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PHẦN XXIII

P

hong bước vào quán, anh đưa mắt tìm và thấy Phúc đang ngồi khuất bên

trong. Ngồi xuống đối diện với cô, Phong gọi cho mình ly cà phê:
- Xin lỗi, anh đến trễ.
Phúc mỉm cười:
- Em cũng mới đến thôi.
- Có chuyện gì không Phúc? Nghe điện của em, anh hơi ngạc nhiên đấy.
Lam Phúc khuấy đều ly nước của mình, Phong nhìn cô như quan sát nhưng
không nói gì chỉ im lặng chờ đợi.
- Em muốn nhờ anh một việc được không?
- Em nói đi!
Phúc ngước lên nhìn Phong, gương mặt có vẻ trầm tư:
- Anh đừng đến nhà em nữa, em xin anh đấy.
Mắt Phong lóe lên nét gì đó nhưng vẫn không nói gì. Phúc quay nhìn nơi
khác:
- Em xin lỗi, nhưng em không có cách giải quyết nào khác. Em không muốn
bất cứ điều gì tổn hại đến chị mình.
Phong nhíu mày, anh định châm cho mình điếu thuốc nhưng nhớ ra Hoàng
My đã lấy hộp quẹt của anh nên Phong để gói thuốc trở lại túi. Phúc nhìn anh
khẽ cười:
- Anh cứ hút đi, em không sao?
Phong khoát tay:
- Anh đang cố gắng bỏ.
Phúc nhìn anh:
- Vì Hoàng My à?
Phong gật đầu:
- Anh đã hứa thì phải thực hiện.
Lam Phúc nhếch môi, đôi mắt thoáng nét gì đó như đau đớn thầm lặng:
- Em không biết mình thích hay ghét vì tính thẳng thắn và vô tâm của anh
nữa.
Phong nhíu mày nhìn cô:
- Trở lại chuyện lúc nãy đi. Anh không biết em đang ám chỉ điều gì nhưng
nếu em không muốn nói, anh sẽ tôn trọng quyết định của em.
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Phúc nhìn anh rồi cúi xuống khuấy nhẹ ly nước của mình:
- Cảm ơn anh!
- Em hẹn anh ra đây là vì điều này à? Tự giờ nghe em nói, anh đã hiểu phần
nào nhưng không rõ ràng. Anh chỉ muốn nói nếu anh làm điều gì gây hiểu lầm
thì anh xin lỗi.
Lam Phúc ngước lên nhìn Phong, cô thấy ghét tính dứt khoát, rạch ròi của
anh nhưng đồng thời cũng bị cuốn hút và yêu quay quắt vì điều đó. Thật buồn
cười cho cả cô và Lam Bình và cũng thật chua chát khi hai chị em lại cùng yêu
một người đàn ông không hề yêu mình. Riêng bản thân cô, Phúc tinh rồi mình
sẽ quên và vượt qua cú sốc này. Còn với Lam Bình, Phúc cảm thấy lo sợ khi
nghĩ đến, kể từ lúc vô tình đọc được nhật ký của chị, Phúc đã bàng hoàng mất
mấy ngày. Sau ngày Phong đưa Hoàng My đến thì Lam Bình trầm lặng hẳn và
sống khép kín hơn trước. Phong có hiểu anh đã vô tình giết chết Lam Bình lần
thứ hai không? Sự xuất hiện của anh đã làm Lam Bình thay đổi rất nhiều, trở
nên yêu đời hơn và điều quan trọng là Lam Bình đã tự tin hơn vào bản thân
mình, điều kỳ diệu chỉ có Phong mới mang lại mà thôi. Tự nhiên Lam Phúc
khóc lặng lẽ, cô không muốn mình như thế trước mặt Phong, nhưng cô không
sao ngăn được sự yếu đuối trong lòng. Phong nhìn cô hơi ngỡ ngàng:
- Em sao thế? Em làm anh cảm thấy mình thật tồi tệ. Anh phải làm gì đây?
Phúc quẹt mắt:
- Em thật buồn cười phải không? Xin lỗi, em không bao giờ muốn làm anh
khó xử cả.
Phong lấy khăn giấy trên bàn đưa cho cô:
- Em nói thế chỉ làm anh thấy ray rứt hơn thôi.
Phúc mỉm cười xa vời:
- Chị Bình rất yêu anh, em biết điều đó khi vô tình đọc được nhật ký của chỉ.
Em thấy mình cần phải giải thích khi yêu cầu anh đừng đến nhà nữa, nếu gặp
anh, chị ấy sẽ càng đau khổ hơn. Anh cũng biết chị Bình yếu đuối thế nào mà.
Phong thẩn thờ ngồi yên rồi hỏi ray rứt:
- Bây giờ Lam Bình thế nào?
- Chị ấy không sao nhưng dù có gì đi nữa em cũng không mong sự xuất hiện
của anh. Anh ng?
Phong nghe hối hận sâu sắc khi hình dung tâm trạng của Lam Bình khi anh
đưa Hoàng My đến đó. Sự vô tâm của anh một lần nữa lại làm hại người khác.
Phong đưa tay vuốt mặt:
- Anh xin lỗi, không ngờ anh lại hại Lam Bình như thế.
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- Đừng dằn vặt mình như vậy, anh đâu có lỗi gì.
- Phải chi anh không lại gia đình em thì sẽ tốt hơn.
- Anh lầm rồi, chị ấy đã thích anh từ nhỏ, sau này gặp lại anh, tình cảm đó
càng mãnh liệt hơn. Vì vậy anh không phải ray rứt vì sự xuất hiện của mình.
Phong khẽ thở dài, nếu có thể làm bất cứ điều gì đó cho Lam Bình trở lại
như trước, anh sẽ không từ chối.
- Em phải về thôi. Chắc lâu lắm anh em mình mới gặp lại. Em thật lòng chúc
anh hạnh phúc.
Phong nhẹ gật đầu:
- Anh cũng vậy. Cho anh gửi lời thăm dì Vân và ba em. Cố gắng an ủi Lam
Bình nhé Phúc!
Lam Phúc gật đầu, cô cố thu hình ảnh của Phong vào lòng mình vì có lẽ lần
chia tay này sẽ là rất lâu mới có cơ hội gặp lại, cô biết Phong sẽ giữ đúng lời
hứa của mình là sẽ không đến nhà cô nữa. Không biết Phong có hiểu chẳng
những anh làm Lam Bình đau khổ mà còn làm lòng cô tan nát hay không?
Nhưng dù Phong có biết hay không cũng không quan trọng vì Phúc hiểu rất rõ
trong trái tim anh chỉ duy nhất một Hoàng My, cô không muốn Phong nhìn cả
hai chị em với đôi mắt thương hại lẫn ray rứt.
Trên đường về, Phong định ghé qua Hoàng My nhưng không hiểu sao anh
lại về nhà vì hôm nay Phong muốn được yên tĩnh một mình. Vừa vào đến phòng
thì điện thoại reo, Phong bắt máy:
- A lô!
- Ghét, về sớm mà không ghé em nhé!
Phong khẽ cười:
- Anh mệt. Em đang làm gì thế?
Tiếng Hoàng My cười khúc khích trong máy, tự nhiên Phong thấy thật dễ
chịu và ấm áp khi nghe giọng tíu tít của cô:
- Không làm gì cả, anh không sao chứ?
Phong cười nhỏ:
- Nếu em muốn, anh sẽ đến nhà em ngay bây giờ.
- Không cho, em đổi ý rồi. Ngày mai vậy.
- Ác thật.
Hoàng My cười khúc khích:
- Em không phiền anh nữa đâu, anh nghĩ sớm đi!
- Anh nhớ em lắm. Bây giờ anh đang hối hận khi lúc nãy không ghé em.
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- Hôm nay anh sao vậy? Có chuyện gì không?
- Sao em lại hỏi thế?
- Em thấy anh hơi lạ.
Phong phì cười:
- Lại nghĩ gì thế nhóc. Nếu em cứ như thế anh sẽ không kiềm được mà đến
nhà em ngay đấy.
Hoàng My khẽ cười:
- Em đùa mà. Nếu mệt, anh nên nghỉ sớm đi, không được thức khuya đấy.
Em cúp nhe.
Đợi cho cô gác máy, Phong mới gác sau và thầm phục sự nhạy bén của
Hoàng My. Phong mệt mỏi nằm xuống giường, tâm trí lại quay về chuyện của
Lam Bình, sự phát hiện tình yêu của cô làm anh ray rứt nhưng Phong không hối
hận vì anh chưa bao giờ làm điều gì để Lam Bình phải hy vọng. Anh chỉ thấy
đau lòng khi vô tình làm tổn thương cô.
