Tác giả:Nhật Thụy

KHÔNG QUÊN TÌNH YÊU

PHẦN 7

B

uổi tối LamTuyền định xuống phòng khách, cô đi ngang qua phòngcha

mẹ, cô nghe hai người cãi nhau dữ dội. Tiếng ông Vạn Phúc nói rất to:
- Bà mà nói ra tôi nhất định sẽ không tha cho bà đâu. Tiếng bà Vạn Phúc
cũng vang lên:
- Tôi hỏi ông tại sao ông cứ bênh vực nó tò như vậy?
- Tại vì nó là con của mình!
- Nếu ông xem nó là con thì tại sao ông không cho tôi gả nó chứ?
Ông Vạn Phúc nạt ngang:
- Bà gả nó hay là đem băn nó đấy hả?
- Hừ, sao mà ông ăn nói khó nghe đến vậy chứ?
Tiếng bà hằn hộc:
- Tôi ăn nói khó nghe, hay là ông đang âm thầm nuôi dưỡng một ý đồ xấu.
- Xấu là cái gì hả?
- Nó đâu phải là con ruột của mình chứ. Tại sao ông lại đau lòng.
Tiếng ông Vạn Phúc đánh lại:
- Dù nó khôngphải là con ruột, nhưng chúng ta đã nuôi nợ từ thưở bé thơ đến
bây giờ. Tôi vẫn xem nó như con ruột của mình mà thôi.
- Tôi gã nó chỗ giàu sang là muốn cho nó sau này được nhờ tấm thân thôi
mà.
- Nhờ được gì đây. Thằng cha đồ đáng cha đáng chú của nó kia mà. Tôi nói
không được là không được:
- Tại sao lại không được chứ? Dù có già đi một chút, nhưng ông ta giàu có
nó sẽ sống cá đời sung sướng.
Ông Vạn Phúc tức giận trước suy nghĩ điên rồ của vợ, ông gất lên:
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- Nếu giàu có sung sưởng như vậy. Sao bà không đem Mỹ Xuyên mà gã đi.
Nó là đứa ham tiền sống đua đòi tệ nghĩ ông ta mới hợp với nó.
Bà Vạn Phú mắt nhìn ông, bà mím môi cố nén giận:
- Ông điên rồ á? Mỹ Xuyên nó lả con gái của tôi.
- Vậy còn.Lam Tuyền thì sao?
Bà Vạn Phúc xua tay:
- Nói gì thì nói dù có thương nó cách gì thì nó cũng là đứa con nuôi mà thôi.
Lam Tuyền đã hiểu cô gái xấu số đó là ai rồi, cô bưng mặt khóc:
- Không, không thể như vầy được con không tin đâu.
Nhưng tiếng của ông Vạn Phúc to và đanh lại:
- Nầy tôi cấm bà từ nay còn nhắc đến chuyện này nữa thì tôi không thôi cho
bà đâu.
Bà vẫn giữ ý mình.
- Nó lớn rồi thì tôi gả vậy thôi.
Nhưng phải chọn nơi đàng hoàng, và người đó con nó ưng thuận mới được.
- Ưng hay không là do cha mẹ quyết định.
- Tôi không làm như vậy được.
Bà Vạn Phúc cũng nói một cách cứng rắn:
- Nhưng tôi đã hứa với người ta rồi!
Ông Vạn Phúc gắt lên:
Bà hứa gì thì mặc xác bà. Bà đừng thực hiện được.
Bà Vạn Phúc vẫn nói.
- Nhưng con nó cháu thì sao?
- Làm sao nó được. Trừ khi là ép buộc nó.
Bà bật cười đắc thắng:
- Tôi không hề dọa nạt hay ép buộc gì cả.
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- Nó là đứa hiểu lí lẽ mà. Nó muốn trả hiếu cho chúng ta mà thôi.
Nhìn vợ đăm đăm, ôngVạn Phúc lo lắng hỏi:
- Bà đã nói sĩ với nó rồi chứ!
Lắc đầu, bà bảo:
- Tôi đâu có khờ như ông tưởng. Tôi làm sao có thể nói với nó là nó không
phải là con ruột của mình chứ.
Nhưng thái độ thờ ơ lạnh nhạt của bà làm cho nó thắc mắc và tìm tôi mà hỏi
đó.
Bà Vạn Phúc lại nói?
- Nó lớn rồi ông cũng cần cho nó biết chứ!
Lắc đầu, ông trầm ngâm suy tư.
- Nói làm gì, chỉ làm tổn thương cho con mà thôi. Nhưng sao bà cứ phải
nhắc đến chuyện này vậy?
- Tôi...
Lam Tuyền ôm mặt chạy về phòngmình. Và cô đã khóc suất đêm ấy.


 

