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Chương 32

T

âm trạng phức tạp đó kéo dài rất lâu. Mỗi lần Lục Ứng Khâm thể hiện sự

quan tâm và thỏa hiệp, Trình Đoan Ngọ lại cảm thấy mình như được nâng lên
tận chín tầng mây, cô rất sợ đột nhiên bị ngã xuống đến mức thịt nát xương tan.
Ngày sinh nhật hôm đó, Lục Ứng Khâm khiến cô ngạc nhiên, thật không
giống anh ta chút nào.
Chiếc váy cưới được thiết kế cho mẹ cô, bà đã mặc trong ngày cưới, nó rất
đẹp, đến mức cô không dám đến gần. Trong khoảnh khắc ấy, Trình Đoan Ngọ
có cảm giác như thời gian quay ngược trở lại, mọi thứ đều quay trở về thuở ban
đầu, nhẹ nhàng và bình yên.
Dường như chỉ cần với tay là có thể chạm đến thiên đường hạnh phúc bỗng
trở nên dễ dàng như trở bàn tay khiến cô quên đi những đau khổ mà mình đã
phải chịu đựng trước kia, chìm đắm trong đó, không thể thoát ra.
Tình yêu vốn là như vậy, càng trao đi nhiều thì điều nhận lại sẽ càng đau
đớn. Chẳng ai có thể làm tổn thương đến ai, người bị tổn thương rốt cuộc cũng
bởi vì họ quá để tâm, và cũng vì thế mà họ càng thấy đau đớn.
Lục Ứng Khâm là người như thế, khi yêu thương ai đó, anh ta sẽ đưa họ lên
tận mây xanh, khiến người đó quên đi tất cả đến khi anh ta không còn yêu
thương nữa, anh ta sẽ mở mắt, trừng trừng nhìn người đó từ trên trời rơi xuống
đất.
Trình Đoan Ngọ luôn biết anh ta là người như vậy, nhưng cô không thể ngăn
cản mình, cứ chìm đắm trong đó không thoát ra được.
Rõ ràng cô không thể yêu người nào khác nhưng lại dễ dàng bị Lục Ứng
Khâm gợi lại những tình cảm trước đây. Bởi vì non nớt, không biết sợ nên tình
cảm ấy mới vững chãi như vậy nó cứ tiến triển như trong cõi mộng vậy, và đỉnh
điểm là khi Lục Ứng Khâm thả một chiếc nhẫn kim cương vào trong cốc nước
của cô. Cô cầm chiếc nhẫn kim cương cùng những giọt nước đó, đeo lên ngón
tay áp út của mình, chấp nhận sự thỏa hiệp của anh ta.
Những giọt nước lạnh lẽo chảy trong lòng bàn tay khiến cô như bừng tỉnh
khỏi giấc mộng đẹp. Cô chợt tỉnh táo trở lại.
Đúng là “trăng tròn rồi lại khuyết”, đôi khi hạnh phúc quá cũng chưa hẳn đã
tốt. Chẳng hạn như Trình Đoan Ngọ, lúc quá hạnh phúc, cô lại sợ có một ngày,
tất cả sẽ trở về như trước kia.
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Trước kia, bố cô cũng đã cho cô một cuộc sống hạnh phúc như vậy, cuối
cùng thì sao?
Cô không muốn lại phải xuống địa ngục một lần nữa, cô không muốn lại
phải đấu tranh, vật lộn với những nỗi thống khổ.
Nhưng tất cả sự yên bình ấy bị phá vỡ bởi một cuộc điện thoại.
Đó là một buổi sáng cuối tuần, Trình Đoan Ngọ và Lục Ứng Khâm thức dậy
như mọi ngày, còn Đông Thiên vẫn mơ màng ngủ, cô không nỡ đánh thức cậu
bé. Lục Ứng Khâm đang tắm thì chuông điện thoại vang lên, Trình Đoan Ngọ
nhìn vào màn hình điện thoại, thấy một dãy số lạ. Cô không nhấc máy, chỉ nói
với Lục Ứng Khâm: “Có điện thoại.”
