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Phần 2: Thích

P

hương Hồi nói: “Hồi đó bọn em không bao giờ nói đến từ yêu, yêu là từ

xa vời, nặng nề biết bao. Bọn em chỉ nói thích, kể cả thích cũng là thích vụng
thích trộm”.
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P

hương Hồi nói, cô là người không giống không nhan sắc nhất trong số tất

cả các bóng hồng của Trần Tầm. Nếu phải đưa một tính từ thì cùng lắm cô chỉ
được miêu tả là thanh tú.
Tôi rất hiểu, cái gọi là thanh tú thật ra cũng chỉ là lời khen theo phép lịch sự.
Hàm nghĩa sâu xa của câu nói này là, cô gái này không xinh đẹp, bình thường,
rất bình thường.
Dĩ nhiên, tôi cảm thấy cô nói như vậy là hơi khiêm tốn. Mặc dù Phương Hồi
không phải là mĩ nhân sắc nước hương trời, nhưng rất có duyên. Tôi cảm thấy
vẻ đẹp này của cô bắt nguồn từ những chuyện đã xảy ra trong quá khứ của cô,
những tình cảm đó lắng đọng lại, tạo ra sự cuốn hút đặc biệt trên con người cô.
Bởi, tôi không biết hồi mười mấy tuổi trông cô thế nào, không biết trước khi trải
qua mối tình đó, cô có đặc biệt như thế này không.
Còn Trần Tầm, theo sự phân tích của tôi cậu ấy đã phạm vào số kiếp đào
hoa, được rất nhiều hồng nhan ngưỡng mộ. Hồi đó bất kì trường cấp ba nào ở
Bắc Kinh cũng có người như vậy, đẹp trai, cao ráo, chơi bóng giỏi, khá thông
minh, bạn nói gì anh ta cũng biết, có người còn học khá giỏi. Họ trở thành đối
tượng mộng mơ của các cô gái, họ cũng là bạn chơi không tồi của các chàng
trai. Tóm lại, họ mối nguy hại của nhân gian.
Phương Hồi - cô gái có nhan sắc thường thường bậc trung chính là mối tình
đầu của Trần Tầm, Phương Hồi tự mỉa mai rằng, sau khi mọi người biết cô là
người yêu Trần Tầm, thì họ đều hỏi cô với giọng rất lạ kiểu như: “Hả? Cậu ta
chính là Phương Hồi hả?”. Nhưng tôi nghĩ chuyện này thật vô lí, nếu nói theo
luật nhân quả, thì đó không phải là nhìn thấu hồng trần mà là cái duyên đã được
sắp đặt từ lâu mà thôi.
Không còn nghi ngờ gì nữa, Phương Hồi chính là cô gái mà Trần Tầm đã
từng yêu, mặc dù nói như vậy có phần chua xót, nhưng cộng với sự cảm nhận
của tôi, tôi nghĩ rằng chắc chắn cậu ta đã từng yêu Phương Hồi rất sâu sắc.
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Lần đầu tiên tên của họ được gắn với nhau, là trên một góc thông báo đăng
trên trong báo nọ của tờ Bắc Kinh buổi tối cuối thập kỉ 1990. Lúc đó các trường
cấp ba có tiếng hoặc có tiền ở Bắc Kinh thường đăng danh sách thí sinh trúng
tuyển trên mặt báo. Hai người đều thi đỗ vào trường phổ thông trung học, tên
của họ người ở hàng trên kẻ hàng dưới.
Tiếp đó, họ cùng được phân vào lớp (1) của khối 10, lúc biết nhau mới chỉ
16 tuổi.
Thời gian đầu, Trần Tầm không để ý đến chuyện trong lớp còn có một
Phương Hồi, bởi cô thuộc mẫu người quá đỗi bình thường, kể cả có nghỉ học,
cũng chỉ có giáo viên chủ nhiệm và cán bộ theo dõi sĩ số của lớp biết mà thôi.
Trần Tầm được vào thẳng cấp ba vì thành tích học tập xuất sắc, hơn nữa lại
có kinh nghiệm làm cán bộ lớp, nên đã được chủ nhiệm khối chọn làm lớp
trưởng. Hồi đó cậu là người vừa được thầy cô quý mến, vừa được bạn bè tôn
sùng, thế nên cậu không có thời gian để ý đến những người như Phương Hồi.
Sở dĩ Trần Tầm chú ý đến Phương Hồi là do hai cậu bạn thân Triệu Diệp và
Kiều Nhiên. Triệu Diệp là người chơi bóng rổ rất giỏi của lớp, cao một mét chín
mấy, tóc hơi xoăn tự nhiên, hàm răng trắng, mỗi khi cười, khuôn mặt nhìn rất
rạng rỡ. Nói như lời Trần Tầm thì cậu ta không nên chơi bóng rổ mà nên đi
quảng cáo cho hãng kem đánh răng Colgate, để hãng kem đánh răng này khỏi
phải gõ vỏ sò nữa, mà có thể gõ thẳng lên răng theo từng độ tuổi của cậu ta,
hiệu ứng quảng cáo sẽ chân thực, đáng tin cậy và lôi cuốn khách hàng hơn vỏ sò
rất nhiều.
Kiều Nhiên là một nam sinh điềm đạm, là lớp phó sinh hoạt kiêm cán bộ
theo dõi sĩ số của lớp, cậu là người do Trần Tầm giới thiệu với cô giáo chủ
nhiệm khi mới bước vào năm học mới. Cậu tận tâm lại ít nói, được cả lớp quý
mến. Trần Tầm cho rằng, trong tất cả đám con trai, chắc chắn Triệu Diệp sẽ
không giúp được việc gì, chỉ có Kiều Nhiên là đáng tin cậy.
Trần Tầm, Triệu Diệp, Kiều Nhiên đều cao nên bị dồn ngồi bàn cuối, trong
giờ học ba cậu thường xuyên nói chuyện, làm việc riêng. Hôm đó trong giờ học,
cô giáo gọi Phương Hồi trả lời câu hỏi, Triệu Diệp liền huých Trần Tầm: “Này,
ông đã nói chuyện với bạn kia bao giờ chưa?”.
Trần Tầm liền ngẩng đầu lên, nói: “Tớ không nhớ lắm, hình như chưa”.
“Còn ông thì sao? Đã nói chuyện bao giờ chưa?”. Triệu Diệp lại hỏi Kiều
Nhiên.
“Nói rồi, mấy hôm trước trực nhật với tổ bọn họ, sao vậy?”. Kiều Nhiên trả
lời.
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“Lạ lắm! Khai giảng được một tháng rồi, con gái trong lớp mình chỉ có nàng
đó chưa nói chuyện với tôi!”. Triệu Diệp nói.
“Vậy hả?”. Trần Tầm liếc Phương Hồi một cái, cậu cũng chỉ có ấn tượng mơ
hồ về cô bạn này. Hôm đó là lần đầu tiên cậu nhìn kĩ, tuy nhiên cũng chỉ nhìn
thấy chiếc bóng mảnh dẻ của cô.
Thời chúng tôi học cấp ba, Bắc Kinh không rộng như bây giờ, khu vực vành
đai bốn là khu đường đất giữa cánh đồng bát ngát, nhà ai nằm ở vành đai ba
cũng đã bị coi là xa rồi, vành đai hai còn là đường bê tông, xe chạy trên đường
tấp nập, nhưng về cơ bản không có khái niệm tắc đường, tuyến xe bus số 44 lao
vun vút như tàu lượn siêu tốc. Hơn nữa hồi đó đời sống cũng không cao như
bây giờ, xe hơi là đồ xa xỉ rất ít gia đình có. Vì thế không có cảnh vừa đến giờ
tan học, cổng trường đỗ đầy xe đón con. Hầu như mọi người đều đi xe đạp hoặc
đi xe bus đi học, trong trường chỉ có khu để xe đạp có mái che, mỗi lớp một ô,
hàng ngày các lớp cử người phụ trách xếp xe cho thẳng hàng.
Lúc tan học lấy xe, đúng hôm xe của Phương Hồi để giữa xe của Triệu Diệp
và Trần Tầm, nhìn thấy hai cậu bạn cao to, cô liền đứng đó không đến gần nữa.
Triệu Diệp lại rất nhiệt tình, cậu đẩy Trần Tầm ra, chủ động nhường ra một chỗ
trống, cười rất tươi, để lộ hàm răng trắng, nói: “Phương Hồi, cậu lấy trước đi”.
Phương Hồi nhìn Triệu Diệp bằng ánh mắt sửng sốt rồi nói nhỏ: “Cảm ơn
cậu”.
“Thôi để tớ lấy hộ cậu”. Phương Hồi vừa mở khóa xong, Triệu Diệp đã sấn
tới, không đợi cô trả lời, cậu ta đã dắt chiếc xe đạp hãng Giant của cô ra.
“Phiền cậu quá”. Phương Hồi rất khách khí, cố tạo ra khoảng cách.
Nhưng dường như Triệu Diệp không muốn như vậy, cậu hỏi: “Phương Hồi,
nhà cậu ở đâu?”.
“Song An”.
“Xa vậy hả! Ra khỏi cổng trường là đi về phía Đông đúng không? Nhà tớ ở
Đức Ngoại! Bọn mình cùng đường!”. Triệu Diệp mừng rỡ nói.
Trần Tầm liền trợn mắt nhìn cậu ta, nghĩ bụng nhà ngươi chuyển đến Đức
Ngoại từ bao giờ vậy? Rõ ràng là ở Triều Ngoại! Tự nhiên lại quay ngoắt 360
độ!
“Thế à”. Dường như Phương Hồi không hề tỏ ra hào hứng, vẫn rất lạnh nhạt.
Trần Tầm cười đầy ẩn ý, lén giơ ngón tay giữa lên. Cậu thầm nghĩ bụng,
Triệu Diệp, nhà ngươi thua chưa? Người ta không thích chơi bài đó!
www.vuilen.com
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Nhưng cậu cũng liếc Phương Hồi một cái, xét về tổng thể, Triệu Diệp không
phải là người đáng ghét, cũng là anh chàng khá đẹp trai, thông thường những
lúc như thế này, con gái đều tỏ ra dễ thương, nói: “Vậy hả? Hay quá nhỉ!”, hoặc
là cười nói “Thế mình lại cùng đường à!” gì đó, còn cô, chỉ buông một câu “Thế
à!”, né tránh, tựa như chú mèo con bị giật mình, rõ ràng là không tự nhiên.
“Bọn mình... về cùng nhau nhé?”. Triệu Diệp cảm thấy rất hẫng hụt, giọng
cũng không còn tỏ ra chắc chắn nữa.
“Ờ... được”. Phương Hồi ngần ngừ một lát rồi gật đầu nói.
Triệu Diệp như người trút được gánh nặng, vội dắt xe đuổi theo, trước khi đi
còn nháy mắt với Trần Tầm tỏ vẻ thách thức.
Trần Tầm nhìn theo bóng họ, nói chính xác hơn là nhìn theo bóng Phương
Hồi, thần người ra một lát.
Đột nhiên cậu phát hiện ra rằng, trong cả cuộc trò chuyện vừa rồi, Phương
Hồi không đếm xỉa gì đến cậu, thậm chí không buồn ngước mắt lên nhìn cậu
một cái.
Trường F là trường đi đầu trong cách dạy học theo lối mở và cách quản lí
theo lối khép kín. Hầu hết học sinh ở Bắc Kinh đều biết tiếng trường này. Hiệu
trưởng của trường rất có đầu óc thương mại, năm xưa ông là người đầu tiên
giương cao ngọn cờ giáo dục tố chất, bám sát tình hình để phát triển. Thông qua
nhiều bài tuyên truyền, đẩy trường F vốn đã im hơi lặng tiếng lên tốp đầu trong
ngành giáo dục.
Học sinh đã từng truyền tai nhau một câu chuyện về hiệu trưởng của trường
F, chẳng là xe của ông không may bị học sinh làm rơi sách từ trên tầng xuống.
Lúc đó, câu đầu tiên mà ông nói khi biết rõ tình hình là: “Rơi xuống xe không
sao cả, đừng rơi xuống đầu học sinh của tôi là được!”. Từ đó trở đi, vị hiệu
trưởng này nổi lên như cồn, danh lợi bội thu. So với ông, các phóng viên
chuyên thổi phồng sự thật hiện nay cũng còn thua một bậc.
Vì quản lí theo lối khép kín nên trường cũng có nhiều quy định, đi học phải
mặc đồng phục, nữ sinh không được để tóc thề, bàn học phải được trải khăn trải
bàn, ngay cả giờ nghỉ trưa, nếu không được cho phép cũng không được tự tiện
rời trường. Tất cả học sinh đều ăn trưa tại trường, cơm được đặt chung, hàng
ngày các lớp đến nhận hộp đựng cơm của lớp mình và mang về, sau đó mọi
người tự chia thành nhóm, ngồi ăn cơm theo bàn.
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rưa ngày thứ hai, chưa được sự đồng ý của Trần Tầm và Kiều Nhiên,

