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Chương 33
Tái Hôn

“N

gày mai chúng ta đi Washington!”

Lúc Cảnh Mạc Vũ nói câu này, tôi vừa tỉnh dậy, chưa kịp đánh răng, rửa
mặt. Tôi mơ hồ nhìn anh. “Anh nói gì? Ngày mai?”
“Ừ, visa của em tuần sau hết hạn rồi, nếu làm cái khác, không biết sẽ phải
đợi bao lâu.”
“Đợi thì đợi, em không vội.”
“Nhưng anh vội.” Cảnh Mạc Vũ nói. “Hơn nữa, ba mẹ anh rất muốn gặp
em.”
Nghe câu này, đầu óc tôi lập tức mường tượng cảnh cô bé Lọ Lem được gả
vào nhà giàu, bị kỳ thị, coi thường trong các bộ phim truyền hình thần tượng.
Tôi bất an hỏi Cảnh Mạc Vũ: “Thái độ của ba mẹ anh với Cảnh gia thế nào? Họ
còn trách ba em không?”
“Em yên tâm đi, ba mẹ anh đều là người tốt”.
Qua mấy lần tiếp xúc gián tiếp, tôi có thể nhận ra Ngô Cẩn Mân khí khái hơn
người, nhưng dù sao ba tôi đã hại g ia đình họ cốt nhục phân ly nhiều năm. Tôi
không thể tưởng tượng họ nhìn nhận Cảnh gia, nhìn nhận tôi như thế nào.
Nghĩ đi nghĩ lại, tôi thấy Cảnh Mạc Vũ không phải nhân vật nam chính nhu
nhược trong mấy bộ phim truyền hình thần tượng. Anh dám đưa tôi đi M ỹ kết
hôn, chắc anh đã chuẩn bị đâu vào đấy, không để tôi phải chịu uất ức. Hơn nữa,
bấy giờ tôi đã có con, mẹ dựa hơi con, đăng đường nhập thất.
Nghĩ đến đây, tôi lập tức đứng dậy thu dọn đồ rồi hỏi Cảnh Mạc Vũ: “Anh
đã đặt vé máy bay chưa?”
“Không cần đặt, ba anh cho máy bay đến đón em.”
Tôi muốn nói: “Thời buổi này xăng dầu đắt đỏ, máy bay chở k hách cũng thải
ít khí carbon hơn” nhưng tôi cố kìm chế, không lên tiếng.
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hi chiếc máy bay tư nhân của Ngô gia đáp xuống Washington, một trận

tuyết lớn ập đến. Qua cửa kính máy bay, lớp tuyết dày và trắng toát càng khiến
thành phố xa lạ này thêm phần lạnh lẽo.
Cửa khoang máy bay mở ra, tôi nhìn thấy có rất nhiều người đang đứng
ở lối ra, họ đều mặc những bộ trang phục cao quý. Đứng đầu là một người đàn
ông và một người phụ nữ có khí chất phi phàm. Tôi nheo mắt để nhìn cho rõ,
người đàn ông trông có vẻ giống Ngô Cẩn Mân.
Lần đầu tiên gặp cha mẹ chồng trong tình huống bất ngờ, còn là người đứng
đầu gia tộc Ngô thị nghe danh đã lâu, tôi thấp thỏm khoác tay Cảnh Mạc Vũ
xuống máy bay, đi đến trước mặt họ, nhận ánh mắt dò xét của mọi người.
“Ngôn Ngôn, đây là ba mẹ anh.” Lần đầu tiên trong đời, tôi có dịp quan sát
kĩ lưỡng Ngô phu nhân trong truyền thuyết. Bà đúng là người phụ nữ giỏi giang,
mang vẻ đẹp không kiêu kỳ.
“Bác trai, bác gái... Con chào hai bác!”
Họ mỉm cười gật đầu.
Quả nhiên, tình tiết “cẩu huyết” trong phim truyền hình không xuất hiện.
Thái độ của Ngô Cẩn Mân và phu nhân đối với tôi rất nhã nhặn, khiến người đối
diện không hề cảm thấy giả tạo. Đặc biệt là Ngô phu nhân, không đợi Cảnh Mạc
Vũ giới thiệu, bà đã tiến lên vài bước, nhiệt tình nắm tay tôi, cất giọng thân
thiết: “Ngôn Ngôn...”