Anh ta “ừ” một tiếng. “Em nghe giúp anh, bảo lát nữa anh sẽ gọi lại.”
Trình Đoan Ngọ cũng chẳng nghĩ ngợi gì liền bắt máy. Ở đầu dây bên kia là
giọng nói của một người phụ nữ, vừa buồn bã lại vừa thất vọng: “Ứng Khâm, là
em.” Chỉ bốn từ thôi nhưng lại khiến Trình Đoan Ngọ như rơi xuống một hang
đá lạnh lẽo.
Là Du Giai Giai, cô không thể nghe nhầm được.
Trình Đoan Ngọ không nói câu gì nhưng Du Giai Giai cũng cảm nhận được
có điều gì đó bất thường. Cô ta im lặng một lúc rồi hỏi thăm dò: “Đoan Ngọ?...”
Giọng nói nhẹ nhàng, không có chút oán hận, chỉ có sự xúc động. “Anh ấy lại
để chị nghe điện thoại cơ à?”
“Ừ.” Trình Đoan Ngọ mím môi, hít một hơi thật sâu. “Anh ấy đang tắm.”
Người đàn ông vốn thuộc về cô ta nhưng một người phụ nữ khác lại nói cho
cô ta biết anh ta đang làm gì. “Anh ấy đang tắm”, câu nói này sao mà thân thiết
và mờ ám đến vậy! Trình Đoan Ngọ nghĩ ngợi mà cảm thấy thật tội lỗi.
“...” Du Giai Giai trầm mặc rất lâu, cuối cùng thở dài một tiếng, vô cùng
buồn bã nói: “Tôi đã sớm nghĩ đến điều này, chỉ không dám tin mà thôi.”
Trình Đoan Ngọ chẳng biết nên nói gì, hồi lâu sau mới cất tiếng: “Lát nữa tôi
sẽ bảo anh ấy gọi lại cho cô.”
“Không cần đâu. Anh ấy đã quyết định bỏ tôi ở đây thì sẽ không có ý định để
tôi quay trở về, nhưng tôi sẽ không từ bỏ đâu.”
Trình Đoan Ngọ nắm chặt điện thoại của Lục Ứng Khâm, cuối cùng chỉ nói
một câu: “Tôi sẽ bảo anh ấy, nếu không có việc gì nữa tự tôi ngắt máy đây.” Cô
định tắt điện thoại thì Du Giai Giai khẽ cười, nói: “Đoan Ngọ, tin tôi đi, chị sẽ
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không ở bên Lục Ứng Khâm được lâu đâu.” Giọng cô ta chân thành, sâu sắc
như đang khuyên bảo một người bạn đã quen biết từ lâu.
“...”
Tắt điện thoại, trong lòng cô bỗng trào lên rất nhiều cảm xúc. Cô không nghĩ
mình lại nghe điện thoại của Du Giai Giai, lại càng không ngờ mình có cảm
thấy bất an như thế này. Cô sẽ không ở bên cạnh Lục Ứng Khâm được lâu, điều
này không phải cô không biết, nhưng cô có thể làm thế nào chứ?
Trình Đoan Ngọ cứ thấy lo lắng không yên, lòng nặng trĩu như đeo đá, cô có
cảm giác không thở nổi. Cô không muốn hỏi Lục Ứng Khâm điều gì cả, không
muốn biểu lộ rằng cô đang rất để tâm, nhưng cũng không có cách nào khiến
mình không thể không để tâm được.
Tắm xong, Lục Ứng Khâm vừa lau đầu vừa bước ra ngoài với vẻ rất thoải
mái, dễ chịu, liếc mắt nhìn thằng bé vẫn đang nằm trên giường. “Thằng bé lớn
rồi, ngủ một mình được rồi.”
Trình Đoan Ngọ cũng không để ý câu nói của Lục Ứng Khâm cho lắm, trong
đầu cứ vang lên giọng nói bình tĩnh mà tuyệt vọng của Du Giai Giai. Cô chỉ “ừ”
một tiếng.
