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Chương 20
Che Dấu

T

ừ lúc mang thai, tôi bị Cảnh Mạc Vũ cấm ra khỏi nhà. Anh bắt tôi ở nhà

tĩnh dưỡng. Người từ trước đến nay luôn coi trọng sự nghiệp như Cảnh Mạc Vũ
cũng có lúc chẳng màng công việc, không còn để tâm đến những bản kế hoạch
dự án mà cả ngày ôm quyển Kim chỉ nam dành cho phụ nữ mang thai. Anh
không rời tôi nửa bước, nhắc nhở tôi, không cho phép tôi làm cái này, làm cái
kia…
Trừ khi có việc quan trọng cần anh tới công ty xem xét, giải quyết, anh mới
cho tôi vài tiếng đồng hồ để thở hắt ra.
Ví dụ hôm nay, công ty mở cuộc họp hội đồng quản trị để thảo luận về vấn
đề ký hợp đồng một dự án mới. Cách cuộc họp nửa tiếng đồng hồ, Cảnh Mạc
Vũ mới buông quyển Kim chỉ nam dành cho phụ nữ mang thai và thay quần áo.
Trước khi ra cửa, anh vẫn không quên dặn dò tôi phải cẩn thận khi lên xuống
cầu thang, không được xem ti vi và dùng máy vi tính nhiều, mệt mỏi thì phải đi
ngủ, không muốn ăn thì cũng phải cố ăn, quan trọng nhất là giữ tâm trạng vui
vẻ…
Tôi ngoan ngoãn gật đầu, gật nhiều đến mức cổ nhức mỏi, Cảnh Mạc Vũ
mới chịu rời khỏi nhà.
Nhìn xe anh đi khuất ngoài cửa, tôi mới thu lại nụ cười, quay về phòng, khóa
chặt cửa.
Gọi điện đến một văn phòng thám tử tư nổi tiếng nhất thành phố A, tôi hỏi:
“Các anh điều tra đến đâu rồi? Vẫn chưa tìm được thông tin gì à?”
Tôi vốn không nuôi hy vọng nhưng câu trả lời của bọn họ khiến tôi rất bất
ngờ: “Chúng tôi điều tra ra rồi…”
Tim tôi như bị siết chặt. “Các anh điều tra được gì?”
“Thương gia Hoa kiều họ Ngô ở Mỹ, hai mươi lăm năm trước mất con trai,
là tín đồ Cơ Đốc giáo, bỏ tiền xây dựng nhiều nhà thờ… chỉ có một người duy
nhất. Đó là Ngô Cẩn Mân, người đứng đầu gia tộc Ngô thị.”
Điện thoại trong tay tôi rơi xuống đất. Tôi vội lao đến bàn vi tính, tìm kiếm
những video về Ngô Cẩn Mân trước đó, mở xem từng cái.
Phóng viên nói: “Hai mươi tư năm trước, cậu con trai một tuổi của ngài mất
tích ở thành phố A…”
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Phóng viên nói: “Ngài tìm thấy một chiếc giày của con trai bên bờ biển. Sau
khi tiến hành trục vớt trên biển hơn hai mươi ngày, lại tìm được di vật của con
trai…”
Phóng viên còn cho biết, cô ta từng nhìn thấy ảnh đứa trẻ, một cậu bé rất
đáng yêu, giống như thiên thần…
Tim tôi đau buốt từng cơn, chân tay dường như bị một sợi dây vô hình trói
chặt và mất hết sức lực. Tôi biết đây là dấu hiệu phát bệnh, vô thức lục túi xách,
tìm lọ thuốc. Nhưng vừa chạm tay vào nắp lọ thuốc, tôi chợt nhớ tới lời của
chuyên gia tim mạch trẻ tuổi Văn Triết Lỗi nói qua điện thoại với tôi mấy ngày
trước:
“Tôi có trách nhiệm báo cho cô biết, tốt nhất cô nên bỏ đứa bé này…”
“Cô nên thương lượng với chồng cô, đây không phải chuyện nhỏ, có khả
năng nguy hiểm đến tính mạng…”
“Cô muốn giữ thai nhi? Cô vẫn còn trẻ, sau này còn nhiều cơ hội có con…”
“Được thôi. Vậy với tư cách là một bác sỹ, tôi phải nhắc nhở cô, thuốc chữa
bệnh tim tôi kê cho cô có tác dụng phụ, trong thời gian mang thai, cô hãy hạn
chế sử dụng. Nếu không đứa trẻ sinh ra có khả năng bị dị tật bẩm sinh…”
“Tôi có lịch khám vào thứ tư tuần sau. Tốt nhất cô nên đến khám lại, tôi sẽ
kiểm tra toàn diện cho cô…”
“…”
Vặn chặt nắp lọ thuốc, tôi run rẩy bỏ vào túi xách.