Bàn tay được chăm sóc cẩn thận của bà mang lại cảm giác dễ chịu như người
mẹ. Tôi thích bà từ lúc đó.
“Sắc mặt con không tốt lắm, có phải trong người khó chịu?” Bà hỏi.
Nhận ra sự quan tâm chân thành của bà, tôi cũng không giả bộ ứng
phó: “Cũng hơi hơi, nhưng xuống máy bay con đã đỡ nhiều rồi ạ!”
“Có phải máy bay nhỏ quá nên không dễ chịu?”
“Không phải đâu ạ, con thấy rất dễ chịu.” Tôi vội lắc đầu, chỉ có hai chúng
tôi ngồi trên chiếc máy bay đủ chứa mười mấy người, quả thực là không nhỏ.
“Không phải do máy bay.” Cảnh Mạc Vũ nói giúp tôi. “Cô ấy đang có thai
nên bị nghén.”
“Có thai?”
“Có thai?”
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Hai vợ chồng Ngô Cẩn Mân đồ ng thanh kêu lên vẻ kinh ngạc sau đó mừng
ỡ
đ
r ưa mắt nhìn nhau rồi nở nụ cười rạng rỡ, có thể thấy tin tức này khiến họ rất
vui mừng.
Tôi lườm Cảnh Mạc Vũ, dùng ánh mắt hỏi anh: “Anh vẫn chưa cho ba mẹ
biết chuyện em mang thai?”
Cảnh Mạc Vũ mỉm cười với tô i, sau đó, anh kéo tôi đi gặp những người
khác. “Ngôn Ngôn, đây là chú hai của anh.”
Đây là chú hai Ngô Cẩn Hoa, người từng bày mưu tính kế hãm hại Cảnh
Mạc Vũ? Tôi quan sát kĩ lưỡng, đó là người đàn ông ngoài năm mươi tuổi, tràn
đầy vẻ ngang ngược.
Ngô Cẩn Hoa vỗ vai Cảnh Mạc Vũ. “Vincent, cuối cùng cháu cũng đạt được
ước nguyện rồi nhé!”
Có thể do ông ta ngụy trang quá tốt, tôi không hề nhìn ra vẻ thâm hiểm, tàn
nhẫn, đến cháu ruột của mình cũng không bỏ qua từ nụ cười của ông ta. Ngược
lại, trông ông ta tương đối hòa nhã, thân thiện.
Dinh thự của Ngô Cẩn Mân không xa hoa như trong tưởng tượng của tôi, nói
đúng hơn, xa hoa ngoài sức tưởng tượng của tôi. Ngôi biệt thự nằm ở vị trí sau
là núi, trước là hồ nước, trông giống một vương phủ trang nhã, đẹp đẽ và khác
biệt. Cả khu biệt thự mang phong cách kiến trúc Gothic, nhà của Ngô gia như
miếng ngọc đẹp đẽ, tráng lệ, nguy nga hiếm thấy.
Tôi bất giác cảm thán một câu: “Đẹp quá!” Ngô phu nhân nói cho tôi biết,
đây là Ngô Cẩn Mân mời kiến trúc sư người Trung Quốc mà ông thích nhất
thiết kế. Tính đến quy hoạch tổng thể của cả khu vực, chính quyền địa phương
không cho Ngô gia xây dựng khu biệt thự mang phong cách Trung Quốc khác
biệt này nhưng Ngô Cẩn Mân kiên quyết muốn cho người phương Tây biết
thế nào là phong cách kiến trúc cổ xưa của Trung Quốc. Ông tốn rất nhiều công
sức mới đạt được ý nguyện.
Sau đó, Ngô phu nhân lại nói: “Vincent có nhiều điểm giống ông ấy. Đặc
biệt là tính cách, chỉ cần quyết định một điều gì đó thì sẽ không bao giờ thay
đổi...”
Thấy tôi không hiểu thâm ý trong câu nói của bà, Ngô phu nhân cười
cười. “Đi thôi, để bác đưa con đi thăm phòng ngủ của Vincent. Hai năm trước,
nó đã trang trí lại theo ý mình, thay đổi hoàn toàn thiết kế mà ba nó thích nhất.”
