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Tiếng gõ cửa phòng Thiên Bảo vừa được cất lên từ một cô gái thì anh đã
nhanh chóng mở cửa cho cô.
- Minh Thư, em sao vậy. Thiên Bảo nhìn vào đôi mắt vừa được thấm đẫm
một chút gì đó những giọt nước mắt. Và dĩ nhiên là anh không khó khăn gì khi
nhận ra được sự khác lạ của cô.
- Em không sao đâu. Anh à, em có chuyện muốn nói với anh. Giọng nói của
cô trầm xuống và khản đặc đi.
Nói rồi Minh Thư bước vào trong nhường lại cho Thiên Bảo nhiều khoảng
lặng để suy nghĩ, nhưng với thái độ buồn bã của Minh Thư thì anh cũng phần
nào hiểu được.
- Em uống nước đi, có chuyện gì thì nói anh nghe đi. Anh nhanh chóng đi
thẳng vào vấn đề.
- Em sẽ sang Ý hoàn thành nốt khóa học thiết kế của mình ở bên đó. Đôi mắt
cụp xuống như không muốn nói chuyện này với anh.
Đôi lông mày anh khẽ chau lại, ánh mắt như đứng hình khi nghe tin này, thật
sự rất ngạc nhiên. Có ai ngờ đâu chuyện này, và anh cũng vậy.
- Sang Ý ư, đang yên ổn tại sao em lại phải sang bên đó. Với trình độ của em
thì có thể học vượt. Đâu cần phải sang đó học.
- Thật sự em muốn sang bên đó học, cũng là để cho em có một khoảng thời
gian suy nghĩ lại mọi chuyện của mình, nhất là chuyện tình cảm anh à. Đôi mắt
như đành bất lực, cô nhìn anh như muốn nhận được một chút gì đó đồng cảm từ
anh.
- Kelvin biết chuyện này chưa. Anh nhấn mạnh cái chữ “Kelvin”. Như muốn
cô hãy suy nghĩ lại, xem như là vì người yêu cô. Vì sự thật rằng anh không
muốn cô đi một chút nào, bởi từ lâu anh đã thật sự xem cô như một đứa em gái
rồi.
Nhưng nếu như cô thật sự đã cương quyết muốn đi thì anh cũng không cản
cô nữa. Anh sẽ tôn trọng quyết định của em gái mình.
- Chưa. Cô đáp gọn trơn và cũng rất nhẹ nhàng không một chút lo lắng.
Nhưng cái chữ “Kelvin” lại khiến tim cô như nhói lên. Từng cơn đau lại quặn
lên trong tim mình.
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- Rồi anh ấy cũng sẽ hiểu thôi, thật sự em đã quá mệt mỏi với chuyện tình
của mình rồi. Vậy nên em muốn sang đó để suy nghĩ và cũng như có thể hoàn
thiện bản thân mình hơn.
- Nếu như đó là điều em muốn thì anh sẽ tôn trọng quyết định của em, nhưng
sang bên đó nhớ giữ gìn sức khỏe và phải biết cách tự lo cho bản thân mình. Có
thời gian anh sẽ sang đó thăm em. Thiên Bảo cũng không ngăn cản cô nữa. Vì
hơn ai hết anh hiểu rằng một khi cô đã quyết định việc gì là sẽ cố gắng làm đến
cùng.
...
- Cậu nói cái gì cơ, cậu sẽ sang Ý học sao. Nhã Kỳ thật sự rất kinh ngạc khi
nghe được chuyện này. Vì từ trước đến giờ cô có khi nào nghe Minh Thư nhắc
đến chuyện này đâu, quả thật nó như một bất ngờ và đi kèm là sự ngạc nhiên
với Nhã Kỳ.
- Thật sự thì mình cũng đã suy nghĩ kĩ rồi mới đưa ra quyết định này, có lẽ
quyết định này hơi đột ngột với cậu nhưng mình mong rằng cậu sẽ vui khi mình
đi, vì đây là sự lựa chọn và cũng là quyết định mà mình đã chọn.
- Tại sao đang yên ổn mà cậu lại đi. Nhã Kỳ không khỏi thắc mắc chuyện
này.
- Bởi mình muốn có thời gian suy nghĩ lại chuyện tình cảm của mình. Nhất
định mình sẽ quay trở về thăm cậu mà. Nhưng mà mình đi rồi cậu nhớ chăm sóc
bản thân mình đấy nhé. Minh Thư khẽ mỉm cười để cho Nhã Kỳ bớt buồn tủi
khi cô đi.
- Mình biết rồi nhưng cậu cũng vậy nhé, nhất định phải quay trở về đây thăm
mình, cậu mà không trở về là mình sang tận Ý bắt cậu về đấy.
- Thôi để mình phụ cậu xếp hành lí. Nhã Kỳ cũng chỉ có thể mỉm cười với
Minh Thư vì cô muốn để lại trong lòng Minh Thư những nụ cười hạnh phúc để
Minh Thư có thể an tâm sang Ý.
Câu nói của Nhã Kỳ vừa dứt thì cả hai bắt đầu công việc dọn hành lí cho
Minh Thư.
Minh Thư về đây mang ít hành lí theo nên khi dọn cũng rất ít.
- Em ngủ chưa. Là một dòng tin nhắn của ai đó được hiện lên trên nền điện
thoại của Minh Thư, và ai cũng có thể dễ dàng đoán được người gửi tin nhắn đó
là ai.
- Đã và đang và sẽ và tiếp tục. Đôi môi mỉm cười còn đôi tay thì nhanh
chóng rep lại tin nhắn của anh.
- Mai em đi học không, anh qua đón.
- Chắc không đâu. Anh cứ đi học trước đi, sáng mai em có việc ở công ty cần
giải quyết nên em sẽ đến sau.
- Chuyện gì mà sáng sớm em đã giải quyết vậy.
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- Không có gì đâu, chỉ là những sơ suất nhỏ trong việc thiết kế của em thôi.
- Mới gặp em lúc nãy nhưng sao anh lại nhớ em nữa rồi.
- Thôi đừng nịnh em nghe.
- Không anh nói thật đó, chắc tại anh yêu em nhiều quá rồi, cái đà này chắc
anh phải giảm sự yêu đương với em lại mới được.
- Chắc anh giảm được đó.
- Được chứ sao không, ngày ngày nhớ đến em khiến anh mất ăn, mất ngủ.
Nhớ em tới phát điên như vậy thì sao mà anh sống tiếp được, vậy nên anh phải
bớt yêu em lại để có thể sống tốt hơn.
- Rứa thôi anh cứ giảm đi ha, em không bận tâm ha.
- Có thật là không bận tâm không, nói thật đi chứ không có ngày em hối hận
về câu nói của mình đó.
- Thật không bận tâm, anh có giảm hay gì gì đó thì em cũng chẳng quan tâm
ha.
- Nhớ đấy nhé, câu này là em nói đó nhé.
- Ừ, là em nói đó. Làm gì được em... lêu lêu.
- Đâu làm gì được đâu. Thôi anh không đôi co với đồ con nít như em nữa,
anh đi ngủ đã.
- Em cũng không thèm chấp với cái đồ người lớn như anh nữa. Ngủ ngon
nhé cái đồ người lớn. Đây cũng là tin nhắn cuối cùng của cô dành cho anh.
- Ngủ ngon nhé cái đồ con nít.
Đôi mắt cô vừa lướt nhìn vào màn hình của chiếc i-phone 5 để có thể đọc
được tin nhắn của anh cũng là lúc mà một giọt nước mắt nhanh chóng rơi trên
má cô.
Lặng thầm rơi trong đêm...
“Em sẽ mãi mãi yêu anh, yêu cái đồ người lớn như anh, mãi mãi là như vậy.”
Rồi anh cũng sẽ biết.
Cũng sẽ hiểu được nguyên nhân của sự ra đi ấy.
Nên hãy mỉm cười để tạm biệt em nhé.
Hy vọng rằng câu chuyện tình yêu của chúng ta sẽ không dừng lại tại đây.
Hãy để chúng tiếp tục xảy ra ở tương lai anh nhé.
...
Chuyện gì đến thì cũng phải đến và chuyện Minh Thư sang Ý cũng phải như
vậy thôi, mọi chuyện đều đã được an bài.
Sau khi xem xét và chuẩn bị lại hành lí thì Thiên Bảo cùng Nhã Kỳ đưa
Minh Thư đến sân bay như để tiễn cô sang Ý. Và cùng lúc này đây có một
www.vuilen.com

497

Tác Giả: Shushu Li

NƯỚC MẮT CỦA EM

người không hề biết được chuyện này, anh vẫn đi học bình thường và cũng như
thường lệ anh được mọi người đều đổ dồn những ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn
ánh mắt ganh tị với mình.
Những tiếng nói nhộn nhịp, những giọt nước mắt của sự chia ly của sân bay
bắt đầu lấn chìm cái không gian ồn ào của nơi đường phố.
Cả ba người cùng bước vào trong và chờ kiểm tra hành lí nữa là Minh Thư
sẽ lên máy bay để sang Ý và không biết khi nào mới gặp lại nhau được.
- Kelvin, có chuyển phát nhanh cho cậu nè. Một cậu bạn học sinh cùng lớp
Kelvin nhanh chóng đưa cho Kelvin một hộp quà mà cậu ta mới được nhờ
chuyển giùm đến tận tay cho Kelvin.
- Ừ, cảm ơn cậu. Nói rồi anh đón nhận lấy món quà từ cậu bạn mình, tâm
trạng thì không khỏi tò mò về hộp quà. Cảm giác như mất một thứ gì đó lại cứ
đảo qua đảo lại trong anh từ khi anh đưa tay ra nhận lấy hộp quà ấy.
Ngồi vào bàn anh đưa tay mở hộp quà ra, mất một ít thời gian anh mới có thể
mở hộp quà được. Vì hộp quà này được chủ nhân của nó gói một cách rất cẩn
thận và kín đáo.
Chiếc hộp vừa được mở ra thì cũng là lúc hình ảnh của một tờ giấy màu
hồng đập vào mắt anh, ngoài ra không có thêm bất cứ thứ gì nữa.
Đưa tay cầm tờ giấy lên xem có gì.
Đôi mắt bắt đầu mở to ra hơn và ngày càng đứng hình hơn khi những dòng
chữ ấy đập vào mắt anh.
Hoàng Nam à, chắc có lẽ đây là lần đầu tiên em gọi anh bằng cái tên Hoàng
Nam. Nhưng cho dù anh có là ai thì em cũng vẫn sẽ mãi yêu anh. Có lẽ lúc anh
đọc được những lời này thì cũng là lúc em đã đến với một đất nước khác, và ở
nơi đó em sẽ cố gắng hoàn thiện những ước mơ và hoài bão của mình. Em xin
lỗi vì đã ra đi mà không một lời từ biệt, không một lời giải thích nào với anh.
Hai năm một khoảng thời gian dài nhưng đây cũng là khoảng thời gian mà cả
hai cùng nhìn nhận lại bản thân mình, nhìn lại những chuyện tình cảm cũng như
những cảm xúc của mình trong câu chuyện tình yêu giữa anh và em. Thật sự em
chưa bao giờ hối hận vì đã yêu anh nhưng em cần có thời gian để có thể khẳng
định lại tình cảm của mình anh à. Có lẽ anh sẽ hận em hay oán trách em vì đã
im lặng ra đi mà không nói với anh một lời nào nhưng thật sự em rất sợ quyết
định của mình sẽ bị anh níu giữ lại. Nên em đành phải im lặng và bước tiếp một
mình trên con đường khẳng định lại chính mình mà không có anh ở bên. Em đã
cố gắng để có thể bước một mình nhưng đôi khi em cũng cảm thấy chạnh lòng
mình. Nhưng dù như vậy thì em cũng muốn được một lần suy nghĩ lại mọi
chuyện. Có lẽ sang đó em sẽ không gọi điện không nhắn tin cho anh. Vì em
muốn sống thử cái cuộc sống mà không có anh ở bên, không được anh quan tâm
chăm sóc là như thế nào, và cũng như để em có thể xác định lại tình cảm của
bản thân mình. Vậy nên anh hãy tôn trọng quyết định của em được không. Nếu
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quả thật hai năm sau anh vẫn còn yêu em thì chúng ta sẽ lại như xưa anh nhé.
Nhưng em không bắt anh phải đợi hay suy nghĩ nặng nề về chuyện này. Vì em
biết rằng ai cũng đều có một mục tiêu và một quan niệm sống cho riêng mình
nên anh có thể làm những điều anh muốn. Và cho dù có chuyện gì đi nữa thì em
cũng sẽ mãi tôn trọng mọi quyết định của anh, vì em yêu anh và em sẽ luôn tôn
trọng những quyết định ấy. Cảm ơn vì anh đã yêu em và cảm ơn vì em đã từng
có một người yêu em bằng cả trái tim. Vậy nên em chưa bao giờ hối hận khi đã
yêu anh. Vì anh đã một phần nào chiếm lấy một vị trí quan trọng trong trái tim
em. Tạm biệt anh - người em đã từng yêu và sẽ mãi luôn yêu anh. Và tạm biệt
đồ người lớn của riêng em.
Minh Thư.
Đôi mắt của Kelvin như đứng hình khi đọc được những lời này, thật sự
những lời trong thư anh không thể nào tin được đây là sự thật, một sự thật phũ
phàng và đau lòng biết mấy.
Nhanh chóng nhận ra được sự thiếu vắng ấy, anh vội vã chạy thật nhanh ra
khỏi lớp trong khi giáo viên đang giảng dạy. Giờ đây anh không còn quan tâm
đến những chuyện xung quanh mình nữa, mà thứ mà anh quan tâm chính là cô.
Anh chạy thật nhanh xuống chiếc xe của mình, tâm trạng hớt hãi không thể giấu
vào đâu được với cái thái độ đang vội vã của mình.
“Sao lúc nào em cũng tự ý quyết định mọi chuyện như vậy.”
Ngồi trên xe anh nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho cô, nhưng anh cũng
phần nào đoán được rằng điện thoại của cô sẽ lại vang lên những giọng nói hết
sức quen thuộc của cô tổng đài nhưng anh vẫn hy vọng một chút gì đó vào
những cuộc gọi điện này.
Nhưng...
THUÊ BAO QUÝ KHÁCH VỪA GỌI HIỆN KHÔNG LIÊN LẠC ĐƯỢC.
XIN...
Những điều mà anh đoán cũng đã xảy ra, nếu như lúc này đây đến sân bay
mà anh không gặp được cô thì cũng đồng nghĩa với việc hai năm sau anh mới
gặp lại cô, và cũng chính vì điều đó mà anh nhanh chóng tăng tốc thật nhanh
đến sân bay như một hy vọng ngắn ngủi.
- Thôi cậu đi mạnh khỏe nha, sang đó nhớ điện thoại về mình. Nhã Kỳ bước
đến ôm Minh Thư vào lòng, thật lòng cô không muốn xa Minh Thư một chút
nào.
- Nhất định rồi, cậu ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, nhớ là đừng có bỏ bữa
đấy nhé. Minh Thư vẫn chưa an tâm về Nhã Kỳ. Nhưng dù sao có Thiên Bảo ở
đây cô cũng đỡ lo được phần nào.
Nói những lời tạm biệt với Minh Thư xong hai người cùng đưa tay chào tạm
biệt Minh Thư.
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Bước những bước chân với cái khoảng cách rất ngắn, dường như cô đang
trông đợi vào điều gì đó, nhưng cái điều ấy chính bản thân cô thừa có đáp án
cho riêng mình. Cô đã chọn cách im lặng để ra đi một mình cơ mà.
Đôi lúc đôi mắt cô lại vô thức nhìn lại phía sau lưng mình, để xem rằng hình
ảnh thân quen ấy có xuất hiện trước mặt cô không. Nhưng mỗi lần quay lại là
những lần mà cô thất vọng. Bản thân cô đã có câu trả lời rồi nhưng sao cô còn
quay lại làm gì, phải chăng cô đang lưu luyến một người.
- Kelvin kìa anh. Nhã Kỳ chợt nhận thấy thân ảnh của Kelvin đang hớt hải
chạy vào trong.
- Kelvin. Thiên Bảo cũng kịp nhận ra được cái thân ảnh quen thuộc ấy của
Kelvin. Anh bỗng gọi Kelvin.
- Anh, Minh Thư, cô ấy đi chưa. Kelvin vui mừng khi bắt gặp được Nhã Kỳ
và Thiên Bảo nhưng anh cũng không quên hỏi chuyện Minh Thư.
- Minh Thư sắp lên máy bay rồi, em chạy nhanh vào trong đi. Có lẽ vẫn còn
kịp đó.

