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Chương 6

C

uộc sống thêm sắc màu từ khi Dũng Khói chuyển lên ngồi cạnh Hạnh. Nó

lạc vào một thế giới khác khi nói chuyện với nàng. Hạnh thích nói về văn học,
về những cuốn sách với nhân vật nàng yêu thích. Dũng Khói thú nhận là chẳng
biết gì về những cuốn sách ấy.
“Vậy à, bạn muốn đọc không, tớ cho mượn?” Hạnh hỏi, đôi mắt nâu mở to
mỗi khi chờ câu trả lời hay ngạc nhiên.
Dũng Khói hăm hở đọc. Nó muốn hiểu điều gì khiến nàng thích thú đến vậy
và cũng để có chuyện nói với nàng. Nhiều lần nó lúng túng không biết bắt
chuyện thế nào. Dường như cảm nhận được điều ấy, Hạnh thường có những câu
hỏi hay nhận xét về những vấn đề của cuộc sống. Những điều gần gũi nhưng
qua cách nhìn của nàng bỗng trở nên thú vị và mới mẻ.
Gã trai hụt hơi. Nó thầm đua với Hạnh trong học tập và cũng muốn hiểu về
những cuốn sách nàng thích, nhưng thời gian có hạn, đọc văn học nhiều khiến
nó thiếu thời gian cho các môn học ở trường. Hơn nữa, nó còn phải giúp mẹ làm
việc nhà. Bà mẹ thương con, muốn nó tập trung vào việc học nhưng nhà neo
người, bà đành để nó làm một số việc nặng. Dũng Khói ngủ ít đi nhưng đó là
điều không thể với một gã trai mới lớn. Nhiều lần nó ngủ gật trên lớp. Ngồi
ngay bàn đầu nên cái hành động gật gù của nó làm cả lớp buồn cười. Một lần
vào môn triết, Dũng Khói đang chống cằm ngủ gật thì Hạnh gọi:
“Cô giáo gọi bạn kìa!”
“Anh chàng tóc dài!” Bà giáo hỏi. “Anh có thể nêu một vài thành ngữ làm
thí dụ cho mối liên hệ phổ biến được không?”
Dũng Khói nhìn lên bảng để xem bà giáo đang nói đến phần nào. Thường thì
nó có thể vớt vát đôi chút nhưng lần này thì chịu.
“Sao thế, tôi thấy anh gật gù ra chiều tâm đắc lắm cơ mà?” Bà giáo mỉm
cười, đùa.
Cả lớp cười ồ. Nó đang đỏ mặt lúng túng thì Hạnh mỉm cười, cúi đầu nhắc
khẽ:
“Thôi, xin lỗi cô đi!”
“Em xin lỗi cô!”
“Vâng, mời anh ngồi xuống! Lần sau không nắm được bài thì đừng có gật gù
nhé!”
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Cả lớp lại cười ồ.
“Vậy Hạnh có thành ngữ nào để chia sẻ với cả lớp không?”
“Dạ, thưa cô! Rút dây động rừng ạ!”
“À!” bà giáo gật đầu. “Gì nữa không?”
Hạnh suy nghĩ một thoáng rồi tiếp: “Mau chảy ruột mềm ạ!”
“Tốt lắm, mời em ngồi xuống!”
Gã trai nóng ran mặt, tự nhủ đằng nào thì nó cũng không thể nghĩ ra mấy
thành ngữ ấy.
Bản tính hiếu thắng tự làm khổ gã trai, nó muốn chinh phục Hạnh trong việc
học và cả ở những lĩnh vực mà nàng say mê. Hạnh được giáo dục chu đáo từ
nhỏ, cùng với việc học ở trường thì văn học nghệ thuật là những mảng quen
thuộc trong thế giới của nàng. Gã trai có nỗ lực bao nhiêu vẫn không thể bù đắp
được sự khác biệt ấy.
Dũng Khói ngày càng say đắm Hạnh hơn. Ấn tượng ban đầu dần biến thành
tình cảm tôn thờ, thứ tình cảm con người ta chỉ dành cho những gì tuyệt mỹ
nhất. Gã trai hiểu rằng có tỏ tình thì sẽ không đi đến đâu. Sự khác biệt quá lớn
mà bản thân nó cũng chưa gây được ấn tượng với nàng. So với bọn trai cùng lớp
thì nó may mắn lắm rồi. Nó được ngồi cạnh Hạnh, được nói chuyện với nàng
trong những phút nghỉ giữa các tiết học. Có lần nó đánh bạo đề nghị:
“Dũng đưa Hạnh về nhé?”
“Vâng, nếu bạn rảnh thì mình đi cùng cho vui!” Hạnh đáp với cái giọng
thanh thanh reo vui của mình.
Dũng Khói sung sướng đạp xe cạnh hoa khôi số một của trường. Gã trai ước
gì con đường ấy dài hơn để được nghe Hạnh nói, để được sống mãi trong niềm
hạnh phúc đắm say khi bên nàng. Nó cố tình đi chậm lại.
Hai người chia tay khi tới nhà Hạnh ở phố Bà Triệu. Hạnh mở khóa cổng rồi
bước vào một ngôi biệt thự cổ kính với nhiều cây to rợp bóng. Dũng Khói thấy
như có thứ gì đè nặng lên tim nó. Với đầu óc của một gã trai mới qua tuổi mười
bảy, nó không ngờ là ngoài sự khác biệt về tinh thần thì giữa nó và Hạnh còn có
cả một sự khác biệt hữu hình ghê gớm nữa. Đấy là sự khác biệt giữa ngôi biệt
thự sang trọng nó vừa thấy và ngôi nhà vách đất của hai mẹ con.
Dũng Khói tủi thân, thứ cảm xúc mà suốt tuổi thơ nó không biết tới, kể cả
khi có kẻ nhục mạ nó là đồ con hoang. Những bức xúc ấy đâu có thể giải tỏa
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bằng nắm đấm, bằng sự xả thân quyết liệt nhưng vấn đề này thì khác, không thể
giải quyết đơn thuần bằng ý chí chiến binh được. Lần này thì chính hiện thực
cuộc sống, tình yêu, sự nhạy cảm là đối thủ của nó.
Nó rơi vào mê cung tâm lý một gã trai mới lớn không thể lý giải. Cuộc đời
trở nên thật đẹp và tràn đầy cảm xúc từ khi biết Hạnh. Nó sung sướng có được
tình bạn của nàng và những ước vọng mơ hồ về hạnh phúc đã nâng cánh cho
tâm hồn gã trai nhưng giờ đây tâm hồn ấy trở nên quá nhạy cảm, một trạng thái
chấp chới giữa ranh giới mỏng manh của hạnh phúc và khổ đau. Cùng với niềm
hạnh phúc êm đềm là một nỗi buồn khắc khoải, một nỗi tuyệt vọng sâu kín bao
trùm tâm hồn nó.
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