Tháng sau Phong đưa Hoàng My đến xem ngôi nhà mới của hai người,
Hoàng My thắc mắc hỏi:
- Anh đưa em đi đâu vậy?
Phong mỉm cười, anh xoay nhẹ vô lăng để rẽ phải, rồi buông gọn:
- Về nhà.
- Nhà ba hả anh?
Cô nhíu mày nhìn hai bên đường:
- Sao lại đi đường này.
Cô vừa dứt lời, Phong đã dừng xe trước căn nhà rất đẹp:
- Nhà chúng mình nhóc ạ!
Nói rồi Phong bước xuống mở cửa cho cô. Hoàng My lơ mơ nhìn anh mở
cổng. Phong khẽ cười nắm tay cô đi vào, nhìn cả vườn hồng nhỏ trước sân, My
tròn mắt:
- Anh trồng hả?
Phong gật đầu:
- Anh đặt ở Đà Lạt đấy, em thích không?
- Thích.
Phong kéo cô vào lòng, Hoàng My ngạc nhiên vì cách trang trí sang trọng và
đẹp mắt của nó. Cô nhìn anh thán phục:
- Anh tuyệt thật, em thích lắm!
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Nhìn vẻ sung sướng trẻ con của cô, Phong thấy thật hạnh phúc. Một lúc sau
Phong dắt cô lên phòng của hai người. Đứng ở giữa phòng, Hoàng My chớp mắt
cảm động khi căn phòng toàn một màu vàng, màu mà cô thích nhất. Không
kiềm được, cô choàng tay ôm cổ anh:
- Em phải làm gì đây? Anh nói đi!
Phong nheo mắt tinh quái:
- Chuẩn bị làm mẹ của những đứa con anh.
Hoàng My đỏ mặt, Phong nhìn màu hồng trên má cô mà buồn cười, không
hiểu sao cô vẫn còn e thẹn với anh đến thế. Phong giữ mặt cô trong tay mình:
- Em hạnh phúc chứ?
Hoàng My xúc động gật đầu, cô áp mặt lên vai anh:
- Anh cũng vậy. Em không biết anh chờ đợi ngày này thế nào đâu.
Hoàng My khẽ cười khi nghe những lời của Phong, cô nhận thấy bây giờ
Phong thể hiện tình cảm của mình nhiều hơn. Cô khẽ nhắm mắt, cảm thấy bình
yên trong vòng tay anh.
- Anh sẽ xin phép ba mẹ để đón em về.
- Anh định chừng nào dọn.
- Tuần sau, được không?
Hoàng My gật đầu, cô chủ động hôn nhẹ lên môi Phong:
- Cả tháng nay anh lo chuyện này phải không? Sao không dắt em theo để phụ
tiếp anh.
Phong phì cười:
- Anh muốn dành cho em sự bất ngờ.
Cả hai cứ đứng như thế thật lâu. Hoàng My dựa vào lòng Phong và nghe anh
thì thầm về dự định tương lai của mình, về ước mơ mà anh đã ấp ủ. Hoàng My
hơi nhắm mắt, tự nhiên cô khóc lặng lẽ và yêu Phong vô cùng. Phong lau nước
mắt cho cô, khẽ cười:
- Dù biết em khóc vì hạnh phúc, nhưng anh vẫn không chịu nổi khi thấy
những giọt nước mắt của em.
Phong dịu dàng cúi xuống hôn lên khắp mặt cô. Bỗng có tín hiệu máy,
Phong luyến tiếc buông cô ra:
- A lô!
- Phong hả? Dì Vân đây.
Phong nhíu mày, anh chợt thấy lo lắng vì giọng nghẹn lại của bà:
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- Con đến ngay bệnh viện được không? Lam Bình đang cấp cứu, dì xin con
đấy!
Phong bàng hoàng tắt máy:
- Chuyện gì thế Phong?
- Anh phải đi ngay có công chuyện. Để anh đưa em về.
Hoàng My nhìn Phong lo lắng. Cô theo anh ra xe mà thấy thắc thỏm, không
biết đã xảy ra chuyện gì mà thấy Phong rất căng thẳng. Hoàng My rất muốn hỏi
nhưng thấy vẻ trầm tư của Phong nên cô ngồi yên.
Dừng xe trước nhà cô. Phong kéo cô vào lòng hôn nhẹ lên môi My:
- Em vào đi, không có chuyện gì đâu.
- Tối nay anh có ghé em không?
Phong hơi lưỡng lự rồi gật đầu, anh vẫy tay với cô rồi cho xe chạy vút đi.
Phong thấy có lỗi khi nói dối với My, nhưng nếu nói ra thì chắc chắn Hoàng My
sẽ vào cùng anh, điều mà anh không nở làm trước mặt Lam Bình, huống hồ chi
cô đang trong tình trạng như thế. Phong đến thì Lam Bình đã được chuyển ra
phòng hồi sức, dì Vân như không còn sinh khí khi gặp Phong:
- Bình sao rồi dì?
- Chưa qua khỏi nguy hiểm, bác sĩ phải theo dõi đêm nay nữa.
Nói rồi bà khóc lặng lẽ:
- Sao nó khờ thế chứ? Nếu dì không phát hiện kịp thì nó chết mất.
Phong nghe cổ mình như nghẹn đắng, anh linh cảm mơ hồ là nó có liên quan
đến mình.
- Con có biết tại sao dì gọi con đến không?
Phong nhìn bà một cách bần thần:
- Dì thật sự bàng hoàng khi phát hiện ra nó yêu con. Trong lúc quẫn trí dì chỉ
nghĩ đến một điều nếu có con thì Lam Bình sẽ cố gắng vượt qua cái chết. Dì xin
lỗi vì bắt con phải can hệ vào chuyện này. Con đâu có lỗi gì chỉ tai nó mù quáng
thôi.
Phong im lặng, anh không biết nói gì trong hoàn cảnh này vì thật sự anh còn
chưa đủ bình tĩnh khi biết rõ mọi chuyện.
- Dì đừng nói thế. Lam Bình rất kiên cường, con tin cô ấy sẽ vượt qua được.
Phong đứng lên nhường chỗ cho ông Hưng an ủi bà. Anh bước về phía hành
lang, nhìn ra ngoài trời đã bắt đầu tối mà thấy lòng mình chùng xuống. Lam
Phúc bước đến đứng bên cạnh anh:
- Không ngờ mẹ lại gọi điện cho anh, xin lỗi vì đã làm anh phải khó xử.
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Phong quay qua nhìn Phúc nghiêm nghị:
- Em coi anh là hạng người gì chứ? Bỏ ý nghĩ đó đi.
Lam Phúc im lặng, cô cũng không ngờ Lam Bình lại yếu đuối đến thế, mỗi
ngày cô đều nhìn thấy Lam Bình ngóng chờ Phong đến, nhưng lần nào cô cũng
thấy trong đôi mắt chị mình là cả sự đau đớn tuyệt vọng. Cô thật sự không ngờ
chị Bình lại chọn con đường này để quên Phong.
Suốt đêm Phong ở luôn trong bệnh viện, gần sáng anh mới được vào thăm
Lam Bình, nhìn cô nằm bất động, xanh xao, Phong thấy mình quá tàn nhẫn, vô
tâm. Phong ngồi xuống khẽ nắm tay cô như muốn nói với cô rằng anh tin cô sẽ
vượt qua như có lần anh đã nói với Lam Bình như thế.
Sáng, tất cả mọi người đều nhẹ nhõm khi nghe bác sĩ nói Lam Bình đã qua
giai đoạn nguy hiểm, cô vẫn còn ảnh hưởng thuốc mê nên chưa tỉnh lại. Ông
Hưng đưa vợ về vì thấy bà đã quá kiệt sức.
Đợi ba mẹ đi xong, Lam Phúc mới quay qua Phong:
- Anh cũng về nghỉ đi, em thấy anh cũng mệt lắm.
Phong mỉm cười:
- Anh không sao, đợi Lam Bình tĩnh lại đã.
Lam Phúc nhìn anh, cô không trách anh mà chỉ thấy tội nghiệp Phong, cô
hiểu Phong sẽ không bỏ mặc Lam Bình trong hoàn cảnh này, nếu như thế thì gia
đình cô sẽ nợ Phong rất nhiều. Tự nhiên cô buột miệng:
- Cảm ơn anh.
Phong khoát tay không nói gì.
- My có biết anh ở đây không?
- Anh không nói.
