Tác Giả: Lý Trà

HỢP ÂM THỨ BẢY

Phần 2
Chương 6
Quả Nhiên Là Em

M

ột tuần sau vụ cháy.

Hôm nay Cố Thất Hải được nghỉ làm nên Nhậm Tuyết Lan liền rủ cô ra
ngoài tâm sự. Cô vừa bước ra cửa liền thấy trước cửa phòng 1103 một tuần qua
vẫn luôn vắng lặng, hôm nay đột nhiên có thêm một bóng người.
“Tiêm Tiêm?”
Tiêm Tiêm vẫy tay với Cố Thất Hải: “Chị Thất Hải.”
Cô để ý thấy tay cô bé cầm chùm chìa khóa: “Nhà em định chuyển vào sao?”
Mặc dù sau khi điều tra xong nguyên nhân vụ cháy, các nhân viên điều tra
đều rời đi từ sớm rồi. Nhưng Cố Thất Hải nghe nói mấy ngày Tiêm Tiêm và
người nhà vẫn phải ở nhờ nhà người quen. Căn phòng của họ giờ đã bị cháy rụi,
ngay cả hành làng và vách tường cũng vẫn còn những vệt đen do khói để lại.
Tiêm Tiêm lắc đầu, vẻ mặt nhợt nhạt: “Em trở về xem trong nhà còn gì có
thể lấy đi không. Căn phòng này... em đang định bán đi...”
“Vậy về sau mọi người ở đâu?”
“Em thuê một phòng nhỏ gần trường, mặc dù điều kiện không tốt lắm nhưng
cũng đủ để hai chị em sống.”
Cố Thất Hải ngẩn ra: “Vậy cha em đâu?”
Tiêm Tiêm cười chua xót: “Sau khi điều tra ra nguyên nhân vụ cháy ông đã
bị cưỡng chế đưa đến trại cai nghiện rồi.”
Nguyên nhân thực sự của vụ cháy nhà 1103 đêm ấy, đến hôm qua Cố Thất
Hải mới đọc được trên báo. Sau khi cảnh sát vào cuộc điều tra, cuối cùng trong
phòng bị cháy tìm được chút thuốc phiện còn sót lại. Tiếp đó, họ lại tiến hành
xét nghiệm cha Tiêm Tiêm, phát hiện ông có kết quả dương tính với thuốc
phiện. Khi ấy ông mới thừa nhận bản thân đã nghiện thuốc được nửa năm.
Đêm xảy ra vụ cháy, cha Tiêm Tiêm tổ chức sinh nhật cho con trai xong thì
lên cơn nghiện. Thừa dịp đêm khuya ông lén dùng chút thuốc phiện, sau đó còn
tiện tay châm thêm một điếu thuốc lá. Khi đã trong cơn phê thuốc, không cẩn
thận để điếu thuốc trên tay chạm vào rèm cửa. Đến tận khi ông bị ngọn lửa nóng
bỏng làm tỉnh lại thì bốn xung quanh đã toàn là khói đặc. Một vụ hỏa hoạn cứ
như vậy mà làm đảo lộn hết cuộc sống của gia đình ông.
Mọi chuyện giống hệt suy đoán của Mã Tu Hòa.
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Cho đến tận bây giờ Cố Thất Hải vẫn không tài nào có thể quên được tình
cảnh đêm đó. Buổi tối, mỗi khi đi ngủ cô vẫn không tự chủ được mà thấy sợ hãi,
sợ sẽ có một vụ cháy khác sẽ xảy ra ở gần cô. Cứ như vậy là cô lại mất ngủ.
Nhưng nếu nói cảm giác của cô đối với người gây ra hỏa hoạn là cha Tiêm
Tiêm là gì thì có lẽ sự thông cảm vẫn nhiều hơn là căm thù.
Tiêm Tiêm nói: “Sau khi mẹ em qua đời thì cha mới bắt đầu hít thuốc phiện.
Ông vẫn luôn tỏ ra kiên cường, mạnh mẽ, luôn không ngừng làm việc, thậm chí
còn kiếm rất nhiều tiền để chăm lo cho chị em em, để chúng em có thể sống một
cuộc sống thật đầy đủ, sung túc. Mọi người đều nghĩ đó là do mẹ em qua đời
nên ông luôn bị ám ảnh... Nhưng nếu không có vụ cháy vừa rồi, có lẽ em sẽ
chẳng bao giờ biết được thì ra trong lòng ông vẫn luôn khó chịu như vậy... Nếu
em để ý quan tâm đến ông nhiều hơn thì có lẽ ông sẽ không dính vào thuốc
phiện.”
Đối với hoàn cảnh của Tiêm Tiêm, Cố Thất Hải có chút động lòng, đột nhiên
Tiêm Tiêm lại cúi thấp đầu với cô:
“Chị Thất Hải, tạo ra phiền toái nguy hiểm như vậy đối với chị em thật sự
cảm thấy rất có lỗi.”
“Đừng nói như vậy.” Cố Thất Hải không biết phải an ủi cô bé như thế nào,
đành phải đánh trống lảng, “Vậy em có dự định gì về sau này không?”
“Sang năm là em tốt nghiệp trung học rồi, nhưng em trai em thì còn đang
học tiểu học. Em định trước mắt cứ học xong trung học rồi đi kiếm tiền cho em
trai đi học tiếp. Em sẽ chăm lo cho em ấy trở thành một người đàn ông đầu đội
trời chân đạp đất.” Dù đang trong hoàn cảnh khó khăn nhưng Tiêm Tiêm vẫn
mỉm cười: “Trước khi cha cai nghiện xong, em nhất định sẽ chăm lo gia đình
nhỏ này thật tốt để chờ ông ấy mạnh khỏe trở lại.”
Trước khi chia tay, Cố Thất Hải nắm chặt lấy tay Tiêm Tiêm, dặn dò: “Về
sau nếu gặp khó khăn gì cứ đến tìm chị. Chị nhất định sẽ cố hết sức để giúp
em.”
Cố Thất Hải trước giờ vẫn rất ít khi hứa hẹn điều gì, nhưng trong một
khoảnh khắc kia cô lại nhìn thấy trên người Tiêm Tiêm bóng dáng của chính
mình 2 năm trước.
Muốn sống không khó, khó là sống như thế nào thôi.
Cố Thất Hải cứ mải nghĩ về chuyện gia đình Tiêm Tiêm, tâm trạng thoáng
chốc liền trở nên mông lung. Cô đến chỗ hẹn với Nhậm Tuyết Lan, đến khi
Nhậm Tuyết Lan tới nơi cô không hề phát hiện ra
Nhậm Tuyết Lan quơ quơ tay trước mặt Cố Thất Hải: “Này này!”
Cố Thất Hải phục hồi lại tinh thần, Nhậm Tuyết Lan ngồi xuống ghế đối
diện cô, cười hỏi: “Đang nghĩ về gì mà chăm chú thế? Đàn ông?”
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Cố Thất Hải chỉ cười cười không trả lời, không lẽ lại đáp cô đang nghĩ về
một cô bé?
Dù 2 năm không liên lạc với nhau, nhưng sau khi ngẫu nhiên gặp nhau ở cửa
hàng quần áo, tình cảm của Cố Thất Hải và Nhậm Tuyết Lan dường như trở lại
thời trung học.
“Khó có một hôm được nghỉ, có kế hoạch gì chưa?” Nhậm Tuyết Lan vừa
uống nước trái cây vừa hỏi.
“Chưa có.” Cố Thất Hải nghĩ thêm một chút rồi lại bổ sung thêm. “Mà có lẽ
sẽ vẽ tranh.”
“Cậu mới nhận thêm việc?”
“Phần vẽ tranh minh họa lúc trước làm xong mình không nhận thêm việc.
Nhưng bình thường được nghỉ ở nhà mình cũng toàn vẽ tranh.”
Nhậm Tuyết Lan gật gật đầu, trầm mặc một lúc, cô gọi: “Thất Hải.”
“Gì?”
“Dù sao cậu cũng không có việc bận. Đi cùng mình đến một chỗ đi.”
Cố Thất Hải mới đầu vẫn nghĩ Nhậm Tuyết Lan muốn đi dạo phố, nhưng vì