B

uổi sáng hôm sau, bà Vạn Phức vô cùng ngạc nhiên, vì hôm nay Lam

Tuyền không làm điểm tâm Mỹ Xuyên cằn nhằn:
- Chị ấy thật là quá quắc, riết rồi lười dễ sợ.
Ông Vạn Phúc nhìn con gái, ông bảo cô:
- Vầy còn con thì sao chứ con có làm được việc gì trong nhà này chưa?
Mỹ Xuyên quay mặt đi nơi kháo, cô cằn nhằn:
Nói đến chị lâ.cha bênh vực chằm chàm, Bà Vạn Phúc xen vào:
- Con lên xem chỉ con có sao không?
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Bĩu môi, Mỹ Xuyên lắc đầu:
- Con mặc chị ấy, con đi làm đây!
Ông Vạn Phúc lên tiếng:
- Con ngồi lại đó!
- Cha... .
- Con mà là làm việc gì chứ!
Mỹ Xuyên nhăn nhó:
- Thì con cũng phải đi làm để tự nuôi thân chứ cha!
- Con lâm gì, nói cho ta nghe xem!
Mỹ Xuyên ngập ngừng:
- Thì... ai mướn gì làm nấy.
Bật cười khan, lồi ông nhìn con gái từ đầu đến chân:
- Hừ, ai mướn gì làm nấy ư? Vậy giỏi rồi. Từ nay cha mẹ khỏi phải chu cấp
tiền cho con chứ gì?
- Chuyện này…
- Chuyện này làm sao? Nè con có thể dối mẹ được chứ không thể qua mặt
được cha đâu.
Mỹ Xuyên cằn nhằn:
- Con có làm gì đâu.
Ông Vạn Phúc nhìn con gái ông nghiêm khắc bảo:
- Hãy đừng lại đi nếu không con sẽ hối hận cả đời đó:
Mỹ Xuyên hơi chau mày, cô thầm nghĩ, ai đã nói gì với cha mình vậy ta
chăng.
- Hừ, rồi đây chị sẽ biết tay tôi. ..
Thấy con im lặng, ông Vạn Phúc nói tiếp:
- Hãy học của chị con đó mà sóng.
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Bà Vạn Phúc quát mắt nhìn chồng bà tỏ thái độ tức giận.
Gương của nó thế nào mà phải chọc chứ:
Riết rồi nó cô tôi và ông còn ra gì nữa không. Ông lắc đầu đầy lo lắng:
- Có thể là đã bị bệnh rồi cũng nên, tại sao hai mẹ con không có thành kiến
với nó như thế.
Mỹ Xuyên đùng đùng bó đi.
- Còn lại vợ chồng, bà lại nói với ông:
- Tại sao ông không thể ngọt ngào với Mỹ Xuyên được vậy.
Ông nhìn vợ, ông tỏ thái độ tức giận:
- Nói ngào với nó ư! Bà có thấy nó quá đáng hay không. Bà chiều chuộng nó
nết riết sẽ hư thân.
- Ông thì lúc nào cũng thành kiến với nó cả.
Ông đứng lên nói mạt cách dứt khoát.
Từ nay về sau tôi sẽ không cho tiền nó nữa.
Bà liệu mà nói với nó.
Bà Vạn Phúc thấy ấm ức cho con mình. Bà oa thán:
- Hừ! Ông làm vậy mà coi được sao? Lam Tuyền là đứa con nuôi mà ông lại
thương yêu hơn con ruột của mình làm nghĩa làm sao?
Mỹ Xuyên quay trở lại và cô tình cờ nghe được cô bật cười khanh khách:
- Thì ra con và chị ta không phải là chị em ruột. Hèn gì chẳng giống nhau
chút nào cả.
Bà Vạn Phúc giật mình:
- Mỹ Xuyên, con đi rồi mà?
- Thì đi rồi, nhưngquên xin hền mẹ ăn sáng nên quay lại.
Ông Vạn Phúc nhìn con, ồng bảo:
- Sao, tiền ăn sáng mà con cũng không lo được à!
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My Xuyên chu môi:
- Ăn sáng là cha mẹ phải lo chứ!
- Đưa tiền cho con, bà Vạn Phúc lại nói.
- Chuyện này con không được nói cho Lam Tuyền biết đâu nghe!
Mỹ Xuyên bướng bỉnh nói:
- Chị ấy lớn rồi, mẹ còn sợ gì chứ.
Ông Vạn Phúc gắt lên:
- Con mà ăn nói điên rồ thì đừng có trách cha.
Mỹ Xuyên lè lưỡi, rỗi bước đi nhanh ra ngoài.
Thấy trưa mà Lam Tuyền vẫn không dậy.
Ông Vạn Phúc thắc mắc:
- Con này xưa nay đâu có như thế. Hay bà lên xem nó như thế nào?
- Biết lúc này làm căng với ông cũng không có ích lợi gì nên bà nhẫn nhịn
bước đi.
Thấy phòng của Lam Tuyền còn đóng kín, bà gõ của:
- Lam Tuyền à? Con dậy chưa hả?
Lam Tuyền cố lên tiếng:
- Con dậy roi, nhưng con đau đầu quá, con xin lỗi vì không làm điểm tâm
cho cả nhà được.
- Không sao? Hay để mẹ gọi bác sĩ cho con.
Lam Tuyền từ chối:
- Thôi đi mẹ, nằm một lát con sẽ khỏe thôi mà.
- Con không sao thật chứ!
- Dạ, con không sao, mẹ an tâm đi!
Ông Vạn Phúc đã đi làm.
- Bà cũng chuẩn bị đi đâu đó.
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Lam Tuyền nằm riết cũng chán. Cô ngồi dậy nhìn cảnh vật xung quanh mà
nao nao trong lòng.
Bấy lâu nay mình là cây tầm gời, sống bám víu vào lòng thương hại của
người dưng. Còn mẹ cha mình là ai vậy họ đang đâu. Còn song hay là đã chết.
Và lí do gì mà họ lại bỏ rơi mình như vậy Lam Tuyền hụt hẫng, chơi vơi. Cô
như muốn ngã khụy.Mình là đứa trẻ mồ côi.
- Cô lại nhớ đến,thái độ ghẻ lạnh của mẹ nuôi mà run sợ, thì ra là như vậy.
Lam Tuyền đã hiểu vì sao mà bà ghê với mình rồi. Lại ôm mặt mà khóc, khóc
cho thân phận coi cút của mình.
- Điện thoại Lam Tuyền lao vội nước mắt, cô giữ tiếng bình thường:
- Alô, Lam Tuyền đây!
Tiếng Diệu Nguyên vang lên:
- Nè, giờ này mà mi không đến hả?
Lam Tuyền thở dài:
- Mình hơi mệt nên nghỉ một ngày.
- Mi bệnh hả?
- Ừ!
Diệu Nguyên lo lắng:
- Có nặng lắm không?
- Mình chỉ đau đầu thôi.
- Thế mi có khăm bệnh chưa?
- Nghe sự lo lắng của bạn, Lam Tuyền cố gượng cười:
- Mi làm gì mà khẩn trương vậy. Ta chỉ bị choáng chút thôi.
- Mi ở nhà với ai vậy?
- Một mình!
Diệu Nguyên kêu lên:
- Sao vậy? Mình mà ở nhà một mình nguy. Có sao đâu!
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- Thôi, ta sẽ đến với mi!
- Đừng mà Diệu Nguyên. Mi đừng làm ầm lên như vậy?
- Hừ, có gì đâu mà ầm ĩ chí~ Mi nhà ta sẽ đến ngay thôi.
- Nhưng mà...
- Chưa kịp nói hết câu thì Diệu Nguyên đã cúp máy rồi.