Tôi cố gắng hít sâu vài lần, ngồi yên một chỗ để ổn định tâm trạng. Khi cảm
giác đau buốt trong lồng ngực đỡ một chút, tôi lại xem một lượt tin tức có liên
quan trên mạng. Cuối cùng, tôi đọc được thông báo tìm người treo thưởng cả
chục triệu đô la từ hai mươi tư năm trước trên một blog ở nước ngoài. Thông
báo tìm người có đăng ảnh một bé trai. Đôi mắt đẹp long lanh đó, sống mũi
thẳng đó và khóe miệng hơi nhếch lên đó… Tuy không giống Cảnh Mạc Vũ bây
giờ nhưng có nhiều nét giống anh khi còn nhỏ.
Tôi còn tìm được ảnh vợ Ngô Cẩn Mân. Một người phụ nữ xinh đẹp, tao nhã
đáng ngưỡng mộ đang nước mắt giàn giụa trong lòng Ngô Cẩn Mân…
Tôi không nhớ mình đã làm thế nào để lần mò tới thư phòng của ba tôi trong
tình trạnh đầu óc choáng váng. Khi tôi hỏi: “Ba, ba có biết Ngô Cẩn Mân
không?”, tôi đã thấy vẻ mặt hốt hoảng và bất an của ông.
“Ba, hai mươi tư năm trước, Ngô Cẩn Mân phát thông báo tìm đứa con trai
mất tích của ông ấy trên ti vi suốt ba mươi ngày liền… Ba không biết sao? Vợ
Ngô Cẩn Mân không chịu nổi nỗi đau mất con, đã mắc bệnh trầm cảm, phải
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nằm viện điều dưỡng suốt tám năm, ba chưa từng nghe nói sao? Ngô gia bây
giờ vì quyền thừa kế mà sắp sụp đổ đến nơi, Ngô Cẩn Mân lao lực quá độ, lại bị
bệnh nặng, chỉ e không chống đỡ nổi mấy năm nữa, ba có từng nghe nói không?
Trong cuộc phỏng vấn, Ngô Cẩn Mân cho biết: ‘Trong mắt các người, trẻ nhỏ
chỉ là loại hàng hóa không đáng giá, bán được vài vạn thậm chí chỉ vài nghìn tệ
nhưng trong mắt ba mẹ các bé, chúng là những món quà quý báu, còn quan
trọng hơn sinh mạng của họ. Họ thà khuynh gia bại sản, thà hy sinh tính mạng
để đổi lấy sự bình yên cho con cái mình…’, ba từng nghe nói đến chưa?”
Tôi thật sự muốn nghe ba tôi thẳng thắn phản bác lời tôi, cho tôi biết, tôi đã
hiểu nhầm rồi, Cảnh Mạc Vũ và Ngô Cẩn Mân không hề có quan hệ.
Thế nhưng ba tôi ngồi bất động trên ghế, như hóa đá.
Chứng kiến cảnh ba tôi mặc nhận tất cả, nước mắt tôi trào ra. Tôi không lau,
để mặc vị mặn chảy qua bờ môi.
“Ba cũng có cốt nhục của mình, tại sao ba không thử nghĩ xem, nếu người bị
mất tích là con, ba sẽ như thế nào?”
“Là lỗi của ba, ba đã quá ích kỷ!” Câu trả lời của ba tôi như vọng đến từ một
nơi rất xa. “Ngôn Ngôn, con thử nói xem, liệu Mạc Vũ có tha thứ cho ba
không?”
“Anh ấy sẽ không…” Mỗi sợi dây thần kinh trên người tôi đều run rẩy, bởi
vì đau, cũng bởi vì hận. Tôi nói với ông: “Không người nào có thể tha thứ cho
sự lừa dối như vậy…”
Nửa đêm, tôi tỉnh khỏi cơn ác mộng. Đầu tóc tôi ướt đẫm, tôi sợ đến mức
tim càng lúc càng đau nhói.