đi một mình quá nhàm chán nên mới kéo một trạch nữ như cô đi cùng.
Cố Thất Hải cùng cô đi tới đi lui, đến tận khi cả hai dừng lại trước cổng
trường Trung học của hai người, Cố Thất Hải mới giật mình dừng chân lại.
“Nào, chúng ta đi vào thôi.” Không đợi cô lên tiếng hỏi, Nhậm Tuyết Lan đã
kéo cô, thản nhiên vào trong.
Đang trong kì nghỉ hè, trừ những học sinh mới phải huấn luyện quân sự thì
người ra vào trường rất ít. Nhậm Tuyết Lan nói với bảo vệ rằng cô và Cố Thất
Hải là người thân của một nữ học sinh bị ngất xỉu, bảo vệ liền cho hai người vào
trường.
“Sao đột nhiên lại dẫn mình về trường?” Ra khỏi phòng bảo vệ, Cố Thất Hải
liền hỏi.
“Chẳng lẽ cậu không thấy nhớ những ngày ấy sao?” Nhậm Tuyết Lan chỉ về
phía những học sinh đang khổ sở tập quân sự ở sân thể dục: “Năm đó khi mới
tập quân sự, chúng ta ngày nào cũng chỉ mong trời mưa.”
Cố Thất Hải nhìn theo, trên sân thể dục là những gương mặt ngây ngô vì trời
nắng nóng mà đỏ bừng hết lên, mồ hôi chảy ra làm ướt nhẹp mái tóc họ. Nhưng
ánh mắt mỗi người đều có vẻ quật cường không chịu khuất phục. Đó là tinh
thần phấn chấn, sự bồng bột của tuổi trẻ mà cô đã đánh mất.
Nhớ?
Nghe Nhậm Tuyết Lan nhắc lại, có lẽ còn có một chút.
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Cố Thất Hải nhìn Nhậm Tuyết Lan đứng bên cạnh, âm thầm cười khổ.
Nhưng mà cũng chỉ là một chút thôi.
Ban đầu Cố Thất Hải còn miễn cưỡng đi xem lại trường cũ, nhưng dưới sự
tích cực của Nhậm Tuyết Lan, hai người đi qua tất cả cá ngóc ngách của trường
cũ. Những kỉ niệm ba năm đi học dần dần ùa về từng chút một, càng lúc càng
trở nên chân thật, thoáng chốc như mọi thứ lại trở về như trước.
Cố Thất Hải mệt mỏi, ngồi phịch xuống dưới bóng cây nghỉ tạm. Nhậm
Tuyết Lan tuy vẫn chưa đi đủ nhưng thấy bộ dạng ướt đẫm mồ hôi của Cố Thất
Hải, cô cũng đành phải dừng chân nghỉ cùng.
“Quán đồ uống trước kia mình hay vào lúc tan học giờ vẫn còn bán!” Nhậm
Tuyết Lan nói: “Cậu uống cà phê nhé? Ngồi đây đợi mình một lúc, mình đi
mua.”
Cố Thất Hải xua tay: “Gần đây mình hay mất ngủ, không uống cà phê, cậu
mua hộ mình cốc nước chanh thôi.”
Nhậm Tuyết Lan dùng tay ra dấu “OK” rồi chậm rãi dời khỏi tầm mắt của
Cố Thất Hải.
Cố Thất Hải dựa người vào cây cổ thụ, thi thoảng có vài cơn gió nhẹ thổi
qua, lá trên đỉnh đầu, nhưng người cô vẫn chảy mồ hôi đầm đìa như trước,
nhưng tâm trạng cô lại dần dần bình tĩnh lại. Hai năm trước, khi cô còn học ở
nơi này, thời gian đến trường chính là thời gian duy nhất cô có thể bình tâm, có
thể hồn nhiên giống mọi người.
Cô không thích cô độc. Nhưng cô độc mới chính là cách bảo vệ mình tốt
nhất.
“Cố Thất Hải.”
Phía sau truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng. Cố Thất Hải chậm rãi ngẩng
đầu lên nhìn. Giày da bóng loáng, quần âu, áo sơ mi kẻ sọc. Vẫn là cách ăn mặc
sạch sẽ nhẹ nhàng của hai năm trước, khuôn mặt khi ấy đã từng khiến cho
không ít nữ sinh say đắm giờ đang nhìn cô mỉm cười.
“Quả nhiên là em.”
Dịch Triệu Huy nhìn Cố Thất Hải, giọng nói dịu dàng lại chắc nịch.
Cố Thất Hải chậm rãi đứng lên: “Thầy Dịch.”
“Sau khi em tốt nghiệp xong, chúng ta chưa từng gặp lại nhỉ.” Dịch Triệu
Huy cảm thán nói. “Hôm nay sao em lại tự nhiên trở về trường?”
Cố Thất Hải đột nhiên nhớ đến Nhậm Tuyết Lan đang chạy đi mua đồ uống,
ấp úng không trả lời nổi nguyên nhân.
May mà Dịch Triệu Huy cũng không gặng hỏi, anh bước gần đến Cố Thất
Hải: “Hai năm qua em có khỏe không?”
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“... Cũng ổn.”
Biểu tình lạnh lùng xa cách của Cố Thất Hải rất rõ ràng, nhưng Dịch Triệu
Huy không hề giận cô, chỉ lẳng lặng đánh giá cô một lúc, đột nhiên vươn tay ra
chạm vào mặt cô. Không cần suy nghĩ cô liền nghiêng người né tránh sự đụng
chạm ấy.
“Chỉ là bị anh động vào một chút cũng không được sao?” Khác hẳn nụ cười
ôn hòa vừa rồi, trên mặt Dịch Triệu Huy lộ ra tia lạnh lẽo: “Năm đó em...”
“Năm đó...”
Cố Thất Hải không bao giờ nghĩ đến chuyện hắn sẽ nhắc lại việc năm đó.
Cố Thất Hải lùi lại vài bước. Hành động ấy của cô cắt ngang lời nói của
Dịch Triệu Huy, đồng thời cũng phá tan hình ảnh thầy trò vui mừng gặp lại
nhau ấm áp giả tạo. Vẻ mặt tuấn tú trước mặt, trong mắt cất giấu rất nhiều ý
niệm đáng sợ, cô không muốn nhớ lại những chuyện đáng sợ năm đó, liền xoay
người chạy đi.
Sau đó Cố Thất Hải không biết quá trình mình chạy trốn diễn ra như thế nào.
Đến khi toàn thân đầy mồ hôi, chân bủn rủn cô mới về tới khu nhà trọ. Cô thở
gấp, đúng lúc thấy thang máy trước mặt đang mở rộng liền cắm mặt chạy nhanh
vào. Không may lại đụng phải bả vai người đi từ trong ra. Bước chân cô lảo
đảo, suýt thì bị ngã sấp vào thang máy.
“Xin lỗi, cảm ơn.” Cố Thất Hải nói với người tốt bụng đã đỡ mình.
Nhưng người kia không đáp lại, chỉ im lặng đánh giá cô.
Cố Thất Hải lúc này mới ngẩng đầu, ngẩn người. Hàng xóm của cô, Mã Tu
Hòa đứng cách cô có mấy bước nhưng tay lại đang nắm chặt lấy tay cô, giống
hệt cảnh trong màn khói vụ cháy lúc trước.
Lần này rõ ràng cô đã đeo kính, vì sao vẫn không thể nhìn rõ vẻ mặt của
anh?
Cô nghĩ vậy, Mã Tu Hòa cũng chần chừ mở miệng: “Cô...”
Đúng lúc đó cánh cửa thang máy phát ra tiếng vang chói tai, Mã Tu Hòa
nghe thấy liền buông lỏng tay ra, Cố Thất Hải tự nhiên cũng lùi về phía sau. Hai
cánh cửa thang máy từ từ đóng lại, anh không kịp biểu đạt sự quan tâm thì giây
tiếp theo đã bị hoàn toàn ngăn cách khỏi tầm mắt của cô
Trong thang máy tĩnh lặng, chỉ còn lại Cố Thất Hải. Cô ngẩng đầu lên,
nhưng nước mắt vẫn cứ chảy dài.