Triệu Diệp đã mở rộng số thành viên trong bàn ăn của bọn họ lên 5 người.
“Kéo thêm chiếc bàn nữa đi! Lấy hai cái ghế nữa!”. Triệu Diệp sai Trần
Tầm.
“Làm gì vậy?”.
“Hôm nay bọn mình ăn trưa với Phương Hồi và Môn Linh Thảo!”.
“Hả?”.
“Mau lên! Tôi và Kiều Nhiên còn phải lấy cơm cho bọn họ, đừng đứng đó
nữa”. Triệu Diệp hào hứng chạy đi.
Trần Tầm rủa thầm tám đời tổ tiên và con cháu đời sau của Triệu Diệp, miễn
cưỡng kê lại bàn.
Môn Linh Thảo có biệt hiệu là Tiểu Thảo, là cô bạn duy nhất trong lớp được
tạm gọi là thân với Phương Hồi, nhưng cái gọi là thân ở đây cũng chỉ bó hẹp
trong phạm vi cùng ăn cơm, cùng đi vệ sinh gì đó. Nhưng Tiểu Thảo không lặng
lẽ như Phương Hồi, là một cô gái dám nghĩ dám làm, hoạt bát, dễ thương. Đợt
mới khai giảng, cô lấy ra một cuốn sổ, bảo tất cả bạn bè trong lớp cho số điện
thoại nhà. Hồi đó không có học sinh nào dùng di động, Nokia giá đều 6.000 tệ
trở lên, Erisson chưa sáp nhập với Sony, ra mẫu điện thoại gập đề giá 7.200 tệ,
chưa nói đến điện thoại di động, ngay cả máy nhắn tin BP cũng chẳng bói đâu
ra. Đây là những thứ mà học sinh cấp ba dù mơ cũng chẳng dám. Bạn bè liên
lạc với nhau đều dùng điện thoại bàn ở nhà. Chính vì vậy tự nhiên Tiểu Thảo đã
quen với tất cả các bạn trong lớp.
“Triệu Diệp, nếu cậu đã mời bọn tớ ăn cơm cùng thì từ nay trở đi cậu phải
chủ động đi lấy cơm nhé!”.
“Đơn giản”. Triệu Diệp gật đầu.
“Trần Tầm, cậu phụ trách kê bàn, Kiều Nhiên phụ trách lau bàn sau khi ăn
xong”. Tiểu Thảo tiếp tục phân công.
Kiều Nhiên cười không nói gì, Trần Tầm nói: “Thế cậu... các cậu... làm gì?”.
Nói đến từ “các cậu”, Trần Tầm dừng lại một lát, cả bữa cơm Phương Hồi
không nói câu nào, cậu vẫn chưa coi cô là một thành viên của nhóm.
“Bọn tớ phụ trách việc ăn thôi!”. Tiểu Thảo lại cười, hai má lúm đồng tiền
hiện ra, nhìn rất duyên: “Dĩ nhiên rồi, tiện tay có thể giúp các cậu bỏ khăn trải
bàn ra”.
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“Cậu cứ mải ăn đi! Cậu nhìn cậu xem, mặt bây giờ to gấp đôi mặt Phương
Hồi rồi, ăn nữa cẩn thận biến thành heo đấy!”. Triệu Diệp vừa lấy ngón tay vẽ
vào không khí vừa nói.
“Đáng ghét!”. Môn Linh Thảo liền ném ngay tờ giấy ăn vừa lau miệng, rồi
cô lấy tay che má nói với giọng hậm hực: “Phương Hồi chỉ được cái mặt nhỏ,
nhìn thì gầy nhưng người nhiều thịt lắm”.
Ba cậu bạn liền đưa mắt nhìn Phương Hồi, mặt cô liền đỏ rần, môi hơi mấp
máy, ngẩn người ra nhưng không nói gì.
Kiều Nhiên vội nhìn ra chỗ khác, đánh trống lảng, nói: “Triệu Diệp, hôm nay
ông tập gì vậy?”.
“Không tập gì cả!”. Triệu Diệp quay sang nhìn Phương Hồi và cười tủm tỉm:
“Hôm nay bọn mình vẫn về nhà cùng nhau nhé”.
“Ừ”. Phương Hồi liền gật đầu.
“Hả? Các cậu? Cùng về hả?”. Môn Linh Thảo thốt lên với giọng sửng sốt:
“Triệu Diệp, nhà cậu..
“Nhà tớ ở Đức Ngoại”. Triệu Diệp nghiến răng ngắt lời cô bạn.
Trần Tầm liền liếc Môn Linh Thảo một cái, cô liền hiểu ý gật gật đầu, ra bộ
đã hiểu ra vấn đề, cười rất ranh mãnh.
“Ờ, ờ, ở Đức Ngoại”.
Trên đường về nhà, Triệu Diệp nói chuyện rất rôm rả.
Cậu không còn cách nào khác, nếu cậu không nói chuyện, hai người sẽ yên
lặng mãi như vậy, à không, có nói một câu, lúc cuối chia tay nhau sẽ nói: “Về
nhé...”.
Thế nên cậu đành phải nói liên hồi, nhưng cậu cũng không cảm thấy vất vả,
sở trường của cậu thứ nhất là chơi bóng, thứ hai là nói chuyện.
“Phương Hồi, cậu lạnh không?”.
“Tớ không lạnh”.
“Hay là tớ đưa găng tay của tớ cho cậu? Không sao đâu, đừng ngại, tớ không
lạnh!”.
“Không cần đâu, cảm ơn cậu”.
“Phương Hồi, cậu có biết không, tớ đã phá được một kỉ lục!”.
“Gì vậy?”.
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“Từ cấp một đến cấp hai rồi cấp ba, chỉ trong vòng một tuần là tớ đã quen
được hết với các bạn trong lớp. Nhưng cậu, cả tháng liền không nói với tớ câu
nào!”.
“Vậy hả?”.
“Ừ! Có phải cậu ghét tớ không!”.
“Không”.
“Thế thì tớ yên tâm rồi, nếu không thời cấp ba của tớ sẽ có điều đáng tiếc
đấy”.
Phương Hồi liền nhìn Triệu Diệp, cười ngại ngùng.
Triệu Diệp cũng cười, cậu cảm thấy Phương Hồi rất thú vị, không giống với
những cô bạn khác. Mặc dù lặng lẽ, nhưng không giả tạo. Có lúc tần ngần, rất
dễ thương.
“À, cấp hai cậu học trường nào?”.
Phương Hồi đột ngột phanh xe lại, hỏi một câu rất cảnh giác: “Cậu hỏi làm
gì?”.
“Hả?”. Sự thay đổi thái độ đột ngột của Phương Hồi đã khiến Triệu Diệp khó
thích nghi, rõ ràng vừa nãy còn vui vẻ thoải mái, chỉ trong tích tắc đã u ám, lạnh
lùng.
“Tớ chỉ... chỉ hỏi... hồi cấp hai cậu học trường nào...”. Cậu lắp bắp nói.
“Tớ không học khối trung học cơ sở của trường mình, trước đây tớ học ở
một trường rất tệ”. Chắc là Phương Hồi cũng cảm thấy không ổn, bèn đáp một
câu rất dài.
“Ờ, chẳng sao cả. Tớ cũng có học cấp hai ở trường mình đâu, trường bọn tớ
còn tệ hơn, tổng điểm thi tốt nghiệp cấp hai của tớ được 556 điểm mà đã là cao
nhất trường rồi, nếu không có năng khiếu thể thao thì tớ làm sao vào được
trường mình”.
Triệu Diệp tưởng rằng cô tự ti nên vội an ủi cô.
Phương Hồi liền ngẩng đầu lên, cười ngại ngùng và nói với giọng khẩn thiết:
“Từ nay đừng nhắc đến chuyện cấp hai nữa nhé, cậu cũng đừng nói với người
khác có được không?”.
“Ok, bọn mình cùng giữ bí mật, ngoắc tay một trăm năm không thay đổi!”.
Triệu Diệp thề chắc như đinh đóng cột.
Từ hôm đó trở đi, Phương Hồi đã bắt đầu thực sự chơi thân với Triệu Diệp.
Triệu Diệp thường trêu cô, thỉnh thoảng Phương Hồi cũng cự lại đôi câu. Kiều
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Nhiên học hành chăm chỉ, tính tình hiền lành, thường xuyên đối chiếu kết quả
bài tập với Phương Hồi, mượn vở chép, thế nên hai người cũng chơi với nhau
rất hòa bình.
Duy nhất chỉ có Trần Tầm, hai người không thể nào gần gũi được với nhau.
Kể cả hàng ngày ăn trưa cùng nhau, trong khi mọi người trêu đùa nhau rất vui
vẻ, nhưng Phương Hồi và Trần Tầm dường như mãi mãi không có chuyện gì để
nói.

3

T

uy nhiên, tình trạng này đã có sự thay đổi lớn.

Phương Hồi trở thành lớp phó tuyên truyền, là do Trần Tầm cố tình giới
thiệu.
Hôm đó là thứ hai - buổi sinh hoạt lớp hàng tuần, vì trong cuộc thi báo
tường, lớp (1) chỉ đứng thứ sáu, trong khi cả khối có sáu lớp... Thế nên cô giáo
chủ nhiệm Hầu Giai đã giáo huấn cho lớp một bài.
Cô Hầu Giai vừa học xong nghiên cứu sinh ở trường Đại học sư phạm, lần
đầu làm công tác chủ nhiệm lớp nên rất tâm huyết, lúc nào cũng mong lớp đạt
được thành tích nổi trội. Dĩ nhiên hai từ “nổi trội” và “thành tích” này phải kết
hợp với nhau và có hiệu quả, nếu không có thành tích, thì cũng đừng nổi trội.
Nhưng lần này, không có thành tích, nhưng lại nổi trội nhất, vị trí bét khối đã
khiến cho cô chủ nhiệm rất chán nản. Đặc biệt là trong văn phòng, mấy cô giáo
có thâm niên còn nói mát: “Cô Hầu, lạ nhỉ, học sinh đều rất thích hoạt động này
mà, lần sau phải khích lệ chúng tích cực hơn”. Cô bực quá mà không nói ra
được.
“Các em đến từ khắp nơi, đã đến đây hợp thành một tập thể mới rồi thì phải
luôn luôn nghĩ rằng mình là một thành viên của lớp”. Cô Hầu Giai nghiêm mặt
nói: “Số báo tường lần này cô không nói là một học sinh nào đó không nghiêm
túc, mà là do tất cả học sinh trong lớp đều không coi trọng nó. Mặc dù báo
tường chỉ là một tờ giấy, nhưng nó là thứ đại diện cho hình ảnh của lớp. Cô nghĩ
các em không ai muốn mình bị học sinh lớp khác chê cười đúng không. Cuối
tháng là tết Trung thu, còn phải ra một số báo tường nữa, bây giờ cô muốn trưng
cầu ý kiến của mọi người, xem ai có ý tưởng gì hay không, hoặc là bạn nào hồi
cấp hai đã từng tham gia làm báo tường hoặc học vẽ gì đó, cũng có thể đứng ra
làm giúp lớp”.
Tất cả mọi người đều cúi đầu, không ai nói gì.
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Mặc dù chương trình giáo dục hồi đó cũng đề xướng cái gọi là cá tính và sự
độc lập, nhưng chú trọng nhiều đến hình thức và không coi trọng thực chất. Tất
cả đều cá tính, độc lập, thì giáo viên còn quản thế nào nữa? Từ khoanh tay lên
bàn, xếp hàng thẳng đến giơ tay phát biểu, nhìn phải thẳng, dường như chúng
tôi đều đã được chăn thả, nhưng thực chất lại là chăn thả trong chuồng. Bình
thường trêu đùa, hò hét thoải mái đến đâu, trước mặt thầy cô đều biến thành
những chú cừu trầm mặc. Như chuyện làm báo tường lần này, mặc cho cô giáo
nói hào hùng, hiên ngang đến đâu, thì học sinh ngồi dưới hầu hết đều không có
phản ứng gì. Chính vì vậy trong giờ sinh hoạt lớp và giờ giáo dục công dân, hầu
như mọi người đều thích làm chim đà điểu.
Trong lúc cả lớp yên tĩnh một cách bất thường, Trần Tầm đã giơ tay đứng
dậy.
“Trong chuyện này, em với tư cách là lớp trưởng và bạn Hà Sa với tư cách là
lớp phó tuyên truyền đều có một phần trách nhiệm. Nhưng em nghĩ các bạn
cũng không muốn như vậy, mặc dù Hà Sa là lớp phó tuyên truyền, nhưng trước
đây chưa làm báo tường bao giờ. Em cảm thấy cần phải tìm một bạn biết vẽ để
giúp bạn Hà Sa thì chuyện này mới làm tốt được. Chính vì thế, em muốn giới
thiệu một bạn để để cùng với Hà Sa phụ trách mảng báo tường ạ”.
Cô Hầu Giai nhìn lớp trưởng bằng ánh mắt hài lòng, nói: “Em muốn giới
thiệu ai?”.
Dường như Trần Tầm đã có chủ định từ trước, giọng rất dõng dạc: “Bạn
Phương Hồi ạ”.
Từ nãy đến giờ Phương Hồi vẫn đang làm chim đà điểu, nghe thấy vậy cô
vội giật mình ngẩng đầu lên, cô không thể ngờ rằng Trần Tầm lại nói ra tên cô,
nên cô chỉ cảm thấy đầu óc u u minh minh.
“Trước đây Phương Hồi từng học vẽ, chắc chắn bạn ấy sẽ làm được báo
tường!”. Trần Tầm nói tiếp.
Cô chủ nhiệm liền gật đầu, nói với Phương Hồi: “Cô cũng có ấn tượng, hồi
nhập học em có ghi trong bản đăng kí là từng học mĩ thuật đúng không?”.
Phương Hồi đứng dậy, tất cả bạn bè đều nhìn về phía cô, đã lâu lắm rồi cô
không được mọi người nhìn như vậy, vẻ căng thẳng bất thường khiến cô cảm
thấy bất an, mặt đỏ đến tận tai.
Cô liền trả lời nhỏ: “Em đã từng học... nhưng... nhưng...”.
“Thế thì số báo tường kì tới em và Hà Sa sẽ phụ trách nhé, các bạn khác
không có ý kiến gì chứ?”. Cô chủ nhiệm hỏi.
“Không ạ! Không ý kiến gì ạ!”. Triệu Diệp cố tình nói lớn.
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Phương Hồi hậm hực lườm cậu ta một cái, ánh mắt lướt qua Trần Tầm, nét
mặt cậu lại tỏ ra rất thản nhiên.
Sau khi tan học, Phương Hồi bước đến chỗ Trần Tầm ngồi, đây là lần đầu
tiên cô và Trần Tầm nói chuyện trực tiếp với nhau, nhưng cô vẫn cúi đầu.
“Sao lại bảo tớ làm? Tớ...”
“Lần trước ăn cơm nghe Tiểu Thảo nói cậu đã từng học vẽ, không phải còn
đạt giải nhì của quận đó sao”. Trần Tầm liền ngắt lời cô.
“Nhưng, tớ chưa bao giờ vẽ báo tường...”. Phương Hồi không ngờ Trần Tầm
còn nhớ chuyện này, lần trước cũng chỉ nói sơ qua thôi mà.
“Biết vẽ là được rồi, cậu nhìn cái cây mà lần trước Hà Sa vẽ đó, ai không
biết lại tưởng là bó rau cần!”. Trần Tầm cố gắng nhìn vào mắt cô, nhưng chỉ
nhìn thấy đám tóc mái lưa thưa, hai hàng mi của cô vẫn chớp chớp, khiến đối
phương chỉ muốn gạt tóc ra nhìn.
“Nhưng...”.
“Không sao đâu, đến lúc đó tớ sẽ giúp cậu”. Kiều Nhiên ôm một chồng vở
bài tập bước đến: “Tớ không biết vẽ, nhưng tô màu, viết chữ gì đó vẫn làm
được”.
Phương Hồi liền nhìn Kiều Nhiên bằng ánh mắt cảm kích, gật đầu rồi lặng lẽ
quay về bàn của mình.
Giây phút đó, cuối cùng Trần Tầm đã nhìn thấy mắt cô, nhưng ánh mắt dịu
dàng đó không dừng lại ở chỗ cậu.
Trần Tầm cố tình làm như vậy.
Vì đột nhiên cậu phát hiện ra rằng, trước cô bạn này, cậu đã tụt hậu so với
hai cậu bạn thân.
Ví dụ như lúc ăn cơm, Triệu Diệp nói thích ăn khoai tây, bữa nào trong hộp
cơm có khoai tây, Phương Hồi đều sẻ cho cậu ta một ít. Còn Trần Tầm cũng đã
từng nói thích ăn cải thảo, nhưng Phương Hồi chưa lần nào sẻ cho cậu. Hoặc là
bài tập có bài nào không làm được, Phương Hồi toàn hỏi Kiều Nhiên, thực ra
môn vật lí cậu học giỏi hơn Kiều Nhiên, nhưng Phương Hồi chưa từng hỏi cậu.
Kể cả khi hai người đó vắt óc hồi lâu mà không tìm ra đáp án, nếu Trần Tầm
chủ động đến giảng cho bọn họ, thì cuối cùng cũng vẫn thành ra là Trần Tầm
giảng cho Kiều Nhiên, sau đó Kiều Nhiên lại giảng lại cho Phương Hồi.
Quá đáng nhất là, có lần trước giờ kiểm tra trắc nghiệm tiếng Anh, Phương
Hồi nói chuyện với Kiều Nhiên: “Không biết đề ra thế nào nhỉ, có khó hay
không?”. Đúng lúc Trần Tầm đi ngang qua, thế là cậu bèn dừng lại nói: “Lớp
(2) vừa kiểm tra xong, khó lắm, bốn mặt giấy liền, hai tiết không làm hết!”. Chủ
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ý của cậu là nói với Phương Hồi, nhưng Phương Hồi lại quay đi, chỉ còn lại
Kiều Nhiên thở ngắn than dài một hồi. Một lát sau cô ngoảnh đầu lại, Trần Tầm
tưởng rằng cô chuẩn bị nói gì, không ngờ cô lại rút ra một quyển vở và đưa cho
Kiều Nhiên, nói: “Bài tập ngày hôm nay, tan học nhớ trả tớ nhé”. Sau đó lại
quay đi mà không đếm xỉa gì đến cậu.
Cảm giác ấm ức đó, thật là... nước sông cuồn cuộn chảy về đông...
Chính vì thế cậu quyết định, bất luận thế nào, cũng phải để Phương Hồi
chính thức đối mặt với mình một lần.
Thực ra lúc đó Trần Tầm làm như vậy, cũng chỉ vì không chấp nhận được
thái độ thờ ơ của Phương Hồi đối với cậu chứ không có ý đồ gì.
Tôi rất hiểu cậu ta, hồi đó chúng tôi còn trẻ, còn có thể chỉ vì một suy nghĩ
nhất thời trong đầu mà cố gắng làm, còn có thể thích ai, ghét ai, không phục ai
một cách thoải mái, còn có thể làm theo ý mình mà không nghĩ đến việc sau này
sẽ xảy ra chuyện gì, thay đổi chuyện gì.
Có lẽ sẽ có người nói đây là sự bướng bỉnh và ích kỉ, tuy nhiên, bây giờ tôi
cảm thấy chúng tôi đã trưởng thành, đã học được cách đối nhân xử thế khéo léo,
đã và đang âm thầm lặng lẽ làm việc ở mọi ngóc ngách, sẽ không hối hận vì
mình đã từng viết cho tuổi thanh xuân của mình bằng thái độ thẳng thắn như
vậy.
Giống như Trần Tầm, tôi nghĩ cậu ta chưa bao giờ cảm thấy hối hận trước
quyết định của mình ngày ấy.

