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M

ạn Lôi Đặc Sâm là khách sạn năm sao của Mạc gia, ngay từ lúc còn bé

Mạc Ngôn đã bị Mạc gia tuyển định làm người thừa kế của gia tộc, Mạn Lôi
Đặc Sâm là do chính Mạc Ngôn một tay tiếp quản.
Sau đó Mạc Ngôn đã dứt khoát chỉnh đốn và cải cách Mạn Lôi Đặc Sâm,
tiến cử nhà quản lý khách sạn Jake nổi tiếng trong nước để quản lý các hoạt
động của khách sạn, trang hoàng sang trọng cùng với mỹ thực nổi tiếng đã giữ
lại cho Mạn Lôi Đặc Sâm nhiều khách quen, hấp dẫn càng nhiều khách hàng
hơn. Thành phố C là thành phố ven biển, là một thành phố trung chuyển mậu
dịch trong và ngoài nước, là một quần thể khách hàng thương vụ rộng lớn, Mạn
Lôi Đặc Sâm với chất lượng phục vụ của nó, mỹ thực độc đáo, trang thiết bị đầy
đủ, đã trở thành một khách sạn đứng bậc nhất trong lĩnh vực ẩm thực ở thành
phố C. Nói tóm lại, Mạn Lôi Đặc Sâm là một khách sạn lớn với quy mô lớn.
Mạc Ngôn lái xe không nhanh, trên gương mặt không hề gợn sóng lại tụ tập
ngày càng nhiều hàn khí, làm cho người ta không khỏi né tránh.
Mạc Từ ở phía sau nhìn trong gương thấy anh trai không ngừng phóng ra
hàn khí, vỗ vỗ ngực, biết rõ đó là điềm báo anh trai tức giận, trên đường đi liền
trầm mặc không nói, không dám tiến lên đáp chuyện.
Đợi cho đến lúc Mạc Từ cùng Mạc Ngôn đến được Mạn Lôi Đặc Sâm, thì đã
qua hai mươi phút.
Tại cửa ra vào Mạn Lôi Đặc Sâm tụ tập không ít người. Bảo vệ khách sạn
không ngừng cố gắng giữ trật tự ở hiện trường, nhưng lại vô lực ngăn cản đám
người dần dần vây tụ lại.
Mạc Ngôn không kịp đem xe hơi đỗ ở bãi đỗ xe, hung hăng đóng cửa xe lại,
vài bước đi vào, cố sức đẩy nhóm người vây xem. Mạc Từ thấy thế, từ ghế ngồi
phía sau chuyển lên ngồi ghế lái, tay chân lanh lẹ đem xe hơi đỗ vào bãi đỗ xe
khách sạn, rồi vội vàng chen vào đám người.
Quản lý đại sảnh mang mắt kính trên trán thấm mồ hôi không ngừng khom
người, nhìn thấy Mạc ngôn đến, thoáng nhẹ nhàng thở ra, cung kính đón chào:
“Tổng giám đốc, ngài đã tới.” Nói xong liền chỉ hướng nhóm người còn
đang gây chuyện trong đại sảnh.
“Tổng giám đốc, có hai vị khách tham gia hoạt động “Thử vị” của khách sạn,
tiếp đó có một vị tiên sinh nói ra trước được phối liệu của món chính, một vị
tiên sinh khác muộn hơn nói ra thành phần phối liệu, bởi vì phiếu thử cơm
khuyến mãi chỉ có một, chúng tôi như cũ theo thứ tự đưa phiếu thử cơm khuyến
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mãi của Bạch Vân cho vị tiên sinh trả lời trước, nên vị tiên sinh còn lại không
phục, bởi vậy đã xảy ra tranh chấp.”
Các nhân viên an ninh thấy ông chủ đã đến, cũng xuất ra toàn bộ khí lực giữ
gìn trị an hiện trường, vây lại tiến lên, hợp lại cùng một chỗ với nhóm đồng sự
ban đầu, cản lại nhóm người gây sự.
Lúc này, vì số lượng bảo vệ gia tăng, nhóm gây sự trong đại sảnh cũng
ngừng việc huy vũ nắm đấm, buông xuống bàn ghế trong tay. Tiếp đó, từ trong
đám người đi ra một chàng trai quần áo bảnh bao, hiển nhiên đó chính là người
dẫn đầu gây chuyện.
Quản lý đại sảnh ánh mắt né tránh, cầu cứu nhìn về phía Mạc Ngôn.
Mạc Ngôn hiểu ý, cũng không nói thêm điều gì.
Mạn Lôi Đặc Sâm có một hoạt động ưu đãi, khách hàng đến khách sạn chi
tiêu ăn uống trong một tháng sẽ được cấp miễn phí một món chính, nếu người
khách có thể nói ra được phối liệu món chính, thì có thể có được một phiếu thử
cơm khuyến mãi của nhà hàng Bạch Vân, do chính nhân viên khách sạn đặc biệt
đưa đến nhà hàng Bạch Vân dùng cơm.
Hoạt động này đưa ra chưa tới nửa năm, có thể nếm ra được phối liệu trong
món chính đạt được phiếu thử cơm khuyến mãi lác đác không có mấy người.
Cho nên phiếu thử cơm khuyến mãi của Bạch Vân chỉ mỗi cuối tuần mới có.
Tại sao hôm nay lại đụng phải hai người khách nói ra được phối liệu món chính
vậy?
Tầm mắt Mạc Ngôn quét về phía nhóm người phía trong đại sảnh. Sơ lược
hiểu rõ một chút tình huống, nhất thời giận tái mặt, ra hiệu bảo vệ sơ tán đám
người.
Người vây xem thấy người phụ trách khách sạn xuất hiện, cục diện đã ổn
định. Không có trò hay gì nữa để xem, liền tản hết ra.
Mạc Từ lúc này mới nhìn kỹ đại sảnh một chút, nhóm gây sự kia chỉ là động
động nắm tay, phô trương thanh thế thôi, đến cái bàn của khách sạn cũng không
có bất luận tổn hại gì.
“Anh là Tổng giám đốc khách sạn?” Chàng trai áo mũ chỉnh tề cười khẽ lên
tiếng, đứng thẳng ở nơi cách Mạc Ngôn mười mét. Nụ cười trên mặt như là
không hề quan tâm đến thứ gì, nhưng khiêu khích trong mắt dường như nói cho
người ngoài biết, anh ta không phải đang cười.
Đúng vậy, anh ta không phải đang cười.
Mạc Từ đứng ở bên người Mạc Ngôn nghe thấy một âm thanh rất quen
thuộc, toàn thân chấn động, thần kinh căng thẳng.
Cậu vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên được âm thanh này.
Hoài nghi, phẫn nộ kéo tới.
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Sắc mặt Mạc Từ đại biến, hàm răng cắn chặt.
Người này... Người này...
Là kẻ thù lớn nhất của Mạc gia...
Tại sao lại như vậy, khinh địch như vậy xuất hiện ở trước mắt mình.
Mạc Từ nắm chặt bàn tay, ý định làm cho mình tỉnh táo một chút. Trong nội
tâm lại không ngừng ám chỉ bản thân, đó không phải là anh ta, đó không phải là
anh ta...
Đó không phải là anh ta... Thế nhưng tại sao âm thanh lại giống nhau như
thế?
Nếu không phải anh ta, tại sao không dám xoay người sang nơi đó nhìn một
cái.
Có lẽ, không phải anh ta. Có lẽ, chỉ là âm thanh giống nhau thôi.
Mình sợ anh ta, Mạc Từ trong lòng cười nhạo bản thân. Toàn thân đột nhiên
xuất hiện một luồng khí cực nóng, thúc đẩy cậu xoay người sang chỗ đó.
Chỉ là một âm thanh mà thôi, vì sao lại e ngại đến loại trình độ này chứ?
Mạc Từ cười cười, thoáng buông lỏng toàn bộ cơ thể.
Người đó con mắt khép hờ, khóe mắt nhếch lên thoáng mang theo một tia
sắc bén, làm cho người khác có một loại cảm giác bị uy hiếp, khuôn mặt luôn
luôn mỉm cười cùng với biểu cảm lười biếng lại kèm theo một loại ác liệt, đã
che giấu sự sắc sảo không dễ dàng phát hiện.
Là anh ta, dĩ nhiên là anh ta!
Tia sáng trong mắt Mạc Từ chớp động ngày càng mạnh mẽ, đối mặt với
khuôn mặt kia.
Trong nội tâm lửa giận bốc lên như núi lửa phun trào, cuồng nộ cùng căm
hận đan vào một chỗ, khiến cho biểu cảm Mạc Từ có chút vặn vẹo.
Kẻ thù kiếp trước thống hận nhất, lại cứ vô cùng đơn giản mà đứng ở trước
mặt mình.
Cậu có thể tiến lên báo thù, đem tất cả vũ nhục nhục nhã kiếp trước anh ta
gây cho cậu hết thảy trả lại cho anh ta, làm cho anh ta nếm thử cảm giác sợ hãi
khi từ chỗ cao ngã xuống.
Mạc Từ từng ở trong ngôi nhà trệt chật hẹp mà một lần lại một lần nguyền
rủa người này sau này gặp phải tình cảnh bi thảm. Nguyền rủa công ty của anh
ta đóng cửa, nguyền rủa anh ta ra đường gặp xui xẻo.
Thế mà, khi chính thức gặp người này, nguyền rủa độc ác trong đầu tất cả đã
quên mất không còn một mảnh. Thời điểm này trong đầu chỉ còn có mấy sợi
dây ham muốn được gọi là ‘Lý trí’ ngăn lại!
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Các loại kế hoạch đã lên sẵn đều quên hết không còn một mảnh, trong đầu
của cậu chỉ còn có cừu hận.
Đó là cừu hận đã xâm nhập tận cốt tủy.
Người này tuấn tú lịch sự, rất có phong độ quân tử. Mọi người không biết,
dưới lớp quần áo đẹp đẽ đó lại là lòng dạ của lang sói.
Thật muốn nhào tới xé rách lớp mặt đang cười đó.
Mối hận phá gia, mối hận đoạt của.
Mối hận phản bội niềm tin đã trao.
Làm sao có thể quên?
Sức mạnh từ phẫn nộ cùng cừu hận làm cơ thể Mạc Từ run rẩy. Là hưng
phấn, là sợ hãi, hay là kích động?
Trong lòng Mạc Từ các loại tình cảm không rõ đang cuồn cuộn lao ra phân
chia thay đổi thành nhiều loại cảm xúc. Đôi mắt nhấp nháy, vô thức cúi đầu
xuống.
“Anh đã thử nghiệm xong trước phối liệu của vị tiên sinh này?” Ngay lúc
trong nội tâm Mạc Từ đang sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, Mạc Ngôn cố ý giả vờ
như không biết, đối với người danh tính không rõ lại dám gây trở ngại cho
tương lai của khách sạn, trong âm thanh có một chút ngoan lệ.