 

M

ột lát sau, có người nhấn chuông gọi cửa.

Biết lâ nhỏ Diệu Nguyên đến. Nên Lam Tuyền bước xuống, vừa mở cổng cô
vừa than phiền:
- Mi thật là... hả, sao lại là anh?
Lập Thanh nhìn cô chăm chú anh quan tâm:
- Em có sao không Lam Tuyền. Em xanh sao quá!
Gượng cười Lam Tuyền đáp:
- Em không sao? Nhưng mà sao anh lại đến giờ này.
Lập Thanh bước theo chân cô vào nhà:
- Anh biết em bị bệnh nên mới đếh thăm:
- Để mấy túi trái cây lên bàn, anh hỏi như trách:
- Em bị bệnh mà sao không nói cho anh một tiếng.
Lam Tuyền lắc đầu:
- Anh thấy đó, em có đau bệnh gì đâu.
Nhìn cô, Lập Thanh tỏ ý không hài lòng:
- Em định giấu anh đến chừng nào đây. Mặt mày hốc hác. Lại nữa, em không
đi làm, không bệnh là gì?
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Biết không nói dối anh được nên cô gật đầu:
- Thì có bệnh nhưng em chỉ đau đầu nhẹ thôi mà.
- Nói như vậy là em xem anh như người ngoài rồi.
Lam Tuyền nhìn anh cười trừ:
- Em không có ý đó!
Bóc vỏ quýt đưa cho cô, Lập Thanh bảo:
- Em ăn đi!
Lam Tuyền nhăn mặt, cô nói thành thật:
- Ôi, sáng em chuaa ăn gì, anh bảo em ăn quýt làm sao ăn được.
Ngặc nhiên nhìn cô, Lập Thanh lo lắng:
- Giờ này mà em chua ăn sáng ư?
- Em mới dậy thôi!
Lập Thanh đứng lên, anh căn dặn cô:
- Em vào rửa mặt đi. Anh đi mua thức ăn sáng cho em.
Lam Tuyến cảm động, cô mở to mắt nhìn anh:
- Em... em không ăn đâu.
- Phải ăn rồi mới khỏe được. Em đừng có cãi anh!
Lập Thanh đi rồi, Lam Tuyền cũng phải rữa mặt, vừa bước trở ra thì Diệu
Nguyên đi:
- Nhỏ có sao không vậy.
Lam Tuyền kêu lên:
- Ôi, mua gì mà nhiều thế?
Diệu Nguyên càn nhằn:
- Ít thôi mà.
Nhìn trái cây lĩnh khỉnh trên bàn. Cô kêu lên:
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- Ôi, ai mà hay hơn ta vậy?
Lườm bạn Lam Tuyền bỉu môi:
- Ta chưa kể tội mi mà còn hỏi nửa hả?
Bật cười, Diệu Nguyên gật gù nói:
- Thì ra là anh ta đó há?
- Mi nói cái gì vậy?
- Thì Lập Thanh đó.
Lườm bạn Lam Tuyền cằn nhằn:
- Mi thật là ranh ma!
Nhìn quanh không thấy anh đâu Diệu Nguyên liền hỏi:
Rồi mi giấu anh ấy ở đâu hả?
Nghe tiếng bên ngoài cả hai cùng ngó ra. Diệu Nguyên kêu lên:
- Bao nhiêu đây chưa đủ sao? Bộ anh định bê cả xề trái cây về đấy chắc!
- Lập Thanh vừa đi vừa nói:
- Lam Tuyền cô ấy vẫn chưa ăn săng kia mà.
Diệu Nguyên ngạc nhiên:
- Giờ này mà chưa ăn sáng sao chịu nổi.
Thấy có mặt Lập Thanh, Diệu Nguyên tìm cách nói:
- Mi nghỉ hôm nay, ta phải làm thế. Công việc nhiều lắm nên ta phải đi thôi.
- Nắm tay bạn kéo lại, Lam Tuyền nói:
- Mi đi thật sao:
- Giả sao được, mi biết rồi mà,chuyện ở công ty nhiều lắm. Vả lại...
Lam Tuyền nhìn bạn ngạc nhiên.
- Vả lại làm sao nữa?
- Có anh Lập Thanh rồi, ta ở lại hơi bị dư.
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Nguýt bạn, Lam Tuyền cằn nhằn:
- Mi lúc nào cũng nghĩ sai cả.
- Diệu Nguyên nói với Lập Thanh:
- Em giao nó cho anh đó!
- Không chờ cho Lam Tuyền kịp phản ứng.
Diệu Nguyên cho xe nổ máy vọt đi.
Lập Thanh giục cô:
- Em ăn đi kẻo nguội không ngon đâu!
Lam Tuyền nhìn anh, cô thật cám động.
Nhưng mà với cô bây giờ thật lòng mà nói thì cô đang thật chán nản cho
hoàn cảnh của mình.
- Liệu anh có thể chấp nhận được không? Nếu biết được sự thật anh sẽ nghĩ
gì?
- Ăn đi em!
Lam Tuyền cố nuốt, nhưng cổ họng cô như muốn nghẹt đi rồi. Thật ra lúc
này cô không muốn anh có mặt chút nào cả.