Chương 80

C

hỉ đợi Thiên Bảo nói vậy, Kelvin đã hớt hải chạy thật nhanh vào trong

với hy vọng rằng sẽ được gặp cô.
Đôi mắt đảo nhìn xung quanh với bao nhiêu bóng người đang tấp nập nơi
sân bay khiến anh rất khó khăn trong việc tìm kiếm thân ảnh của Minh Thư.
Nhưng rốt cuộc thì ông trời cũng chưa tuyệt đường sống của anh, ông vẫn
ban phát cho anh một cơ hội gặp Minh Thư.
Hình ảnh một cô gái với mái tóc nhộm vàng được bới cao lên cùng với làn
nước da trắng mịn ấy khiến anh có thể nhận thấy được sự nổi bật của cô trong
đám đông.
Cho dù chỉ đứng từ phía sau lưng nhìn cô thì anh cũng đã có thể đoán được
đó là cô, bởi cái hình ảnh của một người con gái có cái tên “Minh Thư” mà anh
yêu ấy thì làm sao anh có thể quên được.
Không chần chứ thêm một phút nào.
Đôi chân anh như đang muốn nhắc nhở anh, nó vô thức chạy thật nhanh đến
chỗ cái thân ảnh của cô.
Đôi tay hòa cùng đôi chân.
Đôi tay anh bỗng dang rộng ra để ôm cô từ phía sau.. điều đó có làm cho cô
hơi ngạc nhiên nhưng cái hơi ấm ấy, cái bàn tay ấy không thể lẫn vào đâu được.
Là anh ư?
Đôi tay anh bỗng siết lấy eo cô hơn như anh sợ mất cô.
www.vuilen.com

500

Tác Giả: Shushu Li

NƯỚC MẮT CỦA EM

Dòng người đi qua đi lại chỉ khẽ liếc nhìn rồi mỉm cười hạnh phúc thay cho
họ, những vị khách này còn không quên để lại cho họ những lời chúc phúc.
- Kelvin... cái tên ấy cô nói chắc nuội, dù cho khuôn mặt cô vẫn dựa vào
người anh nhưng cô thừa đủ thân thiết để có thể nhận ra cái hơi thở đang phả
vào mặt mình cộng với cái vòng tay ấm áp ấy của anh.
- Buông em ra đi. Cô vội lên tiếng rồi dùng hai tay mình gỡ bỏ cái đôi tay
của anh ra.
Cô xoay người lại nhìn thẳng vào anh nhưng đôi lúc cái đôi mắt cô vẫn
không dám nhìn chính diện vào anh vì cô sợ ánh mắt của anh sẽ làm lung lay
quyết định của mình.
- Sao em lại phải sang Ý. Nãy giờ Kelvin mới lên tiếng sau một hồi im lặng.
- Vì em muốn cả hai chúng ta có một khoảng thời gian nhìn nhận lại tất cả.
- Có cần thiết như vậy không. Câu nói của anh từ bao giờ đã trở nên lạnh
lùng.
- Cần chứ. Nếu như anh yêu em thì em nghĩ hai năm ấy sẽ chẳng là gì và nó
sẽ trôi qua thật nhanh thôi. Cô vẫn muốn một lần được suy nghĩ và nhìn nhận lại
tất cả.
- Em sẽ mãi yêu anh đúng chứ. Anh muốn nghe được một lời khẳng định
nữa từ cô.
- Đúng vậy, sẽ mãi là như vậy. Cô nhìn thẳng vào cái ánh mắt của anh và
không né tránh nữa, và câu trả lời ấy như chắc nuội. Và cũng chính cái thái độ
cương quyết và chắc chắn của cô trong câu nói ấy vô tình trở thành một động
lực để anh có thể chờ cô.
Vì anh tin rằng cô sẽ yêu anh, và anh cũng vậy, cũng sẽ yêu cô, nhưng mấy
ai ngờ được đâu chữ “ngờ” nên anh sẽ để cho cô bước đi. Vì anh cũng muốn
một lần hãy để thời gian trả lời tất cả.
ĐÃ ĐẾN GIỜ MÁY BAY CẤT CÁNH TỪ VIỆT NAM SANG Ý NÊN
XIN HÀNH KHÁCH HÃY NHANH CHÓNG BƯỚC VÀO TRONG... Tiếng
của cô tiếp viên vang lên cũng là lúc mà mọi người đều thúc dục nhau lên máy
bay.
- Em phải đi rồi. Anh ở lại mạnh khỏe nhé. Cô bước đến ôm anh vào lòng.
Anh cũng vòng tay mình ra phía sau và ôm cô vào lòng, để anh có thể cảm
nhận lại được những hơi ấm của cô. Vì hai năm một khoảng thời gian không
phải là ngắn. Vậy nên trước khi cô đi hãy để anh được ôm cô để anh còn có cái
gọi là hy vọng mà tiếp tục chờ cô.
- Anh sẽ mãi yêu em Minh Thư à. Anh khẽ thầm thì vào tai cô như để mỗi cô
nghe thấy thôi.
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- Nhất định phải chờ em nhé. Trước khi đôi tay cô buông anh ra thì cũng là
lúc câu nói ấy cũng vừa được cô nói khẽ vào tai anh.
- Sang đó nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Anh vẫn dặn dò cô đến cùng. Tuy cô đã
lớn, đã biết chăm sóc đến bản thân mình trong mắt anh lúc nào cô cũng như là
một đứa con nít để anh có thể là một người lớn và quan tâm chăm sóc cô.
Thoáng nở nụ cười, cô đưa tay chào tạm biệt anh và chuẩn bị lên máy bay.
- Tạm biệt. Và cái hình ảnh cuối cùng của cô đập vào mắt anh chính là nụ
cười của cô. Và chắc có lẽ nụ cười này hai năm sau anh mới có thể bắt gặp
được.
Lúc nãy đọc được những dòng thư của cô anh có hơi trách móc cô nhưng mà
giờ thì khác rồi, chính bản thân anh cũng muốn có thời gian để suy nghĩ và nhìn
nhận lại tất cả để có thể bước tiếp mọi chuyện. Như vậy cũng tốt mà.
Nếu như đây là sự lựa chọn, là quyết định của cô thì anh sẽ tôn trọng cô.
Điều mà anh làm được cho cô lúc này chính là mỗi ngày anh sẽ yêu cô nhiều
hơn một chút, ngày hôm nay sẽ yêu thương cô nhiều hơn ngày hôm qua, và
ngày mai sẽ yêu thương hơn ngày hôm nay, cứ như vậy cho đến ngày cô trở về.
- Kelvin em ổn chứ. Thiên Bảo lên tiếng khi thấy thân ảnh của Kelvin đang
bước ra.
- Em không sao đâu, chỉ hai năm thôi mà. Kelvin tự cố trấn an bản thân
mình.
- Cậu để cho cô ấy ra đi à. Nhã Kỳ hơi thắc mắc về chuyện này.
- Mình đã suy nghĩ kĩ rồi, nếu như đây là quyết định của Minh Thư thì mình
sẽ tôn trọng cô ấy.
Rốt cuộc thì Kelvin cũng đã thông suốt. Rồi thời gian sẽ chứng minh tất cả.
Hạnh phúc rồi sẽ đến và nỗi đau rồi sẽ trôi qua.
Nhất định chúng ta sẽ lại như xưa.
Vì anh yêu em và anh sẽ chờ em.
Chờ cái ngày mà em quay trở về bên anh.
Vậy nên nhất định em không được làm anh thất vọng nhé.
Nhất định sẽ quay về bên anh.
Sẽ tha thứ.
Sẽ lại yêu anh đấy nhé.
Tối đến...
- Này đi dạo với anh không. Nội dung của tin nhắn gửi đến cho ai đó đang
hiện lên trên nền màn hình của chiếc điện thoại.
Nơi khóe môi của cô lại được dịp bật cười, khuôn mặt lại thấp thoáng đầy vẻ
hạnh phúc. Nhưng tay cô nhanh chóng rép lại tin nhắn của anh.
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- Không thích.
- Thật không thích chứ, không hối hận đó.
- Thật.
- Vậy anh đi mua đồ một mình, mai valentine rồi. Em không đi tiếc ráng chịu
đó.
- Mai valentine à.
- Ừ, em không biết à. Thôi không nhắn tin với em nữa. Anh đi đây.
- Đợi xí. Đi thì đi.
- Ủa chứ ai nói không đi.
- Ai biết.
- Rứa chắc anh nghe lộn ha.
- Chứ sao.
- Giỡn chứ em thay đồ đi. Anh đợi trước cửa.
Chưa đầy 10 phút sau.
Cánh cửa phòng chợt bật mở, hình ảnh một chàng trai đang đứng dựa vào
tường lại được dịp bật ra trước mặt cô. Hôm nay anh chỉ mặc một chiếc quần
jean cùng với một chiếc áo sơ mi. Không cầu kỳ mà lại rất đơn giản. Nhưng dù
trên phương diện nào thì cái vẻ đẹp lạnh lùng nhưng đôi lúc ấm áp ấy của anh
vẫn toát lên được.
- Vợ anh bữa nay chuẩn bị nhanh nhỉ. Anh đảo mắt yêu nhìn cô.
- Dĩ nhiên. Cô đầy tự hào, xong lại chạy nhanh đến khoác tay anh. Đáp lại
cái thái độ ấy của cô luôn là nụ cười đáng yêu từ anh.
- Ai cho em khoác tay anh hả.
- Em cho á, được không. Có ý kiến gì à.
- Tay anh mà em có ý kiến à. Anh nhìn cô đầy vẻ tinh nghịch, vì thật sự giây
phút này đây anh muốn nó tồn tại mãi và tốt nhất là thời gian nên dừng lại tại
đây thì anh và cô sẽ hạnh phúc biết bao.
- Không có ý kiến nhưng mà cứ thích nắm vậy đó. Làm gì được nhau nào.
Cô cố ý nắm tay anh chặt hơn.
- Thôi chết rồi, cái dấu hiệu này là em yêu anh lắm đây. Thằng nào vô phước
mới được em yêu. Anh nhép miệng làm vẻ tiếc nuối để chọc tức cô.
- Cái thằng này vô phước nè. Cô lấy tay mình ấn nhẹ vào đầu anh như để anh
nhận ra rằng nạn nhân ấy chính là bản thân mình.
Anh cũng không muốn đôi co với cô nữa nên chỉ nở nụ cười nhìn cô.
Nơi đường phố tấp nập lại nổi bật và xen lẫn vào đó là hình ảnh hạnh phúc
của một đôi nam nữ đang khoác lấy nhau, thỉnh thoảng lại cười cười nói nói gì
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đó đầy vẻ âu yếm. Người đi đường bỗng cảm thấy có chút gì đó vui lâng lâng
trong lòng. Và đa số mọi người đều muốn gửi đến cho cặp đôi này những lời
chúc phúc nhất.
Mới đó mà ngày mai đã là valentine. Cũng đã năm năm rồi, ngày này mọi
năm đối với cô là một ngày buồn bã, sống trong sự cô đơn đến đau lòng.
Nhưng năm nay thì khác, cô đã có anh ở bên rồi. Đối với cô như vậy là đủ
rồi. Chỉ cần có anh ở bên thì cô cũng có thể cảm nhận được cái hương vị tình
yêu của ngày lễ tình nhân đó là gì rồi.
- Giờ mình đi đâu vậy anh. Cô thắc mắc hỏi Thiên Bảo.
- Đi mua đồ đôi, mai valentine rồi còn gì.
Chỉ nghe anh nói đến hai chữ “đồ đôi” là cô như muốn nhảy cẩng lên vì vui
sướng rồi.
Cô đã từng muốn được cùng anh đi mua đồ đôi sao lại không vui cho được.
- Em vui đến vậy à. Anh cũng có thể dễ dàng nhận thấy được nét vẻ vui
mừng đang hiện hữu trên khuôn mặt cô lúc bây giờ.
Nhìn cô vui như vậy trong lòng anh bỗng dội lên một cảm xúc gì đó có lỗi.
Có lẽ anh đã quá vô tâm với cô. Đáng lẽ ra anh nên đưa cô đi mua sớm hơn.
Cuối cùng thì hai người cũng dừng chân trước một shop thời trang. Nhìn bên
ngoài quy mô của shop này thật sự rất sang trọng.
- Xin chào quý khách. Tiếng của cô nhân viên vang lên khi thấy Thiên Bảo
và Nhã Kỳ bước vào trong.
Cánh cửa kính được mở ra và khung cảnh lộng lẫy của shop cũng đập ngay
vào hai người. Đây cũng không phải là lần đầu tiên hai người đến những nơi
như thế này nên họ cả hai cũng không có có gì ngạc nhiên. Nhưng vì chủ của
shop này chính là Nhã Kim nên Thiên Bảo và những người khác hay lui tới đây
mua đồ để ủng hộ bạn mình.
Thiên Bảo và Nhã Kỳ cùng nhau đi dạo xung quanh shop. Trên khuôn mặt
họ vẫn không tắt đi những nụ cười.
Cùng nhau dạo khắp các gian hàng để chọn ra những thứ đồ đôi đẹp nhất.
Nhã Kỳ thì mải mê chọn lựa chúng một cách chu đáo nhất, còn về phần
Thiên Bảo thì anh cứ để mặc cho cô chọn. Chỉ cần cô thích thì tất nhiên là anh
cũng thích.
Và điều quan trọng hơn nữa là anh muốn làm cho cô được vui.
- Sao nãy giờ anh không chọn mà cũng không nói gì hết vậy. Nhã Kỳ nãy
giờ mải mê chọn giờ mới quay sang hỏi anh.
- Em cứ chọn đi, anh sao cũng được. Anh cứ mặc nhiên để cho cô chọn.
Và chính cái sự mặc nhiên ấy của anh lại là nguyên nhân đưa anh vào cái
tình huống thật sự trớ trêu biết bao.
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- Anh, cái áo này dễ thương này. Cô nói không quên kèm theo cái hành động
là đưa chiếc áo ra trước mặt anh.
Đôi mắt anh được lúc mở rộng ra khi thấy chiếc áo mà cô đang đưa ra trước
mặt mình. Không phải ngạc nhiên vì nó đẹp mà anh sửng sốt vì cái áo thun này
màu hồng. Mà đã là màu hồng thì đời nào mà anh mặc.
- Anh sao vậy. Nhã Kỳ chợt nhận thấy thái độ không giấu đi đâu được cái vẻ
sửng sốt của anh lúc này.
- Em nói chúng ta mặc cái áo này mai đi chơi à. Anh dùng ngón tay trỏ chỉ
vào cái áo màu hồng.
- Ừ, cô đáp tỉnh bơ.
- Em nghĩ sao mà bảo anh mặc cái áo màu hồng này ra đường vậy. Nếu như
phải mặc cái áo này ra đường thì anh thà ở nhà quấn mười tấm mền còn hơn.
- Bộ anh không biết con trai bây giờ mặc những chiếc áo có màu sắc nổi như
vậy là mốt à. Em bảo đảm anh mà mặc cái áo này ra đường thì chỉ có đẹp mà
thôi.
- Thôi đừng có mốt cũng được. Hay em đổi cái khác đi. Anh 100% chuẩn
men mà bảo anh mặc cái áo này ra đường thì còn gì gọi là đàn ông con trai nữa.
- Có gì đâu, anh cao ráo da lại trắng nữa, mặc áo này là đẹp nhất đó. Cô mỉm
cười nhìn anh rồi lại đưa tay lên làm dấu hiệu nhất.
- Hay chúng ta chọn cặp áo màu đen kia đi. Anh thấy cái áo đó đẹp hơn. Ánh
mắt anh nhanh chóng đảo đến cặp áo màu đen đang treo làm mẫu ở trên kia.
Với hy vọng rằng cặp áo màu đen ấy sẽ cứu anh khỏi cái áo màu hồng yểu điệu
đó.
- Chiếc áo ấy mà đẹp gì, chiếc này mới đẹp hơn. Cô vẫn cố gắng bảo vệ ý
kiến của mình.