Loại ánh mắt đó, Mạc Ngôn rất không thích.
“Không, là tôi nói ra sau.” Người nọ cũng không chú ý tới Mạc Từ bên
người Mạc Ngôn, nâng cằm, như là không chút nào sợ hãi hàn khí trên người
Mạc Ngôn.
“Là tôi, là tôi được thử nghiệm trước!” Một thanh âm khác chen vào, đứng
bên cạnh quản lý đại sảnh là một vị rất thời trang, đó là một thiếu niên không
tính là cao, cậu ta đội mũ lưỡi trai màu trắng, lộ ra lọn tóc bị nhuộm thành năm
sáu màu, cái áo hàng hiệu màu sắc rực rỡ của cậu ta làm nổi bật khuôn mặt còn
rất trẻ, nhìn qua chắc khoảng mới hai mươi. Biểu cảm của người thiếu niên có
chút cẩn trọng, tránh đi ánh mắt thăm dò của người nọ, vặn vẹo xoay cổ, nhìn về
phía Mạc Ngôn.
“Tiên sinh họ gì?” Mạc Ngôn hỏi, quản lý đại sảnh đứng trước thiếu niên
thay mặt trả lời, “Tổng giám đốc, vị này chính là Phương tiên sinh, còn vị tiên
sinh kia là Triệu tiên sinh.”
“Ừ.” Mạc Ngôn cũng không có trách quản lý đại sảnh chen vào nói, nhíu
mày, suy nghĩ trong chốc lát, rồi trầm giọng nói: “Triệu tiên sinh có phải là bất
mãn về sự quyết định đánh giá hoạt động của khách, nếu như thế, chúng tôi để
cho đầu bếp của khách sạn làm tiếp một món ăn, làm phiền hai vị tiên sinh nếm
một chút, được không?”
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Mạc Ngôn đối với việc gây chuyện vừa rồi của Triệu tiên sinh không đề cập
tới một chữ, anh biết rõ, dám ở Mạn Lôi Đặc Sâm gây chuyện đều không phải là
kẻ tầm thường. Anh không muốn đem việc nhỏ nhào thành lớn, dù sao bên
trong khách sạn cũng không có bất kỳ tổn thất gì.
Thế nhưng, để người tới cho một cái giáo huấn, vẫn là có thể.
Dù sao Mạn Lôi Đặc Sâm cũng không phải là nơi để cho những thiếu gia
nhà giàu, trong lúc rảnh rỗi thì có thể tùy tùy tiện tiện có thể trêu ghẹo gây sự.
“Thử lại một lần cũng không sao.” Phương tiên sinh lắc đầu, khiêu khích vị
Triệu tiên sinh cái gì cũng không nói, gương mặt bình tĩnh, vậy là đồng ý rồi.
Việc này không nằm trong kế hoạch ban đầu của anh. Xem ra, Mạc gia này,
vẫn là còn có mánh khóe riêng.
Hai vị tiên sinh tranh chấp đều ngồi trên ghế, đầu bếp trưởng của khách sạn
đưa lên món chính rồi mở nắp ra, hơi nóng cùng với mùi thơm truyền ra, nhưng
chỉ dùng mũi để ngửi, thì không thể nếm ra được phối liệu món chính.
“Triệu tiên sinh, Phương tiên sinh, bắt đầu đi.” Mạc Ngôn đứng bên cạnh
bàn ăn, gương mặt vẫn không hề gợn sóng, cảm giác không thể hiện ra bất kỳ
cảm xúc gì.
Người thiếu niên là Phương tiên sinh như trước cầm chiếc đũa, hướng tới
món chính có màu xanh kẹp lên, bỏ vào trong miệng.
Triệu tiên sinh không cam lòng rớt lại phía sau, cũng gắp một miếng bỏ vào
trong miệng.
Hai người biểu cảm khác thường, làm cho quản lý đại sảnh cũng nhịn không
được cười trộm.
Phương tiên sinh vẻ mặt thỏa mãn, khó dằn nổi cấp bách lại gắp thêm một
miếng món chính, bỏ vào trong miệng, khuôn mặt phiếm hồng, thưởng thức
món ngon. Mà Triệu tiên sinh mặt như Quan Công, trực tiếp quăng đũa, muốn
đem món ăn trong miệng một ngụm nhổ ra.
“Ớt... rau cải, đáng ghét!”
Triệu tiên sinh tay chân luống cuống đem nước lạnh trên bàn uống vào trong
bụng, tê tê hít vào mấy hơi, không biết là do cay hay là do tức giận, đôi mắt sắc
bén vậy mà lại hiện ra thủy quang, ánh mắt mang theo đao quang kiếm ảnh đã
suy yếu không ít, lực sát thương trực tiếp xuống không.
Phối liệu món chính được trả lời rất sinh động.
Khóe miệng Mạc Ngôn thoáng giơ lên, lộ ra một nụ cười không nhìn kỹ thì
không thấy. Quản lý đại sảnh ở sau lưng vụng trộm bấm véo lòng bàn tay, oán
thầm không thôi.
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Không nghĩ tới Tổng giám đốc còn là một người phúc hắc thích chỉnh người.
Lại phân phó đầu bếp trưởng làm ra món cay siêu cấp này nọ... Hắc hắc, không
nghĩ tới, không nghĩ tới!
Ha ha, thật sự là hả lòng hả dạ!
Lập tức liền đối với Mạc Ngôn sùng bái cao hơn một tầng.
“Quả ớt, cải thìa, củ cải trắng...” Phương tiên sinh đặt đũa xuống, cầm giấy
ăn lau miệng, một mặt tán dương nói: “Món ăn của Mạn Lôi Đặc Sâm thật sự là
nhất lưu, không nghĩ tới còn có món cay của Mai Sơn, ha ha, không biết Bạch
Vân so với Mạn Lôi Đặc Sâm, cái nào càng tốt hơn?”
Mạc Ngôn không có trực tiếp trả lời, chỉ là gật gật đầu: “Phương tiên sinh
đợi một chút.”
Quản lý đại sảnh hiểu ý, lấy ra phiếu thử cơm khuyến mãi của Bạch Vân,
đưa cho Triệu tiên sinh, khom người nói: “Lần này Triệu tiên sinh nếm ra trước,
phiếu thử cơm khuyến mãi này thuộc về ngài, hoan nghênh ngài đại giá quang
lâm Bạch Vân. Xin hỏi Triệu tiên sinh là muốn chúng tôi tự tay tiếp đưa đến
Bạch Vân hay là tự mình đi đến dùng cơm?” Ông nói ra lựa chọn vô cùng trôi
chảy, không đếm xỉa đến ánh nhìn sắc bén của Triệu tiên sinh, cứng rắn đem
phiếu thử cơm khuyến mãi nhét vào trong tay anh ta.
Từ bên người Mạc Ngôn đột nhiên bộc phát ra một tiếng gầm lên khiến cho
mọi người sửng sốt.
“Không được! Không được đưa cho anh ta phiếu cơm khuyến mãi!”
Đó là âm thanh mang theo tức giận của Mạc Từ. Cậu rốt cục không thể nhịn
được nữa mà bạo phát.
Nửa giờ ngắn ngủi, đã gây cho cậu bao nhiêu dày vò?
Cậu nhịn, vốn tức giận đến mức chạm vào là nổ bị cậu cưỡng chế áp trở về
ngực, tự nói với bản thân một lần nữa, cậu đã không còn là Mạc Từ đầu xanh
ngu ngốc xúc động liều lĩnh trước kia, còn người kia, không phải là kẻ thù của
cậu. Tất cả còn chưa có phát sinh, phải tỉnh táo, phải tỉnh táo...
Nhưng là, lúc người kia chạm vào phiếu thử cơm khuyến mãi của Bạch Vân,
cậu không thể nhịn được nữa. Cảm xúc tiêu cực như sóng biển giống như bài
sơn đảo hải (đào núi lấp biển) trút xuống dưới, làm cho lý trí còn sót chút ít của
cậu hết thảy biến mất.
Cậu còn nhớ rõ, tình cảnh lúc trước là chính cậu dẫn sói vào nhà. Đem quý
công tử phong độ nhanh nhẹn đã giúp cậu giải vây thoát khỏi tình trạng quẫn
bách làm bạn thân, mời anh ta đến Bạch Vân dùng cơm, coi như là cảm tạ.
Người kia lần đầu tiên tiến vào Bạch Vân, vẻ mặt thưởng thức quan sát trang
hoàng của Bạch Vân, trong miệng lại tán thưởng Bạch Vân quả nhiên danh bất
hư truyền. Có thể đến Bạch Vân dùng cơm, thật sự là vinh hạnh.
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Nhưng ai ngờ, chính là ở Bạch Vân, mới khiến cho Triệu Hồng Tu bắt đầu
nảy sinh dã tâm bừng bừng muốn chiếm đoạt Mạc gia!
Bản thân bị bốn bề vây khốn, khi nghèo khổ chán nản, người đó đã lấy giày
da được lau đến bóng loáng dẫm nát trên tay cậu, nâng cằm cao cao, đối mặt với
chất vấn của cậu, lại lấy vẻ mặt khinh miệt trả lời:
“Người nào thấy Bạch Vân, ai cũng nghĩ muốn nuốt lấy nó. Kỳ thật, Bạch
Vân của Mạc gia, mới là cái hợp ý tôi nhất, ha ha, cái này còn phải cám ơn cậu
Mạc Nhị thiếu lúc trước đã dẫn tôi đến Bạch Vân...”
Thành bởi Bạch Vân, bại cũng bởi Bạch Vân. Nguyên lai lúc đó, anh ta đã
có loại tâm tư này!
Họa hổ họa bì nan họa cốt, tri nhân tri diện bất tri tâm(1)! Ai ngờ đến sau này
phản bội Mạc Từ, chiếm đoạt Mạc gia, người cùng phía lại quay lại bắn quân
mình, lại chính là vị bạn thân phong độ nhanh nhẹn?
Cho nên, cậu không thể, cậu không thể để cho cái kẻ thù lớn nhất của Mạc
gia bước vào Bạch Vân một bước!
Tuyệt đối không thể để cho anh ta có cơ hội cùng tâm tư chiếm đoạt Mạc
gia!
Mạc Ngôn cách Mạc Từ rất gần, anh mơ hồ cảm giác được cảm xúc dao
động của Mạc Từ. Cảm giác này, lúc phiếu thử cơm khuyến mãi gián tiếp đưa
đến tay Triệu tiên sinh càng trở nên mãnh liệt.
Mạc Từ tại sao lại phải phản đối kịch liệt Triệu tiên sinh có phiếu thử cơm
khuyến mãi của Bạch Vân như thế?
Mạc Ngôn nhìn thấy em trai nổi giận đùng đùng, muốn tiến lên cùng Triệu
tiên sinh uốn éo đánh thành một đoàn, ý định xé bỏ phiếu thử cơm khuyến mãi.
Không kịp nghĩ nhiều, liền chặn ngang ôm lấy Mạc Từ đang xúc động,
không để cho cậu bị Triệu tiên sinh còn chưa kịp phản ứng làm tổn thương.
Ghi chú:
1. Vẽ hổ chỉ có thể vẽ da không thể vẽ xương, nhìn người chỉ có thể biết
được mặt không thể biết được tâm của người ta. Ý là khuyên ta nên cẩn trọng
khi giao du với ai đó.

