Tác Giả: Quân Ước

PHỒN GIẢN

Phần 11
Chương 41

T

hái độ của Nghê Giản đã chọc giận Trình Hồng. Vì Nghê Giản đột nhiên

bị tai nạn, nên Trình Hồng không thể không thoái thác hai cuộc họp vô cùng
quan trọng. Việc đó khiến Tiêu Kính có vẻ không vui. Trình Hồng biết Tiêu
Kính luôn có ấn tượng không tốt đối với Nghê Giản. Giờ lại thêm chuyện này,
tồi tệ càng trở nên tồi tệ hơn.
Trình Hồng nhíu chặt mày.
Bao năm như vậy, cho tới bây giờ, Nghê Giản vẫn không thể làm cho người
ta bớt lo lắng, ngày bé không đáng yêu, lớn lên thì ương bướng, không có chút
tiến bộ nào.
Bà trăm phương nghìn kế lo lót mọi thứ, Nghê Giản càng muốn hủy đường
hủy cầu mà nhảy xuống nước, muốn kéo nhưng kéo không lại.
Trình Hồng không hề che giấu nỗi thất vọng trong mắt: “Tiểu Giản, con
nghe lời một chút, đừng có kiếm chuyện, ngu ngốc như vậy nữa đi”.
Nghê Giản ngậm miệng, không phản ứng.
Trình Hồng thở dài. Hai giây sau, mới thong thả nói: “Quay về Bắc Kinh đi,
đến bên mẹ, đừng chạy loạn nữa”.
Nghê Giản nhìn Trình Hồng. Trong trí nhớ, đã rất nhiều năm rồi Trình Hồng
không nói với cô những lời ôn hòa nhã nhặn như vậy.
Thực sự hiếm.
Nhưng đáng tiếc, cô không có cách nào để nghe lời.
“Con phải ở bên Lục Phồn”. Nghê Giản nói: “Mẹ, con muốn ở cùng anh ấy”.
“Nó thì có cái gì tốt chứ?”. Trình Hồng từng nghĩ tới vấn đề này nhưng
không hiểu. Bà vẫn cho rằng Nghê Giản tới tìm Lục Phồn là vì trêu tức bà, hay
là vì trêu đùa một chút. Nhưng hiện tại xem ra, dường như không phải.
Nghê Giản tuy bị điếc, nhưng trước nay lái xe chưa từng xảy ra vấn đề gì.
Vậy mà trên đường cao tốc ra sân bay đã bị tai nạn.
Trình Hồng không thể không nhận xét một lần nữa, Lục Phồn có trọng lượng
trong trái tim Nghê Giản.
Cậu ta thì có gì tốt chứ?
Ánh mắt Nghê Giản khẽ lay động, không nói chuyện.
Trình Hồng: “Nhìn xem, đến nói cũng không nên lời”.
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Nghê Giản trong lúc thất thần, không chú ý đến Trình Hồng.
Thực ra, cô đang suy nghĩ. Anh ấy tốt ở điểm nào, không tốt ở điểm nào, cái
gì quan trọng hơn?
Anh vứt bỏ cô rồi, vậy còn gì quan trọng hơn nữa chứ?
Anh tốt hay không tốt, cô vẫn muốn.
Cô không có khả năng khiến anh chạy trốn.
Rốt cuộc, Trình Hồng cũng lộ vẻ bất lực. Không còn cách nào khác, mẹ con
họ vẫn không có cách nào để trao đổi một cách bình thường. Thậm chí bọn họ
nói chuyện với nhau vài câu còn cảm thấy khó khăn, còn cảm thấy gượng ép.
Được rồi.
Trình Hồng lắc đầu, không muốn hỏi nhiều hơn nữa.
Lúc gần đi, bà quay đầu nói rõ với Nghê Giản một câu: “Trước mắt chăm
sóc vết thương cho tốt đi. Buổi tối mẹ sẽ bảo Tiểu Triệu mang điện thoại đến
cho con”.
Trình Hồng đi rồi, dì điều dưỡng bưng ly nước tới: “Cô gái, uống nước đi”.
Đúng là Nghê Giản đang rất khát, uống sạch ly nước.
Dì điều dưỡng giúp cô lau miệng.
“Cảm ơn”. Nghê Giản nói.
“Không cần khách khí”. Dì điều dưỡng cười thân thiện: “Dì họ Trương, là
điều dưỡng ở đây, mẹ cháu đặc biệt tới tìm bảo dì chăm sóc cho cháu”.
Lúc ăn tối, dì Trương cho Nghê Giản ăn cháo.
Đợi đến 7 giờ, trợ lý của Trình Hồng mới đưa điện thoại tới.
Nghê Giản cố gắng nhớ số của Lục Phồn. Suy nghĩ một lúc lâu nhưng vẫn
không nhớ ra.
Cô không lưu tâm tới số di động của Lục Phồn, sau vài lần thay điện thoại,
ấn tượng càng không mấy sâu sắc.
Về phần Wechat, Nghê Giản không dùng, Lục Phồn lại càng không.
Cuối cùng, chỉ còn một cách.
Nghê Giản nhờ dì Trương gọi giúp cho Nghê Chấn Bình, hỏi Nghê Chấn
Bình số của Lục Phồn.
Cô dùng tay trái nhắn tin cho Lục Phồn, đợi nửa giờ không thấy hồi âm.
Nghê Giản không kiên nhẫn. Cô ấn số của Lục Phồn nhờ dì Trương nghe giúp.
“Đã nối chưa ạ?”.
Dì Trương lắc đầu: “Tắt máy rồi”.
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Tắt máy? Nghê Giản sửng sốt. Cô nhớ Lục Phồn từng nói, công việc của bọn
họ cần đến điện thoại, bởi vì có những ngày nghỉ, do trong đội thiếu người, họ
vẫn sẽ bị triệu hồi gấp.
Tại sao anh phải tắt máy?
Nghê Giản nghĩ không ra. Điều này nằm ngoài dự liệu của cô.
Dì Trương thấy sắc mặt cô không tốt, vội hỏi: “Có việc gấp à? Hay là đợi
một lát rồi gọi lại lần nữa?”.
Nghê Giản gật đầu.
Mấy phút sau, dì Trương gọi lại nhưng vẫn tắt máy.
Mãi đến 10 giờ, điện thoại vẫn không kết nối, Nghê Giản đành bảo dì
Trương đi nghỉ, để cô tự gọi.
Suốt cả đêm, hết lần này tới lần khác cô nhìn dòng chữ nhỏ trên màn hình di
động, từ “đang quay số” đến “kết thúc cuộc gọi”.
Sáng ngày hôm sau, dì Trương đến, Nghê Giản lại đưa điện thoại cho bà.
Âm báo vẫn đang tắt máy.
Nghê Giản im lặng hồi lâu, dì Trương lo lắng nhìn cô, cố gắng an ủi: “Hay là
điện thoại bị đánh cắp? Con dì lần trước bị mất điện thoại, gọi tới cũng tắt máy
suốt”.
Nghê Giản không đáp, vài giây sau, ánh mắt cô khẽ chuyển động, nhớ ra gì
đó, vội vã mở màn hình, kết nối internet.
Cô tra được số điện thoại của Trung đội phòng cháy chữa cháy đường Trạm
Giang. Dì Trương gọi đến, rất nhanh đã có người tiếp.
“Thông rồi, thông rồi”. Dì Trương khẽ thở hắt ra.
Nghê Giản vội vã nói: “Tìm Lục Phồn”.
Dì Trương chuyển lời của Nghê Giản vào ống nghe. Đầu kia đang nói, Nghê
Giản chăm chú nhìn bờ môi dì Trương.
Dì Trương lắng nghe, cau mày lại: “Khi nào về? Cô gái đầu bên này đang
chờ rất sốt ruột”.
Đầu bên kia nói mấy câu rồi cúp điện thoại.
“Sao gấp thế?”. Dì Trương lẩm bẩm.
Nghê Giản hỏi: “Sao vậy? Anh ấy không có ở đấy ạ?”.
Dì Trương đưa di động cho cô: “Nói là đi đến khu đang phát triển để cứu
người rồi, bận lắm, đã một ngày một đêm không về, ai cũng lo lắng”.
Một ngày một đêm?
Nghê Giản giật mình: “Lâu như vậy...”.
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Trước kia anh chưa từng đi khẩn báo lâu như vậy bao giờ. Nghê Giản hỏi:
“Đi đâu cơ? Là khu nào đang phát triển ạ?”.
Dì Trương suy nghĩ một lúc, đáp: “Hình như là Lâm gì...”.
“Lâm Nguyên?”.
“Đúng đúng đúng, chính là nó”. Dì Trương nói đến đây dừng lại một chút,
nhớ ra, mắt trợn to: “Ôi, đó chính là nơi bị nổ lớn mà hôm qua TV nói đến đây
mà”.
Nghê Giản cả kinh: “Nổ lớn? Cái gì nổ lớn?”.
Không đợi bà trả lời, Nghê Giản cúi đầu ấn điện thoại.
Lật xong một đống tin tức websites, tay cô run run.
Đã có rất nhiều người chết.
Thật sự rất nhiều.
Một nửa là nhân viên phòng cháy chữa cháy.


