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Chương 16
Nói Chuyện Trong Đêm

V

ì nôn nóng tìm ra lời giải đáp, sau khi máy bay hạ cánh, tôi về thẳng ký

túc xá, chỉ muốn gặp ngay chuyên gia tình yêu để nghe tư vấn về chuyện tình
cảm của tôi. Ai ngờ vừa vào phòng, tôi liền nhìn thấy bạn chuyên gia đang ôm
gối buồn bực, người thoang thoảng mùi rượu, chiếc điện thoại di động bình
thường nàng không rời tay giờ nằm trơ trọi một bên.
Tôi giật mình, không kịp bỏ hành lý, lập tức ngồi xuống đầu giường của cô.
“Tâm Tâm! Cậu làm sao thế? Không phải cậu và anh Trịnh…”
Nhắc đến cái tên này, Tâm Tâm lập tức ôm mặt. “Đừng nhắc nữa, chán quá
đi!”
Tôi lặng lẽ đưa ánh mắt dò hỏi về phía Vận Vận và Trác Trác đang xem ti vi,
mấp máy môi: “Xảy ra chuyện gì thế?”
Trác Trác từ trước đến nay lúc nào cũng lạnh như băng giả bộ không nghe
thấy, tiếp tục coi ti vi. Vận Vận không kiêng dè, bật cười thành tiếng. “Tâm
Tâm của chúng ta thì giỏi rồi, hôm nay hẹn gặp anh Trịnh để tỏ tình với anh
ấy.”
Bạn chuyên gia nào đó lập tức đính chính ngôn từ không chính xác của Vận
Vận: “Không phải tớ đi tỏ tình với anh ấy. Tớ chỉ muốn hỏi anh ấy tại sao
không có việc gì lại nhắn tin quấy nhiễu tớ, có phải thích tớ rồi không?”
“Anh ấy nói thế nào?” Đây cũng là điều tôi muốn biết từ lâu.
Tâm Tâm còn chưa kịp trả lời, Vận Vận đã cướp lời: “Kế hoạch của Tâm
Tâm nhà chúng ta rất chu đáo, cậu ấy hẹn anh Trịnh đi uống rượu tâm sự, định
nói những lời tự đáy lòng với anh Trịnh sau khi say rượu…”
Tôi gật đầu tán thành. Đàn ông và đàn bà uống rượu tâm sự, dù không có lửa
cũng có thể quẹt ra lửa, không hổ danh là tác phong của chuyên gia tình yêu.
“Đáng tiếc, hai người uống rượu tâm sự hai tiếng đồng hồ, hết cả một thùng
bia, trong khi Tâm Tâm nhà chúng ta vẫn tỉnh táo, anh Trịnh đã say đến mức bất
tỉnh nhân sự…”
“Không phải chứ? Tửu lượng của anh ấy kém vậy sao?”
Tâm Tâm buồn bực, thở ngắn than dài: “Không phải tửu lượng của anh ấy
kém, mà là tớ không chọn đúng thời cơ. Lúc tớ gọi điện cho anh ấy, anh ấy
đang uống rượu cùng bạn. Anh ấy nghe nói tớ một mình uống rượu ở quán bar,
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tưởng tớ có tâm sự gì, lập tức chạy đến an ủi tớ… Trước đó, anh ấy đã uống
không ít, một thùng bia anh ấy giành uống hết tám, chín chai, không say mới
lạ!”
Tôi không nhịn nổi, phì cười. “Anh Trịnh thương cậu như vậy, cậu còn buồn
bực nỗi gì!”
Tâm Tâm khóc không ra nước mắt, kéo tay áo tôi. “Vấn đề ở chỗ, cả buổi tối
anh ấy an ủi tớ, bảo tớ đừng đau lòng vì một người đàn ông không đáng để tớ
yêu mà bỏ lỡ người đàn ông ngay bên cạnh thật lòng với tớ… Cậu nghĩ thử
xem, anh ấy nói vậy là có ý gì?”
Là ý gì nhỉ?
Tôi đang miên man suy nghĩ thì Cảnh Mạc Vũ gọi điện. Nghĩ đến chuyện
bạn chuyên gia nào đó đang rất mơ hồ về vấn đề tình cảm, tôi cầm điện thoại, đi
ra ngoài hành lang mới bắt máy.
