật à? Nhưng bác muốn giúp đỡ cháu như cháu đã giúp
đỡ bác vậy.
Tử Đằng cúi đầu:
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− Bác đừng nghĩ ơn nghĩa đối với cháu, và cũng đừng băn khoăn về việc
hôm nay. Cháu giúp đỡ bác như giúp đỡ chính mình vậy thôi.
− Nếu cháu nói thế thì bác không ép. Nhưng sau này có cần gì thì cứ đến tìm
bác.
Tử Đằng im lặng, bà Hằng Thu hỏi tiếp:
− Nhà cháu có đông anh em không?
− Dạ, cháu chỉ có một mình.
− Ồ! Vậy giống thằng Nguyên nhà bác rồi. Thế ba mẹ cháu vẫn khỏe chứ?
− Dạ thưa bác, cháu là cô nhi.
Tử Đằng nói song câu này, đôi môi mím chặt lại. Bà Hằng Thu nhìn cô gái
bên cạnh mình mà dấy lên một lòng thương cảm. Bà nắm lấy tay Tử Đằng
− Đừng buồn cháu ạ! Tại số phận mình không may mắn.Nhưng khác ra cháu
vẫn hơn những người khác mà, phải không?
− Dạ. Cháu được ăn học và chăm sóc không thua những bạn đồng trang lứa
Bà Hằng Thu thở dài:
− Vậy mà nhiều người sống trong hạnh phúc mà không biết hưởng hạnh
phúc.
− Bác…
Bà Hằng Thu vội xua tay:
− Không có gì đâu cháu. Nhưng cháu đã vượt lên được số phận mình, thì
cháu hãy tiếp tục cố gắng cho cuộc sống tốt đẹp hơn.
− Cám ơn bác.
Chiếc tắc xi quẹo trái rồi dừng lại trước địa chỉ mà bà Hằng Thu cho.
Đó là một tòa nhà sang trọng nằm sau cánh cửa sắt màu xanh.
Tử Đằng nghiêng đầu ra nhìn rồi hỏi:
− Đến nhà bác rồi phải không?
− Ừm.
Thấy bà Hằng Thu sửa soạn định bước ra, Tử Đằng ngăn lại:
− Bác ngồi yên đó đi, để cháu giúp cho
Tử Đằng gởi tiền cho anh tài xế tắc xi, sau đó cô mới giúp bà Hằng Thu
bước xuống.
Từ trong nhà có một cô gái chạy ra:
− Trời ơi! Bà chủ…
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Thấy bà Hằng Thu đi một cách khó khăn, còn phải nương vào Tử Đăng, cô
la lên:
− Chân bà sau thế này?
Bà Hằng Thu trấn an:
− Không có gì nghiêm trọng đâu, Hà Trâm.
Hà Trâm – tên cô gái - đến nắm cánh tay bên trái của bà Hằng Thu.
− Bà đi đâu vậy? Cậu chủ gọi về, con không biết bà đi đâu, nên cậu chủ phải
đi tìm bà đó.
− Lại kinh động đến thằng Nguyên nữa rồi. Con không biết cách nói sao?
Hà Trâm gãi đầu:
− Con không nói dối được với cậu chủ.
Dìu bà Hằng Thu đến bậc thang thì điện thoại cầm tay của Tử Đăng có tín
hiệu. Ra dấu cho Hà Trâm dìu bà vào nhà và, cô bước ra sân nghe điện thoại:
− Alô.
− Tử Đằng! Mi ở đâu vậy? Sao bảo hôm nay đến Công ty Kiến trúc Thái
Nguyên? Lần này bỏ qua cơ hội nữa kể như tiêu đó.
Lời nhắc nhở của An Tâm làm Tử Đằng giật mình. Cô nhìn đồng hồ.
− Chết! Bây giờ ta phải tới ngay!
− Coi chừng lần này giám đốc tức giận thật đó.
− Thế thì mi tắc máy cho ta nhờ.
Tử Đằng bỏ máy vào giỏ xách. Cô rụt rè bước vào phòng khách của bà Hằng
Thu.