Thái độ của cô không qua khỏi ánh mắt của anh.
Nhưng hai người chẳng nói với nhau lời nào cả Họ im lắng nhìn nhau.
Buổi tối, cha mẹ không có nhà. Mỹ Xuyên tự ý mờ tủ ấy tiến. Lam Tuyền
biết đượe cô ngăn lại:
- Em không được làm vậy đâu Mỹ Xuyên!
Mỹ Xuyên nhăn nhó:
- Em chỉ lấy một ít để tiêu xài thôi chị hai.
Lam Tuyền cố ngăn:
- Vậy thì em nên gọi mẹ một tiếng đi. Nhất định mẹ sẽ cho em thôi mà!
Mỹ Xuyên lắc đầu, giọng bắt đầu thay đổi:
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- Có gì đâu mà chị sợ. Có chuyện gì em sẽ chịu trách nhiệm mà.
Lam Tuyền cố năn nỉ:
Nhưng em làm như vậy mẹ mình sẽ buồn đấy!
- Chị hai à, em có lấy một ít thôi mà.
Móc trong túi ra còn được mấy chục ngàn, Lam Tuyền đưa cho cô rồi nói:
- Em cầm sộ tiền này mà xài đỡ đi. Chị có bấy nhiêu thôi.
Cầm số tiền chị đưà cho Mỹ Xuyên trề môi:
- Bấy nhiêu đây thôi à? Chị tưởng tôi là đứa con nít hay sao?
- Em chỉ ăn sáng thôi mà Mỹ Xuyên .
Nhướng mày Mỹ Xuyên cười:
- Chẳng lẽ tôi ăn một mình.
Tôi còn có bạn bè nữa mà.
Nhưng em lấy tiền nhiều như vậy, mẹ hay được sẽ có chuyện lớn.
- Không sao đâu, nếu biết được em lấy thì mẹ sẽ bỏ qua thôi!
Lam Tuyền khuyên:
- Hay em chờ mẹ về rồi hãy xin được không?
Nhăn mặt Mỹ Xuyên cằn nhằn:
- Làm vậy sao được. Đợi mẹ về thì tôi còn làm gì được nữa.
- Thế em làm gì hả?
Quay mặt đi nơi khác Mỹ Xuyên đáp lạnh lùng:
- Chuyện của tôi chị hỏi chi nhiều vậy.
- Là em, chị muốn quan tâm đến em thôi mà.
- Chị quan tâm đến tôi ư? Chi vậy hả?
Lam Tuyền ngạc nhiên:
- Mình là chị.
www.vuilen.com
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- Ê, chị đừng nói với tôi, mình là chi em ruột. Sao vậy em?
Mỹ Xuyên trề môi:
- Chị chỉ là con nuôi của cha mẹ mà thôi.
- Nghĩa là, tôi và chị không cùng chung huyết. Hơi lùi lại, LamTuyền nhìn
em như trân trối:
- Sao em lại nói vậy hả?
- Đó là sự thật rõ ràng rồi chị nên tỉnh dậy đi, đừng nằm mơ nữa nhé!
Lam Tuyền nghe như sụp đổ hoàn toàn. Nghĩa là cả Mỹ Xuyên cũng biết
chuyện này. Chỉ có cô là mù tịch thôi:
- Sao em nỡ nói với chị như vậy hả?
- Nhưng sự thật là như vậy mà. Chị nên chấp,nhận lấy ông Đức Long đi để
nhờ tấm thân. Nghe tim mình đau nhói. Xem ra cả nhà ai cũng muốn mình rời
khỏi căn nhà này sao?
- Nhưng chị không muốn em lấy tiền của mẹ một cách mờ ám như vậy.
Mỹ Xuyên cay đắng, giọng cô đến mai mia:
- Sao ha? Tiền của cha mẹt ôi, tôi xàichị tiếc gì chứ?
- Em...
Thái độ của Mỹ Xuyên thật là quá đáng.
Lam Tuyền cố kêu kéo:
- Sao em lại có thái độ ấy với chị hả? Dù sao thì chị cũng là chị của em mà.
Mỹ Xuyên lắc đầu:
- Tôi với chị không phải là chị em ruột của nhau đâu.
- Đưa hai tay ôm mặt, Lam Tuyền khóc ngất:
- Em đừng nói nữa cớ được không hả?
- Đẩy Lam Tuyền sang một bên, Mỹ Xuyên gắt lên:
- Chị nên đứng sang một bên giờ chị không có quyền gì ở trong nhà này cả,
nghe chưa!
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Mỹ Xuyên ... em…
- Mỹ Xuyên ngang nhiên mở tủ lấy một sấp tiền bỏ vào túi xách khóa tủ một
cách tự do. Lam Tuyền đứng trơ mắt ra mà nhìn...
Sáng ra bà Vạn Phúc kêu lên:
- Ai, ai dám mớ tủ lấy tiền của tôi?
Lam Tuyền đứng ngây ra nhìn mẹ. Cô có miệng mà cũng chẳng thốt lên
được lời nào.
Bà Vạn Phúc quát mắt nhìn Lam Tuyền một cách nghi ngờ:
- Sao há? Chuyện này cô sẽ trả lời sao đây.
LamTuyền đứng chết lặng, cô biết trả lời sao đây. Bà Vạn Phúc đay nghiến:
