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Chương 58

M

ấy ngày sau, Vệ Bắc dọn ra ở ngoài phòng trọ. Diệp Sơ cũng kiếm cớ

sáng sớm đã quay về trường học. Vận mệnh, tựa như hai ngôi sao chổi chờ đợi
hàng triệu năm, cuối cùng cũng sắp được chạm vào nhau, nào ngờ chỉ vì một li
sai số đã bay chệch quỹ đạo, cuối cùng đi lướt qua nhau.
Trong lúc tình cảm không được như ý, công việc lại thuận lợi. Mặc dù ở
phương diện tình cảm, Vệ Bắc đang phải chịu giày vò, nhưng việc thực tập của
anh lại rất thuận lợi.
Lãnh đạo đội cảnh sát đều khen ngợi chàng trai trẻ mới đến, không những
đẹp trai ngời ngời mà còn trung thực chịu khó, quan trọng nhất là không mập
mờ với các nữ đồng chí trong đội. Rõ ràng, phái nữ là nguồn tài nguyên cực kì
quý hiếm trong lực lượng cảnh sát, tranh chấp nội bộ rất dễ nảy sinh mâu thuẫn,
gây bất lợi đến tình đoàn kết hữu nghị giữa các anh em.
Khi công việc của Vệ Bắc đang thuận buồm xuôi gió, thì cuộc sống của Diệp
Sơ cũng rất phong phú thú vị.
Đầu tháng chín, cô vẫn chưa chọn được trường mình định thi nhưng đã bắt
đầu triển khai ôn tập có chọn lọc. Năm thứ tư đại học ít bài tập nên cô suốt ngày
lên thư viện. Tuy vẫn còn rất nhiều thời gian mới đến kì thi nhưng thi thạc sĩ
đâu phải chuyện đơn giản, có phải cứ muốn là thi đâu, tròn một tháng trời, rất ít
khi nhìn thấy bóng dáng cô trong phòng kí túc.
Những ngày tháng không có nhau, không còn cãi vã nên có vẻ rất yên bình,
thế nhưng, cả hai luôn cảm thấy thiếu vắng điều gì đó.
Tháng mười là đến kì nghỉ Quốc khánh dài ngày.
Đêm trước kì nghỉ, rất nhiều bạn sinh viên bắt đầu thu dọn hành lí chuẩn bị
về nhà, chỉ có Diệp Sơ vẫn đi sớm về muộn, không có động thái gì.
Tưởng Phương Phi không kìm được tò mò, hỏi cô không định về nhà sao, cô
đáp rằng dù sao nhà cũng gần nên định ở trường thêm mấy hôm nữa rồi mới về.
Cuộc đối thoại của họ dẫn đến một màn thảo luận về đề tài “con đường sau
khi tốt nghiệp”. Tưởng Phương Phi nói sau khi tốt nghiệp định sẽ tìm việc làm
luôn để lo cho em trai ăn học, gia đình cũng muốn như vậy mà cô ấy cũng
không có ý định tiếp tục học lên cao.
So với ý định của Tưởng Phương Phi, Khương Tử còn nhanh chóng hơn. Hai
bên gia đình cô ấy và bạn trai đã gặp gỡ nhau, cả hai nhà đều quyết định đến khi
bọn họ tốt nghiệp sẽ làm đám cưới luôn chứ chờ đến mấy năm nữa, giá nhà đất
leo thang thì có muốn cũng không cưới nổi.
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“Còn cậu thì sao, Tiểu Giai? Cậu định sau khi tốt nghiệp sẽ làm gì?” Diệp Sơ
hỏi Trương Tiểu Giai nãy giờ ngồi ngoài không tham gia vào đề tài của bọn họ.
Trương tiểu Giai ném cho cô hai chữ đơn giản: “Du học”.
Diệp Sơ giật mình: “Cậu sẽ ra nước ngoài à?”.
Trương Tiểu Giai vứt tạp chí điện tử trong tay xuống: “Bố tớ muốn thế, tớ
cũng chẳng còn cách nào khác, coi như ra ngoài chơi hai năm vậy”.
“Thế Trác Húc phải làm sao bây giờ?”
“Anh ta thì có thể làm sao? Cứ thế mà sống thôi.” Cô ấy trả lời rất nhẹ
nhàng.
“Nhưng anh ấy không có ý kiến gì à?” Diệp Sơ hỏi tiếp.
Trương Tiểu Giai là một người thông minh, vừa nghe đã đoán ra tâm tư của
Diệp Sơ, quay đâu nhìn cô đầy ý vị: “Cậu hình như có gì đó rất lạ”.
Diệp Sơ vội im bặt, sợ bị căn vặn đến cùng.
Cũng may tất cả mọi người đều đang quan tâm đến kì nghỉ dài ngày, không
ai hỏi cô thêm nữa, chuyện này cứ thế chấm dứt.
Ngày hôm sau, trong phòng, ngoài Diệp Sơ ra, tất cả mọi người đều hớn hở
về nhà.
Diệp Sơ vạ vật trong trường, ngoài ăn và ngủ ra thì chỉ có học bài. Ngày nào
cũng khô khan vô cùng vô tận. Thực ra cô cũng muốn về nhà, nhưng nghĩ tới
chuyện Vệ Bắc lúc này cũng đang về nhà nghỉ lễ, cô lại do dự.
Từ nhỏ đến lớn, cuộc sống của cô như một phương trình, Vệ Bắc là biến số
của phương trình ấy, sự xuất hiện của anh khiến cho cuộc sống của cô có thêm
bao nhiêu bất ngờ, khiến cô không sao kiểm soát nổi.
Cảm giác như thế rất hồi hộp, có những giây phút ngọt ngào khiến ta đắm
chìm bên trong, nhưng những khi đớn đau lại khiến ta cực kì bối rối.
Dù cô có thể giải được những chương trình quỹ đạo phức tạp của các hành
trình, nhưng lại không gỡ được sợi dây trói buộc lòng cô của chàng trai ấy. Tình
yêu, chính là phương trình khó giải nhất trên thế gian này.
Ngày nghỉ cứ đờ đẫn nhạt nhẽo trôi qua hơn một nửa, đến ngày thứ năm, một
người lắng như Diệp Sơ cũng có chút không chịu nổi.
Cô không biết tại sao mình lại như thế, trước đây, đừng nói là năm ngày, kể
cả là năm tháng phải ở một mình cô cũng cảm thấy vui vẻ. Nhưng giờ đây, cô
luôn có cảm giác tim bị kiến bò, mỗi đêm khuya thanh vắng, con kiến ấy cứ bò
qua bò lại khiến cô nhộn nhạo không bình tâm.
Cô biết, rốt cuộc, thực sự mình không thể buông tay người kia được, Vệ Bắc
tựa một bóng hình khắc sâu vào trong lòng cô, dù cô làm gì, nói gì, đều bần thần
nghĩ đến anh.
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Vẻ mặt anh khi dịu dàng, khi tùy hứng, khi cau có tức giận.
Đôi khi Diệp Sơ nghĩ, thật ra đây đâu phải chuyện gì quá to tát nếu Vệ Bắc
không muốn cô thi trường khác, thì cô cứ thi luôn trong trường này, dù đây
không phải là nơi đào tạo ngành Thiên văn tốt nhất...
Nhưng từ việc không ra nước ngoài lùi xuống thì thạc sĩ, rồi lại phải lùi đến
bước thi trong trường, sao cô cứ có cảm giác không cam lòng.
Đúng lúc Diệp Sơ đang đắn đo suy nghĩ thì điện thoại của mẹ cô bất ngờ gọi
tới.
“Về nhà ngay cho mẹ.” Giọng Lưu Mỹ Lệ lạnh lẽo, có chuyện không hay
rồi.
Vừa sáng ra Vệ Bắc đã nóng ruột, mí mắt bên trái cứ giật giật liên tục, anh
có cảm giác như sắp xảy ra chuyện gì đó.
Đến trưa, quả nhiên xảy ra chuyện lớn. Công an thành phố vừa triệt phá
đường dây buôn bán ma túy lớn, đến nay những kẻ có liên quan đều đã bị bắt,
chỉ còn một tên lọt lưới.
Hôm nay tung tích của hắn đã lộ, sắp sửa bắt gọn cả một mẻ lưới. Nào ngờ
nghi phạm mang theo dao nhọn, đâm bị thương mấy cảnh sát, còn đang bắt con
tin lên tận tầng cao nhất của tòa nhà nào đó, hiện đang giằng co với cảnh sát. Do
nghi phạm quá mức ngoan cố, nên cảnh sát buộc phải điều động lực lượng cảnh
sát đặc nhiệm, chuẩn bị thời cơ thích hợp hạ gục kẻ bắt cóc, giải cứu con tin.
Vệ Bắc làm thực tập sinh cũng được thông báo tới hiện trường. Khi bọn họ
tới nơi, đã có rất nhiều người dân xúm lại dưới tòa nhà xảy ra vụ án, cảnh sát