Tôi xoa bóp hai cánh tay tê cứng, chuẩn bị xuống giường gọi điện cho bác sĩ
Văn Triết Lỗi, người ở bên cạnh đột nhiên tỉnh giấc, ngồi bật dậy. “Ngôn Ngôn,
em sao thế? Em cảm thấy khó chịu à?”
Tôi vuốt sợi tóc ướt dính bên má, chột dạ trả lời: “Em rất khỏe, không có…
chỗ nào khó chịu…”
Căn phòng tối được thắp sáng bởi ngọn đèn vàng, tôi nhất thời không thích
ứng được với ánh sáng đột ngột, vội vàng che mắt. Mu bàn tay tôi chạm phải
giọt nước, tôi mới phát hiện mặt tôi đầy nước mắt từ lúc nào. Trước khi tôi tìm
cách che giấu, Cảnh Mạc Vũ đã xoay vai tôi, đối diện với đôi mắt ngấn nước
của tôi.
Dưới ánh đèn mờ mờ, ánh mắt sâu hun hút của anh đầy vẻ lo lắng. “Em khóc
đấy à?”
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Tôi vội vàng lau nước mắt, cố cất giọng bình thản: “Em không sao. Vừa rồi
nằm mơ thấy ác mộng, em mơ thấy anh tìm được ba mẹ ruột, anh phải đi theo
họ… Anh hỏi em có muốn đi cùng anh không. Anh nói, giữa anh và ba, em chỉ
có thể chọn một…” Tôi gượng cười. “Em không biết làm thế nào nên mới khóc
toáng lên.”
Cảnh Mạc Vũ nhíu chặt lông mày. Anh muốn nói gì đó nhưng lại thôi, chỉ vỗ
về tôi: “Ba mẹ ruột của anh không còn sống trên đời này nữa, nếu còn sống, tại
sao hai mươi mấy năm qua họ không đến trại trẻ mồ côi hỏi thăm tin tức của
anh?”
Đó là vì họ tưởng anh đã chết! Đó là vì ba đã nói dối anh suốt hơn hai mươi
năm trời!
Hai câu nói này tắc nghẹn ở cổ họng tôi, không thể thốt thành lời. Tôi không
biết ba tôi làm thế nào để giữ bí mật suốt hai mươi tư năm, còn tôi không thể
làm được. Dù lời nói dối có hoa lệ đến mấy, dù cơn ác mộng có đáng sợ đến thế
nào, tôi cũng không có cách nào lừa dối anh…
“Được rồi!” Thấy tôi không lên tiếng, Cảnh Mạc Vũ vỗ lưng tôi, nhẫn nại an
ủi: “Anh hứa với em, dù ba mẹ anh còn sống, anh cũng không rời khỏi Cảnh
gia, em đã yên tâm chưa?”
Yên tâm? Nếu cả đời sống trong sự dối trá và hổ thẹn, tôi làm sao có thể yên
tâm đây? Nếu muốn yên tâm thật sự, cách duy nhất chính là đối mặt.
Tuy hậu quả là hủy diệt gia đình này, hủy diệt hạnh phúc khó khăn lắm tôi
mới giành được nhưng ít nhất, tôi sẽ không phạm phải sai lầm này đến sai lầm
khác như ba tôi.
“Anh có thể cùng em đi du lịch không?” Tôi ngẩng mặt, nhìn anh bằng ánh
mắt chờ đợi. “Đi đâu cũng được, chỉ có hai chúng ta… coi như hưởng tuần
trăng mật.”
Cảnh Mạc Vũ mỉm cười, véo má tôi. “Em đang mang thai mà còn muốn
cùng anh đi hưởng tuần trăng mật? Rõ ràng em muốn thử thách khả năng kiềm
chế của anh.”
Tôi cười với anh. “Thế nào? Anh sợ không chịu được thử thách?”
Cảnh Mạc Vũ do dự một lát, hình như anh đang thực sự suy nghĩ xem có thể
chịu đựng thử thách hay không. “… Chỉ cần em vui là được! Đợi khi nào anh ký
xong hợp đồng với Huệ Thừa, anh sẽ đưa em đi Hawaii hưởng tuần trăng mật.