- Sao mà đứng nhìn tôi như vậy? Nói đi, cô cần số tiền ấy làm gì?
Lam Tuyền lắc đầu đáp:
- Dạ, con không có lấy đâu mẹ! Con không lấy.
Bà nạt ngang:
- Thôi đừng có chối nữa. Nhà này cô không lấy thì ai vào đây chứ!
- Nếu cô nói Mỹ Xuyên thì bà không tin.Và rồi cô cũng rất khó lòng mà chịu
nổi sự ganh ghét của nó.
Lắc đầu LamTuyền nói:
-Con thật sự không biết đâu mẹ.
- Hứ, cô không biết thật sao? Vậy thì ai sẽ vào đây biết hả?
Nắm tay cô bà Vạn Phúc lắc mạnh, bà gắt lên:
- Cô nói ..đi, cô cần số tiến ấy làm gì hả?
Lam Tuyền ấm ức khóc:
- Con thật sự không có lấy đâu mẹ ạ!
- Cô im mồm đi! Đúng là nuôi ong tay áo mà.
- Cô trả ơn cho chúng tôi vậy sao?
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Lam Tuyền khóc ngất lên, cô năn nỉ:
- Mẹ ơi! Con xin mẹ đừng chửi con như vậy.
- Dù con có là ai đi nữa thì con vẫn môt lòng thờ kính mẹ.
Trề môi, bà Vạn Phúc khinh thường:
- Ai biết được trong đầu cô đang nghĩ gì chứ?
- Sao mẹ lại nỡ nói con như vậy? Dù sao mẹ cũng đã có công nuôi con từ nỏ
đến giờ. Con không thể nào quên ơn cha mẹ được.
Nhướng mày, bà nhìn Lam Tuyền một cách thách thức:
- Vậy thì cô mau mau trả ơn cho tôi đi!
Lam Tuyền vẫn thúc thít khóc, cô đau đớn vô cùng khi bà không hiểu được
lòng cô:
-Con sẽ phụng dương cha mẹ đến suốt đời.
- Mẹ hãy tin con đi!
Hất tay cô ra, bà nói mọt cách lạnh lùng:
- Hứ, ai mà biết được lòng dạ của cô thế nào chứ!
Lam Tuyền nói như than thở:
- Mẹ nuôi con từ tấm bé đến giờ, chẳng lẽ mẹ chẳng hiểu được tính của con
sao?
Bà nạt ngang:
- Thôi cô im đi! Cô đừng hờng lấy nước mắt mà làm lay chuyển lòng tôi.
- Con xin mẹ hãy tin con. Mẹ muốn con làm gì con cũng nghe theo.
Bà nhìn LamTuyền , có phần dịu giọng hơn:
- Thật không. Có thật mẹ nói gì con cũng nghe không?
- Không ngờ câu nói của mình 1àm lay động lòng bà đến như vậy. Lam
Tuyền gật đầu:
- Vâng ạ!
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Bà cúi xuống nắm tay cô kéo đứng lên:
- Đứng lên đi con!
Lam Tuyền đứng lên. Cô khép nép lo lắng. Cô chưa kịp nói gì thì bà đã lên
tiếng:
- Mẹ biết con lúc nào cũng thương cha mẹ mà.
- Ngẩng đầu lên nhìn bà Lam Tuyền hỏi trong lo lắng:
- Mẹ muốn con phải làm gì?
- Lấy chồng.
- Lấy chồng ư?
Lam Tuyền giật mình. Cô mở to mắt nhìn mẹ:
- Con.. con..
Bà hơi xuống nước, nhưng giọng vẫn còn hơi lạnh:
- Sao rồi, đi lấy chồng thôi mà? Không có vấn đề gì chứ?
Lam Tuyền hơi ngẩng đầu nhìn lên, cô ấm ức đáp:
- Mẹ, con xin mẹ mà,ông ta lớn hơn tuổi của cha kia mà!
- Nhưng ông ta giàu có. Có thể cho con hạnh phúc suốt cả đời.
Lam Tuyền ôm mầt, cô lắc đầu rên rỉ:
- Con van xin mẹ, con lạy mẹ. Xin mẹ đừng ép buộc con lấy ông ấy.
- Hừ, mới nói đồ đã nuốt lời rời sao?
Lam Tuyền năn nỉ:
Ngoài chuyện lấy ông ấy ra mẹ muốn gì con cũng không tờ chối!
Bà quát mắt nặng lời:
- Cô thật là ăn nói hai lời. Làm sao tôi tin cô đây chứ?
Lam Tuyến cúi đầu, im lặng.
Bà Vạn Phúc đay nghiến:
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- Uổng công nuôi cô từ bấy lâu nay. Để rồi cô ngoảnh mặt làm ngơ khi tôi
đang gặp khó khăn.
Ngẩng đầu lên nhìn bà, Lam Tuyền lo lắng:
- Chuyện gì vậy mẹ?
Phẩy tay bà nói một cách lạnh lùng:
- Thôi hãy mặt tôi. Cô đừng có hỏi han làm gì?
Nói rồi, bà bỏ đi vào phòng mình.
Lam Tuyền ôm đầu đau khổ. Cô đâu ngờ sự việc lại xảy ra như thế này. Cô
biết phải làm sao đây?


