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Kim Ánh nói thật nhẹ:
- Hãy kể những gì mày muốn kể. Tao san sẻ với may mà.
- Có lẽ…từ nay tao và ngươi đàn ông đó sẽ không bao giờ còn gặp lại nhau
nữa. Anh ta tựa như một làn gió nhẹ thoảng qua chốc lát mà thôi.
- Anh chàng Aoshima đó là người thế nào?
Minh Châu khẽ lắc đầu như xua đi hình ảnh Thanh Đảo:
- Tao không muốn nhắc đến nữa.
- Nhưng anh ta... Tao nghe nói anh ta đã nhờ mày mà thay đổi rất nhiều! Đã
chịu về công ty bất động sản của gia đình và làm việc chăm chỉ.
Minh Châu ngạc nhiên:
- "Nghe nói"! Mạy nghe ai nói?
- Bà Mộc Thôn! Bà ấy còn nói bà nội của Aoshima cũng mến thích mày thật
lòng! Bà cụ đinh ninh mẹ anh ta sang Việt Nam để nói chuyện hôn sự và…
- Nhưng bây giờ tất cả đã kết thúc rồi! Minh Châu ngắt lời bạn, muỗng súp
vừa cho vào miệng chợt đắng ngắt.
Kim Ánh rời chỗ? Cô kéo chiếc ghế bên cạnh Minh Châu, giọng bức xúc:
- Kết thúc một cách dễ dàng như vậy sao?
Minh Châu hỏi vặn lại:
- Nếu không kết thúc thì tiếp tục ư? Tiếp tục như thế nào đây? Mày nói đi!
Kim Ánh di di ngón tay bên thái dương, kỳ cục! Tự dưng cô đau buốt nơi đó.
- Mày thử đặt câu hỏi... Chuyện xảy ra lúc sáng nay có phải chỉ do một mình
Quốc? Làm sao hắn biết mày cùng Aoshima về mà xuất hiện đúng lúc như vậy?
Còn nữa, trước đó bà Morita bay sang Việt Nam một cách lặng lẽ. Mày không
thấy có gi lạ sao?
Minh Châu buông cái muỗng, xoay qua bạn, cô hoang mang:
- Ý mày... Chả lẽ... Chả lẽ tất cả là do bà Morita sắp đặt từ trước?
Kim Ánh kéo bạn trở lên phòng mình và mở cho bạn nghe cuộn băng ghi
âm. Sau đó cô thuật lại chuyện Diễm Tiên tìm gặp mình rồi mình vất vả liên lạc
vơi bà Mộc Thôn...
www.vuilen.com

169

Tác Giả: Phương Hồng Thuỷ

KHI HOA TUYẾT BAY

Minh Châu rùng mình. Người đàn bà thật ấy đáng sợ.
Kim Ánh ngồi lên mép bàn viết, đôi mày nhíu lại và giọng thật đáng sợ.
- Có thể nói chúng ta có đủ bằng chứng để khiếu nại bà Morita! Tao sẽ lo vụ
này.
Minh Châu dàu dàu:
- Thôi bỏ đi Kim Ánh à! Khiếu nại bà ta thì có ích gì?
Kim Ánh nổi nóng:
- Sao lại không có ích gì. Chỉ ít cũng lật tẩy sự thâm độc của bà ta và buộc bà
ta bồi thường hại cho mày. Bên cạnh đó lột mặt nạ Quốc rồi tống hắn vào tù
luôn.
Minh Châu lặng thỉnh! Cô không đủ sức cãi lý với bạn. Đúng là cô đã thiệt
hại. Nhưng cô không còn sức lực, can đảm nào mà đối diện với bà Lâm Điền
nữa. Đòn đầu tiên của bà đã làm cô xiểng niệng chẳng thể gượng dậy được nữa
rồi.
Kim Ánh giữ nguyên ý đồ giúp bạn trả thù, đòi lại công bằng. Nhưng cô lại
không thể giữ Minh Châu ở lại nhà mình. Minh Châu cương quyết dọn ra ngoài.
Cô thuê một căn gác xép nhỏ trong một khu lao động nghèo bên quận Tám và
may mắn tìm được việc phụ giúp cho cơ sỡ cung cấp cơm hộp văn phòng với
mức lương khởi điểm là bảy trăm rưỡi ngàn đồng một tháng.
Kim Ánh rất lo cho bạn nhưng tự nhủ như vậy cũng tốt. Minh Châu dọn đi
thì Ánh khỏi bị cằn nhằn chuyện cô tính làm cho châu.
Hoàng Báu hỗ trợ Kim Ánh truy tìm Quốc, nhưng anh ta biến mất tăm như
có phép tàng hình. Gặp Diễm Tiên, Kim Ánh được biết vì làm chồng chéo
chứng từ với mức chênh lệch thất thoát đến hàng trăm triệu đồng, Quốc đã trốn
mất.