“Ngôn Ngôn…” Dường như anh đang đứng ở một nơi ồn ào nên tôi không
nghe rõ.
“Vâng, tìm em có việc sao?” Lúc mới xuống máy bay, tôi đã gửi cho anh
một tin nhắn báo tôi đã tới nơi an toàn, anh cũng đã trả lời tin nhắn của tôi.
“Không có gì!”
“Không phải anh nhớ em đấy chứ?”
Đầu máy bên kia trầm mặc trong giây lát, sau đó vang lên giọng nói khàn
khàn của Cảnh Mạc Vũ: “Anh chỉ muốn nói với em, nếu em muốn gọi điện cho
anh, em có thể gọi bất cứ lúc nào… Cho dù anh đang làm gì, em cũng không
làm phiền anh.”
Trên hành lang nhiều người qua lại, tôi ngây người đứng đó, cười ngốc
nghếch không biết bao lâu. Đến khi khóe miệng cứng đờ, cơ mặt đau nhức do
cười nhiều, tôi mới định thần, vỗ lên má mình. “Vâng, em biết rồi!”
Buổi đêm giữa hè, ánh trăng như dòng nước trút xuống, sắc đêm tĩnh mịch bị
phá vỡ bởi tiếng thở đều đều của những người đang trong giấc ngủ say. Tôi và
Tâm Tâm chen chúc trên chiếc giường chật chội của cô ấy, thì thào tâm sự.
“Tại sao cậu đột nhiên nghĩ đến chuyện tỏ tình với anh Trịnh?” Tôi hỏi Tâm
Tâm.
Tâm Tâm nói, cô không muốn tiếp tục mờ ám. Quãng thời gian đẹp nhất của
người con gái chỉ có mấy năm, cô không muốn uổng phí với mối tình đơn
phương không thấy kết quả.
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Tôi lại hỏi: “Nếu anh ấy không hề có tình cảm với cậu, chỉ coi cậu là bạn,
cậu sẽ làm thế nào?”
Tâm Tâm không nghĩ ngợi, trả lời ngay: “Đương nhiên tớ sẽ buông tay một
cách thoải mái. Tình cảm là chuyện không thể miễn cưỡng. Tớ đã từng thích,
từng dũng cảm bày tỏ, từng tranh thủ, không làm điều có lỗi với bản thân, như
vậy là đủ rồi. Trên đời này, đâu chỉ có anh ấy là đàn ông, việc gì tớ phải treo cổ
tự sát trên cái cây là anh ấy.”
Thái độ vô tư của Tâm Tâm khiến tôi cảm thấy hổ thẹn. “Tâm Tâm, cậu thử
nói xem, có phải tớ kém quá không? Biết rõ anh ấy chỉ coi tớ là em gái, vậy mà
tớ vẫn cố lấy anh ấy. Anh ấy cưới tớ, tớ lại được đằng chân lên đằng đầu muốn
anh ấy yêu tớ, chỉ yêu một mình tớ mà thôi…”
“Con người là như vậy mà!” Tâm Tâm cảm thán. “Có thể sau này anh ấy yêu
cậu, cậu lại chê anh ấy yêu không đủ sâu sắc, không đủ mãnh liệt…”
“Vậy sao?” Tôi tự hỏi bản thân. Giả dụ thời gian quay về nhiều năm trước,
tôi muốn điều gì nhất? Thật ra lúc đó, tôi chỉ muốn mỗi ngày có thể nhìn thấy
anh là tôi đã mãn nguyện. Hóa ra không phải anh ấy cho tôi quá ít, mà là tôi đòi
hỏi quá nhiều.
“Ừ, đúng là tớ đã quá tham lam!” Tôi nói.
“Cũng không phải cậu tham lam mà vì cậu đã bỏ ra quá nhiều, yêu quá sâu
sắc…” Tâm Tâm đột nhiên trở mình, nói với tôi. “Cậu và anh ấy lớn lên cùng
nhau, nhất định từng trải qua nhiều chuyện đáng yêu, mau kể cho tớ nghe đi!”