Chương 81

H

ai người vẫn cứ đứng đó đôi co qua lại với nhau, không ai chịu thua ai.

Thiên Bảo thì nhất quyết không chịu mặc chiếc áo màu hồng đó. Với anh màu
hồng là màu của những đứa con gái. Mà một khi là màu của con gái mà anh
mặc vào thì còn gì là đàn ông con trai nữa.
Còn Nhã Kỳ thì nằng nặc đòi anh và cô mặc cặp áo này cho ngày valentine.
- Hai người làm gì mà bàn luận sôi nổi vậy.
Tiếng của Nhã Kim từ xa bước đến. Không hẹn mà gặp cả anh và cô cùng
quay lại nhìn Nhã Kim, cả hai nhìn Nhã Kim như một vị cứu tinh cho cái áo của
mình.
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- Nhã Kim cậu lại đây nhận xét dùm mình với. Chiếc áo cặp màu đen này
đẹp hơn đúng không. Thiên Bảo vội phân tích cho Nhã Kim thấy.
- Chị cáo áo màu hồng này mới đẹp hơn. Màu hồng bây giờ đang là mốt mà.
- Đàn ông đàn anh ai lại đi mặc cái màu hồng chói lọi ấy, còn gì là con trai
nữa.
Nhã Kim chỉ biết đứng nhìn hai người cứ đôi co với nhau. Nhưng người
ngoài bao giờ cũng sáng suốt hơn người trong cuộc. Quả thật không sai.
- Hai người đợi mình lát.
Nói rồi Nhã Kim nhanh chóng bước vào trong, không lâu sau cô đã đem ra
hai chiếc áo rúc dài tay. Đây cũng là áo cặp.
Hai chiếc áo mà Nhã Kim đem ra cũng là màu đen, nhưng nhìn hai chiếc áo
ấy quả thật có gì đó rất đẹp. Chiếc áo có thể toát lên được vẻ hạnh phúc và
không kém phần ngọt ngào và lãng mạn của ngày valentine.
- Hai cái này được không. Nhã Kim đưa hai chiếc áo đó lên cao cho Thiên
Bảo và Nhã Kỳ nhìn rõ hơn.
- Đẹp đấy chứ. Anh và cô cùng đồng thanh với nhau.
- Phải đẹp chứ. Đây là hai chiếc áo mà Minh Thư đã thiết kế riêng để dành
tặng cho hai người trong ngày valentine đó. Mình cũng định đem đến nhưng mà
tình cờ là hai người cũng đã đến rồi... Nhã Kim vội mỉm cười hài lòng.
- Vậy giờ sao, có lấy cặp áo này không. Nhã Kim lại cất tiếng.
- Dĩ nhiên là lấy rồi.
Một câu nói lại được dịp tình cờ phát ra cùng một lúc từ hai người. Trùng
hợp đến tình cờ.
- Đồng thanh tập hai đấy nhỉ. Chỉ đợi có vậy Nhã Kim đã vội châm chọc hai
người.
Nghe Nhã Kim nói vậy cả hai không tránh đi cái vẻ ngượng ngùng chín như
quả cà chua lúc này.
- Mai cậu có đi đâu với thằng Huy không. Thiên Bảo vội chuyển chủ đề.
- Valentine thì nhất định phải đi rồi. Mai bọn mình sẽ sang Pháp du lịch. Nhã
Kim không giấu nổi vẻ tự hào về mối tình của mình.
- Hạnh phúc quá nhỉ. Xem ra anh có chút ghen tị về mối tình của hai người.
Có lẽ tình đến thời điểm này thì Nhã Kim và Gia Huy cũng đã yêu nhau được
sáu năm rồi còn gì.
- Đương nhiên rồi, mà hai người đi đâu vậy.
- Nói chi. Giữ bí mật chứ nói chi.
Nhã Kim cũng không muốn đôi co với Thiên Bảo nữa. Dường như trong đầu
cô lúc này lại suy nghĩ đến chuyện của Kelvin.
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- Không biết Kelvin nó định làm gì trong ngày valentine này.
- Kelvin bây giờ chỉ biết nghĩ đến công việc thôi. Nó mới bay sang Mỹ lúc
chiều để giải quyết một số công việc thì phải.
- Hy vọng Kelvin và Minh Thư nhất định sẽ được hạnh phúc.
Ngày hôm nay không như ngày hôm qua. Hôm nay là một ngày đặc biệt. Là
ngày 14-2. Ngày mà các cặp đôi yêu nhau trông chờ nhất.
Sân trường QUÍ TỘC hôm nay cũng nhộn nhịp hơn hẳn khi hôm nay là
valentine. Và càng đặc biệt hơn khi hôm nay Thiên Bảo và Nhã Kỳ đi học lại
sau một thời gian dài vắng bóng. Tuy chỉ có hai người đi học lại thôi nhưng như
vậy cũng đã đủ để hâm nóng được không khí nóng lên trong những ngày
valentine lạnh lẽo này.
Suốt thời gian những nhân vật chính này nghỉ học trường QUÍ TỘC như
sống trong một khoảng thời gian hơn cả yên lặng. Vì suốt thời gian qua không
có lấy được một mẩu tin hot nào về họ.
Sáng nay Thiên Bảo và Nhã Kỳ không đi bộ nữa mà đi bằng xe ô tô đến
trường. Chỉ chợt nhận thấy hình ảnh của chiếc xe đó thôi thì mọi người đã
nhanh chóng đến xem.
Mọi người xô lấn nhau... chỉ để có thể thỏa được ước muốn là ngắm lấy được
khuôn mặt anh. Cái khuôn mặt luôn luôn toát ra được vẻ điển trai ấy.
Hình ảnh của một chàng trai và một cô gái nhanh chóng bước xuống xe. Và
cái cảnh hai người cùng nhau bước xuống xe càng làm cho nhiều người chú ý
đến họ hơn.
Hai người hôm nay không mặc đồ đồng phục của trường mà họ mặc đồ đôi
với nhau như đúng với tâm trạng của ngày valentine ngọt ngào.
Cả hai cùng mặc hai chiếc áo giống nhau mà lúc tối họ đã mua, đi kèm là hai
chiếc khăn quàng đỏ đúng như màu của tình yêu ngọt ngào.
- Nhìn anh Bảo đẹp trai chết mất. G1
- Ước gì người yêu của tao chỉ bằng một phần nhỏ nhoi của anh Bảo thôi
cũng được. G2
- Nhìn hai người đó mà ta GATO chết mất. G3
- Thật là ngưỡng mộ cho hai người họ. G4
Chỉ nhìn thấy hình ảnh ấy thôi thì nhiều người đã ganh tị với cả hai rồi. Nhìn
hai người thật sự hạnh phúc và đẹp đôi biết bao.
Và hình ảnh này cũng nhanh chóng đề cập trên trang confession để mọi
người cùng nhau chia sẻ với nhau.
Sáu giờ tối...
- Giờ mình đi đâu vậy. Nhã Kỳ chợt lên tiếng hỏi khi anh chuẩn bị lái xe...
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- Đi rồi sẽ biết.
Câu nói của anh vừa dứt cũng là lúc mà chiếc xe chuyển động và lăn dần
trên mặt đất.
Thiên Bảo đã tốn rất nhiều công sức để làm cho cô vui trong ngày hôm nay,
tất cả mọi thứ đều đã được anh chuẩn bị rất chu đáo, chỉ còn chờ hai nhân vật
chính nữa thôi.
Cả hai đều náo nức và không kém phần hồi hộp trong ngày này.
Theo kế hoạch thì anh và cô sẽ tới bờ biển Nha Trang. Vì tất cả mọi thứ anh
đều sắp xếp ở đấy.
“Nhưng biết đâu bất ngờ” câu nói ấy quả không sai.
K... É... T
Chiếc xe bỗng bất ngờ dừng lại một cách đột ngột.
Cả hai cùng sững sốt không hiểu chuyện gì.
- Chuyện gì vậy.
- Chết máy rồi. Anh thất vọng tràn trề khi nói câu nói ấy, cố thử lại nhiều lần
khác nhưng lần nào máy cũng không thể nổ được, có lẽ đây là lần đầu tiên xe
anh bị như vậy.
Thiên Bảo cố nổ máy lại nhưng vẫn không có động tĩnh gì, tâm trạng lo lắng
bắt đầu hiện hữu lên cả hai.
Đúng là biết đâu bất ngờ, không ai có thể lường trước được điều gì mà. Mọi
ngày anh đi vẫn có sao đâu, nhưng tại sao nó lại hư vào đúng cái ngày này, mà
hôm nay lại là valentine nữa chứ.
- Anh cũng không biết nữa, để anh xuống xem thử.
Nói rồi Thiên Bảo nhanh chóng bước xuống xe để xem có chuyện gì. Hy
vọng vẫn còn cứu chữa được. Nhưng do bầu trời rất tối nên anh cũng không thể
làm gì hơn là tự tìm cách khác.
- Chết tiệt. Anh bắt đầu chán nản với chiếc xe.
- Sao rồi anh, Nhã Kỳ cũng không kém phần lo lắng. Cô nhanh chóng xuống
xe xem có thể giúp được gì cho anh không.
Hơi ấm lạnh của bên ngoài bắt đầu len lõi vào cơ thể của cô.
- Hay là mình gọi xe đến kéo đi. Nhã Kỳ chợt lóe lên một suy nghĩ.
- Ừ, đúng rồi để anh gọi, nhưng mà đây là đâu sao anh chẳng thấy được gì
hết vậy. Thiên Bảo giờ mới chợt nhận thấy khung cảnh xung quanh mình chỉ
toàn là những đốm đen, thỉnh thoảng lại có một vài thứ ánh nhỏ lóe lên.
- Thì anh cứ miêu tả từ thành phố đến đây khoảng bao nhiêu cây số, chắc họ
biết đó. Cơn gió lạnh lại bắt đầu ập đến khiến cho hai tay Nhã Kỳ lại xen vào
nhau.
www.vuilen.com

508

Tác Giả: Shushu Li

NƯỚC MẮT CỦA EM

- Để anh điện thoại. Nói rồi anh nhanh chóng đút tay vào túi quần ý định lấy
điện thoại ra gọi.
Nhanh chóng mở điện thoại lên và gọi xe đến kéo nhưng sau màn hình của
chiếc điện thoại vẫn cứ là một mảng màu đen. Dù cho anh có cố gắng nhấn vào
bao nhiêu lần đi nữa.
Không lẽ điện thoại anh hết pin rồi sao.