Chúng ta sẽ ra bờ biển tắm nắng, đón gió biển, thư giãn tinh thần…”
“Vâng!” Nghĩ đến bầu trời trong xanh và gió biển mát rượi ở Hawaii, trong
lòng tôi cuối cùng cũng xuất hiện ánh mặt trời. “Khi nào trở về, em sẽ cho anh
biết một bí mật…”
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“Được.” Cảnh Mạc Vũ thản nhiên đáp, vẻ mặt không hề có biểu hiện hiếu kỳ
hay bất ngờ, giống hồi nhỏ tôi làm ra vẻ thần bí, nói cho anh biết có cô nữ sinh
xinh đẹp yêu thầm anh. Tôi cho đó là một bí mật rất lớn, thận trọng quan sát
từng sự thay đổi nhỏ trên gương mặt anh nhưng anh không hề có phản ứng…


 

G

ần đây, tôi không ngủ sâu giấc, khi ánh sáng đầu tiên của ngày mới lọt

qua rèm cửa, tôi giật mình tỉnh giấc, sau đó không thể ngủ tiếp.
Mở mắt nhìn người đàn ông nằm bên cạnh, ánh sáng vỡ vụn hắt tia màu
vàng lên gương mặt Cảnh Mạc Vũ khiến đường nét cương nghị, lạnh lùng của
anh trở nên ôn hòa. Tôi giơ ngón tay, thuận theo tia sáng chạm vào mũi anh, đó
là sống mũi cao hiếm thấy ở người Trung Quốc… Có lẽ anh được di truyền từ
đệ nhất mỹ nhân kiêm tài nữ của Malaysia trong truyền thuyết. Nói như vậy, cử
chỉ tao nhã của anh chắc cũng do di truyền khí chất quý tộc từ bao đời của Ngô
gia.
Nghĩ đến trò đùa của số phận, tôi bất giác thở dài. Rõ ràng câu chuyện của
chúng tôi là đề tài thanh mai trúc mã và mối tình anh em cấm kỵ, trong nháy
mắt đã biến thành câu chuyện về một hoàng tử gặp nạn và cô bé Lọ Lem, chưa
biết chừng sẽ tiếp tục diễn biến thành bi kịch tình yêu của Romeo và Juliet…
Đáng tiếc, tính cách của tôi không thích hợp đóng vai Juliet bi lụy. Nếu đổi
lại là Hứa Tiểu Nặc xinh đẹp, nhất định cô ta sẽ diễn hay hơn tôi nhiều.
Tôi gạt mái tóc lòa xòa. Chuyện này liên quan gì đến Hứa Tiểu Nặc? Đây là
chồng tôi cơ mà…
Nằm mãi cũng thấy mệt, tôi muốn đổi tư thế nhưng phát hiện eo bị một cánh
tay mạnh mẽ ôm chặt, chân cũng bị kẹp giữa hai chân như một sự chiếm hữu.
Cảnh Mạc Vũ không cho tôi không gian để nhúc nhích.
Tôi đột nhiên nhớ tới lúc chúng tôi mới kết hôn, người đàn ông bên cạnh
luôn miệng nói sẽ không cùng em gái chung chăn gối, thái độ kiên quyết vô
cùng. Phải nằm cùng tôi trên một chiếc giường, anh tránh không chạm vào
người tôi. Vậy mà chỉ ba tháng ngắn ngủi, anh đã học được cách làm người
chồng đạt yêu cầu và một người cha tốt. Tôi tin không bao lâu nữa, anh nhất
định có thể vượt qua chướng ngại tâm lý, nói ra ba từ tôi mong đợi bấy lâu:
“Anh yêu em!”
Đáng tiếc, chúng tôi đã không còn thời gian.
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Một khi Cảnh Mạc Vũ biết sự thật, nhất định anh sẽ ra đi, không ai có thể
giữ chân anh… Bởi vì anh là Cảnh Mạc Vũ, một người đàn ông luôn đặt trách
nhiệm lên hàng đầu.
Làm một người con bất hiếu suốt hai mươi tư năm, anh sẽ không cho phép
bản thân tiếp tục nhận kẻ xấu làm cha.
“Em lại nghĩ ngợi linh tinh gì thế?” Cảnh Mạc Vũ vừa lên tiếng vừa nắm lấy
bàn tay tôi đã dừng trên mũi anh một lúc lâu.
“Em đâu có…” tôi phản bác.