“Được thôi, lúc mới sinh, tớ vô cùng thích mút đầu ngón tay của anh ấy
trước khi đi ngủ. Anh ấy sợ nhất khi tớ dùng đầu lưỡi liếm ngón tay của anh ấy
nhưng nếu không cho tớ làm vậy, tớ sẽ khóc xé ruột xé gan…”
Tôi kể cho Tâm Tâm nghe rất nhiều chuyện lúc chúng tôi còn nhỏ, đến khi
Tâm Tâm không còn lên tiếng, tôi ngước nhìn rèm cửa sổ màu trắng được
nhuộm bởi ánh trăng nhàn nhạt. Tôi không hề buồn ngủ, xoay đi xoay lại bao
lần cũng chẳng thể chợp mắt. Trong đầu tôi lại vang lên câu nói của Cảnh Mạc
Vũ: “Cho dù anh đang làm gì, em cũng không làm phiền anh.” Đầu óc nóng ran,
tôi mò điện thoại di động, rón rén đi ra khỏi phòng ký túc.
Tôi đứng ở hành lang không một bóng người, dưới ánh đèn tối mờ, trong
không khí phảng phất mùi nước giặt quần áo. Khi nhìn thấy đồng hồ hiển thị
trên màn hình, đầu ngón tay đang chuẩn bị bấm số điện thoại của tôi hơi do dự.
Bây giờ là hai giờ sáng, chắc Cảnh Mạc Vũ đã ngủ say. Nhưng tôi rất muốn hỏi
anh một câu: “Có phải tôi gọi điện vào bất cứ lúc nào cũng không làm phiền
anh?”
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Cứ để bản thân bướng bỉnh một lần, tôi bấm số điện thoại của Cảnh Mạc Vũ,
đợi đến ba hồi chuông nếu anh không bắt máy, tôi sẽ cúp điện thoại. Nào ngờ
mới có một hồi chuông, đầu máy bên kia đã truyền đến giọng nói đầy quan tâm
của anh: “Muộn như vậy rồi mà em vẫn chưa ngủ sao?”
Đêm khuya tĩnh mịch, giọng nói tôi muốn nghe nhất vang vọng bên tai, tôi
lập tức có cảm giác xương cốt vỡ vụn, hai chân mềm nhũn, phải dựa vào tường
mới đứng vững. “Vâng, em không ngủ được. Em không quấy rầy giấc ngủ của
anh đấy chứ?”
“Không, anh vẫn chưa ngủ.”
“Sao thế? Công ty gặp chuyện phiền phức à?”
“Cũng không phải quá phiền phức. Con trai chú Thanh lén lút lấy một khoản
tiền của công ty để mua bán vàng nhưng bị lỗ chẳng còn một đồng. Người của
phòng Tài vụ thấy không che giấu nổi mới báo cho anh biết. Tối nay anh đi gặp
chú Thanh, chú ấy nói thẳng, chú ấy không can thiệp, để anh tự giải quyết.”
“Hả? Chú ấy có thái độ kiểu gì thế?”
Cảnh Mạc Vũ không trả lời, tôi thoáng nghe thấy hơi thở nặng nề của anh.
Những năm qua, tuy không bao giờ hỏi đến chuyện làm ăn của ba nhưng tôi
vẫn biết không ít tình hình của công ty. Ba tôi là người trọng tình nghĩa. Đám
huynh đệ của ông giới thiệu người thân, bạn bè đến Cảnh Thiên làm việc, ông
đều không từ chối. Vì vậy, công ty Cảnh Thiên thời ông còn quản lý chẳng khác
gì doanh nghiệp nhà nước. Các phòng ban nhét đầy người vô tích sự vào là nhờ
các mối quan hệ. Ba tôi biết đám người đó như con mọt đục khoét công ty của
ông nhưng ông vẫn bỏ qua.
Sau khi Cảnh Mạc Vũ tiếp quản Cảnh Thiên, anh lạnh lùng sa thải đám
người vô dụng thì tình hình mới được cải thiện. Mặc dù vậy, Cảnh Mạc Vũ vì
muốn giữ thể diện cho ba tôi nên vẫn phải giữ lại vài kẻ vô tích sự, con trai chú
Thanh là một trong số đó…
“Ba có biết không?” Tôi hỏi.
“Cho ba biết cũng chẳng giải quyết được gì. Ba với chú Thanh là anh em
cùng vào sinh ra tử, ba có thể đưa con trai chú Thanh vào tù? Anh đã xử lý đâu
vào đấy, không để các cổ đông khác biết chuyện này. Về khoản tiền đó, anh sẽ
nghĩ cách khác bù vào.”