phải cố gắng kiểm soát hiện trường.
Đại đội trưởng Hoàng của đội đặc nhiệm lo các thực tập sinh còn non kinh
nghiệm nên yêu cầu bọn họ khi lên đến nóc nhà phải đứng xa quan sát, không
được tự ý hành động. Việc này Vệ Bắc có thể làm được, anh theo đội tiến lên
phía trên, nhìn thấy kẻ bắt cóc đang giữ con tin trên sân thượng.
Mặc dù đối phương quần áo bẩn thỉu nhàu nhĩ nhưng qua giọng nói và tướng
mạo, Vệ Bắc vẫn nhận ra hắn, tội phạm chính là người anh em hồi học phổ
thông của Vệ Bắc - Lưu Hàn.
Mọi người đều nói bạn học cũ gặp lại sẽ vô cùng thân thiết, nhưng Vệ Bắc
không ngờ mình lại gặp lại người anh em tốt trong ngày hôm nay và trong hoàn
cảnh này. Trong phút chốc, anh có cảm giác không thể chịu đựng nổi, cứ sững
sờ nhìn Lưu Hàn.
Lưu Hàn không chú ý tới Vệ Bắc, giờ phút này hắn đang kề dao vào cổ con
tin, con tin hình như chỉ là đứa trẻ mười mấy tuổi, sợ đến nỗi không dám nhúc
nhích, đôi mắt toát ra nỗi khiếp sợ kinh hoàng.
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Chuyên gia đàm phán rất kiên nhẫn thực hiện các biện pháp tương tác với
Lưu Hàn. Nghe nói trước khi đội đặc nhiệm được điều tới, hắn một mực yêu
cầu được gặp mặt một người tên là Tiết Nhiên Nhiên, từng là bạn gái của hắn.
Nhưng sau khi cảnh sát liên lạc nhiều lần, Tiết Nhiên Nhiên cũng chưa thể
có mặt ở hiện trường, thế nên Lưu Hàn mới thất vọng đến nỗi mất kiểm soát con
dao trong tay kề cổ con tin càng lúc càng gần.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tiết Nhiên Nhiên vẫn chưa xuất hiện,
Lưu Hàn đã mất kiểm soát đến cực điểm, hắn gào lên mấy tiếng tuyệt vọng, rồi
định ôm theo con tin nhảy lầu.
Đây là tầng thứ mười hai của tòa chung cư, nếu hắn nhảy xuống chắc chắn sẽ
chết, tình hình ở hiện trường vô cùng khẩn cấp, đội đặc nhiệm tập kích ngoài
cửa đều đã âm thầm lên nòng súng. Nhưng địa hình ban công vô cùng bất lợi
cho việc ngắm bắn, trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, bỗng nhiên có tiếng
gọi Lưu Hàn.
“Lưu Hàn, dừng lại!”
Vệ Bắc đã bình tĩnh lại sau giây phút chấn động, thấy Lưu Hàn sắp sửa lao
mình xuống, anh hoảng hốt lao ra.
Sự xuất hiện của anh đã khiến mọi người kinh ngạc, ngay cả Lưu Hàn cũng
dừng động tác lại. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Vệ Bắc, dù nhiều năm không
gặp, nhưng dù sao cũng đã từng là anh em thân thiết một thời, sau một hồi quan
sát hắn đã nhận ra Vệ Bắc.
“Là cậu à?” Rõ ràng Lưu Hàn vô cùng kinh ngạc, “Cậu... cậu làm cảnh sát
rồi à?”.
Vệ Bắc hết sức giữ bình tĩnh, gật đầu: “Đúng vậy, là tôi đây, Lưu Hàn, anh
đang định làm gì thế? Anh làm như vậy thì bác trai bác gái phải làm sao bây
giờ? Sức khỏe mẹ anh không tốt, nếu anh đi rồi, bác ấy biết trông cậy vào ai?”
Rõ ràng những lời Vệ Bắc nói đã khiến Lưu Hàn hơi xúc động, con người
điên cuồng của hắn ảm đạm hẳn đi: “Vệ Bắc, cậu không hiểu đâu, tôi đã không
còn là Lưu Hàn trước kia cậu từng quen biết nữa, tôi không thể quay đầu được
nữa rồi”.
“Không, chỉ cần anh bằng lòng, thì vẫn có thể quay đầu làm lại mà.”
“Làm lại ư?” Lưu Hàn bật cười, giọt lệ trong khóe mắt rơi xuống: “Tôi
không thể làm lại được nữa rồi, tôi đã hủy hoại tất cả, cậu có biết không! Tôi
thật sự hối hận, thật sự hối hận khi đó đã không nghe lời các cậu. Cậu tuyệt giao
với tôi là đúng lắm, đáng đời tôi lắm, tất cả đều là do tôi tự chuốc lấy tôi đáng
chết!”. Hắn hơi suy sụp, nhưng chân vẫn không lùi thêm bước nào: “Cậu có biết
không, giờ người mà tôi cảm thấy có lỗi nhất chính là Nhiên Nhiên. Hồi đó cô
ấy khuyên tôi cai nghiện, tôi còn đánh cô ấy, bây giờ tôi hối hận lắm rồi, thế
nhưng cô ấy không thèm quan tâm đến tôi nữa... Vì sao? Vì sao chứ? Cô ấy vì
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tôi mà học lại, vì tôi mà làm trái lời bố mẹ, thậm chí cô ấy còn nói nếu tôi cai
nghiện, cô ấy sẽ kết hôn với tôi, thế nhưng tôi lại đẩy cô ấy ra xa! Là tôi! Là tôi
đã đẩy cô ấy ra xa khỏi mình!”.
“Đừng nói như thế, khi đó chúng ta chẳng phải đã thề, mãi mãi sẽ làm anh
em tốt sao?”
“Xin lỗi A Bắc, tôi đã khiến cho cậu thất vọng rồi, tôi không xứng làm anh
em tốt của cậu, không xứng làm bạn trai của Nhiên Nhiên, tôn chỉ là một tên
cặn bã, một thứ rác rưởi, tôi không thể quay đầu lại nữa rồi, tôi đã tự tay đẩy
mình vào địa ngục! Tạm biệt, người anh em của tôi, đừng giống như tôi đừng
bao giờ làm những điều khiến mình phải hối hận. Sau khi tôi chết, cậu hãy nói
với Nhiên Nhiên, tôi xin lỗi cô ấy, mong cô ấy được hạnh phúc...”
Nói xong những lời này, hắn tuyệt vọng ngước nhìn Vệ Bắc, đẩy con tin
trong tay ra, rồi nhảy xuống.
Một sinh mệnh cứ thế kết thúc. Ngay cả khi còn sống hắn có hèn hạ đến đâu,
nhưng khi hắn rơi xuống, kết liễu cuộc đời của mình, mọi người đều bàng
hoàng. Những lời hắn nói trước khi chết không chỉ cảnh tỉnh những kẻ đang lầm
đường lạc lối mà còn cảnh tỉnh tất cả mọi người đang sống trên đời: Hãy sống
cho tốt, đừng lạc lối, sai một bước, sẽ sai thêm sai mãi.
Lưu Hàn đã ra đi như thế, may mà con tin bình an vô sự. Mặc dù Vệ Bắc tự
ý hành động, vi phạm kỉ luật, nhưng niệm tình sự xuất hiện của anh kịp thời cứu
sống con tin, nên lãnh đạo cũng không phê bình Vệ Bắc quá nhiều, chỉ bảo anh
hãy về nhà tự kiểm điểm, cân bằng lại cảm xúc.
Vệ Bắc vẫn chưa thoát ra khỏi bóng đen tâm lí từ cái chết của Lưu Hàn. Dù
sao cũng đã từng là anh em thân thiết năm đó bọn họ còn rất trẻ, cùng nhau
phạm lỗi, cùng nhau sôi nổi, nhưng cuối cùng lại lựa chọn hai con đường khác
nhau, càng đi càng xa, cho tới hôm nay, cảnh còn nhưng người đã mất.
Năm đó, nếu không phải vì kiên trì theo đuổi Diệp Sơ, chẳng phải hôm nay
mình cũng sẽ giống Lưu Hàn, không thể quay đầu lại sao?
Vệ Bắc không dám tưởng tượng nếu anh đi trên con đường kia thì mình sẽ ra
sao, trong lòng anh cực kì rối loạn, rõ ràng định về chung cư, nhưng lại bất giác
ngồi lên xe buýt về nhà.
Tuổi hai mươi của cuộc đời, lần đầu tiên anh cảm nhận được gánh nặng của
một sinh mệnh.
“Hôm nay giáo sư Vương ở khoa con đã gọi điện cho mẹ.” Sau khi Diệp Sơ
về nhà, đây là câu đầu tiên mẹ nói với cô. Diệp Sơ cúi đầu, lòng bàn tay đầy mồ
hôi.
“Việc đã đến nước này mà con vẫn định không nói cho bố mẹ biết sao?” Sắc
mặt của mẹ cô vô cùng không tốt, vừa nhìn liền biết máu nóng đang dâng đến
tận đầu.
www.vuilen.com