 

C

hiều cuối tuần, Kim Ánh giúp mẹ chuẩn bị cơm chiều sớm hơn thường

ngày rồi lấy xe chạy đến chỗ Minh Châu.
Trên đường đi, cô ghé cửa hiệu mua cho bạn ít đồ dùng lặt vặt và trái cây.
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Cuối mùa mưa nhưng con hẻm thấp nên còn khá lầy lội. Trên nền xi măng
hư hỏng đầy những vũng nước. Ngưừi ta lát lên đó đủ thứ, từ gạch bể, mảnh
chén đĩa đến bã than đá Kim Ánh gởi xe ngoài đường lớn rồi xách đồ đi bộ vào
hẻm. Cô gặp bà chủ nhà trọ ngay ngoài thềm. Đó là một phụ nữ gầy gò, khắc
khổ, tuổi ngoài bốn mươi.
Thấy Kim ánh đến, chị cười chào:
- Thứ bảy, cô tới thăm cô Minh Châu à/
- Dạ, Minh Châu đi làm về chưa vậy chị?
Chị chủ nhà chép miệng:
- Hôm nay cổ đâu có đi làm.
- Ủa! Nó...
Chị chủ nhà cầm tay Kim Ánh, hạ giọng:
- Cô nói chuyện với tôi một lát được không?
- Dạ...
Kim Ánh linh cảm có chuyện gì đó với Minh Châu. Cô theo chị chủ nhà vào
trong căn phòng có thể gọi là phòng khách, thấp và tối. Trần gỗ trơ những đã
ngang, không la phông và nền gạch tàu ẩm ướt.
Cô ngồi xuống chiếc ghế đồn nhựa hồi hộp chờ nghe.
Vẫn giọng hạ thấp để thêm phần quan trọng cho câu chuyện, chị chủ nhà nói:
- Tôi hỏi có hơi tò mò, nhưng mà tôi hỏi thiệt nghen! Cô Minh Châu có gia
đình chưa cô?
- Dạ... đương nhiên là chưa! Em còn định nhờ chị tìm ai đó làm mai cho nó
đó.
Chị chủ nhà thừ người, giây lâu lẩm bẩm:
- Vậy thì sao biểu hiện giống quá vậy cà?
Kim Ánh nhìn vào chị lom lom:
- Chị nói gì ạ?
- Ơ tôi…
Kim Ánh hỏi tới:
- Chị mau nói cho em nghe đi! Tự nhiên chị hỏi em là Minh Châu có chồng
chưa rồi...
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Chị chủ nhà xốn xang:
- Nói thiệt là tôi chỉ nghi ngờ thôi. Tôi thấy mấy ngày gần đây cô Minh Châu
hay buồn nôn, mặt mày xanh xao dật dừ, y như... y như người có bầu vậy.
Kim Ánh giật thót! Biểu hiện của phụ nữ có thai ư? Lẽ nào những ngày bên
Aoshima đã…
Cô vùng đứng dậy:
- Cảm ơn chị! Em lên gặp Minh Châu đây.
Xách túi đồ, Kim Ánh vội vã chạy lên căn gác xép.
Chị chủ nhà đã không bịa chuyện. Minh Châu mắt lờ đờ, mặt xanh lét nằm
bẹp trên giường.
Cô chỉ hơi ngóc đầu lên, gượng cười đón Kim Ánh:
- Mày mới tới đó hả?
Kim Ánh lặng yên mấy giây rồi hất hàm:
- Bệnh tương tư tương tàu gì mà ngó bộ dạng thê thảm vậy nhỏ?
- Bậy bạ. Tao mà tương tư ai. Cảm sốt ấy mà. Tao uống thuốc rồi, chắc mai
sẽ hết.
Kim Ánh nhìn quanh:
- Chạng vạng tối tới nơi rồi, chắc mày chưa ăn gì hả?
Minh Châu thở ra:
- Miệng tao chát ngắt, không muốn ăn gì hết. Tao có mua cho mày ít đồ nè!
Bánh mì ngọt, bánh mì trái nho, mãng cầu xiêm vừa bày các thứ ra bàn: - Hay là