Lại im lặng, Phúc không hỏi nữa khi thấy vẻ trầm ngâm của Phong, cô đứng
cạnh anh bên hành lang bệnh viện và cảm nhận sự lo lắng của Phong đối với chị
mình. Đến trưa, Lam Bình mới tỉnh lại nhưng mọi người không cho Phong vào
vì sợ làm cô xúc động, Phong đành ra về. Về đến nhà, Phong liền gọi điện đến
công ty bảo hôm nay mình không đến và bấm tiếp số điện thoại nhà My:
- A lô!
- Anh đây, anh xin lỗi vì không ghé em được.
- Anh đang ở đâu vậy? Có chuyện gì không?
- Anh đang ở nhà, anh không có gì. Anh gọi để em đừng lo thôi.
- Giọng anh lừ đừ sao ấy? Anh mệt lắm hả?
- Ừ, anh muốn nghỉ một lát, anh cúp nhé!
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My lo lắng nói nhanh:
- Anh không sao thật chứ?
Phong khẽ cười:
- Yên tâm đi, anh chỉ mệt thôi.
- Hôm nay anh có đến không?
- Anh sẽ cố gắng nhưng em đừng chờ.
Hoàng My gác máy, cô cứ ngồi thừ trên ghế, linh cảm cho cô biết Phong
đang gặp chuyện gì đó mà anh không cho cô biết. Hoàng My khẽ thở dài, cô
thấy tự ái lẫn chán nản kỳ lạ. Tự nhiên cô mơ ước được đi làm trở lại, nếu cứ
quanh quẩn ở nhà thế này, có lẽ cô sẽ chán luôn cả bản thân mình. Hoàng My
mệt mỏi bật ti vi lên xem nhưng chẳng tập trung được gì, cô lại đưa tay tắt.
Ngồi suy nghĩ một lát cô quyết định đến rủ nhỏ Chi đi dạo phố một lát, bây giờ
cô chẳng biết làm gì cho qua một ngày cả. Khi cô đến thì gặp Chi đi đâu đó.
Nhỏ tròn mắt nhìn cô:
- Đi đâu đây?
- Rủ mày đi rong một bữa, dám không?
Diễm Chi trề môi:
- Thôi đi cô, hạnh phúc quá rồi nên không có gì làm, tao còn phải đi chợ nữa.
Hoàng My khẽ cười hất mặt vào nhà:
- Cất xe đi, tao đi với mày.
Diễm Chi dắt xe trở vào. Cô ngồi lên phía sau bạn:
- Phong đi làm nên mới đến chứ gì? Bạc bẽo nhé!
- Còn mày cũng biến đi mất tiêu vậy.
- Tao đâu có rảnh rỗi như mày.
Hoàng My phì cười, gặp được nhỏ bạn thân thật thoải mái, sao cô không
nghĩ ra sớm hơn nhỉ?
- Ê My! Hôm qua tao gặp anh Khoa đi với nhỏ nào cũng xinh lắm.
- Vậy hả?
- Nhưng không bằng mày.
Hoàng My tủm tỉm cười tinh quái:
- Dĩ nhiên rồi.
- Chảnh nhé.
- Tao đùa đấy, nói thật tao luôn mong anh ấy hạnh phúc và quên tao đi.
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- Tao bảo đảm hắn không quên mày nổi đâu, nhưng mà con trai mà, họ cũng
sẽ tìm cho mình tình cảm mới thôi, họ lý trí hơn tụi mình nhiều.
- Tao chỉ mong có vậy.
- Tao thấy được nhiều người yêu cũng khổ My nhỉ? Chả trách sao ông Phong
lại không ghen.
- Nói thế không đúng, yêu thì phải tin nhau, tình cảm tao ra sao Phong phải
là người hiểu rõ nhất.
Diễm Chi gật gù:
- Mày đói không?
- Tự nãy giờ nghe câu này là êm tai nhất.
Cả hai ghé vào quán ăn bên đường, sau khi đã gọi đồ ăn xong, Chi quay qua
My:
- Chừng nào mày dọn về nhà mới?
- Có lẽ tuần sau.
- Mày có phước mới gặp được anh Phong.
Hoàng My chỉ cười không nói, cô lấy khăn lau đũa muỗng đưa cho Chi.
Bỗng Chi vỗ tay cô:
- Anh Phong kìa My!
Hoàng My ngước lên nhìn, Phong đang đứng mua trái cây và vài thứ gì đó
trước bệnh viện. Hoàng My chợt hoang mang, cô tưởng giờ này Phong đang
ngủ vùi trong phòng vì mệt chứ. Hình như anh đi thăm ai đó.
- Hôm nay anh Phong không đi làm sao?
- Tao không biết.
Diễm Chi ngạc nhiên nhìn bạn, cô bỗng kéo tay My đứng lên:
- Đi theo tao.
Hoàng My ngơ ngác:
- Đi đâu? Mày điên hả?
- Tao thấy mày làm sao ấy, nếu thắc mắc thì phải hỏi chứ.
Hoàng My ngồi lại bàn:
- Tao chỉ ngạc nhiên thôi, chắc Phong đi thăm ai đó.
- Thường đi thăm thì vợ phải lo mua đồ chứ. Đằng này tao thấy Phong mua
mọi thức chu đáo quá. Mày không thấy lạ hả?
Hoàng My ngồi im, tự nhiên cô nhớ đến gia đình ông bà Hưng, cô khẽ lắc
đầu không muốn nghĩ tiếp.
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- Thôi ăn đi!
Nhưng mắt Diễm Chi vẫn không rời Phong, cô níu tay My:
- Phong thăm ai trong bệnh viện nhỉ? Chẳng lẽ mày không biết?
Phong đang đi vào bệnh viện kế bên, vậy mà cô cứ tưởng Phong chuẩn bị
quà để đến nhà Lam Phúc.
Hoàng My ăn một cách qua loa, cô cứ nghĩ đến thái độ giấu giếm của Phong
mà thất vọng kỳ lạ. Cuối cùng cả hai rời quán. Diễm Chi vội dắt tay cô qua
đường:
- Vào xem anh Phong thăm ai, mày có quyền đó mà, nếu là người quen thì
càng tốt chứ sao.
Hoàng My đi theo đà kéo của bạn, trong thâm tâm cô cũng tò mò đến cháy
bỏng, nhưng bệnh viện rộng thênh thang thì biết tìm Phong ở đâu. Chợt Hoàng
My thấy ông bà Hưng từ bên ngoài hối hả đi vào, tự nhiên My thấy nặng nề, cô
quay qua nắm tay Chi đi theo ông bà Hưng, Chi ngơ ngác:
- Mày sao vậy? Phải tìm từng phòng chứ.
- Khỏi cần.
Ông bà Hưng đi vào bệnh viện, Hoàng My dừng lại bên ngoài, không hiểu
sao cô không dám nhìn vào vì sợ gặp điều mình không muốn thấy. Chi kéo tay
cô đi về cửa kính nhỏ, bên trong Phong đang bón từng muỗng sữa cho Lam
Bình, ông bà Hưng và Phúc thì đứng xung quanh. Diễm Chi nhìn cô:
- Sao lại như thế? Phong là gì với họ vậy?
Hoàng My lắc đầu, cô nắm tay bạn trở ra ngoài, cố gắng lắm Hoàng My mới
trấn tĩnh được, thì ra lý do Phong mệt mỏi suốt đêm qua là đây, nhìn cảnh đầm
ấm như gia đình của họ, cô thấy đau đớn kỳ lạ. Dù không muốn nhưng cô phải
thừa nhận một điều, trong khoảng thời gian cô và Phong xa nhau thì Phong vẫn
có một tình cảm khác để san sẻ, dù ở bất cứ hình thức nào cô cũng thấy mất mát
lẫn đau lòng.
Tối hôm đó Phong vẫn không đến, Hoàng My chờ đợi với tâm trạng đoán
trước nên cô không thấy thắc thỏm, mong ngóng như những lần trước nữa.
Phong ngồi nhìn Lam Bình uống từng ngụm sữa mà xót xa, anh đưa cho cô
khăn giấy:
- Em mỏi không, nằm xuống nghỉ đi!
Lam Bình yếu ớt lắc đầu:
- Anh về đi, lát nữa Phúc vào với em rồi.
- Đợi Phúc đến rồi anh về. Em thấy đỡ chưa?
Lam Bình gật đầu, Phong nhìn cô im lìm, quả thật anh không biết phải nói gì
ngoài những câu lo lắng cho cô. Anh không muốn dối cô và dối cả mình.
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- Em xin lỗi.
Phong lắc đầu:
- Đừng suy nghĩ lung tung, bây giờ quan trọng nhất là sức khỏe của em, mọi
người đều rất lo lắng cho em. Em hiểu không?