Tôi lặng lẽ đi theo Ngô phu nhân vào phòng của Cảnh Mạc Vũ. Khi nhìn
thấy căn phòng ngủ có phong cách ấm áp, lãng mạn, hoàn toàn khác phong cách
của vương phủ, tôi không khỏi ngỡ ngàng, tưởng đây chỉ là ảo giác. Trước mắt
tôi chính là căn phòng của tôi, nói đúng hơn, là phòng của tôi và Cảnh Mạc
Vũ ở Trung Quốc. Giấy dán tường màu hồng phấn, đèn pha lê màu tím nhạt,
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rèm cửa màu ngà, chiếc giường đôi trắng muốt, cả kệ tủ đựng đầy những chiếc
cốc mà tôi sưu tầm, tất nhiên có cả bộ cốc dạ quang tôi yêu thích...
Những chiếc cốc dạ quang trước mắt trở nên mơ hồ.
Ngô phu nhân nhẹ nhàng nắm tay tôi. “Ngôn Ngôn, Ngô Cẩn Mân nói hai
năm trước có một cô gái gửi email cho ông ấy, trong đó toàn là ảnh Vincent lúc
nhỏ. Cô gái còn nói cho ông ấy biết, Vincent đang ở thành phố A... Cô gái đó là
con phải không?”
Tôi lặng lẽ gật đầu.
“Trước đây, bác nghĩ mãi cũng không ra, tại sao con lại giấu Vincent, nói sự
thật cho chúng ta biết. Sau đó, Vincent bảo con vì hiểu nhầm mà kiên quyết rời
xa nó, còn bất chấp tất cả đòi ly hôn. Bấy giờ bác mới hiểu, con muốn Vincent
ra đi mà không vướng bận điều gì…”
Ngô phu nhân dừng lại. Lần này, tôi đã hiểu thâm ý của bà. Tuy tôi làm
nhiều chuyện như vậy nhưng Cảnh Mạc Vũ chưa bao giờ quên Cảnh gia, từng
chi tiết nhỏ trong căn phòng này là minh chứng hoàn hảo nhất.


 

Đ

ăng ký kết hôn ở Mỹ không phải chuyện dễ dàng. Nhân viên làm thủ tục

xét duyệt hồ sơ của chúng tôi vô cùng nghiêm khắc, hết nói hộ chiếu, visa của
tôi không hợp lệ lại nói có khả năng kết hôn giả để di dân, cứ như tôi muốn kết
hôn ở nơi này lắm. Tôi trừng mắt với kẻ đầu têu. “Đây chính là luật hôn nhân
đáng tin mà anh nói đấy à? Kết hôn còn khó hơn ly hôn.”
“... Anh sẽ giải quyết.”
May mà Cảnh Mạc Vũ đã có sự chuẩn bị từ trước, gọi luật sư đến.
Sau khi luật sư vừa giải thích vừa đưa ra bằng chứng hợp tình hợp lý, nhâ n
viên làm thủ tục mới tin tôi và Cảnh Mạc Vũ đã trải qua một cuộc sinh ly tử biệt
oanh liệt, khó khăn lắm mới có thể đến được với nhau, tu thành chính quả.
Với sự tôn trọng tình yêu chân chính, nhân viên làm thủ tục thận trọng đóng
dấu cho chúng tôi, còn chúc chúng tôi hạnh phúc.
Nhận tờ chứng nhận kết hôn, tôi nhìn cái tên xa lạ trên đó: “Ngô Dục,
Vincent Wu”, rồi lại quay sang người đàn ông bên cạnh. Đúng là anh, người đàn
ông tôi yêu tám năm, chờ đợi suốt tám năm. Lúc này, tôi mới yên tâm khoác tay
chồng mới cưới, rời khỏi nơi đăng ký kết hôn.
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Bởi chúng tôi mất nhiều thời gian làm thủ tục nên sắc trời đã dần tối, bên
ngoài tuyết lất phất rơi. Tôi không rành đường phố ở Washington, do đó, khi
Cảnh Mạc Vũ dừng xe trước một quảng trường tối đen, xuống xe, m ở cửa cho
tôi, tôi thấy hoàn toàn mờ mịt. “Đây là đâu vậy?”