 

T

hành phố C.

Khu đang phát triển Lâm Nguyên.
Khắp nơi tràn ngập mùi khét gay mũi.
Bên trong dây cảnh giới, ba chiếc xe cứu hỏa bị hư hỏng nặng nằm trơ trọi ở
đó. Trên mặt đất rơi lả tả ống nối nước và rìu chữa cháy.
Tôn Linh Thục nhảy từ trong xe xuống, túm lấy hai phóng viên đang đứng
bên ngoài dây cảnh giới chụp khung cảnh tổn hại của khu dân cư, gấp giọng
hỏi: “Lính cứu hỏa đã được mang ra khỏi đó chưa?”.
“Khiêng đi rồi”. Người đó chỉ vào chiếc xe đi đằng xa: “Vừa xong, khiêng đi
rồi, không cho chụp, đừng theo nữa”.
Vừa mới dứt lời, một nhân viên cảnh sát đi đến kiểm tra, yêu cầu bọn họ xóa
ảnh. Hai phóng viên không chịu, ôm máy ảnh không buông: “Chúng tôi là
phóng viên, chúng tôi có nghĩa vụ ghi chép lại”.
Tôn Linh Thục đẩy bọn họ ra, chạy vào trong dây cảnh giới liền bị viên cảnh
sát ngăn lại.
“Đội phòng cháy chữa cháy khu Tín Ninh ở đâu?”. Cô ta túm lấy viên cảnh
sát hỏi.
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Không nhận được câu trả lời, cô ta quay người lên xe, bảo tài xế chạy đến
bệnh viện.
Trên cùng một con đường, từng chiếc từng chiếc xe lái tới đây, giới truyền
thông, nhân viên tình nguyện ùn ùn kéo đến. Đến đấy, còn có một số người nhà
của nhân viên cứu hỏa.
Tôn Linh Thục không tìm thấy Lục Phồn trong bệnh viện. Cô ta quay trở lại
khu đang phát triển.
Chỗ này chật ních dân chúng đang hoảng sợ, có người gào khóc, có người lo
lắng chạy trốn. Trời sụp tối, rất nhiều người được đưa đến chi đội phòng cháy
lân cận để chờ đợi.
Hơn bảy giờ, Tôn Linh Thục tìm thấy Lục Phồn.
Anh cùng các đồng đội khác đang đem cáng đặt lên xe cứu thương.
Tôn Linh Thục gọi một tiếng, định chạy đến nhưng bị cản lại.
Cô ta không nói với anh câu nào.
Buổi sáng thứ ba sau vụ nổ, toàn bộ nhân viên được lệnh sơ tán, lực lượng
binh lính sinh hóa tiến vào khám xét hiện trường.
Tôn Linh Thục nhìn thấy Lục Phồn trong bệnh viện. Trên đầu anh quấn băng
gạc, thần sắc mệt mỏi ngồi trên ghế ngoài phòng cấp cứu. Tôn Linh Thục phỏng
vấn xong người bị thương, lại gần hỏi: “Anh vẫn ổn chứ?”.
Lục Phồn gật đầu.
Tôn Linh Thục ngồi xuống bên cạnh anh, dừng một lát, hỏi: “Chuyện của
đội trưởng các anh và cả Tiểu Từ, em biết rồi, hãy nén bi thương”.
Lục Phồn cúi thấp đầu, không lên tiếng.
Tôn Linh Thục thở dài, không biết nên an ủi thế nào, suy nghĩ một lúc, nói:
“Bên truyền thông bọn em cũng sẽ cố gắng, ra sức giúp tiền tử của Tiểu Từ
giống với bên cảnh sát vũ trang”.
Lục Phồn gật đầu, nói “cảm ơn”, thanh âm khàn đặc.
11 giờ đêm, Lục Phồn trở về đội.
Bước vào phòng, anh nhìn hai chiếc giường đơn, ánh mắt đỏ hồng.
Hai chiếc giường trống không, một chiếc là của Lục Phồn, còn chiếc kia là
của Tiểu Từ.
Lục Phồn im lặng, đến bên giường mình, nằm xuống.
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ười giờ, dì Trương về.

Nghê Giản chống khuỷu tay ngồi dậy, chân dịch chuyển, xỏ giày, vừa đứng
vững, chân trái liền đau buốt, cô bỗng nghiêng người, té nhào xuống đất.
Chiếc điện thoại trong tay đột nhiên rung lên.
Cô giật nảy người.