4

“E

m có ghét cậu ấy không?”. Nghe đến đây, không kìm được bèn lên

tiếng: “Hoặc là thích cậu ấy nên cố tình tránh mặt cậu ấy?”.
Phương Hồi liền lắc đầu, cô mân mê hình chú gấu nhỏ trên chiếc cốc của
Hoan Hoan, tiếng gõ của móng tay lên mặt sứ và giọng nói nhẹ nhàng của cô đã
biến thành một giai điệu hoài cổ trong sự thay đổi của không gian và thời gian.
“Không thích cũng không ghét. Anh có biết không, có một mẫu người luôn
tỏa ra ánh hào quang, đứng dưới luồng sáng này chúng ta sẽ cảm thấy ấm áp và
dễ chịu, nhưng nếu đứng quá gần, thì chói mắt. Hơn nữa đứng bên cạnh luồng
sáng đó, chúng ta sẽ cảm thấy mình u ám hơn. Chính vì vậy, so với Trần Tầm
rực rỡ ánh hào quang, có lẽ em thích Kiều Nhiên hơn”.
Tôi không nói gì, tiếp tục lắng nghe. Tuy nhiên, tôi nghĩ, ở độ tuổi đó mọi
tình huống đều có thể xảy ra. Tư duy chưa đủ chín chắn để bắt cuộc sống phù
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hợp với logic, chính vì vậy một người nổi bật như Trần Tầm và một người mờ
nhạt như Phương Hồi có thể tạo ra kết tủa hoặc luồng khí nếu thực hiện phản
ứng hóa học với nhau.
Xét cho cùng, năm tháng trôi qua, chỉ vì tuổi còn quá trẻ.
Phải mất ba ngày mới hoàn thành tờ báo tường cho Tết Trung thu.
Ngày đầu tiên, Hà Sa, Trần Tầm, Kiều Nhiên, Tiểu Thảo đều ở lại giúp.
Triệu Diệp cũng lấy lí do để khỏi phải đi tập bóng, cậu không biết gì về mấy trò
vẽ vời, thấy gì cũng mới mẻ, nên hết sờ cái này, lại mó cái kia. Mấy lần, không
làm gãy bút chì thì giẫm vào giấy vẽ, đã không giúp được việc gì lại còn quấy
rối thêm.
Phương Hồi cười đau khổ khi lại phải chữa cây cọ sơn bị Triệu Diệp bất cẩn
làm gãy: “Sao cậu không xuống tập bóng? Thấy bảo có nhiều con gái ngồi xem
lắm mà!”.
Triệu Diệp liền khua khua tay, nói: “Đám đó nhỏ quá, mặt mũi lại ghớm như
vậy, không ăn thua! Đội bọn tớ đều nói rằng, con gái trường F vừa ngoảnh đầu,
con trai trường F phải nhảy lầu. Con gái trường F vừa ngoảnh đầu, Trung Đông
không còn sản xuất dầu. Con gái trường F vừa ngoảnh đầu, sao chổi Halley đâm
địa cầu! Con gái trường F...”
“Này! Cậu nói thế là có ý gì!”. Tiểu Thảo vẩy mạnh cây bút lông đang cầm
trên tay nói: “Bọn tớ cũng đều là con gái trường F, có gì là xấu chứ?”.
“Oái! Chiếc áo Nike của tôi!”. Triệu Diệp nhìn vết mực trên áo với vẻ mặt
đau khổ.
Thừa cơ Kiều Nhiên liền đẩy cậu ta ra ngoài, nói: “Mau ra nhà vệ sinh gột
đi, nhỡ cây bút của Tiểu Thảo để lại vết đấy, hay là tôi vẩy thêm đường nữa cho
cân?”.
Triệu Diệp lao đi ngay, cuối cùng Phương Hồi cũng thở phào nhẹ nhõm,
dường như Trần Tầm cũng đã nhận ra vẻ ngao ngán của cô, bèn nói: “Cậu cứ
tập trung vẽ, lát tớ sẽ ra ngoài cửa canh chừng, không cho hắn vào nữa. Hắn mà
còn gây gổ thì tớ sẽ xuống sân gào tên hắn, huấn luyện viên đang ở dưới đấy,
hắn sợ huấn luyện viên lắm, chắc chắn sẽ ngồi yên thôi”.
Phương Hồi cúi đầu cười, thu dọn rồi bắt đầu lại từ đầu. Cô hết sức chăm
chú, mang hết màu nước, bút vẽ ở nhà đến, đầu tiên là phác thảo lên giấy bằng
bút chì, sau đó lại ghi chú hình ảnh rất quy cách. Vì sợ bị phai màu nên ngay cả
nước rửa bút lông Phương Hồi cũng thay liên tục.
Do Triệu Diệp quấy rối, cộng với việc Tiểu Thảo và Hà Sa ngồi bên cười
nói, chuyện trò rôm rả, Trần Tầm và Kiều Nhiên bàn chuyện liên hoan tết Trung
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Thu, nên mặc dù người nhiều nhưng chẳng ai giúp gì được cô cả. Thế nên đến
cuối ngày, mới chỉ vẽ xong bản phác thảo.
Tình hình ngày thứ hai cũng không khá hơn được bao nhiêu. Đến ngày thứ
ba, Triệu Diệp và Tiểu Thảo đã bỏ cuộc, Kiều Nhiên thì bị cảm, Phương Hồi
khuyên mãi cậu mới chịu về nhà, vì có việc nên Hà Sa chỉ ở lại đến sáu giờ rồi
về. Cuối cùng, chỉ còn lại Trần Tầm và Phương Hồi.
Mùa thu trời tối sớm, Trần Tầm bật hết đèn trong lớp học. Dưới ánh đèn
sáng rực, Phương Hồi khom người trước bàn vẽ, chiếc bóng nhỏ của cô in hình
xuống trang giấy. Sân trường vắng vẻ, trong phòng chỉ có tiếng bút, tiếng tẩy cọ
sát trên giấy, Trần Tầm ngồi trên ghế bên cạnh, lặng lẽ nhìn Phương Hồi tô
màu.
Có lẽ do ít chuyện trò nên cậu chăm chú theo dõi từng động tác nhỏ của
Phương Hồi. Ví dụ cô gạt tóc ra sau tai bằng mu bàn tay, hoặc cô gạt nhẹ bụi
tẩy bằng đầu ngón tay, hoặc cô cúi đầu xuống nói chuyện. Trần Tầm rất thích
nhìn cô làm như vậy, mặc dù nếu cũng giống Tiểu Thảo, buộc tóc đằng sau,
phùng mang thổi bụi tẩy đi, mỉm cười, vừa vẽ vừa nói chuyện cũng rất dễ
thương, nhưng cậu thích vẻ nhẹ nhàng, đặc biệt của Phương Hồi hơn.
“Cậu xem xem dòng chữ này có bị lệch không?”. Phương Hồi ngẩng đầu lên,
đúng lúc chạm phải ánh mắt của Trần Tầm, mặt cô đỏ bừng, vội đưa mắt nhìn ra
chỗ khác.
Trần Tầm bước đến, nhìn một lát rồi nói: “Không lệch, không lệch đâu! Chữ
đẹp quá, sao không giống với nét chữ bình thường của cậu?”.
“Ừ, đây là phỏng theo kiểu chữ Tống. Thực ra tớ viết không đẹp, ba tớ viết
mới đẹp, tớ học lỏm ba tớ thôi”.
“Đẹp lắm, ba cậu cũng vẽ tranh à?”.
“Không, ba tớ vẽ sơ đồ thôi”. Phương Hồi lấy thước ra đo rồi nói: “Tiếp theo
sẽ tẩy hết đường chì đi là xong, cái này tớ tự làm được, cậu về trước đi, bắt cậu
phải giúp ba ngày rồi”.
“Không, tớ không vội đâu, đợi cậu về cùng cả thể”. Trần Tầm vội nói: “Cậu
làm báo tường là giúp nhiều cho tớ rồi, nếu không tớ thực sự không biết ăn nói
với cô chủ nhiệm thế nào”.
“Cảm ơn cậu”.
Trần Tầm rất hào hứng, cậu lấy máy nghe nhạc vẫn mang theo ra, mở nhạc,
bỏ tai nghe ra và điều chỉnh âm lượng ở mức cao nhất. Máy nghe nhạc không
phải loại xịn, bài hát đang bật là bài: “Rất muốn nói rằng anh thực sự yêu em,
rất muốn nói câu xin lỗi em, em khóc và nói tình duyên đã hết, khó nối lại, khó
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nối lại... Một cô gái như em, khiến anh buồn, khiến anh vui, khiến anh cam lòng
hi sinh tất cả...”
Trần Tầm và Phương Hồi vừa ngân nga khe khẽ vừa hoàn thành tờ báo
tường. Họ đứng lên ghế, mỗi người cầm một đầu, căn cho thẳng, trong lúc dán
lên tường, hai người đã nhìn nhau cười.
Lúc ra khỏi khu giảng đường, họ vô cùng vui mừng khi nhìn thấy căng tin
chưa đóng cửa, thế là hai đứa đã cùng mua hamburger và trà đen lạnh đóng túi,
ngồi trên cây xà kép ở sân bóng ăn một bữa tối đơn giản. Ánh trăng hắt qua kẽ
lá tỏa xuống, lốm đốm, có lẽ vì trong đêm tối, thế nên cái mà Phương Hồi gọi là
ánh hào quang trên người Trần Tầm cũng đã dịu hơn, khiến cô có thể yên tâm
ngồi bên cạnh cậu.
“Cảm ơn cậu”. Phương Hồi vừa đung đưa chân vừa nói.
“Cậu khách sáo quá! Tớ đã nói, thực ra là cậu giúp tớ mà”. Trần Tầm cười
nói: “Cậu vẽ đẹp thật đấy! Lần này chắc chắn lớp mình sẽ đạt giải nhất”.
“Cũng chưa chắc, khả năng của tớ có hạn, chỉ được như vậy thôi”.
“Phương Hồi”. Đột nhiên giọng Trần Tầm tỏ ra hết sức nghiêm túc: “Tớ cảm
thấy rất đẹp, thật đấy, rất đẹp”.
Tôi nghĩ, mọi người ai cũng thích nghe mình được khen, dù lời khen ấy có
thật lòng hay không. Chính vì thế, trước ánh mắt của Trần Tầm, cuối cùng
Phương Hồi đã đón nhận. Cô khẽ mỉm cười, nụ cười rất rạng rỡ.
Đoạn này Phương Hồi kể rất tỉ mỉ, cô mặc chiếc áo khoác đỏ, Trần Tầm mặc
áo màu trắng, bút màu Hero đựng trong túi đựng bút, máy nghe nhạc là của
hãng Aiwa, nghe bài hát Khiến anh buồn, khiến anh vui của Chu Hoa Kiện(1),
bánh hamburgerr thịt gà 3,5 tệ một cái, trà đen lạnh của hãng Thống Nhất, trăng
chỉ còn thiếu một chút xíu nữa thôi là tròn vành vạnh, cây trong trường là cây
hòe, xà kép làm bằng đồng, có thể nâng lên hạ xuống...
Sau nhiều năm, nhìn cô nheo mắt nhắc lại những kỉ niệm này, đột nhiên tôi
cảm động và chỉ muốn khóc. Hay nói một cách văn chương là tôi đã nhìn thấy
chiếc bóng hạnh phúc và cũng đã ngửi thấy mùi vị của nỗi buồn. Nói một cách
thô tục là vẻ mơ màng đó của Phương Hồi đã khiến hormon Adrenaline(2) trên
tuyến thượng thận của tôi dư thừa.
Tôi thấy thương cho Phương Hồi, muốn nắm chặt tay cô, không phải là vì tôi
cầm thú đến mức có ý định đồi bại gì với một cô gái có tâm hồn yếu ớt, mà là vì
tôi phát hiện ra bàn tay của cô đang run rẩy...
Chú thích:
(1)

Chu Hoa Kiện (1960) là một ca sĩ trong làng nhạc Hoa ngữ Hồng Kông.
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(2)

Một loại hormone do cơ thể sản xuất ra khi bạn sợ hãi, tức giận hay thích
thú, cái mà làm cho nhịp tim đập nhanh hơn và cơ thể chuẩn bị cho những phản
ứng chống lại sự nguy hiểm.