297

Tác Giả: Ức Cẩm

Người Dịch: Phương Thúy

NÀY, BUÔNG CÔ ẤY RA!

Diệp Sơ đành thỏ thẻ: “Chuyện danh sách đi du học của khoa phải không ạ,
con đã từ chối rồi...”
Mẹ nhìn cô, dường như lúc này bà đã không thể kiểm soát được cảm xúc
nữa: “Vậy con có thể nói cho mẹ biết tại sao lại từ chối không?”
Đối mặt với lời chất vấn của mẹ, Diệp Sơ hơi chột dạ.
“Con không muốn đi du học, muốn ở lại... thi thạc sĩ”.
“Con có nhầm không hả? Nếu con muốn ở lại đây làm việc thì mẹ còn có thể
hiểu được, nhưng con muốn thi thạc sĩ là vì cái gì? Không phải chính là muốn
tiếp tục học sao? Ở nước ngoài điều kiện đào tạo chuyên sâu tốt như thế mà con
không muốn, lại muốn thi thạc sĩ, mẹ thấy con đã học đến u mê, đầu óc không
còn sáng suốt nữa rồi. Diệp Sơ ơi là Diệp Sơ rốt cuộc con đang nghĩ cái gì thế
hả?”
Diệp Sơ không nói gì, chỉ biết cúi đầu im lặng.
Mẹ của cô lại tiếp tục nói: “Được, con không muốn ra nước ngoài, con muốn
thi thạc sĩ, được. Nhưng chuyện lớn như vậy, tại sao con không bàn bạc với bố
mẹ mà đã tự ý quyết định, con cho rằng bố mẹ là cái gì? Bố mẹ nuôi con lớn
bằng ngần này, ngay cả quyền được bàn bạc với con cũng không có sao? Hôm
nay giáo sư Vương gọi điện nói chuyện này, mẹ cứ ngớ ra, lúng túng thế nào
con có biết không, con coi bố mẹ là gì hả?”. Lưu Mỹ Lệ càng nói càng kích
động đến nỗi đứng không vững.
Diệp Kiến Quốc ở bên cạnh nhìn thấy, vội vàng kéo bà xã đang tức giận lại
khuyên can, rồi nói với Diệp Sơ: “Diệp Tử, chuyện này không thể trách mẹ con,
chuyện quan trọng như thế, sao con có thể không bàn bạc với bố mẹ hả? Ôi...”.
Nghe bố mẹ than trách, trong lòng Diệp Sơ lại càng khó chịu, nhưng cô
không biết phải nói gì, chỉ có thể thẫn thờ đứng đó, nước mắt chầm chậm rơi
xuống.
“Khóc? Bây giờ con biết khóc rồi à? Sao trước đó con không suy nghĩ cho
bố mẹ hả? Uổng công mẹ và bố con nuôi con lớn bằng ngần này. Lúc trước thi
đại học cũng thế, nhiều ngành học dễ kiếm việc như thế mà con lại chọn ngành
Thiên văn! Thôi thì đành chịu, giờ tốt nghiệp ra trường, công việc khó tìm, mãi
mới có cơ hội du học mà con lại từ chối! Con, con...”, cảm xúc của Lưu Mỹ Lệ
càng lúc càng không ổn định.
Diệp Kiến Quốc vội trấn an bà xã: “Diệp Tử, tim mẹ con không khỏe, con ra
ngoài trước đi, đợi mẹ con bình tĩnh lại chúng ta sẽ bình tĩnh bàn lại chuyện này
nhé”. Ông nháy mắt với con gái, ra hiệu cho cô tạm thời tránh đi.
Diệp Sơ lui về sau một bước, trong lòng đau đớn khó chịu, nhìn dáng vẻ của
mẹ mà không biết nói sao cho phải, đành chạy ra ngoài.
Trên nhà còn vọng xuống tiếng mẹ cô: “Ông đừng ngăn tôi ông để cho con
bé đi ra ngoài làm gì? Sao tôi lại sinh ra đứa con gái ích kỉ như thế...”. Dù cô đã
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chạy rất nhanh, muốn tránh xa lời trách cứ của mẹ, nhưng tiếng nói ấy cứ văng
vẳng bên tai, giày vò trái tim cô.
Trong lồng ngực cô ngập tràn cảm giác day dứt, không sao kiềm được nước
mắt, tất cả mọi thứ xung quanh dường như đều đang đồng loạt trách mắng cô
ích kỉ, rồi cô thấy Vệ Bắc cũng đang thất thần bước tới.
Những lần tình cờ gặp gỡ của hai người, chưa bao giờ lãng mạn.
Một người nước mắt hoen mi, một người mất hồn mất vía, sau đó, Vệ Bắc
trông thấy vệt nước mắt trên gương mặt Diệp Sơ, anh tỉnh táo lại, vội vàng tới
bên cô: “Sao thế? Sao lại khóc?”
Còn chưa hỏi xong, Diệp Sơ đã nhào vào lòng Vệ Bắc, đã khóc nức nở trong
lòng anh.
Vệ Bắc bị hành động của cô làm cho trở tay không kịp, anh rất ít khi thấy
Diệp Sơ khóc, lại còn khóc thê thảm thế này.
Anh rất muốn hỏi cô rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, nhưng cô bé ở trong
lòng anh khóc thương tâm như vậy, khiến anh không thể nào mở miệng hỏi han,
đành ôm cô vào lòng để cô tiếp tục khóc cho thỏa.
Trời đã tối, các hộ trong khu chung cư họ sống đều đã lên đèn. Bảo vệ khu
chung cư cảnh giác nhìn bọn họ, dường như sẵn sàng chờ giây phút anh hùng
cứu mĩ nhân.
Dưới ánh đèn, bóng hai người hòa vào nhau.
Cuối cùng Diệp Sơ cũng ngừng khóc, đôi mắt sưng mọng từ trong lòng Vệ
Bắc ngẩng lên nhìn anh, vẻ mặt đã trở về với nét bình tĩnh thường ngày, chỉ
những vệt nước mắt vào đôi mắt hoe đỏ là không giấu được vẻ yếu đuối vừa rồi
của cô.
Cô nói: “Đưa em ra bờ sông đi dạo một lát được không?”, Vệ Bắc gật đầu,
đỡ vai Diệp Sơ, rồi hai người đi ra khỏi khu chung cư.
Triền sông đêm khuya tĩnh mịch vô cùng, thấp thoáng dăm ba tiếng ve mùa
thu không chịu nổi nỗi cô đơn. Vệ Bắc và Diệp Sơ mỗi người một tâm sự, sóng
vai bước đi trên triền sông, chưa ai chịu mở lời.
Một lát sau, Diệp Sơ bỗng cảm thấy hơi lạnh.
Thời tiết ở thành phố này rất quái đản, mùa hè rõ ràng dài đằng đẵng, nhưng
mùa thu lại nhanh đến nỗi không kịp trở tay. Hôm qua còn đang nóng bức khô
rang, vậy mà sau một trận mưa đêm qua, hôm nay đã phải mặc áo khoác ra
đường.
Buổi sáng Diệp Sơ vội vã quay về nên giờ chỉ mặc một chiếc áo mỏng manh,
gió đêm ven sông thổi khiến cô không nhịn được mà hắt xì hơi.
Vệ Bắc thấy thế, vội cởi áo khoác choàng cho Diệp Sơ, anh chỉ mặc một
chiếc áo cộc tay.
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“Như thế anh sẽ lạnh đấy.” Diệp sơ cởi áo định trả cho anh.
“Đùa à, mới có thế này mà anh đã lạnh được á? Hồi trước trường anh còn tổ
chức bơi mùa đông nữa kìa, được rồi được rồi, em mau mặc áo vào.” Rõ ràng
anh chẳng hề bận tâm đến thời tiết, lại khoác áo lên người Diệp Sơ.
Diệp Sơ không từ chối nữa, an tâm hưởng thụ cảm giác ấm áp lâu lắm mới
có này. Bên tai lại nghe thấy một tiếng hắt hơi, Diệp Sơ giật mình, ngẩng đầu
nhìn Vệ Bắc.
Bốn mắt nhìn nhau, “kẻ tình nghi” dụi dụi mũi, ra vẻ nghiêm túc nói:
“Không phải anh”.
Kiểu giấu đầu lòi đuôi này khiến cho Diệp Sơ không nhịn được mà bật cười.
Vệ Bắc cũng cảm thấy hành động vừa rồi của mình thật trẻ con, cũng bật cười
ngượng nghịu.
Cảm giác lúng túng sau khi gặp lại trong giây phút này đã hoàn toàn biến
mất. Diệp Sơ không cười nữa, nhỏ giọng nói: “Thật ra có một chuyện, em vẫn
chưa nói cho anh biết”.
“Chuyện gì?” Vệ Bắc hỏi.
“Em ở trong danh sách được đi du học của khoa... Em đã từ chối rồi.”
Nghe cô nói câu đầu tiên, Vệ Bắc sợ hết hồn, cũng may câu nói ngay sau đó
đã khiến anh thở phào nhẹ nhõm.
Diệp Sơ nói tiếp: “Chuyện này em vẫn giấu bố mẹ. Nhưng hôm nay, giáo sư
Vương trong khoa gọi điện cho mẹ em, nói chuyện em từ chối đi du học cho bà
biết rồi”.
Vệ Bắc nhớ lại cảnh tượng vừa rồi Diệp Sơ khóc nức nở chạy đến, trong
lòng anh cũng đã hiểu được một nửa: “Cho nên, mẹ muốn em đi du học sao?”
Diệp Sơ gật đầu, vô thức cắn môi dưới.
Diệp Sơ trả lời như thế khiến vẻ mặt Vệ Bắc nghiêm túc hẳn. Tuy Diệp Sơ
đã từ chối, nhưng nhìn dáng vẻ cô vừa chạy vừa khóc lúc nãy, mẹ cô chắc chắn
đã tạo áp lực với cô rồi nếu hiện tại cô lại đổi ý, vậy bọn họ... Trong lòng anh
không khỏi bồn chồn, e dè hỏi: “Vậy em... định làm thế nào?”
Diệp Sơ cúi đầu không đáp, rồi ngẩng đầu lên nhìn anh, giống như đã suy
nghĩ dứt khoát, rồi cẩn thận nói: “Em sẽ không đi”.
Nghe được đáp án mình mong muốn, Vệ Bắc thầm thở phào, rõ ràng vui vẻ
vô cùng, nhưng không hề tỏ ra ngoài, mà còn hỏi: “Vì sao?”
Cái này mà còn phải hỏi sao? Diệp Sơ nhíu mày: “Tất nhiên là vì anh rồi...”
Lời vừa nói ra, lại thoáng thấy khóe mắt Vệ Bắc lóe lên nụ cười đắc ý, cô đỏ
mặt, nhanh chóng sửa lại: “Anh hỏi vì sao làm gì? Em chỉ là không muốn đi
thôi”.
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Lời đang nói bỗng nhiên ngưng bặt, Vệ Bắc bất thình lình ôm chặt lấy cô.
Anh ôm rất chặt, tựa như nếu buông lỏng tay, người trong lòng sẽ bay đi
mất.