Chương 7
Tôi Ở Ngay Đây
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ày, rốt cuộc là cậu chạy đi đâu thế?”

Lúc này, đối mặt với sự chất vấn của Nhậm Tuyết Lan, Cố Thất Hải đã bình
tĩnh trở lại. Cổ cô kẹp di động, tay trái cầm bảng màu, tay phải cầm bút vẽ tô
loạn xạ lên bức tranh sơn dầu trước mặt, dần dần cảm thấy sự khó chịu khi nãy
đã giảm dần.
Cô không muốn kể với Nhậm Tuyết Lan chuyện vô tình gặp được Dịch
Triệu Huy khi nãy. Đành phải nói qua loa: “Mình có việc đột xuất, chưa kịp nói
lại với cậu đã rời đi rồi, xin lỗi.”
Không ngờ Nhậm Tuyết Lan lại không hề để ý chuyện Cố Thất Hải không
chào mà về trước. Cô giống như không để ý đến tâm trạng bất an của Cố Thất
Hải mà liên tục lải nhải qua điện thoại về mấy chuyện thời trung học.
Cố Thất Hải nghe một lúc rồi bắt đầu thất thần. Dù cho cô có luôn cố gắng
quên đi... nhưng chỉ cần một chút lơ đãng thì nụ cười của Dịch Triệu Huy sẽ
liền xuất hiện trong đầu cô.
Trong mắt mọi người Dịch Triệu Huy là một thầy giáo phong độ, tài hoa
xuất chúng, được cả học sinh lẫn phụ huynh yêu mến. Thế nhưng đối với Cố
Thất Hải đó lại là người mà cả đời này cô không muốn gặp lại nhất.
Thế nhưng hôm nay hai người lại chạm mặt.
Cố Thất Hải càng nghĩ càng thấy hối hận, bỗng nhiên nghe thấy Nhậm Tuyết
Lan gọi lớn, cô lấy lại tinh thần.
Nhậm Tuyết Lan hào hứng đề nghị: “Lần sau chúng ta lại về thăm trường cũ
đi.”
Cố Thất Hải không nhịn được hỏi: “Cậu thật sự nhớ trường cũ đến vậy?”
Đầu dây bên kia nháy mắt liền yên tĩnh lại. Cố Thất Hải nắm chặt điện thoại.
Tính tình cô vốn luôn khá tốt, hôm nay bỗng nhiên trở nên rất nóng nảy.
Nhậm Tuyết Lan im lặng lúc lâu mới nói: “Cậu nói đúng. Mình không nên
quá hoài niệm. Phải vứt bỏ đi quá khứ ấy, Thất Hải, mình tuyệt đối sẽ không
dẫm lên vết xe đổ đó.”
Cố Thất Hải nghe xong tâm tình liền trở nên phức tạp, cô vừa định đáp lại thì
nghe thấy tiếng động ở hành lang. Cô vội kết thúc cuộc gọi với Nhậm Tuyết
Lan, cầm lấy mấy thứ đã chuẩn bị sẵn trên bàn, bước nhanh ra ngoài.
Mã Tu Hòa vừa tan làm, đứng trước cửa nhà lấy chìa khóa. Ở phòng bên
cạnh Cố Thất Hải đột nhiên chạy ra.
“Anh về rồi.” Cố Thất Hải chạy quá nhanh nên hơi thở có chút gấp.
Mã Tu Hòa gật đầu một cái, ánh mắt thản nhiên đánh giá cô.
www.vuilen.com

25

Tác Giả: Lý Trà

HỢP ÂM THỨ BẢY

Anh tạm thời còn chưa rõ thái độ này của Cố Thất Hải giống như đang đón
anh trở về.
Cố Thất Hải thẳng người bước đến gần Mã Tu Hòa, nhưng vẫn cẩn thận duy
trì khoảng cách với anh. Hai tay cô đưa ra một chiếc phong bì: “Đây là chìa
khóa nhà anh, còn có cả tiền lần trước tôi mượn nữa. Cảm ơn.”
Mã Tu Hòa nhận phong bì.
“Gần đây anh hình như đều không về nhà.” Cố Thất Hải muốn cùng anh nói
chuyện thêm vài câu, không nghĩ đến vừa mở miệng ra liền nói vào chủ đề cá
nhân của anh.
Mã Tu Hòa cũng chỉ “Ừ” một tiếng.
“Gần đây bận rộn nhiều việc?”
“Ừ.”
Hai tay Cố Thất Hải chắp sau lưng, vì khẩn trương mà mấy ngón tay quấn
chặt lại với nhau: “Trưa nay... Để cho anh nhìn thấy dáng vẻ ấy, thật sự rất xấu
hổ.”
Cô không nói rõ đó là chuyện gì, nhưng Mã Tu Hòa vẫn có thể liên tưởng
đến cảnh hai người chạm mặt ở thang máy. Bộ dạng nín khóc của cô lúc ấy,
giống như vừa bị cái gì đó dọa sợ.
“Gặp chuyện buồn?”
“... Phải.”
“Lúc cần khóc thì cứ khóc, đến khi cần cười thì phải cười thật sảng khoái.”
Anh nói: “Khi sợ hãi thì nên nói ra, đừng cố giữ trong lòng.”
Hả, anh đang an ủi cô?
Thậm chí anh còn nói thẳng ra tình trạng cô không muốn nói cho ai biết.
Anh nhìn thoáng qua đôi mắt của cô sau cặp kính: “Gần đây không ngủ được
sao? Vẫn còn nhớ đến cảnh đêm hỏa hoạn?”
“Tôi...” Cố Thất Hải vốn định nói không phải. Nhưng nghĩ lại, bản thân đối
với người trước mặt có thể giấu được bao nhiêu, cô liền bỏ qua ý định ấy, thẳng
thắn nói thật: “Đúng vậy, tôi biết đêm đó chẳng qua cũng chỉ là ngoài ý muốn,
nhưng cứ nhắm mắt lại thì lại cảm thấy mình giống như vẫn còn đang trong đám
cháy... Sau đó thì mất ngủ.”
“Sợ gì chứ, nhỡ chẳng may có xảy ra chuyện gì thì cũng đã có tôi ngay sát
vách rồi.” Mã Tu Hòa nói xong lại ngừng lại, nhớ đến quy luật làm việc của
mình rất thất thường, lời nói này không thể khiến cho người khác an tâm được.
“Đưa điện thoại đây.”
Cố Thất Hải đưa điện thoại trên tay cho anh.
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Anh bấm số điện thoại của mình vào điện thoại cô: “Đây là số điện thoại của
tôi, nếu gặp chuyện gì chỉ cần gọi thì tôi sẽ đến ngay.”
Cố Thất Hải thụ sủng nhược kinh nhận lại điện thoại: “Cảm ơn anh, Mã tiên
sinh.”
“Đừng khách sáo.”
Thấy Mã Tu Hòa sắp bước vào nhà, Cố Thất Hải nói vọng theo: “Anh xem
tin tức mới gần đây chưa? Lời suy đoán của anh lúc đó... là chính xác.”
Mã Tu Hòa dừng chân: “Vậy sao, cảm ơn đã cho tôi biết.”
“Ngày ấy tôi không nên nghi ngờ suy luận của anh.” Cố Thất Hải hối hận
nói.
“Để phá bỏ đi hình tượng người khác đã xây dựng trong lòng mình từ lâu rất
khó, phản ứng của cô khi ấy rất bình thường, tôi không trách cô.”
“Đúng rồi, cửa kính ban công nhà anh đã sửa chưa?” Cố Thất Hải một lần
nữa chuyển đề tài.
“Đã sửa.”
“Tiền sửa...”
“Không cần.” Anh cắt ngang lời cô. “Cô không cần phải sợ tôi như vậy. Nói
đúng ra thì Cố Thất Hải cô chính là ân nhân cứu mạng tôi.”
Cố Thất Hải lắc lắc đầu, đến bây giờ mặc dù cô vẫn nhớ cảm giác sợ hãi khi
ở trong biển lửa, nhưng bên cạnh đó cô cũng nhớ rất rõ cái nắm tay ấm áp của
anh khi ấy.
“Vì sao... Anh lại biết tên tôi?” Cố Thất Hải đột nhiên lại muốn biết chuyện
này.
Nếu ngày ấy trên tờ ghi chú anh không kí lại tên mình thì có lẽ đến bây giờ
cô vẫn không biết tên anh. Nhưng vì sao ngay trong vụ cháy anh lại có thể gọi
tên cô.
“Buổi chiều hôm cô dọn đến, trên hành lý có ghi to ba chữ “Cố Thất Hải”
chỉ cần để ý là có thể nhớ.” Mã Tu Hòa cười cười. “Hơn nữa nghe cũng rất êm
tai.”
“Tôi vẫn luôn muốn cảm ơn anh hôm ấy giúp tôi để hành lý ở trước cửa, mà
vẫn chưa có cơ hội gặp anh.”
“Việc nhỏ thôi.” Mã Tu Hòa nhìn Cố Thất Hải, đột nhiên vươn tay ra xoa
đầu cô: “Thôi về nhà ngủ đi, cô bé mắt kính.”
Mã Tu Hòa về đến nhà, sự cảnh giác cả ngày mới được gỡ bỏ. Đến phòng
khách, nhìn qua cũng có thể thấy những mảnh thủy tinh ở ban công đã được dọn
sạch.
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Sau đó anh nghĩ đến Thất Hải.
Anh lấy chiếc phong bì mà cô vừa đưa, xem qua bên trong, là một tờ nhân
dân tệ mới tinh giá trị vừa đúng bằng số tiền anh để lại cho cô.
Mặc dù Cố Thất Hải hỏi “vay”, nhưng anh vốn không nghĩ đến việc cô cần
phải trả lại. Chuyện tiện tay giúp đỡ nhau này vốn là chuyện thường tình. Anh
cũng không để trong lòng, không ngờ cô lại nhớ rõ như vậy, thậm chí còn tìm
mọi cách để cảm ơn anh.
Mã Tu Hòa cũng là người từng trải, nhưng trước giờ chưa từng gặp cô gái trẻ
nào mà cố chấp giống Cố Thất Hải. Tính cách của cô khá bảo thủ, nhưng cũng
chân thành hiếm có.
Anh phát hiện ra trong phong thư trừ tiền ra có vẻ còn có một tấm thiệp để
bên trong, anh dốc ra, trên thiệp là một dòng chữ giống như chữ học sinh tiểu
học khiến cho anh bật cười.
Không phải là nụ cười chế nhạo mà là nụ cười ấm áp.
“Tôi ăn nói vụng về, có thể khi đối mặt với anh sẽ không thể biểu đạt hết tâm
ý của mình. Cảm ơn anh đã cứu tôi một mạng, cảm ơn anh ở thời điểm tôi sắp
buông xuôi lại gọi tên tôi, khi ấy anh đã cho tôi một động lực rất lớn. Tôi thật sự
cảm thấy trở thành hàng xóm của anh là một điều rất may mắn. Cố Thất Hải.”