5

Ô

ng trời không phụ lòng người, báo tường của lớp (1) giành được giải

nhất.
Kết quả vừa công bố, từ cô phụ trách khối, cô chủ nhiệm lớp, đến cán bộ lớp,
tổ trưởng và bạn bè trong lớp, nhìn thấy Phương Hồi đều cười tươi như hoa.
Sau mấy ngày lạ lẫm, cuối cùng Phương Hồi cũng bắt đầu quen dần với nụ
cười của mọi người, buổi sáng đi xe đạp đến trường, gặp bạn bè, cô không còn
cúi đầu tránh mặt mà đã ngẩng đầu lên chào bạn bè.
Người thích nhìn cô như vậy nhất là Trần Tầm, với tư cách là bạn học cùng
lớp, dĩ nhiên là Phương Hồi cũng đã mỉm cười với cậu.
Năm đó trường F chính thức bắt đầu tiến hành cải cách đội ngũ giáo viên, thế
nên trường có thêm không ít giáo viên mới là nghiên cứu sinh tốt nghiệp các
trường sư phạm nổi tiếng. Thầy hiệu trưởng trường F đã tổ chức một buổi gặp
gỡ thầy trò toàn trường, trong cuộc họp, thầy đã phát biểu rất hăng say, nói
trường F hội tụ sức mạnh của năm châu bốn bể, học sinh ngồi dưới cười, nói
trường F cũng hội tụ tiếng địa phương của năm châu bốn bể.
Hồi đó, nói tiếng phổ thông chưa trở thành một yêu cầu bắt buộc đối với giáo
viên, cũng phải làm bài sát hạch để cho đạt yêu cầu, nhưng cũng chỉ sơ sơ rồi
cho qua. Chính vì vậy, mỗi lần bước trên hành lang yên tĩnh trong giờ học, đều
nghe thấy các âm điệu vô cùng đặc sắc.
Một hôm tong giờ hóa, thầy Lưu lại bắt đầu bài biểu diễn trước cả lớp.
“Ờ... các em giở sang trang 27... ờ, câu thứ hai trang 27, ờ, NaCl..
Triệu Diệp ngồi dưới ôm bụng cười ngặt nghẽo rồi quay sang hỏi Trần Tầm:
“Ghi đi! Bao nhiêu lần rồi!”.
Trần Tầm lại vẽ thêm ba dấu tích nữa xuống giấy, đếm sơ qua rồi nói: “Hai
tám”.
Triệu Diệp nhìn đồng hồ, cười càng khoái chí hơn.
“Chết mất! Kỉ lục mới, mới được sáu phút mà hai mươi tám từ ‘ờ’!”.
“Đừng cười nữa, thầy Lưu đang nhìn ông kìa!”. Kiều Nhiên nhắc nhỏ.
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“Em kia, ờ, chú ý kỉ luật trong giờ học”. Thầy Lưu cau mày nói.
Triệu Diệp vội cúi đầu xuống, quay đi giả vờ đọc sách.
“Ờ, HCl, ờ...”.
Đến nước này thì Triệu Diệp không thể nhịn được nữa, cậu lại bật cười, lần
này thì thầy Lưu đã giận thực sự, thầy bước nhanh xuống bàn cuối, bực bội
quát: “Cậu đứng ngay dậy cho tôi, rốt cuộc là cậu có thái độ gì hả? Câu này cậu
biết rồi hả? Vậy cậu giảng cho cả lớp nghe đi!”.
Thầy Lưu nhét sách bài tập vào tay Triệu Diệp và nhìn cậu bằng ánh mắt nảy
lửa.
Mọi người đều đổ dồn ánh mắt xuống cuối lớp, Triệu Diệp nhịn cười mặt đỏ
tía tai, một hồi lâu mới ngẩng đầu lên, nét mặt lộ rõ vẻ ngây thơ, thật thà, tựa
như cậu học sinh tiểu học không làm được bài.
Sau đó, cậu học sinh tiểu học khổng lồ này liền lên tiếng, cậu nói: “Ờ... thầy
ạ, em không biết”.
Cả lớp cười nghiêng ngả...
Kết quả là thầy Lưu lôi Triệu Diệp lên ngay văn phòng khối, bị các thầy cô
khác giáo huấn một hồi, rõ ràng là bản kiểm điểm 800 chữ theo quy định bình
thường không dập tắt được cơn thịnh nộ của các thầy cô, họ đã yêu cầu Triệu
Diệp phải viết bản kiểm điểm dài 1.500 chữ và không được sai một chữ, rồi xin
chữ kí phụ huynh.
Sau khi bị phán quyết như vậy, Triệu Diệp như bị dội gáo nước lạnh, mặt
mày thiểu não, cả buổi chiều uể oải, chán chường, sau khi tan học có trận thi
đấu bóng đá với lớp (5) mà cậu cũng không chịu tham gia.
Kiều Nhiên liền kéo cậu nói: “Đi thôi, mọi người đang đợi, cậu không đi ai
làm thủ môn!”.
Triệu Diệp cúi đầu thu dọn sách vở: “Không đi! Đây còn phải viết bản kiểm
điểm nữa! Bảo Chu Hiểu Văn thay tôi!”.
“Kéo chân Chu Hiểu Văn cho dài thêm thì mới đến được thắt lưng cậu! Đùa
gì vậy!”. Trần Tầm cũng bước đến khuyên: “Bản kiểm điểm có gì là khó viết!
Ông thu thập tất cả các bản kiểm điểm trước đây ông đã viết lại thành một,
1.500 chữ, chuyện vặt!”.
“Không được, yêu cầu phụ huynh phải kí tên, ông bố tôi mà biết được
chuyện này chắc chắn sẽ tẩn cho một trận nhừ tử, tôi phải giữ sức chứ!”.
Trần Tầm liền nảy ngay ra một kế: “Tôi sẽ tìm người kí tên cho ông, để ông
yên tâm đi đá bóng với bọn tôi được không?”.
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“Đùa gì vậy, bảo bố ông kí cho tôi à?”.
“Không, đợi một lát”. Nói rồi Trần Tầm liền chạy ra ngoài.
Hồi đó giáo viên và phụ huynh liên lạc với nhau không thuận tiện như bây
giờ, chính vì thế chiêu giáo viên thích dùng nhất là bắt phụ huynh kí tên, nào là
bài kiểm tra, thông báo thu tiền đều phải có chữ kí của phụ huynh. Ý muốn nói
rằng tình hình học hành, thu tiền và còn những chuyện mà con bác đã làm, bác
phải nắm được hết. Nhưng dĩ nhiên là học sinh có rất nhiều chuyện không muốn
để bố mẹ biết, đặc biệt là những vị học hành chểnh mảng, đố dám đưa bài kiểm
tra chi chít bút đỏ ra cho bố mẹ xem! Có câu tục ngữ nói rằng “vỏ quýt dày có
móng tay nhọn”, có cầu thì ắt sẽ có cung và thế là mỗi lớp đều có một hai học
sinh bắt chước được chữ kí của phụ huynh. Không nhất thiết là phải bắt chước
nét chữ, chỉ cần nét chữ nhìn già dặn là được, đằng nào thì bình thường không
có giáo viên nào đối chiếu từng chữ một.
Trong lớp Phương Hồi, vị cao nhân làm được việc này là Môn Linh Thảo.
Lúc Trần Tầm tìm thấy Tiểu Thảo ở cầu thang, cô đang cùng Phương Hồi đi
xuống dưới. Trần Tầm liền ngăn bọn họ lại: “Đừng về vội, giúp hộ tớ một việc
nhỏ với!”.
Tiểu Thảo nhìn cậu hỏi: “Việc gì?”.
“Hôm nay Triệu Diệp bị thầy phạt viết bản kiểm điểm, cậu kí tên hộ cái!”.
“Không được, cậu không thấy hôm nay cô chủ nhiệm tức thế nào à, nhỡ mà
bị cô phát hiện là chữ kí giả thì tớ cũng phải viết bản kiểm điểm chứ chẳng
chơi!”.
“Haizz, không sao đâu, chữ cậu kí giống như vậy, chắc chắn cô không phát
hiện ra đâu, kể cả là sự việc có bại lộ thì chắc chắn bọn tớ có đánh chết cũng sẽ
không khai ra cậu! Tớ thề đấy!”.
Tiểu Thảo liền bật cười, Trần Tầm thấy đã ổn thỏa, bèn nói: “Thôi, cậu mau
lên, lát nữa bọn tớ còn phải đá bóng với lớp (5) nữa, chuyện này không xong thì
Triệu Diệp không đi đâu”.
“Đá bóng hả? Thế thì tớ cũng đi!” Tiểu Thảo hào hứng nói.
“Ok! Bắt Triệu Diệp mời cậu kem!”. Trần Tầm liền kéo cô đi, bước được hai
bước dường như nhớ ra điều gì, lại ngoảnh đầu lại nói: “Phương Hồi, đi cùng
nhé!”.
Phương Hồi bèn lắc đầu, nói: “Các cậu đi đi, hôm nay tớ không đi xe đạp”.
“Không sao! Tớ chở cậu!”.
Trần Tầm nhìn cô, cười rất rạng rỡ.
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Hồi đó các lớp rất hay thi đấu bóng đá, bóng rổ với nhau. Trường F không có
sân bóng đủ tiêu chuẩn, cứ điểm của bọn họ là đá sau khu tường thành Đông
Hoa Môn, ít người, thưa xe lại rộng rãi. Ở đó cũng không có dụng cụ chuyên
nghiệp gì, xếp cặp sách coi như là hai khung thành, đặt gạch ở hai góc coi như
là cờ góc, nhưng đá vẫn rất say sưa.
Hôm đó Trần Tầm đá rất hay, vừa vào sân đã dội được vào khung thành của
đối phương hai quả. Cậu bắt chước cầu thủ Shiller giơ tay cao lượn hai vòng,
đang lúc hào hứng thì nhìn thấy Phương Hồi đưa cho Kiều Nhiên một chai
nước, hai người vừa cười vừa nói chuyện với nhau.
Và thế là cậu cũng thấy hậm hực, rõ ràng người đưa bóng vào lưới là mình,
người chạy mệt nhất là mình, tại sao không thấy nàng ta đưa nước cho mình?
Kiều Nhiên đá ở vị trí hậu vệ, tiền vệ của lớp (5) đá đuột như vậy, từ đầu đến
cuối cậu ta đá rất nhẹ nhàng, vừa giải lao Phương Hồi đã đưa nước cho cậu ta.
Nghĩ vậy Trần Tầm liền chạy ra biên, gọi với về phía Phương Hồi: “Cho tớ
chai nước!”.
Kết quả là Phương Hồi vẫn không có động tĩnh gì, cuối cùng là Tiểu Thảo,
vội vàng mở chai nước đưa cho cậu, lại còn khen cậu mấy câu.
Trần Tầm hậm hực đá thêm nửa hiệp nữa, lúc thay người giải lao, cậu nhìn
thấy Phương Hồi lại bước về phía Kiều Nhiên.
“Muộn rồi, tớ về trước đây”. Phương Hồi nói.
“Ừ, thế cậu đi cẩn thận nhé”. Kiều Nhiên nhìn lên trời nói.
“Ừ, bye bye”. Phương Hồi vẫy tay, đeo ba lô rồi đi qua trước mặt Trần Tầm.
Tuy nhiên trong lúc cô chuẩn bị bước ra đường thì đột nhiên nghe thấy tiếng
Trần Tầm gọi tên cô sau lưng.
Phương Hồi ngoảnh đầu lại thì thấy Trần Tầm đã đứng dậy, nắng chiều vượt
qua bức tường thành cổ và hắt xuống người cậu, đỏ rực.
Trong sắc đỏ này, Trần Tầm cười nói: “Đừng về vội, lát nữa tớ sẽ chở cậu
về!”.

6

P

hương Hồi nói trời xui đất khiến thế nào mà cô đã ở lại.