Chương 8

P

hẫn nộ là sự căm hận công khai mà ngắn ngủi. Căm hận là sự kiềm nén,

còn phẫn nộ thì duy trì liên tục.
Mạc Từ lúc này có phẫn nộ, có căm hận, dùng sức giãy dụa, cực lực giãy ra
khỏi cánh tay của anh trai trên lưng cậu, trong miệng gào to: “Không được,
không được đưa cho anh ta!”
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Lửa giận phun trào xối vào giữa trái tim, nóng hổi mà đau đớn.
Đôi mắt Mạc Từ được tô điểm thêm bởi lửa giận bị kiềm nén không ngừng,
tỏa sáng rực rỡ.
Hay cho một đôi mắt.
Triệu Hồng Tu đối mặt với hai mắt chứa đầy căm hận của Mạc Từ, có chút
kinh ngạc. Đôi lông mày thon dài như kết lại với nhau, ngay cả vẻ mặt của anh
lúc nào cũng mang theo vui vẻ cũng cứng đờ. Vì vậy, nhìn thấy Mạc Từ còn
đang vung nắm tay xông tới anh, đáy mắt cũng tràn ngập hàm ý.
Ngực bị trúng một đấm, ẩn ẩn đau.
Thật sự là tức rồi! Đây là cố ý làm khó dễ, trong một cái khách sạn năm sao
thậm chí còn có nhân viên quản lý lại công nhiên ẩu đả khách hàng, thật sự là
lớn mật...
Anh Triệu Hồng Tu đời này còn chưa có trải qua vũ nhục đến bậc này!
Càng giận dữ, Triệu Hồng Tu lại càng tỉnh táo.
Anh lạnh lùng đánh giá Mạc Từ bị Mạc Ngôn giữ chặt, như là phát hiện ra
cái gì, mâu quang biến thành thâm u. Đôi mắt theo thói quen nhắm lại, nhưng là
bên môi không hề lộ ý cười.
Anh bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên, lướt qua Mạc Từ bị lôi kéo ra phía sau,
trên quần áo lưu lại nếp nhăn, nghiêm nghị hỏi:
“Đây là đạo tiếp khách của Mạn Lôi Đặc Sâm các anh?!” Bốn chữ sau phát
âm nhấn mạnh thêm, bất luận kẻ nào cũng nghe ra được sự tức giận hung ác
trong lời nói.
Mạc Từ trong ngực Mạc Ngôn còn đang giãy dụa kịch liệt, nghe Triệu Hồng
Tu buông lời nói hung ác, càng kích động hơn. Lực đạo đột nhiên tăng lớn, giãy
ra khỏi cánh tay Mạc Ngôn, đem Mạc Ngôn đẩy ra nửa mét.
“Triệu Hồng Tu! Ở nơi này không chào đón anh! Cửa chính của Bạch Vân,
anh nghĩ cũng đừng nghĩ!” Mạc Từ đỏ mắt, bởi vì kịch liệt giãy dụa mà ngực
không ngừng phập phồng, mặt cậu đỏ bừng, thở hổn hển, ánh mắt giống như
cây đinh, gắt gao nhìn thẳng Triệu Hồng Tu cười lạnh không ngớt.
Nhưng là lời này vừa nói ra khỏi miệng, Mạc Từ ngây ngẩn cả người, mà
ngay cả Triệu Hồng Tu cũng ngây ngẩn cả người.
“Cậu nhận thức tôi?” Triệu Hồng Tu trầm giọng hỏi, trong mắt có vài phần
nghi hoặc, muốn nói là không kinh ngạc là không thể nào.
Anh có thể xác định, bản thân chưa bao giờ thấy qua thằng nhóc con bốc
đồng đang xúc động tức giận bên người vị Mạc gia này.
Bản thân cũng rất ít vào ở khách sạn, một là không cần thiết, hai là không
quen. Lần này bị cha giao phó đến thành phố C cùng một vị khách hàng lớn
thương thảo về hiệp nghị hợp tác, liên tiếp đi bái phỏng nhiều ngày, cũng không
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thấy được thân ảnh của ông ta. Thế là đành phải từ khu biệt thự ở ngoại ô thành
phố C đến vào ở khách sạn cách khách hàng gần nhất, ôm cây đợi thỏ. Mấy
ngày liền chờ đợi làm cho anh mất đi trầm ổn cùng kiên nhẫn thường ngày, trở
nên rất là bực bội. Cho nên mới phải ở trong quá trình thử món ăn mà phát sinh
một loạt các xung đột.
Anh luôn luôn túc trực tại thành phố K, hiếm khi xuất đầu lộ diện. Cũng xem
như là người ở trong vòng xã hội thượng lưu, ít ai biết rõ thân phận của anh.
Vậy mà người này tại sao lại biết tên mình?
Lọn tóc bị nhuộm thành xanh đậm dính bếch trên cái trán trắng nón mang
theo mồ hôi, đôi mắt sắc sảo lóe lên sự sắc nhọn đang quăng cho một cái nhìn
rất không thân thiện, bộ dáng nổi giận nghiến răng như là cùng anh có một cái
thâm cừu đại hận rất lớn.
Triệu Hồng Tu giống như là nghiền ngẫm mà sờ sờ cằm, không để lại dấu
vết dời đi tầm mắt.
Nhóc này thật đúng là như một con sói con luôn luôn bị đoạt thức ăn.
Móng vuốt thực lợi hại.
Ánh mắt hạ xuống, đột nhiên nhìn thấy trên cánh tay nhiều ra vài đường vết
cào, Triệu Hồng Tu lại gợi lên khóe miệng, chuẩn bị nghe Mạc Từ trả lời.
Mạc Từ không nói gì, cái đầu cúi xuống bởi vì vừa rồi không biết đáp lại
như thế nào lại ngẩng lên, mà ánh sáng trong mắt cũng không có ảm đạm đi.
“Ha ha... đường đường uy danh của Triệu gia, có ai không biết. Triệu gia
ngài lại đến đây, nhất định là vinh hạnh cho kẻ hèn này. Nhưng là... ở nơi này
không chào đón anh! Bạch Vân cũng sẽ không hoan nghênh anh!”
Giọng nói vững vàng của Mạc Từ vừa dứt, từ trong miệng cậu liền nhảy ra
lời đối chọi gay gắt.
Nào biết rằng khi kích động rống ra tên của Triệu Hồng Tu, đã không biết
phải che giấu ra sao nỗi khiếp sợ trong lòng.
Cúi đầu giấu đi bối rối, lại không muốn buông tha cho Triệu Hồng Tu,
nhưng mà đầu nóng lên, không nghĩ được nhiều, lung tung lấy chút lý do để lấy
lệ.
Đúng vậy, hiện tại. Cậu không biết Triệu Hồng Tu, Triệu Hồng Tu cũng
không biết cậu.
Lúc này đây, bọn họ là hai người không quen nhau.
Bản thân từ chỗ nào nghe được ‘Uy danh hiển hách’ Triệu Hồng Tu của
Triệu gia cơ chứ? Mạc Từ ngừng suy nghĩ, lại không hiểu sao nổi lên hoảng hốt.
Đây là một lời nói dối được nói ra mà không tốn một chút hơi sức cân nhắc
nào.
Triệu Hồng Tu tâm cơ sâu nặng, chắc chắn đoán được.
www.vuilen.com