 

P

hòng bên cạnh, Cố Thất Hải lại đang rất bận rộn.

Sau khi nói chuyện với Mã Tu Hòa ở hành lang xong, cô liền lâm vào trạng
thái hết sức rối bời. Cô thử vẽ tranh tiếp nhưng không tài nào tập trung nổi nên
cô chuyển sang đi rửa bát, giặt quần áo, quét nhà, thậm chí còn đi xếp lại các tập
tranh của cô trong nhà một lần. Làm nhiều việc như vậy, thế nhưng cảm giác
xao động trong lòng vẫn không cách nào xua đi được.
Cô ôm ngực hít sâu, hình ảnh Mã Tu Hòa sờ đầu cô bất giác lại hiện lên
trong đầu.
Cô thừa nhận hành động này có chút thân thiết, nhưng nếu nghiêm túc mà
nói thì đó cũng không phải là một hành vi vượt qua quy củ.
Một người đàn ông sờ đầu một người con gái, có lẽ là bắt nguồn từ thiện
cảm. Biết đâu... chỉ là biểu đạt sự quan tâm? Có rất nhiều người lớn tuổi cũng
làm động tác ấy đối với người nhỏ tuổi hơn. Cách làm việc của Mã Tu Hòa rất
chín chắn, chắc chắn anh ấy lớn tuổi hơn cô. Trong mắt anh có lẽ cô chỉ là một
cô gái nhỏ nhà bên thôi?
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Cố Thất Hải càng nghĩ càng thấy thất bại, thấy thời gian cũng đã muộn mà
mai còn phải đi làm, cô đành mang cả bụng suy nghĩ miên man ấy lên giường.
Khi cô nhắm mắt lại, một loạt chuyện của ngày hôm nay dần dần lướt qua trong
đầu, hình ảnh cuối cùng lại chính là khi cô trong đám cháy. Hô hấp của cô trở
nên gấp gáp, không khí dường như càng ngày càng loãng dần. Toàn thân vô lực,
cô không thể nào tìm được trong không gian tối đen ấy một điểm dừng chân.
“Thất Hải, đi theo tôi.”
“Chúng ta phải cùng nhau sống sót đi ra.”
“Sợ gì chứ, nhỡ chẳng may có xảy ra chuyện gì thì cũng đã có tôi ngay sát
vách rồi.”
“Chỉ cần cô kêu cứu, tôi sẽ đến ngay lập tức.”
Trong thời khắc cô lâm vào sợ hãi, đột nhiên cô nhớ lại tiếng nói trầm thấp
dễ nghe của anh. Thân thể dần dần thả lỏng, từng câu nói của anh tiếp thêm sức
mạnh cho cô, dẫn dắt cô đến với ánh nắng ấm áp.
Dù vẫn bị dày vò một lúc nhưng đây là tối đầu tiên cô có thể ngủ yên ổn mà
không dùng bất kì loại thuốc nào.
Cố Thất Hải yên ổn ngủ say, không hề phát hiện ra điện thoại di động tùy ý
để ở phòng khách đang reo lên từng đợt chuông.
Người gọi là ‘Thầy Dịch Triệu Huy.’

Chương 8
Anh Chàng Thám Tử Và Cô Nàng Kính Cận

G

ần đây Cố Thất Hải có chút phiền lòng.

Kì nghỉ hè sắp kết thúc, mặc dù cô không phải đi học nhưng sau khai giảng,
lượng khách đi mua sắm chắc chắn sẽ giảm, mà cửa hàng cô đang làm việc lại
chủ yếu kinh doanh quần áo của thanh thiếu niên. Buôn bán ế ẩm, các cửa hàng
chắc chắn sẽ tiến hành cắt giảm nhân viên, mà đầu tiên, cửa hàng chắc chắn sẽ
sa thải những nhân viên như Cố Thất Hải.
Mặc dù kiếm một công việc khác ổn định hơn không khó lắm, nhưng Cố
Thất Hải lại muốn phần lớn thời gian trong ngày của mình sẽ dùng vào việc vẽ
tranh. Nếu có thể cô thực sự không muốn bỏ sở thích duy nhất này đi. Cho nên
cô lại tiếp tục đi tìm những công việc bán thời gian khác.
Nếu trước khi khai giảng mà cô vẫn chưa tìm được việc làm mới thì chỉ dựa
vào tiền vẽ tranh, e rằng cô sẽ không trả nổi tiền thuê nhà.
Vì vậy nên Cố Thất Hải càng ra sức tìm việc. Thậm chí trong lúc ăn sáng cô
cũng dùng điện thoại lên mạng xem các thông báo tuyển dụng. Cô vừa cắn bánh
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bao, vừa nhìn chằm chằm vào điện thoại. Đột nhiên phía trước có một chiếc
bóng đổ xuống, phía đối diện cô có một người mới ngồi. Cô ngại để cho người
lạ nhìn thấy bộ dạng buồn cười này của mình nên đành phải cất điện thoại đi,
tiện thể cũng ngẩng đầu lên nhìn người ngồi đối diện một cái.
Cô giật mình: “Mã...”
Nhưng Mã Tu Hòa ở phía đối diện cô lại nhanh chóng đưa ngón trỏ lên môi,
im lặng nhắc cô không cần lên tiếng.
Tuy khó hiểu nhưng Cố Thất Hải vẫn ngoan ngoãn im lặng.
Sau khi Mã Tu Hòa ngồi đối diện Cố Thất Hải, vốn là một bữa sáng rất thoải
mái thoáng chốc lại trở nên vội vàng. Ngoài mặt Cố Thất Hải vẫn duy trì vẻ mặt
vân đạm phong khinh(1) với Mã Tu Hòa, nhưng lòng cô lại nóng như lửa đốt. Cô
lén nhìn Mã Tu Hòa, hôm nay cách ăn mặc của anh so với mấy lần gặp trước
không giống nhau. Quần áo toàn thân lấy màu trắng làm chủ đạo, thậm chí còn
đeo gọng kính màu đen, nếu không phải vì khuôn mặt anh đã khắc sâu trong trí
nhớ của cô, nhìn thoáng qua có lẽ cô sẽ chỉ nghĩ đây là một cậu học sinh bình
thường.
Khác với Cố Thất Hải đang ù ù cạc cạc, Mã Tu Hòa lại rất bình thản. Anh
gọi một ly sữa đậu nành, mở một quyển báo đặt trước mặt, thỉnh thoảng lại
nghịch điện thoại một chút. Mới đầu Cố Thất Hải còn tưởng anh không cho cô
nói chuyện là để anh yên tĩnh đọc báo. Nhưng sau khi bình tĩnh lại thì cô mới để
ý thấy tầm mắt của anh thực chất đang nhìn về một hướng khác nào đó.
Từ việc cứ cách một khoảng thời gian nhất định anh sẽ giở sang một tờ báo
khác, Cố Thất Hải thấy được thực ra anh không hề để ý đến việc đọc báo.
Cố Thất Hải thản nhiên nhìn theo ánh mắt của anh, bên phía bàn bên trái có
một người đàn ông tóc vàng chừng 30 tuổi, mặc áo ba lỗ màu đen, quần bò rách,
da ngăm đen. Người nọ gọi ít đồ ăn sáng rồi cũng ngồi xuống.
Sau khi người đàn ông nọ ăn xong, hắn dùng tay lau miệng đầy dầu mỡ rồi
dùng bàn tay đầy dầu mỡ ấy lấy từ trong ví tờ 100 tệ: “Ông chủ, tính tiền.”
Cố Thất Hải và vài vị khách khác khẽ thở phào một hơi. Người đàn ông tóc
vàng này mặc dù không thân thiết khiến cho người ta cảm thấy phiền phức
nhưng lại làm cho người khác có cảm giác không thoải mái.
Đúng lúc Cố Thất Hải tưởng chừng người đàn ông tóc vàng kia sẽ rời đi thì
Mã Tu Hòa ngồi đối diện cô đột nhiên đứng bật dậy, đánh mạnh vào người đàn
ông tóc vàng. Người đàn ông tóc vàng muốn tránh, nhưng vẫn không nhanh
bằng Mã Tu Hòa, anh đá mạnh vào đầu gối người đàn ông kia, trong nháy mắt
hắn quỳ xuống, anh liền bắt tay hắn bẻ ra sau, mặt khác tay còn lại đè đầu hắn
xuống đất.
Khách trong quán hét ầm lên, Cố Thất Hải cũng đứng dậy đi đến chỗ an
toàn, nhưng tầm mắt cô vẫn không rời khỏi bóng dáng lạnh lùng của Mã Tu
Hòa, lòng bàn tay không tự chủ được mà chảy ra một tầng mồ hôi mỏng.
www.vuilen.com