Chương 42

C

hỉ là tin thông báo, đến từ China Mobile.

Nghê Giản ngồi dưới đất, bất động hồi lâu.
Loại cảm giác này quả là tồi tệ.
Nghê Giản xoa mặt, hít một hơi, vịn giường đứng lên.
Tai nạn xe lần này, chấn thương của cô nói nặng không nặng, nhẹ không
nhẹ, tuy đầu bị va chạm, chấn động não nhẹ, nhưng không có vấn đề gì lớn. Chỉ
là tay phải bị gãy xương rất phiền toái, hơn nữa cổ chân bị trẹo, đi đứng khó
khăn.
Cô muốn trở về nhưng không được.
Nghê Giản không còn cách nào khác. Cô lật tìm hòm thư, định gửi email cho
Mai Ánh Thiên. Cô biết năm nay Mai Ánh Thiên quay về Đường Sơn đón năm
mới, không nên quấy rầy, nhưng hiện tại cô không quan tâm đến những chuyện
đó.
Trong email vừa hay có thư Mai Ánh Thiên gửi một ngày trước, hỏi cô sao
lại mất liên lạc. Nghê Giản vội vã hồi âm. Email gửi đi hơn mười phút, tin nhắn
của Mai Ánh Thiên đã đến: Đợi đấy.
Bốn giờ sáng, Mai Ánh Thiên tới bệnh viện. Toàn bộ khó khăn Nghê Giản
gặp phải đối với Mai Ánh Thiên không tính bằng một cái rắm. Quá nửa đêm cô
tìm bác sĩ giúp Nghê Giản tháo thạch cao, thay thành thanh nẹp cố định, sau đó
hoàn tất thủ tục xuất viện, đưa Nghê Giản ra sân bay.
Các cô bắt chuyến bay sớm nhất, 7h30 cất cánh.


 