 

B

uổi tối, Lập Thanh hẹn Lam Tuyền đi dạo.

Lam Tuyền đi lên anh mà như kẻ mất hồn. Đôi mắt ướt lệ. Thấy vậy, Lập
Thanh lo lắng hỏi:
- Em không sao chử Lam Tuyền?
Hoi cúi đầu Lam Tuyền nói nhỏ:
- Em không sao?
- Em đừng giấu anh. Nói cho anh nghe đi!
Ngước nhìn anh, Lam Tuyền bất ngờ hỏi:
- Nếu biết được em có một cái gì đó không tốt, anh có còn yêu em nữa
không?
Thấy đêm nay cô rất lạ. Nên Lập Thanh nắm lấy tay cô anh thì thầm:
Dù ở bất cứ hoàn cảnh nào thì anh cũng vẫn yêu em mà thôi.
- Kể cả em là một cô bé nghèo, mồ côi cha mẹ cha.
- Bật cười, Lập Thanh lắc đầu:
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- Em định thử anh hả cô bé.
Nghiêm mặt, Lam Tuyền lại nói:
- Nếu như đó là sự thật, thì sao hả anh.
- Thì anh van yêu em, yêu nhiều hơn thế nữa.
- Thật không!
- Anh chưa từng nói dối em bao giờ. Anh yêu là yêu con người của em, yêu
tính tình hiền lành, chứ anh đâu có nghĩ đến chuyện khác.
Lam Tuyền nói giọng buồn buồn:
- Em cám ơn anh.
- Kéo cô ngồi xuống cạnh mình, Lập Thanh thì thầm:
-Anh yêu em quá!
Anh cúi xuống hôn lên đôi má của cô.
Lam Tuyền đón nhận nụ hôn đầu đời ấy:
- Lam Tuyền,. em đừng nên buồn nữa. Có anh, anh sẽ che chỡ cho em.
Nhìn anh, Lam Tuyền nở nụ cười hạnh phúc:
- Em cám ơn anh đã dành cho em một tình yêu chân thành đến như vậy.
- Nếu hiểu rồi, thì xin em đừng làm anh đau khổ nhé!
Ngả đầu lên vai anh Lam Tuyền lại nói:
- Nếu có xay ra chuyện gì thì xin anh đừng có oán trách em nhé!
- Em nói gì vậy?
Nhưng anh hứa với em đi!
- Hứa gì?
- Không giận em!
- Ôm xiết cô vào lòng, Lập Thanh gật đầu hứa hẹn:
- Làm sao anh có thể giận em được.
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Ngồi lên Lam Tuyền gật gù:
- Cám ơn anh!
Thấy cô rất lạ. Lập Thanh lo lắng nhìn cô:
- Có chuyện gì em giấu anh phải không?
Lắc đầu, Lam Tuyền chối quanh:
- Không đâu, em chỉ nói hờ vậy thôi mà.
Lam Tuyền rất sợ Lập Thanh hỏi này hỏi nọ nên cô lập tức đòi về:
- Em muốn về thôi!
Lập Thanh đành chiều theo ý cô.
Một lát sau, Lam Tuyến về đến nhà. Đã em thấy cha mẹ cãi nhau, tiếng bà
Vạn Phúc lang vãng:
- Nếu nó không lấy thì ai vào đây chứ?
Ông Vạn Phúc nạt ngang:
- Vậy thì Mỹ Xuyên thì sao?
Mà lên tiếng bênh vực cơn:
- Nó không có ở nhà thì làm sao mà lấy chứ?
Ông Vạn Phúc nói dứt khoát:
- Tôi tin rằng Lam Tuyền không bao giờ 1àm chuyện ấy.
Nhìn chồng bằng ánh mắt nghi ngờ, bâ đay nghiến.
- Tôi không biểu vì lẽ gì mà ông luôn bênh cho nó!
- Vì nó là con trong nhà này mà.
- Là con ư? Nó vẫn đã biết nó không phải là con của chúng ta rồi mà.
- Nó không biết do bà dựng lên mà thôi.
- Chính vì nó biết nó không phải là con ruột của chúng ta nên nó mới toan
tính quơ lấy một số tiền rồi mới ra đi.
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Ông quát mắt nhìn vợ. Ông không ngờ bà trở nên con người tác tệ đến như
vậy:
- Bà..
Tôi nhất định phải gả nó cho Đức Long mới được:
Ông Vạn Phúc vẫn từ chối:
- Tôi nhất định không gả.
- Ông để nó ở lại làm gì?
- Tôi sẽ tìm chỗ đàng hoàng mà gả nó.
- Nhưng tôi đã hứa và đã lấy tiền cọc của người ta rồi.
- Chuyện ấy là chuyện của bà. Tôi nhất định không thể để bà hại nó đâu:
- Ông…
Lam Tuyền ôm mặt chạy về phòng mình. Cô khóc vùi đau khổ.
Một lát sau ông Vạn Phúc gõ cửa phòng con gái:
- Cha đây Lam Tuyền!
Lam Tuyền mở cửa mặt cô ráo hoảnh:
- Cha tìm con ư?
Ông ngồi xuống cạnh con gái, ông nhìn cô thăm dò:
- Con vừa mời khóc phải không?
Quay mặt đi nơi khác Lam Tuyền lắc đầu:
- Dạ không có!
- Con đừng có giấu cha.
Lam Tuyền cảm thấy bùi ngùi. Cô thấy một chút gì đó được an ủi:
- Cha hăy nói cho con biết đi! Cha mẹ con là ai? Họ đang ở nơi đâu?
Ông Vạn Phúc lắc đầu:
- Con đừng nghe lời mẹ con nói mà?

www.vuilen.com

20

Tác giả:Nhật Thụy

KHÔNG QUÊN TÌNH YÊU

- Nhưng thực tế con là đứa trẻ mồ côi, được cha mẹ đưa về đây nuôi dưỡng.
Nhưng cha vẫn xem con là con ruột của mình.
- Vậy là đúng rồi, con chỉ là đứa con nuôi của cha mà thôi.
Nhăn mặt nhìn con, ông Vạn Phúc như có điều gì đó rất khó nói:
- Đừng vậy mà con. Hãy cứ sống như trước đây.
Lam Tuyền cười buồn:
- Sống như trước đây được sao cha? Mẹ ép gả con cho một người đáng tuổi
cha chú mình làm sao được?
- Chuyện này sẽ không xảy ra đâu?
Lam Tuyền lại năn nỉ:
- Vậy cha nên nói cho con biết, hiện giờ cha mẹ cọn ở đâu.
Lắc đầu ông thở dài:
- Thật ra cha cững không biết được cha mẹ của con là ai đâu. Nhưng con có
thể xem cha là cha ruột của con được rồi.
Ôm cánh tay ông Lam Tuyền lắc mạnh:
- Cha biết mà, con năn nỉ cha đó.
Ông Vạn Phúc gỡ tay Lam Tuyền ra, ông từ chối:
- Cha không biết thật mà. Lam Tuyền lại khóc, cô than thở:
- Nếu không tìm ra được cha mẹ ruột của mình con sẽ không cam tâm đâu:
Ông đứng lên:
- Thôi con ngủ đi! Cha về phòng đây.
Lam Tuyền vẫn ngồi im lặng. Cô nhất định phải tìm cho ra cha mẹ ruột của
mình.
- Đêm ấy Lam Tuyền cứ trăn trở mãi, cô không tài nào ngủ được. Cô đi đến
một quyết định mà chưa bao giờ cô dám nghĩ đến. Ra đi! Nhất định phải đi khỏi
nơi này...
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B