Hôm đó Trần Tầm đã khiến cô nảy sinh ảo giác, có lẽ là do bề dày lịch sử
của Đông Hoa Môn, nó đã trải qua mấy đời nhân duyên rồi, thế nên cô cũng
cảm thấy mờ ảo. Cô cười và nói rằng lúc đó tự nhiên cô lại nhớ đến lời thoại
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trong bộ phim Đại thoại Tây du(1) giữa nắng chiều, cô tưởng rằng cậu bạn đưa
tay về phía cô này sẽ cưỡi mây hồng đến đón cô như trong phim.
Còn tôi thì nghĩ, đó chỉ là phút rung động đầu đời của họ mà thôi.
Trận đấu ngày hôm đó lớp (1) thắng giòn giã, Trần Tầm đá vào 5 quả, Kiều
Nhiên cũng đá vào một quả - nhưng là đưa bóng vào lưới nhà.
Ngoài Kiều Nhiên ra, các cậu bạn khác đều rất phấn khởi, Tiểu Thảo hãnh
diện đi qua trước mặt đám con gái lớp (5), tay ôm năm chai nước ngọt Sinkist,
nói là phải ăn mừng.
Còn Phương Hồi thì đã hết hứng từ lâu, cô chỉ mong lát nữa được âm thầm
đi xe bus về nhà, vì nắng chiều đã tắt, trời mỗi lúc một tối.
“Cậu sốt ruột rồi phải không?”. Trần Tầm bước đến chỗ Phương Hồi nói:
“Về nhé!”.
“Ừ... không cần đâu... tớ về với Triệu Diệp cũng được, tiện đường mà”.
Phương Hồi cúi đầu xuống nói.
“Thôi tớ xin kiếu...”
Triệu Diệp úp người xuống gác baga xe Trần Tầm nói: “Hôm nay tớ không
còn đủ sức đâu! Về nhà còn phải viết 1.500 chữ nữa chứ, m. kiếp!”
“Hả?”. Phương Hồi liền nhìn cậu ta bằng ánh mắt thắc mắc.
“Thôi ông khai thật ra đi!”. Trần Tầm xoa đầu Triệu Diệp, cười nói: “Nhà
cậu ta có phải ở Đức Ngoại đâu, ở Triều Ngoại cơ!”.
“Hả?”. Phương Hồi tròn mắt nhìn Triệu Diệp.
“Hề hề... tớ làm thế là để gắn kết tình cảm với cậu mà!”. Triệu Diệp nói với
vẻ rất vô tội.
“Biến biến biến!”. Trần Tầm hất cậu ta xuống rồi nhảy lên xe và quay đầu lại
nói với Phương Hồi: “Cậu lên đi, không về sẽ muộn mất!”.
Cậu chậm rãi đạp xe về phía trước, lại còn bóp còi cao su trên xe, âm thanh
đó như đang giục giã, Phương Hồi vội chạy đến và nhảy lên xe.
Cô không biết nhảy xe, động tác vụng về nhưng lại không muốn bám vào
người Trần Tầm và thế là chiếc Giant đỏ loạng choạng một hồi.
“Cẩn thận đấy!”. Trần Tầm ngồi trước không ngoảnh đầu lại, cậu chỉ đưa tay
ra sau đỡ tay Phương Hồi.
Xe đã lấy được thăng bằng, dần dần chạy thẳng.
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Đột nhiên Phương Hồi đỏ bừng mặt, một lát sau cô mới sực nhớ ra, vừa nãy
quên chào Kiều Nhiên và mọi người.
Hồi đó, chiều hoàng hôn ở Bắc Kinh chắc rất đẹp.
Người không đông đúc, xe cộ không nhiều, cũng không có nhiều tòa nhà văn
phòng cao tầng như bây giờ. Người Bắc Kinh vẫn chưa tái định cư ra khu vực
ngoại ô, Tây Trực Môn vẫn chưa có nhiều cầu vượt ngợp mắt và các công trình
kiến trúc hình vòm thậm xưng như bây giờ, đường Bình An vẫn kết nối nhiều
con ngõ nhỏ, họ vẫn còn rất trẻ trung.
Trần Tầm đưa Phương Hồi đi qua những khu nhà tường xanh ngói đỏ ở Nam
Trì Tử, đèn đường hắt xuống, tạo thành hai bóng tròn tuyệt đẹp.
Phương Hồi ôm ba lô, bàn chân lắc qua lắc lại, nói chuyện với Trần Tầm.
“Cậu đừng giận Triệu Diệp, cậu ấy làm thế chỉ vì muốn nói chuyện với cậu
thôi!”.
“Tớ biết mà, tớ không giận đâu”.
“Thật hả? Thấy bảo con gái ghét nhất là bị con trai lừa mà!”. Trần Tầm cười
nói: “Có hôm tớ xem phim với mẹ tớ, những tình tiết khác mẹ tớ không nhớ, bà
chỉ nhớ vai nữ chính, chính là cô đóng vai Xuân Hỷ trong phim Hí thuyết Càn
Long (Những câu chuyện về vua Càn Long) đó, cô ta gào lớn: ‘Tại sao anh lại
lừa em! Sao anh có thể lừa em! Anh tàn nhẫn lắm, dám lừa cả em!’”.
Trần Tầm bắt chước giọng các sao nữ Hồng Kông, Đài Loan, khiến Phương
Hồi cười khúc khích.
“Tớ không sợ bị lừa. Nói dối cũng được, nhưng đừng để tớ biết được sự
thật”.
“Tại sao?”.
“Nếu không biết đó là lời dối trá thì sống sẽ thoải mái hơn. Đối với tớ, sự
thật không có nghĩa lí gì nhiều, thà cứ bị lừa mà không biết còn hơn là tỉnh táo
nhận ra mình bị lừa, vì nếu tỉnh táo biết được sự thật sẽ vô cùng đau khổ”.
“Hả? Nếu biết nhận lỗi và hứa sau này sẽ không lừa cậu nữa thì sao?”.
“Đừng xin lỗi, câu nói mà tớ ghét nhất là “xin lỗi”. Nếu đã nói lời “xin lỗi”
tức là đang mắc nợ nhau.”
“Vậy hả...”.
“Ừ! Lạ lắm phải không, hi hi”. Phương Hồi tự cười mỉa mình, cô bóp chặt
đầu khóa của ba lô, chiếc khóa hằn lên ngón tay.
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Mặc dù Phương Hồi nói như vậy, nhưng Trần Tầm cảm thấy chắc chắn là cô
rất sợ bị lừa, sợ bị bắt nạt. Cậu nhớ lại vẻ lặng lẽ cúi đầu của cô trong lớp mà
thấy thương thương. Cô bạn này không những hiền lành mà còn dịu dàng. Cô
không bao giờ làm phiền bất kì ai, nhưng những việc mà người khác nhờ, cô
luôn giúp đỡ hết mình. Có thể nhiều lúc còn vụng về, nhưng không cố tình che
giấu. Mỗi lần cô ngẩng đầu lên, ánh mắt lúc nào cũng như muốn né tránh,
nhưng nhìn kĩ vào đáy mắt cô, thấy thật trong sáng biết bao.
“OK! Từ nay về sau tớ sẽ không nói lời xin lỗi với cậu nữa, tớ sẽ nói không
sao cả! Kể cả có giẫm vào chân cậu tớ cũng sẽ nói không sao cả, coi như là cậu
nợ tớ!”.
“Cậu nói gì vậy!”. Phương Hồi lại cười, lần này cười rất vui vẻ.
Nếu cô không thích xin lỗi, thì cậu sẽ không nói. Nếu cô không dám lại gần,
thì cậu sẽ chủ động tấn công. Nếu cô vẫn lùi bước, thì cậu sẽ kéo cô lại.
Lúc đó chắc là Trần Tầm đã nghĩ như vậy, còn chuyện vì sao lại như vậy, rất
đơn giản...
Vì cậu đã thích Phương Hồi.
Ngày hôm sau đi học, bản kiểm điểm của Triệu Diệp đã được trót lọt cho
qua. Triệu Diệp đã lấy lại được phong độ, chỉ có điều trong giờ Hóa, cậu không
còn gây nhiễu nữa, bất luận thầy Lưu nói bao nhiêu từ “ờ”, cậu đều nghe giảng
rất chăm chú.
Tan học, Phương Hồi không đợi Triệu Diệp về cùng nữa, cô dắt xe đi dọc
theo sân bóng, đúng lúc nhìn thấy Triệu Diệp, Trần Tầm, Kiều Nhiên đang chơi
bóng. Triệu Diệp cũng nhìn thấy cô và ghé vào tai Trần Tầm nói nhỏ: “Lát nữa
tôi chuyền bóng cho ông, ông đừng bắt nhé!”. Trần Tầm gật đầu với vẻ thắc
mắc, chưa kịp chạy lại thì đã thấy Triệu Diệp ném bóng về phía Phương Hồi.
Bóng rơi trúng vào bánh sau xe Phương Hồi, chiếc xe liền đổ chổng kềnh.
“Oái, trượt rồi!”. Triệu Diệp cười khoái chí.
Phương Hồi trừng mắt nhìn cậu ta, nói: “Ghét quá!”
“Ông giở trò gì vậy?”. Trần Tầm đập tay vào Triệu Diệp nói.
“Hê! Sao ông mạnh tay thế!”. Triệu Diệp vừa xoa vai vừa nói: “Phương Hồi
bảo không giận mà hôm nay tôi bye bye lại không thèm nói gì!”.
“Đáng đời!”. Trần Tầm đang định đến dựng xe cho Phương Hồi thì thấy
Kiều Nhiên chạy đến.
Kiều Nhiên chỉnh lại ghi đông cho cô, hai người chuyện trò với nhau gì đó
rất thân mật rồi vẫy tay chào nhau.
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“Ê, ông bảo liệu Kiều Nhiên có gì với Phương Hồi không!”. Triệu Diệp
huých tay vào Trần Tầm đang đứng thần người.
“Không biết!”.
Trần Tầm liền cướp ngay quả bóng trong tay cậu ta, đứng ở vạch 3 điểm
ném về phía rổ.
Bóng liền chui tọt vào rổ.
Chú thích:
(1)

Hay chính là Tân Tây du kí là một cặp hai phim Hồng Kông của đạo diễn
Lưu Trấn Vĩ phỏng theo bộ tiểu thuyết kinh điển của Tây du kí của nhà văn Ngô
Thừa Ân, cả hai bộ phim đều được công chiếu năm 1995 và nhận được phản
ứng tích cực từ cả công chúng và giới phê bình.

7

Đ

úng là Kiều Nhiên có tình ý gì đó với Phương Hồi.

Nhưng cái gọi là có tình ý gì đó chỉ là một trong số rất nhiều chuyện ở thời
cấp ba của cậu. Hàng ngày cậu còn phải phân công các tổ trực nhật, phải lên
phòng giáo vụ lấy bút viết bảng, phải nhắc nhở bạn bè nhớ mặc đồng phục, cắt
tóc mái, trải khăn trải bàn trước khi sao đỏ kiểm tra, ngoài ra còn phải học thuộc
bài khóa tong New Concept English chép vào thứ ba hàng tuần, rồi còn phải
làm bài tập, phải đi chiếm sân để buổi trưa có chỗ chơi bóng, phải làm trăm thứ
việc không tên nhưng vẫn buộc phải làm.
Việc thích Phương Hồi nằm trong số những việc này, nó thường xuyên khiến
trái tim, tâm hồn cậu xao động. Nhưng có thể do bẽn lẽn, cũng có thể là do
không ý thức được rằng mình có đối thủ nên cậu không thể hiện gì nhiều. Hồi
đó học sinh cũng không dám biểu lộ tình cảm, sau khi ăn trưa xong, đám con
trai con gái thường hỏi nhỏ nhau rằng: “Có phải XX thích OO không?”. Hoặc:
“Nghe nói XX và OO yêu nhau rồi”. Nhưng chắc chắn không giống học sinh
cấp ba bây giờ, động một tí là anh anh em em, ngồi trong lớp mà dám hôn nhau
công khai, lên xe bus thì ôm nhau xoắn xuýt, trên đường về nhà tay trong tay,
chẳng ngại ngần gì.
Kiều Nhiên không phát ra tín hiệu gì đặc biệt, dĩ nhiên rồi, nếu hồi đó mà
cậu ấy phát ra tín hiệu gì đặc biệt thì chắc ngày hôm nay em đã không ngồi đây
kể lại chuyện này. Tóm lại là Kiều Nhiên không thể ngờ rằng cậu đã bỏ lỡ
người khiến cậu phải thương nhớ da diết sau này.
Mọi chuyện được bắt đầu khi Phương Hồi bị ngất.
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Hôm đó là lễ kéo cờ tổ chức vào thứ hai. Cũng như các trường khác, lễ kéo
cờ là nghi thức được tổ chức đều đặn hàng tuần của trường F. Các lớp xếp thành
hàng thẳng, đồng chí nào cấp hai chưa vào đoàn sẽ phải đeo khăn quàng đỏ,
đồng chí nào vào đoàn rồi thì phải đeo huy hiệu đoàn. Đúng bảy rưỡi nghi thức
sẽ bắt đầu, không ai được phép đến muộn, nếu không sẽ bị gán cho rất nhiều tội
danh, không yêu nước, không quan tâm đến tập thể, không tôn trọng quốc kì...
Nếu đến muộn và lại đúng thời điểm cả trường đang hát quốc ca, thì chắc chắn
phải đứng nghiêm không nhúc nhích, sau đó kính cẩn chờ đợi giáo viên chủ
nhiệm đến hỏi tội.
Quy trình diễn ra rất đơn giản, đứng ở hai bên cột cờ là hai nhóm, học sinh
cấp hai và học sinh cấp ba, một bên giương cờ đội, một bên giương cờ đoàn, sau
lưng có nữ sinh ôm hoa. Quốc kì được kéo lên, đội viên thiếu niên tiền phong
đứng chào, giáo viên và học sinh toàn trường hát quốc ca. Nếu có hoạt động
hoặc công việc gì thì sẽ truyền đạt, thỉnh thoảng hiệu trưởng còn phát biểu,
tuyên dương hoặc phê bình ai đó.
Điểm khá đặc biệt của trường F là, người kéo cờ luôn cố định, mỗi khối hai
người, thay phiên nhau và tất cả đều là nam sinh. Những nam sinh này thành
tích học tập không nhất thiết phải quá nổi bật, nhưng dáng dấp, tướng mạo phải
khôi ngô, tuấn tú. Thầy hiệu trưởng trường F nói, làm như vậy để tạo dựng bộ
mặt, khí thế cho trường. Chính vì thế nghi thức kéo cờ của trường F diễn ra rất
“long trọng”.
Đoàn viên kéo cờ của lớp (1) là Trần Tầm và Kiều Nhiên, hôm đó nhiệm vụ
giương cờ đoàn và ôm hoa cũng đến lượt lớp (1) phụ trách, Triệu Diệp giương
cờ, Phương Hồi và Tiểu Thảo ôm hoa.
Buổi sáng Phương Hồi đến trường muộn, không kịp ăn sáng, tới nơi liền
mang hoa ra sân ngay. Cô chỉ đứng một lát đã cảm thấy nắng rất chói mắt, hai
chân không còn đứng vững, tuy nhiên vào thời điểm đặc biệt này, cô cũng ngại
không dám nói mình không được khỏe, thế nên đành cố chịu. Không ngờ do các
lớp xếp hàng không thẳng, trước khi nghi thức bắt đầu, cô hiệu phó lại phê bình
toàn trường một lúc, Phương Hồi thấy mắt hoa lên, lúc tối lúc sáng, cuối cùng
không chịu được nữa, cô bắt đầu loạng choạng. Nhưng cô đứng sau Trần Tầm
và Kiều Nhiên, bị che khuất nên không ai phát hiện ra vẻ bất thường của cô.
“Í! Quốc kì! Quốc kì!”.
Cô hiệu phó vừa định tuyên bố nghi lễ kéo cờ bắt đầu thì thấy học sinh phía
dưới xôn xao, ngoái đầu lại nhìn thì thấy quốc kì đã được kéo lên rồi, nhìn kĩ thì
thấy trước khi ngất xỉu, Phương Hồi đã túm chặt sợi dây và kéo cờ lên. Lúc đó
cô không còn nhớ gì nữa, ấn tượng duy nhất để lại trong cô là có một đôi tay ấm
áp đỡ lấy cô.
“Mau đưa bạn đi...”
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Cô hiệu phó chưa nói dứt lời thì Trần Tầm đã chạy đi, cậu vừa đỡ Phương
Hồi vừa nói lớn với Tiểu Thảo: “Cậu còn đứng đó làm gì nữa! Mau đỡ cậu ấy
đi! Để tớ cõng cậu ấy lên phòng y tế!”.
Tiểu Thảo vội đỡ Phương Hồi đặt lên vai Trần Tầm. Trần Tầm cúi xuống,
kéo cánh tay cô và chạy nhanh về phía phòng y tế. Tiểu Thảo chạy theo đỡ đằng
sau, gần như không theo kịp tốc độ của cậu ta.
Phản xạ của Trần Tầm quá nhanh, đến khi Kiều Nhiên hiểu ra vấn đề thì
Trần Tầm đã cõng Phương Hồi chạy được một đoạn. Kiều Nhiên vội đuổi theo
bọn họ, cùng Tiểu Thảo đỡ Phương Hồi.
“Học sinh kéo cờ! Một em quay lại đi!”.
Cô hiệu phó gọi lớn bọn họ, nhưng Trần Tầm và Kiều Nhiên đều không
ngoái đầu lại.
Phòng y tế nằm ở tòa nhà giáo vụ, cách sân thể dục một đoạn khá xa, Trần
Tầm cõng Phương Hồi đi một đoạn và cậu cũng phải thở hổn hển.
Tiểu Thảo đi bên cạnh nhắc: “Trần Tầm, cậu đặt Phương Hồi xuống đi, để
Kiều Nhiên thay cho cậu một lúc!”.
“Ừ, để tớ cõng cho!”. Kiều Nhiên sốt sắng nói.
“Không sao, không cần đầu”. Trần Tầm lắc đầu, tay càng túm chặt hơn.
Lúc đó trong đầu cậu đã có một suy nghĩ rất quả quyết là không giao Phương
Hồi cho ai khác.
Thực ra nghĩ lại, cảnh tượng đó không hề lãng mạn, mặc dù Phương Hồi
không mập, nhưng dáng cô cao, chắc chắn cõng sẽ rất vất vả. Nếu bế chắc sẽ
thoải mái hơn, nhưng trước bao thầy cô, bạn bè trong trường, ai dám làm vậy!
Tuy nhiên, trong sự việc không lãng mạn này, những tình cảm nhỏ lãng mạn đã
âm thầm nảy sinh.
Mấy đứa lếch thếch kéo đến phòng y tế, tất cả đều rất căng thẳng. Bác sĩ
khám một lúc rồi bảo không có vấn đề gì lớn, chỉ bị hạ đường huyết, nghỉ ngơi
một lát là ổn.
Vừa tỉnh lại, Phương Hồi liền nhìn thấy ngay Trần Tầm. Cậu và Kiều Nhiên,
Tiểu Thảo đang nhìn cô chằm chằm, nét mặt rất thậm xưng.
“Cô ơi! Tỉnh rồi ạ! Bạn ấy tỉnh rồi ạ!”. Trần Tầm ngoảnh lại gọi.
Bác sĩ liền bước đến, đặt tay lên trán Phương Hồi, nói: “Em còn thấy khó
chịu không?”.
“Dạ bình thường ạ”.
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“Em chưa ăn sáng đúng không?”.
“Vâng...”
“Lần sau nhớ phải ăn sáng nhé! Không sao, chỉ tụt huyết áp thôi”. Bác sĩ vừa
ghi lại bệnh án vừa nói: “Em nào đi mua cái gì đó cho bạn ấy ăn, bánh mì và
nước ngọt là được, nhớ mua loại có đường nhé”.
“Để tớ đi cho!”. Kiều Nhiên nói: “Cậu muốn ăn gì?”.
“Cái gì cũng được, cảm ơn cậu”.
“Đừng khách khí thế”. Kiều Nhiên cười rồi chạy đi.
“Haizz, cậu cũng thật là! Trong người không khoẻ sao không nói ra?”. Tiểu
Thảo cau mày nói.
“Tớ tưởng cố chịu một lát là ổn...”
“May mà Trần Tầm phản ứng kịp thời, nếu cậu ấy không đỡ cậu thì chắc cậu
đã ngã rồi!”.
“Vậy à, cảm ơn cậu..”
Trần Tầm khua tay, nói với Tiểu Thảo: “Cậu sang lấy thuốc đi!”.
“ Ừ, thế Phương Hồi cứ nằm một lát đi nhé!”.
Tiểu Thảo liền theo bác sĩ đi ra, Trần Tầm kéo chăn cho Phương Hồi rồi nói:
“Nghỉ thêm lát nữa đã, tiết một đừng học nữa!”.
“Ừ ”.
Chỉ có hai đứa ngồi với nhau, Phương Hồi thấy rất căng thẳng, cuối cùng cô
liền nhắm mắt lại không nhìn Trần Tầm nữa.
“Vừa nãy cậu làm tớ sợ quá”.
Trần Tầm như đang lẩm bẩm một mình, bất giác Phương Hồi đỏ bừng mặt.
“Cậu có biết tại sao tớ lại lo cho cậu như vậy không?”.
“Cậu... là người tốt”. Phương Hồi nói nhỏ.
“Hả? Tớ là người tốt? Người khác ngất tớ sẽ không như vậy đâu! Cô Tưởng
đứng sau gọi tớ, tớ cũng chẳng kịp thưa”.
Hàng lông mi của Phương Hồi rung rung, dường như cô đã linh cảm được
điều gì đó, nhưng cảm giác này vừa khiến cô ngất ngây, vừa làm cô sợ hãi.
“Cậu không biết thật hay giả vờ không biết?”. Trần Tầm nói với vẻ thất
vọng: “Nói thật nhé, tớ...”
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Cậu chưa nói hết câu thì Kiều Nhiên đã về.
Kiều Nhiên mua nước táo, bánh hamburger bò và cả một gói kẹo nữa.
“Sốt ruột rồi phải không? Tớ bảo họ phải nướng lại bánh cho nóng”. Kiều
Nhiên nói: “Vừa nói chuyện gì mà không khí nặng nề thế?”.
Phương Hồi nhắm mắt lại không nói gì.
“Không có gì, tớ dọa chơi cậu ấy thôi”. Trần Tầm bóc gói kẹo ra, cho một
viên kẹo màu xanh vào miệng.
Viên kẹo đó chua chua, giống như tâm trạng hiện giờ của cậu, giống cả câu
nói dở vừa nãy.