− Thưa bác…
− À! Ngồi đi cháu.
Hà Trâm đặt lý nước màu vàng óng ánh xuống trước mặt Tử Đằng:
− Mời cô dùng nước!
− Cám ơn chị.
Tử Đằng nhấp nhỏm:
− Dạ thưa bác, cháu có việc phải đi. Hôm khác, cháu sẽ ghé thăm bác.
− Việc gì mà gắp thế? Ở lại ăn cơm với bác.
− Dạ, công ty gọi cháu phỏng vấn ạ.
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− Thế thì…là việc quan trọng rồi. Vậy bác không giữ cháu. Nhớ hôm nào
ghé bác chơi.
− Dạ.
Tử Đằng đứng dậy, cô lấy bịch thuốc trong túi xách ra dặn dò Hà Trâm:
− Đây là thuốc uống của bác, mỗi ngày ba lần. Chị nhớ cho bác uống nha.
Cẩn thận đừng để bác đi lại nhiều quá, cái chân sẽ lâu hết lắm.
− Tôi biết rồi.
Từ Đằng cúi đầu chào bà Hằng Thu:
− Cháu xin phép.
− Chúc cháu thành công!
Tử Đằng quay sang Hà Trâm:
− Chào chị!
− Tôi tiễn cô.
Tử Đằng vừa quay lưng đi thì bà Hằng Thu với theo:
− Tử Đằng! Tiền thuốc, bác chưa gởi lại cháu.
− Nói với con trai của bác mang đến trả lại cho cháu đi.
Bà Hằng Thu mỉm cười:
− Cũng hay. Ta thấy thích cháu rồi đó. Tử Đằng.
Tử Đằng vừa leo lên xe tắc xi, thì chiếc xe du lịch khác quẹo vào cổng nơi
Tử Đằng vừa ra. Chiếc xe chạy thẳng vào trong sân và người đàn công trên xe
bước xuống.
− Hà Trâm! mẹ tôi về chưa?
− Dạ, thưa cậu chủ. Bà chủ về rồi.
− Mẹ tôi đi đâu vậy?
− Bà chủ không nói. Lúc nãy có một cô gái đưa bà chủ về nhà, nhưng hình
như bà chủ bị tai nạn.
Nghe đến đây thì người đàn ông chạy nhanh vào trong phòng khách.
− Mẹ!
− Bình Nguyên! Sao con về sớm vậy?
− Mẹ làm con lo quá. Mẹ đi đâu sao mẹ không cho con biết?
− Mẹ chỉ ra chợ thôi mà.
− Cần mua gì, sao mẹ không nói với Hà Trâm?
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− Ở nhà hoài, mẹ muốn ra ngoài cho thoải mái thôi.
− Thế mai mốt mẹ có muốn đi đâu, nếu không có con thì mẹ nói Hà Trâm đi
theo nhé.
− Mẹ biết rồi. Mẹ xin lỗi đã làm cho con phải lo lắng.
Bình Nguyên nhìn bịch thuốc trên bàn:
− Mẹ! thuốc của ai đây?
− Của mẹ đó
− Mẹ bị sao mà uống thuốc? Hà Trâm nói mẹ bị tai nạn đúng không?
Bà Hằng Thu trấn an:
− Mẹ không sao, chỉ có trật khớp thôi.
− Nhưng tại sao bị trật khớp?
− Mẹ định vào chợ mua ít đồ thì bị xe quẹt phải. Cũng may có cô gái tốt
bụng giúp mẹ. Nếu không, mẹ không biết làm sao về nhà được.
− Mẹ thấy không? Đường sá xe cộ bây giờ ghê gớm lắm. Họ lái xe không để
ý đến ai đâu.
Bình Nguyên nhổm lên:
− Thôi, để con đưa mẹ đến bệnh viện kiểm tra sẽ an tâm hơn.
Bà Hằng Thu khoát tay:
− Không cần đâu. Cô bé ấy đã giúp mẹ đi kiểm tra rồi. Bác sĩ bảo không sao,
chỉ cần uống thuốc, nghỉ ngơi thì sẽ khỏi.