“Em xuống xe rồi sẽ biết ngay.”
Tôi vừa xuống xe, đèn trên quảng trường đột nhiên bật sáng. Khi ánh đèn
bừng lên trong đêm tối, tôi mới nhìn rõ quảng trường được trải thảm đỏ. Tấm
thảm đỏ trải dà i tới một bục cao thần thánh. Cha cố đứng ở trên, đợi chúng tôi
qua bên đó đón nhận lời chúc phúc của Thượng Đế.
Hai bên thảm đỏ có rất nhiều người ăn mặc chỉnh tề, rất nhiều người qua
đường cũng dừng bước, tiến lại gần theo dõi.
Khách sạn phía đối diện bật đèn nhấp nháy từ khi nào. Có rất nhiều người
đang chờ đợi chứng kiến tình yêu của chúng tôi đơm hoa kết trái.
Niềm vui bất ngờ khiến tôi luống cuống.
Sau đó, một bàn tay nắm chặt tay tôi. Cảm giác không phải Cảnh Mạc Vũ,
tôi lập tức quay đầu, bắt gặp gương mặt tươi cười rạng rỡ của ba tôi.
“Ba, sao ba lại đến đây?” Tôi vui mừng khôn xiết, nhào vào lòng ông.
“Con gái yêu quý của ba lấy chồng, ba có thể không đến sao?” Ba tôi vừa
cười vừa vỗ lưng tôi. Ông kéo tay tôi giao cho Cảnh Mạc Vũ. “Lần này, ba thật
sự yên tâm rồi.”
“Con đã nói, con sẽ không buông tay cô ấy... Con nói được, nhất định sẽ làm
được.” Cảnh Mạc Vũ nâng tay tôi, đeo chiếc nhẫn bạch kim năm nào vào ngón
áp út của tôi.
“Ngôn Ngôn, anh yêu em!”
Khúc nhạc cưới không biết vang lên từ bao giờ, ph áo hoa nổ tung trên bầu
trời, rực rỡ một vùng.
Dường như hoa tuyết trên không trung đều được thắp sáng, giống từng giọt
pha lê nhiều màu sắc rơi xuống chốn phàm trần, chỉ để làm chứng cho
câu: “Anh yêu em”của Cảnh Mạc Vũ.
Buổi lễ kết thúc, dạ tiệc bắt đầu, Cảnh Mạc Vũ ôm tôi đi mời rượu khách.
Tôi gần như không quen khách dự tiệc cưới, ngoài Bill và một bóng người màu
trắng ở góc phòng tiệc. Bill vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt xuyên thấu. Tôi né tránh
cái nhìn nóng bỏng của anh ta, tình cờ bắt gặp một hình bóng đứng trong góc
phòng.
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Ban đầu, tôi còn tưởng mình nhìn nhầm. Tôi bất giác nhìn kĩ hơn, người đó
đúng là Hứa Tiểu Nặc, âm hồn không tan.
Lại một lần nữa gặp cô ta trong đám cưới, Cảnh Mạc Vũ vẫn là chú rể, tôi
vẫn là cô dâu. Còn cô ta, dung mạo khuynh thành ngày nào biến mất, thay vào
đó là vẻ tiều tụy, khó coi. Chiếc gai nhọn cô ta để lại trong lòng tôi đã không
còn tồn tại. Khoác tay chú rể luôn khiến người khác điên đảo của tôi, tôi mới
hoàn toàn hiểu rõ, trong câu chuyện tình yêu này, từ đầu đến cuối tôi đều là nữ
chính, không ai có thể thay thế.
“Là anh bảo người đưa cô ta đến đây.” Giọng của Cảnh Mạc Vũ vang lên
bên tai tôi.
Tôi nhướng ánh mắt nghi hoặc nhìn Cảnh Mạc Vũ. “Tại sao?”
“Chẳng phải em muốn cho cô ta xem một màn kịch hấp dẫn hay sao? Thế
nào, anh sắp xếp bối cảnh không tồi đấy chứ?”