S

áu giờ, tiếng chuông báo thức của đại viện phòng cháy vang lên. Lục

Phồn đã tỉnh từ mười phút trước. Vết thương trên đầu anh không tốt, đội cho
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anh nghỉ xếp hàng, hôm nay không cần phải huấn luyện, cũng không cần phải đi
làm nhiệm vụ.
Anh nằm im trên giường.
Sau khi những người khác đi khỏi, anh mới ngồi dậy.
Phía đối diện là giường của Tiểu Từ, giờ vắng vẻ chỉ còn trơ một cái ván
giường. Chiếc tủ bên cạnh giường cũng trống rỗng, tất cả di vật đã được người
nhà mang đi chiều hôm qua.
Lục Phồn cúi đầu, vuốt ve hộp nhẫn trong tay.
“Anh Lục, anh xem 14 tháng 2 này em cầu hôn Lộ Lộ có được không? Vừa
hay là lễ tình nhân, em cũng mua xong nhẫn rồi”.
“Nên quỳ xuống thì hơn, hay ôm cô ấy nói?”.
“Em vẫn nên quỳ xuống, thế mới có thành ý”.
...
“... Anh Lục, giúp em... đưa cho Lộ Lộ”.
Lời nói còn văng vẳng bên tai.
...
Lục Phồn bỏ hộp nhẫn vào trong túi quần, rửa mặt, dọn dẹp phòng ốc.
Trước khi ra khỏi cửa, anh tìm bộ sạc để sạc điện thoại.
Lục Phồn đến thôn Phượng Hoàng, trấn La Đình, nhà của Tiểu Từ. Đến cổng
thôn hỏi một câu, liền có thôn dân chỉ đường. Người trong thôn ai cũng biết,
Tiểu Nhị nhà lão Từ đã mất, di thể chưa thể mang về.
Toàn bộ di thể của lính cứu hỏa gặp nạn đều được đặt ở nhà tang lễ. Bọn họ
được bọc trong chiếc túi đen dày, từng lớp từng lớp một, hết sức nghiêm trang.
Nghe nói trên người bọn họ có hóa chất và bức xạ, cho nên thân quyến không
được gặp mặt lần cuối cùng.
Thôn nhà Tiểu Từ ngay ở đầu làng Đông, mới xây hai tầng lầu nhỏ, tường
ngoài chưa quét vôi, vẫn còn chồng chất lớp cát thô.
Một ông lão ngồi hút thuốc bên ngưỡng cửa.
Lục Phồn đi tới, ông lão ngẩng đầu nhìn một cái, đôi mắt vẩn đục hơi mở to.
“Bác Từ”. Lục Phồn gọi.
Ông lão nhận ra anh, run rẩy đứng lên: “Là Tiểu Lục à”.
Lục Phồn gật đầu, lại gần anh, cầm chiếc túi trong tay đặt xuống góc tường:
“Cháu ngồi đi”. Còn ông ngồi xuống ngưỡng cửa.
“Anh Từ không có nhà ạ?”.
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Ông lão lắc đầu: “Đi rồi, đi cùng với ông chủ nhà họ Dương lên thành phố,
nói muốn tới Đài truyền hình”.
Lục Phồn khẽ gật đầu, không đáp.
Ông lão thở dài, không biết nói gì, đưa tay lên lau mắt, hai dòng nước mắt
rơi xuống, nghẹn ngào: “Muốn ta nói... Cho bao nhiêu tiền đi nữa thì có ích lợi
gì chứ, mạng của Tiểu Nhị cũng không thể đổi lại được”.
“Thằng nhỏ này từ bé đã cứng đầu, ta bảo nó không được làm công việc này,
nó chưa bao giờ nghe... chưa bao giờ nghe”.
Lục Phồn lặng im.
Công việc của bọn anh, không có mấy ai được người nhà ủng hộ, cũng liên
tiếp có người bỏ nghề. Nhưng Tiểu Từ vào đội năm mười chín tuổi, ở lại trong
sáu năm, chưa từng nói muốn rời đi.
Anh biết Tiểu Từ yêu thích công việc này như thế nào.
Trước khi đi, Lục Phồn để lại một chiếc phong bì: “Tâm ý của mọi người
trong đội, bác nhận lấy”.
Rời thôn Phượng Hoàng, Lục Phồn đi lên thị trấn, tìm thấy nhà máy may
mặc Hồng Mai ở góc đường.
Nói là nhà máy may mặc, thực ra chỉ là một xưởng nhỏ mười mấy người, nơi
các cô gái trẻ và phụ nữ trung niên trong mấy thôn lân cận chỉ cần đi học may là
có thể đến làm công.
Lục Phồn đứng bên ngoài cửa kính, mấy cô gái nhìn anh, có vẻ ngạc nhiên.
Các cô nhìn một lúc, chụm đầu xì xầm bàn tán, rồi cười rộ lên, ánh mắt vẫn
nhìn ra bên ngoài.
Lục Phồn đi vào, nói với cô gái đang ngồi cắt chỉ đối diện cửa: “Xin hỏi ở
đây ai là Lưu Lộ?”.
Cô gái ngẩng đầu nhìn anh, quay vào trong gọi to: “Lưu Lộ, có người tìm
này”.
Một cô gái mặc áo bông màu xanh chạy đến.
Lục Phồn nói: “Tôi là đồng đội của Từ Hà”.
Cô gái khẽ giật mình, ánh mắt lập tức đỏ lên.
Lục Phồn hỏi: “Có thể ra ngoài một lát được không?”.
Bên đường có cây bạch dương. Lưu Lộ đi theo Lục Phồn ngồi xuống gốc
cây.
Lục Phồn lôi hộp nhẫn trong túi quần ra đưa cho cô.
Lưu Lộ thất thần không nhận.
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“Tiểu Từ định đợi đến 14 tháng 2 mới đưa cho cô”. Lục Phồn nói: “Giờ thì
không được rồi”.
Lúc rời đi, đã là hoàng hôn.
Lục Phồn ngồi trên xe khách. Sau lưng là hai cô gái trẻ, bọn họ đang thảo
luận về ngày lễ tình nhân cùng với bạn trai sẽ như thế nào. Lục Phồn vô tình
nghe thấy vài câu, nhớ tới một giờ trước.
Anh chiểu theo lời phó thác của Tiểu Từ chuyển hộp nhẫn cho Lưu Lộ.
Lúc Lưu Lộ nhận lấy hộp nhẫn, cô đã bật khóc.
Ở đằng kia, bụi đất tung bay trên con đường nhỏ, cô gái trẻ cầm hộp nhẫn
khóc không kiềm chế.
Xe khách lái vào thành phố, trời đã lộ sắc đen.
7h30 Lục Phồn ra khỏi bến xe, đi xe buýt đến bệnh viện thay thuốc, lúc trở
về đã gần chín giờ.
Xe buýt không đến cửa, anh phải đi bộ một đoạn.
Ngoài đại viện, một chiếc xe đang đỗ phía trước, Lục Phồn nhìn thoáng qua,
không để tâm nhiều, đi vào bên trong.
Trong xe, Nghê Giản dán mặt lên cửa sổ, im lặng cả buổi.
Thấy Lục Phồn đi vào, Mai Ánh Thiên không thể ngồi yên, mở cửa xe, gọi:
“Lục Phồn”.
Lục Phồn dừng bước, xoay người.
Mai Ánh Thiên đỡ Nghê Giản xuống, giúp cô đứng vững.
Lục Phồn đứng không nhúc nhích, giống như cọc gỗ, chôn chặt một chỗ.
Nghê Giản buông tay Mai Ánh Thiên, bước từng bước về phía anh. Vết
thương ở chân cô không tốt, đi một bước đau một bước, tư thế cũng khó nhìn,
hơi cà nhắc.
Nhưng cô không dừng lại.
Anh không tiến, cô chỉ có thể qua.
Nghê Giản đi được một nửa, Lục Phồn đã tới.
Ngọn đèn chiếu vào mặt anh, Nghê Giản thấy rõ tấm vải gạc trên đầu anh,
Lục Phồn cũng nhìn thấy băng dán cá nhân phía đuôi mày cô.
Buổi đêm vô cùng yên tĩnh.
Ánh mắt Nghê Giản chuyển từ trán xuống mặt anh. Cô nói: “Lục Phồn, em
đã về”.
Lục Phồn không lên tiếng. Anh nhìn mặt cô, môi mấp máy, không tìm thấy
âm thanh, cũng không tìm thấy lời nói.
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Có lẽ có chuyện muốn hỏi, nhưng nhất thời không biết phải hỏi cái gì trước.
Mặt của em sao vậy?
Chân sao vậy?
Hai người chờ lâu chưa?
Sao lại trở về?
Cuối cùng, cái gì cũng không hỏi, bởi vì miệng đã bị chặn rồi.
Nghê Giản sử dụng cánh tay lành lặn ôm lấy cổ anh, vịn người lên, đặt môi
lên môi anh. Lục Phồn kịp phản ứng, bắt lấy vai cô kéo ra. Nghê Giản đau phát
run, mím môi không phát ra tiếng.
Lục Phồn buông cô, người lui về phía sau, phát hiện cơ thể Nghê Giản xiêu
vẹo muốn quỵ, lại tiến lên.
Anh vẫn đỡ cô. Tay cầm cổ tay phải của cô, cảm thấy bất thường.
“Sao vậy?”. Không thể không hỏi.
Nghê Giản không trả lời, chỉ dõi nhìn anh. Một lúc sau, cô hỏi: “Bao giờ anh
nghỉ?”.
“Phải đợi rất nhiều ngày”. Anh đáp một câu, cúi đầu nhìn cổ tay cô, lông
mày nhíu lại.
Nghê Giản nói: “Được, anh vào đi, em chờ anh nghỉ”.
Cô nói xong quay người gọi Tiểu Thiên. Mai Ánh Thiên tới, đỡ Nghê Giản
rời đi.
Lục Phồn đứng một lúc, đi vào. Trở lại phòng, thấy điện thoại đã đầy pin.
Anh ấn khởi động máy. Sau khi kết thúc khởi động, một đống thư chưa đọc hiện
ra.
Của Háo Tử, của Tiểu La và Nghê Chấn Bình. Còn lại đều là từ một số lạ.
Anh đọc một lượt từ đầu đến cuối. Mỗi tin đều rất ngắn gọn, không vượt quá
mười chữ. Nhưng anh xem rất lâu.
Anh nhớ tới Tiểu Từ, nhớ đến hình dáng Lưu Lộ khóc vật vã trên đường.
Anh không trả lời tin của cô.
Ngày hôm sau, anh đến gặp cô.