30

Tác Giả: Lý Trà

HỢP ÂM THỨ BẢY

“Mày làm gì? Buông tao ra.” Người đàn ông tóc vàng quát, muốn giãy giụa
nhưng không thể thoát khỏi tay anh.
“Anh đã làm gì chính anh là rõ nhất. Nhưng mà.” Mã Tu Hòa ngẩng đầu lên
nhìn ông chủ đã bị dọa đến tái mặt. “Nhờ ông đi báo công an, nói phạm nhân
bắt cóc tiểu thư nhà Phạm gia đã bắt được rồi, còn nữa, tờ 100 tệ kia cũng giữ
lại, đó là vật chứng rất quan trọng.”
Người đàn ông tóc vàng lại quát lớn: “Vật chứng nào? Mày nói gì? Mau
buông tao ra, nếu không tao sẽ tìm luật sư để kiện mày.”
“Anh cũng biết đến luật pháp? Nhưng mà so với tên bắt cóc như anh, cái
‘tội’ này của tôi còn nhẹ lắm.” Mã Tu Hòa không hề thả lỏng, vẫn giữ chặt lấy
tên mà anh gọi là “tội phạm”.
Người nọ nhất thời cứng miệng, một lúc sau lại lên tiếng, lời nói có chút
cứng nhắc. “Mày vu oan tao!”
“Tờ 100 tệ kia... Tao... Tao nhặt được trên đường, chẳng lẽ chỉ vì chuyện này
mà bị gọi là bắt cóc sao?”
“Vậy sao?” Mã Tu Hòa nở nụ cười, khiến cho những người không biết
chuyện ở đây đều sợ run lên. “Nhưng nếu tôi tìm được găng tay anh mang lúc
nhận tiền chuộc thì sao? Đồ đựng tiền chuộc không có vân tay của anh, nhưng
trong găng tay thì chắc chắn có dấu vân tay nguyên vẹn của anh.”
“Nói láo! Rõ ràng tao đã đốt găng tay và ba lô tiền chuộc ở bờ sông...”
“Sao lại biết đồ để đựng tiền chuộc là ba lô?” Mã Tu Hòa áp sát lại gần
người đàn ông kia. “Biết chuyện này, trừ Phương gia và người điều tra là tôi ra,
thì chỉ có phạm nhân nữa thôi. Hơn nữa qua mấy ngày theo dõi, tôi cũng đã biết
chỗ của tiểu thư Phương gia rồi, khi anh còn đắc ý vênh váo vì lấy được tiền
chuộc ở đây thì con tin đã sớm được cứu đi rồi.” Anh mỉm cười. “Tội phạm bắt
cóc, đáng tiếc là anh đã chui đầu vào lưới rồi.”
Người đàn ông tóc vàng tức giận mở to mắt nhìn anh, một câu phản bác cũng
không nói lên nổi, chỉ có thể để Mã Tu Hòa kiềm chế trên mặt đất cho đến tận
khi cảnh sát đến.
“Đáng giận! Tao rõ ràng đã nói Phương gia không được báo cảnh sát. Bọn
họ không giữ lời!” Người đàn ông tóc vàng khi bị tra tay vào còng còn chửi một
câu.
Mã Tu Hòa nói: “Hiểu lầm rồi, tôi không phải cảnh sát, tôi chỉ là một người
bình thường thích theo đuổi chân lý thôi.”
Người đàn ông kia vẫn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra đã bị cảnh sát đè đầu
đẩy vào xe, khi cửa xe sắp đóng, Mã Tu Hòa lại mở miệng: “Cuối cùng để tôi
nói cho anh một chuyện, dấu vân tay lưu lại ở lớp vải trong găng tay là không
thể lấy ra được, nếu tôi là anh, sau khi lấy được tiền chuộc sẽ không khoe cho
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mọi người mình có nhiều tiền cỡ nào, mà sẽ nghĩ cách sao có thể cao chạy xa
bay được khỏi thành phố này, rồi sẽ cẩn thận xem tiền này nên tiêu như thế
nào.” Anh tự tin lại phũ phàng nói thêm một câu: “Chỉ số thông minh không đủ
thì đừng đi gây tội, nếu không tôi cũng thấy mất mặt thay cho anh.”
Sao khi xe cảnh sát rời đi, những người vây xem trong quán ăn cũng tản dần.
Mã Tu Hòa là nhân chứng trọng yếu trong vụ bắt cóc này cũng cần phải đến
Cục công an để lấy lời khai.
Vài ngày liên tục theo dõi phạm nhân, dù thể xác hay tinh thần của anh đều
rất mệt mỏi. Lúc này vụ án cũng gần xong, anh bỏ kính hóa trang ra, xoa xoa mi
tâm(2), ngẩng đầu lên đã thấy Cố Thất Hải đứng trước mặt anh, dáng vẻ vừa
muốn nói lại thôi.
Thật ra sáng hôm nay ngẫu nhiên gặp phải cô đơn thuần chỉ là chuyện trùng
hợp. Anh không nghĩ phạm nhân sẽ ở lại nơi Cố Thất Hải đang dùng bữa nhưng
lại ngồi ở bàn cách chỗ cô không xa. Anh cũng không biết liệu phạm nhân có
mang theo vũ khí hay không. Để vừa thuận tiện bắt người, vừa có thể bảo vệ
được cô anh mới ngồi xuống chỗ đối diện. May là cô cũng biết phối hợp, không
những không làm bại lộ thân phận của anh trước khi bắt được phạm nhân, thậm
chí khi anh kiềm chế phạm nhân cô cũng ngoan ngoãn tránh ra chỗ khác, không
khiến anh phải lo lắng bảo vệ cô.
Nhưng tận mắt nhìn thấy một màn như vậy chắc là cũng bị dọa sợ?
Anh giơ tay về phía cô: “Cô...”
Nhưng vừa dứt lời, chân cô đã vô thức lùi lại một chút. Hành động rất nhỏ
này khiến anh bất ngờ, không kịp đề phòng liền rút tay về.
“Cô sợ tôi?” Anh bình tĩnh hỏi, trong giọng còn mang theo sự chua xót.
Cố Thất Hải giật mình, sau đó lắc đầu.
Nhưng ở trong mắt Mã Tu Hòa, hành động lắc đầu này của cô không phải là
phủ định, mà có nghĩa là “không biết.”
Anh cười với cô, cái gì cũng không nói, chỉ xoay người đi theo hướng xe
cảnh sát vừa rời đi.
Cố Thất Hải đứng yên tại chỗ, rối rắm trong lòng khiến cho cô không thể
tiến bước về phía anh.
Những chuyện về Mã Tu Hòa lần lượt hiện ra trước mắt cô, từ suy luận chắc
chắn về chuyện vụ cháy nhà 1103, cạm bẫy anh đặt ra khi bắt phạm nhân, sự đa
mưu túc trí của anh, thân thủ nhanh nhẹn, lại không dễ tin người khác, còn có...
“Tôi không phải cảnh sát.”
“Tôi chỉ là một người bình thường thích theo đuổi chân lý thôi.”
Chẳng lẽ...
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Chân tướng mọi chuyện đột nhiên sống động vẽ ra cho cô một đáp án rất rõ
ràng...
Hàng xóm của cô không chừng lại là... là một thám tử?
Ghi chú:
1. Vân đạm phong khinh: lạnh nhạt, thờ ơ, không để ý.
2. Mi tâm: điểm giữa hai đầu lông mày.