Tôi đảo mắt quanh khách sạn sang trọng nhất Washington, đâu chỉ đơn
giản là “không tồi”.
Cảnh Mạc Vũ cúi mặt, bờ môi mềm mại của anh phủ xuống môi tôi. Trong
lúc tôi kinh ngạc hé răng, đầu lưỡi của anh đã đưa vào m ột cách quyết đoán.
Rất lâu sau này, mỗi khi nhớ đến nụ hôn nồng nàn tại đám cưới, tôi đều đỏ
mặt, tim đập nhanh, đủ thấy buổi tối hôm đó, chúng tôi hôn cuồng nhiệt đến
mức nào trước mặt mọi người. May mà người Mỹ rất thoáng, họ đều vui vẻ
chứng kiến cảnh tượng nóng bỏng này.
Hôn đến khi đáy mắt Cảnh Mạc Vũ trở nên hỗn độn, anh mới buông tôi ra,
giúp tôi chỉnh lại cổ áo. “Đáng tiếc là cơ thể em không tiện, không thể cho cô ta
thấy thế nào là kích tình tiêu hồn thực sự.”
“Anh để cô ta sống đến ngày hôm nay, không phải vì muốn cô ta chứng kiến
cảnh ‘kích tình tiêu hồn ’ đấy chứ?” Lúc đó cũng chỉ vì tức giận nên tôi mới nói
những lời khiêu khích này, bảo tôi cùng Cảnh Mạc Vũ diễn thật... tôi thật sự
không làm nổi.
“Anh luôn cho rằng ý kiến này không tồi.”
“Anh đừng có mơ mộng viễn vông.”
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óng lưng cô độc của Hứa Tiểu Nặc biến mất khỏi phòng tiệc. Một nhân

viên phục vụ đưa cho tôi một phong thư, phảng phất mùi nước hoa của Hứa
Tiểu Nặc.
Tôi mở ra, bên trong viết:
“Cảnh An Ngôn, kể từ lần đầu tiên gặp cô, t ôi đã biết, ngoài cô ra, trong mắt
anh ấy không thể có bất cứ người phụ nữ nào khác.
Con người bi ai nhất chính là khi tất cả mọi người đều thấy cô rất hạnh phúc,
duy nhất bản thân cô không nhìn thấy. ”
Tôi cầm lá thư đuổi theo. Nhưng Hứa Ti ểu Nặc và một bóng lưng cao lớn đã
cùng biến mất trong đêm tuyết rơi của Washington. Cảnh Mạc Vũ đuổi theo tôi,
giúp tôi mặc áo khoác dày, phủi đi hoa tuyết trên tóc tôi.
“Anh biết, em luôn trách anh quá nhân từ với cô ta. Thật ra, anh chỉ cảm thấy
cô ta không đáng để ý t ới, đến mức anh thường xuyên quên mất sự tồn tại của
cô ta...”
“Nhưng cô ta vẫn luôn để ý đến anh.”
“Em yên tâm. Lần này cô ta sẽ thực sự biến mất. Em sẽ không bao giờ phải
gặp lại cô ta hay nghe bất cứ tin tức gì về cô ta. Dù cô ta có chết ở đầu đường,
cũng chẳng liên quan đến anh.”
“Anh đưa cô ta đến Mỹ là để cô ta tham dự hôn lễ của anh?”
Cảnh Mạc Vũ nở nụ cười nhạt. “Đầu tiên, anh xin đính chính lại, người đưa
cô ta đến nước Mỹ không phải anh, mà là chú Mã.”
“Có khác biệt sao?”
“Em còn nhớ lần chúng ta tổ chức tiệc ở thành phố A không? Hứa Tiểu Nặc
ột
đ nhiên xuất hiện, ba sai người đưa cô ta đi ấy.”
Làm sao tôi có thể quên. Cuối cùng, anh vẫn không đành lòng nên cứu cô ta.
“Anh biết ba sẽ không tha cho cô ta nhưng anh không muốn can thiệp. Cô ta
đã dám từ Mỹ trở về, chắc cũng biết sẽ phải đối mặt với chuyện gì. Không ngờ
chú Mã giấu anh cứu cô ta…”
“Chú Mã ư?”