Chương 43

M

ai Ánh Thiên đưa Nghê Giản về nhà trọ, ở một đêm, sáng hôm sau mời

thím Dư đến chăm sóc sinh hoạt hàng ngày cho Nghê Giản, buổi chiều cô đặt vé
máy bay rời đi.
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Đối với Mai Ánh Thiên, Nghê Giản luôn tín nhiệm vô điều kiện. Sự thực
chứng minh, Mai Ánh Thiên quả là rất đáng được tin cậy, cô đã tìm được một
thím giúp việc rất hợp ý Nghê Giản. Nói không nhiều lắm, tay nghề nấu nướng
không tệ, bữa tối Nghê Giản ăn được rất nhiều cơm.
Sau khi ăn xong, Nghê Giản xem tivi, còn thím Dư dọn dẹp nhà cửa. Nghê
Giản đặt điện thoại trên bàn ăn, lúc thím Dư lau bàn, vừa hay điện thoại rung
lên một cái.
Thím Dư đưa di động cho Nghê Giản, Nghê Giản vừa nhìn, mắt sáng rực,
chạy khập khiễng ra mở cửa. Thím Dư đuổi theo đỡ cô, bà giật mình khi nhìn
thấy nụ cười trên mặt cô.
Nghê Giản đối với mọi người không mấy nhiệt tình, hờ hững, rất có cảm
giác xa cách. Từ sáng đến giờ, đây là lần đầu tiên thím Dư thấy cô có biểu hiện
rõ ràng như vậy. Thím Dư không khỏi tò mò về người đã có bản lĩnh khiến cô
cao hứng như thế.
Thím Dư mở cửa, Nghê Giản nhìn người vừa tới, nụ cười lan rộng.
“Lục Phồn”. Lúc cô gọi tên anh, giọng nói vô thức trở nên mềm mại hơn.
Thím Dư quan sát người đàn ông ngoài cửa, lộ vẻ ngạc nhiên.
Bà biết cô Mai là bạn tốt của cô Nghê, cô Mai là người có tiền, còn cô Nghê
nhìn qua cũng không giống với người có gia cảnh bình thường. Chỉ nói đến căn
phòng trọ này thôi, vị trí tốt, giá thuê cao, người bình thường không thể ở nổi.
Nhưng người đàn ông kia...
Hình như rất giản dị...
Dáng dấp lại ngay thẳng, nhìn rất khí khái.
Trong lúc thím Dư còn đang nghi hoặc, Nghê Giản đã vươn tay kéo Lục
Phồn vào. Nghê Giản nói với thím Dư: “Chồng cháu đã về, hôm nay dì có thể
về được rồi”.
Chồng?
Thím Dư vô cùng ngạc nhiên. Ồ, cô Nghê đã có chồng rồi sao? Thì ra, đây là
chồng của cô Nghê, khó trách cô lại vui mừng như vậy.
Thím Dư chào Lục Phồn, nhoáng một cái dọn dẹp xong phòng bếp rồi đi về.
Nghê Giản hỏi Lục Phồn: “Không được nghỉ à?”.
Lục Phồn im lặng, ánh mắt anh hơi tối, nhìn cô không chớp, con ngươi lộ vẻ
sắc bén. Anh vì câu nói “chồng tôi” của cô mà ngây ngẩn cho đến tận bây giờ.
Nghê Giản nhéo tay anh: “Sao thế?”.
Tay của cô rất mềm, lòng bàn tay nhẵn mịn. Cô không dùng sức, chỉ cần
giãy nhẹ là có thể rút tay ra. Nhưng Lục Phồn không cử động, mặc cô nắm lấy,
hỏi: “Em vừa mới nói gì?”.
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“Sao anh lại giả bộ rồi?”.
“Không phải”.
Nghê Giản nhíu mày, không hiểu.
Lục Phồn hỏi: “Anh là gì của em?”.
“Sao? Anh là gì của em à? Anh là...”. Nghê Giản dừng một chút, khóe miệng
nhếch lên: “Bảo bối”.
“Nghê Giản”. Lục Phồn rút tay về, ôm lấy gương mặt Nghê Giản.
Nét mặt của anh rất trịnh trọng. Thậm chí có chút đau khổ.
Nghê Giản không đùa nữa. Cô nhẹ hít một hơi, nói: “Anh là chồng của em”.
Đúng, anh là chồng của em.
Không đơn giản chỉ là người chồng trên danh nghĩa pháp luật.
Nghê Giản bị tay anh trói buộc khó chịu, cô liền nhíu mày: “Có thể buông
em ra được không?”. Lục Phồn nới tay nhưng không buông hẳn, sau đó chuyển
sang nhấn đầu cô vào trong lòng mình. Rốt cuộc, mọi thống khổ đau đớn đều bị
ép xuống dưới, giờ đây anh chỉ muốn được dựa sát vào cô. Một câu nói của cô,
khiến anh đem toàn bộ những lời mình chuẩn bị cả đêm nuốt lại vào bụng.
Kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Suy cho cùng, anh vẫn không thể bỏ được
cô.
Im lặng ôm nhau một lúc lâu, Lục Phồn buông Nghê Giản ra, hai tay ôm
vòng qua người cô, bế lên ghế sofa.
Lúc anh đang định rút tay ra, một tay Nghê Giản liền ôm lấy cổ Lục Phồn.
Cô nhìn thẳng vào anh: “Lục Phồn, chúng ta còn một số việc chưa giải quyết rõ
ràng”.
Lục Phồn ngừng tay, môi mấp máy. Nghê Giản kéo môi mỉm cười thành
tiếng, ghé sát miệng anh, nói: “Đừng lo, tính của em trước”.
Cô cúi đầu sắp xếp suy nghĩ, lúc ngẩng lên ánh mắt rất bình tĩnh.
Cô kể lại quãng thời gian đi Mỹ, nhắc tới chuyện của Mai Ánh Thiên và
chuyện của Tô Khâm, vướng mắc bao năm như vậy, chỉ mất không đến hai
phút. Cuối cùng, Nghê Giản vẻ mặt hết sức bình thản tổng kết chớp nhoáng:
“Là vậy đấy, em yêu một người đàn ông, em theo đuổi anh ta, giờ không theo
đuổi nữa, kết thúc rồi”.
Cô thấp giọng, hỏi Lục Phồn: “Anh có gì muốn hỏi không?”.
Lục Phồn nhìn cô, không đáp. Cô nói rất ngắn gọn, nhưng anh không ngốc,
những gì trong chiếc hộp kia anh đã nhìn thấy rõ.
Nếu như không yêu thì sao phải giữ gìn cẩn thận đồ vật liên quan đến người
xưa cũ như vậy.
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Lục Phồn không hiểu gì về tình yêu, trước khi gặp Nghê Giản, cũng chưa