Diệp Sơ mấp máy môi muốn nói gì đó, nhưng lại nghe tiếng Vệ Bắc thì thầm
bên tai: “Cảm ơn em”.
Lòng cô bỗng rung động, dường như câu nói ấy đã chạm đến nơi mềm yếu
nhất trong trái tim cô.
“Thật ra, em nên cảm ơn anh mới đúng.” Cô nói: “Cảm ơn anh đã bên cạnh
em bao năm qua. Em biết em tùy hứng, em ích kỉ, không lo nghĩ cho anh,
thường chọc giận anh, thế nhưng anh lại chưa bao giờ buông tay em, thế nên,
em cũng không muốn buông tay anh, người chưa bao giờ rời xa em”.
Những lời này, thật ra cô cất giữ trong lòng rất lâu rồi.
Hồi ấy còn trẻ người non dạ, cứ cứng đầu không chịu nói ra. Hôm nay lấy
hết dũng khí bày tỏ được, cô bỗng có cảm giác nhẹ nhõm khó lòng diễn tả.
Hứa hẹn, không nhất thiết phải nói thành lời. Lời tỏ tình, không chỉ có mỗi
một câu “Em yêu anh”.
Vòng tay ấm, chính là thấu tỏ nỗi lòng.
Mãi mãi, cần có lòng tin và hi sinh của cả hai người.
Tựa như một lời bài hát nghe nhiều đến thuộc lòng: “Điều lãng mạn nhất mà
anh có thể nghĩ ra, chính là được cùng em từ từ già đi. Cho đến ngày chúng ta là
đến nỗi không thể cất bước, em vẫn là báu vật trong bàn tay anh...”
Sau khi kì nghỉ dài kết thúc, sinh hoạt của Diệp Sơ trở lại bình thường, mặc
dù mẹ cô vô cùng không hài lòng với chuyện cô từ chối đi du học, nhưng dẫu
sao vẫn là đứa con gái mình mang thai chín tháng mười ngày, ngoài mặt thì
nghiêm nghị, nhưng trong lòng lại không nỡ, nên cũng không ép buộc quá
nhiều.
Lại mấy tháng nữa trôi qua, kì thi thạc sĩ càng ngày càng tới gần. Diệp Sơ
cũng đã quyết định sẽ thi thạc sĩ tại khoa Thiên văn trong trường mình đang
học. Mặc dù đào tạo ở đây kém hơn một chút so với mong muốn của cô, nhưng
may mà cũng không tệ. Nếu như thuận lợi, rất có khả năng cô sẽ được giữ lại
trường làm giảng viên. Đối với một người con gái mà nói, có thể có một công
việc ổn định như thế đúng là ngàn vàng khó đổi.
Tất cả dường như đã trở thành một kết cục đã an bài, chỉ có giáo sư Vương
là vẫn không cam lòng, cứ cố chấp khuyên rằng Diệp Sơ hãy suy nghĩ lại thật
kĩ, rằng đi du học có biết bao nhiêu tốt đẹp, bỏ qua quá đáng tiếc.
Diệp Sơ vốn đã vững lòng, nhưng đúng lúc này thì dịch cúm A toàn cầu
bùng phát, khoa buộc lòng phải lùi thời gian cử học sinh đi du học lại. Giáo sư
Vương nghĩ rằng đây là ý trời ông trời không muốn để Diệp Sơ thi thạc sĩ, mà
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muốn tạo cơ hội cho cô đi đào tạo chuyên sâu ở nước ngoài. Ông lúc nào cũng
khuyên Diệp Sơ: “Hãy suy nghĩ thêm một chút đi, danh sách vẫn còn giữ tên
của em. Người trẻ tuổi nên ra ngoài xem xét đó đây, nhớ năm đó, tôi cũng chỉ vì
muốn ổn định nên mới trở thành một học giả già chỉ biết lí luận như bây giờ.
Em là học sinh tôi rất kì vọng, tôi không muốn sau này em sẽ phải hối hận giống
như tôi...”.
Diệp Sơ vừa cảm thấy rất vui vinh dự vì gặp được một người thầy chăm lo
cho sinh viên như vậy, mặt khác lại sợ nếu giáo sư cứ như thế sẽ ảnh hưởng tới
việc thi thạc sĩ của cô. Bất đắc dĩ, cô đành dọn đồ đạc đến căn hộ chung cư của
Vệ Bắc lánh nạn.
Vệ Bắc thuê nhà trọ ở khu chung cư ngay gần trường Diệp Sơ, vừa nghe
Diệp Sơ nói muốn tới, anh đã xin nghỉ phép nửa ngày ở đội đặc nhiệm để về
dọn dẹp phòng ốc, sợ Diệp Sơ nhìn thấy phòng trọ bừa bộn sẽ chê cười.
Vậy nên khi Diệp Sơ tới trước giờ hẹn, trông thấy một anh chàng “người
hùng” lực lưỡng đang đội một cái mũ bằng giấy, đeo tạp dề Hello Kitty, luống
cuống thu dọn đống tạp chí và vỏ lon, cô lăn ra cười đến mất cả hình tượng.
Vệ Bắc vội vàng chỉ vào chiếc tạp dề mình đang mặc, giải thích: “Cái này...
cái này là mẹ anh mua. Ôi, em đừng cười nữa mà! Anh cởi ra rồi mà em vẫn
cười à? Diệp Thừa Cân, em dám cười anh nữa xem!” Cuối cùng anh thẹn quá
hóa giận, xông vào bịt miệng Diệp Sơ.
Diệp Sơ vươn tay chống cự, hai người cứ giằng co đùa giỡn một hồi.
Sau đó, cũng không biết ai trong hai người bất cẩn giẫm phải tờ báo trên sàn,
trượt chân rồi cả hai mất thăng bằng, đổ nhào xuống ghế bành.
Diệp Sơ cảm thấy thân thể mình lún xuống, lúc hoàn hồn lại đã thấy mình bị
Vệ Bắc đè chặt xuống ghế bành rồi, tư thế của hai người vô cùng mờ ám. Mặt
cô đỏ bừng, toan đẩy anh ra đứng lên.
Vệ Bắc nghĩ. Vợ chồng già cả rồi, cô nhóc này lại còn xấu hổ cái gì? Thế là
anh cố ý tỏ thái độ trêu cợt cô, đè cổ tay cô xuống, không cho cô đứng lên.
“Đừng đùa nữa, đứng lên đi nào!” Mặt Diệp Sơ đỏ bừng như phải bỏng.
Vệ Bắc không nghe, cố ý đùa giỡn lưu manh: “Hôn anh một cái, hôn rồi sẽ
thả em ra!”.
Diệp Sơ quẫn bách đến nỗi mặt như trái táo chín đỏ, thế nhưng sức lực lại
không bằng anh, đành nhắm mắt mổ lên má anh một cái. “Em là con gà mổ thóc
hả!” Vệ Bắc lại càng đùa giỡn vô lại, được rồi, em không chịu hôn anh, thì anh
đành tự hôn em vậy. Rồi anh cúi đầu, hôn cô say đắm.
Diệp Sơ bị nụ hôn này làm cho toàn thân mềm nhũn, cả người lún sâu vào
ghế bành. Vệ Bắc được thế lại càng hôn táo tợn, càng lúc càng làm càn, đúng
lúc này điện thoại di động trong túi Diệp Sơ đổ chuông.
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Vệ Bắc nhíu mày, nhấc chân đạp túi xách của Diệp Sơ xuống gầm ghế.
“Anh làm gì thế? Điện thoại của em ở trong đó! Nhỡ hỏng thì sao?” Diệp Sơ
giãy giụa đứng lên, muốn đi nghe điện thoại.
“Hỏng thì anh mua cái khác.” Vệ Bắc ôm chặt hông cô, vẻ mặt không tình
nguyện, nhưng cũng nhích ra: “Anh nói này Diệp Thừa Cân, sao mà em lại lắm
chuyện như thế hả! Cứ lúc nào anh định làm gì đó, thì lại có điện thoại, anh nghi
ngờ, có phải em đã thông đồng trước với điện thoại để làm hỏng việc của anh
không hả?”
“Xí!” Diệp Sơ trừng mắt nhìn anh, bắt máy.
“A lô, Tiểu Diệp phải không? Giáo sư Vương đây, chuyện du học em đã
nghĩ xong chưa? Tên của em tôi vẫn giữ trong danh sách đây này.” Ở đầu bên
kia điện thoại, giáo sư Vương vẫn ra rả không biết mệt mỏi.
Trước sự tấn công của giáo sư Vương, Diệp Sơ cũng chỉ biết im lặng, đáp lại
mấy câu chiếu lệ, rồi cuối cùng cũng lừa được ông cúp điện thoại.
“Ai vậy?” Vệ Bắc hỏi.
“Là giáo sư Vương, chính là thầy giáo hướng dẫn em làm luận văn ấy.”
“À.” Vệ Bắc dừng lại một chút rồi dường như nghĩ ngợi gì đó: “Không phải
ông ấy vẫn muốn khuyên em đi du học chứ?”
Diệp Sơ bất đắc dĩ gật đầu: “Ông ấy còn có nghị lực hơn cả mẹ em”.
“Em đừng có dao động đấy nhé!” Vệ Bắc nửa đùa nửa thật nói.
Diệp Sơ giật mình, sắc mặt hơi thay đổi, nhưng lại nhanh chóng trở về như
cũ: “Sao có thể thế được? Em đã quyết định thi thạc sĩ rồi. Không cà kê với anh
nữa, em còn phải ôn tập”. Cô nói xong liền đi vào trong phòng.
Vệ Bắc nhìn theo bóng dáng cô, đầu mày hơi nhíu lại. Những ngày chuẩn bị
thi thạc sĩ vô cùng khó khăn buồn chán, Diệp Sơ ở cùng Vệ Bắc, ngày nào cũng
vùi đầu ôn tập, mà Vệ Bắc đang thực tập, toàn đi sớm về khuya, hai đứa như vợ
chồng son, cùng trải qua những tháng ngày cực kì quy củ.
Mấy tuần lễ cứ thế trôi qua, ngày mỗi lúc một thêm gần. Hôm đó Vệ Bắc
trực ban, về đến nhà đã nửa đêm, anh mở cửa thì thấy trong nhà vẫn sáng đèn,
Diệp Sơ đang vùi đầu ngủ giữa đống tài liệu ôn tập.
Anh không khỏi thương xót. Cô nhóc này thật là, vẫn biết thi thạc sĩ không
phải là chuyện đơn giản, nhưng cô cứ thế này thì đúng là cố quá. Nhất là mấy
hôm nay, hầu như mỗi ngày vừa rời giường một cái là cô lại cắm đầu vào sách,
ôn thi quên hết ngày đêm, quên ăn quên ngủ, không hề quan tâm đến sức khỏe
bản thân. Nếu cứ thế này thì kiểu gì cũng ốm mất.
Nếu như... ngay từ đầu cô lựa chọn đi du học mà không phải là thi thạc sĩ thì
liệu bây giờ có phải khổ nhọc thế này không? Vệ Bắc bất chợt đặt ra câu hỏi ấy,
ngực bỗng thắt lại, lòng hơi khó chịu.
www.vuilen.com