40

Tác Giả: Phù Diêu Trực Thượng

MỸ VỊ NHÂN SINH

Nhưng khi tâm tình cực xấu cứ ùn ùn mà kéo đến, cậu đã mất đi lý trí, rốt
cuộc nhịn không được cùng Triệu Hồng Tu động thủ.
Người này, chung quy luôn làm cho bản thân không khống chế được.
Mạc Từ quay đầu, không nhìn Triệu Hồng Tu, cho dù có xông lên thì anh
trai cũng đã chế trụ cổ tay cậu.
“Cậu là ai?”
Triệu Hồng Tu ngoài ý muốn nói ngữ điệu lạnh như băng, lời nói vụng về
của Mạc Từ khi thốt ra đã bị nhìn thấu, làm anh ngạc nhiên chính là, Mạc Từ tại
sao lại nhận ra anh, nhận ra người rất hiếm khi tham gia các buổi dạ tiệc của
Triệu gia?
Trái lo phải nghĩ, trong đầu tìm tòi đều không ra nửa điểm tin tức của người
này. Triệu Hồng Tu không hiểu sao bỗng nhiên cảnh giác, nhìn thẳng Mạc Từ
được Mạc Ngôn ngăn cách bảo vệ ở phía sau, cấp thiết muốn biết rõ nguyên
nhân.
Mạc Ngôn ở bên cạnh một mực không nói gì nghiêng người, nhẹ nhàng nắm
chặt cổ tay Mạc Từ, cho một cái an ủi. Bao quát lại toàn bộ tình hình, Mạc
Ngôn tuy rằng cảm thấy bất ngờ trước sự tức giận của em trai, nhưng vẫn tỏ ra
là đã hiểu.
Mạc Từ luôn luôn xúc động dễ nổi giận, có lẽ là cùng vị Triệu tiên sinh này
từng có qua mâu thuẫn tranh cãi. Thấy Mạc Từ cắn chặt hàm răng, bộ dáng đối
chọi gay gắt, mâu thuẫn cùng người này xem ra cũng không phải là vô cùng đơn
giản mà hóa giải.
Bất quá, chỉ cần anh đang ở đây, người này cũng đừng nghĩ muốn thương
tổn Mạc Từ nửa phần. Mặc dù mâu thuẫn là do Mạc Từ khơi mào trước, nhưng
ở bên cạnh anh, thân là anh trai Mạc Từ nên được anh che chở.
“Cậu ta là em trai của tôi, Triệu tiên sinh.” Mạc Ngôn thay Mạc Từ trả lời
một cách máy móc, một mặt quan sát thần sắc trên mặt của Triệu Hồng Tu, để
chuẩn bị nói ra lời tiếp theo.
Ngón tay Mạc Từ khoát lên cổ tay của anh, nhẹ nhàng động vài cái. Mạc
Ngôn dừng lại, tay kia từ trong túi áo lấy ra một chiếc khăn tay được gấp chỉnh
tề, ở góc độ người khác nhìn không thấy, vụng trộm nhét vào lòng bàn tay Mạc
Từ, sau đó buông lỏng cổ tay Mạc Từ ra.
Mạc Từ khi còn bé làm cho cha tức giận, lúc giằng co với nhau, luôn đứng ở
phía trước anh, móng tay đâm vào lòng bàn tay, để chống lại sự tức giận của
cha, vừa sợ hãi lại vừa quật cường.
Nó ở trước mặt cha luôn bày ra sắc thái quật cường, cho dù là sai rồi cũng
muốn nâng cao ngực, không nói lời nào đối lập với cha mắt to trừng mắt nhỏ,
không chịu lui về sau một bước.
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Cha cho tới bây giờ đều là bị quật cường của Mạc Từ làm cho tức giận đến
quăng vỡ chén trà, căm giận đứng dậy, để lại Mạc Từ một mình đứng trong thư
phòng. Thật không nghĩ, nếu đổi góc độ nhìn Mạc Từ quật cường, chính là thấy
ngu ngốc một cách đáng yêu.
Mạc Từ nói năng không tốt, không biết nhượng bộ. Nó chỉ là không biết làm
thế nào để giải thích ngọn nguồn với cha, kỳ thật trong đầu đã sớm đặc thành
một đống. Bằng không tại sao lại giống như một con vịt ngốc với cái cổ cứng
ngắc, không nói được lời nào?
Đối mặt với tức giận của cha, Mạc Từ nhỏ tuổi có lẽ là sợ hãi. Cho nên mới
phải đem móng tay đâm vào lòng bàn tay, khiến cho nó không bị sợ nữa. Cha
đứng ở phía trước Mạc Từ nên không nhìn thấy, mà cử động ở sau lưng Mạc
Từ, chỉ có anh là nhìn thấy rõ ràng nhất.
Một hồi phát hỏa xong, thường vào lúc đêm khuya khi đã đi ngủ, Mạc Ngôn
cầm thuốc mỡ Đạt tẩu chuẩn bị, bôi thuốc lên lòng bàn tay chảy máu đầm đìa
của Mạc Từ, nghe tiếng Mạc Từ kêu đau thoát ra từ kẽ răng.
Từ đó về sau lúc cha tức giận, Mạc Ngôn chung quy trước tiên là nhét vào
trong tay Mạc Từ một cái khăn tay mềm mại, không để cho móng tay cho chút
dài của Mạc Từ làm bị thương bàn tay.
Trên người Mạc Ngôn luôn mang theo một cái khăn tay, dĩ nhiên đã trở
thành thói quen.
“Cậu quen biết tôi.” Triệu Hồng Tu khẳng định nói, trong giọng nói nhiều
hơn vài phần lạnh lẽo, anh cũng không có nhìn thấy hỗ động giữa hai anh em,
đối với hành bảo hộ của Mạc Ngôn có chút bất mãn, giải thích như thế không
phải điều anh muốn.
“Trèo cao không tới được!” Âm thanh Mạc Từ lớn hơn nhiều, nhưng mà
Mạc Ngôn cũng không để cho cậu đối chọi gay gắt tiếp nữa.
Mạc Ngôn biết rõ vị Triệu tiên sinh này sẽ không từ bỏ ý đồ. Lúc này, không
để cho mâu thuẫn tiếp tục phát triển, mới là phương pháp giải quyết tốt nhất.
“A Từ, im miệng.” Âm thanh Mạc Ngôn áp đi Mạc Từ, trở nên nghiêm khắc.
Anh xoay người, nhìn sang Triệu Hồng Tu:
“Vị Triệu tiên sinh này, em trai của tôi cũng không nhận ra anh, có lẽ... Anh
lớn lên rất giống một người bạn đã từng tranh cãi với em tôi, nên em tôi nhất
thời hoa mắt nhận lầm. Tạo thành một thương tổn ngoài ý muốn đối với cá nhân
Triệu tiên sinh, tôi thật xin lỗi. Ở này, tôi thay em trai tôi, thay cho Mạn Lôi
Đặc Sâm hướng anh xin lỗi, hy vọng anh có thể tha thứ cho sự lỗ mãng của em
tôi.”
Mạc Ngôn cúi đầu hạ mắt làm cho lửa giận Mạc Từ vừa mới đè xuống lại
‘Vọt’ một cái bay lên, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì anh trai phải xin lỗi tên kẻ
thù này?
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Không đợi anh ta lên tiếng, Mạc Ngôn liền kéo cậu đến trước mặt Triệu
Hồng Tu, ngữ điệu bình tĩnh nói: “Mạc Từ, còn không mau xin lỗi Triệu tiên
sinh!”
“Anh hai...” Giọng nói Mạc Từ lập tức yếu xìu, khó có thể tin nhìn anh trai,
cậu vẫn cho là anh trai đứng về phía cậu, tại sao... Tại sao phải bắt cậu xin lỗi?!
“Còn không xin lỗi!” Mạc Ngôn nhìn về phía Mạc Từ, lời nói hơi có chút
sâu xa.
Mạc Từ bắt được suy nghĩ khó xử của anh trai, không khỏi sững sờ. Xúc
động lỗ mãng, tiếp đến là tức giận điên cuồng, cũng làm cho anh trai cùng Mạn
Lôi Đặc Sâm gặp phải phiền toái không cần thiết.
Nhưng là... hướng kẻ thù cúi đầu, thật sự là khuất nhục đến cực điểm! Vũ
nhục đã chịu phải một đời, cậu không muốn lặp lại một lần nữa!
Ánh mắt của anh trai lại làm cho cậu xúc động, lập trường nguyên bản liền
dao động.
Nội tâm Mạc Từ đấu tranh kịch liệt.
Cậu phải đưa ra lựa chọn.
Mạc Từ đắn đo suy nghĩ một lát, xem xét lợi hại, rốt cuộc cúi đầu. Không có
nhìn ánh mắt lạnh lẽo của kẻ thù, tay phải ở sau lưng gắt gao nắm khăn tay,
dùng giọng nói bản thân cho rằng rất hòa nhã nói xin lỗi.
Mạc Từ nhắc nhở chính mình: Giờ phút này phải nhẫn nại, sau này mới có
thể mở đường cho thành công.
“Triệu tiên sinh, vừa rồi là tôi nhìn lầm rồi... Tôi rất... Rất xin lỗi.”
Triệu Hồng Tu không nói gì, nhìn thấy bộ dạng phục tùng hạ mắt của Mạc
Từ trong nội tâm lại hiện lên một tia khoái ý.
Xem ra Mạc Từ vẫn là một người chưa hết được tính trẻ con, là Tiểu thiếu
gia được anh trai yêu thương che chở. Cũng không có thân phận bối cảnh phức
tạp, là anh suy nghĩ nhiều...
Kỳ thật cơn giận vừa rồi cũng không tạo ảnh hưởng quá lớn đến anh, mục
đích của anh, chỉ là muốn để Mạc Từ nói ra tại sao lại nhận ra anh thế thôi.
Về phần xin lỗi, anh thật không ngờ một con sói con có móng vuốt sắc bén
lại chịu cúi đầu.
Là một thu hoạch ngoài ý muốn.
Triệu Hồng Tu nheo hai mắt lại, rồi nói: “Thật sự là có đối thủ cùng tôi lớn
lên rất giống nhau?”
Mạc Từ kinh ngạc, lập tức ngẩng đầu lên, đấu tranh nhẫn nại trong đáy mắt
toàn bộ vẫn chưa biến mất hết, nên biểu cảm của cậu nhìn qua hết sức mê mang
bất lực.
www.vuilen.com