từng hiểu hết. Sau khi cả hai quấn lấy nhau, anh mới giật mình nhận ra cảm tình
đối với Tôn Linh Thục năm đó mờ mịt như thế nào.
Con người anh trở nên thực tế hơn khi ở bên Nghê Giản. Có mù quáng, có
tham lam, hiểu rõ nỗi nhớ nhung dày vò hao tổn, cũng như cảm nhận được
hương vị ghen tuông đốt cháy con tim. Biết để trong lòng cũng không có ý
nghĩa, nhưng đến cuối cùng, vẫn không thể kìm nén.
Sau khi im lặng hồi lâu, Lục Phồn chỉ hỏi một câu: “Giờ sao rồi, vẫn yêu
à?”.
Nghê Giản kéo cổ áo anh sát vào, cười khẽ: “Vẫn yêu thì quay lại tìm anh
làm gì?”.
Lục Phồn đã hiểu.
Nghê Giản thu hồi nụ cười, thở dài: “Được rồi, giờ đến lượt anh đấy”.
“Anh biết anh đã làm gì không?”. Cô vuốt ngón tay lên môi anh, nói:
“Không chào mà đi”.
Lục Phồn im lặng.
Nghê Giản cười như không cười: “Hôm đó em mua đồ ăn ngon, trở về
nhưng không thấy anh đâu, anh biết em đã nghĩ gì không?”.
Ánh mắt Lục Phồn tối đen, lắc đầu.
Nghê Giản nói tiếp: “Em nghĩ sẽ đi tìm anh, rồi bóp chết anh”.
Đôi môi Lục Phồn run rẩy, không biết trả lời sao. Nghê Giản ghé sát, mút
môi anh một cái rồi thối lui: “Nhưng em không ngờ”.
Cô cười, chậm rãi, dáng dấp vui vẻ biến mất: “Sau đó, em không tìm được
anh nữa”.
Nói xong câu này, ánh mắt cô đỏ lựng.
Lục Phồn giật mình.
Nghê Giản ngửa đầu, vừa nhìn anh, vừa nói từng chữ một: “Nếu có lần sau,
nếu còn có lần sau...”.
“Sẽ không có lần sau”. Lục Phồn lắc đầu: “Sẽ không có lần sau”.
Anh ôm siết lấy cô, hôn lên môi cô. Nghê Giản ôm anh, cánh tay phải vô
tình giơ lên, thoáng cái bị kéo căng. Cô rùng mình vì đau, hàm răng run rẩy, cắn
trúng đầu lưỡi Lục Phồn. Cô định rút lui nhưng Lục Phồn không chịu. Đầu lưỡi
nếm thấy vị mặn, Nghê Giản mút từng chút một, không biết để giúp anh cầm
máu, hay có ý định gì.
Lục Phồn bị kích lửa toàn thân, nhưng nghĩ đến bộ dạng của Nghê Giản lúc
này, anh miễn cưỡng rút lui. Lục Phồn hít sâu vài cái, hơi thở dần dần ổn định,
anh quan sát chiếc nẹp trên tay phải cô.
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“Rốt cuộc tay chân em bị sao vậy?”.
“Bị ngã đấy”.
“Ngã mà thành ra thế này?”.
“Vâng”. Nghê Giản nghiêm túc gật đầu: “Bị ngã hơi mạnh”.
Thấy Lục Phồn nhíu mày, cô nói: “Không sao đâu, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng là
ổn”.
Lục Phồn không nói lại cô.
Nghê Giản nhẹ giọng hỏi: “Buổi tối anh phải về sao?”.
Lục Phồn gật đầu.
“Xin phép nghỉ đến đây à?”.
“Không phải”. Lục Phồn đáp: “Hai tối nay anh không phải làm việc”.
“Vì sao?”. Nghê Giản hỏi xong, mắt sáng lên, tỏ như đã hiểu: “Bởi vì anh bị
thương à?”.
Lục Phồn gật đầu.
Nghê Giản nhìn chằm chằm vào trán anh, hỏi: “Bị lửa táp hay bị va đập?”.
“Bị tấm sắt rơi xuống va phải”.
Nghê Giản gật đầu, mấy giây sau, hỏi tiếp: “Đã hỗ trợ xong bên khu đang
phát triển chưa?”.
“Xong rồi”.
“Bọn anh...”. Nghê Giản suy nghĩ một chút, thu lại lời, không hỏi tiếp.
Nếu như đồng đội của anh đều bình an, vậy câu nói này có gì hay để hỏi chứ.
Nếu như...
Có hỏi câu đó hay không, đều không còn tác dụng.
Mười một giờ đêm, Lục Phồn rời khỏi nhà Nghê Giản, trở về đội.
Sau ngày nghỉ Tết âm lịch, các ngành nghề đi làm bình thường, mấy hôm
sau, đến ngày lễ tình nhân, trên đường phố thoang thoảng toàn mùi hoa hồng.
Sự kiện phát nổ ở khu đang phát triển Lâm Nguyên dần phai nhạt khỏi tầm
mắt của mọi người.
Đều là như thế.
Không phải nỗi đau của mọi người, nên quên rất nhanh.
Ngày lễ tình nhân, Lục Phồn không được nghỉ, cũng không có trong nội
thành, bọn họ phải lên núi trợ giúp bộ đội đặc công, đến tín hiệu điện thoại cũng
không bắt được.
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Nghê Giản không để tâm.
Ba giờ chiều Lục Phồn quay về đội, nhắn tin báo bình an cho Nghê Giản
biết.
Cuối tháng hai, Mai Ánh Thiên trở về. Lúc gặp nhau, Nghê Giản hỏi Mai
Ánh Thiên có thể tìm nhà giúp cô không.
Mai Ánh Thiên ngạc nhiên: “Chủ nhà cậu lại phá sản rồi à?”.
Nghê Giản bảo không phải.
“Tốt lắm, vậy sao lại đổi?”.
Nghê Giản đáp: “Không muốn ở đây nữa. Muốn mua nhà, thu ngắn khoảng
cách với Lục Phồn”.
“Mua nhà?”. Mai Ánh Thiên cười hứng thú: “Là ai năm đó phóng đãng
không muốn bị yêu đương trói buộc, nói không cần mua nhà, bảo bốn biển là
nhà, thuê khách sạn ở hết đời đấy?”.
Nghê Giản nhún nhún vai: “Mình nói à? Chả nhớ nữa”.
Mai Ánh Thiên thôi cười: “Vậy... nghiêm túc đấy à?”.
Nghê Giản gật đầu. Mai Ánh Thiên thở dài: “Nếu là bốn năm trước, có đánh
chết mình cũng không nghĩ cậu sẽ gặp phải kết cục như thế này”.
Nghê Giản cười cười: “Mình cũng không ngờ”.
Mai Ánh Thiên nhìn cô hai giây, hỏi nghiêm túc: “Chắc chắn... là yêu đấy
à?”.
“Ừ, chắc chắn”.