Cảnh Mạc Vũ lật người, chống tay trên người tôi. Anh giữ mặt tôi, không
cho tôi né tránh, nhìn thẳng vào mắt tôi. “Mới sáng sớm em đã thở dài ba lần,
còn nói không nghĩ linh tinh?”
“Thở dài có lợi cho trao đổi vật chất, có tác dụng làm đẹp.” Tôi cố cãi đến
cùng. “Em muốn làm đẹp đấy chứ!”
“Thế à? Anh biết một cách sẽ giúp em càng đẹp hơn, lại có thể giảm bớt áp
lực, điều chỉnh tâm trạng.”
“Cách gì?” Tôi hỏi, giọng đầy hiếu kỳ.
Cảnh Mạc Vũ nhìn tôi chăm chú. Sau đó, anh lặng lẽ tiến lại gần, cho đến
khi hai bờ môi mềm mại của chúng tôi chạm vào nhau, mang theo hơi thở ấm
áp…
Chúng tôi trao nhau một nụ hôn nhu tình, ngọt ngào vào buổi sáng sớm. Cơ
thể hai chúng tôi càng lúc càng quấn quýt, trong vòng tay ấm áp của anh, tâm
trạng nặng nề của tôi lập tức tiêu tan. Trong trái tim tôi chỉ còn lại cảm giác
ngọt ngào. Đây đúng là cách giảm bớt áp lực, điều chỉnh tâm trạng rất tuyệt
diệu.
Chúng tôi mải điều chỉnh tâm trạng, hoàn toàn quên mất đạo lý củi khô dễ
bén lửa. Cho đến lúc môi lưỡi hòa quyện cũng không thể thõa mãn khao khát
của bản năng, bàn tay Cảnh Mạc Vũ đã vượt qua giới hạn, thọc sâu vào áo ngủ
của tôi. Tiếp theo, nụ hôn của anh cũng trượt quỹ đạo, theo một đường từ trên
xuống dưới. Cơ thể vốn nhạy cảm của tôi làm sao chịu nổi sự quyến rũ đó, bị
ngọn lửa nóng bỏng nhấm chìm trong chốc lát. Tôi say sưa đáp lại nụ hôn của
anh, thậm chí còn hơi cong người, giạng chân để nơi nhạy cảm giữa hai đùi
chạm vào bộ phận cương cứng nóng bỏng của anh, đòi hỏi sự tiếp xúc sâu
hơn…
May mà vào thời khắc then chốt nhất, Cảnh Mạc Vũ vẫn còn khả năng kiềm
chế. Anh lập tức ngồi dậy. “Anh đi tắm đã!”
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Ngọn lửa rực cháy bị một cơn mưa rào dập tắt ngay tức thì, cơ thể tôi lạnh
toát, lý trí cuối cùng cũng quay về.
Nhưng tôi vẫn lưu luyến hơi ấm trên người Cảnh Mạc Vũ, ôm chặt eo anh từ
phía sau, dán mặt vào bờ lưng ấm áp của anh. Mùi hương trên cơ thể anh vẫn
luôn khiến tôi mê đắm.
Có một số thứ khi chưa được sở hữu sẽ không biết nó đẹp đẽ nhường nào,
mất đi cũng không cảm thấy đáng tiếc. Nhưng một khi bạn đã nếm trải sự khắc
cốt ghi tâm, muốn buông tay, thật sự khó khăn…
“Em sao thế?” Cảnh Mạc Vũ hỏi.
Giọt nước mắt chua xót bỗng trào lên khóe mi, nhưng tôi không dám để nó
rơi xuống. Tôi nghiến răng, ép bản thân mỉm cười. “Có muốn em tắm với anh
không?”
Giọng tôi hơi khàn khàn nên càng có cảm giác mê hoặc. Cảnh Mạc Vũ
ngoảnh đầu liếc tôi một cái, chỉ hận không thể bóp nát tôi nhưng anh kiềm chế,
nói: “Không cần đâu!”
Trong phòng tắm vang lên tiếng nước xối ào ào. Tôi lau khô nước mắt,
xuống giường kéo rèm cửa sổ để ánh nắng ấm áp của mùa thu rọi vào phòng.
Thời gian không còn nhiều, tôi càng không thể lãng phí.
Đi đến trước cửa phòng tắm, tôi đẩy hé cánh cửa, nói với người ở bên trong:
“Em không muốn tiếp tục chơi trò mờ ám với anh ở Cảnh Thiên.”