Chương 9

T

ranh thủ thời gian giải lao lúc làm việc, Cố Thất Hải ngồi ở góc phòng

nghỉ, chăm chú đọc báo.
Hà Diễn qua phòng nghỉ lấy đồ, liền thấy bộ dạng chăm chú này của cô.
Anh ngồi cạnh cô: “Nhìn gì mà say mê thế?”
“Tin tức.”
Hà Diễn nhìn qua, trên tờ báo, tiêu đề được in lớn nhất nói về một vụ cướp
gần đây ở nội thành. “Thời gian này trộm cướp thật sự rất nhiều, cô sống một
mình, buổi tối nhớ khóa cửa cẩn thận một chút.”
Cố Thất Hải giật mình hiểu ra, sự chú ý của Hà Diễn và của cô không giống
nhau, vì thế đầu ngón tay cô chỉ vào một mẩu tin nhỏ xíu ở góc tờ báo, nhỏ đến
mức phải nheo mắt lại mới có thể nhìn rõ.
Là tin về vụ tiểu thư Phương gia bị bắt cóc. Vì danh tiếng của gia tộc nên
Phương gia đã dùng quan hệ áp chế tin tức truyền ra bên ngoài, tin đăng báo chỉ
ngắn ngủn có mấy dòng, thậm chí thân phận người bị bắt cũng rất mơ hồ, đừng
nói đến quá trình phá án, cuối cùng cũng chỉ nói đơn giản là kết quả vụ án đã
được sáng tỏ, người ngoài cuộc nhìn vào chỉ nghĩ đây là một mẩu tin nhảm mà
thôi.
Nhưng Cố Thất Hải là nhân chứng hôm bắt được phạm nhân, thậm chí người
bắt được phạm nhân còn là hàng xóm của cô. Dù chỉ qua vài dòng đơn giản
nhưng trong đầu cô vẫn có thể tưởng tượng một loạt hình ảnh khác nhau.
Cố Thất Hải cũng không định nói chuyện này với Hà Diễn, nhưng anh lại lên
tiếng trước: “May mắn là chỗ cô ở an ninh cũng không tệ lắm.”
Cố Thất Hải lầm bầm: “Đúng vậy, chỗ tôi ở thật sự rất an toàn.”
Đặc biệt là hàng xóm của cô.
Từ từ, nếu Mã Tu Hòa...
Tiếng chuông điện thoại trong ngăn kéo vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của
cô. Cô mở ngăn kéo, trên màn hình hiện lên tên người gọi đến. Cô hốt hoảng tắt
điện thoại đi.
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Nhưng cô vừa tắt di động đi thì tiếng chuông điện thoại bàn ở phòng nghỉ
liền vang lên. Tiếng chuông sắc bén như muốn xuyên qua cả căn phòng.
Không chỉ có Cố Thất Hải mà ngay cả Hà Diễn cũng giật mình. Nói cho
cùng thì số điện thoại bàn này có rất ít người biết, ngày thường rất ít người gọi
đến. Thấy Hà Diễn muốn đến đó, Cố Thất Hải đành phải đứng lên nghe điện
thoại, cô còn chưa nói gì, đầu dây kia đã lên tiếng: “Xin chào, tôi muốn gặp Cố
Thất Hải...”
Cô lập tức cúp máy.
Đối với ánh mắt nghi hoặc của Hà Diễn, cô chỉ giải thích qua loa: “Gọi nhầm
số.” Sau đó thừa dịp anh không để ý liền rút dây điện thoại ra.
Sau đó, Hà Diễn để ý thấy Cố Thất Hải dường như luôn trong trạng thái hốt
hoảng, những chuyện rất nhỏ cũng có thể phạm phải mấy sai lầm cơ bản. Mà
khi nhìn thấy bóng người ở ngã tư đường thì sẽ trở nên kích động, giống như
đang trốn tránh ai.
Anh rất lo cho cô.
Khó khăn lắm mới đến giờ tan làm, khác với những đồng nghiệp khác đang
thoải mái tươi cười, Cố Thất Hải ngược lại mang vẻ mặt u sầu. Thấy cô sắp đi
xa, Hà Diễn vội gọi cô lại.
Cố Thất Hải cứ như vậy đứng lại đợi anh đuổi theo. “Cô không sao chứ? Tôi
thấy tinh thần của cô hôm nay dường như không ổn lắm.”
Cố Thất Hải vốn định lấy đại một cái cớ nào đó nói qua loa như trước,
nhưng vừa ngẩng đầu lại thấy đường phố buổi tối vắng vẻ, lòng cô lại bắt đầu
nổi lên cảnh giác. Cô do dự một lát mới nói nhỏ: “Hà Diễn, bây giờ anh có rảnh
không?”
Hà Diễn có chút ngoài ý muốn, trong lòng thầm mừng rỡ, nhưng nghe xong
lời nói của Cố Thất Hải, anh lại không có cách nào để cười như trước.
Khó trách vì sao hôm nay Cố Thất Hải lại khác thường như vậy. Anh vẫn
luôn ở cạnh cô nhưng lại không hề biết cô đang bị một tên biến thái theo dõi,
quấy rối.
“Đây cũng có thể là tôi đa nghi mà thôi... Tôi cẩn thận chú ý một chút có lẽ
cũng sẽ không có việc gì...”
“Tất nhiên là có vấn đề rồi.” Hà Diễn cắt lời cô, “Thất Hải, để tôi đưa cô về
nhà.”
Ngữ khí chắc chắn, không để cho cô có cơ hội từ chối. Trước giờ thái độ của
anh vẫn luôn ôn hòa, lần này lại khó có được một lần cứng rắn. Cố Thất Hải
cũng không ngờ Hà Diễn lại coi trọng chuyện của cô như vậy, nhưng có anh
bên cạnh, cô cũng thấy an tâm phần nào.
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Thật ra trừ khi cùng làm việc ra, còn lại cô chưa từng ở chung một chỗ với
Hà Diễn, thỉnh thoảng khi tan tầm hội sinh viên đang làm việc với nhau cũng có
đề nghị cùng đi ăn cơm, hát karaoke, nhưng vì Cố Thất Hải thường xuyên phải
hoàn thành việc vẽ tranh nên hầu như lần nào cô cũng từ chối không đi cùng
mọi người. Lúc này chậm rãi đi bộ cùng Hà Diễn trên con đường vắng vẻ, tĩnh
lặng, cô cứ cảm giác có gì đó kì lạ.
Cố Thất Hải nói: “Đúng rồi, tôi có một người bạn nói muốn mời anh ăn
cơm.”
“Bạn?”
“Cô ấy tên là Nhậm Tuyết Lan, là người lúc trước đến chỗ chúng ta mua
đồ.”
Hà Diễn quan sát nét mặt Cố Thất Hải dường như đang muốn xác nhận điều
gì đó: “Sao cô ấy lại muốn mời tôi ăn cơm?”
“Cô ấy nói muốn làm quen với anh.” Cố Thất Hải nói xong, định lấy điện
thoại đưa số điện thoại của Nhậm Tuyết Lan cho Hà Diễn. Anh thấy thế, liền
theo bản năng chặn tay cô lại.
Cố Thất Hải dừng động tác.
Hà Diễn vốn không thích chuyện cô giới thiệu mình cho người khác, nhưng
khi chạm vào tay cô xong, cảm xúc mềm mại ấm áp khác hẳn khiến cho anh
nhất thời rung động, vì thế lại nhanh chóng buông tay.