Lam Bình lại khóc:
- Em luôn làm khổ mọi người, em chán mình lắm, em không muốn như thế
nữa. Em muốn kết thúc mọi chuyện vậy mà cũng không được.
Phong khẽ thở dài nhìn cô:
- Đừng khóc Lam Bình, nếu em cứ như thế làm sao anh về được. Anh lo cho
em lắm!
Lam Bình quẹt mắt:
- Có phải anh thương hại em lắm không?
- Anh lo cho em?
Lam Bình khẽ nhếch môi, cô cười như vô hồn:
- Anh ở đây với em thế này, còn Hoàng My thì sao? Anh không sợ cô ấy
buồn à.
Phong nhìn cô:
- Cô ấy không hẹp hòi như thế.
- Anh biết không? Lần đầu tiên trong đời em thấy ganh tị với một người
nhưng em cũng hiểu một điều mình đã quá mơ mộng.
Phong ngắt ngang lời cô:
- Em chưa khỏe hẳn đâu, đừng suy nghĩ nhiều quá!
Lam Bình nhìn Phong, cô khẽ quay đi khi cảm giác yếu đuối lại xâm chiếm.
Cô khao khát được yêu như những người con gái khác, được nép vào lòng
Phong để anh che chở, yêu thương. Lam Bình khẽ cười cho tính mơ mộng của
mình. Khi đã qua cái chết, cô mới thấy được sự ích kỷ của mình, lúc đó cô chỉ
nghĩ được một điều cái chết sẽ giúp cô giải thoát được sự đau khổ, giày vò và
hơn hết là cô sẽ quên được tình yêu đối với Phong.
Thật khuya, Phong mới về nhà, anh cảm thấy bất lực vì hoàn cảnh hiện tại,
chạy ngang nhà My, Phong chợt dừng lại khi thấy phòng cô vẫn còn sáng, nữa
muốn ghé nữa lại không. Cuối cùng Phong đành ra về, đã quá khuya, anh không
muốn ba mẹ My phải thức giấc vì đã bị anh làm phiền.
Hôm sau, Phong lại tranh thủ ghé vào bệnh viện, trong phòng chỉ có Lam
Bình, cô đang xoay trở để ngồi xuống xe lăn. Phong vội bước đến:
- Để anh giúp em.
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Phong bế cô qua xe lăn:
- Em đi đâu?
Lam Bình đỏ mặt, Phong chợt hiểu và bước ra ngoài gọi y tá vào giúp cô.
Không biết Lam Phúc đã đi đâu?
Sau khi đỡ cô lên giường ngay ngắn, Phong hỏi nhẹ nhàng:
- Tối em ngủ được không?
Lam Bình gật đầu không nói, Phong ngồi xuống cạnh cô:
- Phúc đâu?
- Nó đi mua thức ăn rồi.
Phong tự tay khuấy sữa cho cô, Bình nhìn theo từng cử chỉ của anh:
- Cảm ơn!
Cô đón ly sữa trên tay Phong rồi uống từng ngụm nhỏ.
Phong im lặng nhìn cô, vẻ yếu đuối của Bình làm anh xót xa lẫn đau lòng khi
cô cứ lẩn quẩn trong những suy nghĩ bế tắc. Tự nhiên Bình ngước lên nhìn anh:
- Sao anh lại lo cho em như thế?
Phong nói giản dị:
- Không chỉ có anh mà tất cả mọi người đều lo cho em. Em hiểu không?
Lam Bình khẽ cười buồn:
- Sao anh lại tránh câu hỏi của em? Có phải vì sợ em buồn không?
Phong nhìn cô không thể nói gì vì Lam Bình đã rất nhạy bén.
- Em không phủ nhận khi vừa tỉnh dậy nhìn thấy anh, em rất hạnh phúc, dù
biết anh không yêu nhưng em vẫn muốn gặp anh, nghe anh nói thì em đã mãn
nguyện lắm rồi. Em không mơ mộng điều gì khác.
Phong lại im lặng không biết phải nói gì, chỉ biết lắng nghe.
- Em biết như thế là ích kỷ, không công bằng đối với Hoàng My, em đã tự
nhắc nhở mình hãy quên anh đi nhưng em không làm được.
Phong nghe ray rứt trong lòng, Lam Bình càng nói Phong càng thấy mình tàn
nhẫn, vô tâm:
- Anh xin lỗi.
- Hình như em chỉ nghe anh nói mỗi câu này, anh đâu có lỗi gì với em. Em
không thích nghe anh nói nữa.
Phong nhìn cô im lìm, lời nói của cô đã tước hết phản ứng của anh và Phong
lại im lặng. Anh sợ mình lại làm cô đau lòng.
- Anh phải làm gì đây? Không ngờ anh lại hại em như thế.
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Lam Bình lại khóc, Phong nhìn cô xót xa:
- Em cứ thế này làm sao anh chịu nổi.
- Em xin lỗi.
Phong lau nước mắt cho cô, quả thật đối với Lam Bình, anh đã phải rất thận
trọng, đến nỗi anh sợ mình vô tình làm điều gì đó dù nhỏ sẽ làm cô đau lòng.
Lam Bình cứ gục vào anh mà khóc, nếu khóc có thể làm cô vơi đi đau khổ,
Phong sẵn sàng để cô tựa vào. Chợt cửa phòng bật mở, Lam Phúc bước vào. Cô
nhìn cả hai rồi quay đi:
- Chị ăn cháo đi!
Lam Bình rời anh ra, Phong vội đứng lên:
- Anh đến lâu chưa?
Phong gật đầu không nói, anh đưa tay nhìn đồng hồ:
- Anh phải vào công ty. Em ở lại với Lam Bình nhé!
- Dạ!
Phong quay qua vỗ nhẹ lên vai Bình:
- Em ráng lên, đừng để mình yếu như thế nữa.
Đợi Phong ra về, Phúc ngồi xuống đối diện với chị:
- Ngày mai chị được xuất viện rồi.
- Vậy hả.
Đôi mắt Lam Bình thoáng buồn, cô hiểu chị mình đang nghĩ gì. Phúc nhìn
chị vừa giận vừa thương:
- Chị đừng níu kéo anh Phong như thế. Nếu chị không cứng rắn thì người
khổ nhất sẽ là chị đó.
Lam Bình nói yếu ớt:
- Chị không có.
- Vậy lúc nãy là gì? Đáng lý ra chị đừng tỏ ra yếu đuối trước mặt anh ấy mới
phải, chị làm thế anh Phong sẽ luôn cảm thấy có lỗi nhưng thật ra anh ấy đâu có
lỗi gì với chị.
Lam Bình chớp mắt:
- Chị chỉ muốn gặp anh Phong thôi mà.
- Em thương chị lắm nên không muốn chị phải tổn thương. Cứng rắn lên
Lam Bình, không lẽ mọi người trong gia đình không quan trọng bằng anh
Phong sao?
Lam Bình không nói gì, cứ đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ như người mất hồn.
Phúc chán nản quay đi, cô không thể không thấy giận Lam Bình.
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Phong không đến bệnh viện mà ghé nhà My, cô đang đứng bên cửa sổ phòng
mình, chứng tỏ cô đã thấy Phong đến nhưng không xuống. Phong nhìn cô dịu
dàng:
- Anh xin lỗi, giận anh lắm hả?
Hoàng My khẽ cười:
- Anh từ công ty đến hay đi công việc rồi ghé qua.
- Đang làm việc nhưng nhớ em quá nên anh chạy ngay đến.
Phong kéo cô vào lòng mình, anh cứ siết cô như thế thật lâu:
- Sao anh lại yêu em đến thế chứ?
Hoàng My nhìn thật sâu vào mắt Phong, cô thấy sự phờ phạc mệt mỏi của
anh:
- Em vẫn chưa nói gì với ba mẹ về chuyện dọn nhà.
Phong nhìn cô, anh thấy có lỗi với Hoàng My:
- Từ từ được không em? Anh đang bận công việc.
Hoàng My khẽ quay đi, cố nói tự nhiên:
- Tùy anh!
Phong nhìn cô, anh đứng yên một lát như suy nghĩ rồi quyết định nói thật với
My:
- Anh không muốn giấu em nữa. Mấy ngày qua anh ở bệnh việc để chăm sóc
Lam Bình, cô ấy bị đột quỵ, em biết không?
Hoàng My sững sờ nhìn Phong như không tin, tự nhiên cô rùng mình:
- Sao lại như thế?
Phong khẽ quay đi:
- Tất cả là do anh. Anh không ngờ mình lại hại Bình như vậy.