mày ăn mãng cầu. Tao xẻ nghen.
- Ờ cũng được.
Kim Ánh nén hồi hộp kín đáo quan sát bạn. Nỗi hồ nghi lớn dần trong cô.
Minh Châu ăn một hơi hết hơn nữa trái mãng cầu tính ra cỡ trên nửa ký:
Sau một hồi cân nhắc, Kim Ánh hỏi bạn:
- Ngó mày yếu thật đó Minh Châu. Hay là tao đưa mày tới bác sĩ' khám đàng
hoàng.
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Minh Châu gạt ngay:
- Khám gì mà khám! Tao đã nói tao chỉ cảm xoàng thôi mà.
- Kim Ánh kiên nhẫn:
- Mày không tin tao hả Minh Châu?
Minh Châu nhăn nhó:
- Gì nữa đây? Tao thấy tự nhiên mày ấm đầu hay sao ấy.
Kim Ánh phát bực:
- Ừ, tao ấm đầu nhưng tao không có khùng. Có vấn đề là mày kìa. Mày giấu
tao hả? Mày coi tao là bạn bè mà vậy sao? Được? Cứ đáng trống lảng đi? Tới
lúc bụng mày to lên và mẹ mày hay chuyện thì mày làm sao cho biết. Tao ghét
mày quá! Coi như mày không cần tới đứa bạn này nữa, vậy thì tao về! Tao về
luôn! Mày sẽ không bị tao làm phiền nữa đâu.
Kim Ánh đùng đùng đứng lên dặn mạnh bước chân rời căn gác nhỏ.
Minh Chậu kêu lên thảng thốt:
- Đừng bỏ tao, Kim Ánh!
Cô bật dậy, đầu nặng như đeo đá, cô lảo đảo chạy theo bạn:
- Kim Ánh.
Kim Ánh quay lại, cô hốt hoảng phóng vào.
- Hú hồn! Chỉ chậm chút xíu thôi thì hết đỡ kịp.
Cô cằn nhằn:
- Đã yếu mà còn dậy chạy theo tao! Rủi té lăn quay xuống cầu thang thì tao
biết làm sao?
Minh Châu mếu máo:
- Tao sợ mày bỏ tao luôn!
Kim Ánh thở hắt. Vừa giận vừa thương, vừa xót xa cho bạn. Cô ôm Minh
Châu lau nước mắt cho nhỏ:
- Bỏ mày được, tao bỏ lâu rồi. Thôi nín đi kẻo lại... nghe tao, nằm xuống
nào.
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Kim Ánh không càu nhàu, trách móc gì nữa. Cô cặm cụi nấu cháo ép Minh
Châu ăn, bắt buộc đi ngủ sớm và chờ khi Minh Châu đã ngủ thật sự, cô mới ra
về.
Suốt đêm đó, Kim Ánh không ngủ. Trằn trọc trên giường rồi trỗi dậy đi đi lại
lại trong phòng. Đi chán cô kéo ghế ngồi vào bàn viết. Cố vắt óc tìm cách giúp
Minh Châu. Nhỏ bạn tội nghiệp của cô giờ đang đứng trước tình cảnh hết sức
nguy hiểm. Nếu ba mẹ nó biết sự thật thì có mà chết! Trong khi đó bà Morita
phủi tay, thư thái bên xứ Phù Tang, còn Aoshima thì đang thế nào nhỉ? Chậc,
điều chắc chắn là bọn họ chẳng ai biết Minh Châu đang khổ sở như vầy.
Chuyện này cuối cùng trách nhiệm thuộc về ai đây? Aoshima? Bà Morita?
Hay là Quốc?
Kim Ánh mổ xẻ, phân tích tình hình rồi cuối cùng tự kết luận bà Morita phải
là người lãnh trách nhiệm. Bởi không gặp bà ta thì Quốc không có cơ hội a tòng
hại Minh Châu. Hay nói cách khác, bà ta đã tạo điều kiện khiến Quốc sa lầy sâu
hơn.