“Cô... Cô không cần giới thiệu tôi cho người khác.” Hà Diễn cứng nhắc dời
ánh mắt đi chỗ khác, “Nếu chỉ là ăn cơm, chỉ cần cô đi thì tôi cũng sẽ đi cùng.”
Cố Thất Hải cũng bị động tác của anh làm cho xấu hổ, chỉ nhẹ nhàng nói
một tiếng “Ừ”. Chuyện của Nhậm Tuyết Lan cứ như vậy mà được giải quyết.
Từ chỗ làm về đến nhà Cố Thất Hải đại khái cũng chỉ có 20 phút đi bộ, Hà
Diễn thuận lợi đưa cô đến trước khu nhà trọ, anh thấy cô cúi đầu, vẻ mặt như
đang lo lắng về chuyện gì đó.
Hà Diễn cười nói: “Không cần phải phiền não chuyện có nên mời tôi lên nhà
hay không, tâm trạng cô hiện tại không tốt nên để lần sau đi.”
Cố Thất Hải khẽ thở ra, cảm ơn anh một câu rồi xoay người đi lên lầu.
Anh nhìn theo bóng dáng của cô, lại nhớ đến dáng vẻ kích động khó xử của
cô vì tên biến thái kia, nhớ đến sự rung động khi chạm vào tay cô. Dũng khí
trong nháy mắt trào dâng.
“Thất Hải, vì em anh có thể làm bất kì chuyện gì.” Anh nói.
Cố Thất Hải nghe được tiếng của Hà Diễn, dừng bước, nhưng lại không biết
phải dùng biểu cảm gì để đối mặt với anh.
Anh rõ ràng không cần làm những chuyện này vì cô.
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Hà Diễn không đợi Cố Thất Hải đáp lại, nhanh chóng xoay người rời đi.
Vừa rồi đưa Cố Thất Hải về, anh chú ý đến rất nhiều chuyện, nhưng không
muốn làm cho Cố Thất Hải lo lắng, anh lựa chọn trầm mặc. Bây giờ để kiểm tra
suy nghĩ của mình, anh nhẹ bước chân, quẹo vào một ngõ nhỏ ở dưới lầu nhà
trọ. Bên trong quả nhiên có một người đàn ông đang đứng đó.
Hà Diễn nhận ra đây chính là người luôn đi theo bọn họ dọc đường.
Nhưng so với “Tên biến thái cuồng theo dõi”, diện mạo, cách ăn mặc của
người này hoàn toàn không hợp với thân phận thô bỉ ấy. Dù cùng là đàn ông, Hà
Diễn phải công nhận đây là một người khá đẹp trai, hắn mặc áo sơ mi kẻ sọc,
quần âu, dáng vẻ hoàn toàn tao nhã, thư thái.
Hà Diễn nhìn người đàn ông, trầm giọng nói: “Anh là người theo dõi Thất
Hải?”
“Theo dõi? Đừng nói khó nghe như vậy.” Dịch Triệu Huy không ngờ chàng
trai này lại có thể phát hiện ra hắn, nhưng vẫn thong dong đáp, “Cố Thất Hải
biết tôi, gần đây cảm xúc cô ấy không ổn định, tôi chỉ đang tìm cách dỗ cô ấy
thôi.”
“Đừng đi theo cô ấy nữa.”
Dịch Triệu Huy nở nụ cười: “Dù tôi không đi theo cô ấy thì cô ấy cũng
không trốn khỏi lòng bàn tay tôi.”
“Còn quấy rầy cô ấy, tôi sẽ báo cảnh sát.”
“Báo cảnh sát? Người không muốn quấy rầy đến cảnh sát là cô ấy mới
đúng.” Dịch Triệu Huy chậm rãi bước ra khỏi ngõ nhỏ, khi đi qua Hà Diễn hắn
còn nói: “Thật ra anh cũng nên buông tay Cố Thất Hải đi. Cô ấy cất giấu rất
nhiều bí mật không muốn để người khác biết, mà theo tôi thấy cô ấy chắc chắn
cũng sẽ không nói với anh đâu.”
Hà Diễn nghe vậy liền sửng sốt một chút, khi quay đầu lại, đã không thấy
bóng dáng Dịch Triệu Huy đâu.
Hà Diễn về nhà suy nghĩ cả đêm, vẫn không thể gạt lời nói của Dịch Triệu
Huy ra khỏi đầu.
Trực tiếp đến hỏi Cố Thất Hải? Theo tính của cô chắc chắn sẽ không hỏi ra
chuyện gì, như vậy chỉ còn cách hỏi người cạnh cô.
Trừ những đồng nghiệp ở cửa hàng quần áo, Hà Diễn chỉ có thể nghĩ đến
người hôm qua Cố Thất Hải nhắc đến là Nhậm Tuyết Lan.
Hôm nay lại đúng hôm Cố Thất Hải được nghỉ, Hà Diễn đành phải mở điện
thoại gọi điện cho cô, Cố Thất Hải biết anh muốn xin số của Nhậm Tuyết Lan
liền vui vẻ đưa cho anh, thậm chí còn không hỏi nguyên nhân, càng khiến cho
Hà Diễn cảm thấy bản thân đang bị giày vò.
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Dù thế nào thì Hà Diễn vẫn gọi điện cho Nhậm Tuyết Lan.
Không ngờ Nhậm Tuyết Lan lập tức liền nhận ra giọng anh, “Hà Diễn!” Cô
vui vẻ gọi tên anh.
Hà Diễn khách sáo hàn huyên vài câu cùng cô, rất nhanh đã dẫn đề tài lên
người Cố Thất Hải, nhưng dù anh nói thế nào thì Nhậm Tuyết Lan cũng nói là
không rõ lắm ‘bí mật’ năm đó của Cố Thất Hải.
Hà Diễn mơ hồ có thể nghe được từ giọng nói của cô rằng cô đang cố chấp
nói dối.
Hỏi thêm nữa cũng không thu lại được gì, Hà Diễn liền lấy cớ kết thúc cuộc
trò chuyện.
Đặt di động xuống, trong đầu Hà Diễn đột nhiên hiện ra suy nghĩ ‘Cố Thất
Hải không muốn bất kì ai biết chuyện năm đó, mình không nên truy cứu đến
cùng mới phải.’
Nhưng... Anh lại không có cách nào buông tay cô.
Trưa hôm sau Cố Thất Hải như thường lệ đến cửa hàng quần áo đi làm, sau
một ngày nghỉ, sắc mặt của cô có vẻ tốt hơn rất nhiều.
Hà Diễn đến cạnh cô bắt chuyện: “Thế nào?”
Cố Thất Hải hiểu ý anh hỏi chuyện kẻ biến thái theo dõi, cô đáp lại chi tiết:
“Hôm nay tôi rời nhà không thấy ai đi theo nữa.”
“Còn hôm qua?”
“Hôm qua cả ngày tôi đều ở nhà, không ra ngoài.”
“Vậy... Tối nay để anh đi cùng em về nhà... Về sau cũng vậy đi.”
Cố Thất Hải nghe xong liền cúi đầu, trước sự theo đuổi tích cực của Hà
Diễn, cô có chút bất ngờ không kịp phòng bị.
Ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng bước chân dồn dập, một người đồng
nghiệp phì phò chạy vào phòng nghỉ: “Thất Hải, có người tìm cậu.”
Cố Thất Hải ngẩng đầu, ngay lập tức nghĩ người đến là Nhậm Tuyết Lan,
nhưng gần đây cô ấy lại có vẻ rất bận rộn, đã có một khoảng thời gian hai người
không liên lạc rồi.
“Ai vậy?”
Vị đồng nghiệp kia khẩn trương liếm môi, khó xử trả lời: “Là cảnh sát.”