303

Tác Giả: Ức Cẩm

Người Dịch: Phương Thúy

NÀY, BUÔNG CÔ ẤY RA!

Đúng lúc này, Diệp Sơ đang nằm bò ra bàn ngủ gục bỗng động đậy, hình
như cô thấy lạnh.
Vệ Bắc giật mình, thoát ra khỏi suy tư, rồi vội vàng lại gần bế cô vào phòng.
Trông cô thực sự là đã mệt muốn chết rồi, đầu bị bệnh thế mà hai mắt vẫn
nhắm, vẫn ngủ rất say. Vệ Bắc cẩn thận đặt cô xuống giường, đắp kín chăn,
chắc chắn rằng cô không bị lạnh mới yên tâm rời khỏi phòng.
Trên bàn phòng khách la liệt cơ man là tài liệu ôn tập, chỉ nhìn thôi cũng đủ
nhức đầu rồi. Vệ Bắc ngồi xuống, chiếc ghế vẫn còn ấm, vẫn vương hương
thơm từ cơ thể cô.
Anh thẫn thờ nhìn bàn học đầy sách vở, lật giở một trang sách toàn những
công thức phức tạp, chỗ trống nào trên trang ấy cũng bị Diệp Sơ ghi chép chi
chít, bên dưới trang sách in một tấm ảnh vũ trụ, chụp lại cảnh tượng vũ trụ
mênh mông lấp lánh ánh sao, bao la đến mức khiến ta có cảm giác không tài
nào nắm bắt nổi.
Vệ Bắc nhìn tấm ảnh mà thất thần, chợt nghe tiếng dép lê loẹt quẹt phía sau,
thì ra Diệp Sơ đã tỉnh dậy từ lúc nào, mắt mũi ngái ngủ đứng sau lưng anh.
“Anh về rồi à?” Cô hỏi.
“Ừ, sao em lại dậy thế, mau về phòng ngủ tiếp đi kẻo lạnh.”
“Không sao đâu.” Diệp Sơ kéo kéo chiếc chăn đang khoác trên người, nói:
“Vừa nãy em cũng không biết ngủ thiếp đi lúc nào nữa, vẫn còn một đề chưa
làm xong”.
“Em đừng có cố quá!” Vệ Bắc hơi giận: “Giờ là mấy giờ rồi, đề thi ngày mai
làm cũng được chứ sao? Giờ đã muộn rồi, nhỡ bị ốm thì làm thế nào? Mau đi
ngủ cho anh!”
Diệp Sơ dường như hơi không cam lòng, nhưng nhìn vẻ mặt căng thẳng của
Vệ Bắc, cô chỉ đứng im đó không dám ho he gì.
“Còn không đi à?” Vệ Bắc giục.
Diệp Sơ xoa xoa bụng, ngượng ngùng nói: “Thật ra, em hơi đói bụng...”.
Lần này Vệ Bắc lại càng giận hơn, nghĩ thầm, cô nhóc này cuối cùng cũng
biết ăn cơm à, thế là anh đứng dậy bảo: “Trong tủ lạnh còn sủi cảo, để anh đi
hấp lại cho em”. Rồi anh lại đeo cái tạp dề Hello Kitty, lạch bạch vào bếp hấp
sủi cảo cho vợ.
Nào ngờ, đến khi hấp xong sủi cảo, ra đến nơi lại thấy Diệp Sơ đang học bài
rồi. Tức thật!
Vệ Bắc vừa giận vừa thương, bước tới gấp sách của cô vào: “Nếu hôm nay
em còn dám đọc cuốn sách này một lần nữa, thì đời này em sẽ không bao giờ
còn thấy nó nữa đâu!”
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Anh nghiến răng nghiến lợi đe dọa.
Diệp Sơ biết tính anh, nói được kiểu gì cũng làm được, cô vội vàng dẹp đám
tài liệu quý giá sang một bên, ngoan ngoãn bưng bát sủi cảo lên ăn.
“Chín quá!” Cô phàn nàn.
“Có ăn là tốt rồi lại còn chê à, đừng có mà đòi hỏi nhé!”
Vệ Bắc vẫn đang tức đến xì khói.
Diệp Sơ vội vã lắc đầu, ôm chặt cái bát trong tay, dáng vẻ như muốn cùng
sủi cảo “đồng quy vu tận”.
Thấy cô như vậy, Vệ Bắc cũng không giận được nữa, anh cố nén cười nói:
“Mau ăn đi rồi còn ngủ!”
“Vâng.” Lúc này Diệp Sơ ngoan ngoãn cúi đầu ăn sủi cảo. Mặc dù sủi cảo có
hơi nát, nước dùng có hơi mặn, nhưng giữa đêm ôn thi vừa đói vừa rét này thì
đây đúng là của ngon vật lạ trời ban cho.
Vệ Bắc không nói nữa, ngồi cạnh nhìn Diệp Sơ ăn, ngoài cửa sổ, đêm đã
khuya lắm rồi.
Thình lình, anh mở miệng: “Diệp Thừa Cân, tại sao em lại thi khoa Thiên
văn?”
Diệp Sơ vội nhét nuốt miếng sủi cảo, ngẩng đầu nhìn Vệ Bắc, rất lấy làm lạ,
không hiểu sao anh lại hỏi vấn đề này.
Nhưng hình như anh rất muốn biết, nên Diệp Sơ cố nhớ lại, nuốt miếng sủi
cảo vào bụng rồi nói: “Chính là cái hồi em không nhớ được tên anh ấy, anh đã
chỉ vào chòm sao Bắc Đẩu rồi nói đó là tên anh, anh không nhớ sao?”
Tim Vệ Bắc khẽ run rẩy. Anh gật đầu.
Chính vào hôm đó, em bỗng nhiên cảm giác những vì sao trên bầu trời vô
cùng thú vị. Về nhà liền chọn khoa Thiên văn. Cô mỉm cười rồi nói tiếp: “Sau
đó mẹ em còn mắng em một trận, trách em sao lại tùy tiện chọn chuyên ngành
như vậy được cơ chứ.”
“Vậy em đã bao giờ hối hận chưa?”
“Chưa bao giờ, em nghĩ chuyên ngành này rất tuyệt. Nó khiến ta hiểu rằng
vũ trụ này vô cùng rộng lớn, còn chúng ta nhỏ bé biết bao, có thể sống và dùng
sinh mệnh hữu hạn của mình để tìm hiểu về sự vô hạn của vũ trụ, thật là một
việc khiến người ta vô cùng tự hào... anh sao vậy?” Diệp Sơ nhìn Vệ Bắc đang
ngơ ngẩn: “Anh mệt à, sao lại thất thần thế?”
Vệ Bắc nhanh chóng hớn hở trở lại: “Chắc vậy đấy, anh đi tắm cái đã, em ăn
xong phải nhanh đi ngủ, biết chưa?”
“Yes, sir!” Diệp Sơ giơ tay chào anh theo kiểu nhà binh rồi cười tít mắt...
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Vũ trụ bao la, chúng ta đều nhỏ bé, có thể sống và dùng sinh mệnh hữu hạn
của mình để tìm hiểu về sự vô hạn của vũ trụ, thật là một việc khiến người ta vô
cùng tự hào...
Những lời Diệp Sơ nói cứ văng vẳng bên tai. Vệ Bắc vội tới bồn rửa mặt, vỗ
nước lạnh lên mặt, nhìn chính mình trong gương, trong lòng bỗng có cảm giác
không thể nói nên lời.
Anh không thể nào quên đi ánh mắt của Diệp Sơ khi nói những lời ấy, khuôn
mặt nhỏ nhắn, con ngươi đen nhánh long lanh, lóe lên tia hạnh phúc.
Anh có thể không thể hiểu được những công thức phức tạp trong những tài
liệu thiên văn kia, nhưng anh hiểu được ánh mắt ấy có nghĩa là gì. Đúng thế, cô
nhóc này rất chăm chỉ, từ bé đến lớn chưa có việc gì khiến cô quan tâm đến thế.
Mặc dù không thời gian ôn thi này khiến cả thể lực và tinh thần cô mệt mỏi hao
gầy, nhưng khi nói đến vũ trụ, tia sáng trong mắt cô chói lòa khiến người khác
không dám nhìn thẳng, khiến thẳm sâu tận đáy lòng anh trỗi dậy một cảm giác
tự ti và áy náy.
Một con chim sải rộng đôi cánh nhưng lại không thể tung bay trên bầu trời
của mình, đó sẽ là một việc đáng buồn tới mức nào đây?
Vũ trụ mênh mông đến thế, con người còn bé nhỏ hơn cả loài kiến. Giữa vũ
trụ không biết đâu là bến bờ này, một sinh mệnh nhỏ bé nọ cùng với một sinh
mệnh nhỏ bé khác đã tránh được những cuộc va chạm lục địa, tránh được quái
vật khổng lồ kỉ Jura, tránh được những khi sao chổi quét qua địa cầu, tránh được
nạn đói và chiến tranh diễn ra hàng nghìn năm qua... để có thể gặp được nhau.
Điều ấy thật kì diệu biết bao!
Số mệnh đã an bài, ý trời đã định.
Đã như vậy, thì đợi thêm vài năm có là gì?
Có lẽ, đã đến lúc nên nhượng bộ rồi?
Nếu em hướng tới bầu trời, anh sẽ giúp em tung cánh, bởi vì, em chính là
bầu trời của anh.
Hai năm sau, tại sân bay.
Một bóng dáng vững chãi đứng sừng sững giữa dòng người tấp nập qua lại,
anh mặc một chiếc sơ mi vừa vặn, gương mặt đẹp như tạc, góc cạnh hài hòa,
đẹp trai đến nỗi các cô gái ngồi đằng xa phải thì thào to nhỏ.
Anh có vẻ rất sốt ruột, cứ nhìn chằm chằm vào di động. Lát sau, chiếc di
động ấy đổ chuông, anh vội vàng bắt máy.
Anh quát rất to vào điện thoại: “Diệp Thừa Cân, em mà còn không đến thì
không cần phải đến nữa! Mau lên đi!”
“Dữ dằn quá!” Mấy cô nàng trồng cây si vừa nãy đồng loạt trố mắt.
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“Chắc đang đợi bạn gái?”
“Hung dữ như vậy thì làm bạn gái anh ta chẳng phải rất thê thảm sao? Ai mà
xúi quẩy thế không biết?”
“Chưa biết được đâu, nhỡ đâu bạn gái người ta học kick-boxing, mỗi cú đấm
hạ gục một con trâu thì sao.”
“Hí hí, thế có vẻ khủng khiếp quá nhỉ? Có khi cô ấy còn dữ dằn hơn anh ta
ấy nhỉ?”
“Đừng nói nữa, nhìn kìa, người ta đến rồi đấy.”
Mấy cô nàng dừng cuộc thảo luận ríu ra ríu rít của mình lại đồng loạt ngước
lên nhìn. Họ thấy một bóng người hoàn toàn không-bắt-mắt đang tách ra khỏi
dòng người, hướng về phía anh chàng đẹp trai hung dữ. Bóng dáng ấy mặc áo
phông hết sức bình thường, kéo một va li hành lí cũng hết sức bình thường buộc
kiểu tóc đuôi ngựa bình thường, cộng thêm một gương mặt có vẻ cũng rất bình
thường, tóm lại là bình thường đến không thể bình thường hơn được nữa.
Hình ảnh này rõ ràng khiến cho các cô nàng chim sẻ ríu rít kia thất vọng tràn
trề.
“Chẳng giống tập kick-boxing gì cả.”
“Trông cũng chẳng hung dữ nữa.”
“Có phải bạn gái không?”
“Xem kìa, lại quát rồi!”
“Xem ra kiếm được trai đẹp chưa chắc đã hạnh phúc nhỉ...”
“Đúng thế, đúng thế trèo cao ngã đau thôi...”
Tiếng bàn tán nhỏ dần, cuối cùng mất hút giữa những ồn ào huyên náo của
sân bay.
Phía này, ngược lại, giọng Vệ Bắc lại chẳng nhỏ chút nào: “Diệp Thừa Cân,
em xem bây giờ là mấy giờ rồi?”
Diệp Sơ oan ức đáp: “Máy bay bị chậm chứ có phải em muốn sao là được
vậy đâu...”
“Còn nữa, em ăn mặc cái kiểu gì thế hả? Cưới xin là chuyện hệ trọng mà em
tùy tiện như thế?”
“Có phải em cưới đâu cơ chứ?” Diệp Sơ không phục chu môi.
“Vớ vẩn.” Vệ Bắc bị cô làm cho tức điên người, “Chúng ta làm đám cưới em
thử đến muộn mà xem? Đi thôi, đừng có lề mề nữa”. Anh đón lấy hành lí trong
tay cô rồi sải bước ra khỏi sân bay.
Diệp Sơ vội vàng ngoan ngoãn bước theo, miệng vẫn không phục, lẩm bẩm:
“Còn phải xem em có chịu gả cho anh không chứ...”
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“Cái gì?” Vệ Bắc ngoái đầu lại, ánh mắt nghiêm nghị bắn về phía cô.
“Đi thôi đi thôi, nếu không là muộn đấy!” Diệp Sơ vội vã vờ như không nói
gì, ba chân bốn cẳng bước ra ngoài.
Hai người nhanh chóng rời khỏi sân bay, lái xe vào trung tâm thành phố.
Hôm nay là ngày mùng một tháng mười, là Quốc khánh Trung Quốc, cũng là
ngày hoàng đạo để uyên ương cưới hỏi.
Lần này Diệp Sơ vội vã trở về là để dự hôn lễ của bạn thân: Lâm Mậu Mậu
và Triệu Anh Tuấn.
Bạn thân thời học trò chớp mắt đã thành chồng vợ khiến cho ta không thể
không than: sao thời gian trôi nhanh đến thế. Nhớ lại thì, cảnh chia li tại sân bay
hai năm trước dường như vẫn chập chờn trước mắt, Diệp Sơ mãi mãi không bao
giờ quên khoảnh khắc lên máy bay, Vệ Bắc nhét vào tay cô một mẩu giấy.
“Em hãy đi đi, hãy theo đuổi chân trời mơ ước của em, nhưng đừng quên,
chỉ cần cúi xuống, luôn có anh ở nơi này chờ đợi.”