Đương nhiên Lục Ứng Khâm không biết cô đang nghĩ gì thấy cô đồng ý để
con ngủ riêng, anh ta lập tức mỉm cười, nét mặt hiện rõ vẻ hân hoan, phấn khởi.
“À, đúng rồi, vừa rồi ai gọi vậy?”
“Du Giai Giai.” Giọng Trình Đoan Ngọ lạnh lùng, chẳng có chút cảm xúc.
Cô ngước mắt nhìn Lục Ứng Khâm ngừng lại một chút, vì ngược sáng nên anh
ta nheo nheo mắt, cô không nhìn rõ biểu cảm của anh ta lúc này. “Cô ấy nói
gì?”
Trình Đoan Ngọ không trả lời mà hỏi lại: “Anh đưa cô ấy đi đâu vậy?”
Lục Ứng Khâm nhíu mày, sốt ruột hỏi, giọng bỗng trở nên lạnh lùng: “Cô ấy
nói gì?”
Trình Đoan Ngọ cười mỉa mai rồi lên tiếng hộ người phụ nữ đáng thương đó:
“Cô ấy chẳng nói gì cả, còn anh thì sao? Lục Ứng Khâm, anh đưa cô ấy đi đâu
rồi? Số điện thoại dài thế, chắc là đến một nơi rất xa, phải không?”
“Việc không liên quan đến em thì em không cần quan tâm.” Lục Ứng Khâm
nhắc nhở cô một cách rõ ràng, cô không nên vượt quá giới hạn đó.
“Vậy em có thể quan tâm đến ai?”
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“Quan tâm đến em, quan tâm đến Đông Thiên.”
“Vậy sao?” Trước kia Trình Đoan Ngọ cứ nghĩ rằng, tình cảm lạnh lùng của
Lục Ứng Khâm chỉ là đối với người ngoài, giờ nghĩ lại, cô nhận ra rằng tất cả
những người phụ nữ làm anh ta mất hứng thì anh ta đều như vậy. Cô cũng
không phải trường hợp ngoại lệ.
“Vậy em thì sao?” Trình Đoan Ngọ nhìn anh ta chằm chằm. “Người tiếp
theo sẽ là em chứ, lúc anh đã chán em rồi, anh sẽ cho em đến nơi đâu?”
Lục Ứng Khâm nhướn mày, rất lâu rồi mới lại thấy vẻ mặt nghiêm túc đó
của anh ta. Vẻ tức giận lộ rõ trên khuôn mặt anh ta, không phải là Trình Đoan
Ngọ không nhìn ra điều ấy, nhưng cô vẫn không thể kiềm chế mà hỏi câu đó.
Nếu dựa vào tình cảm của anh ta để sống qua ngày thì đó là ván bạc quá mạo
hiểm, sơ sảy một chút thôi là sẽ tan xương nát thịt.
Lục Ứng Khâm kiềm chế cảm xúc, quay đi hướng khác, không nhìn cô nữa,
giọng nói cũng xa cách hơn rất nhiều: “Tại sao em cứ nhất định phải nghĩ theo
hướng tiêu cực như vậy? Sao em biết là anh sẽ chán em?”
Trình Đoan Ngọ nhớ lại trước kia Lục Ứng Khâm cố gắng trốn thoát khỏi
xiềng xích nhà họ Trình như thế nào, lúc đêm khuya chạy trốn anh ta còn không
quên kéo theo cả Du Giai Giai cùng đi, cô lại nhớ khoảng thời gian bảy năm
qua, Lục Ứng Khâm đã nâng niu Du Giai Giai như thế nào, anh ta cho cô ta một
danh phận và địa vị, một bờ vai để dựa dẫm, khiến cô ta trở thành một nhân vật
thần thoại vô cùng đáng ngưỡng mộ trong mắt người khác, nhưng kết cục thì
sao chứ? Đến cô ta cũng không thoát được số phận như vậy, huống chi là cô!
Nếu chỉ dựa vào một chút hứng thú của Lục Ứng Khâm thì cô có thể kéo dài
được đến lúc nào?