“Đúng vậy. Sau đó anh bảo chú ấy giao Hứa Tiểu Nặc cho anh. Chú ấy cầu
xin anh tha cho cô ta một lần, chú ấy nói, trước đây chú có một cô con gái qua
đời vì bệnh tật. Hứa Tiểu Nặc giống con gái chú ấy, cũng đáng thương như
vậy... Chú ấy còn nói, chỉ cần anh tha cho cô ta, chú ấy bảo đảm sẽ không để cô
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ta xuất hiện trước mặt anh. Chú Mã theo anh lâu như vậy nhưng chưa từng cầu
xin anh điều gì, vì thế anh đã đồng ý. Nhưng dù sao chú ấy cũng phản bội anh,
mà chuyện phản bội, có lần thứ nhất sẽ có lần thứ hai.”
Tôi đột nhiên nhớ đến một chuyện khác, liền hỏi anh: “Sau đó chú Mã đã
đưa Hứa Tiểu Nặc ra khỏi Hội Hiên, còn đưa cô ta đi Mỹ. Anh có biết vụ này
không?”
“Mãi sau này anh mới biết. Lúc đó anh bận tìm em, làm gì có tâm trạng quan
tâm đến bọn họ. Sau khi đến Mỹ, anh mới sai người đi tìm bọn họ. Hôm đó, anh
muốn kết thúc với Hứa Tiểu Nặc nhưng khi nhìn thấy cô ta phải dựa vào máy
hô hấp mới duy trì mạn g sống trong phòng bệnh, đột nhiên anh cảm thấy, cái
chết đối với cô ta là một sự giải thoát. Cô ta tưởng cô ta đã thắng, cô ta cho rằng
em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh…”
Tuyết rơi ngập trời, tôi không còn nhìn thấy bóng lưng Hứa Tiểu Nặc, tôi
không biết cô ta đi đâu nhưng tôi hy vọng cô ta sống tốt, vì cả cuộc đời cô ta là
bi kịch, tôi hy vọng cô ta có thể hiểu rõ ý nghĩa của cuộc sống ở thời khắc
cuối cùng của cuộc đời.
Tiệc rượu vẫn chưa kết thúc, mẹ chồng tôi đã cất giọng đầy quan tâm:
“Mẹ thấy Ngôn Ngôn hơi mệt rồi, con đưa vợ con về nhà trước đi, để ba mẹ và
chú hai tiếp khách là được, không sao đâu.”
Nhắc đến chú hai của Cảnh Mạc Vũ, tôi lại đưa mắt về phía Ngô Cẩn Hoa
đang bận rộn tiếp khách. Sau hai ngày tiếp xúc, tôi phát hiện ông ấy rất giống
Cảnh Mạc Vũ, bề ngoài lạnh lùng, bá đạo nhưng giàu long trắc ẩn.
Một lần, nhìn thấy một con chó hoang ở gần Ngô gia, ông ấy lập tức gọi điện
đến trung tâm cứu giúp động vật, bảo người ta tới đưa con chó đi. Tôi rất khó
tưởng tượng người như ông ấy vì quyền lực mà hãm hại cháu ruột của mình.
Trên đường về nhà, tôi hỏi dò Cảnh Mạc Vũ: “Hình như chú hai của anh
luôn bảo vệ anh?”
Cảnh Mạc Vũ dõi mắt về phía trước, trả lời: “Ừ, hai năm nay ba anh gặp
nhiều trở ngại, ở Ngô gia lại có nhiều kỵ húy nên không tiện b ảo vệ anh. Toàn
là chú hai dạy anh xử lý công việc làm ăn của Ngô thị. Nếu không có chú ấy,
anh không thể nhanh chóng đứng vững ở Ngô thị như bây giờ.”
“Tại sao chú ấy làm vậy?”
“Có lẽ chú ấy cho rằng, anh thích hợp quản lý Ngô gia hơn Tim.”
Tôi gật đầu. Nói xa nói gần đã nhiều, tôi hỏi thẳng vấn đề muốn biết: “Anh
từng nói với ba, người bắt cóc anh do chú hai sai khiến, là anh nói dối ba phải
không?”
www.vuilen.com

332