− Thật sự không sao hả mẹ?
− Ừ. Mẹ bảo con đừng quá lo lắng mà.
− Vậy để con đưa mẹ lên phòng nghỉ ngơi.
− Ừm.
Bình Nguyên khom người dìu bà Hằng Thu:
− Chân mẹ có đi được không?
− Hơi đau một chút thôi.
− Vậy để con giúp mẹ.
Dứt lời, Bình Nguyên nhấc bà Hằng Thu trên đôi tay rắn chắc của mình. Anh
đi lên lầu bằng những bước đi vững chãi.
Đặt bà Hằng Thu xuống giường, Bình Nguyên nói:
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− Mẹ nghỉ ngơi đi. Đến giờ cơm, Hà Trâm sẽ đem lên cho mẹ. Mấy ngày
nay, mẹ chịu khó tránh đi lại để cái chân mau khỏi.
− Như vậy sẽ khó chịu lắm đó, Bình Nguyên.
− Chỉ vài ngày thôi mà.
Bà Hằng Thu đặt điều kiện:
− Nhưng chưa con phải về ăn cơm với mẹ.
− Con hứa!
− Thế con có đến công ty nữa không?
Bình Nguyên nhìn đồng hồ trên tay:
− Bây giờ thì không rồi, nhưng đầu giờ chiều thì con có cuộc họp với đối
tác. Mẹ cần gì con à?
− Ừ. Con nói chuyện với mẹ được không?
− Dạ, được.
Bình Nguyên ngồi xuống bên mẹ:
− Mẹ muốn nói chuyện gì? Nhà có hai mẹ con thì không có chuyện gì khó
nói, phải không mẹ?
− Con đừng chặn đầu chặn đuôi mẹ nữa. Không chỉ mẹ mà con cũng có
chuyện muốn nói với mẹ, phải không?
− Thật ra…
− Thôi, để mẹ nói trước. Nghe nói công ty con đang tuyển nhân viên, phải
không?
− Dạ, con muốn chọn một người thích hợp làm trợ lý cho con trong việc
thiết kế bảng vẻ, nhưng chưa chọn được ai.
Bà Hằng Thu nghiêng đầu:
− Người ta không đủ tiêu chuẩn hay con khó khăn trong việc chọn người?
− Không phải là con không chọn được, mà người con muốn chọn lại không
chọn công ty con.
− Ai mà kiêu ngạo quá vậy?
Bình Nguyên lắc nhẹ:
− Họ không kiêu ngạo. Họ không vào công ty con là tại con.
− Sao lại tại con? – Bà Hằng Thu khó hiểu.
− Con gây ấn tượng không tốt cho người ta, còn ảnh hưởng đến lòng tự
trọng. Thêm Thái Hà…cô ấy làm con thật khó xử.
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− Lại Thái Hà! Cô ấy liên quan gì đến công việc của con?
− Mẹ cũng biết, Thái Hà theo con như hình với bóng. Cô ấy nói những điều
không nên nói, làm người ta hiểu lầm con.
− Không thể giải thích được à?
Bà Hằng Thu nghi ngờ nhìn con trai:
− Có phải người con chọn vào công ty là người rất quan trọng đối với con
không?
− Con không biết nữa. Con chỉ biết một điều là cô ấy có thể giúp con ngay
bây giờ. Còn chuyện sau này…Con chưa nghĩ đến.
Đôi mày của bà Hằng Thu giãn ra:
− Là con gái à? Hèn gì con cảm thấy khó xử như vậy. Nếu con cảm thấy chỉ
có thể cô ấy mới có thể giúp con, thì con gọi cô ấy đi.
− Rất tiếc, con không thể, vì cô ấy đã từ chối cuộc phỏng vấn của con.
− Rồi con bỏ cuộc à? Mẹ không tin con trai mẹ dễ dàng bỏ cuộc như thế đâu.
Bình Nguyên gãi đầu:
− Con đang tạo cơ hội cho cô ấy phỏng vấn lại. Nhưng buổi sáng nay chờ
hoài vẫn không thấy, con nghĩ cô ấy đã từ chối rồi.