Trong xe đang bật bài “Cô gái nơi xóm nhỏ” của Đào Triết, lời bài hát như
thế này: “Vẫn nhớ một năm trước đứng nơi ga tàu hỏa, ngắm chính mình diễn
vở bi kịch đầy hoa, qua ô cửa kính ngắm em trước mắt nhạt nhòa, tàu vẫn nhả
khói, vẫn ra đi giữa làn nắng chói lòa...”
Lời bài hát đượm vẻ u buồn may mà hiện thực của cô không bi đát như lời
bài hát.
Hai năm nay, cô một thân một mình du học nơi xứ người, nếm trải nỗi cô
đơn bơ vơ mà người thường không sao tưởng tượng nổi, nếu không được người
thân động viên hỗ trợ nếu không phải ngày nào Vệ Bắc cũng gọi điện thoại cổ
vũ thì e rằng đã không trụ nổi đến ngày hôm nay.
So với việc trơ trọi ở nước ngoài, thì được trở về, được cãi cọ với anh cũng
đã ngập tràn hương vị hạnh phúc rồi.
Diệp Sơ cứ nghĩ mãi nghĩ mãi, bất giác xe của Vệ Bắc đã dừng trước tòa nhà
nơi Lâm Mậu Mậu sống. Đám cưới đã bắt đầu giữa tiếng pháo đì đùng, chú rể
Triệu Anh Tuấn đã tháo kính ra, mặc bộ comple đen, mặt đỏ bừng chờ đợi cô
dâu của mình.
“Em không đi đâu, Diệp Tử, Diệp Tử còn chưa về cơ mà... ơ, Diệp Tử!”
Lâm Mậu Mậu đang làm mình làm mẩy chưa chịu lên xe hoa bỗng phát hiện ra
kẻ đến muộn Diệp Sơ, cô ấy xách váy cưới nhào tới, khiến các cụ hai nhà cuống
quít gọi với theo: “Coi chừng ngã, coi chừng ngã đấy...”
“Diệp Tử, cuối cùng cậu cũng đến rồi, mau nhìn này, tớ có xinh không?”
Lâm Mậu Mậu hạnh phúc tràn trề sung sướng chia sẻ với bạn.
Không thể không thừa nhận, hôm nay Mậu Mậu cực kì xinh đẹp, đẹp hơn
hàng trăm nghìn lần so với trong ảnh cưới mà cô ấy gửi cho Diệp Sơ hồi Diệp
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Sơ ở nước ngoài. Thời khắc hạnh phúc nhất của đời người con gái chính là đây,
vẻ đẹp ấy không thể dùng lời lẽ nào tả nổi. Diệp Sơ lặng lẽ cúi đầu, không kiềm
chế nổi nỗi xúc động.
“Các cậu định lúc nào mới bày tiệc cưới vậy? Từ hồi cấp ba đến giờ tớ đã
đợi uống rượu mừng của hai người rồi. Đợi lâu quá tóc sắp bạc trắng rồi đây
này.” Vẻ mặt Lâm Mậu Mậu cực kì đáng yêu.
Câu hỏi này hơi khó trả lời thì phải. Năm xưa khi Diệp Sơ được chọn vào
danh sách du học, nhà trường đã lập kế hoạch du học ba năm, rồi vì lí do nào đó
lại kéo dài thêm một năm nữa. Giờ bốn năm đã qua mà trong tay cô vẫn còn
mấy dự án nữa chưa kết thúc, điều đó cũng có nghĩa là cô cần phải ở nước ngoài
thêm một thời gian nữa.
Nhưng những điều này đều không còn quan trọng nữa.
Điều quan trọng là, cô vẫn chưa dám mở lời cho Vệ Bắc biết, bởi vì với tính
khí của anh, sợ là không dàn xếp cho qua được.
Nghĩ đến đây, Diệp Sơ bất giác nhìn sang Vệ Bắc.
Vệ Bắc đang đứng bên cạnh gọi điện thoại, không phát hiện ra ánh mắt áy
náy của cô.
Các thủ tục của lễ cưới đã diễn ra suôn sẻ, khi đến nhà hàng, Diệp Sơ gặp
được rất nhiều bạn học cũ hồi cấp ba. Thời gian trôi mau, những người bạn sớm
chiều bên nhau năm nào giờ đã bước ra xã hội, có những người vẫn đang bôn ba
vì sự nghiệp, có những người đã xây dựng gia đình riêng cho mình, còn có
không ít người lựa chọn con đường theo đuổi học vấn như Diệp Sơ. Nhưng dù
thân phận hôm nay có ra sao thì kí ức về những ngày cùng phấn đấu nỗ lực đó
vẫn còn nguyên vẹn. Thậm chí nhiều năm sau này, trong những lần hội ngộ, các
bạn học cũ càng chẳng hề có chút xa cách nào.
Nhiều bạn kể lại sự tích Lâm Mậu Mậu giả làm con trai ngày xưa rồi cả đám
cùng phá lên cười vui vẻ, khiến cho cô dâu vốn tự hào mặt dày nghìn tên đâm
không thủng phải đỏ mặt xấu hổ. Ngượng quá hóa liều, cô ấy từng ra một câu:
Đứa nào còn dám nhắc đến chuyện đó, ta chuốc cho say thì thôi.
Kết quả hoàn toàn có thể tưởng tượng được, cả một bàn toàn bạn cấp ba, trừ
những người phải lái xe, còn lại đều say túy lúy.
Tội nghiệp nhất là Diệp Sơ, chẳng qua chỉ ngồi cạnh ậm ừ mấy câu mà lại bị
Lâm Mậu Mậu túm lấy không tha, buộc tội cô hôm nay đến muộn, cần chuộc lỗi
với các bạn, bị cả đám hùa nhau phạt rượu.
Bất đắc dĩ, Diệp Sơ đành chịu phạt mơ mơ màng màng thế nào bị chuốc đến
nửa bình rượu vang.
Dưới tác dụng của men rượu, cộng thêm mệt mỏi do chênh lệch múi giờ
chưa kịp điều chỉnh, Diệp Sơ rất không nể mặt mà ngủ gục ngay tại đám cưới
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của Lâm Mậu Mậu. Cho đến tận khi hôn lễ kết thúc, Vệ Bắc bế cô lên xe, cô
mới mơ màng tỉnh lại, còn dùng tiếng Anh hỏi xem đây là nơi nào.
Nể tình cô nhóc này say đến nỗi không phân biệt nổi đây là đất nước nào, Vệ
Bắc bó tay, đành phải đắp chăn cho cô tiếp tục ngủ. Nhưng cô nào đã chịu thôi,
cứ liến thoắng líu ríu những câu không ai hiểu nổi, mấy lần trở mình tung chăn
ra rồi lại cuộn chăn thành đống. Cuối cùng Vệ Bắc phát cáu, quấn cô vào chăn
như quấn nem rán rồi thắt dây an toàn, cô mới chịu nằm yên.
Sau một hồi vật vã, Vệ Bắc mệt đến hụt hơi, anh không nhịn nổi nghĩ thầm,
đồ ăn nước ngoài cũng ngon thật, nuôi cho cô bé này béo trắng béo tròn, hồi nãy
suýt thì không bế nổi.
Rồi anh ôm lòng muốn báo thù, véo vào mặt Diệp Sơ một cái.
“Nem rán” không cử động nổi, nhắm mắt rên hừ hừ, Vệ Bắc thích chí quyết
định thò tay ra nghịch mũi cô, biến mũi cô thành hình dạng như mũi heo. Vừa
nghịch anh vừa thích chí lẩm bẩm: “Diệp Thừa Cân, em xem, giờ em có giống
heo không nào, đáng yêu quá đi mất, đáng yêu chết đi được...”
Nếu lúc này Diệp Sơ đang tỉnh táo, chắc cô đã tức đến xịt máu ra rồi, may
mà cô ngủ rất say, đến khi xe chạy đến tận nhà mình rồi, Vệ Bắc cõng cô lên
tầng rồi mà cô vẫn hoàn toàn không hay biết.
“Bà xã ơi?” Vệ Bắc thăm dò, khẽ đẩy cô nhè nhẹ.
Không phản ứng.
“Diệp Tử?”
Vẫn không phản ứng.
“Diệp Thừa Cân?”
Tiếp tục không phản ứng.
“Cái con bé này, sau này anh còn cho nó uống rượu nữa thì anh không mang
họ Vệ!” Vệ Bắc điên tiết mắng. Tục ngữ có câu “say rồi làm loạn”, nhưng con
bé này say rồi có loạn tí nào đâu? Hai người ở bên nhau đã lâu thế rồi, chỗ cần
hôn cũng hôn rồi, chỗ cần sờ cũng sờ rồi, chỉ còn mỗi chuyện đó anh lên kế
hoạch mấy lần vẫn chưa thành công thôi. Và lần này cũng vậy.
Biết trước thế này thì hồi nãy bảo cô ấy uống in ít thôi, chưa biết chừng còn
có hi vọng...
Vệ Bắc không đành lòng rời khỏi phòng cô, khẽ khàng đóng cửa lại.
Lát sau, bên ngoài vọng vào tiếng đóng cửa, căn nhà bỗng trở nên yên tĩnh
vô cùng.
Phù, cuối cùng cũng đi rồi!
Con lợn nhỏ nằm trên giường bỗng dưng mở bừng mắt.
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Đôi đồng tử đen như ngọc lóe ra ánh sáng giảo hoạt.
Thực ra cô đã tỉnh lâu rồi, nhưng mà... gió mát trăng thanh, trai đơn gái
chiếc, lại thêm men rượu thúc giục, đúng là quá nguy hiểm. Mẹ đã dặn trước
rồi, chưa cưới thì chưa được làm! Diệp Sơ là cô bé ngoan, cô bé ngoan thì phải
có giác ngộ của cô bé ngoan chứ.
Mang theo vài phần đắc chí trong lòng, Diệp Sơ cởi quần bò, chuẩn bị đi
tắm.
Rồi, kịch hay khi ấy mới bắt đầu, Diệp Sơ vừa mở cửa phòng ra thì đụng
ngay Vệ Bắc đang đứng ngoài. Vệ Bắc ngây người ngắm cặp chân thon dài chỉ
mặc mỗi quần lót của cô, máu nóng bốc lên đầu.
Diệp Sơ bối rối kéo chiếc áo phông xuống che rồi hỏi: “Em... em tưởng anh
đi rồi?”
“Sáng hôm nay bố em gọi điện thoại bảo... em ở nhà một mình ông không
yên tâm... bảo anh sang trông em...”
Giọng anh dần trở nên khàn khàn, ánh mắt đã rất khác so với hồi nãy rồi.
“Này, anh đừng nhìn nữa...” Diệp Sơ ý thức được điều gì đang diễn ra, mặt
cô nóng bừng, nhìn đi chỗ khác, cắn môi, liều mạng khép chân lại, kéo áo
phông xuống thật thấp, lộ ra khe ngực mảnh dẻ.
Dưới ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn đầu giường, dáng vẻ của cô thật sự rất dụ
dỗ người ta phạm tội.
Vệ Bắc bỗng tiến lên một bước, ôm chặt cô vào lòng.
Diệp Sơ khẽ kêu thất thanh nhưng môi đã bị anh bịt chặt. Anh khẽ khàng đặt
cô lên giường, tháo dây buộc tóc của cô ra, ngón tay vò loạn mái tóc cô một hồi,
đầu lưỡi không chút do dự mà cạy mở răng cô, mãnh liệt tấn công chiếm đoạt
trong miệng cô.
Nụ hôn này dường như phóng túng hơn bất kì nụ hôn nào trước đó của hai
người. Diệp Sơ không chống cự nổi. Cô nhìn lên ánh đèn đầu giường, choáng
váng mê muội, đôi tay mềm mại đặt nơi ngực anh, muốn đẩy anh ra mà không
còn chút sức lực nào.
Nụ hôn dừng lại, Vệ Bắc nhỏm dậy, bắt đầu cởi cúc áo sơ mi. Diệp Sơ cảm
thấy hình như hơi rượu đang xộc lên rồi, mọi thứ trước mắt đều trở nên hư ảo.
Cô ngẩn ngơ nhìn anh cởi từng chiếc cúc trên áo sơ mi, lộ ra vòm ngực rắn rỏi
cường tráng màu lúa mạch. Dưới ánh đèn, dường như lồng ngực ấy được bao
phủ bởi một lớp vàng lóng lánh.
Diệp Sơ ngắm nhìn đến ngây ngẩn.
Lúc này, nụ hôn của anh lại rơi xuống, từ xương quai xanh xuống cổ rồi từ
cổ đến vành tai, ngọn đèn lung linh bên đầu giường rọi tỏ những vết hồng trên
cổ trắng nõn của Diệp Sơ.
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Sau đó, anh bỗng cắn nhẹ trên vành tai cô, cơ thể Diệp Sơ run rẩy, bàn tay
nóng rực đã kéo chiếc áo phông mỏng dính ra khỏi người.
Cảm giác thân thể mát lạnh, Diệp Sơ khó khăn mở miệng: “Chờ một chút...”
“Diệp Thừa Cân, đã nhiều năm như vậy rồi, em đừng bắt anh chờ thêm nữa,
được không? Nào?” Giọng nói gợi cảm trầm ấm của anh truyền đến bên tai như
một bùa chú không thể nào kháng cự. Chỉ trong chớp mắt, bùa chú ấy lan vào
tận đáy lòng.
Đã nhiều năm như vậy, bọn họ dù ai đợi ai cũng đã phải đợi quá lâu rồi.
Cô bỗng nhớ đến mảnh giấy Vệ Bắc nhét vào tay mình trước khi lên đường:
“Em hãy đi đi, hãy theo đuổi chân trời mơ ước của em, nhưng đừng quên, chỉ
cần cúi xuống, luôn có anh ở nơi này chờ đợi”.
Có người đàn ông chấp nhận chờ đợi mình như vậy, còn chưa đủ sao?
Đủ rồi, đương nhiên là quá đủ rồi.
Diệp Sơ nhắm mắt lại, vòng cánh tay qua cổ anh.
Vậy thì cứ thuận theo tự nhiên đi, chúng ta đừng chờ đợi nữa...