Chương 82

Đ

iện thoại anh hết pin rồi. Anh đã chán nay càng thêm chán nản hơn.

- Để em gọi cho. Cô nhận thấy chiếc điện thoại của anh đã hết pin rồi nên cô
toan định lấy điện thoại mình ra gọi, nhưng...
- Ôi điện thoại của em đâu rồi. Cô hốt hoảng lục khắp người mình với hy
vọng chiếc điện thoại vẫn còn trong người mình. Nhưng kết quả vẫn chỉ là con
số 0 mà thôi.
Sự thật thì chiếc điện thoại cô đã để quên ở khu chung cư rồi.
Còn sự thật nào trớ trêu đến như vậy.
Cơn gió lạnh bắt đầu kéo đến, cả hai đều bắt đầu cảm nhận được hơi lạnh
của nó. Không hẹn mà cùng lên tiếng.
- Vào trong đi.
Chỉ đợi có vậy cả hai người đã cùng nhau chạy thật nhanh vào bên trong để
có thể tránh được những cơn gió lạnh đầu mùa này.
- B... ụ... p... cánh cửa xe không thể mở ra được.
Cánh cửa đã tự động khóa cửa trong lại khi cô và anh đều đã xuống xe.
Đến lúc này cả hai cũng đã phát hiện được sự thật đau lòng này.
Xe hư, điện thoại thì hết pin, giờ thì đến cánh cửa xe cũng đã được khóa lại.
Còn sự thật nào trớ trêu hơn.
Hôm nay là một ngày đen đủi và xui xẻo chứ valentine cái nỗi gì.
- Chết tiệt. Thiên Bảo đã không thể giữ bình tĩnh thêm.
Một phần vì trời đang lạnh và cộng thêm vào những cái chuyện trớ trêu ấy,
nó khiến anh càng nghĩ càng tức thêm. Nhưng anh vẫn lo lắng cho cô hơn.
Nhã Kỳ lúc này không thể ấm hơn, người cô như một con gà cù rủ không thể
cử động thêm, cô ngồi xuống thu mình lại, thật sự thì gió lạnh cũng đã ùa đến
rồi, nhưng hai người cũng không thể làm gì thêm với cái xe ấy được.
Đảo mắt nhìn xung quanh với hy vọng sẽ có thể bắt gặp được một ngôi nhà
nào đó nhưng nơi này hình như không phải là khu thành thị nên tìm được một
ngôi nhà không phải chuyện dễ.
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Hy vọng nhỏ nhoi ấy cũng đã trở thành một nỗi tuyệt vọng đến đau lòng.
- Em không sao chứ? Anh nhanh chóng đến cạnh cô.
- Em lạnh quá. Giọng nói cô run rẩy cùng với thân hình đang run rẩy của
mình.
Giờ nhìn lại mới thấy, hai người chỉ mặc mỗi cặp đồ áo đôi, Nhã Kỳ thì có
khoác thêm một chiếc khăn quàng cổ. Ngoài ra cả hai không còn mặc thêm một
thứ đồ nào để giữ ấm.
Anh choàng tay mình sang ôm lấy người cô, với hy vọng rằng hơi ấm của
anh sẽ phần nào giúp cô giữ ấm được.
Nhưng với cái thời tiết đang đi xuống này thì đó không phải là cách.
Anh cũng bắt đầu run lên nói gì là cô.
- Sao lạnh thế này. Anh lên tiếng.
Người cô thu lại một góc và cứ run lên, dù cho anh đã cố ôm lấy cô chặt hơn
nhưng có lẽ hơi ấm của anh vẫn chưa đủ để làm cho cô ấm hơn được.
Một ý nghĩ lại lóe sáng lên trong anh.
Cởi bỏ chiếc áo đang mặc của mình. Anh định mặc vào cho cô, vì anh e rằng
cô sẽ không thể nào chịu đựng thêm. Cô chợt nhận thấy được hành động đó của
anh nên cô đã ngăn anh lại.
- Cởi áo ra anh cũng sẽ chết cóng đấy. Nhã Kỳ nhắc nhở anh.
- Nhưng không cởi ra em sẽ chết cóng đó. Anh nói như đe dọa cô.
- Sẽ không sao đâu mà. Cô tuy vẫn rất lạnh nhưng vẫn cố gắng trấn an bản
thân mình.
- Em quấn khăn này chặt lại đi. Nói rồi anh đưa tay lên chiếc khăn quàng cổ
của cô siết chặt lại hơn như để gió khó có thể luồn vào bên trong.
Nhìn thấy chiếc khăn quàng cổ màu đỏ của cô anh như nhớ sực đến điều gì
đó.
Chỉ đợi có vậy thôi anh đã nhanh chóng chạy ra cốp xe của mình lấy thứ gì
đó, hy vọng thứ này sẽ giúp cô giữ ấm được.
Thời tiết ngày càng đi xuống trong những cơn gió đầu mùa này khiến cho cả
hai như lạnh đến sắp chết.
- Em uống đi. Thiên Bảo chìa ra trước mặt Nhã Kỳ một chai rượu vang.
- Uống cái này ư. Cô thắc mắc.
- Uống cái này vào cho nó bớt lạnh, giờ chỉ còn mỗi cách này thôi. Thiên
Bảo cũng đã hết cách thật rồi.
Nói rồi cả hai người cùng uống hết một chai rượu vang, có lẽ chai rượu vang
này như một vật cứu tinh của hai người. Thật ra đây là chai rượu mà Gia Huy đã
để quên trong cốp xe của Thiên Bảo nên anh mới chợt nhớ đến nó.
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Hơi nóng của rượu cũng đã phần nào làm giảm được cái hơi lạnh đang thẩm
thấu trong xương của họ.
Nhã Kỳ cũng đã phần nào ấm hơn khi được ở trong vòng tay của anh.
- Em ổn chưa.
- Em đỡ rồi, giờ sao đây anh. Nhã Kỳ ngồi gọn trong vòng tay ấm áp của
anh.
- Với cái đà này phải đợi tới sáng quá. Hy vọng sẽ có người. Anh vẫn hy
vọng vì giờ đây ngoài việc hy vọng ra thì anh còn biết làm gì nữa.
Nhã Kỳ cũng bớt lo lắng hơn khi mà bên cạnh cô luôn có anh ở bên, nên dù
có chuyện gì đi nữa thì chỉ cần có anh ở bên thì cô cũng đã rất vui rồi.
- Anh xin lỗi. Câu nói của anh như chứa đựng rất nhiều nỗi buồn.
- Tại sao lại phải xin lỗi em. Cô thắc mắc.
- Hôm nay valentine mà anh không thể đưa em đi chơi.
- Không sao đâu mà. Cô chợt bật cười vì thật sự mà nói thì cô cũng quan
trọng những chuyện đó. Có hay không cũng không sao, cô chỉ cần có anh ở bên
thôi.
- Em không cảm thấy buồn à. Anh vẫn cảm thấy có lỗi với cô rất nhiều.
- Không, valentine như vậy cũng vui mà. Khóe môi cô mỉm cười hạnh phúc.
- Lạnh muốn chết chứ vui gì. Anh cũng cảm thấy bật cười khi nghe cô nói
vậy.
- Em không cần những thứ tiệc đó, đối với em valentine chỉ cần có anh ở bên
là ấm áp rồi.
- Nhưng anh vẫn cảm thấy có lỗi với em. Thật sự không đem lại niềm vui
trong ngày valentine cho người mình yêu khiến anh cứ có cảm giác cắn rứt.
- Valentine như vậy là vui rồi. Có anh ở bên, được mặc đồ đôi với anh. Như
vậy thì còn hạnh phúc nào hơn. Nụ cười viên mãn nhanh chóng hình thành nơi
khóe môi.
- Nhã Kỳ, anh bất ngờ gọi tên cô.
- Gì cơ.
- Nhất định sau này dù có chuyện gì đi nữa thì em cũng sẽ mãi yêu anh nhé.
Không ai lường trước được điều gì nên anh cũng vậy, cũng lo lắng về cái mà
nhiều người gọi là thì tương lai.
- Nhất định em sẽ yêu anh và duy chỉ có anh thôi. Câu nói chắc nịch không
một chút lo lắng hay suy nghĩ gì. Liệu như vậy đã đủ để cho cả hai đặt niềm tin
vào nhau chưa.
- Nhất định sẽ mãi là như vậy. Anh nhìn thẳng vào mắt cô như một lời khẳng
định lại tất cả.
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Vô thức hai ánh mắt nhìn nhau... và điều gì sẽ xảy ra với cái viễn tưởng màu
hồng đó.
Đôi mắt cô nhắm nghiền lại và đôi môi khẽ mấp máy. Đầu anh hơi cúi xuống
để cho đôi môi anh có thể chạm đến đôi môi cô.
Đôi mắt anh bắt đầu nhắm nghiền lại để có thể cảm nhận những tình cảm
thiêng liêng nhất.
Khoảng cách ngày càng được rút ngắn...
4...
3...
2...
1...
Và hai đôi môi chạm lấy nhau tạo nên một nụ hôn thật ngọt lịm biết bao, có
chút gì đó ngọt ngào, hạnh phúc và lại rất ấm áp. Nụ hôn ấy như làm xua đi bao
cái hơi lạnh ở bên ngoài.
Thời tiết có vẻ ấm dần lên, không còn lạnh lẽo như lúc nãy nữa nên cả hai
cũng cảm thấy đỡ lạnh đi rất nhiều.
Valentine như vậy là đã đủ.
Em không cần những thứ xa hoa.
Chỉ cần có anh thôi.
Một món quà thật đáng giá mà ông trời đã ban tặng em.
Vậy nên không có gì phải cắn rứt khi anh chưa làm được gì cho em.
Vì đối với em.
Chỉ cần có anh ở bên.
Được anh ôm gọn mình trong vòng tay.
Được anh truyền hơi ấm của mình sang em.
Được anh thủ thỉ vài lời nói vào tai mình.
Như vậy đã là quá đủ với em rồi.

Chương 83

S

ặc sặc... những tiếng ho sặc sụa của Nhã Kỳ lại vang lên. Đôi mắt cô

nhanh chóng mở ra để có thể đón lấy những ánh nắng của buổi sớm mai.
- Em tỉnh rồi à. Thiên Bảo lên tiếng.
- Sao em lại ở đây. Nhã Kỳ khó hiểu khi thấy mình đang ở bệnh viện.
- Đêm qua em bị sốt rất cao nên anh đã đưa em vào đây.
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- Sao anh lại đưa em vào đây được, còn chiếc xe thì sao. Cô vẫn thắc mắc.
- Do!@#$%^&*())(*&^%$#@!!@#$%^&*()... anh kể lại những chuyện tối
qua cho cô nghe, từ việc anh và cô được một người đi đường cứu giúp cho đến
việc cô bị ốm và anh phải đưa cô vào đây.
- Cháo còn nóng em ăn đi kẻo nguội. Thiên Bảo vừa nói vừa chìa ra trước
mặt cô một tô cháo mà lúc nãy anh đã mua.
- Anh không ăn à, cô vẫn luôn quan tâm đến anh.
- Anh có làm sao đâu mà ăn. Em ăn đi cho lại sức chứ không là lại bị ốm nữa
đó. Anh nói rồi lại thổi cháo cho cô.
- A.... anh nhấp môi nhìn cô như ý nói rằng cô hãy làm theo lời anh.
- Gì cơ. Cô hỏi lại.
- Nói Aaaa đi.
- Thôi để tự em ăn được rồi. Cô thấy hành động ấy giống như một đứa con
nít nên có chút bật cười.
- Không được, anh nhất định phải đuốt cho em ăn hết tô cháo này. Xem ra
anh vẫn cương quyết đến cùng.
- Thôi được rồi, nhưng em ăn xong tô cháo này anh phải cho em xuất viện
nghe.
- Rồi.
Cô không nói nữa mà chỉ im lặng rồi mở miệng mình ra để anh có thể đút
cho cô ăn, nhưng thỉnh thoảng lại ngắm nhìn lấy cái khuôn mặt ấy của anh, cái
khuôn mặt ấy thật sự thân thuộc với cô biết bao. Có lẽ nào trong quá khứ ấy anh
đã từng tồn tại trong cô. Và cô cũng vậy cũng đã từng tồn tại trong tiềm thức
của anh.
Nhìn lấy cái hành động đút cháo của anh lại khiến cho cô nhớ về một hình
ảnh của người đó trong quá khứ.
- Nhã Kỳ nói AAA đi, anh đút cháo cho. Năm năm về trước cũng đã từng có
những hành động như vậy xảy ra với cô.
Lúc đó cô bị đau Nhật Minh cũng nói với cô những lời này, cũng là những
hành động như một đứa con nít này.
Phải chăng đó chỉ là sự trùng hợp.
Dẫu biết rằng cô không được nhớ đến người đó nữa nhưng sâu trong tim cô
lại khó phai nhòa đến vậy.
- Thiên Bảo, cô bất ngờ gọi tên anh.
Anh với thái độ ngạc nhiên ngước nhìn lên hỏi cô.
- Gì vậy.
www.vuilen.com