Bà Hằng Thu nghiêm mặt:
− Con có tiếc không?
− Điều gì hả mẹ?
− Cô gái ấy và tài năng của cô ta?
− Tiếc thì được gì? Cô ta có quyền lựa chọn công ty để làm việc mà.
− Nhìn mặt con kìa…Mẹ có cảm giác như con có “cảm” cô ta vậy?
− Con…
Bình Nguyên chối biến:
− Con không có.
− Thật không? Nếu con không có, thì có thể nói cho mẹ nghe cô ấy là người
như thế nào không? Mẹ đoán chắc là cô bé ấy hơn hẳn Thái Hà, nên con mới
đắn đo.
Khuôn mặt Bình Nguyên vẻ nghiêm túc:
− Cô gái ấy cũng giống bao cô gái khác. Cô ấy xinh đẹp, dễ thương, nhưng
đặc biệt hơn cô ấy có cá tính mạnh mẽ và hơi bướng bỉnh. Mẹ à! Cô ấy là một
cô nhi.
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− Cô nhi?
− Dạ.
− Cô gái mà có lần con đã kể cho mẹ nghe. Hôm đám tang xơ Tâm, con đã
gặp cô ấy.
− Thế con đã nghĩ gì?
− Không nghĩ gì cả.
− Không nghĩ gì sao Thái Hà làm con khó xử? Con có yêu Thái Hà không?
− Con dự định chọn cô ấy là người cuối cùng trong cuộc đời của mình. Thế
nhưng…không được mẹ ạ. Cô ấy không hợp với con và hoàn toàn không hiểu
con.
− Vậy con tính sao? Chẳng lẽ kéo dài mối quan hệ đó à? Mẹ thì không có ý
kiến trong sự chọn lựa của con. Dù sao con cũng thận trọng trong một lần đổ vỡ.
Con không còn là một chàng trai mới lớn để tập yêu đương trong lãng mạn.
Nhưng tính quan hệ lăng nhăng của con, mẹ không tán thành. Không phải Tú
Linh làm con đau khổ rồi con trả thù đời. Như thế thì không tốt cho người mà
con đùa giỡn và cũng không tốt cho con. Nếu con không yêu Thái Hà, thì con
cần có mối quan hệ rõ ràng, để sau này con có chọn một cô gái khác cũng không
phải khó xử.
− Bây giờ con chưa biết phải làm sao. Con chỉ sợ làm tổn thương cô ấy.
− Con gây ra thì con phải tự giải quyết lấy. Mẹ không muốn người ta mắn
con bội bạc sở khanh.
Bình Nguyên đan hai bàn tay vào nhau:
− Con cần có thời gian mẹ ạ.
− Nên nhớ, con không còn trẻ đâu nhé.
− Con biết rồi mẹ ạ. Xin lỗi đã làm mẹ bận tâm.
Bà Hằng Thu nhẹ nhàng:
− Con đi nghỉ đi. Chắc cơm chưa có đâu.
− Nhưng mẹ còn chưa nói chuyện gì với con khi hỏi con về việc tuyển nhân
viên.
− À! Nếu công ty con còn tuyển thì mẹ muốn giới thiệu một người.
− Ai vậy mẹ?
− Cô bé hôm nay giúp mẹ ấy mà. Nó tốt nghiệp kiến trúc, đang xin việc
nhưng cũng lại là một cô nhi. Sao hả?
− Mẹ bảo cô ấy đến công ty gặp con đi.
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− Không miễn cưỡng chứ?
− Con chỉ tuyển theo năng lực làm việc thôi. Nhưng càng sớm càng tốt nghe
mẹ.
− Ừm.
Bình Nguyên đứng lên:
− Con xin phép về phòng một tí đây. Mẹ nghĩ đi!
Bà Hằng Thu nhìn theo. Sự khác lạ đối với con trai bà không phải bà không
thấy, nhưng bà chưa dám phán đoán là nguyên nhân gì.
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