8

C

ả ngày hôm đó, Phương Hồi luôn ở trong trạng thái mơ mơ màng màng.

Câu nói ngập ngừng đó của Trần Tầm vẫn lởn vởn trong đầu Phương Hồi,
lúc thì cô nghĩ, liệu có phải ý cậu ấy là... thích ư? Lúc lại nghĩ, không thể,
không thể, làm sao cậu ấy thích mình được, rõ ràng là nói với Kiều Nhiên rằng
dọa chơi cô thôi, tốt nhất không nên tưởng bở.
Thực ra chắc chắn Phương Hồi cũng mong chờ một điều gì đó, bình thường
trong giờ học, cô thường liếc xuống bàn cuối, buổi trưa thường ngồi bên cửa sổ
nhìn xuống sân bóng rổ, lúc làm bài tập cùng Kiều Nhiên cũng thường lén quan
sát xung quanh một cách vô thức. Trong những cái nhìn bối rối đó của cô, bóng
Trần Tầm là tâm điểm. Cô rất hiểu, cậu bạn thường xuyên gọi tên cô, thường
xuyên nhớ đến cô khi mọi người quên lãng cô, thường xuyên lén chăm sóc cho
cô mỗi khi cô không biết phải làm gì, đã âm thầm gieo hạt giống yêu thương
trong trái tim cô và hạt giống ấy đã nhú ra một mầm xanh non nớt, nhỏ xinh.
Chuyện thích nhau hồi 16 tuổi bình dị và đơn giản như vậy, những câu
chuyện tình yêu với kết cục happy ending hay sad ending trong phim ảnh đã
không được họ coi là thật nữa. Họ luôn cho rằng mình sẽ trải qua một mối tình
không giống ai, tưởng rằng những ngày tháng lông bông này sẽ kéo dài mãi
mãi. Tuy nhiên, sau khi trưởng thành, họ mới phát hiện ra rằng, hóa ra mọi thứ
vẫn đi theo lối mòn xưa cũ, những người đã từng ở bên mình mỗi ngày rồi cũng
sẽ mỗi người mỗi ngả.
Buổi trưa ăn cơm, từ đầu đến cuối Phương Hồi không ngẩng đầu lên. Trần
Tầm cố tình kể mấy câu chuyện cười nhảm nhí, thậm chí là lấy trộm viên thịt
trong hộp cơm của cô, nhưng đều không thể khiến cô ngước mắt lên được. Triệu
Diệp kéo Trần Tầm đi chơi bóng, Tiểu Thảo kéo Phương Hồi đi lấy thư. Hai
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người một bên, đi cùng một lúc, nhưng cuối cùng lại rẽ theo hai hướng khác
nhau.
Hồi đó máy tính vẫn chưa phổ biến, thế nên không có QQ để chat, cũng
không có email để gửi thư điện tử. Điện thoại di động và tin nhắn lại càng khỏi
phải nói, chỉ có mấy kiểu điện thoại di động, nhưng vẫn chưa có chức năng
nhắn tin bằng tiếng Trung. Bạn bè ở các trường liên lạc với nhau bằng thư từ.
Cổng trường nào cũng có sạp hàng bán giấy viết thư, hình các nhân vật hoạt
hình của Nhật Bản, rồi các mẫu hoa nhí của Hàn Quốc, thần tượng điện ảnh,
loại 5 tệ/ tập, có thể xé ra từng tờ để viết, loại 4 tệ/tập, còn được tặng thêm mấy
phong bì nhỏ, vừa rẻ vừa đẹp, tha hồ chọn lựa.
Tiểu Thảo là cô bạn nhận được nhiều thư nhất trong lớp bọn họ, bạn bè của
cô nằm rải rác khắp Bắc Kinh.
“Cậu xem tập thư này đi”. Trong phòng văn thư, Tiểu Thảo đưa cho Phương
Hồi một chồng thư.
“Ừ”. Phương Hồi bước đến chọn thư của lớp mình, một lát thì tìm thấy hai lá
thư của Tiểu Thảo.
“Í! Để tớ xem nào! Không ngờ cậu ấy lại hồi âm nhanh như vậy”. Tiểu Thảo
cầm lấy lá thư cười nói: “Ơ, Phương Hồi, sao chẳng bao giờ thấy cậu viết thư gì
cả! Bạn cấp hai của cậu không liên lạc với nhau à?”.
“Tớ không thân với bọn họ lắm”.
“Không thân?”. Tiểu Thảo hỏi với vẻ kinh ngạc: “Cậu đùa à?”.
Phương Hồi xếp lại chồng thư, đứng bên đợi bạn, đằng xa hình như có cậu
nào đó ghi được một cú 3 điểm, mọi người reo hò, vỗ tay rất ồn ào, bất giác cô
lại dõi mắt về phía đó.
“Tớ bảo này... Phương Hồi...”. Tiểu Thảo cầm lên một lá thư, giơ lên trước
ánh nắng, nhìn tờ giấy viết thư gấp thành hình trái tim bên trong.
“Hả?”. Phương Hồi ngoảnh đầu lại, lá thư đã che kín đôi mắt Tiểu Thảo, cô
nhìn thấy mặt sau của phòng bì có nét chữ rất dễ thương: “Cảm ơn chú đưa
thư”.
“Cậu... có phải cậu thích Trần Tầm không?”.
Tiểu Thảo hỏi nhỏ.
“Hả?”.
“Đúng không?”.
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“Không... làm gì có!” Tim Phương Hồi đập thình thịch, cảm giác bị người ta
nói trúng tim đen khiến cô vô cùng sợ hãi: “Cậu đừng nói linh tinh!”.
“Hi hi! Tớ biết rồi!”. Tiểu Thảo đặt ngay lá thư xuống, vui vẻ nói: “Thực ra
là cậu thích Kiều Nhiên, đúng không?”.
“Cậu nói gì lạ vậy! Nhảm nhí quá!”. Phương Hồi lườm Tiểu Thảo một cái
rồi quay đầu đi ra.
“Đừng giận, đừng giận mà!”. Tiểu Thảo kéo cô lại, nói với giọng rất bí ẩn:
“Tớ cam đoan sẽ không nói cho ai biết đâu!”.
“Tớ xin đấy, đừng nói linh tinh nữa!”. Nét mặt Phương Hồi tỏ vẻ bất lực.
Bị Tiểu Thảo dọa như vậy, Phương Hồi phát hiện ra rằng, trước cái gọi là
tình cảm đẹp, cô vẫn cảm thấy sợ. Cảm giác này, tự nhiên khiến cô cảm thấy vô
cùng chán chường.
Tưởng như thế là xong, nhưng trước khi tan học, Trần Tầm lại đến chỗ cô.
Phương Hồi luống cuống thu dọn ba lô, trong lúc chuẩn bị với lấy túi đựng
bút thì bị Trần Tầm ấn tay xuống. Cậu không nói gì, chỉ nhét một tờ giấy vào
trong đó, Phương Hồi sửng sốt nhìn, Trần Tầm liền cười nói: “Về nhà hãy
xem”.
Phương Hồi không đợi được đến lúc về nhà mà đã xem trước, thực sự cô
không chịu được cảm giác thót tim này, đi đến giữa đường liền mở ra xem. Tuy
nhiên, sau khi đọc xong, cô lại càng thót tim hơn.
Mẩu giấy viết rằng:
“Phương Hồi, buổi sáng chưa nói được hết, sở dĩ tớ lo cho cậu, không phải
vì tớ là người tốt, cũng không phải vì chúng mình là bạn thân của nhau. Mà là
vì, TỚ THÍCH CẬU. Tớ không đùa đâu, tớ thật lòng đấy. Nếu cậu thấy tớ được
thì hãy viết tên tớ vào vở bài tập lịch sử. Tớ đợi cậu!”.
Phương Hồi là tổ trưởng phụ trách môn lịch sử, lần đầu tiên phát vở bài tập
lịch sử, có một cuốn vở không ghi tên, cuốn đó chính là vở của Trần Tầm. Ít
nhiều Trần Tầm có ý tiếp cận cô, lần thứ hai nộp vở, cậu vẫn không ghi tên,
Phương Hồi biết nên đã trả thẳng cho cậu. May mà bài tập môn lịch sử không
nhiều, nên Phương Hồi cũng âm thầm dung túng cho trò đùa có phần mờ ám
này của cậu. Ngày mai có giờ lịch sử, bài tập tuần trước lại phải trả và lần này,
cô có nên viết tên vào vở rồi trả cho cậu ta hay không?
Giữa nắng thu, Phương Hồi nhìn theo con đường phủ đầy lá ngân hạnh(1)
vàng, trong tay nắm chặt tấm lòng của một cậu bạn, nhưng lại không biết phải
làm gì.
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Hiện tại, khi được nghe Phương Hồi kể về câu chuyện của cô ngày trước, tôi
rất hiểu tâm trạng rối bời của cô lúc đó. Tôi hiểu cô đã phải lưỡng lự, đấu tranh
tư tưởng thế nào, nhưng vẫn không thể viết ra tên của cậu bạn mà rõ ràng cô rất
có cảm tình đó.
Tuy nhiên, chắc chắn hồi đó Trần Tầm không hiểu được những điều này.
Chính vì vậy, ngày hôm sau, cậu cầm cuốn bài tập lịch sử trên tay mà lòng tràn
đầy hi vọng, đến khi phát hiện ra rằng vạch chấm phía sau chữ họ tên vẫn để
trống, cậu thấy vô cùng chán nản. Cậu rất muốn đi hỏi cô, rốt cuộc là tại sao, tại
sao rõ ràng đã nhìn thấy vẻ cảm tình hiện lên tong ánh mắt của cả hai người mà
cô vẫn cố tình né tránh.
Nhưng rõ ràng Phương Hồi đang tránh mặt cậu, mấy ngày hôm đó gần như
cô chỉ chuyện trò với Tiểu Thảo hoặc Kiều Nhiên mà không liếc cậu cái nào,
cũng không nói chuyện với cậu. Nhưng Trần Tầm có cảm giác rằng, chắc chắn
Phương Hồi không ghét mình. Vì từ đó trở đi cô không hề cười, trong đôi mắt
trong trẻo đó, chất chứa một vẻ u buồn khó có thể miêu tả bằng lời.
Cuối cùng Trần Tầm không nói được với Phương Hồi câu nào, dĩ nhiên là
câu hỏi tại sao đó cũng không nói ra được. Lúc tan học, cậu nhìn theo Phương
Hồi và Kiều Nhiên cùng ra khỏi lớp, bước chân của họ rất đều nhau, rất ăn ý,
ngay cả lúc bước ra khỏi cửa lớp cũng là bước chân trái trước.
Phương Hồi liếc trộm Trần Tầm, cô biết chắc chắn cậu đang nhìn cô. Nhưng
cô không ngoảnh đầu lại, cho dù chỉ là mỉm cười với cậu cũng không.
Không phải cô không muốn, mà là không dám.
Trong lúc Phương Hồi định tiếp tục im lặng và lặng lẽ bước đi, cô không thể
ngờ rằng, ngày hôm sau, trên bảng lại có một dòng chữ đang chào đón cô.
Đó là nét chữ nghiêng nghiêng ngả ngả, không nhận ra là chữ của ai, nhưng
lại vô cùng nặng nề: “Phương Hồi thích Trần Tầm”.
Chú thích:
(1)

Còn có tên là Bạch quả là loài cây thân gỗ duy nhất còn sinh tồn trong chi
Ginkgo, họ Ginkgoales.