43

Tác Giả: Phù Diêu Trực Thượng

MỸ VỊ NHÂN SINH

“Ờ... có.”
Triệu Hồng Tu nhất nhất thu hết vào mắt. Nhìn Mạc Từ vụng về che giấu bất
lực trên mặt, ánh sáng trong đôi mắt mờ mờ đi, lại phải treo lên một nụ cười
đúng mực.
“Thấy cậu xin lỗi có nhiều phần chân thành như thế... Tôi không tức giận
nữa.”
Mạc Ngôn thở dài, để quản lý đại sảnh dẫn Mạc Từ vào ở phòng nghỉ của
chính mình. Rồi hướng Triệu Hồng Tu nhẹ gật đầu, lại gọi điện thoại đến Bạch
Vân, mời Triệu Hồng Tu dùng bữa thay cho hành động xin lỗi.
Triệu Hồng Tu khoát tay, tỏ vẻ bản thân cũng không để ý. Kỳ thật tận đáy
lòng là muốn để bản thân ngẫm nghĩ lại một chút, không có khả năng cùng một
thằng nhóc còn chưa trưởng thành phát sinh xung đột, chính là quả nhiên vẫn
chưa đạt được yêu cầu của cha, có chút mất ổn trọng.

Chương 9

M

ạc Từ ngồi yên trong chốc lát, cũng không nhìn thấy anh trai lên lầu.