513

Tác Giả: Shushu Li

NƯỚC MẮT CỦA EM

- Nếu như em nói là anh rất giống với Nhật Minh thì anh có tin không. Bỗng
chốc cô lại đặt câu hỏi này với Thiên Bảo.
- Anh không quan trọng những điều đó vì với anh chỉ cần bây giờ và sau này
em sẽ mãi yêu anh thì những chuyện đó anh không cần quan tâm, vì với anh chỉ
cần có được tình yêu của em thì anh đã cảm thấy mãn nguyện rồi.
Cô không đáp lại anh nữa mà chỉ khẽ choàng tay ôm lấy anh, bàn tay khẽ
siết chặt lại. Cô dựa đầu vào ngực anh như đang rất cần tình yêu nơi anh và tất
cả những hơi ấm từ cơ thể anh đang tỏa ra.
- Nhất định em sẽ chỉ yêu mỗi anh thôi vậy nên dù mai này có chuyện gì đi
chăng nữa thì hãy hứa với em rằng nhất định anh không được bỏ rơi em.
- Nhã Kỳ, hôm nay em sao vậy. Anh vẫn vậy vẫn cứ để cho cô ôm lấy mình,
vì hơn ai hết anh luôn muốn cô tựa vào mình những lúc cô cảm thấy mệt mỏi
nhất. Và anh muốn rằng bản thân anh có thể là một tấm lưng vững chãi để cô có
thể dựa.
- Hứa rồi đấy nhé, nhất định anh không được buông em ra đâu đấy nhé. Cô
nói lại câu nói ấy như một lời khẳng định.
Anh không trả lời mà chỉ ôm chặt lấy cô hơn, hành động ấy chắc cũng đã đủ
để cho cô tin tưởng vào nơi anh rồi.
Nhưng trên đời này không có ai ngờ trước được điều gì cả, chuyện gì đến thì
cũng phải đến. Cũng như trong tình yêu đôi khi lại có những quy luật trái ngược
nhau khiến cho họ phải chia tay. Bởi không phải cứ yêu nhau thì sẽ được ở bên
nhau, đôi khi tình yêu ấy còn phụ thuộc rất nhiều điều.
Trời bắt đầu trở nên lạnh hơn với những cơn gió đầu mùa, sự chuyển giao
của thời tiết cũng làm cho con người trở nên khác đi, họ bắt đầu lột những lớp
áo cũ để có thể khoác thêm mình những bộ cánh mới mẻ hơn... và cũng chính
nhờ những bộ cánh ấy sẽ làm cho họ trở nên hạnh phúc hơn.
Nhã Kỳ hai tay đun vào túi áo, cơn lạnh như vẫn còn lảng vảng đâu đó.
- Anh đợi em lâu chưa. Cô khẽ lên tiếng khi nhận thấy hình ảnh của anh.
- Anh cũng mới lấy xe thôi. Thiên Bảo chợt nở nụ cười của buổi sáng như
làm xua tan đi cái lạnh xung quanh cô.
Nụ cười ấy của anh như một hơi ấm bắt đầu ùa đến trong cô.
Nhưng trong thoáng chốc cô chợt nhận thấy nụ cười ấy thật thân quen biết
bao, có phải nụ cười này cô đã từng được bắt gặp trong quá khứ không.
Nụ cười ấy quả thật rất thân quen.
- Nhã Kỳ, em sao vậy. Anh nhanh chóng nhận thấy thái độ khác lạ của cô.
- Em không sao. Cô cố gạt đi sự tò mò của anh.
- Thật không đó. Anh hỏi lại.
- Thật mà. Cố mỉm cười để sua tan sự tò mò trong anh.
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Trời càng ngày trở lạnh hơn nên anh và cô không đi bộ nữa mà đi ô tô.
Khoảng cách từ khu chung cư đến trường rất gần nên cả hai nhanh chóng có
mặt ở sân trường QUÍ TỘC.
- Ê anh Bảo kìa tụi bây.
Chỉ nghe thấy vậy thôi, cả đám học sinh đã nhanh chóng kéo ra để ngắm
nhìn Thiên Bảo dù họ đang ở khoảng cách rất xa.
Và cũng không khó hiểu khi xuất hiện bên cạnh anh là hình ảnh của Nhã Kỳ,
có lẽ hình ảnh hai người luôn ở gần nhau đã quá quen thuộc với học sinh trường
này.
Cả hai cùng nhau bước xuống trong nhiều con mắt ngưỡng mộ và không
khỏi đan xen sự ganh tị.
“Ước gì mình được như anh ấy.”
Khuôn mặt anh bỗng chốc đã trở nên lạnh lẽo khi được những đám học sinh
dò xét, nhưng trong ánh mắt của anh lại ánh lên vẻ lạnh lùng đan xe ấm áp mà
anh luôn dành cho cô. Và cũng vô tình mà ánh mắt của anh khẽ lướt nhìn sang
chiếc cổ không được quàng bất cứ thứ gì, mà cứ để như vậy như đang tạo điều
kiện cho gió ùa vào.
- Này, sao em không quàng khăn hả? Ốm thì sao? Đồ ngốc.
- Này, anh có thấy ai lại cứ nói người yêu mình là “đồ ngốc” này, “đồ ngốc”
kia không?” Nhã Kỳ cãi lại.
- Có anh. Thiên Bảo cười. Anh tháo chiếc khăn quàng cổ của mình xuống,
quàng vào cổ cô. Hơi ấm của anh còn đọng trên chiếc khăn, cô khẽ rùng mình,
cảm giác ấm áp len lỏi tận trong trái tim.
- Từ mai đi học phải quàng khăn vào đấy nhé.
- Em biết rồi.
Hình ảnh lúc nãy của hai người cũng nhanh chóng được thu vào tầm mắt của
tất cả học sinh trong trường, càng nhìn hai người họ hạnh phúc thì càng có thêm
nhiều người cảm thấy GATO với họ.
Hoàng Thiên Bảo lạnh lùng mà mọi người hay bắt gặp giờ đây lại rất ấm áp
với người anh yêu, như vậy cũng đủ để chứng minh rằng anh yêu cô như thế
nào rồi, và với nhiều người thì họ chỉ dám ước có được một phần nhỏ tình yêu
của anh thôi.
Dạo này trường QUÍ TỘC cũng đã trở nên vắng vẻ hơn khi mà những nhân
vật chính của trường đều đã chuyển trường, điều đó cũng đồng nghĩa là những
tin hot của trường này sẽ giảm đi khi mà có một cặp đã xa nhau.
Nhưng như vậy không có nghĩa là trường QUÍ TỘC sẽ im lặng vì vẫn còn
hai cặp đôi chính, nhưng liệu hai cặp đôi này có tạo nên những câu chuyện ly kì
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không hay chỉ là những hình ảnh hạnh phúc mà khiến cho nhiều người phải
ganh tị.
- Lâu ngày không gặp. Một giọng nói rất đỗi quen thuộc nhanh chóng vang
lên khi bắt gặp được hình ảnh của Nhã Kỳ đang bước vào lớp học.
- Cậu về từ khi nào vậy. Nhã Kỳ vội mừng rỡ.
- Mình mới về lúc tối thôi. Kelvin nở nụ cười hiền hòa.
- Cũng lâu rồi chúng ta chưa nói chuyện với nhau nhỉ. Nhã Kỳ vội bước đến
chỗ ngồi của mình.
- Ngồi với mình đi. Kelvin ngỏ ý mời ngồi.
Và với thái độ niềm nở của Kelvin nên Nhã Kỳ chỉ khẽ nụ cười rồi ngồi
xuống bàn cùng Kelvin.
- Chuyện của cậu và Minh Thư sao rồi. Có lẽ đây là câu hỏi mà Nhã Kỳ thắc
mắc bấy lâu nay. Mà đúng hơn thì không chỉ có Nhã Kỳ thắc mắc mà những
người còn lại cũng như vậy.
- Mình nghĩ thông rồi, mình sẽ chờ cô ấy. Hai năm rồi sẽ qua thôi. Kelvin
nói chắc nuội. Có lẽ anh đã rất quyết tâm.
- Nhất định Minh Thư sẽ quay trở về. Nhã Kỳ cũng luôn hy vọng rằng hai
người sẽ mãi ở cạnh nhau.
- Nhất định là như vậy. Anh nở nụ cười như luôn hy vọng đó là sự thật.
Nhưng sao trên nụ cười ấy vẫn còn chút gì đó gượng gạo mà bản thân anh mới
là người nhận ra được.
Dẫu biết rằng yêu nhau thì phải tin tưởng lẫn nhau nhưng sau anh vẫn sợ cái
điều xấu đó sẽ xảy ra. Vì trên đời này không ai có thể tin tưởng điều gì tuyệt đối
mà.
Em sẽ quay trở về bên anh nhé.
Anh sẽ ở đây để mãi chờ em.
Vậy nên những gì đã hứa với nhau.
Anh hy vọng rằng điều đó sẽ thành hiện thực.
Tối đến...
- Cốc... cốc... Nhã Kỳ đưa tay lên gõ cửa phòng Thiên Bảo.
Không lâu sau anh đã nhanh chóng chạy thật nhanh ra để mở cửa phòng cho
cô, và đập ngay vào mắt cô chính là một nụ cười không hề gượng gạo từ anh...
và có lẽ rằng nụ cười không gượng gạo ấy chỉ xuất hiện khi mà anh có cô ở bên.
- Em vào đi.
- Đi ăn với em nghe... cô nhanh chóng đề cập đến mục đích mà cô qua đây.
www.vuilen.com

516

Tác Giả: Shushu Li

NƯỚC MẮT CỦA EM

- Tại sao lại là anh. Anh quay qua định chọc tức cô.

Chương 84
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hông là anh thì là ai.