Chương 44

S

au năm mới, đội phòng cháy chữa cháy vẫn bận rộn như trước. Tết âm

lịch Lục Phồn đã được nghỉ phép nên suốt tháng hai anh đều ở trong đội đến
cuối tháng mới được nghỉ. Giống như năm ngoái, nghỉ là nghỉ phép tháng, từ
đầu đến cuối có chín ngày.
Chín giờ tối, Lục Phồn thu dọn xong quần áo, xách túi chạy xe đến chỗ Nghê
Giản.
Sau bữa cơm tối, thím Dư về nhà, Nghê Giản ở nhà một mình. Tĩnh dưỡng
gần một tháng, chân cô đã ổn nhưng tay vẫn chưa khỏi hoàn toàn.
Vết thương động gân động cốt nghỉ trăm ngày, cô bình phục khá tốt, không
còn cảm thấy đau, thanh nẹp đã được dỡ nhưng cánh tay không đủ lực, không
thể cầm bút vẽ truyện hàng ngày nên không thể nghĩ ra bất cứ thứ gì. Nghê Giản
vốn lười biếng, cô không cảm thấy khó chịu khi phải trải qua cuộc sống như
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vậy. Hàng ngày đọc sách, xem truyện tranh, buổi tối thi thoảng nhắn tin cho Lục
Phồn, rất có quy luật.
Giữa tháng, Trình Hồng đến, đương nhiên Nghê Giản không tránh được bị
mắng một trận. Cô ngoan ngoãn chịu đựng, không cãi, không chống đối. Đây
đều là việc nhỏ, không quan trọng.
Nhận được tin nhắn của Lục Phồn, Nghê Giản bắt đầu chờ. Anh xuất phát
lúc 9 giờ, lái xe đến mất một tiếng, cho nên phải đợi mất hai tiếng.
Nhưng hai tiếng này trôi qua hết sức chậm chạp.
9h30, Nghê Giản ra ban công thu quần áo chuẩn bị tắm rửa, một cơn gió thổi
tới, tạt nước vào người cô. Nghê Giản ló đầu, đưa tay ra ngoài cửa sổ.
Rõ ràng trời đang mưa.
Nghê Giản hơi lo lắng, không biết cơn mưa bắt đầu từ lúc nào, Lục Phồn đi
xe máy, không hiểu có mang theo áo mưa không.
Cô cầm điện thoại, định gửi tin hỏi anh, suy nghĩ một lúc lại thôi. Anh đang
lái xe trên đường, nhìn điện thoại không tiện.
Nghê Giản buông di động, rồi lại cầm lên nhìn giờ, vẫn còn 20 phút nữa, nếu
đường ngập nước, sẽ chậm hơn một chút.
Cô đứng dậy đi ra sân thượng, xem mưa đã ngớt hay chưa.
Đợi hơn 10 phút, mưa vẫn chưa có chiều hướng tạnh, ngược lại trút xuống
dữ dội hơn. Nghê Giản đóng cửa sổ, cầm ô xuống dưới lầu.
Từ xa, Lục Phồn đã nhìn thấy một người đang cầm ô đứng dưới đèn đường ở
cổng tiểu khu. Anh chạy xe lại gần, mới phát hiện người dưới màn mưa đó là
Nghê Giản.
Anh vừa dừng xe, Nghê Giản đã đi tới. Cô giương chiếc ô lên che, ngăn cách
làn mưa lạnh buốt. Lục Phồn lau mắt, cầm chiếc ô trong tay Nghê Giản,
nghiêng sang phía cô.
“Em ra ngoài làm gì?”.
Chiếc ô ngăn ánh sáng, Nghê Giản không nhìn rõ anh nói, đưa tay sờ người
anh, ướt đẫm. Cô cầm chặt chuôi ô, lớn tiếng nói: “Dắt xe đi, chúng ta về thôi”.
Lục Phồn buông tay, đẩy chiếc ô sang phía cô. Bước vào hành lang, Lục
Phồn cất xe cẩn thận, lôi trong cốp sau ra một túi quần áo, quay người thấy vai
trái của Nghê Giản ướt một mảng.
Anh nhíu mày: “Nhanh đi lên thay quần áo”.
Nghê Giản nhìn anh, gật đầu: “Vâng, nhanh đi thay thôi, anh cũng ướt sũng
rồi”.
Lục Phồn không trả lời, cầm chiếc ô trong tay cô, dắt cô vào thang máy.
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Sau khi vào nhà, Lục Phồn vào nhà tắm, lấy chiếc khăn khô quấn mặt và cổ
Nghê Giản lau một hồi rồi vất sang bên, tiếp đó cởi áo khoác của mình, đi ra sân
thượng, thu quần áo, đẩy cô vào nhà tắm: “Đi tắm đi”.
Nói xong, anh buông tay định đóng cửa.
Nghê Giản chặn anh lại, kéo mạnh một cái: “Cùng tắm đi”.
Nghê Giản mở nước ấm, khói trắng bay khắp phòng. Lục Phồn cởi quần áo
của cô, cũng cởi cả của mình, dòng nước ấm xối xuống, khiến anh nheo mắt
thoải mái. Tay phải của Nghê Giản vẫn chưa linh hoạt, chỉ có thể dùng một tay
để ôm lấy eo Lục Phồn.
Hương vị da thịt kề sát khó nói nên lời.
Lục Phồn khẽ vuốt tóc Nghê Giản, hôn lên gương mặt cô dưới dòng nước,
bàn tay chậm rãi vuốt ve cơ thể cô.
Nước lăn trên mặt cô, thấm ướt mắt.
“Lục Phồn...”. Cô khẽ gọi.
Lục Phồn mở mắt ra, cúi xuống nhìn cô. Khóe miệng Nghê Giản vểnh lên:
“Muốn em không?”.
Lục Phồn gật đầu: “Muốn”. Nghê Giản cười lớn, gương mặt xinh xắn bị
sương mù bao phủ.
Anh thành thật như vậy, thật khiến người ta hứng thú.
Không ban thưởng, sẽ áy náy.
Cô rủ mắt, cúi đầu, hôn lên vai anh, xuống chút nữa, đến ngực trái anh, đặt
môi lên, đầu lưỡi vòng quanh một điểm, liếm láp mút vào, không biết mệt mỏi.
Lục Phồn nhếch môi, cổ họng nóng rát, khó chịu hừ một tiếng. Cô giỏi trêu
người nhất, anh biết từ lâu. Lục Phồn rủ mắt, con ngươi đen nhánh nồng nàn.
Nghê Giản ngẩng đầu, nhìn anh, liếm đôi môi ửng đỏ, vùi đầu lần nữa.
Thắt lưng Lục Phồn căng cứng. Đầu Nghê Giản dần trượt xuống, tay di
chuyển sau lưng anh, lướt qua mông, đến đùi. Cô quỳ trên mặt đất, ôm chân
anh, miệng hôn men theo cơ bụng.
Chỗ của anh đã sớm vểnh lên. Nghê Giản ngẩng đầu nhìn anh, chạm phải
ánh mắt giống như lửa của anh, gương mặt không khỏi ửng hồng. Cô không