uổi sáng, tại nơi làm việc. Diẹu Nguyên vô cùng ngạc nhiên khi thấy lá

đơn xin nghỉ việc của Lam Tuyền.
- Trời đất. Lại xảy ra chuyện gì nữa đây?
Tuấn Sang bước vào, nghe tiếng than phiền của Diệu Nguyên, anh liền lên
tiếng:
- Lại có chuyện gì thế Diệu Nguyên?
- Hất mặt về phía phong bì mâ cô vừa lấy ra đọc cô bảo:
- Anh xem đi rồi sẽ biết!
Tuấn Sang mở ra xem, anh cũng không khỏi ngạc nhiên:
- Sao phảl thế chứ?
Diệu Nguyên lắc đầu:
- Em cũng chẳng hiểu tại sao nữa. Nhưng mấy lần gần đây em thấy nỏ hơi
buồn. Nhưng hỏi thì không chịu nói.
Tuấn Sang nghĩ nát óc cũng không ra.
Anh thở dài than phiền:
- Chuyện càt mấy cô lúc nào cũng bí mật làm cho người ta phải đau đầu.
Khải Minh cũng vừa đến. Thấy anh Tuấn Sang vội đứng lên:
- Anh phải đi làm đây.
Biết anh cốt tránh mặt Khải Minh, Diệu Nguyên cũng chẳng nói gì. Cô tiếp
chuyện Khải Minh:
- Anh mới đến!
Khải Minh nhìn cô rồi hỏi:
- Không làm phiền em chứ.
Dĩ nhiên là không rồi. Em chỉ sợ anh bị cằn nhằn thôi.
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- Ai mà cằn nhằn anh chứ?
Diệu Nguyên lắc đầu:
- Điều đó tùy anh hiểu thôi.
- Anh thật sự không hiểu.
Diệu Nguyên nói luôn:
- Em sợ mình lại nhận được cú điện thoại hăm dọa lắm!
- Ai chứ?
Mỹ Xuyên!
Khải Minh hỏi nhíu mày:
- Cô ấy dọa gì em hả?
Diệu Nguyên lắc đầu:
- Có nên nói với anh không?
- Có chứ!
Diệu Nguyên nhìn thẳng vào mặt Khải Minh cô nói:
- Cô ấy cấm em không được gặp anh.
Khải Minh nhăn nhó:
- Tại sao?
- Đáng lí ra em hỏi anh mới đúng.
Khải Minh thở dài:
- Cô ấylấy tư cách gì mà nói với em như thế?
- Có lẽ cô ấy yêu anh đó?
Khải Minh gật đầu, anh nói để Diệu Nguyên an toàn:
- Dù vậy, nhưng còn anh thì xem cô ấy như một đứa em.
Diệu Nguyện cất cớ hỏi:
- Vì sao anh còn cho cô ấy mýợn tiền.
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- Vì Lam Tuyền mà thôi!
Diệu Nguyên ngẩn ra:
- À, vậy là em biết rồi! Chúc mừng anh!
Khải Minh ngạc nhiên:
- Sao lại chúc mừng anh hả Diệu Nguyên.
Vẫn không một chút thay đổi gì trên khuôn mặt cô nhướng mắt nói với anh:
- Em chỉ sợ anh vướng vào cô ta rồi sẽ mở không ra.
Khải Minh gật gù:
- Anh biết phải dừng lại kịp lức mà em.
Diệu Nguyên nhìn anh, cô nhắc lại:
- Anh tìm em có chuyện gì không?
- Anh nghe nói Lam Tuyền đã nghĩ làm ở đây phải không hả?
- Đúng vậy.
- Tại sao?
- Cô ấy không nói với em.
Khải Minh lo lắng:
- Chắng hiểu đã xảy ra chuyện gì với cô ấy nữa.
Diệu Nguyên nẩy ra ý định:
- Em gọi điện cho nó thử xem, được không anh?
Một ý kiến hay, Khải Minh đồng ý ngay.
- Em nói cũng phải. Diệu Nguyên nhấn máy. Nhưng được trả lời là điện
thoại đang tam khóa. Diệu Nguyên cằn nhằn:
- Nhỏ ấy đi khóa máy rồi anh ạ!
Khải Minh nói với Diệu Nguyên:
- Em có thích đi với anh một chút được không?
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Diệu Nguyên gật đầu mà không hỏi lí do:
- Vâng! Anh chờ em một chút.
Diệu Nguyên nói gì đó với cô bạn ngồi đối diện rồi bước theo chân Khải
Minh đi ra khỏi công ty.
Chở cô một lát, Khải Minh cho xe tấp vào quán nước.
Mình uống nước nghe em. Ngồi sau lưng anh Diệu Nguyên im lặng. Dường
như cô đang suy nghĩ điều gì đó lung lắm.
- Em nghĩ gì vậy Diệu Nguyên?
- Em thương Lam Tuyền quá!
- Cô ấy có chuyện à?
- Vâng!
Khải Minh đưa ra ý kiến:
- Uống nước xong, anh đưa em đến nhà cô ấy xem sao?
Diệu Nguyên gật đầu đồng ý ngay. Cô giục anh:
- Vậy thì uống nước nhanh đi anh.
- Em sốt ruột đên như vậy sao?
Diệu Nguyên gật gù:
- Em muốn gặp nó ngay thôi. Để hiểu xem là chuyện gì mà khiến nó phải đi
đến quyết định nghĩ làm đến như vậy.
Một lát sau, hai người cũng đã đến nhà Lam Tuyền, người đón hai người là