Cô bỗng cảm thấy sợ hãi, sống lưng lạnh toát. Cô chưa bao giờ thấy ghét bản
thân mình đến vậy, cũng chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi khi nghĩ về tương lai như
lúc này.
“Từ địa ngục trở về đây nên em không thể nào nghĩ theo hướng tốt được.”
Lục Ứng Khâm càng trở nên lạnh lùng và nghiêm nghị. “Vậy em hãy làm
cho thật tốt để anh sẽ không thấy chán em!”
“Em không làm được.” Anh ta độc ác như vậy, đối với ai cũng như thế, cô
không thể toàn tâm toàn ý dựa dẫm vào anh ta. Rốt cuộc trên đời này anh ta để ý
đến cái gì, e rằng ngay bản thân anh ta không biết. Trình Đoan Ngọ cảm thấy
bất lực, tình cảm của anh ta phức tạp đến mức chính cô cũng không thể hiểu
nổi. Cô nắm chặt cánh tay mình, nặng nề nói: “Anh đi đi!”
www.vuilen.com

206

Tác Giả: Ngải Tiểu Đồ

Người Dịch: Nguyễn Thị Hà

HỒ ĐỒ

Ba từ thôi, lời nói xua đuổi đó đã phá đổ tất cả những gì mà Lục Ứng Khâm
làm trong thời gian qua. Lại một lần nữa cô chọn cách tự khóa trái tim để bảo vệ
chính mình.
“Thật ngang ngạnh!” Lục Ứng Khâm vô cùng giận dữ anh ta buông câu đó
rồi phủi tay rời đi, bóng lưng rất kiên quyết.
Trình Đoan Ngọ đứng bên cửa sổ, nhìn chiếc xe của Lục Ứng Khâm từ từ rời
khỏi khuôn viên rồi biến mất khỏi tầm mắt. Cô thấy xót xa, lòng người dễ thay
đổi, huống chi là một tình yêu vốn chẳng có chút chắc chắn nào. Lục Ứng
Khâm có thể đối xử tốt với cô được bao lâu chứ, đến cuối cùng, liệu cô có thể
chịu đựng được hậu quả của nó không? Nghĩ cho kĩ thì trước đây có lẽ Du Giai
Giai cũng ở vị trí của cô bây giờ, ánh mắt cũng dõi theo anh ta rời đi như thế
này.
Nhưng cô ta thì thế nào chứ? Giờ cô ta đang ở đâu? Anh ta vốn là người
buồn vui thất thường. Trước kia, anh ta lạnh lùng với cô như thế nào, cô đã quá
hiểu rồi. Giờ đây dù anh ta đối xử với cô cũng tốt hơn nhưng ai mà biết được
sau vài năm nữa, tất cả sẽ thế nào? Trước kia, Du Giai Giai đã từng là một báu
vật trong tay anh ta, còn bây giờ thì sao chứ? Trình Đoan Ngọ cũng đang ở vị trí
trước kia từng thuộc về cô ta.
Ai có thể đảm bảo rằng sẽ không có một Trình Đoan Ngọ tiếp theo, rồi cả
một Trình Đoan Ngọ tiếp theo nữa xuất hiện chứ? Trái tim Lục Ứng Khâm vốn
rất khó nắm bắt, nói gì đến chuyện khống chế trái tim ấy?
Lần đầu tiên Lục Ứng Khâm cảm thấy thật nan giải. Trình Đoan Ngọ đã thay
đổi, cô không còn là cô gái đơn thuần và ngây thơ như trước kia, không khó để
khiến cô rung động, nhưng khiến cô thực sự cảm động thì lại là việc không dễ.
Trình Đoan Ngọ khó lấy lòng hơn những cô gái bình thường, cô không cần
những bộ đồ đắt tiền, cũng chẳng cần đến ngọc ngà, châu báu, cái mà cô cần là
lời hứa, là tình yêu và trái tim của Lục Ứng Khâm.