Tự mình một mình đợi ở trong phòng nghỉ suy nghĩ miên man, ngực một lần
nữa bình ổn lên xuống, sóng lớn mãnh liệt vừa rồi đã rút đi như thủy triều rút
nước. Căm hận cùng phẫn nộ cũng nhập vào huyết quản, lúc này, đại não giống
như là thiếu oxy, vô cùng trống rỗng mê mang.
Cúi đầu trước kẻ thù... Đó là chuyện Mạc Từ chưa bao giờ nghĩ tới. Cho dù
là ở kiếp trước khi bất lực nhất, quẫn bách nhất, cậu cũng không cúi đầu trước
Triệu Hồng Tu.
Tôn nghiêm đã hoàn toàn bị chà đạp, nếu lại cúi đầu, vậy không còn là cậu
nữa.
Vô số ngày lẫn đêm, ở trong chăn đơn tự nhủ với bản thân, không được cúi
đầu.
Cho dù lưu lạc đầu đường, cho dù phải tìm việc khắp nơi, cho dù là tới
đường cùng... Mạc Từ đã nghĩ tới vô số kết cục, còn là suy nghĩ theo hướng
xấu, nên tinh thần cứ một ngày lại một ngày sa sút đi xuống.
Khi đó Mạc Nhị thiếu tồn tại trong trí nhớ của người khác là một người ương
ngạnh hống hách.
Quá khứ có vẻ vang đến đâu, cũng chỉ là quá khứ.
Cậu một mực tự nhủ với bản thân, ngay cả khi cậu không còn gì để mà kiêu
ngạo ngang ngược.
Nhưng mà hôm nay... Cậu lại cúi đầu trước Triệu Hồng Tu.
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Hai chữ xin lỗi, là kiềm nén trong lòng lẩm nhẩm hơn mười lần mới nói ra
được.
Giống như bị nghẹn ở cổ họng, cho đến cuối cùng, Mạc Từ cũng không rõ
hai chữ ‘Xin lỗi’ này là ở trong lòng thốt lên hay là dùng miệng nói ra.
Triệu Hồng Tu có loại biểu tình gì, cậu không muốn nhìn thấy. Nói lời xin
lỗi xong, lúc đó Mạc Từ hận không thể rời đi ngay lập tức, không muốn cùng
người này lại ở cùng một chỗ.
Tuy rằng khi đó cảm thấy khuất nhục đến không thể chịu được, nhưng hiện
tại tĩnh tâm lại, thấy bản thân có phải là còn quá non nớt.
Cậu rõ ràng có thể mang lên một mặt nạ hoàn mỹ đã được tôi luyện trong
cuộc sống gian khổ, chỉ cần cúi đầu một cái, nói một câu trái lương tâm là ổn
rồi. Thế mà tại sao lại muốn cùng Triệu Hồng Tu phát sinh mâu thuẫn... Lúc
kích động nhất lại làm sai một chuyện rất đơn giản chính là tiết lộ bí mật.
Cậu làm sao có thể ở cùng một chỗ với vị Triệu gia này...
Làm sao quen biết kẻ thù còn chưa phải là kẻ thù...
Phải nói như thế nào, lời nói dối này mới có thể trọn vẹn, để giải thích với
anh trai?
Trong đầu Mạc Từ rất rối loạn, không biết phải làm như thế nào cho đúng,
vừa ngóng trông anh trai đi lên, lại không muốn anh trai đi lên để hỏi thăm
chuyện này.
Ngón tay xoắn cùng một chỗ, giày vò chiếc khăn tay màu xanh đậm anh trai
đưa cho cậu. Năm đầu ngón tay cứ nắm rồi thả, chỉ rõ bối rối trong lòng của chủ
nhân.
Cậu muốn chính là người nhà bình an, Mạc gia phồn thịnh.
Những chuyện trải qua ở đời trước, tuyệt không được tái diễn.
Điều cậu muốn làm chẳng qua là duy trì kinh doanh của Mạc gia, làm theo
nguyện vọng trước đây của cha mà sống một cuộc sống yên bình an ổn.
Bất luận người nào có uy hiếp đến Mạc gia thì đều đề phòng sớm, không thể
dẫm vào vết xe đổ.
Nhưng mấu chốt của vấn đề là, Triệu Hồng Tu nếu không có động thủ, cậu
động thủ như thế nào đây?
Nếu Triệu Hồng Tu không có tâm tư như thế, cậu làm sao mà suy đoán
được?
Mạc Từ càng nghĩ, càng bực dọc. Rốt cục nhịn không được từ trên ghế sô
pha đứng dậy, mở cửa phòng nghỉ ra đi vào thang máy xuống lầu.
Cậu muốn tránh anh trai, về nhà để sắp xếp lại câu trả lời.
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...
Mạc Từ xuống đến lầu hai, chuẩn bị đi cầu thang để tránh gặp mặt anh trai.
Cầu thang thoát hiểm cách thang máy một hành lang thật dài, Mạc Từ cũng
không thấy đi một đoạn như thế rất phiền toái.
Xuyên qua hành lang rồi cua mấy vòng.
Nhìn thấy một đôi nam nữ ngăn trở hơn phân nửa lối đi nhỏ, nghiêng ngả ở
phía trước, lôi kéo ôm ấp, không... phải là rất thân mật, không khỏi nhăn mày
lại.
Người đàn ông say rượu đang ôm lấy một cô gái quần áo hở hang, chiếc váy
ngắn đến tận mông, để lộ ra đôi chân thật dài, từ xa đã ngửi thấy một mùi nước
hoa gay mũi.
Người đàn ông một tay khoát lên trên lưng cô gái, cứ chốc lát lại không
ngừng vuốt ve qua lại, làm cho cô gái đang bị ôm phải oán trách vài tiếng,
nhưng thân thể lại run rẩy, vô cùng quyến rũ. Lại không quan tâm ở đây là một
nơi công cộng, dùng lời ngọt ngào nói với người đàn ông: “Muốn làm trước khi
vào phòng sao!”
Người đàn ông hắc hắc cười khan vài tiếng, lại ở trên người cô gái ngắt
mạnh một cái, rước lấy một tiếng rên yêu kiều.
Mạc Từ cách bọn họ còn có một khoảng ngắn, ở trong không gian tương đối
chật hẹp tất nhiên nghe thấy lời đối thoại của hai người. Nhìn xem bóng lưng
của bọn họ, hai hàng lông mày vô thức co rút, Mạc Từ muốn mau một chút vượt
qua bọn họ xuống lầu.
Mạn Lôi Đặc Sâm khi nào có cái loại khách không có phẩm vị này? Giữa
ban ngày ban mặt miệt mài hoang dục.
Tựa hồ nghe thấy tiếng bước chân phía sau, cô gái chuyển động đầu, uốn éo
cổ nhìn người phía sau. Đối diện với ánh mắt chán ghét của Mạc Từ, nhãn tình
lập tức sáng lên.
Không chút nào dây dưa đẩy người đàn ông còn đang dựa trên người mình,
nghiêng người chạy tới chỗ Mạc Từ, bộ ngực đong đưa, vô cùng gây chú ý.
Hành động như thế làm cho Mạc Từ càng thêm không vui, vô thức tránh đi cô
gái.
“Nhị thiếu! Anh làm sao lại ở chỗ này...” Cô gái hình như quen biết cậu, âm
thanh mời gọi nhiệt tình làm cho Mạc Từ khó có thể tiếp nhận. Đối với loại con
gái quần áo hở hang này cậu từ trước đến nay đều là kính nhi viễn chi (kính
trọng nhưng không gần gũi), phải biết rằng kết cục nghèo túng trước kia, cũng
là do những cô gái thiên kiều bá mị lại vô tình vô nghĩa như thế này ban tặng.
Các cô ấy coi trọng chính là túi tiền của cậu, cũng sẽ không thật tình thích
cậu. Cô gái này mặc dù diện mạo ngọt ngào, nhưng một đôi mắt hạnh thật to
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không ngừng chớp đối với cậu phóng điện, bộ dáng gợi tình của cô ta làm cho
hình tượng giảm bớt đi nhiều.
“Nhị thiếu người ta thiệt nhiều ngày không gặp anh nha, anh không nhớ em
sao?” Cô gái thấy Mạc Từ bất vi sở động, bộ dáng không nói lời nào, nên có
chút do dự. Hay là đánh bạo, thừa dịp Mạc Từ không kịp phản ứng quàng lên cổ
của cậu, cặp môi đỏ mọng dán lên mặt của Mạc Từ.
“Con đàn bà thối! Dám đẩy tao!” Người đàn ông bị cô gái đẩy vào vách
tường, lảo đảo lắc lư đứng lên, quát cô gái.
Đồ dâm đãng, thậm chí ả ta dám câu ba đáp bốn (lẳng lơ)...
Đầu óc người đàn ông mới thanh tỉnh một chút liền đi về phía trước vài
bước, đầu chảy máu, mắt đỏ ngầu chuẩn bị cho cô gái một bạt tai.
Nhưng sau khi thấy hình dáng người con trai mà cô gái đang ôm lấy, liền