9

H

ôm đó là ngày Phương Hồi và Tiểu Thảo phải xếp xe, Phương Hồi đã

đến từ sớm, nhưng mãi không thấy bóng dáng Tiểu Thảo đâu. Lúc Kiều Nhiên
đến, nhìn thấy Phương Hồi đang chật vật xếp chiếc xe đua của Triệu Diệp, cậu
vội dừng xe lại, bước đến giúp cô.
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“Để tớ xếp cho, Triệu Diệp tệ thật, không chịu xếp xe rồi hãy vào lớp! Mỗi
xe cậu ta là chiếm nhiều chỗ nhất”. Kiều Nhiên giữ lấy chiếc xe, nói.
“Cậu ấy đến muộn, vội đi tập bóng rổ nên vứt xe ở đây rồi chạy mất”.
Phương Hồi cười khổ sở, nói.
“Sao có mỗi mình cậu vậy? Tiểu Thảo đâu?”.
“Cậu ấy chưa đến, chắc là quên rồi”.
“Cô nàng này, suốt ngày bận rộn toàn cái không đâu, không thể hiểu nổi!”
Kiều Nhiên thở dài và dắt một chiếc xe đạp vào.
“Cậu về đi, một mình tớ làm được mà”.
“Không sao, để tớ giúp cậu! À, hôm nay cậu ăn sáng chưa?”. Kiều Nhiên hỏi
rất quan tâm: “Nếu chưa ăn thì đi ăn ngay đi!”.
“Tớ ăn rồi”. Phương Hồi mỉm cười cảm kích: “Cảm ơn cậu”.
Kiều Nhiên khua tay rồi cười bẽn lẽn.
Gần như chuông báo bảy rưỡi Tiểu Thảo và Trần Tầm mới đến. Kiều Nhiên
và Phương Hồi đang chuẩn bị về lớp, bọn họ mới dắt xe chạy như bay từ cổng
trường vào. Mắt Trần Tầm thâm đen, tóc bù xù, vừa nhìn là biết dậy muộn. Còn
Tiểu Thảo đến trường rồi mới nhớ ra hôm nay phải xếp xe, trên đường về lớp
luôn miệng xin lỗi Phương Hồi.
Bốn đứa vừa chuyện trò vừa chạy lên lớp, nhưng vừa bước vào cửa lớp, đột
nhiên liền im bặt.
Tất cả đều nhìn thấy dòng chữ trên bảng đó, không to, nhưng rất nhức mắt:
“Phương Hồi thích Trần Tầm”.
Tiểu Thảo là người phản ứng đầu tiên, cô không nói câu nào, bực bội đi về
chỗ mình. Chiếc ghế bị cô kéo ra rất mạnh, phát ra tiếng động rất chói tai.
Kiều Nhiên là người phản ứng thứ hai, cậu bước lên bục giảng, cầm giẻ lau
xóa dòng chữ xấu xa đó đi. Vì lau mạnh quá nên chiếc bảng rung bần bật. Sau
đó cậu ngoảnh đầu lại, lạnh lùng nói: “Lần sau đề nghị các bạn trực nhật nhớ
xóa bảng trước khi vào học!”.
Trần Tầm là người phản ứng thứ ba, cậu kéo Phương Hồi và nói nhỏ: “Thôi
cứ về chỗ đã”.
Còn từ đầu đến cuối, Phương Hồi không hề nhúc nhích. Ánh mắt cô vô hồn,
nhìn chằm chằm lên bảng, sắc mặt trắng bệch, sợ sệt. Thực ra cô không hề nhìn
dòng chữ đã biến mất đó, cũng không nghe thấy những điều Trần Tầm đang nói
với cô. Cô đã bị nỗi xấu hổ và sự sợ hãi nuốt chửng, cảm giác đáng sợ đó ập
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xuống đầu, xé nát tình cảm nhỏ nhoi của cô, chỉ trong giây lát, lòng tự trọng của
cô đã vỡ vụn.
Phương Hồi nheo mắt lại nói, hôm nay thời tiết rất đẹp, nhưng cô vẫn thấy
lạnh vô cùng. Cô thực sự tuyệt vọng vì nghĩ rằng, từ giây phút này trở đi, tuổi
trẻ của cô sẽ hóa thành tro bụi.
Trái tim tôi lại một lần nữa thắt lại. Hồi đó cô không dám mơ mộng gì cao
xa, nhát như thỏ đế, thậm chí còn không dám đón nhận sự theo đuổi của Trần
Tầm, mà chỉ rụt rè bảo vệ chút tình cảm đầu đời kín đáo đó. Trong góc nhỏ
chưa bị ai phát hiện, cô lén lấy ra để ngắm nghía, ngây ngất một lúc, sau đó
tranh thủ lúc mọi người không để ý, lại cẩn thận cất đi.
Tựa như một chú sóc, ngờ nghệch ngồi chờ hạt sồi cuối cùng của mùa đông.
Tuy nhiên đến cuối cùng, hạt sồi đó vẫn bị phát hiện, nó bị phơi bày trước mặt
tất cả mọi người, bị chế giễu, mỉa mai, cuối cùng là bị giẫm nát không thương
tiếc.
Tôi nghĩ, chắc chắn con sóc đó sẽ vô cùng đau đớn.
Phương Hồi bước về chỗ ngồi của mình, cả buổi sáng, cô gục mặt xuống bàn
không hề nhúc nhích. Cô giáo hỏi cô bị làm sao, Kiều Nhiên trả lời thay cô rằng
người không được khỏe. Trần Tầm ngồi sau cũng không học được chữ nào vào
đầu, từ đầu đến cuối cậu vẫn theo dõi bờ vai gầy guộc của cô, bờ vai đó run rẩy,
khiến cậu càng thêm buồn phiền.
Mãi cho đến giờ ăn trưa, Phương Hồi mới ngẩng đầu lên. Mắt cô đã khóc
sưng húp, tay áo vẫn còn chưa khô nước mắt. Trần Tầm nhìn cô bê hộp cơm của
mình lặng lẽ quay về chỗ ngồi, không kìm được nữa bèn bước đến.
Cậu đóng nắp hộp đựng cơm của Phương Hồi lại rồi nói: “Sang ăn cơm cùng
mọi người đi!”.
Phương Hồi cắn chặt môi, chậm rãi lắc đầu.
“Tớ lấy ghế cho cậu rồi, mau lên”.
“Tớ không sang đâu”. Vì vừa khóc nên giọng Phương Hồi còn hơi lạc, cô
đưa tay với đôi đũa thì bị Trần Tầm giằng lại.
“Cậu có làm gì sai đâu, sao lại làm như vậy! Chẳng lẽ từ nay trở đi không
bao giờ nói gì nữa à?”.
“Tớ không đi đâu”. Dường như Phương Hồi lại sắp bật khóc.
“Thôi được, thế thì bọn tớ sang đây ăn vậy!”. Trần Tầm quay lại kê bàn rồi
gọi Kiều Nhiên và Triệu Diệp: “Ê, lại đây!”.
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Vì đi tập bóng nên Triệu Diệp không được tận mắt chứng kiến cảnh buổi
sáng, cậu chỉ được nghe Kiều Nhiên kể sơ qua, đang không biết phải an ủi
Phương Hồi thế nào. Thấy Trần Tầm gọi, cậu bèn vội bê hộp cơm chạy đến.
“Hôm nay có khoai tây à”. Triệu Diệp cúi người nhìn thẳng vào mặt Phương
Hồi: “Khoai tây, Phương Hồi”.
Phương Hồi liền liếc Triệu Diệp một cái với vẻ chán chường.
“Nhìn nữa đi! Nhìn thêm một lần nữa đi!”. Triệu Diệp giả vờ trợn mắt lên
nói: “Nhìn nữa tớ sẽ xơi tái cậu luôn!”.
Kiều Nhiên cũng bước đến, dường như cậu coi như không có chuyện gì xảy
ra mà rút khăn trải bàn ra cho Phương Hồi rồi quay lại nói: “Tiểu Thảo, mau
lên!”.
“Tớ đang trao đổi một chút với Hà Sa, các cậu ăn trước đi”. Tiểu Thảo cầm
bát đi về đầu bên kia.
“Mặc kệ Tiểu Thảo, cậu ta sợ tớ lấy khoai tây đó mà!”. Triệu Diệp không
ngại ngần mà mở ngay hộp cơm của Phương Hồi ra, nói: “Đồ kẹt xỉ!”.
“Đồ đểu! Tưởng ai cũng như cậu à!”. Tiểu Thảo trợn mắt lườm Triệu Diệp
một cái.
Trước tiếng cãi nhau chí chóe của Triệu Diệp với mọi người, dường như mọi
chuyện đã trở lại bình thường. Nhưng Phương Hồi biết, cô không thể như trước
được nữa. Thời đó người ta rất nhạy cảm, cô rất hiểu ánh mắt của của các bạn
trong lớp nói nên điều gì. Đối với những đứa trẻ ngày ngày chỉ đối mặt với sách
vở, bài thi, đây có thể coi là một chuyện lớn đầy háo hức. Mặc dù, nhân vật
trung tâm câu chuyện đó cảm thấy rất buồn.
Tối về đến nhà, đầu óc cô vẫn cứ để đâu đâu.
Đang chép bài thì điện thoại đổ chuông, một lát thì ba cô quay vào gọi.
“Tìm con hả ba?”. Phương Hồi hỏi với giọng nghi ngờ.
“Ừ, con trai”. Ba cô nói.
“A lô”. Phương Hồi nghe máy.
“A lô”.
“Ai đấy?”
“Tớ Trần Tầm đây”.
Nghe thấy đối phương xưng tên, tim Phương Hồi liền đập thình thịch.
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“Có chuyện gì vậy?”.
“Bài tập toán cậu làm xong chưa?”.
“Xong rồi”.
“Xem hộ tớ trang 49, câu 5, kết quả cuối cùng của cậu là bao nhiêu?”.
“Đợi lát nhé”. Phương Hồi chạy vào phòng lấy vở toán, đột nhiên cô phát
hiện ra rằng, cô rất vui khi nhận được điện thoại của Trần Tầm.
“A lô, x = 5, y = 3”.
“Ừ, giống của tớ”.
“Ừ ”.
“Cảm ơn nhé”.
“Không có gì”.
“Thế, thôi nhé”.
“Ừ, bye bye”.
Điện thoại vọng lại tiếng tút tút, tự nhiên Phương Hồi lại thấy có cái gì đó
thất vọng.
Cô về phòng tiếp tục làm bài tập, nhưng năm phút sau, điện thoại lại đổ
chuông.
Phương Hồi dỏng tai lắng nghe ba nói chuyện, đến khi nghe thấy ba nói:
“Cháu đợi một lát”. Cô vội mở cửa phòng ra.
“Tìm con hả ba?”.
“Ừ...”. Ba cô nhìn con gái bằng ánh mắt dò hỏi: “Hình như vẫn là cái cậu
ban nãy”.
“Vâng”. Phương Hồi giả vờ quay vào lấy vở bài tập toán rồi chậm chạp bước
đến.
“A lô”.
“Tớ đây”.
“Ừ, còn câu nào cần đọ kết quả nữa không?”.
“Hết rồi”.
“Hả?”.
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“Ờ... tớ có chuyện muốn nói với cậu, nói chuyện có tiện không?”.
“Bình thường”.
“Thế tớ nói nhé, cậu chỉ cần nghe thôi”.
“Ừ”.
“Chuyện sáng nay đừng nghĩ ngợi gì nhiều”.
“Tớ biết rồi”.
“Biết gì, khóc cả buổi sáng đúng không?”.
“Không”.
“Nếu tớ không lên tìm cậu, chắc cậu sẽ không nói chuyện với tớ nữa đúng
không”.
“Ừ”.
“Vì sao?”.
“Không hay...”.
“Có gì mà không hay! Hay là ngày mai tớ cũng viết lên bảng rằng Trần Tầm
thích Phương Hồi! Cho hòa cả làng nhé!”.
“Cậu đừng làm vậy!”. Phương Hồi bắt đầu cuống.
“Tại sao không được! Tớ thích cậu mà!”.
Đây là lần đầu tiên Trần Tầm bày tỏ tình cảm trực tiếp với cô, vừa nói ra câu
đó, hai đứa liền im bặt.
Bây giờ chúng ta thường hay nói là yêu. “Anh yêu em!”. “Em có yêu anh
không?”. “Anh có mãi mãi yêu em không?”. Cân nhắc câu chữ quá, dường như
cũng mất đi vẻ tôn trọng vốn có. Nói nhiều đến đâu, đều vẫn cảm thấy có gì đó
trống rỗng, không khiến người ta tin được. Chính vì thế mấy câu bên trên đã
biến thành: “Anh rất yêu em!”. “Em có yêu anh thật lòng không?”. “Anh có thật
sự mãi mãi yêu em không?”.
Chữ yêu và chữ thật lòng, thật sự, đã trở thành một tổ hợp dở khóc dở cười.
Còn khi mười mấy tuổi, cái gọi là “thích”, mặc dù nghĩa của nó không sâu
sắc bằng từ “yêu”, nhưng vẫn đủ để lấp đầy trái tim.
Trong tích tắc đó, cái gọi là “thích” của Trần Tầm, đã khiến Phương Hồi
cảm thấy vô cùng ấm áp.
“Cậu... thích tớ không?”. Trần Tầm vẫn vặn hỏi.
www.vuilen.com

50

Tác Giả: Cửu Dạ Hồi

Người Dịch: Trần Quỳnh Hương

NĂM THÁNG VỘI VÃ

“Thích thì nói có, không thích thì nói không”.
“Phương Hồi, đừng nói chuyện nữa, mau vào làm bài tập đi”. Ba Phương
Hồi gọi cô.
“Vâng, con vào ngay đây!”. Phương Hồi luống cuống trả lời: “Thôi để ngày
mai đi học nói nhé”.
“Đợi đã! Có hay không?”. Trần Tầm sốt sắng hỏi: “Cậu trả lời tớ đi!”.
“Có! Thế đã nhé!”. Phương Hồi không đợi cậu nói gì thêm mà cúp ngay
máy.