Tôi rất muốn khuyên Cảnh Mạc Vũ đừng nể nang quá, cứ giao người đó cho
cảnh sát. Nhưng tôi hiểu tính anh, anh quyết định cho qua chuyện, không phải
anh không nhìn ra tốt xấu, mà anh không muốn ba tôi ở giữa phải khó xử.
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“Em biết anh không muốn làm ba khó xử, nhưng anh cũng không thể suốt
ngày khiến bản thân lâm vào thế bí.”
“Không sao cả, đây là chuyện vặt, giải quyết rất đơn giản.”
Giải quyết rất đơn giản mà đến hai giờ sáng anh vẫn chưa ngủ? Còn tôi lại
chẳng giúp được gì cho anh. “Hay là sau khi tốt nghiệp, em tới Cảnh Thiên làm
việc, cùng anh chia sẻ khó khăn có được không?”
“Được thôi, có điều…” Giọng điệu của Cảnh Mạc Vũ mang ý cười ấm áp.
“Đến lúc đó em đừng trách anh là ông chủ đối xử hà khắc với nhân viên đấy
nhé!”
“Hà khắc em không sợ. Anh đừng giở ‘quy tắc ngầm’ với nhân viên là được
rồi.”
“… Quy tắc ngầm?” Giọng anh đột nhiên trở nên mờ ám. “Ý tưởng này…
xem ra không tồi.”
Ý tưởng này xem ra không tồi? Trong đầu tôi đột nhiên xuất hiện một hình
ảnh hài hòa. Trong phòng họp nghiêm túc, Cảnh Mạc Vũ trầm tĩnh ngồi trước
bàn hội nghị, nghe giám đốc các phòng ban báo cáo. Tôi mặc bộ đồ công sở
ngồi bên cạnh anh, chăm chú ghi chép nội dung cuộc họp. Bàn tay anh ở dưới
gầm bàn lặng lẽ sờ đùi tôi, nhẹ nhàng vuốt ve… Tôi vội cầm tài liệu che tầm
mắt của mọi người, tiếp tục ghi chép…
Tưởng tượng đến cảnh này, tôi cắn ngón tay nhưng vẫn bật cười thành tiếng.
“Em cười gì vậy?” Cảnh Mạc Vũ hỏi.
“Không có gì, em đột nhiên nhớ đến vụ cô bạn Tâm Tâm Mơ Hồ của em
hôm nay chủ động tỏ tình. Cô ấy hẹn gặp người ta ở quán bar…”
Tôi kể chuyện của Tâm Tâm cho Cảnh Mạc Vũ nghe, anh nhẫn nại nghe tôi
nói… Nói hết chuyện của Tâm Tâm, chúng tôi tiếp tục tán gẫu, chuyện thời đại
học đến trung học, rồi tiểu học đến mẫu giáo…
Hai chân tê cứng nhưng tôi vẫn còn nhiều chuyện muốn nói với anh…
Kết quả của việc sinh hoạt không đúng giờ giấc là hôm sau đi làm, mắt tôi
thâm quầng như trang điểm màu mắt khói. Khi vào phòng Tiêu thụ, tôi đã hù
dọa không ít đồng nghiệp. Nhìn thấy tôi, Dương Dĩnh dù đang bận rộn cũng lập
tức quan tâm, hỏi han sức khỏe của tôi. Tôi buột miệng trả lời: “Em khỏe nhiều
rồi.”
Thấy tôi không muốn nói, chị ta cũng không hỏi nhiều mà tìm một tập tài
liệu trên bàn làm việc đưa cho tôi, nói đây là tài liệu liên quan đến dự án với
Cảnh Thiên, bảo tôi nhanh chóng tìm hiểu.
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“Chị Dĩnh, dự án với Cảnh Thiên thế nào rồi?”
Dương Dĩnh báo cho tôi biết, hai ngày nay lãnh đạo công ty đều tiến hành
họp bàn. Để bày tỏ thái độ coi trọng dự án, Tổng giám đốc quyết định, đích thân
cùng Giám đốc Trần và hai kỹ sư của phòng Kỹ thuật tới công ty Cảnh Thiên để
đàm phán cụ thể. Sau khi đàm phán xong, công ty sẽ cử tôi và Dương Dĩnh theo
dõi dự án này.