ngừng lại bàn tay đang ở không trung, trong mắt hiện lên một tia ngạc nhiên vui
mừng, “Nhị thiếu?”
Người đàn ông cười cười, mùi rượu phun lên người Mạc Từ, đôi cánh tay
đẩy cô gái bám dính trên người Mạc Từ ra, thân thiện chào hỏi: “Nhị thiếu, cậu
mấy ngày hôm trước sao không tiếp điện thoại của tôi?”
Xem ra hai người này đều biết cậu. Nhưng là, Mạc Từ không hề có ấn tượng
với hai người có hành vi phóng túng này.
Cậu không biết bọn họ.
Mạc Từ đem trí nhớ trong đầu lọc một lần, vẫn là không có nửa điểm ấn
tượng.
Hai người đối với Mạc Từ lãnh đạm rất là kinh ngạc, từ lúc bắt đầu Mạc Từ
đã không có lên tiếng, một mực lạnh lùng nhìn xem bọn họ, như là không biết gì
hết.
Thế nhưng, đây rõ ràng là Nhị thiếu mà. Vị kia của Mạc gia cùng Nhị thiếu
tướng mạo có chỗ nào giống đâu.
“Nhị thiếu? Cậu mấy ngày nay không đi quán bar, những Yêu tinh nhỏ này
đều ngóng trông cậu tới.”
Người đàn ông tinh tế đánh giá Mạc Từ, cũng không phát hiện ra dị trạng,
nên vẫn như cũ tỏ vẻ vui đùa với Mạc Từ, “Nhị thiếu không đến, các cô ấy luôn
hướng tôi đòi người, Nhị thiếu lại không tiếp điện thoại của tôi, làm cho tôi
chẳng biết đâu mà tìm? Ai, Nhị thiếu, cậu hôm nay không đi không được à!”
“Đúng vậy đúng vậy. Anh không đến người ta cảm thấy thật tịch mịch.” Cô
gái dùng đôi mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Mạc Từ, một bên lấy tay an ủi ngực,
tỏ vẻ bản thân tịch mịch cùng khó chịu trong lòng.
“Tịch mịch?” Như là nghe được chuyện cười buồn cười nhất, Mạc Từ cười
nhạo một tiếng. Nụ cười đọng lại rất lâu trên mặt cậu, nhưng không có cảm giác
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ánh mặt trời như trước kia. Trong nụ cười của Mạc Từ có vài phần âm lãnh, làm
cho thần trí hai người lập tức quay về.
“Nhị thiếu...” Sắc mặt cô gái thay đổi, đôi bàn tay đẹp ở trên ngực buông
xuống.
“Nhị thiếu đừng nóng giận, đàn bà sao, cũng không phải không có, Lina cái
đồ dâm đãng này không đáng để cậu sinh khí, đợi lát nữa, đợi lát nữa tôi tìm
một người còn tốt hơn cho cậu.”
Người con trai lập tức phản ứng nói giải thích, trên mặt đầy vẻ cười mỉa,
“Nhị thiếu, Lina người đàn bà này sớm đã câu ba đáp bốn, tôi Tôn Hải Bằng đã
sớm thay cậu thấy không đáng! Hôm nay cậu cũng đã chứng kiến diện mục thật
của cái đồ dâm đãng này, loại phụ nữ không có trinh tiết, bốn phía cho cậu
mang nón xanh (cắm sừng!), anh em tôi khuyên cậu nên chia tay đi.”
Tôn Hải Bằng? Tên này... đầu Mạc Từ lóe lên linh quang, như là nhớ lại cái
gì đó.
Tôn Hải Bằng là một vị trong đám hồ bằng cẩu hữu cậu kết bạn khi còn trẻ,
là một người lõi đời khéo đưa đẩy, đi lên từ trong giới hỗn tạp, rất có nhân
duyên.
Bất quá... là loại người tiêu chuẩn của phái hai mặt, đều là một dạng có mới
nới cũ. Điểm này, là lúc sau khi Mạc Từ nghèo túng mới nhận ra được. Đáng
tiếc sau khi thấy rõ chân diện mục của người này, thì đã quá trễ...
Hiện tại lại nghe thấy luận điệu quen thuộc của gã, không vui ở trong lòng
Mạc Từ bành trướng ra rất nhiều, cằm của cậu căng chặt, ra vẻ một bộ dáng tức
giận, chuẩn bị hù dọa một chút hai người đang thông đồng.
Phụ nữ sao... hừ, với yêu thương nhung nhớ của loại phụ nữ này cậu chưa
từng để tâm!
“Chia tay sao? Tôi thấy anh sớm đã vừa ý cô ấy! Tôi tương đối tin vào hai
mắt của mình hơn.”
Mạc Từ trừng mắt người con gái ‘Nhu nhược’ đang tìm nơi chuẩn bị dựa vào
trong lòng ngực cậu, giọng nói lạnh băng, như là đánh trên dụng cụ kim loại,
làm cho thần kinh của người khác xiết chặt.
“Nhị thiếu... Không phải, tôi làm sao lại vừa ý cái đồ dâm đãng này, anh em
tôi chỉ muốn thay cậu dạy dỗ Lina một cái, để cho ả thu liễm một chút. Cậu nhìn
thấy đều là...” Tôn Hải Bằng kích động giải thích, lời còn chưa dứt lại bắt được
Lina bên người Mạc Từ đang bị dọa chân mềm nhũn, nặng nề mà vung cho ả
một cái tát, đem tóc ả nắm chặt, hung ác nói với ả:
“Cô nói là không đúng đi!”
Cô gái đã sớm lo sợ tới mức mất bình tĩnh, liên tục nói: “Đúng, không...
đúng...” Thiên kiều bá mị vừa rồi không còn sót lại điểm gì, trên khuôn mặt
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trắng nõn bị in một dấu ấn bàn tay thật to, mí mắt màu xanh sau khi được tưới
bằng những giọt nước mắt cũng nhòe ra, trở nên vô cùng chật vật.
“Hừ, không phải cho tôi đội nón xanh? Tôi vừa rồi ở phía sau nhưng là thấy
được thanh thanh sở sở...”
Mạc Từ còn chưa nói hết, giọng nói Tôn Hải Bằng đã chen vào.
“Nhị thiếu tin tưởng tôi, vợ của bạn không thể động, tôi làm sao lại làm ra
chuyện như thế... Đều là do cái đồ dâm đãng này! Đều là do Lina câu dẫn tôi
trước!”
“Không, em không có, em không có!” Cô gái hình như ý thức được cái gì,
giọng nói sắc nhọn nhất thời áp đảo âm thanh nổi giận của người đàn ông.
Tôn Hải Bằng lập tức phun trào, mắng to vài câu tiện nhân, đem mặt Lina
đánh đến kề sát trên vách tường mà còn chưa hết giận.
“Phải không?” Mạc Từ ngửa đầu, giả vờ như không thấy trò khôi hài này,
môi vểnh cong một cái, còn có chút không hài lòng, tiếp tục đe dọa.
“Ngày đó anh gọi điện cho tôi, tôi không có nhận là vì điện thoại hết pin...”
“Lúc đó, anh không phải là muốn xác nhận tôi có hay không cùng Lina qua
đêm, sau đó tận dụng khoảng trống đó cùng Lina ở cùng một chỗ?”
Mạc Từ đem chữ cuối cùng đọc vô cùng nhẹ, giống như trọng lượng của
lông vũ nhưng khi đặt ở trong lòng của hai người, trọng lượng trở nên rất nặng.
Mạc Từ rất hài lòng nhìn sắc mặt của hai người đỏ lên, đỏ chuyển sang xanh,
sau lại biến thành trắng bệch, chỉ thiếu chút nữa là vỗ tay. Chắc hẳn đại sư biểu
diễn xuyên kịch đổi mặt cũng sẽ không đặc sắc bằng hai người này.
“Nhị thiếu, không phải. Cậu phải tin tôi, cậu tin tôi...” Tôn Hải Bằng đã quên
phải giải thích như thế nào, chỉ là lặp lại mấy câu nói đó, Mạc Từ một lời nói ra
bí mật nhỏ trong lòng của gã đã làm gã đại loạn một trận trong lòng, chẳng lẽ
Nhị thiếu phái người giám thị gã? Hay là Lina?
“Ha ha, nói đùa, Hải Bằng anh đừng tưởng thật.” Mạc Từ che miệng, ở sau
tay che nở một phen cười to.
Không thể tưởng tượng được trả thù người, đem người khác làm niềm vui là
một điều thú vị có thể làm cho người ta tâm tình sung sướng.
Mạc Từ không có tâm tư phức tạp như của Tôn Hải Bằng, cậu cũng không
nghĩ nhiều được như vậy, đơn thuần là thấy đại loạn trong lòng người ta, sắc
mặt kịch biến đã là ngoài ý định thăm dò rồi. Trước kia cậu chỉ biết chụp lấy đôi
nam nữ này, một trận hành hung là xong chuyện.
Không ngờ nhìn hai người phản bội, ôm cánh tay ở một bên xem kịch mới là
vui sướng nhất, trút được hết giận nhất.
www.vuilen.com