Hồi Kết

H

ai tháng sau, dù các giáo sư nước ngoài cố giữ lại, nhưng Diệp Sơ vẫn

quyết định về nước. Lâm Mậu Mậu nói: “Diệp Tử, cuối cùng cậu đã đã quyết
tâm trở về, anh Vệ đẹp trai của chúng ta đã chờ đến nỗi trời sắp sập xuống rồi”.
Diệp Sơ cười ngượng nghịu, thật là không phải cô hạ quyết tâm, mà là đứa bé
trong bụng giúp cô hạ quyết tâm.
Đúng vậy, cô đã có thai, chắc chắn không lầm, một lần đã trúng.
Cô còn nhớ rõ khi ở nước ngoài gọi điện thoại về báo tin này cho Vệ Bắc,
anh đã vui sướng đến mức nào, gần như phát điên lên vậy.
Chưa đầy năm phút sau, bố mẹ chồng đã biết, bố mẹ cô cũng đã biết,... Cuối
cùng, ngay cả bà nội hơn chín mươi tuổi dưới quê cũng run rẩy gọi điện thoại
vượt biển khơi đến thúc giục: “Con bé này, có em bé rồi thì mau trở về làm lễ
cưới đi thôi chuyện này không thể chậm trễ, không kéo dài được đâu...”.
Không còn cách nào, cô đành trở về.
Lâm Mậu Mậu nghe xong, liền cảm thán: “Diệp Tử, cậu vớ bẫm rồi, đi một
về hai!”
Diệp Sơ: “...”
Sau khi Diệp Sơ về nước, hai nhà lập tức bắt tay vào công tác chuẩn bị hôn
lễ.
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Để tránh bụng Diệp Sơ to lên ảnh hưởng tới việc mặc áo cưới, hôn lễ được
quyết định sẽ tổ chức ngay sau Tết Nguyên đán thời gian chuẩn bị vô cùng gấp
gáp, tất cả mọi người trên dưới trong nhà chuẩn bị hôn lễ cho hai người mà cứ
như đi đánh trận vậy.
Nhưng bởi vì Diệp Sơ đang mang thai nên cô trở thành đối tượng được cả
nhà bảo vệ. Về cơ bản, mẹ cô không để cho cô đụng tay vào bất kì việc gì, ngay
cả lúc chụp ảnh cưới cũng mang túi chườm nước nóng theo bên cạnh, sợ không
cẩn thận sẽ ảnh hưởng đến cháu ngoại còn chưa ra đời.
Chính vì lẽ đó nên khi mọi người đang bận rộn chuẩn bị hôn lễ cho bọn họ
thì Diệp Sơ lại trở thành người rảnh rỗi nhất, cả ngày ăn không ngồi rồi, nói một
cách văn vẻ thì là “an thai”.
Khoảng thời gian an thai chán chết kéo dài gần một tuần lễ cuối cùng cũng
trôi qua, hôn lễ ngày một đến gần, bỗng nhiên một ngày, Vệ Bắc bảo muốn dẫn
Diệp Sơ đi xem nhà mới của hai người.
Thật ra nhà mới của bọn họ đã được chuẩn bị từ khi Diệp Sơ còn đang đi học
ở nước ngoài, mẹ của Vệ Bắc sốt ruột nên đã mua luôn rồi.
Chẳng qua lúc đó, nhà mới chỉ là một cái nền đất, sau đó, trong lần trở về
vừa rồi, Diệp Sơ ghé qua xem một lần.
Lúc ấy ngôi nhà đã thành hình nhưng vẫn đang trống không, chưa có đồ đạc
gì, chỉ có thể nhìn được dáng hình sơ bộ.
Lần gần đây nhất đi xem là khoảng hai tháng trước, phòng ốc đã được sửa
sang gần như hoàn chỉnh. Lúc trước khi bắt đầu trang trí nội thất, kiến trúc sư
đưa ra mấy bản thiết kế để cô và Vệ Bắc lựa chọn, hai người nhất trí lựa chọn
cách bài trí thiên về phong cách Châu Âu, đơn giản tiện dụng nên sau khi lắp
đặt nội thất xong xuôi, nhà mới của bọn họ vô cùng giản dị trang nhã, hoàn toàn
không khác gì so với mong muốn của Diệp Sơ.
Trên lí thuyết thì, tất cả đã đâu vào đấy, đáng lẽ sẽ không còn vướng mắc gì.
Nhưng không hiểu sao, Diệp Sơ cảm thấy hôm nay Vệ Bắc hơi là lạ, ánh mắt
anh còn lộ ra tia thần bí, dáng vẻ như thế bảo rằng “Anh sẽ cho em một niềm
vui bất ngờ, hãy chuẩn bị sẵn sàng đi!”. Thế nên, Diệp Sơ âm thầm tính toán
rằng, nếu lát nữa cô không bất ngờ thì chắc cũng nên phối hợp hưởng ứng một
chút để anh khỏi buồn lòng?
Kết quả là, Diệp Sơ vẫn bị kinh ngạc.
Khi Vệ Bắc bịt mắt cô lại, mở cánh cửa phòng dành cho em bé mà hai người
đã cùng chuẩn bị ra, Diệp Sơ quả thực không thể tin vào hai mắt mình nữa. Trần
nhà màu xanh nước biển phản chiếu ánh sáng từ những bức tường dán giấy màu
đẹp như ảo mộng. Giữa phòng là một chùm đèn y hệt như ở đài thiên văn, ánh
đèn phản chiếu lên trần và sàn khiến căn phòng tựa như chìm giữa biển sao vời
vợi.
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Anh nói anh sẽ dành cho cô một niềm vui bất ngờ, nhưng Diệp Sơ không
ngờ niềm vui bất ngờ ấy lại là cả vũ trụ bao la. Anh chuẩn bị phòng cho đứa con
sắp ra đời của hai người, dành cho nó cả một vũ trụ rộng lớn!
Trái tim cô rung động, cảm xúc cũng dâng trào.
Vệ Bắc ôm lấy cô, bàn tay khẽ vỗ về phần bụng hơi nhô lên: “Anh cảm thấy
chắc chắn con chúng mình sẽ thích nơi này”.
“Anh chắc chắn thế cơ à?” Diệp Sơ tựa vào vai anh, ngước lên bầu trời sao
lồng lộng.
“Nếu nó không thích, anh sẽ đánh nó cho tới khi thích thì thôi”, Vệ Bắc kiên
định đáp.
Diệp Sơ phì cười. Cô quay đầu ôm lấy cổ Vệ Bắc rồi thơm lên má anh: “Yên
tâm đi, em thích thì chắc chắn con của chúng mình sẽ thích”.
Dẫu trên bầu trời có muôn vàn vì sao lấp lánh, anh mãi mãi vẫn là ngôi sao
Bắc Đẩu sáng nhất trong lòng em.
Dẫu vật đổi sao dời, tình này mãi không đổi thay.

Ngoại Truyện
Tình Địch

T

hẳng thắn mà nói thì Vệ Bắc vốn không có duyên với con gái cho lắm.