Tôi nóng lòng hỏi: “Bao giờ chúng ta mới được điều sang bên đó?”
“Nếu sếp bàn công việc thuận lợi, có khả năng tuần sau chúng ta sẽ đến
thành phố A.”
Một tuần không lâu nhưng đối với một thiếu phụ đang yêu đến mức thần hồn
điên đảo, cách xa một giây cũng là quá dài.
“Em biết rồi!” Để che giấu nỗi thất vọng, tôi ôm tập tài liệu về chỗ ngồi, tập
trung tinh thần giở từng trang tài liệu. Trong lúc xem tài liệu, tôi chợt nhớ ra
mình còn một việc quan trọng cần làm nhưng nghĩ mãi cũng không ra. Đến giờ
nghỉ trưa, nghe một đồng nghiệp mới kết hôn kể chuyện muốn có con, tôi mới
nhớ ra, tôi cần đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe, xem bây giờ tôi có thể sinh một
đứa cháu ngoại trắng trẻo, mập mạp cho ba tôi được chưa.
Ngày hôm sau vừa khéo là cuối tuần. Năm giờ sáng tôi đã tỉnh dậy, sau đó
đến bệnh viện lớn nhất thành phố T, lấy số phòng khám của chuyên gia. Thời
buổi này chuyên gia đầy rẫy nhưng muốn gặp một chuyên gia thật sự khó vô
cùng. Tôi ngồi ở phòng chờ ngáp ngắn ngáp dài không biết bao nhiêu lần, cuối
cùng cô y tá cũng gọi tên tôi. Tôi lập tức đứng dậy, cung kính đi vào gặp bác sĩ
là chuyên gia giàu kinh nghiệm.
Trong phòng khám, một bác sĩ trẻ, nho nhã ngồi trước bàn khám bệnh. Tuy
anh ta đeo khẩu trang che kín nửa gương mặt nhưng từ đôi mắt sáng ngời và làn
da nhẵn mịn ở đuôi mắt, có thể đoán anh ta không lớn hơn tôi là bao. Tôi nghi
hoặc đưa mắt nhìn bên trong phòng khám, mong chờ có thể nhìn thấy bóng
dáng của vị chuyên gia cao tuổi. Kết quả, bên trong chỉ có cô y tá trẻ.
“Rất tiếc phải báo cho cô biết, hôm nay tôi là bác sĩ khám ở đây.” Bác sĩ trẻ
ngồi phía đối diện lên tiếng. “Nếu cô không tin tưởng y thuật của tôi, cô hãy đợi
đến ngày mai để Giáo sư Vương khám cho.”
Tôi lén nhìn bảng tên của anh ta. Văn Triết Lỗi, bác sĩ - Phó chủ nhiệm. Tôi
mỉm cười, trả lời anh ta: “Chỉ dựa vào trình độ tâm lý học của anh, y thuật chắc
không thành vấn đề.”
Anh ta cười cười. “Cám ơn! Xin hỏi, cô thấy khó chịu ở đâu?”
Tôi kể lại toàn bộ quá trình phát bệnh với anh chàng bác sĩ trẻ. Nghe xong,
anh ta kiểm tra một lượt từ đầu đến chân tôi, xem kết quả kiểm tra rồi kết luận:
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“Cô bị bệnh thiếu máu cơ tim bẩm sinh. Do cô rơi vào tình trạng căng thẳng kéo
dài, mệt mỏi quá độ hay vận động kịch liệt, dẫn đến nhịp tim thất thường…”
“Bệnh tình của tôi có nghiêm trọng không?” Tôi hơi sốt ruột.
Anh chàng bác sĩ xem kết quả kiểm tra, trả lời: “Không nghiêm trọng.”
Không nghiêm trọng thì tốt, tôi vỗ vỗ ngực, thở phào nhẹ nhõm. Nhưng anh
ta nói tiếp: “Tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, nếu cô
không tích cực điều trị, bệnh tình của cô có khả năng đe dọa tới tính mạng bất
cứ lúc nào.”
“Hả? Thế mà… anh bảo không nghiêm trọng? Vậy bệnh như thế nào mới
được coi là nghiêm trọng?”