- Tưởng đâu em còn ai nữa chứ... ủa rứa là em có chỉ mình anh à.
- Ờ... gần có mình anh rồi đó. Rốt cuộc anh có đi không. Không đi em về à.
Nói rồi cô toan định bước đi.
Đôi tay anh không một chút chần chừ nắm lấy tay cô một cách rất nhanh
chóng, trước khi mà cô định bước ra ngoài.
- Mới đó rồi mà giận anh rồi à.
- Xí, ai thèm giận cái đồ như anh... cô bĩu môi vẫn không thèm nhìn anh lấy
một cái.
- Không giận anh mà cái mặt bí xị vậy à. Anh vẫn cố ý hỏi tiếp.
- Anh mơ à... cô vẫn không thừa nhận.
- Thật chứ mơ gì... đó cái mặt như vậy mà không giận anh thì là gì nữa. Anh
vừa nói vừa cuối gằm khuôn mặt mình xuống nhìn lấy cái khuôn mặt không
thèm liếc nhìn anh một cái của cô.
- Anh tự tin quá rồi đó... Nhã Kỳ bặm môi, cô lao đến, giật lấy cái gối bên
cạnh chiếc giường, thẳng tay đập vào khuôn mặt điển trai của anh.
- Cho anh chết! Hấp hối nè, hấp hối nè...!
Mỗi chữ “hấp hối”, một đòn lại giáng mạnh xuống người Thiên Bảo khiến
anh cũng muốn “hấp hối” luôn. Anh kêu lên oai oái, vì mình đang nằm, mà Nhã
Kỳ lại đang đứng, gối phang xuống tới tấp, khiến anh trong thế bị động không
ngồi dậy nổi. Chết tiệt, đàn bà con gái gì mà đánh đau thế?
Đang hăng say chiến đấu, bỗng Nhã Kỳ giật mình khi thấy Thiên Bảo không
còn chống cự cũng như kêu ca nữa. Cô tạm ngừng tay, nhưng vẫn cầm chắc cái
gối phòng khi Thiên Bảo giả bộ vùng dậy thì còn có cái mà chống đỡ. Anh nằm
yên, không nhúc nhích. Cô cũng hơi hoảng, cô run run đưa tay đến... mũi của
anh. Dù là chuyện hơi vô lý, nhưng cũng có thể lắm chứ.
Ngón tay tiến đến mũi Thiên Bảo thật gần, anh nín thở.
- Không thở nữa rồi. Nhã Kỳ cuống lên, cô quăng luôn chiếc gối xuống đất,
nhảy lên giường, đẩy anh nằm ngửa ra, lay anh thật mạnh. Khuôn mặt cô tái
mét.
- Này! Đừng có đùa em nữa, dậy đi, không thể có chuyện này được?
Trong khi Nhã Kỳ với cái khuôn mặt đang tái nhợt đi vì lo lắng thì anh lại
đang cố cắn chặt môi giữ mình khỏi bật lên cười ngặt nghẽo.
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- Thiên Bảo, anh tỉnh lại đi, đừng làm em sợ mà. Cô đang rất hốt hoảng khi
không biết phải mà thế nào.
- Ừ thì dậy. Mở bừng mắt, thân người mềm như bún của Thiên Bảo liền
nhanh như cắt choàng dậy, trùm lên người Nhã Kỳ. Giật bắn mình, cô chẳng kịp
đẩy anh ra, và thế là một viễn cảnh 100% màu hồng phủ lên mắt hai người.
Trán kề trán...
Mặt kề mặt...
Môi chạm... má...
Đôi má mịn màng, mát lạnh kề với đôi môi của Thiên Bảo. Nhã Kỳ trợn to
đôi mắt, ngoài việc nằm im đó thì... chẳng biết làm gì. Thiên Bảo cũng không
khác gì, quá bất ngờ nên thân hình cứ đơ như tượng.
Tuy đây không phải là lần đầu tiên hai người hôn nhau nhưng sao cái cảnh
tượng này lại làm cho họ khó xử đến như vậy.
Im lặng...
Khoảng cách gần quá, người này có thể nghe được nhịp tim đang đập rộn rã
trong lồng ngực người kia. Hai trái tim đuổi nhau ráo riết, máu trong người Nhã
Kỳ dồn cả lên mặt khi cô cảm nhận được hơi thở của anh phả vào mặt mình, ấm
nóng, và ngửi thấy được cả mùi nước hoa quyến rũ trên người anh.
Còn anh, chăm chú nhìn Nhã Kỳ, thật kỹ. Nước da mịn, đôi mắt to màu nâu
sữa trong sáng, môi hồng, mi dài và dày. Chắc có lẽ đây là lần đầu tiên anh
được ngắm nhìn lấy cái khuôn mặt ấy của cô kĩ đến như vậy. Và cũng chính cái
khoảng cách thật gần đấy nó khiến anh như cảm nhận được chút thân quen gì đó
từ cô. Phải chăng cô đã từng làm một mảng hạnh phúc trong anh... nhưng nó đã
thực sự tồn tại ở quá khứ chưa.
Và chuyện gì đến thì cũng sẽ đến... và cái khoảng cách ấy cũng vậy nó cũng
ngắn dần theo cảm xúc... và hòa hợp vào đó chỉ là những sự im lặng đến từ hai
bên để họ có thể cảm nhận được những hương vị ngọt ngào nhưng vẫn lẫn trong
đó những vị đắng của tình yêu.
Một viễn cảnh màu hồng đã được mở ra, nhưng nó chưa bao giờ vượt qua
giới hạn cả.
TẠI NHÀ HÀNG
- Em ăn nhiều vào. Vừa nói Thiên Bảo vừa gắp thức ăn cho cô.
- Anh cũng ăn đi. Nhã Kỳ cũng thi nhau gắp thức ăn cho anh vì nãy giờ anh
toàn gắp thức ăn cho cô.
Nhưng đôi mắt anh đột nhiên dừng lại trước chiếc chén của mình, nói đúng
hơn là anh nhìn những thứ thức ăn trong chén mình.
- Thiên Bảo anh sao vậy... Nhã Kỳ chợt nhận thấy thái độ khác lạ ấy của anh.
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- Anh không ăn được đồ hải sản... Thiên Bảo chau mày.
Câu nói đó của Thiên Bảo lại khiến cho Nhã Kỳ cảm thấy bản thân cô thật
tệ, bởi anh và cô quen nhau cũng đã lâu rồi. Vậy mà đến những sở thích và thói
quen của anh cô cũng chưa biết hết.
Phải chăng cô đã quên đi cái gọi là quan tâm đến người mình yêu?
Đôi mắt cô bỗng cụp xuống.
- Có phải em vô tâm lắm không.
- Tại sao em lại nói vậy. Thiên Bảo thắc mắc nhìn cô.
- Đến cả những việc như anh thích ăn món gì, ghét món gì em cũng không
biết... em thật sự đã quá vô tâm đúng không. Tâm trạng cô bỗng trở bên tồi tệ.
- Anh không nghĩ vậy, em thật sự đã làm rất tốt rồi mà. Thiên Bảo bắt đầu an
ủi cô và sự thật thì anh cũng không cảm thấy nặng nhọc gì vấn đề này. Vì anh
muốn cô là người hạnh phúc, người mà anh muốn làm cô vui nhất, người mà
làm cho anh thật sự hạnh phúc khi ở cạnh... đối với anh như vậy là đủ rồi.
- Để em gọi món khác cho anh nghe. Nhã Kỳ nhanh chóng cầm lấy tờ menu
ánh mắt tìm kiếm đảo quanh tờ menu.
- Thôi để anh gọi cho, em cứ ăn đi. Thiên Bảo chợt mỉm cười khi thấy thái
độ đáng yêu ấy của cô lúc này.
Anh vui vì thấy cô quan tâm đến mình à.??
Trái tim này yêu em sâu sắc.
Em có thấy được sự da diết của anh.
Anh luôn nhớ em đến phát điên.
Người luôn khiến anh hạnh phúc.
Người luôn cho anh cảm giác an toàn khi ở bên.
Người mà cả đời này anh cũng không thể nào quên được.
Người đã chiếm một vị trí thật sự rất quan trọng trái tim anh.
- Thiên Bảo... cô bất ngờ gọi tên anh.
- Gì cơ. Thiên Bảo ngước mặt lên nhìn cô.
- Anh không ăn được hành tây và bị dị ứng với đồ hải sản à. Cô bỗng đặt lại
câu hỏi với anh.
- Ừ, đúng vậy... Anh trả lời không một chút đắn đo.
Câu nói ấy của anh vừa dứt thì cũng chính là lúc mà những dấu chấm hỏi to
đùng lại hiện ra trong đầu cô lúc này.
- Không lẽ nào như vậy được... chỉ là sự trùng hợp thôi. Nhã Kỳ khẽ lẩm
bẩm một mình.
- Nhã Kỳ, em sao vậy. Thiên Bảo lấy tay hươ hươ trước mặt cô.
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Cô bắt đầu nhận ra được cái bàn tay đang vẩy vẩy trước mặt mình của anh.
- Ờ, em không sao. Cô thoáng nở nụ cười trên môi.
Sở dĩ cô như vậy là vì cái thói quen ấy của anh sao giống với cái thói quen
của người đó đến vậy... tại sao hai con người này lại có rất nhiều điểm tương
đồng đến như vậy.
Thiên Bảo và Nhật Minh có một nụ cười hao hao giống nhau, đến cái tật bị
dị ứng với đồ hải sản cũng giống nhau, và cũng không ăn cay được.
Phải chăng đây chỉ là sự trùng hợp tình cờ đến ngẫu nhiên.
Nhã Kỳ cũng cảm thấy rất khó hiểu về chuyện này nhưng cô vẫn cho rằng
đấy chỉ là sự trùng hợp thôi... nghĩ là vậy nhưng sao cô vẫn cảm thấy có gì đó
khó chịu trong lòng.
- Gia Huy, anh sao vậy. Nhã Kim chợt nhận thấy trên gương mặt Gia Huy có
vẻ buồn bã.
- Không có gì đâu... chỉ là có một chuyện nhỏ thôi.
- Không có gì mà gương mặt anh lại như vậy à. Nói cho em biết đi. Nhã Kim
có thể nhận ra được nỗi buồn của anh, bởi anh và cô yêu nhau đã được bao năm
rồi, thời gian ấy có lẽ cũng đã đủ để cả hai nhìn thấy cảm xúc của đối phương.
- Không biết khi nào anh mới tìm được em gái mình. Gia Huy cũng không
giấu cô nữa.
- Em gái ư, Nhã Kim thắc mắc hỏi lại. Có lẽ đây là lần đầu tiên anh nghe cô
nhắc đến hai từ “em gái”.
- Ừ... anh có một đứa em gái tên là Đình Bảo Ngọc nhưng từ lúc nó mới
được sinh ra vài ngày thì đã bị họ đánh cắp rồi. Đã bao năm nay gia đình anh
luôn cho người tìm kiếm nhưng vẫn không có một chút tin tức nào cả. Không
biết bây giờ con bé có còn sống không, có được ăn ngon mặc ấm không... thật
sự mỗi khi nghĩ đến chuyện này bản thân anh đang được sống sung sướng thì
em anh giờ không biết phải ra sao, anh thật sự cảm thấy rất có lỗi.
- Nhất định sẽ tìm ra được mà... Nhưng tại sao anh không nói chuyện này với
em sớm hơn. Để em có thể phần nào chia sẻ nỗi buồn của anh.
- Anh...
- Anh à, nhất định Bảo Ngọc sẽ còn sống mà, rồi chúng ta sẽ sớm tìm được
em ấy, vậy nên anh không được bi quan như vậy, nếu như bản thân anh cứ như
vậy thì ba mẹ anh sẽ phải chị đựng như thế nào đây. Nhã Kim cố gắng khuyên
nhủ Gia Huy.
Cô không ngờ trong suốt thời gian dài như vậy anh lại có thể một mình cắn
răn chịu đựng tất cả như vậy, làm sao mà anh có thể âm thầm chịu đựng tất cả
như vậy. Vậy mà trong suốt thời gian ấy cô cứ ngỡ rằng anh luôn hạnh phúc,
luôn mỉm cười nhưng có ai ngờ được rằng đằng sau khuôn mặt luôn tỏ ra ấm áp
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mỗi khi ở cạnh cô lại ẩn chứa rất nhiều nỗi buồn như vậy, liệu có phải cô đã vô
tâm quá không khi mà những cảm xúc của anh cô chưa có thể biết hết được.
Gia Huy khẽ quàng tay ôm lấy Nhã Kim như muốn được tựa vào vai của cô.
Hơn lúc này đây anh thật sự muốn có được một bờ vai để anh tin tưởng mà tựa
vào không chút lo lắng nào.
- Cho anh tựa vào vai em một lúc được không. Anh khẽ thầm thì vào tai cô.
- Khi nào anh cảm thấy mệt hãy nói với em được không, đừng cố che giấu
những cảm xúc thật của mình để em có thể thấy được nó và có thể phần nào
chia sẻ chúng cùng anh và ít ra thì em có thể cho anh mượn bờ vai này.
- Dù có chuyện gì thì em cũng sẽ ở bên cạnh anh được không.
- Nhất định rồi. Cô choàng tay ôm lấy anh chặt hơn.
...
- Mai em về nhà nghe. Ba mẹ mai từ Mỹ sẽ trở về. Một tin nhắn nhanh
chóng được gửi đến cho Nhã Kỳ, đó cũng là nội dung tin nhắn mà Nhã Kim đã
gửi đến cho em mình.
- Em biết rồi, mai em sẽ về. Nhã Kỳ nhanh chóng rep lại tin nhắn.
Một ngày mới lại đến mang theo bao câu chuyện khác đầy kịch tính hơn.
- Ba mẹ về từ khi nào vậy. Nhã Kim chợt lên tiếng khi thấy thân ảnh của ba
mẹ mình đang ngồi trong phòng khách.
- Ba mẹ mới vừa về thôi, em con đâu. Sao nhà vắng tanh thế.
- Lát em con sẽ về thôi. Nhã Kim bắt đầu ngồi xuống ghế, nhưng nhìn gương
mặt của ba mẹ mình thì cô cũng phần nào đoán được sẽ có chuyện gì quan trọng
lắm. Vì nếu như không có gì to tát thì ba mẹ cô sẽ không cùng nhau mà trở về
cùng lúc như vậy đâu.