“Thế em ở nhà nghỉ ngơi đi, về phía Bác Tín, anh sẽ giúp em xử lý.” Người
ở bên trong mãi mãi là “dù trời có sụp, anh cũng sẽ chống đỡ cho em.”
“Em không có ý đó… Em muốn chính thức vào làm việc ở Cảnh Thiên, với
tư cách là Cảnh phu nhân.”
Tiếng nước chảy ngừng lại, cửa phòng tắm mở ra, Cảnh Mạc Vũ khoác áo
choàng tắm đi ra ngoài, tựa lưng vào cánh cửa nhìn tôi bằng ánh mắt thích thú.
“Chẳng phải em nói, em không bận tâm đến thân phận hay sao?”
“Thì mỗi lúc một khác mà!” Tôi tiến lại gần, giơ ngón tay nghịch cổ áo
choàng tắm của anh. “Em đã lớn rồi, không muốn trốn sau lưng ba và anh, làm
nhị tiểu thư của Cảnh gia và Cảnh phu nhân trong bóng tối nữa. Em muốn làm
những việc em nên làm.”
“Vậy em muốn làm gì?”
Tôi đã sớm nghĩ ra câu trả lời, vì vậy cất giọng dứt khoát: “Em muốn làm
phó tổng giám đốc của công ty.”
“Phó tổng?”
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“Đúng, em muốn trực tiếp nghe mệnh lệnh của anh, giúp anh chia sẻ công
việc của công ty. Em còn muốn quản lý bộ phận Nghiệp vụ, Tài chính và Hành
chính. Em muốn phụ trách, xem xét, phê chuẩn những việc liên quan đến nghiệp
vụ, tài chính, nhân sự… Em muốn có quyền kiểm tra, sát hạch, thậm chí kỷ luật
bất cứ người nào theo quy định của công ty.”
Thần sắc Cảnh Mạc Vũ trầm xuống, anh dò xét tôi bằng ánh mắt sắc bén
khiến tôi cảm thấy mất tự nhiên.
“Sao anh lại nhìn em như vậy?”
“Không có gì! Anh đột nhiên có ảo giác…” Cảnh Mạc Vũ thu lại ánh mắt
sắc bén, dịu dàng xoa đầu tôi. “Hình như em định mưu triều soái vị.”
“Anh sợ rồi à?”
Cảnh Mạc Vũ mỉm cười lắc đầu. “Anh rất mong chờ ngày đó, Cảnh phu
nhân!”
“Vậy thì anh cứ chờ đi, Cảnh Tổng!”
“Anh sẽ đợi. Có điều, em vội đến mấy cũng nên đợi sau khi sinh con. Bây
giờ em đang mang thai, không thể lao tâm lao lực quá.”
“Chị Tào ở phòng Nhân sự có bầu tám tháng vẫn đi làm bình thường đấy
thôi. Còn Tiểu Anh có phòng Nghiệp vụ đang mang thai hai tháng…”
Tôi lấy cả tá ví dụ về những người phụ nữ sắp sinh con nhưng vẫn tham gia
công tác. Cảnh Mạc Vũ chỉ bình thản đáp lại một câu: “Em tưởng phó tổng của
Cảnh Thiên hằng ngày ngồi ở văn phòng chỉnh lý tài liệu là được sao?”
“Chắc cũng không cần ngày ngày ra công trường làm việc nặng nhọc? Em
đâu phải búp bê bằng sứ, động vào là vỡ!”
“Em không phải, nhưng con trai anh thì là như vậy.”
Thấy thái độ kiên quyết của Cảnh Mạc Vũ, tôi biết nói lý lẽ hay tình cảm là
không xong, thế là tôi lại giở trò: “Có phải anh chê em không đủ năng lực nên
không dám giao chức vụ quan trọng cho em?”
Khi phụ nữ không nói lý lẽ, tư duy logic của đàn ông dù tỉ mỉ đến mấy cũng
không có đất dụng võ. Sống với tôi hai mươi năm, Cảnh Mạc Vũ thừa biết đạo
lý này, anh lập tức tỏ ra nhượng bộ: “Ngôn Ngôn, không phải anh không dám
giao chức vụ đó cho em, càng không phải vì năng lực của em. Bây giờ, em chưa
có kinh nghiệm, nếu anh trực tiếp giao chức phó tổng cho em, dù các cổ đông
của công ty không phản đối nhưng cũng không khó tránh khỏi ý kiến này nọ.