Anh ta đưa mắt nhìn gương mặt đang khiếp sợ của tôi. “Sáng nay có một
bệnh nhân bị suy tim, phải tiến hành ca mổ ghép tim trong vòng ba tháng.”
Ờ, so với người đó, bệnh của tôi đúng là không nghiêm trọng. “Tôi nhất định
sẽ tích cực điều trị. Tôi có cần nhập viện không?”
“Không cần, tôi kê đơn thuốc cho cô, cô hãy dùng theo chỉ dẫn, sau hai đến
bốn tuần tới bệnh viện khám lại một lần.” Anh chàng bác sĩ vừa cắm cúi viết
vào quyển sổ y bạ vừa giảng giải những điều người mắc bệnh tim cần lưu ý.
“Vậy… tôi có thể sinh con không?” Để tránh bị hiểu nhầm, tôi giải thích
ngay: “Tôi đã kết hôn, ba tôi muốn sớm được bồng cháu nội… À không, cháu
ngoại.”
“Với thể trạng hiện tại của cô, mang thai sẽ có khả năng gây đột tử. Tôi
khuyên cô nên dùng thuốc điều trị từ sáu đến tám tháng rồi thực hiện các bài tập
rèn luyện sức khỏe phù hợp trong mười hai tháng. Đợi chức năng tim hồi phục
bình thường, đến lúc đó cô có con cũng chưa muộn…”
“Vâng.” Tôi nghiêm túc gật đầu.
Anh chàng bác sĩ dừng bút, hỏi tôi: “Ông xã cô có biết bệnh tình của cô
không?”
“Tôi không cho anh ấy biết, tôi không muốn anh ấy lo lắng.” Hai mươi năm
qua, tôi chưa bao giờ mắc bệnh gì nghiêm trọng, thỉnh thoảng bị cảm sốt, bản
thân tôi chẳng thấy lo lắng, vẫn ăn uống bình thường như ba tôi và Cảnh Mạc
Vũ không rời xa giường bệnh của tôi một bước, cứ như tôi mắc bệnh hiểm
nghèo. Nếu họ biết tôi bị di truyền bệnh tim từ mẹ, có lẽ nửa đời sau của tôi sẽ
phải nằm trên giường.
Văn Triết Lỗi ngẫm nghĩ, cuối cùng tôn trọng ý kiến của tôi. “Xem ra tình
cảm vợ chồng cô rất tốt. Tôi sẽ kê thêm Nitroglycerin cho cô. Cô hãy uống
trước khi sinh hoạt tình dục, nó có thể giúp cô dãn huyết mạch, phòng ngừa cơn
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đau tim. Có điều, với tình trạng của cô bây giờ, nên giảm bớt chuyện chăn gối
thì tốt hơn.”
“…” Giảm bớt? Tôi mới cưới chưa bao lâu…
Là một người vốn ham hiểu biết về vấn đề học thuật, tôi cúi đầu hỏi nhỏ bác
sĩ Văn đang ghi chép bệnh án cho tôi: “Cần giảm đến mức nào?”
Anh ta không dừng bút. “Mỗi tuần một lần.”
Tôi giơ ngón tay nhẩm tính số lần của tuần trước, một bàn tay không đủ.
Tôi lặng lẽ tưởng tượng phản ứng của Cảnh Mạc Vũ khi nghe nói đến tần
suất mỗi tuần một lần. Sau đó, tôi có một quyết định sáng suốt, mặt dày yêu cầu
bác sĩ: “Phiền anh kê nhiều Nitroglycerin cho tôi một chút, theo lượng một năm
luôn cũng được.”
Anh chàng bác sĩ nhướng mắt nhìn tôi rồi cúi xuống thêm một số không vào
phần Nitroglycerin. “Cô cần phải chú ý, không thể sử dụng quá nhiều.”
“Chú ý gì cơ?” Tôi nhất thời không hiểu ý anh ta.
“Ví dụ như…” Anh chàng bác sĩ hắng giọng. “Chọn tư thế tiết kiệm sức lực,
động tác không được quá mạnh. Tốt nhất nên bảo chồng cô rút ngắn thời
gian…”
Không đợi anh ta nói hết câu, tôi cầm quyển sổ y bạ và đơn thuốc, chạy một
mạch ra khỏi phòng khám.
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