Hoàng My vẫn chưa hết bàng hoàng:
- Cô ấy không sao chứ?
- Ngày mai có thể về nhà.
Rồi Phong nhìn cô ray rứt:
- Thông cảm cho anh. Anh không thể bỏ mặc Lam Bình trong lúc này.
Chuyện dọn nhà từ từ nhé My!
Hoàng My khẽ nhắm mắt:
- Cảm ơn anh đã không giấu em. Thật ra em đã biết anh chăm sóc Lam Bình
nhưng không biết rằng cô ấy đã vì thất vọng mà đột quỵ.
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Phong nhìn cô im lìm, tội nghiệp My của anh. Phong bước đến ôm cô vào
lòng:
- Anh xin lỗi.
Hoàng My khẽ nhắm mắt, cô không muốn Phong thấy mình khóc.
- Hôm nay anh không vào với chị ấy sao?
- Không, anh nhớ em lắm.
Nói rồi Phong dịu dàng cúi xuống hôn cô, Hoàng My thụ động đứng yên
không phản ứng cũng không đồng tình. Phong vội buông cô ra:
- Em sao vậy?
Hoàng My lắc đầu, cô rời khỏi vòng tay anh:
- Em hơi mệt.
Phong cau mày nhìn cô:
- Có phải em nghi ngờ anh không?
Hoàng My gục đầu trong tay:
- Em không biết. Anh có làm gì để chị ấy hi vọng không? Sao Lam Bình lại
mù quáng như thế?
Phong nhìn cô, nghiêm nghị:
- Trong lòng em, anh tồi tệ đến thế sao? Em có biết mình nói gì không My?
Hoàng My vẫn gục đầu trong tay im lặng, Phong kéo cô đối diện với mình:
- Anh tha thứ cho em về câu nói đó, không lẽ đến giờ em vẫn không tin
tưởng anh sao?
Hoàng My ngước lên nhìn Phong:
- Em đã thấy anh đúc từng muỗng sữa cho Lam Bình, đôi mắt anh biểu hiện
sự lo lắng, thương yêu rất thật, đến nỗi em cứ mãi ám ảnh về hình ảnh đó và tự
hỏi nếu là em, anh có lo lắng như thế không?
- My…
- Anh cho em là ích kỷ cũng được nhưng dù rất cố gắng em vẫn không quên
cảm giác đó. Chẳng lẽ khi đã sống với em, mỗi lần Lam Bình có chuyện gì, anh
lại chạy đến bên cô ấy. Bây giờ em mới hiểu sự lo lắng cuống cuồng của anh
khi nhận điện thoại lúc đó.
Phong nhìn cô giận dữ:
- Im đi My!
Hoàng My nhìn Phong thẩn thờ:
- Em muốn được yên tĩnh. Anh về đi!
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Phong nâng mặt cô lên đối diện với mình:
- Từ đó đến giờ em đã quen coi thường anh rồi phải không? Tình yêu của
anh dù lớn thế nào cũng có giới hạn đó My.
Hoàng My vẫn không nói gì. Phong lầm lì nhìn cô:
- Anh sẽ chấm dứt câu chuyện ở đây. Em đang không bình tĩnh, anh sợ mình
sẽ không tha thứ nếu em tiếp tục nói bậy.
Hoàng My cứ ngồi như thế, Phong cúi xuống nhìn mặt cô:
- Anh biết em đang nghĩ gì, nhưng bỏ ý nghĩ đó đi, đừng làm anh khổ nữa
My.
Không thấy cô phản ứng, Phong hôn nhẹ lên môi cô rồi đê yên ở đó. Hoàng
My chớp mắt cố ngăn cảm giác lao đao:
- Anh về đi!
Phong không trả lời mà mải miết hôn cô, cương quyết bắt cô phải khuất
phục. Cuối cùng cô gục vào ngực anh:
- Anh đừng dùng cách này để lung lạc em.
- Không có cách nào ở đây cả, anh chỉ muốn thể hiện tình yêu của mình.
Phong nhìn thật sâu vào đôi mắt của cô:
- Anh biết em đang thấy mình có lỗi với Lam Bình đúng không? Đồng thời
cũng rất lo lắng cho cô ấy. Nhưng lo lắng thì được, có lỗi thì không vì trước hay
sau người anh yêu chỉ có mình em thôi. Đừng tự dằn vặt mình như thế.
Hoàng My im lặng, Phong luôn hiểu từng ngõ ngách trong tâm hồn cô.
- Anh sẽ làm mọi cách để giúp đỡ Lam Bình, như thế không có nghĩa là anh
hi sinh hạnh phúc của mình. Điều đó quá vô lý, đối với anh không ai quan trọng
bằng em, bây giờ phải làm em buồn anh đã đau lòng lắm rồi. Hãy tin anh, anh
sẽ không để em đợi lâu đâu. Anh hứa như thế.
Hoàng My chớp mắt, cô thấy mình cứ đỏng đảnh la hét mỗi lần bị phật ý hay
đau buồn, nhưng chỉ cần Phong dịu dàng, sâu lắng như thế thì cô đã mềm ra như
bún và nhận ra ngay sự trái nết trẻ con của mình thật xấu hổ. Thấy Hoàng My
cứ ngồi yên, Phong cụng đầu vào trán cô:
- Còn đuổi anh về không?
- Còn.
Phong cười tủm tỉm:
- Ác vậy sao? Anh đau đầu vì em thật đấy My.
Hoàng My lườm Phong rồi ngồi dậy:
- Em không giữ anh lại đâu. Anh muốn về hay ở thì tùy.
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Phong nheo mắt:
- Vậy thì anh về.
Nói rồi anh hôn phớt lên má cô:
- Tiễn anh chứ nhỏ?
Hoàng My đứng yên, không hiểu Phong thật hay đùa. Bỗng anh cười thật
lớn, anh bồng xốc cô lên rồi ngã xuống giường:
- Ngốc vừa thôi. Bây giờ mẹ có đuổi anh cũng không về. Em không biết anh
nhớ em đến thế nào đâu.
Vừa dứt lời, Phong đã tìm môi cô, Hoàng My khép mắt đón nhận nhưng hình
ảnh Lam Bình cứ hiện ra. Hoàng My vội ôm siết lấy anh, thật ra cô rất sợ, rất
yếu đuối nếu phải mất Phong. Ý nghĩ đó thật đen tối với cô.
Lam Bình đã về nhà hơn một tháng nay, Phong vẫn đến thăm cô mỗi ngày và
ngày nào cô cũng ngóng chờ như thế, chỉ muốn được thấy anh, nhận sự quan
tâm của anh là Bình thấy hạnh phúc lắm rồi. Hôm nay cũng vậy, cô lại thắc
thỏm chờ Phong, vừa thấy xe anh, mắt cô đã sáng long lanh, chỉ một lát Phong
đã đứng bên cô:
- Hôm qua em vẽ được không?
Lam Bình gật đầu:
- Được, nhưng em không thích.
- Sao vậy?
- Em cũng không biết.
Phong phì cười:
- Trời lạnh sao em không mặc áo ấm.
Lam Bình lắc đầu:
- Em không thấy lạnh.
- Nhưng sức khỏe em còn yếu, đừng ỷ y như thế chứ.
- Em không sao thật mà.
- Mọi người đi đâu rồi, sao anh không thấy.
- Ba mẹ đi dự tiệc, còn Lam Phúc ở trên phòng.
Phong ngồi xuống cạnh cô:
- Anh đang nghĩ gì vậy?
- Anh nhớ lần đầu anh gặp em ở đây.
Lam Bình cười dịu dàng:
- Lúc đó em tưởng anh là bạn của Lam Phúc.
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Phong cười không nói gì, anh đưa mắt nhìn quanh vườn:
- Anh rất mong em có thể như trước đây, như lần đầu tiên anh gặp em.
Lam Bình chớp mắt:
- Anh trách em có phải không?
Phong nhẹ nhàng lắc đầu:
- Không bao giờ, hôm nay anh có thể nói chuyện với em không?
Lam Bình chớp mắt, cô hiểu điều cô sợ nhất đã đến, tự nhiên cô ứa nước
mắt. Phong nhìn cô, anh khẽ thở dài khi thấy mắt cô long lanh. Nếu Lam Bình
cứ trói buộc anh bằng cách này thì không biết anh có đủ nhẫn tâm để dứt khoát
hay không:
- Em biết anh định nói gì phải không?
Lam Bình lặng lẽ gật đầu:
- Anh xin lỗi, đối với anh em và Lam Phúc luôn là những đứa em mà anh rất
quí mến. Anh sẽ đến thăm gia đình em nhưng với tư cách khác, anh không thể
đến như thế này, nếu không sẽ rất bất công với em và cả anh. Em hiểu không?