49

Tác Giả: Phù Diêu Trực Thượng

MỸ VỊ NHÂN SINH

Mạc Từ trong lúc nhất thời tìm được niềm vui thú, đúng lúc ngừng lại cái gọi
là hoài nghi, vỗ vỗ Tôn Hải Bằng đang kinh hồn mất bình tĩnh, làm ra vẻ trấn
an.
“Nhị thiếu tin tôi?” Tôn Hải Bằng lau mồ hôi lạnh không có trên đầu, thoáng
thở dài một hơi.
“Ừ, tôi nói bậy thôi, đừng coi là thật.” Mạc Từ cười cười, thu hồi cánh tay
đặt ở trên vai Tôn Hải Bằng.
Tảng đá lớn trong ngực Tôn Hải Bằng thả lỏng rơi xuống, vỗ vỗ ngực, nâng
dậy cô gái ngã nhào trên đất, đối với Mạc Từ cười gượng: “Vừa rồi một hồi
kích động, ha ha, ra tay có điểm nặng, Nhị thiếu đừng trách móc.”
“Không có, tôi cũng đã sớm muốn cùng Lina chia tay, cô ấy từ nay về sau
với anh hay là theo tôi, tôi đã không quan tâm. Vì cô ấy mà làm cho anh em
chúng ta trở mặt, thật không đáng.” Mạc Từ mở tay ra, đồng tình nhìn thoáng
qua cô gái hết sức chật vật, lắc đầu.
“Đúng vậy đúng vậy, Nhị thiếu, vậy hôm nay... cậu còn đi quán bar không?
Anh em đã một thời gian dài không có gặp mặt.” Tôn Hải Bằng hỏi thăm Mạc
Từ, tin tưởng lí do thoái thác của Mạc Từ, nếu vì một người đàn bà không đáng
tiền làm căng chuyện, thì quá không đáng.
Mạc Từ cau mày, suy nghĩ trong chốc lát, nếu anh trai biết cậu lại đi quán
bar, thâu đêm không về, không biết lại nghĩ như thế nào?
Thật vất vả làm cho bọn họ đối với ấn tượng của bản thân hơi có thay đổi,
nếu lần nữa ‘Phá giới’, anh trai cùng cha nhất định sẽ đối với cậu thất vọng lần
nữa...
Nhưng là theo chân đám hồ bằng cẩu hữu này nói rõ ràng, chặt đứt liên lạc
có vẻ khá hơn.
Quán bar, không đi được.
Nhưng hôm nay, để sớm giải quyết một chút phiền toái, vẫn là nên đi.
Mạc Từ suy nghĩ kế sách, gật gật đầu, đồng ý lời mời của Tôn Hải Bằng.
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