Chương 85

-C

ó chuyện gì mà cả ba và mẹ đều cùng nhau trở về như vậy. Nhã Kim

không khỏi tò mò.
- Là chuyện có liên quan đến Nhã Kỳ, em con. Bà Lê khuôn mặt trầm đi khi
nhắc đến chuyện này.
- Đợi con bé về rồi hẳn nói luôn. Ông Lê với khuôn mặt vẫn cố điềm tĩnh
mặc dù trong lòng ông giờ đây không thể bình thường được khi mà chính bản
thân ông cũng không thể biết được chuyện gì sẽ đến khi mà ông nói ra sự thật
này.
Nhã Kim vốn đã tò mò nhưng càng thấy thái độ nghiêm trọng của ba mẹ
mình căng thẳng như vậy thì cô càng lo lắng hơn.
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- Chào cô chủ... tiếng của bà quản gia và mấy người giúp việc nhanh chóng
vang lên khi thấy Nhã Kỳ bước vào.
- Con về rồi à. Ông Lê nhanh chóng lên tiếng khi thấy cô bước vào, cũng đã
lâu rồi họ chưa gặp nhau.
- Ba mẹ về từ khi nào vậy. Nhã Kỳ cũng bước vào và ngồi xuống ghế bên
cạnh Nhã Kim.
- Nhã Kỳ về rồi, ba mẹ có chuyện gì muốn nói thì cứ nói đi.
- Chuyện gì vậy chị. Nhã Kỳ cũng đã bắt đầu thắc mắc hỏi chị mình khi mà
lần đầu tiên cả gia đình cô tụ tập lại như vậy.
- Chị cũng không biết nữa.
- Nhã Kỳ à... trước khi mẹ nói ra chuyện này thì con phải thật sự bình tĩnh
mới được. Mẹ cô như báo trước cho cô. Vì hơn ai hết bà có thể đoán được rằng
chuyện này như một cú sốc đối với cô.
- Chuyện gì mà ba mẹ lại như vậy. Nhã Kỳ thắc mắc xen lẫn tò mò.
- Thật ra, đã từ lâu ta muốn nói với con sự thật này nhưng vì ta quá ích kỉ, ta
cứ muốn con ở cạnh bên mình nên mọi chuyện bây giờ mới trở nên như vậy.
Thật ra con không phải là... nói đến đây mẹ cô lại không thể nói được, nước mắt
bà từ khi nào đã rơi trên hai gò má khó kìm lòng lại được.
Thật sự thì bà không đủ can đảm để có thể nói ra được sự thật ấy nhưng bà
cũng thừa biết rằng mọi chuyện giờ đây đã đi quá xa giới hạn của nó rồi nên
khó mà quay trở về như lúc xưa.
- Mẹ nói gì con không hiểu. Nhã Kỳ không biết chuyện gì đang xảy ra trước
mắt mình nữa, những với thái độ của mẹ mình thì cô không thể tò mò, và càng
tò mò thì nỗi đau khi biết sự thật lại trỗi dậy trong cô.
- Em bình tĩnh lại và kể rõ cho con nó nghe, chúng ta đã giấu nó quá lâu rồi,
cũng đã đến lúc nó cần biết được sự thật này rồi. Ông Lê quay sang trấn an vợ
mình.
- Sự thật là... con không phải là con ruột của ba mẹ. Mẹ xin lỗi vì đã giấu con
trong thời gian dài như vậy.
- Mẹ nói cái gì vậy ạ. Mọi chuyện sao lại có thể như vậy. Mẹ đang đùa con
đúng không, sao lại có chuyện đó cơ chứ. Nhã Kỳ bật cười cho cái câu nói của
mẹ mình.
- Nhã Kỳ, em bình tĩnh lại đi. Nhã Kim người như mềm nhũn đi, đến cô
cũng không thể ngờ được lại có chuyện này mà, suốt thời gian qua người chị
như cô đã quan tâm chăm sóc cho Nhã Kỳ như thế nào mà giờ đây cô lại nghe
được sự thật này. Cô quay sang cố trấn an Nhã Kỳ.
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- Mẹ không đùa con đâu, ba mẹ thật sự đã rất có lỗi với con khi giờ đây ba
mẹ mới nói sự thật này cho con biết.
- Rốt cuộc chuyện này là như thế nào. Ba mẹ nói rõ ra đi. Lần này không
phải là Nhã Kỳ mất bình tĩnh nữa mà đến lượt Nhã Kim. Cô không thể nào mà
bình tĩnh thì nói gì là Nhã Kỳ.
- Khi con vừa mới được sinh ra, lúc đó nhìn con rất kháu khỉnh và đáng yêu
biết nhường nào. Và lúc mà ba mẹ nhìn thấy con ở trong lồng kính cũng chính
là lúc mà mẹ con bị sảy thai và bác sĩ nói là mẹ con không thể nào sinh con
được nữa nên ba mẹ cảm thấy rất đau lòng, nhưng lúc ba mẹ nhìn thấy con thì
trong ba mẹ lại trỗi dậy một ý nghĩ rất nhẫn tâm đó là bằng mọi cách phải bắt
được con. Nghĩ vậy nên ba mẹ đã thuê người bắt con đi khi mà con vừa mới
được sinh ra vài ngày.
Giọng nói của mẹ cô bắt đầu trầm và lắng xuống, phải nói ra những lời này
bà thật sự cảm thấy tim mình như thắt lại, thật sự rất đau.
Đã bao năm nay bà luôn yêu thương cô hết lòng nhưng mà giờ đây bà đành
phải nói sự thật này cho cô biết.
Mọi chuyện thật sự đã đi xa quá rồi, nhưng giờ đây bà không thể có lỗi thêm
với ba mẹ ruột cô, với gia đình cô, và không thể có lỗi hơn với cô.
Hơi thở của Nhã Kỳ như ngạt đi, tai cô cứ ù ù, ước gì những điều lúc này cô
chưa bao giờ được nghe thì có phải tốt hơn không.
- Là ba mẹ lừa con đúng không, sao chuyện này lại có thể chứ. Chuyện này
đến quá bất ngờ khiến cô không thể bình tĩnh được.
- Nhã Kỳ con phải bình tĩnh, đây là sự thật. Mẹ cũng đau lắm khi phải nói
chuyện này với con nhưng sự thật là như vậy con à. Ba mẹ đã giấu con lâu quá
rồi.
- Nếu như nói ra chuyện này mà ba mẹ cảm thấy đau lòng thì ba mẹ cũng
không cần nói ra với con mà, ba mẹ có thể đừng bao giờ nhắc đến chuyện này
được mà. Ba mẹ có thể mang cái sự thật này đến chết mà, vậy thì tại sao lại nói
chuyện này với con cơ chứ. Tim cô như thắt lại hàng vạn lần, mỗi lần thắt là
mỗi lần những nỗi đau của cô lại vang lên dữ dội, vì có ai ngờ đâu được chuyện
này cơ chứ, phải chăng cái sự thật đau lòng ấy lại đến. Nước mắt hòa lẫn vào
nỗi buồn lại cứ thế trôi mãi trên hai gò má của Nhã Kỳ.
Còn Nhã Kim thì người cô như chết lặng đi. Đến bản thân cô cũng đâu thể
ngờ đến chuyện này, khi đứa em mà cô luôn yêu thương, quan tâm chăm sóc hết
mực lại không phải là em ruột cô.
- Nhưng mà mẹ ruột con vì chuyện này mà đang nằm trong bệnh viện, ba mẹ
không thể có lỗi với con thêm nữa, chúng ta phải nói cho con biết để ta có thể
chuộc lại một phần nào lỗi lầm với gia đình con.
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- Ba mẹ con là ai. Nhã Kỳ cố trấn an bản thân mình để cô có thể phần nào
đối diện với cái sự thật trớ trêu này.
- Ba con chính là ông Đình Nguyên, mẹ con là bà Gia Yến.
Câu nói ấy vừa được phát ra thì cũng là lúc mà Nhã Kim người như cứng đi,
sao lại trùng hợp như vậy.
- Đình Nguyên, Gia Yến và Đình Gia Huy. Nhã Kim lẩm bẩm một mình
nhưng cô lại lục trong trí nhớ của mình về câu chuyện lúc tối hôm qua của cô và
Gia Huy.
“Ừ... anh có một đứa em gái tên là Đình Bảo Ngọc nhưng từ lúc nó mới
được sinh ra vài ngày thì đã bị họ đánh cắp rồi. Đã bao năm nay gia đình anh
luôn cho người tìm kiếm nhưng vẫn không có một chút tin tức nào cả. Không
biết bây giờ con bé có còn sống không, có được ăn ngon mặc ấm không, thật sự
mỗi khi nghĩ đến chuyện bản thân anh được sống sung sướng thì em anh giờ
không biết phải ra sao, anh thật sự cảm thấy rất có lỗi.”
- Ý ba mẹ nói Nhã Kỳ chính là Đình Bảo Ngọc em gái của Đình Gia Huy,
của tập đoàn YG. Nhã Kim càng ngẩn người hơn.
- Đúng vậy, Nhã Kỳ chính là em gái ruột của Đình Gia Huy. Ông Lê một lần
nữa khẳng định lại mọi chuyện.
Câu nói ấy sao nghe nhói lòng đến như vậy, nó khiến cô cảm thấy đau đến
tột cùng, sao một con người có thể tàn nhẫn bắt cóc cô đi khiến cho cô phải xa
gia đình của mình rồi giờ đây khi mà cô cứ ngỡ rằng hạnh phúc đã đến với bản
thân mình thì cô lại biết được sự thật này.
Đã là sự thật thì dù cô cho cô có chối bỏ như thế nào thì điều đó cũng sẽ luôn
tồn tại, luôn cắn rứt con người ta.
Một khi đã biết được sự thật thì cô sẽ phải đối diện với cái sự thật trớ trêu ấy
như thế nào đây, phải làm sao cho vừa lòng mọi người đây. Phải làm gì bây giờ
đây? Hàng vạn dấu chấm hỏi lại được đặt ra trong đầu cô lúc này.
- Tại sao hai người lại biết được sự thật tôi là con gái của ông Đình Nguyên.
Nhã Kỳ mím môi bật cười cho cái sự thật mà cô khó lòng tưởng được. Bởi có ai
ngờ đâu được chuyện gì.
Đôi khi mọi chuyện lại cứ ào ập đến một cách bất ngờ như vậy, và cũng
chính vì cái sự nhanh chóng ấy nó khiến cho bao nhiêu người phải chịu những
cú sốc như vậy.
- Lúc đó ba mẹ con cho người tìm kiếm nên vô tình mà ta biết được sự thật
con là con gái của ông Đình Nguyên, nhưng vì lúc đó ta không thể chịu đựng
được cú sốc khi xa con nên ta đã ích kỉ mà giữ con lại bên mình. Bà Lê đau
buồn khi phải nhắc đến chuyện đau lòng này.
- Chính vì sự ích kỉ đó mà hai người cứ im lặng mà sống, ích kỉ nên mới
cướp tôi từ khi tôi mới vừa lọt lòng, và cũng chính vì sự ích kỉ ấy mà hai người
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đã gây ra cho gia đình tôi bao nhiêu chuyện, tại sao khi cướp tôi đi hai người
không nghĩ đến những cảm xúc của ba mẹ ruột tôi, tại sao hai người không thử
đặt mình vào vị trí của ba mẹ tôi, tại sao lại có thể nhẫn tâm với tôi đến như vậy,
còn nếu như đã muốn cướp tôi đi để tôi có thể ở bên cạnh hai người thì tại sao
hai người lại không im lặng cho đến phút cuối đi, tại sao hai người ban cho tôi
một cuộc sống hạnh phúc, một gia đình mà ai cũng mong muốn được sống với
nó, một người bố, một người mẹ luôn chăm sóc quan tâm đến tôi và một người
chị luôn ở bên cạnh tôi quan tâm đến tôi tất cả, tại sao hai người lại tạo ra cái vẻ
tràn ngập hạnh phúc rồi giờ đây lại biến tôi thành một con ngốc như vậy. Nhã
Kỳ quằn quại từng nỗi đau trong mình, tim cô cứ cào xé, mỗi lúc nỗi đau ấy
càng giằn vặt cô hơn, càng khiến cô tổn thương hơn.
- Ta biết là hai ta đã có lỗi với con rất nhiều, nhưng chúng ta không cố ý làm
những điều đó đâu, ta biết bây giờ con sẽ khó lòng mà chấp nhận được sự thật
này nhưng ta chỉ mong rằng con có thể quay trở về đoàn tụ với bố mẹ và anh
của con, thật sự thì họ đã quá đau lòng khi mất con rồi, bây giờ ta không thể ích
kỉ mà giữ con bên cạnh nữa rồi. Bà Lê càng nói càng cảm thấy mặc cảm với
những tội lỗi của vợ chồng bà... phải chăng hai người đã quá có lỗi với cô rồi.
- Hai người xem tôi là một con ngốc à, lúc thì bắt tôi rồi lại đuổi tôi đi. Tại
sao hai người lại có thể tàn nhẫn với tôi như vậy. Nhã Kỳ bặm môi ngăn cho
những tiếng nấc như đang muốn cào xé lòng mình lúc này.
- Nhã Kỳ, bình tĩnh đi em, mọi chuyện rồi cũng sẽ có cách giải quyết mà.
Nhã Kim ngồi bên mà thầm đau lòng thay cho em mình, sự thật này đối với Nhã
Kim còn là một cú sốc khá nặng thì đối với Nhã Kỳ sẽ như thế nào đây.
- Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho hai người đâu, nhất định không bao giờ
có chuyện đó. Nhã Kỳ nhanh chóng chạy thật nhanh khỏi nơi này, để có thể
phần nào quên đi hết mọi chuyện nãy giờ vì những câu nói ấy sao lại làm cho
tim cô trở nên đau nhói đến như vậy.
- Nhã Kỳ, em đi đâu vậy. Sau lưng Nhã Kim nhanh chóng chạy đuổi theo
Nhã Kỳ, vì Nhã Kim có thể phần nào hiểu được tính của Nhã Kỳ, vì bản thân cô
cũng không thể ngờ được những việc mà Nhã Kỳ sẽ làm tiếp theo đó.
- Nhã Kỳ con đi đâu vậy. Ông Lê và Bà Lê gọi với theo cô.
Cô lấy cớ là hận ba mẹ mình nên muốn chạy khỏi nơi này, nhưng sự thật thì
bản thân cô giờ đây muốn trốn tránh mọi thứ, trốn chạy khỏi cái nơi giống như
địa ngục ấy, nơi đã cho cô tất cả niềm vui, niềm hạnh phúc, nơi mà cô luôn
được nhận rất nhiều sự quan tâm chia sẻ, nơi đã cho cô một người chị luôn hết
mực yêu thương cô nhưng nó cũng là nơi đã cho cô biết một sự thật rất đau
lòng.
Cô đau lòng không phải vì thân phận của cô sẽ khác đi, không phải đau lòng
vì cô đã mất tất cả, cũng không phải đau lòng vì giờ đây cô mới biết được sự
thật mà đau lòng vì giờ đây khi cô nghĩ đến cảnh ba mẹ ruột của mình sẽ phải
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chịu đựng cú sốc gì khi mà đứt ruột đẻ đứa con mình ra đã bị họ đánh cắp. Càng
nghĩ đến chuyện này tim cô lại càng thắt chặt lại và cũng càng đau hơn.
Nước mắt rơi nhòa lên mi mắt làm cho cô đau biết ngường nào, tại sao
những chuyện này lại xảy ra với cô, cứ ngỡ rằng cuộc sống của cô giờ đây sẽ
mãi hạnh phúc, sẽ chỉ ngập tràn hạnh phúc thôi nhưng không ai có thể ngờ trước
bất cứ được điều gì ở cái thì “tương lai” mà ai cũng sợ ấy.
Hơn lúc nào hết giờ đây cô thật sự muốn trốn tránh tất cả, trốn tránh mọi
chuyện để cô có thể tìm cho bản thân mình một giải thoát để cô cảm thấy thanh
thản cho bản thân mình nhất, trốn tránh mọi chuyện để cô sẽ không phải suy
nghĩ đến cái cảnh mà giờ đây cô sắp phải đối diện với nó.
Cô sẽ phải nhìn nhận người thân của mình ra sao đây, ba cô, mẹ cô và anh
cô, tất cả mọi người đều luôn mong muốn gặp được cô, nhưng liệu cô có đủ can
đảm để đến gặp họ không.
Không nói, không cười, không suy nghĩ.
Vâng, chính xác là cô ấy đang yếu đuối chạy trốn.
Chạy trốn khỏi cái sự thật mình đã cất công lật mở tấm màn che phủ.
Thế giới tối om lạnh lẽo sau mi mắt được khép lại, có ai biết không, là tất cả
sự hoang mang sợ hãi, chơi vơi và mất phương hướng.
Khóc không được, cười không xong. Ông trời rốt cuộc muốn cô phải đeo lên
mặt biểu cảm gì mới hả lòng?
Nhưng, tỉnh táo mà nói, bản thân cô cũng không có quyền trách ai cả. Chẳng
phải 16 năm qua cô cũng đã thật sự được sống trong một gia đình hạnh phúc
sao, tuy họ không phải là người đã đứt ruột đẻ cô ra nhưng họ đã yêu thương cô
hết lòng, đã luôn quan tâm, chăm sóc tận tình cho cô sao.
- Thiên Bảo cậu đến đây đi, Nhã Kỳ đang rất cần cậu... Nhã Kim nhanh
chóng gọi điện thoại nói với Thiên Bảo.
- Chuyện gì vậy...