10

H

ôm đó không phải là ngày đặc biệt gì, hàng nghìn năm qua, đó cũng chỉ

là một đêm rất bình thường, nhưng hai đứa trẻ đó đã khắc sâu trong lòng.
Ở hai đầu Bắc Kinh, chúng đã tự cười thầm. Không thể gọi điện thoại để nói
thêm gì nữa, thế nên đành phải hồi tưởng lại cuộc nói chuyện ban nãy, hồi
tưởng từng chữ một. Không có điện thoại để nhắn tin xác nhận lại, thế nên trong
lúc vui mừng vẫn còn có điều gì đó thấp thỏm, không yên tâm. Không có phần
mềm chat QQ có thể gửi gắm mọi niềm thương nỗi nhớ, thế nên đành phải giấu
sự rung động dưới đáy lòng.
Nhưng có lẽ chính vì thế mà nỗi nhớ và niềm vui lại lắng đọng nhiều hơn,
tỏa ra một mùi thơm ngào ngạt hơn, dĩ nhiên là cũng sẽ nhớ lâu hơn.
Ngày hôm sau thế nào mà hai đứa lại gặp nhau trên đường đến trường. Cả
hai đều hơi đỏ mặt, Trần Tầm đạp xe mải miết, thỉnh thoảng lại liếc Phương Hồi
đạp xe bên cạnh. Còn Phương Hồi thì một mực cúi đầu, tóc mái che kín mặt.
“Ờ...”. Trần Tầm không chịu được nữa bèn hỏi: “Hôm qua, cậu nói ‘có’ đúng
không?”.
“Sao vậy?”. Phương Hồi nhìn cậu bằng ánh mắt căng thẳng.
“Không sao cả, xác nhận lại thôi”. Trần Tầm liền cười: “Phương Hồi, tớ... tớ
mừng... vô cùng”.
“Tớ tưởng cậu rút lại lời cơ”. Phương Hồi khẽ cắn môi.
“Làm sao có chuyện đó được!”. Trần Tầm quay đầu lại, nói với giọng khẳng
định.
Cậu ra sức đạp về phía trước, thả hai tay ra, hào hứng kêu lên mấy tiếng.
Phương Hồi liền cười, đạp xe đuổi theo cậu.
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Đến trường, hai đứa không dắt xe song song bên nhau. Trần Tầm đi trước,
Phương Hồi theo sau, phối hợp rất ăn ý, cả hai đều cố gắng thể hiện không có
tình ý riêng tư gì với nhau. Thích, là chuyện hai đứa tự tận hưởng, hồi đó chắc
cũng không muốn công khai trước bàn dân thiên hạ. Dĩ nhiên rồi, chúng cũng
không dám, yêu trong trường phổ thông cũng không có gì là hay.
Trần Tầm xếp xong xe liền tự động tạo ra một khoảng trống. Phương Hồi
cười thầm rồi dắt xe dựng bên cạnh xe cậu, cô cúi xuống khóa xe, ngẩng đầu lên
thì vô cùng kinh ngạc khi phát hiện ra rằng Trần Tầm đã khóa bánh xe trước của
hai xe lại với nhau bằng ổ khoá hình chữ U.
“Cậu làm... làm gì vậy?”. Phương Hồi lén lút nhìn bạn phụ trách xếp xe.
“Không gì cả. Nhưng nếu hôm nay cậu không nói chuyện với tớ thì chiều
đừng có hòng về nhà được”. Trần Tầm cười rất đắc ý.
“Kiểu gì vậy!”. Phương Hồi lườm Trần Tầm một cái, nhưng trong lòng lại
vui vô cùng: “Nhỡ mọi người nhìn thấy thì sao”.
“Không sao, cậu đừng khóa xe nữa, nếu bọn họ nhìn thấy thì bảo cậu không
mang chìa khóa!”.
Lúc vào lớp, Phương Hồi vẫn hơi căng thẳng, cô vẫn chưa hết sợ trò đùa
buổi sáng hôm qua, cảm giác bị mọi người nhìn chằm chằm, nghĩ lại cô vẫn
thấy run. Nhưng nhìn Trần Tầm đi trước, Phương Hồi cảm thấy yên tâm hơn, ít
nhất là hiện tại đã có một người chịu đứng về phía cô, cô không còn lẻ loi nữa,
cô đã có một cậu bạn khá ổn ở bên cạnh, chỉ cần ngẩng đầu lên là nhìn thấy, chỉ
mỗi điều này thôi cũng đã khiến cô yên tâm hơn rất nhiều.
Buổi trưa, Trần Tầm lấy cơm hộ Phương Hồi và Tiểu Thảo, nhưng Tiểu
Thảo vẫn nói có việc với Hà Sa nên không vào. Phương Hồi ngại ngồi ăn cùng
Trần Tầm và bọn họ, một mình cô ngồi ăn với ba cậu con trai, nhìn cứ kì kì thế
nào đó. Nhưng Trần Tầm không chịu, cậu chỉ muốn ngồi ăn với Phương Hồi.
Và thế là trong lúc Phương Hồi từ chối ăn chung với bọn họ, Trần Tầm lại vẫy
Kiều Nhiên và Triệu Diệp đến bàn Phương Hồi như lần trước.
Trước hành động này của Trần Tầm, Phương Hồi luôn phải chấp nhận một
cách bị động. Hôm nay cậu đã mấy lần làm thế rồi, ví dụ buổi sáng khóa xe,
hoặc như vừa nãy xin giấy kiểm tra toán. Cậu nói quên mang rồi cười xin
Phương Hồi mấy tờ. Một lát sau, Phương Hồi lại nhìn thấy cậu lôi từ cặp ra một
sấp đưa cho Kiều Nhiên.
Mặc dù cách cố ý tiếp cận của Trần Tầm hơi ngang ngạnh, trẻ con, nhưng
Phương Hồi vẫn thấy rất vui. Cô biết, sở dĩ Trần Tầm làm như vậy là vì cậu
thực sự quý mến cô.
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Giờ thể dục trường F, con trai học riêng, con gái học riêng, tập bài thể dục,
chạy đôi vòng là giải tán, hoạt động tự do. Tiểu Thảo không chơi cùng Phương
Hồi nữa, cô và mấy cô bạn khác ngồi dưới gốc cây thảo luận tập phim Hoàn
châu cách cách tối hôm qua, hình như Ngũ A Ca đã hôn Tiểu Yến Tử, chính vì
thế bọn họ bàn tán rất hào hứng. Hà Sa và Tiểu Thảo còn ngân nga ca khúc
trong phim.
Phương Hồi ngồi một mình bên cạnh, không cô bạn nào quay sang nói
chuyện với cô, cô chỉ lặng lẽ nhìn họ cười đùa và lắng nghe: “Hãy để chúng ta
được làm bạn với hồng trần. Cưỡi ngựa phi nhanh, tận hưởng nhân thế phồn
hoa. Đối tửu xướng ca, hát lên bài ca vui mừng trong tim. Oanh oanh liệt liệt,
nắm bắt tuổi thanh xuân”. Cô biết, trong mắt Tiểu Thảo, cô chỉ là một người
bạn không có gì quan trọng. Thế nên vì chuyện ngày hôm qua mà Tiểu Thảo
tránh mặt cô, cũng là điều dễ hiểu. Chỉ có điều, ít nhiều cô cũng vẫn thấy lẻ loi.
Đám con trai cũng đã giải tán, Trần Tầm vào phòng dụng cụ thể thao mượn
quả bóng rổ, lúc quay ra thì nhìn thấy Phương Hồi đang ngồi một mình ở một
góc. Cô vốn đã gầy, trước tiếng nói, tiếng cười vui vẻ bên cạnh, cậu lại càng
cảm thấy cô mảnh mai, đơn độc hơn. Trần Tầm nghĩ một lát rồi quay lại gọi
Kiều Nhiên và Triệu Diệp: “Ê! Hôm nay đừng chơi bóng nữa! Ra chơi trò gọi
số với con gái đi!”.
Kiều Nhiên cũng nhìn thấy Phương Hồi đang ngồi một mình, bèn kéo ngay
Triệu Diệp, mặc dù Triệu Diệp không tỏ ra tình nguyện lắm: “Ừ! Đi thôi! Ra
chơi gọi số!”.
Trần Tầm lại quay sang gọi đám con gái, lúc đầu Phương Hồi ngồi im không
nhúc nhích, nhưng rồi cũng bị Kiều Nhiên kéo đi.
Mọi người xếp số, Triệu Diệp số 1, Trần Tầm số 2, Phương Hồi số 3, Tiểu
Thảo số 4, Kiều Nhiên số 5, tổng cộng mười mấy người, luật chơi là ai thua ba
lần sẽ bị mọi người thay nhau tung bóng vào mông.
Vì muốn Phương Hồi được chơi vui, Trần Tầm và Kiều Nhiên đã liên tục gọi
số 3. Phương Hồi chạy mấy vòng, dần dần cũng bật cười. Cô là người thật thà,
mỗi lần bị gọi đều tung bóng rất cao, thế nên đón bóng của cô rất dễ, mọi người
cũng đều gọi số 3.
Triệu Diệp thì không như vậy, cậu ta chơi láu cá hơn ai hết. Triệu Diệp cố
tình trêu Tiểu Thảo, lúc thì tranh thủ khi cô đứng cách xa, tâng nhẹ bóng lên rồi
ném xuống gọi số 4, lúc lại giả vờ tuột tay khi Tiểu Thảo sẵn sàng tư thế chờ
cậu gọi số, sau đó ném bóng vào cô. Kết quả là chỉ một lát, Tiểu Thảo đã thua
ba lần.
“Triệu Diệp! Cậu cố tình đúng không!”. Tiểu Thảo hậm hực quát.
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“Hê hê, ai bảo buổi trưa không ăn cơm với bọn tớ”. Triệu Diệp cười nói:
“Nhanh lên! Xong rồi đấy!”.
“Không ăn đấy! Nhìn thấy cậu là bực!”. Tiểu Thảo giận dỗi quay mặt đi.
Mọi người vừa cười vừa lần lượt tung bóng vào Tiểu Thảo, đến lượt Phương
Hồi, cô nhẹ nhàng đập bóng xuống đất rồi ném đi. Không ngờ đúng lúc Tiểu
Thảo nghiêng người về phía sau để bảo vệ cổ tay.
Tiểu Thảo liền hét lên, bực bội quay đầu lại quát: “Nhẹ thôi! Đừng ném vào
tay!”.
“Tớ... xin lỗi”. Phương Hồi nhẹ nhàng xin lỗi.
“Thôi đi, cậu ấy có ném mạnh đâu”. Trần Tầm đứng bên cạnh nhìn từ đầu
đến cuối, không kìm được bèn lên tiếng bênh vực Phương Hồi.
Vốn đang bực mình, nghe Trần Tầm nói như vậy, mắt Tiểu Thảo liền đỏ hoe,
cô nhặt bóng lên ném mạnh về phía Trần Tầm: “Tớ không chơi nữa!”. Nói xong
liền quay đầu chạy về lớp. Hà Sa trợn mắt nhìn Trần Tầm một cái rồi đuổi theo.
Phương Hồi cũng muốn chạy vào xem sao, nhưng lại bị Kiều Nhiên kéo lại.
“Đừng vào, cậu ấy gây sự với cậu đấy...”
“Thích chơi thì chơi! Không chơi thì thôi!”. Trần Tầm nhặt bóng lên nói.
Sau ngày hôm đó, Tiểu Thảo không ăn cơm cùng bọn họ nữa. Mấy ngày đầu
cô còn lấy cớ có chuyện muốn nói với Hà Sa, nhưng sau đó thì mang cơm đến
bàn Hà Sa ăn. Phương Hồi không phải là người chủ động, thế nên cũng không
đi tìm cô. Hai đứa dần trở nên xa cách.
Thế rồi, sự kiện dòng chữ trên bảng đã trôi qua như chưa từng xảy ra. Dù gì
thì vẫn còn rất nhiều việc phải làm, phải học từ mới tiếng Anh, phải làm bài tập,
phải trả bài kiểm tra, phải nghe thầy Lưu liên tục “ờ”.
Nếu không đặc biệt để tâm thì chắc cũng đã quên rồi. Trừ phi ai đó đột nhiên
nhắc lại, thì cũng chỉ bàn tán một lúc. Nhưng những lời bàn tán đó, Phương Hồi
không nghe thấy. Cô cũng không để ý, hồi đó, cô chỉ chuyên tâm thích Trần
Tầm.
Nhiều lúc Phương Hồi cũng cảm thấy lẻ loi, mặc dù Trần Tầm, Kiều Nhiên
và Triệu Diệp đều rất tốt với cô, nhưng có những việc chỉ có con gái mới cùng
làm được. Ví dụ cùng nhau đi vệ sinh, mượn đồ dùng cá nhân của nhau, nói
chuyện với nhau trong giờ học, buổi trưa trao đổi với nhau về bộ phim truyền
hình, xuống căng tin mua đồ ăn vặt...
Không bạn nữ nào cùng Phương Hồi làm những việc này, cô nói hồi đó cô
đã quen rồi, cô tưởng mình sẽ phải sống như vậy trong suốt ba năm.
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Tác Giả: Cửu Dạ Hồi

Người Dịch: Trần Quỳnh Hương

NĂM THÁNG VỘI VÃ

Tuy nhiên, Lâm Gia Mạt đã xuất hiện.
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