Lý do không phải là vì anh không đẹp trai, mà là vì tính tình anh quá ngạo
ngược, khiến bọn con gái chạy mất cả dép. Vấn đề là, chuyện gì cũng có ngoại
lệ, thỉnh thoảng có vài cô nàng không sợ chết, muốn thử sức chịu đựng của bản
thân nên tán tỉnh anh. Dương Thanh là một trong số đó.
Dương Thanh là con gái cưng của Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát
đặc nhiệm, bằng tuổi Vệ Bắc, học năm thứ tư một trường đại học nổi tiếng trong
nước, hiện đang nhờ chút quan hệ của bố mà vào thực tập công việc văn phòng
ở Trung đoàn Cảnh sát đặc nhiệm.
Hôm đó, cô nàng đi làm nghe cấp trên nói buổi chiều có học viên mới đến
thực tập, giao cho cô đón tiếp. Cô nàng vốn không bận tâm lắm, nghĩ bụng
chẳng qua cũng chỉ là sinh viên thực tập thôi mà, sao lại bắt con gái trung đoàn
trưởng như mình phải đón tiếp. Nào ngờ, vừa gặp chàng thực tập sinh đó, thái
độ của cô nàng đã thay đổi một trăm tám mươi độ.
Chậc, cái anh chàng này đẹp trai thật! Cao ráo sáng sủa, nét nào ra nét nấy,
lại còn khí thế bừng bừng, lấn át người khác, hơn hẳn lũ con trai mọt sách trong
trường học. Dương Thanh vừa thấy Vệ Bắc đã mê mẩn, ngấm ngầm thề phải
tóm bằng được anh chàng “hàng hiếm” này. Thế là những ngày sau đó, Dương
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Thanh cực kì vồn vã quan tâm đến Vệ Bắc, bất cứ lúc nào có cơ hội là lại ra bắt
chuyện.
Vệ Bắc đâu phải gã ngốc, tất nhiên là nhận ra tình ý của Dương Thanh,
nhưng anh không thấy vui mà chỉ thấy phiền phức. Ông đây khó khăn lắm mới
được rảnh rỗi, còn phải gọi điện tâm sự với bà xã, cô cứ bám lấy tôi thế này, hẳn
là đầu óc có vấn đề. Nhưng nể mặt Trung đoàn trưởng Dương, anh nhẫn nhịn
không bùng nổ, chỉ duy trì thái độ xã giao với Dương Thanh, để cho nàng biết
khó mà lui.
Nhưng Dương Thanh không hề ý thức được điều đó, thậm chí cô nàng còn
nhờ bố tìm hiểu gia cảnh nhà Vệ Bắc.
Khi biết Vệ Bắc là con trai Chủ tịch quận, Dương Thanh mừng như bắt được
vàng, cứ bám lấy bố đòi mai mối.
Trung đoàn trưởng Dương vốn đau đầu với tính khí công chúa của con gái
nên rất sợ cô tìm sai đối tượng. Nay có người lọt vào mắt xanh của con gái,
người làm cha như ông tất nhiên phải hỗ trợ. Thế là trưởng đoàn trưởng Dương
gọi điện mời Vệ Đông Hải dùng cơm.
Vệ Đông Hải vốn không thích chè chén xã giao, nhưng vì con trai đang thực
tập ở Trung đoàn Cảnh sát do trung đoàn trưởng họ Dương này phụ trách nên
bất đắc dĩ phải đồng ý. Vừa nghe chuyện Trung đoàn trưởng Dương mời cơm,
Vệ Bắc biết ngay ý đồ của hai cha con nhà này. Để tránh phiền phức, anh dắt
Diệp Sơ theo.
Nghe bảo đi ăn cơm cùng bạn của Vệ Đông Hải, Diệp Sơ không muốn đi
lắm: “Em có quen bạn của bố anh đâu, đi làm gì ạ?”
“Không quen thì có làm sao, cứ đi ăn thôi!”
Anh nói vậy làm Diệp Sơ càng không vui: “Em có phải heo đâu! Em không
đi đâu”.
Vệ Bắc bó tay, đành nói thẳng: “Nói thật với em vậy, Trung đoàn trưởng
Dương muốn gán ghép con gái ông ấy cho anh, anh chẳng biết làm thế nào đành
phải nhờ em giúp. Thôi, coi như em cứu anh một bàn, lần tới anh sẽ báo đáp”.
“Báo đáp thế nào?” Diệp Sơ hỏi.
“Lấy thân báo đáp!”
Diệp Sơ: “...”
Tuy không muốn lắm nhưng để cứu Vệ Bắc thoát cảnh nước sôi lửa bỏng,
Diệp Sơ cực chẳng đã đành phải đi cùng anh. Khi đến phòng VIP nhà hàng,
thấy Vệ Bắc dẫn theo một cô nàng, vẻ mặt Dương Thanh đã hơi sa sầm. May là
Trung đoàn trưởng Dương phản ứng nhanh. Ông hỏi: “Tiểu Vệ, cô bé này là...?”
“Diệp Sơ, bạn gái cháu ạ!” Vệ Bắc đáp như đinh đóng cột.
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Trung đoàn trưởng Dương cười bối rối: “Thì ra là bạn gái của Tiểu Vệ, nào,
mời ngồi, mời ngồi!”
“Cảm ơn chú ạ.” Diệp Sơ không hề chớp mắt, đặt mông ngồi ngay xuống vị
trí mà Dương Thanh đã chuẩn bị cho Vệ Bắc, khiến Dương Thanh tức đến trợn
mắt.
“Bạn gái Vệ Bắc học trường nào nhỉ?” Trung đoàn trưởng Dương hỏi.
“Học năm thứ tư trường Đại học F.” Vệ Đông Hải trả lời hộ cô luôn.
Đại học F à? Dương Thanh âm thầm hừ một tiếng, cái cô nàng này ngoại
hình bình thường, đến trường đại học cũng không “xịn” bằng mình, nhìn quần
áo mà đánh giá thì e là gia đình cũng chẳng có điều kiện. Định tranh giành với
mình kiểu gì? Nghĩ vậy nên Dương Thanh lại ngập tràn tự tin, nụ cười tươi rói
trở lại trên gương mặt.
“Cháu chào chú Vệ, cháu tên là Dương Thanh, cùng thực tập với Vệ Bắc ở
Trunng đoàn Cảnh sát. Anh ấy lúc nào cũng quan tâm chăm sóc cháu đấy ạ!”
Cô nàng tự giới thiệu với giọng điệu rất huênh hoang, hoàn toàn không coi Diệp
Sơ ra gì.
Diệp Sơ cũng không sốt sắng gì, cô chỉ liếc Vệ Bắc một cái.
Chết tiệt ai chăm sóc cô ta chứ? Vệ Bắc thầm mắng một câu rồi trả lời Diệp
Sơ bằng vẻ mặt sống không bằng chết.
Diệp Sơ phì cười.
Dương Thanh lập tức hiểu lầm. Tính tình công chúa nổi lên, cô nàng buột
miệng hỏi: “Cô cười gì vậy?”
Diệp Sơ ngẩn người, ngơ ngác “Tôi có cười đâu”.
“Rõ ràng lúc nãy cô cười mà.” Dương Thanh khăng khăng khẳng định.
“Em có cười không anh?” Diệp Sơ quay sang hỏi Vệ Bắc.
Tất nhiên là Vệ Bắc phải giúp bà xã mình rồi. Anh lắc đâu: “Không cười”.
Câu này của anh làm Dương Thanh tạo mặt. Đang định nổi đóa thì bố cô
nàng đã cản lại: “Sao lại cười với không cười, hôm nay mọi người đều vui vẻ,
tất nhiên là phải cười rồi. Nào nào nào, Chủ tịch Vệ, hôm nay tôi chiêu đãi, anh
phải ăn nhiệt tình đấy nhé. Thanh niên các cháu cũng thế nhé, đừng làm khách
với chú nhé!”
Trung đoàn trưởng Dương vừa giảng hòa vừa âm thầm kêu khó. Chết thật,
lần này con gái đầu tư nhầm chỗ rồi, sao lại nhắm phải bông hoa có chủ cơ chứ,
kiểu gì cũng xôi hỏng bỏng không thôi.
Đúng thế thật, trên bàn tiệc, Vệ Bắc chỉ thì thầm trò chuyện với một mình
Diệp Sơ, Dương Thanh chẳng chen nói câu nào. Thiên kim của Trung đoàn
trưởng Dương từ bé đã xuất sắc chưa từng bị người ta coi thường như thế, tất cả
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những kiêu ngạo và tự cao ban nãy giờ đã biến mất không còn bóng dáng, thay
vào đó là một bụng tức chưa biết xả vào đâu.
“Con đi rửa tay!”
Giữa bữa cơm, cô nàng chịu hết nổi, đứng phắt dậy, mặt mũi sầm sì chạy ra
ngoài. Trước tấm gương trong phòng vệ sinh, cô nàng ra sức mắng: “Cái con
ranh họ Diệp kia thì có gì hay? Eo không thon bằng mình, không thông minh
bằng mình, mặt mũi lại càng không bì nổi, đã thế tư chất còn tầm thường nữa...
Có gì hay đâu nhỉ? Vệ Bắc đúng là đồ ngốc không có mắt thẩm mĩ, bà đây xinh
đẹp mĩ miều bao nhiêu ưu điểm thì không ưng, lại đi ưng cái thể loại hàng kém
chất lượng bày bán đầy ngoài đường. Nếu mình mà là đàn ông thì có cho mình
cũng chẳng thèm nhé...”.
Cô nàng càng mắng càng nhập tâm, hoàn toàn không phát hiện ra có người
vào nhà vệ sinh. Đến khi Diệp Sơ đứng bên cạnh rồi, Dương Thanh mới giật
mình. Rồi cô nàng cứ đờ ra.
Nhưng Diệp Sơ chẳng giận chút nào, chỉ chăm chú vặn vòi nước rửa tay.
Tiếng nước rào rào chảy, phòng vệ sinh yên tĩnh đến mức nghe được cả nhịp
tim đập. Dương Thanh sững sờ hồi lâu, thấy Diệp Sơ đã rửa tay xong, quay
người bỏ đi, cuối cùng cũng mở miệng gọi Diệp Sơ lại.
“Này! Đứng lại!”
“Sao thế?” Diệp Sơ quay đầu ngạc nhiên hỏi.
Cái vẻ dửng dưng này của Diệp Sơ khiến Dương Thanh thất bại toàn tập. Cô
nàng không kiềm chế nổi, hỏi thẳng: “Sao cô không nói gì?”
“Nói gì là nói gì?” Diệp Sơ ngơ ngác hỏi.
Dương Thanh uất nghẹn: “Cô có dở hơi không hả? Tôi mắng cô như thế mà
cô không giận là sao?”
“Có gì đâu mà giận.” Diệp Sơ cười, “Chúng ta có quen thân gì đâu”.
Diệp Sơ nói ra câu ấy khiến Dương Thanh cứng họng.
Mãi sau cô nàng mới sầm mặt nặn ra một câu: “Dù sao tôi cũng chỉ nói sự
thật. Rõ ràng là cô không bằng tôi”.
“Còn một sự thật nữa, là Vệ Bắc không thích cô.” Diệp Sơ điềm tĩnh nói hết
câu rồi đi thẳng ra ngoài.
Để lại mình Dương Thanh thẫn thờ đứng đó, đối diện với sự thật tàn khốc,
tất cả tự tôn tan thành cát bụi. Rất lâu sau khi sự việc đó xảy ra, khi đã toại
nguyện cưới được Diệp Sơ về nhà, đã lần thứ N biến cô trở thành người phụ nữ
của anh, Vệ Bắc vẫn ôm bà xã trong lòng, hỏi: “Diệp Thừa Cân, em yên tâm về
anh quá nhỉ? Sao em chẳng bao giờ ghen thế”.
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NÀY, BUÔNG CÔ ẤY RA!

“Em có ghen chứ, mỗi tội anh không phát hiện ra thôi.” Diệp Sơ nói rồi rúc
vào lòng Vệ Bắc.
“Thật ư?” Vệ Bắc kích động như thể phát hiện ra châu lục mới: “Lúc nào
thế? Sao anh không biết! Em mau nói đi, mau nói đi!”.
Diệp Sơ vắt óc nghĩ mãi nghĩ mãi, cuối cùng lắc đầu: “Hình như... em quên
mất rồi...”
Vệ Bắc không còn gì để nói.
Anh không biết rằng, đối với bà xã của anh, những tình địch cường ngạnh
kia chẳng qua chỉ là gió thoảng mây trôi.

HẾT
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