Chương 86

T

iếng sóng biển rì rào đôi khi lại gợn lên những cơn sóng nghe thật dữ dội

biết bao, âm thanh ấy như làm nao lòng đi cảm xúc của con người.
Mím chặt môi để không thể bật khóc, không thể yếu đuối hơn, chẳng phải
năm năm trôi qua cô cũng đã cố che giấu đi cái cảm xúc thật sự của mình sao.
Nhưng dù cho cô có cố gượng ép bản thân mình đi nữa thì mọi chuyện đều
đã được diễn ra theo một quy luật tất yếu của nó, mọi thứ đều đã nghiễm nhiên
được sắp đặt và con người chỉ có thể tuân theo.
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Sự thật thì luôn đau lòng bởi sự thật nào mà không có nước mắt, không có
những nỗi đau đến tột cùng của sự mất mát, sự chia ly.
Sự thật tất yếu sẽ được phơi bày dưới ánh sáng, nhưng ai là kẻ sẽ đau đớn
nhất?
Có những chuyện, người mong mỏi nhất là chính là người bẽ bàng nhất.
Những hạt cát li ti của biển đã dần trở nên êm dịu hơn và kéo theo đó là sự
thay đổi của thời tiết vào lúc chiều tối, một ngày lại sắp kết thúc nhưng cái cảm
giác kết thúc ấy vẫn còn đâu đó cảm giác lưu luyến và luyến tiếc nhưng trong
đó lại chứa đựng đầy cảm giác buồn bã thê lương, tuyệt vọng mà ai đó đang
phải nứt nhẹ lòng.
Đặt mình dưới cái nền cát biển đôi lúc vẫn còn hơi nóng nhưng nó cũng dần
trở nên ấm áp đến kì lạ.
Vài lon bia xếp nghiêng ngã, có lon đã rỗng không, móp méo, có lon còn vài
giọt, nằm trơ trọi trộn lẫn vào cát.
Từng giọt bia lóng lánh dưới ánh sáng mờ ảo sắp kết thúc của buổi chiều.
“Nhã Kỳ, à mà không đúng, giờ đây mày đâu còn là Lê Khánh Nhã Kỳ nữa,
nhưng mà giờ mày có là ai nữa thì mày cũng sẽ phải đối diện với tất cả mọi
người thôi”. Càng nghĩ tới lòng cô càng trở nên đau hơn, mọi chuyện ập đến
một cách quá bất ngờ, nó khiến cô không thể nào chấp nhận nó một cách nhanh
chóng được.
Bia màu vàng, trong suốt, rót vào bụng như nước lã, lạnh toát.
Chưa bao giờ cô nghĩ là mình sẽ có lúc thảm họa như thế này.
Cô nhấc lon bia lên và cứ thế đưa lon bia vào miệng và mặc cho dòng chảy
của bia.
Cô muốn uống mà không để ý hay bận tâm đến chuyện gì vì hơn lúc nào hết
giờ đây cô muốn uống thật nhiều để có thể trôi hết suy nghĩ của mình để cho
đầu óc cô sẽ tỉnh táo hơn.
Bật nắp một lon bia, cô đưa lên miệng uống. Bia vội vã tràn qua cổ họng,
không đọng lại mùi vị gì.
Vỏ lon rơi xuống đất.
Lấy thêm lon khác, bật nắp.
Uống nhanh đến mức sặc, cổ họng bật ho. Cô vẫn uống không ngừng, giống
như sợ chỉ cần cô ngừng uống dù chỉ một giây, cảm giác hận ba mẹ nuôi cô và
những gì mà ba mẹ ruột cô đã trải qua, tất cả chúng sẽ lại trở về, đè nén con
người cô trong sự dày vò đau đớn.
Vỏ lon bia thứ bảy vất lăn lóc trên nền cát biển.
- Nhã Kỳ...
Cô ngước lên.
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- Anh đến đây làm gì? Đập ngay vào mắt cô là hình ảnh của Thiên Bảo đang
nhìn cô đầy vẻ trách móc nhưng trong đó lại ẩn chứa bao cảm xúc của sự đồng
cảm, sự cảm thông của anh dành cho cô.
Thiên Bảo kéo cánh tay cô.
- Chúng ta về thôi nào, em uống nhiều lắm rồi, thấy chưa?
- Anh tránh ra! Cô gạt tay Thiên Bảo.
- Đừng bận tâm đến em. Cô dùng hết sức của mình để gạt đôi tay của anh ra.
- Nhã Kỳ, về nhà thôi! Về nhà em có thể uống thoải mái, anh sẽ mua bia cho
em, được không? Về thôi nào!
Thiên Bảo kiên trì lôi kéo Nhã Kỳ đứng dậy.
Nhìn cô suy sụp như vậy anh cảm thấy đau lòng biết bao, đến bản thân anh
cũng không bao giờ ngờ được là lại có chuyện này...
- Em không về!!! Cô giật tay lại, lảo đảo ngã xuống nền cát biển.
- Nhã Kỳ, anh biết là lúc này em vẫn chưa lấy lại tinh thần được, chưa điều
chỉnh cảm xúc của mình được, nhưng làm ơn đừng ở đây nữa, em cứ như vậy
thì sẽ bị cảm đó. Chúng ta về thôi nào. Thiên Bảo nài nỉ.
Hơn ai hết, anh hiểu, việc khiến Nhã Kỳ đau khổ đến mức độ này, không thể
là chuyện gì khác.
Đêm buông xuống. Màn đêm lại giăng lối cho những giọt nước mắt đau lòng
của cô sẽ lại được chảy trên những nỗi đau.
- Anh gọi em là gì, Nhã Kỳ ư... nói đến đây cô lại bật cười cho cái câu nói ấy
của mình, cô đang tự mỉa mai bản thân mình ư.
Đây là một chuyện nực cười mà.
- Em hãy bình tĩnh lại nào, đừng cố nghĩ ngợi đến chuyện này nữa, khi nào
em thật sự bình tĩnh thì chúng ta sẽ nói tiếp được không. Thiên Bảo cố trấn an
bản thân cô lúc này.
- Bây giờ không nghĩ đến thì bao giờ mới nghĩ đến đây, anh à, nói cho em
biết đây không phải là sự thật đúng không, tất cả mọi chuyện chỉ là một giấc
mơ, một giấc mơ không bao giờ thành hiện thực đúng không anh, tại sao em là
em gái của anh Huy, tại sao em lại phải rời xa ba mẹ em từ lúc lọt lòng, tại sao
những chuyện như thế này lại xảy đến với em vậy, tại sao vậy anh, anh hãy nói
với em là không phải đi.
- Nhã Kỳ à, em đừng như vậy nữa, hãy chấp nhận sự thật đi em.
- Xem như là em xin anh, anh hãy nói là không phải đi anh, nói đi anh... Nhã
Kỳ lắc mạnh lấy vai của Thiên Bảo, dường như chuyện này đối với cô như một
cú sốc và nó là một sự thật vô cùng tổn thương.
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Thiên Bảo không thể nói thêm lời nào nữa, anh bước đến ôm cô vào lòng
mình, vì giờ đây điều mà anh có thể làm được cho cô chính là dang rộng tay và
ôm cô vào lòng mình, để anh có thể phần nào san sẻ chúng cùng cô.
Cô không phản kháng hay rời bỏ mà chỉ im lặng và tựa người vào lồng ngực
của anh, đôi tay vẫn còn cảm giác cứng đi.
Thiên Bảo siết chặt lấy cô hơn để anh có thể phần nào hiểu được nỗi đau của
cô, nhưng càng cảm nhận được vẻ bên ngoài của cô lòng anh càng cảm thấy đau
lòng thay.
Cảm giác của anh thật sự kinh ngạc, trái tim trong lồng ngực thắt lại. Thân
người cô lạnh toát, nỗi đau xâm chiếm cơ thể, lan tỏa đến từng ngón tay tê dại.
Có những vết thương đã thôi nhức nhối, nhưng không có nghĩa là nó đã lành.
Lúc này đây cô chỉ biết làm được một việc đó là im lặng và áp mặt mình vào
ngực anh, nước mắt chầm chậm rỉ ra.
Quá khứ là quá khứ, hiện tại là hiện tại. Quá khứ không thể thay thế được
hiện tại, nhưng sao hễ nhìn về nó là lại đau lòng thế này.
- Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi, nhất định em sẽ vượt qua mà, nghe lời anh hãy
mạnh mẽ lên, không được khóc nữa. Anh đưa tay lên lau đi những giọt nước
mắt vẫn còn hiện hữu trên gương mặt của cô.
...
Chiếc limo đen tuyền của Thiên Bảo nhanh chóng dừng lại trước cổng của
khu chung cư.
Hai người cùng nhau bước vào trong, ngày hôm nay cô đã thật sự rất mệt
mỏi rồi, bao nhiêu chuyện lại cứ ào ạt đến với cô một cách quá bất ngờ, nó làm
cho cô chưa chuẩn bị được gì cả.
Nơi hành lang bỗng trở nên im lặng hơn mọi ngày, giờ đây chỉ còn lại tiếng
bước chân hơi dồn dã nhưng lại rất lạnh đang bước dần trên nền đá.
Từ xa cánh cửa phòng của mình, ánh mắt cô chợt nhận thấy được bóng dáng
rất đỗi quen thuộc của Nhã Kim, và cũng không mấy khó khăn khi cô nhận ra
được bóng dáng của một người con trai đang ở bên cạnh chị mình.
Gia Huy nhìn thẳng vào khuôn mặt của cô lúc này, càng nhìn cô lồng ngực
của anh lại càng thắt chặt.
Cô cũng không trốn tránh ánh mắt của anh mà mạnh dạn nhìn thẳng vào nó,
vì dẫu sao thì đó cũng là anh cô, người anh mà cô đã rời xa suốt mười sáu năm
qua, giờ mới có thể nhìn nhận nhau.
Gia Huy kinh ngạc, anh không tin nỗi vào những gì đang diễn ra trước mặt
mình, chỉ biết im lặng và cũng chẳng thể gật đầu hay hỏi lại.
Đứa em gái mà gia đình anh đã đi tìm suốt mười sáu năm qua cuối cùng
cũng đã tìm thấy được, đứa em gái bằng xương bằng thịt của anh cuối cùng
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cũng đã xuất hiện đến trước mặt anh rồi, nhưng dẫu có chết đi sống lại thì anh
cũng không thể ngờ rằng Nhã Kỳ chính là em gái mình.
Không ai nói trước được điều gì mà, và cái chữ “ngờ” ấy lại khiến cho bao
nhiêu người phải khiếp sợ và tổn thương.
Ánh mắt anh nhìn Nhã Kỳ man mác buồn, tình anh em nhẹ nhàng truyền tải
qua ánh mắt, vững chãi để không bị nhầm lẫn để cho cả hai có thể nhận ra được
sự thật này.
- Em về rồi à... Nhã Kim lên tiếng khi thấy Thiên Bảo và Nhã Kỳ đang bước
đến gần.
- Nhã Kim, cậu qua phòng mình, mình có chuyện muốn nói. Thiên Bảo và
Nhã Kim cố tình tạo điều kiện cho Gia Huy và Nhã Kỳ nói chuyện với nhau.
Không khí giờ đây chỉ còn lại cô và Gia Huy, không khí im lặng lại bắt đầu
bao trùm lên mọi vật, nói đúng hơn là cả hai người đều không biết mở miệng
như thế nào. Gia Huy thì người như cứng đi, cứ ngỡ rằng cả đời này anh sẽ
không bao giờ tìm được đứa em gái của mình nữa, nhưng nào ngờ đến khi nhận
ra nhau thì lại bị đặt trong một tình huống như thế này, suốt thời gian qua, anh
đã luôi tới nhà Nhã Kim nhiều lần, cũng đã gặp Nhã Kỳ không ít vậy mà anh
không hề biết cô chính là đứa em gái của mình.
Suốt thời gian cô và anh luôn ở cạnh nhau vậy mà anh luôn lo lắng cho cô, lo
lắng liệu cô có đang sống tốt không, có được ăn ngon mặc ấm không, có bị ai
hành hạ không, anh đã thực sự lo lắng cho cô rất nhiều, ông trời đúng là không
phụ lòng con người, rốt cuộc thì ông cũng đã cho anh được câu trả lời thỏa đáng
nhất.
Giờ đây nhìn thấy cô khỏe mạnh, giỏi giang lại xinh đẹp như vậy anh cũng
đã cảm thấy vui rồi, với anh chỉ cần cô sống tốt và khỏe mạnh như vậy là được
rồi.
- Em ổn chứ... Tiếng nói hiếm hoi nãy giờ của Gia Huy làm phá tan đi cái sự
im lặng đang bao phủ lên tất cả.
- Anh vào nhà đi. Nhã Kỳ nhanh chóng gạt đi câu hỏi của anh, cô tỏ ý mời
anh vào nhà.
Anh hỏi cô có ổn không à... cô phải nói gì với anh đây.
Thật sự thì lúc này cô không hề ổn một chút nào cả, vẫn còn tổn thương rất
nhiều và cũng đau rất nhiều.
Nhưng cô đành mím chặt môi mình để cho những cung bậc cảm xúc ấy khó
có thể tuôn trào ra.
- Để em đi lấy nước. Cô vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để đón nhận sự thật
này.
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- Em ngồi xuống đi, anh có chuyện muốn nói với em. Gia Huy phần nào
nhận thấy được thái độ vẫn còn e dè trong đó là nhút nhát của cô.
Có lẽ lần này anh đã mạnh dạn hơn để nói chuyện với cô.
- Chúng ta hãy nói chuyện như hai người lớn được không.
Nhã Kỳ cũng đặt mình xuống ghế, có lẽ cô đã phần nào dần chấp nhận được
sự thật này rồi, bởi sự thật thì có thể đau buồn và cũng có thể hạnh phúc nhưng
trước khi niềm vui của hạnh phúc ấy ùa đến sẽ là những nỗi đau nhẹ giúp cho
con người ta có thể trưởng thành hơn được phần nào trên con đường đời của
mình.
- Anh biết là mọi chuyện đã dồn dập đến với em một cách quá bất ngờ, nó
khiến cho em cảm thấy như một cú sốc lớn, bởi điều đó không chỉ là một cú sốc
đối với em mà anh cũng vậy, thật sự chưa bao giờ anh nghĩ rằng em sẽ là em gái
của anh, thật sự chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này. Em có biết là lúc anh nghe
Nhã Kim nói em chính là em gái của anh, anh thật sự không tin nổi vào bản thân
mình nhưng nhìn thấy em lớn lên khỏe mạnh và xinh đẹp như vậy thì anh và ba
mẹ đã phần nào cảm thấy hạnh phúc rồi, có lẽ thời gian trôi qua em sẽ dần chấp
nhận được tất cả những việc này, từ việc em sẽ quay trở về bên gia đình mình
và việc em sẽ tha thứ cho ba mẹ nuôi em, anh biết là hai người đó đã bắt em đi
nhưng suốt mười sáu năm qua nếu như không nhờ hai bác ấy thì không biết em
đã ra sao rồi, vậy nên những hận thù ấy em không được để trong lòng mình nữa,
hãy nói ra để mọi người có thể hiểu được những cảm xúc của em để mọi người
có thể an ủi em.
- Anh à, em không hề hận họ vì thật sự thì em không có quyền gì để hận họ
cả, vì suốt mười sáu năm qua họ đã cho em một cuộc sống mà ai cũng mong
muốn có nó, trong khi họ đã làm rất nhiều điều cho em vậy mà em lại chưa làm
được gì cho họ cả, nhưng mọi chuyện đến bất ngờ quá em không thể nào bình
tĩnh được. Nhã Kỳ cúi gằm mặt xuống, tiếng khóc nức nở đọng lại trong màn
đêm cô tịch nghe đặc sệt một cảm giác day dứt khôn nguôi.

www.vuilen.com

531