Lam Bình khóc lặng lẽ.
- Đừng như thế Lam Bình, nếu không anh sẽ luôn ray rứt vì đã làm khổ em.
Anh không muốn giữa chúng ta có sự khó xử. Anh tin sau khi đã đi qua chuyện
đó, em sẽ vững vàng hơn, tự tin hơn, cuộc sống còn nhiều điều để em trân trọng
lắm.
Phong im lìm nhìn cô, không nở và cũng không thể nói tiếp với một người
như thế, sự nhẫn nhịn của cô làm anh thấy mình tàn nhẫn. Chưa bao giờ Phong
thấy chán và bất lực với bản thân mình như bây giờ:
- Em xin lỗi, sau này anh không cần đến đây an ủi em nữa. Anh về đi!
- Bình...
- Đừng nói nữa, em xin anh. Em cũng ghét bản thân mình lắm, em biết mình
không làm được gì cả, chỉ toàn gây phiền phức cho người khác. Anh về đi!
Nói rồi cô lăn bánh xe vào trong, Phong chặn cô lại:
- Đừng nông nổi nhe Bình. Anh xin lỗi.
Lam Bình nhìn Phong rồi bất chợt ôm lấy anh:
- Em yêu anh nhiều lắm, anh biết không? Em muốn quên anh lắm nhưng em
không làm được.
Phong quay nhìn nơi khác, anh để mặc cô khóc trên vai mình. Cuối cùng
Phong lau nước mắt cho cô:
- Đừng nhắc chuyện đó nữa, để anh đưa em về phòng, trời tối sẽ lạnh lắm.
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Phong lái xe về nhà với cảm giác chán nản kỳ lạ, tự nhiên anh phải chịu
trách nhiệm vô lý về việc mà mình không gây ra, nhưng nhìn ông bà Hưng,
Phong lại thấy thương cảm. Lam Bình có nghĩ cô quá ích kỷ không?
Phong không đến Hoàng My vì anh không muốn mang tâm trạng nặng nề
của mình đến gặp cô. Càng nghĩ Phong càng thấy yêu My nhiều hơn, anh biết
cô cũng đã chịu đựng rất nhiều. Tự nhiên Phong dừng xe lại, anh đấm mạnh tay
vào vô lăng với cảm giác bất lực.
Tuần sau, Phong đưa Hoàng My đi ăn, cô có vẻ lặng lẽ hơn mọi lần. Phong
gắp thức ăn cho cô rồi nói với vẻ lo lắng:
- Em hơi ốm đó, có bệnh gì không?
Hoàng My nhẹ cười:
- Em không sao, thứ hai này em sẽ đi làm lại.
Phong nhìn cô:
- Ở đâu?
- Công ty của bạn ba.
- Sao em không nói với anh. Sao không về công ty anh làm. Anh rất cần em.
- Em không thích.
Phong có vẻ giận, nhưng không nói gì.
- Lam Bình khỏe chưa?
Phong nhìn cô:
- Tốt hơn trước rất nhiều.
- Vậy à!
Phong nhìn cô như đo lường, anh chợt nhớ ra lâu rồi anh không nghe tiếng
cười khúc khích của cô, không hiểu từ lúc nào cả hai đã mất đi sự vui vẻ khi ở
bên nhau.
Chợt Phong chú ý đến gương mặt thoáng thay đổi của cô. Anh quay lại thì
thấy gia đình dì Vân và điều làm anh ngạc nhiên hơn cả là có Lam Bình cùng đi.
Anh như không tin ở mắt mình. Lam Bình cũng vừa thấy Phong, mặt cô chợt
biến đổi khi gặp Hoàng My.
Phong lo lắng bước đến:
- Em không sao chứ?
Lam Bình chớp mắt yếu đuối:
- Em không sao.
Ông bà Hưng như khó xử, cả hai đều bối rối, chỉ có Lam Phúc là bước đến:
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- My và anh Phong đi ăn hả?
Hoàng My gật đầu, cô quay qua Lam Bình mỉm cười:
- Chị khỏe không?
Lam Bình chớp mắt:
- Tôi không sao.
Phong quay qua ông bà Hưng vui vẻ:
- Cả nhà đưa Lam Bình đi ăn, con thật sự không tin đấy.
Rồi Phong nhìn Bình dịu dàng:
- Em thấy đó, ra ngoài đâu có gì, đúng không?
Lam Bình cúi nhìn xuống đất, thái độ của cô làm mọi người lo lắng. Ông bà
Hưng khẽ cười:
- Chúng ta vào thôi, Phong vào uống vài lon với chú chứ?
- Con muốn về…
Mọi người quay lại nhìn Lam Bình, giọng cô rưng rưng:
- Con muốn về nhà.
- Chị đừng như thế, đã đến đây rồi mà.
Lam Bình vội quay xe ra:
- Xin lỗi, con muốn về.
Phong bàng hoàng đuổi theo cô:
- Bình…
Nhưng Bình đã ra ngoài xe, Phong chặn cô lại:
- Mọi người đều rất vui khi em cùng đi. Em nở làm mọi người thất vọng sao?
Lam Bình nhìn Phong:
- Trong mắt mọi người, em đáng thương lắm phải không? Anh tránh ra đi!
Ông bà Hưng cũng bước trở ra, rồi khẽ thở dài:
- Thôi Phong, đừng ép nó.
Phong đứng yên bất lực nhìn cô, không thể làm khách. Anh bước đến đỡ
Lam Bình lên xe rồi đóng cửa lại. Ông bà Hưng và Phúc cùng chào anh và
Hoàng My rồi mới ra về. Phong khẽ thở dài nhìn theo.
Anh đưa Hoàng My về nhà, suốt đoạn đường cô vẫn không nói gì, khuôn
mặt thì trầm ngâm như suy nghĩ điều gì đó. Dừng xe trước nhà cô, Phong quay
qua:
- Em đang nghĩ gì vậy?
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Hoàng My lắc đầu:
- Không có gì.
Phong nhìn cô như cố tìm hiểu tâm trạng của Hoàng My.
- Em vào nhé!
Nhưng Phong đã kéo cô lại và hôn thật lâu. Hoàng My đẩy anh ra:
- Đừng Phong!
- Em sao vậy?
Cô khẽ nhắm mắt:
- Em xin lỗi!
Phong quay nhìn nơi khác, đau khổ một cách sâu sắc khi cảm nhận một
khoảng cách vô hình giữa anh và My.
- Chúng ta chia tay đi. Em nghĩ anh cần có thời gian để xác định lại lòng
mình và giải quyết mọi chuyện cho dứt khoát. Em không muốn làm anh phải
khó xử.
Phong mím môi như cố kiềm chế:
- Anh nói thế nào em mới tin anh đây? Anh hiểu thời gian qua em đã chịu
đựng rất nhiều và anh cũng rất đau lòng vì điều đó, nhưng anh không thể làm
khác được My ạ. Em cũng thấy Lam Bình rồi đó, cô ấy rất yếu đuối, anh sợ một
lần nữa sự tàn nhẫn của mình sẽ làm cô ấy đau khổ hơn.
Hoàng My chớp mắt cố ngăn cho mình đừng khóc:
- Có thể anh chưa nhận rõ tình cảm của mình đối với Lam Bình, nhưng em
thì thấy rất rõ.
Phong khoát tay như một cử chỉ không đồng tình:
- Em có thể xa anh vì lý do nào đó, chứ đừng bao giờ có ý nghĩ có tình cảm
nào khác, điều đó chẳng khác nào em xem thường tình cảm của anh và gạt bỏ
những gì anh đã làm vì em.
Hoàng My khẽ nhắm mắt, sự đau khổ của Phong làm cô se sắt nhưng cô
không thể làm khác. Lam Bình luôn là nỗi ám ảnh, đến nỗi mỗi lần Phong ghé,
cô luôn tự hỏi anh đã đến Lam Bình hay chưa? Hay từ nhà Lam Bình đến với
cô. Cho đến hôm nay khi tận mắt thấy sự lo lắng của Phong đối với Lam Bình
thì Hoàng My đã quyết định cho mình sự lựa chọn.
- Anh tôn trọng quyết định của em, nhưng đối với anh đây chỉ là thời gian
tạm xa nhau, anh sẽ không tìm em cho đến khi anh giải quyết được chuyện của
Lam Bình. Anh không thể mất em một lần nữa.