Chi bằng anh để cho em làm trợ lý của anh trước để em có thời gian nắm bắt
toàn bộ tình hình của Cảnh Thiên. Đợi đến khi thời cơ chín muồi, anh sẽ để em
ngồi vào vị trí phó tổng, được không?”
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Cảnh Mạc Vũ đã nhượng bộ, tôi đành mềm mỏng. “Được thôi, vậy em sẽ
làm trợ lý của anh trước. Nhưng anh phải tổ chức một bữa tiệc hoành tráng, mời
tất cả nhân viên của công ty, tuyên bố thân phận của em.”
“Được, em nhớ trang điểm đẹp một chút.” Cảnh Mạc Vũ ôm eo tôi, nhẹ
nhàng đặt một nụ hôn lên môi tôi. “Anh sẽ mời em nhảy điệu đầu tiên trong
buổi tiệc đó.”
Tôi mất đứt hai mươi ngày để chuẩn bị cho buổi tiệc có ý nghĩa vô cùng
quan trọng đó. Thực ra tôi vốn không cần nhiều thời gian như vậy nhưng đúng
lúc vào năm học mới, tôi quay về trường mười ngày để báo danh.
Hầu như ngày nào Cảnh Mạc Vũ cũng gọi điện hỏi tôi bao giờ mới về.
Tôi cười hì hì, hỏi lại anh: “Anh nhớ em đúng không?”
Cảnh Mạc Vũ trả lời: “Anh nhớ con trai anh là chủ yếu.”
“Con trai anh rất khỏe, anh yên tâm đi!”
Lúc này, tôi đang nằm trong bệnh viện. Người phụ nữ ở giường bên cạnh
đang ăn cháo do chồng cô nấu, mùi cháo thơm phức. Còn tôi, mỗi ngày đều
phải đối diện với sự “dọa dẫm” của bác sỹ Văn Triết Lỗi, các vấn đề ăn, mặc, ở,
đi lại không ngoài tầm giám sát của anh ta. May mà Tâm Tâm Mơ Hồ ngày nào
cũng đến chơi với tôi nên bảy ngày cô độc trong bệnh viện cũng không đến nỗi
quá dài.
Thấy tôi hậm hực cúp điện thoại, Tâm Tâm đặt quả táo vừa gọt vỏ vào tay
tôi. “Tại sao cậu không nói cho anh ấy biết cậu đang nằm viện? Sao cậu không
nói thật, cậu bị bệnh tim chứ đâu phải bị cảm cúm bình thường!”
“Nói với anh ấy, chắc chắn anh ấy sẽ không cho tớ sinh con.” Tôi thận trọng
đặt tay lên bụng. “Tớ có thể nhận thấy anh ấy rất muốn có đứa con này, tớ cũng
muốn.”
“Nhưng bệnh tình của cậu…”
“Chưa chết được đâu! Bác sĩ Văn nói, chức năng tim của tớ vẫn bình thường.
Chỉ cần trong thời gian mang thai nghỉ ngơi và điều trị hợp lý, khả năng gặp
nguy hiểm không lớn.”
Tâm Tâm định nói điều gì đó thì người bạn trai hiếu thảo của cô lại gọi điện
hàn huyên, cô ứng phó dăm ba câu rồi cúp điện thoại.
Tôi cắn một miếng táo, hàm hồ hỏi: “Cậu vẫn chưa chia tay à? Rốt cuộc cậu
định kéo dài đến bao giờ?”
“Không chia tay nữa. Tớ định sau khi tốt nghiệp sẽ kết hôn.”
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Tôi phun miếng táo vừa cắn ra khỏi miệng. “Kết hôn? Cậu và anh ta? Cậu
không nhầm đấy chứ?”
Tâm Tâm cúi đầu, ngón tay vô tình mà hữu ý lướt qua biểu tượng tin nhắn.
“Chín bỏ làm mười thì ai mà chẳng thế, được cái con người anh ta cũng khá ổn,
hiếu thảo, có chí tiến thủ, thật thà, đối xử với tớ rất tốt…”
Vì câu “chín bỏ làm mười thì ai mà chẳng thế”, lời mắng mỏ Tâm Tâm
nghẹn lại trong cổ họng tôi. Nếu không phải yêu đến mức đoạn tuyệt, yêu đến
mức tuyệt vọng thì làm sao lại có quyết định như vậy.