Sau một đêm thức trắng suy nghĩ, Kim Ánh quyết định sẽ liên lạc với bà
Mộc Thôn lần nữa, đồng thời chuẩn bị đi Nhật gặp bà Morita để nói rõ sự việc.
Cuộc điện thoại của cô làm bà Mộc Thôn băn khoăn. Kim Ánh tha thiết
mong bà giúp đỡ khi cô sang Tokyo. Cô bảo sang Tokyo để giải quyết chuyện
của Minh Châu. Song cô không chịu nói rõ tình hình Minh Châu lúc này. Bà hơi
phật ý vì điều đó. Bà cho rằng Kim Ánh thiếu tôn trọng mình và dự định sẽ nói
thẳng với Kim ánh khi cô đến Tokyo.
Dĩ nhiên bà Mộc Thôn không biết sở dĩ Kim Ánh không nói là có lý do
chính đáng.
Cũng sau cuộc nói chuyện điện thoại với Kim Ánh, bà Mộc Thôn nghĩ ngợi
đến gia đình bà Đại Sơn nhiều hơn.
Sau chuyến đi Việt Nam của mẹ con bà Lâm Điền, mối quan hệ giữa bà Lâm
Điền và bà Mộc Thôn trở nên căng thẳng một cách ngấm ngầm. Ngay cả bà Đại
Sơn cũng không thể mở miệng bênh vuẹc Minh Châu vì không có bằng chứng
nào chứng minh Minh Châu trong sạch. Bà Mộc Thôn định bảo Kim Ánh gởi
cuộn băng ghi âm sang cho mình, nhưng nghĩ lại thấy như vậy hơi phức tạp với
những thủ tục nên thôi.
Bà có liên lạc với bà Đại Sơn dạo này Aoshima Thanh Đảo lầm lì hẳn đi.
Anh ta trở lại ăn chơi như trước. Bà Lâm Điền vẫn phải vất vả gánh vác công ty.
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Khoác thêm chiếc áo len kiểu áo gió lên người, bà Mộc Thôn nhìn ra khung
cửa sổ, tư lự. Bà rất muốn báo tin Kim Ánh sắp sang Tokyo với bà Đại Sơn.
Nhưng bấm bụng im lặng vì ánh dặn bà hãy giữ bí mật với gia đình Aoshima.
Tuy nhiên bà Mộc Thôn không thể cưỡng lại ý muốn gọi điện thăm hỏi bà Đại
Sơn.
- A lô!
- Cháu chào phu nhân ạ. Phu nhân vẫn khoẻ?
Bà nghe rõ tiếng thở dài trong máy:
- Tôi muốn phát bệnh vì Aoshima đây chị ạ.
- Cậu Aoshima thế nào, thưa phu nhân?
Bà Đại Sơn than thở:
- Hầu như ngày nào cũng chơi bời. Mới tối qua nó nhậu say rồi quậy phá ở
câu lạc bộ, bị cảnh sát bắt giữ hết hai tiếng đồng hồ. Vậy đấy, sáng nay đi mất
nữa rồi.
Bà Mộc Thôn ái ngại:
- Cháu không ngờ câu ấy lại đau khổ như vậy.
- Thế mới nói. Nó thật sự yêu con bé Minh Châu mà? Ngặt nỗi tôi ở thế bất
lợi, không sao khuyên nhủ nó được! Chị bảo có khổ không chứ?
Bà Mộc Thôn nói bóng gió:
- Theo như cháu nghĩ thì chẳng ai qua được duyên số, phu nhân ạ! Nếu như
cậu Aoshima thật sự có duyên với Minh Châu thì chắc mai đây hai người họ sẽ
trở lại với nhau.
- Xem ra đó là một ước vọng mong manh.
- Ôi, phu nhân lạc quan lên chứ!
- Tôi cầu nguyện nữa đấy chị ạ! Mẹ Aoshima vì muốn tốt cho nó mà hại
Minh Châu. Đấy là tội lỗi! Tôi cầu nguyện cho tội lỗi ấy vơi bớt đi!
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