Hoàng My vẫn im lặng. Phong bất chợt ôm cô vào lòng:
www.phuonghong.com

186

www.taixiu.com

Tác Giả: Hoàng Anh

KHI HẠNH PHÚC VỀ

- Anh không hiểu mình đã làm gì mà phai trả giá đắt như thế. Cả hai lần anh
mất em đều vô lý. Anh đâu có lỗi gì mà phải chịu đựng như vậy.
Hoàng My rời Phong ra, anh đau đớn nhìn cô rồi khẽ quay đi:
- Anh xin lỗi. Em vào đi!
Hoàng My hơi lưỡng lự, cô định nói gì đó nhưng lại thôi. Cô bước xuống xe
rồi đến cổng bấm chuông. Phong cũng bước xuống và bất chợt kéo My vào lòng
và hôn mãnh liệt lên môi cô:
- Anh yêu em, đừng bao giờ quên điều đó nhé My.
Phong đứng như thế cho đến khi My khuất vào trong. Anh đưa tay vuốt mặt
như cố trấn tĩnh mình, cảm thấy đau khổ một cách sâu sắc, tự nhiên anh ước
mình được như Hoàng My, được khóc dù chỉ một lần, được thể hiện cho cô thấy
sự yếu đuối của anh. Anh cũng là một người bình thường, cũng cần có một tình
cảm để dựa vào, một tấm lòng để nâng đỡ những lúc yếu đuối, cô đơn. Phong
đã lái xe ngoài đường suốt đêm hôm đó. Về đến nhà thì anh ngủ vùi luôn.
Một tuần sau, Phong cũng không ghé thăm Lam Bình. Phong cảm thấy mệt
mỏi khi đối diện với cô. Hôm nay, Phong không thể không đến khi dì Vân lại
nói Lam Bình cứ nhốt mình trong phòng không ăn uống gì cả, bà đã khóc và xin
lỗi rất nhiều.
Phong đứng trước cửa Phong của cô gõ nhẹ:
- Lam Bình! Mở cửa cho anh!
Nhưng bên trong hoàn toàn im lặng, Phong quay qua bà Hưng:
- Dì có chìa khóa không?
Bà Hưng đưa cho Phong chìa khóa, anh tự động mở cửa bước vào, Lam Bình
đang ngồi bên cửa sổ. Anh vào, cô chẳng thèm quay lại:
- Em định nhốt mình đến bao giờ? Em có thấy mình quá đáng với mọi người
không? Tất cả đều lo cho em. Em có thể thanh thản như thế à?
Lam Bình cúi xuống đất chứ không nhìn Phong, anh bước đến ngồi đối diện
với cô:
- Em muốn đày đọa mọi người đến chừng nào đây? Dì Vân đã đứng trước
cửa phòng rất lâu sao em không mở cửa?
Lam Bình quay lại nhìn anh, đôi mắt cô như nhìn vào khoảng không nào đó
chớ không phải nhìn anh:
- Mọi người đừng bận tâm đến em nữa. Em muốn được yên tĩnh.
Phong nhìn cô dịu giọng:
- Đi ra ăn cơm với mọi người cùng anh, anh đói lắm.
- Em không đói cũng không muốn ăn.
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- Hai ngày nay em đâu có ăn gì. Ngoan nào, để anh giúp em.
Nói rồi Phong ẵm cô đặt lên xe lăn.
- Anh để mặc em, anh đi đi!
Phong không nói gì, đẩy cô ra ngoài. Lam Bình chớp mắt ngồi im. Cuối
cùng cũng chỉ có Phong là khuất phục được cô.
- Em tưởng anh sẽ không đến nữa. Hôm đó anh giận em lắm phải không?
Phong khoát tay, một cử chỉ quen thuộc của anh khi phật ý:
- Đừng nhắc chuyện đã qua. Anh quên rồi.
Lam Bình mỉm cười, Phong nhìn cô:
- Em uống thuốc chưa?
Đợi cho Lam Bình uống thuốc xong và ngủ thiếp đi, Phong mới rời phòng
cô. Vừa xuống phòng khách Phong đã gặp ông bà Hưng.
- Con ngồi đi!
Phong ngồi xuống đối diện với hai người:
- Chú cảm ơn con nhiều lắm, nếu không có con, Lam Bình sẽ không được
như thế này.
Phong im lặng.
- Dì biết con rất khó xử, nhưng dì xin con giúp dì một thời gian, chờ Lam
Bình vững vàng hơn, dì sẽ cố gắng khuyên can nó. Nếu cần dì sẽ nói chuyện với
Hoàng My.
Hoàng My không hẹp hòi như thế, dì yên tâm đi, con sẽ không bỏ Lam Bình
lúc này đâu.
Bà Hưng chớp mắt cảm động:
- Gia đình dì nợ con rất nhiều, dì không biết làm gì để cảm ơn con.
- Dì đừng nói thế, con không bao giờ quên chú đã giúp con ra sao đâu. Con
thật sự rất quí Lam Bình và Phúc, con coi gia đình dì như gia đình thứ hai của
con vậy.
Bà Hưng cảm động gật gù, những lời nói của Phong làm bà đỡ ray rứt hơn.
Bà không phải không giận Lam Bình, cô yêu nên trở thành mù quáng, ích kỷ,
nếu không vì thương con và Lam Bình bị bệnh tim thì bà đã không cho phép cô
nhu nhược, hèn yếu như thế.
Gần 3 tháng Phong không đến tìm Hoàng My nhưng anh vẫn biết rõ cuộc
sống của cô. Bên cạnh nỗi nhớ quay quắt đối với My là cảm giác chán chường
khi đối diện với Lam Bình. Nếu có trói buộc thế này, Phong sẽ không hi sinh
chịu đựng vô lý như vậy, điều anh không thể nhẫn tâm là ơn nghĩa của ông bà
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Hưng đối với anh nhưng cũng không vì thế mà anh phải đánh đổi hạnh phúc của
cuộc đời mình.
Phong châm cho mình điếu thuốc. Bây giờ tất cả công việc đã ổn định, về
phần Vỹ Kiệt anh tin nó sẽ điều hành tốt công ty của ba. Tan sở, Phong vừa
bước ra cổng công ty thì gặp Lam Phúc. Cô mỉm cười:
- Đi ăn với em được không?
Phong khẽ cười:
- Sao không lên phòng anh? Em đợi lâu chưa?
Lam Phúc bước lên xe Phong, Phong vừa lái vừa quay qua nhìn cô:
- Đi làm cảm thấy thế nào?
- Bình thường.
Phong phì cười, anh biết Phúc muốn tự khả năng mình tìm việc làm, nhưng
ông Hưng đã bắt cô về làm cho công ty ông:
- Mấy cô luôn tìm cách để chứng tỏ khả năng của mình. Tại sao không bằng
lòng với những gì mình có.
- Anh muốn nói phụ nữ chỉ quanh quẩn trong nhà thôi à, hoặc quá lắm là làm
việc nhưng phải theo sự sắp xếp của mấy anh phải không?
Phong khoát tay khẽ cười:
- Như thế có gì sai?
- Không ngờ anh cũng độc đoán đấy.
Phong bật cười rồi dịu giọng:
- Hoàng My cũng từng nói với anh như thế.
- Thấy không? Anh nên bỏ tư tưởng bảo thủ đi.
- Mấy cô chống đối ghê quá, chúng tôi ngăn cũng như không.
Lam Phúc bật cười, tự nhiên Phong nhớ Hoàng My quay quắt. Lam Phúc có
nét gì đó rất giống My mà anh không giải thích được. Mỗi lần đi bên Phúc,
Phong lại lẩn quẩn bởi hình bóng My trong đó.
Sau khi ăn xong, Phong đưa Lam Phúc về, cô có trầm ngâm như muốn nói gì
đó. Cuối cùng khi xe dừng lại trước cổng, Phúc vẫn ngồi yên:
- Em muốn nói gì với anh phải không?
- Sao anh nghĩ vậy?
Phong mỉm cười dịu dàng, không trả lời:
- Có phải anh và Hoàng My đã chia tay?
Hoàng My quay qua nhìn Phúc, cô chớp mắt:
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- Em xin lỗi nhưng không thể coi đó không liên quan đến mình, nói đúng
hơn là gia đình em.
- Không như em nghĩ đâu.
- Đừng dối em, em hiểu anh rất rõ. Hôm qua em gặp Hoàng My trong nhà
hàng, hình như My đã đi làm trở lại phải không?
Lam Phúc nhìn anh rồi như không kềm được, cô buông gọn:
- Anh ngốc lắm.
Phong nhìn cô nghiêm nghị:
- Hỗn.
Lam Phúc cúi đầu:
- Em xin lỗi.