Chương 10

S

au khi bắt được kẻ bắt cóc tiểu thư nhà họ Phương, Mã Tu Hòa tự cho

mình một tuần để nghỉ ngơi.
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Nhưng vừa nghỉ không lâu lại gặp phải một người không mời mà đến.
Lúc ấy Mã Tu Hòa đang ngủ không biết trời đất gì, tiếng chuông di động
vang lên, anh híp mắt nhìn điện thoại rồi ném sang một bên. Nhưng tiếng
chuông lại không ngừng làm phiền giấc ngủ của anh, cuối cùng anh đành phải
tức giận nghe điện thoại.
“Phó Cảnh Diệu, tôi cho cậu một phút đồng hồ để nói.”
“Cơn giận của cậu khi mới rời giường vẫn lớn như vậy, Mã thám tử.” Phó
Cảnh Diệu cảm thán: “Tôi đang ở trước cửa nhà cậu, ra mở cửa đi.”
Mã Tu Hòa ném điện thoại lên giường, chỉnh lại áo ngủ rồi nhăn mặt nhìn
vào mắt mèo, xác nhận khuôn mặt của người ngoài cửa xong mới mở cửa ra:
“Tôi nhớ đã nói với cậu là nếu không có chuyện gì thì đừng tùy tiện đến nhà tôi
rồi cơ mà.”
Nghĩa là ‘Nếu đây không phải là chuyện quan trọng không gặp mặt thì
không thể nói thì chuẩn bị tự gánh lấy hậu quả.’
“Tất nhiên là tôi nhớ.” Phó Cảnh Diệu ngựa quen đường cũ vào nhà, nhìn
quanh phòng, mọi thứ vẫn y như lúc trước.
Phó Cảnh Diệu xoay người lại, nói thẳng vào vấn đề: “Có vụ án mới.”
Mã Tu Hòa rót một ly trà đưa cho Cảnh Diệu, rồi lười biếng ngồi xuống ghế
sô pha mềm mại ở phòng khách, dáng vẻ không có chút nào là chú ý lắng nghe.
“Vụ án nào mà nhất định cần đến ‘tên ngoại đạo’ này ra mặt?”
Phó Cảnh Diệu nói: “Hay là cậu nghe tôi nói qua về vụ án này đi đã.”
Mã Tu Hòa không có ý kiến gì, Phó Cảnh Diệu liền chủ động nói tiếp: “Vào
11:05 tối ngày 28 tháng 8, tại trường Phổ thông số 2 một giáo viên mỹ thuật bị
phát hiện bị giết và sắp xếp theo kiểu đạo Hồi ở kí túc xá giáo viên. Người chết
tên Dịch Triệu Huy, năm nay 29 tuổi, đây là ảnh chụp của vụ án.”
Mã Tu Hòa nhận ảnh chụp, trong ảnh là khung cảnh kí túc xá bình thường,
trên giường là một người đàn ông, trên người đắp chăn, áng chừng ở vị trí ngực
một con dao gọt hoa quả được cắm thẳng vào, gần nửa con dao ngập sâu vào
người nạn nhân, máu đỏ tương nhuốm đỏ một mảng lớn ở chăn. Cách chết trực
tiếp, thống khổ như vậy mà trên mặt người đàn ông ấy lại mang vẻ rất bình
thản.
“Qua điều tra và xác nhận, đồ vật trong kí túc xá không bị mất mát thứ gì,
cửa kí túc xá giáo viên cũng có bảo vệ trông coi, đã loại trừ trường hợp giết
người cướp của. Khám nghiệm tử thi thấy được trong người có lượng thuốc ngủ
khá nhỏ, có thể suy đoán là sau khi dùng phải thuốc ngủ nạn nhân mới bị sát
hại, thời gian tử vong ước chừng từ 10 đến 11 giờ đêm ngày 28 tháng 8.”
Mã Tu Hòa nhấp một ngụm trà: “Nếu như kí túc xá có bảo vệ trông coi thì
hẳn là đã điều tra ra được những người tình nghi.”
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“Đúng vậy, vì vụ án xảy ra vào kì nghỉ hè của trường học nên những người
ra vào kí túc xá giáo viên không nhiều, hơn nữa gần đây liên tục có vụ án trộm
cướp xảy ra nên bất kì ai, dù là giáo viên hay nhân viên nhà trường thì khi ra
vào kí túc xá cũng phải làm một bản đăng kí. Từ đó đã điều tra ra được ba kẻ
tình nghi.
Người thứ nhất là vị hôn thê của nạn nhân, cũng là người đầu tiên phát hiện
ra thi thể nạn nhân, tên là Tô Diễm Phân, năm nay hai mươi sáu tuổi, hiện đang
là nhân viên tài vụ của công ty Vu mỗ, qua lại với người chết được hai năm.
9:30 ngày 28 tháng 8, Tô Diễm Phân hẹn các đồng nghiệp cùng đi uống rượu ở
quán bar, trong khoảng thời gian ấy chưa từng rời đi đâu quá năm phút. Đến tận
10:30, Tô Diễm Phân nhận được tin nhắn từ nạn nhân gọi cô đến kí túc xá giáo
viên, có việc cần nói. Khoảng nửa giờ sau, Tô Diễm Phân đến kí túc xá của nạn
nhân, ở bên ngoài gõ cửa một lúc cũng không thấy có người ra mở cửa, Diễm
Phân lấy chìa khóa nạn nhân đã đưa cho cô trước kia, vừa mở cửa đã thấy thi
thể nạn nhân, lập tức gọi điện thoại báo cảnh sát.”
Mã Tu Hòa nói chen vào: “Giả sử nghi phạm dùng cách nào đó làm cho nạn
nhân dùng thuốc ngủ từ trước, rồi đến kí túc xá giáo viên, dùng chìa khóa đã
được đánh sẵn vào phòng, giết nạn nhân rồi giả bộ như vẫn luôn đứng ngoài cửa
chờ người mở cửa, khoảng thời gian trên có khớp không?”
“Khoảng thời gian Tô Diễm Phân rời khỏi tầm mắt của bảo vệ tòa nhà cho
đến khi phát hiện ra thi thể quả thật có chút lâu, sau khi nghe được tiếng thét
chói tai của cô ấy, bảo vệ lập tức chạy đến phòng kí túc cũng nhìn thấy nạn
nhân đã chết rồi. Mặc dù thời gian có chút vội vã, nhưng không có nghĩa là
không thể.”
Mã Tu Hòa gật đầu một cái, Phó Cảnh Diệu nói tiếp: “Tiếp theo là nghi
phạm thứ hai, tên là Ngô Kiều, là bạn tốt, cũng là đồng nghiệp của nạn nhân, là
giáo viên dạy Toán trường Phổ thông số 2. Vào tối ngày 28 tháng 8, hắn là
người theo Đạo Hồi duy nhất ở lại kí túc xá, hơn nữa phòng của hắn chỉ cách
phòng nạn nhân một tầng lầu. Trong thời gian gây án, Ngô Kiều nói hắn soạn
giáo án một mình trong phòng, nhưng trong lúc đó có gọi ba cuộc điện thoại cho
một giáo viên khác để thảo luận về vấn đề giáo án, thời gian lần lượt vào lúc
10:07 - 10:19 ; 10:25 - 10:31 và 10:42 - 10:55. Giáo viên nói chuyện cùng Ngô
Kiều xác nhận trong khoảng thời gian ấy Ngô Kiều không hề có biểu hiện khả
nghi nào. Đến tận 11:05, Ngô Kiều nghe thấy dưới tầng có tiếng ồn ào nên mới
chạy đến phòng người chết. Vì mỗi lần nói chuyện với giáo viên kia của Ngô
Kiều có cách nhau một khoảng thời gian nhất định nên cũng không loại trừ khả
năng hắn là thủ phạm.”
“Từ từ, theo cách nói của cậu, khi vụ án mạng xảy ra, những người ở lại kí
túc xá có thể đếm trên đầu ngón tay, theo lý mà nói thì người bảo vệ kia cũng có
khả năng gây án.”
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Phó Cảnh Diệu nghe vậy không khỏi cười khổ, không hổ là Mã Tu Hòa mà
anh quen biết, một chi tiết nhỏ cũng không qua nổi mắt anh.
“Tất nhiên chúng tôi cũng không bỏ qua chuyện điều tra người bảo vệ kia,
nhưng trùng hợp là vào tối xảy ra án mạng lại có một nhân viên vệ sinh đột
nhiên cảm thấy không thoải mái, nên đến phòng bảo vệ để nghỉ ngơi. Trong thời
gian xảy ra án mạng, hai người vẫn luôn ở cùng một chỗ với nhau. Sau khi đối
chiếu khẩu cung của hai người xong, cơ bản có thể loại trừ trường hợp này.”
Mã Tu Hòa biết Phó Cảnh Diệu là một cảnh sát rất xuất sắc, anh tuyệt đối sẽ
không vì sơ ý mà bỏ qua đi manh mối quan trọng nào. Nhiều năm quen biết, Mã
Tu Hòa vẫn luôn lựa chọn tin tưởng vào phán đoán của Cảnh Diệu. Anh thay
đổi tư thế ngồi khác, nhàn rỗi hỏi: “Thế nghi phạm cuối cùng?”
“Về nghi phạm cuối cùng, tình huống có chút phức tạp.” Vẻ mặt Phó Cảnh
Diệu nghiêm túc, “Đó cũng là lý do tôi đến đây.”
Mã Tu Hòa nâng tay trái lên, ý bảo anh không cần thừa nước đục thả câu.
“Dựa theo khẩu cung của bảo vệ, nghi phạm cuối cùng là một nữ sinh cao
tầm mét sáu, dáng người trung bình, có mái tóc dài, đen. Vào lúc 9:45 tối ngày
28 tháng 8 đến cổng kí túc xá giáo viên. Vì lúc ấy nghi phạm đeo kính râm, lại
luôn cúi đầu nên bảo vệ không nhìn rõ được khuôn mặt nghi phạm. Nghi phạm
nói muốn tìm nạn nhân, bảo vệ gọi điện cho nạn nhân, sau khi nhận được xác
nhận mới cho người này đi vào. Nghi phạm này ở lại kí túc xá của nạn nhân đến
tận 10:40 mới rời đi. Chắc chắn đây là nghi phạm đáng nghi nhất.”
“Sau đó? Tôi nghĩ cậu đã tìm được nghi phạm này rồi chứ?”
“Tìm được rồi, nhưng thân phận lại không thể xác định hoàn toàn.”
“Chúng tôi căn cứ vào phần tên đăng kí này để tìm ra người tình nghi.” Phó
Cảnh Diệu nói xong liền đưa cho Mã Tu Hòa, là danh sách đăng kí ra vào kí túc
xá giáo viên trường Phổ thông số 2.
Mã Tu Hòa liếc mắt qua bản danh sách, ánh mắt bình thản hơi lóe lên.
Bản đăng kí cuối cùng, chữ viết có chút ẩu nhưng vẫn có thể nhìn rõ nội
dung. ‘Vào kí túc xá lúc 9:45 ngày 28 tháng 8, rời đi lúc 10:40, người đăng kí...
Cố Thất Hải.’
Mã Tu Hòa khẽ đặt chén trà xuống, đưa mắt nhìn người ngồi đối diện, trên
mặt là nụ cười yếu ớt, nhìn không ra cảm xúc.
Giọng Phó Cảnh Diệu chậm rãi vang lên: “Đúng vậy, người tình nghi thứ ba
chính là hàng xóm của cậu, Cố Thất Hải.”
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