Mỹ Xuyên, thấy anh Mỹ Xuyên mừng lắm. Cô dồn dặp hỏi:
- Anh đến rồi hả, mời anh vào nhà.
Thấy cô không đá động gì đến Diệu Nguyên,Khải Minh nhắc khéo cô:
- Anh đến đây hai người đó.
Mỹ Xuyên cố tình liếc xéo, Diệu Nguyên:
- Vậy hả, mời vào nhà luôn.
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Diệu Nguyên lên ttếng.
- Chúng tôi đến đây là để tìm Lam Tuyền!
- Không thèm ngó cô, Mỹ Xuyên quay qua hỏi Khải Minh.
- Anh uống nước nhé!
Khải Minh nhìn vào trong như tìm kiếm:
- Cho anh gặpLamTuyền một chút. Tụi mình đang có chuyện cần trao đổi.
Mỹ Xuyên cao giọng:
- Vậy hả? Nhưng rất tiếc là chị tôi không có nhà.
Diệu Nguyên sốt ruột hỏi:
- Lam Tuyền đi đâu cô có hết không?
Liếc ngang cô một cái, Mỹ Xuyên trả lời một cách kiểu cách:
- Tại sao tôi phải nói với cô lâ'chị tôi ở đâu Diệu Nguyên cố dằn lòng:
- Chúng tôi đang rất cần gặp Lam Tuyền. Mỹ Xuyên sừng sộ:
- Nhưng tôi không nói, rồi có làm gì tôi.
- Đưa mắt ngó anh để tìm biện pháp gì đó, Diệu Nguyên nói:
- Tính sao đây anh?
Hai người nhìn nhau bằng ánh mắt thân thiện khiến cho Mỹ Xuyên càng
thêm tức tối:
- Hai người tìm chị tôi, nói là có việc quan trọng ư?
Khải Minh nhỏ nhẹ:
- Đúng vậy. Nên anh cần gặp chị của em gấp.
Mỹ Xuyên nói một cách thản nhiên:
Sáng nay chị ấy đã đến công ty rồi.
Nuốt cơn giận vào lòng Diệu Nguyên gật gù:
- Đúng là sáng nay nó có đến công ty.
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Nhưng mà chỉ để nộp đơn xin thôi việc.
Mỹ Xuyên vẫn nhìn hai người một cách thờ ơ:
- Vậy hả?
Khải Minh nhìn Mỹ Xuyên như cầu khẩn van xin:
- Vì vậy tụi anh cần gặp Lam Tuyền. Tụi anh nghe thân tình gần gũi gớm
nhỉ.
Nghe máu ganh tị dâng lên trong lòng Mỹ Xuyên gắt lên.
- Các người hãy đi ra ngoài mà tìm kiếm, chị ấy không có ở nhà đâu.
Khải Minh vẫn từ tốn:
- Em đừng vậy nữa mà Mỹ Xuyên. Tụi anh có nhã ý tốt cho Lam Tuyền mà
thôi.
Ném cái nhìn thật sâu sắc vào Diệu Nguyên,Mỹ Xuyên hằn hộc.
- Đó chỉ là cái cớ mà thôi!
- Em nói gì vậy Mỹ Xuyên.
Mỹ Xuyên gắt lên:
- Anh đừng có nói nữa. Anh đã hứa gì với em rồi chứ?
Thấy cô xúc động mạnh, nên Khải Minh dỗ dành:
- Em đừng có hiểu lầm như vậy. Anh với Diệu Nguyên chỉ đi tìm Lam
Tuyền mà thôi.
Thấy nói chuyện với cô ta cũng chẳng ích lợi gì nên Diệu Nguyên nắm tay
anh kéo đi:
- Mình về thôi anh. Em sợ lắm rồi.
Khải Minh đi theo sự lôi kéo Diệu Nguyên.
Ra đến ngoài đường Diệu Nguyên thở phào nhẹ nhõm:
- Ôi! Người gì đâu dữ còn hơn bà chằn.
Khải Minh không hề để tâm đến chuyện ấy.
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Anh chép miệng:
- Chẳng biết Lam Tuyền đi đâu nữa.
- Em nghĩ Lam Tuyền đang ở trên lầu. Nhỏ ấy cố tình không cho tụi mình
gặp mà thôi.
- Nói như vậy xem ra mình cũng phải chào thua thôi.
Khải Minh lấy điện thoại ra, anh gọi cho Lam Tuyền :
- Số máy qúy khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Gọi lại sau.
Khải Minh tắt máy, anh thật sự lo lắng:
- Cô ấy đi đâu chứ?
- Nó cố tình không cho mình gặp nhau rồi.
Diệu Nguyên trở về công ty: Nhưng vẫn không có tin của Lam Tuyền.
Việc Lam Tuyền xin nghỉ việc đã loan ra khắp công ty. Đám công nhân bàn
tán xôn xao...
Tuấn Sang gặp Diệu Nguyên, anh hỏi ngay:
- Em với Khải Minh đi đâu mà bỏ việc ở đây vậy?
Diệu Nguyên đáp qua loa:
- Chúng tôi đi ăn thôi mà.
- Đi ăn ngay trong giờ làm việc vậy sao?
- Đang bực mình, Diệu Nguyên nói sẵn:
- Nếu muốn anh cứ trừ tiền lương tôi hôm nay cũng được.
Tuấn Sang lắc đầu:
- Sao em lại nổi nóng với anh như vậy. Anh đâu có làm gì để em phải giận.
Diệu Nguyên khôngthèm nói với anh nữa,mà cô bỏ vào bàn làm việc.
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