Phong khoát tay:
- Bỏ đi, anh biết tự sắp xếp chuyện của mình.
- Anh có biết anh đang hại Lam Bình và cả mình không?
Phong châm cho mình điếu thuốc, Phong nhìn anh khẽ nhếch môi:
- Nếu có Hoàng My bên cạnh anh đã không đốt phổi mình thế này.
- Thật ra em muốn nói gì?
- Em không muốn gia đình mình lợi dụng tình cảm của anh nữa, chấm dứt đi
Phong, anh cứ như thế chị ấy sẽ càng hi vọng và càng yêu anh hơn chứ không
suy nghĩ để nhìn lại đâu.
- Lam Bình là chị em đây Phúc.
Phúc nhìn anh:
- Vì là chị nên em mới im lặng đến bây giờ, nhưng khi biết anh và Hoàng
My như thế, em không thể không ray rứt. Anh có dám nói anh sẽ chăm sóc Lam
Bình suốt đời không? Không chứ gì? Vậy thì chấm dứt đi, nếu thế thì tốt cho tất
cả, nhất là đối với Lam Bình, nếu không chị ấy sẽ là người đau khổ nhiều nhất.
Phong nhìn cô, mắt thoáng nét gì đó thoáng qua rồi dịu giọng:
- Cảm ơn em, hình như em luôn là người hiểu anh nhiều nhất.
Lam Phúc chớp mắt yếu đuối khi nghe câu nói đó. Cô vội quay đi:
- Em chỉ muốn tốt cho chị của mình và không muốn anh khó xử.
Phong im lặng, anh cũng từng nghĩ như Lam Phúc nhưng vẫn không dám
dứt khoát. Phong không ngờ có lúc mình lại yếu đuối và thiếu tự tin như thế,
nhưng quả là Lam Bình luôn làm anh lo sợ, ám ảnh, nếu xảy ra chuyện gì thì đó
là sự trừng phạt nặng nề nhất đối với anh.
www.phuonghong.com

190

www.taixiu.com

Tác Giả: Hoàng Anh

KHI HẠNH PHÚC VỀ

- Anh sẽ suy nghĩ lời em nói. Đừng làm gì nhé Phúc. Hãy để anh tự giải
quyết.
Phúc nhìn anh, cô hiểu với bản tính của Phong thì sớm muộn gì Phong cũng
sẽ nói chuyện thẳng thắn với Lam Bình. Thật vô lý nếu cứ đòi hỏi ở Phong sự
cao thượng như thế, cô muốn nói để Phong hiểu gia đình cô cũng suy nghĩ sâu
sắc và không mù quáng chiều theo Lam Bình, nếu có mất tình cảm nào đó của
Phong với gia đình mình thì Phúc không muốn mất sự tôn trọng, kính nể mà anh
đã từng có đối với gia đình cô, Phúc cần giữ lại điều đó trong lòng Phong.
- Hôm qua, mẹ đã nói chuyện với em rất lâu, và em hiểu sự ray rứt của mẹ.
Bà rất mang ơn anh.
Phong khoát tay, một cử chỉ quen thuộc của anh:
- Đừng nghĩ như thế, anh rất quí trọng dì và chú, không có sự trả ơn ở đây.
Anh rất thật lòng.
Phúc hài lòng vì câu nói đó của Phong. Cô khẽ cười:
- Em chỉ mong có thế.
Phong nhìn cô rồi chợt nói:
- Em biết không, em và Hoàng My rất giống nhau, từ cách suy nghĩ đến cử
chỉ, nhiều lúc anh cảm thấy lạ lùng.
Phong nghe nhoi nhói ở ngực, cô khẽ cười:
- Thật không?
Phong gật đầu, Phúc nheo mắt:
- Nhưng có một điều khác.
Phong khẽ cười nhướng mắt. Phúc bật cười:
- Là cảm giác, điều đó anh chỉ có khi ở bên Hoàng My thôi, đúng không?
Phong bật cười, đây cũng là nét lém lỉnh mà cả hai rất giống nhau. Phong
nheo mắt:
- Em rành tâm lý quá. Yêu chưa nhóc?
Phúc đỏ mặt:
- Nhìn mọi người, em đã sợ lắm rồi. Không dám đâu.
Phong khẽ cười:
- Anh chắc chắn người nào được em yêu sẽ luôn cảm thấy quay quắt, không
yên ổn.
- Anh luôn có cảm giác đó với Hoàng My à?
Phong mỉm cười dịu dàng:
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- Không, anh yêu tất cả những gì thuộc về cô ấy.
Phúc nhún vai, cố che giấu cảm giác đau khổ:
- Nếu em không tìm được người nào yêu em như anh yêu Hoàng My, em sẽ
không chấp nhận đâu.
- Đừng nói bậy nhóc. Anh dám chắc có rất nhiều người lao đao vì em rồi
phải không?
- Dĩ nhiên, em gái anh đâu phải tệ.
Phong bật cười, hôm nay anh cảm thấy một chút ấm áp do Lam Phúc mang
lại. Phong thấy thoải mái khi đi bên cạnh cô. Lam Phúc đưa tay nhìn đồng hồ:
- Em vào nhe, anh khỏi vào hôm nay. Em thấy anh mệt lắm.
Phong cười gật đầu, anh chào cô rồi cho xe chạy đi, Lam Phúc đi về phòng
mình nhưng ngang qua phòng Lam Bình, cô gặp chị ở đó:
- Chị chưa ngủ sao?
- Anh Phong về rồi à?
Phúc nhìn chị, thì ra nãy giờ Lam Bình đã thấy:
- Hai người nói chuyện gì lâu thế? Sao không vào nhà?
- Chị sao vậy?
- Mấy ngày rồi anh ấy không đến thăm chị. Sao Phong không vào nhà?
Phúc nhìn chị, khẽ thở dài:
- Anh ấy bận.
Lam Bình im lặng, đôi mắt thoáng nét đau đớn, Phúc bất lực nhìn chị, tự
nhiên cô thấy giận ghê gớm.
- Chị đừng thế nữa. Chị thử một lần gạt bỏ hình ảnh anh Phong ra khỏi tâm
trí mình, chị sẽ thấy nhẹ nhàng hơn đấy.
Lam Bình gục đầu trong tay yếu đuối:
- Em có mọi thứ nên tưởng chuyện gì cũng dễ dàng. Có bao giờ em trải qua
cảm giác sống chết vì một tình cảm nào đó chưa? Đối với chị, anh Phong chính
là tình cảm đó.
Lam Phúc chớp mắt, cô nghe cổ mình nghẹn đắng:
- Vậy chị có nghĩ đến việc hi sinh cho người mình yêu không? Đó là tình
cảm cao cả nhất đấy.
Lam Bình nhìn Phúc hoang mang, Phúc nhìn thẳng vào mắt chị:
- Không phải chị là người đau khổ nhất đâu mà chính là anh Phong đó. Suy
nghĩ đi rồi chị sẽ hiểu.
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- Chị chỉ muốn trò chuyện với anh ấy thôi mà. Chị không đòi hỏi điều gì
khác.
Lam Phúc khẽ cười, không biết Lam Bình không hiểu hay cố tình không
hiểu:
- Không ai chấp nhận chuyện ấy cả. Đứng vào vị trí của Hoàng My, em tin
chị sẽ không chịu đựng nổi.
- Anh Phong nói Hoàng My không hẹp hòi.
Lam Phúc nhìn chị rồi nhìn nơi khác như không muốn nhìn vẻ thiểu não của
Lam Bình, đến cô còn cảm thấy chán nản nói chi Phong:
- Nếu chị nói thế, em cũng không biết phải nói gì. Em mệt mỏi lắm.
Lam Bình nhìn em:
- Em có biết chị muốn được như em thế nào không? Cứ vô tư, không biết
đau khổ là gì? Vì vậy em không hiểu được sự đau khổ của chị đâu.
Lam Phúc khẽ nhếch môi cười, nụ cười có vẻ cay đắng, thầm lặng:
- Chị luôn nghĩ mình bất hạnh, đau khổ nhất, nhưng không phải thế đâu. Có
những cái đau khổ không thể bộc lộ ra ngoài chỉ có thể chịu đựng trong âm
thầm, những cái đó mới là cái đau suốt đời.
Lam Bình nhìn em ngạc nhiên:
- Em sao thế?
Phúc khẽ cười:
- Em chỉ muốn nói em không vô tư như chị nghĩ đâu. Em về phòng đây.
Nói rồi cô đứng lên, Lam Bình nhìn theo hoang mang, cô cảm thấy hôm nay
Phúc rất lạ.
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