Nghĩ đến câu nói cuối cùng của cô trước lúc mình rời đi Lục Ứng Khâm cảm
thấy thật ngột ngạt. Quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, những cảnh tượng bên ngoài
cứ lùi dần về phía sau như những hình ảnh quay chậm trên màn hình tivi khiến
anh ta càng thêm phiền muộn. Anh ta lấy điện thoại ra, tìm số vừa gọi đến, bấm
nút gọi.
Một lúc sau, đầu máy bên kia truyền đến một giọng nói uể oải: “Hóa ra anh
cũng chủ động gọi cho em à?” Vẫn là giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc, rõ ràng
có chút oán trách nhưng lại không khiến người ta cảm thấy ghét.
“Rốt cuộc buổi sáng em đã nói gì?” Lục Ứng Khâm hỏi thẳng.
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Du Giai Giai “hừ” một tiếng giễu cợt, giọng nói lanh lảnh của cô trở nên cay
nghiệt: “Hóa ra là vì người phụ nữ khác, Lục Ứng Khâm, anh đối xử với em
như vậy sao?”
Ánh mắt Lục Ứng Khâm dần trở nên thâm trầm, giọng nói cũng không thay
đổi, vẫn lạnh lùng như vậy: “Trước đây rất lâu anh đã nói với em rồi, anh thích
em vì em nghe lời nhưng bây giờ em đã thay đổi, em không nghe lời anh, khiến
anh chẳng còn chút kiên nhẫn.”
“Thích?” Du Giai Giai cười vẻ khinh thường. “Anh thích em? Thật buồn
cười! Em cũng chỉ là một con rối mà thôi. Lục Ứng Khâm anh cần một người
bạn gái như vậy, vì thế anh mới biến em thành ra như thế này. Nhưng giờ thì
sao chứ? Anh đá em không thương tiếc. Lục Ứng Khâm, anh hành động quá
tuyệt!” Giọng Du Giai Giai không bình tĩnh được nữa. Không còn là vợ chưa
cưới của Lục Ứng Khâm, cô chẳng còn gì. Không phải cô muốn làm một bông
hoa cao ngạo, nhưng nếu không là một bông hoa cao ngạo thì cô sẽ chẳng là gì
cả. Cái mà cô muốn không phải chỉ có điều đó, nhưng Lục Ứng Khâm không
muốn cho cô nhiều hơn thế, cô cũng rõ hơn bất kì ai rằng, ngoài điều đó ra thì
chỉ còn lại tình cảm lạnh lùng của Lục Ứng Khâm mà thôi.
Cô đang rất kích động, còn Lục Ứng Khâm, anh ta vẫn lắng nghe với sự lạnh
lùng vốn có. Trước kia, Du Giai Giai cũng chỉ là một cô gái đơn thuần và nhát
gan, còn giờ đây, với bộ dạng kích động như thế này thì không còn giống cô
chút nào.
“Giai Giai, rốt ruộc em muốn gì?”
Du Giai Giai hét lên: “Em muốn gì, anh phải biết rõ chứ!”
Lục Ứng Khâm khẽ cười như đang châm chọc: “Vợ của Lục Ứng Khâm bây
giờ là Trình Đoan Ngọ.”
“Vậy thì chúng ta chẳng còn chuyện gì để nói nữa.” Giọng của Du Giai Giai
rất cương quyết, không hề có ý cứu vãn.
Sắc mặt Lục Ứng Khâm dần trầm xuống, anh ta không còn đủ kiên nhẫn để
nói lòng vòng với cô. “Giai Giai, tất cả những việc em làm bây giờ, em có chắc
chắn là mình có thể chấp nhận hậu quả không?”
Du Giai Giai cười lạnh lùng. “Em không thể, vậy Trình Đoan Ngọ thì sao?
Chị ta có thể không?” Cô cười lạnh lùng, rõ ràng đang uy hiếp Lục Ứng Khâm
nhưng ngữ điệu lại tự giễu đến đau xót.
“Anh cảnh cáo em, đừng ép anh không nể tình cũ!”
“Tình cũ... Lục Ứng Khâm, tình của anh, với người này là đường mật, với
người kia chỉ là thạch tín mà thôi...”
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