Tôi không biết nên khuyên nhủ Tâm Tâm thế nào, vì vậy vừa xuất viện, tôi
liền hẹn gặp Trịnh Minh Hạo ở quán cà phê trong trường.
Vừa thưởng thức ly sữa tươi ngọt ngào, tôi vừa quan sát Trịnh Minh Hạo.
Người đàn ông đẹp trai này đã bớt đi vẻ lông bông bất kham của thời niên thiếu
nhưng vẫn không che giấu sức hút chết người. Đến bây giờ tôi mới hiểu tại sao,
phụ nữ tan nát trái tim vì một người đàn ông tệ bạc nhưng vẫn một lòng yêu anh
ta.
Ly cà phê cạn tới đáy, anh chàng đẹp trai ở phía đối diện đã ba lần nhìn đồng
hồ, chắc là có việc gấp nhưng vẫn rất phong độ chờ tôi mở miệng.
Vì không rõ anh ta có yêu Tâm Tâm hay không nên tôi chẳng dám ăn nói
bừa bãi. Nếu giải quyết không khéo, chỉ e là đến tình bạn bọn họ cũng chẳng
giữ được.
Trong lúc ngập ngừng, tôi chợt nhớ đến một câu nói của Cảnh Mạc Vũ:
“Nếu đổi lại là anh, có chết anh cũng không khoanh tay đứng nhìn người phụ nữ
anh yêu nhảy xuống hố lửa…”
Tôi đặt ly sữa xuống bàn, chậm rãi mở miệng: “Cậu ấy sắp kết hôn rồi… Mà
người đàn ông đó không yêu cậu ấy!”
Chứng kiến cảnh Trịnh Minh Hạo không nói lời nào lao ngay ra cửa, tôi lắc
đầu cười khổ. Tại sao đàn ông cứ phải đợi đến lúc người phụ nữ nhảy xuống hố
lửa mới đi ngăn cản?
Ánh mắt đầy cảm khái của tôi dừng lại bên ngoài cửa sổ. Bên ngoài lá vàng
bay bay, rơi xuống bộ com lê màu đen ở gần đó. Lúc nhìn rõ người đàn ông mặc
bộ com lê màu đen, tôi buông cả ly sữa trong tay. Trước khi bừng tỉnh, tôi đã
chạy ra ngoài quán cà phê.
“Anh… sao anh lại đến đây?”
“Anh đến để xem, điều gì khiến em quên cả đường về…” Cảnh Mạc Vũ dõi
theo bóng lưng Trịnh Minh Hạo đã đi xa. “Ờ, cũng đẹp trai đấy chứ!”
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“Tất nhiên là đẹp trai rồi. Anh ấy là nhân vật nổi tiếng một thời ở Đại học T
chúng em, làm biết bao thiếu nữ ngây thơ điên đảo… Khi nào có cơ hội, em sẽ
giới thiệu hai người làm quen.”
“Em và cậu ta thân thiết lắm sao?” Tôi ngửi thấy mùi vị “giấm chua” trong
ngữ khí của Cảnh Mạc Vũ.
Để giữ không khí gia đình đầm ấm, tôi mỉm cười khoác tay anh. “Không
thân lắm. Đối với em, anh chàng đó chỉ là nhân vật phụ…”
Nghe tôi nói vậy, âm khí trên mặt Cảnh Mạc Vũ mới tan đi ít nhiều. “Rốt
cuộc chuyện gì khiến em vui đến mức quên đường về thế?”
Nhắc đến điều này, nỗi ai oán tích tụ suốt một tuần ở bệnh viện lập tức bùng
phát, tôi không nhịn được liền tố cáo: “Nếu em nói em bị một người đàn ông bắt
nằm trên giường suốt một tuần. Anh ta lúc nào cũng giám sát em, thỉnh thoảng
đe dọa em, còn ép em bỏ đứa con trong bụng… Anh có tin không?”
“Em thử nói xem?” Cảnh Mạc Vũ nhíu mày, rõ ràng anh không tin dù chỉ
một từ.
Tôi nhún vai, không tin thì thôi. Thời buổi này, lời nói thật luôn bị người
khác nghi ngờ.
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