phải cô gái nhỏ không biết xấu hổ, làm kiểu chuyện này, vẫn căng thẳng như lần
đầu tiên.
Gặp quỷ rồi.
Nghê Giản chớp mắt mấy cái, không kịp nghĩ lung tung, miệng đã mút lên.
Lục Phồn giật mình, da đầu đột nhiên tê rần, đôi chân thon dài căng cứng run
rẩy. Nghê Giản vẫn không buông tha anh. Lục Phồn bị cô trêu chọc đến phát
điên, lý trí sụp đổ, vươn tay ôm lấy mông cô.
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Nghê Giản vòng tay quanh cổ anh.
Lục Phồn cắn miệng cô.
Một phần cơ thể anh tiến vào trong cô, kín kẽ. Sự gần gũi này khiến bọn họ
vô cùng thỏa mãn. Lục Phồn ôm Nghê Giản. Thân thể Nghê Giản mềm mại
quấn quít cùng anh.
Bọn họ hôn môi chậm rãi cẩn thận. Anh đâm từng phát từng phát vào người
cô, vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng. Đã lâu không gặp, giờ phút này chỉ có sự đồng
cảm chân thực, tan chảy như dòng nước.
Nhưng, trong lúc nguy cấp, cơ thể Lục Phồn bỗng run rẩy, bất ngờ rút lui.
“Anh làm gì...”. Cổ họng Nghê Giản khàn khàn.
Cô chịu không nổi, giận dữ lườm anh: “Bắt chước chòng ghẹo gì nữa? Tiến
vào đi”.
Lục Phồn không tiến vào. Anh thở gấp thả cô xuống, tắt vòi nước, cầm khăn
lau tóc lau người cho cô. Nghê Giản bất mãn, nắm chỗ đó của anh. Lục Phồn
run rẩy mãnh liệt. Cứ như vậy giao phó trong tay cô.
Nơi ấy vẫn đang vểnh lên.
Nghê Giản buồn cười, ra sức vuốt ve vật trong tay: “Đã như vậy rồi, anh
chịu đựng cái gì chứ? Tự làm khổ mình à?”.
Lục Phồn túm tay cô, kéo ra, cầm khăn tắm bọc cô vào, đi chân trần ra khỏi
phòng tắm.
Nghê Giản bị ôm lên trên giường. Lục Phồn giữ chặt chăn đắp lên người cô,
cơ thể để trần đi ra ngoài. Nghê Giản giận dữ, ngồi dậy: “Anh chạy đi đâu? Anh
thỏa mãn rồi nhưng em thì chưa.” Lục Phồn quay đầu, khuôn mặt ướt sũng hơi
nghiêm túc.
Anh nhìn cô, nói: “Anh ra ngoài một lúc”.
Nghê Giản bực mình, trong mắt bốc hỏa: “Đêm hôm khuya khoắt, ra ngoài
làm kẻ trộm à?”.
Lục Phồn không nhúc nhích, một lúc sau, đáp: “Không có mũ”.
Nghê Giản nghẹn họng.
“Em chờ một lát”. Lục Phồn mím môi: “Chỉ một lát thôi”.
Nghê Giản không lên tiếng, dõi mắt nhìn anh: “Anh lại đây”.
Lục Phồn không lại, Nghê Giản hít hai hơi, nheo mắt hỏi: “Sợ em ăn anh
à?”.
Lục Phồn: “...”.
Nghê Giản tiếp tục: “Anh lại đây, em không chạm vào anh đâu”.
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Anh đi tới.
Nghê Giản vẫy tay về phía anh: “Lại gần nữa đi”.
Lục Phồn dừng một chút, ngồi xuống mép giường: “Làm gì?”.
Nghê Giản không trả lời, khóe môi kéo ra, để lộ nụ cười thâm hiểm quyến
rũ. Thái dương Lục Phồn giật giật, chưa kịp phản ứng, Nghê Giản đã nhào đầu
về phía trước, như kỵ binh cưỡi lên người anh.
Lục Phồn giãy giụa. Nghê Giản phủ tay phải lên: “Tay em đau, anh cứ cử
động thử xem”.
Lục Phồn lập tức nằm im. Nghê Giản bật cười. Lục Phồn đen mặt: “Sao bảo
không đụng vào anh cơ mà?”.
Nghê Giản cau mày, cười xảo trá: “Em là người thế nào anh còn không biết
à? Đồ ngốc”.
“...”
Lục Phồn không phản đối. Nghê Giản rất đắc ý. Da mặt cô dày như vậy, anh
đâu phải đối thủ của cô.
Cô chậm rãi mơn man người anh, chỗ đó của Lục Phồn vẫn chưa mềm
xuống, chỉ một động tác như vậy, lại lập tức dồi dào sinh khí.
Anh không còn cách nào khác, đành khuyên nhủ: “Đừng làm rộn, đứng dậy
trước đã”.
Nghê Giản dõi theo lồng ngực trần của anh, vươn tay khẽ vuốt, ngước mắt
nói: “Anh hấp dẫn thế này, em dậy không nổi”.
Lục Phồn nắm tay cô: “Tiểu Giản, nghe lời”.
Nghê Giản dừng động tác, ngạc nhiên nhìn anh. Rõ ràng anh gọi cô là Tiểu
Giản. Giống như khi còn bé.
Nghê Giản sững sờ nhìn anh hồi lâu, nhíu mày: “Anh vẫn gọi em là Tiểu
Giản à?”.
Xem ra cô đối với anh, vẫn giống như một đứa trẻ.
Hừm, quả là lạ.
Lục Phồn im lặng.
Nghê Giản thu móng vuốt về, nhưng vẫn không thối lui, ngồi trên lưng anh,
rủ mắt hỏi: “Sao phải nhất định có mũ?”.
“Cho an toàn”. Lục Phồn đáp.
Nghê Giản cười nhạo: “Đây là ghét bỏ em mà”. Cô cố ý xuyên tạc ý của anh.
Quả nhiên, trông thấy sắc mặt anh thay đổi.
“Không phải”. Anh nghiêm túc nói: “Không ghét bỏ em”.
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Nghê Giản hầm hừ, hỏi: “Sợ em mang thai à?”.
Lục Phồn sau khi im lặng nhìn cô hồi lâu, anh gật đầu.
Nghê Giản khẽ cười, chầm chậm gọi: “Lục Phồn”. Lục Phồn nhìn cô. Nghê
Giản: “Nếu em có thai, anh định làm thế nào?”.
Lục Phồn hơi ngạc nhiên. Nghê Giản hỏi: “Bắt em phá thai à?”. Lục Phồn
giật mình, lắc mạnh đầu: “Sẽ không”.
“Vậy phải làm sao?”. Cô được đà, hỏi cho bằng ra đáp án.
Lục Phồn mấp máy môi, đôi mắt đen kịt thu lấy cô, nửa phút sau, khàn giọng
trả lời: “Em có muốn sinh không?”.
Nghê Giản thè lưỡi liếm môi: “Em muốn thì sao? Không muốn thì sao?”.
“Em muốn, thì để sinh. Em không muốn, thì không sinh nữa”.
Anh nói xong, im lặng nhìn cô, thẳng thắn thành thật, không chút né tránh.
Nghê Giản ngậm miệng nhìn anh, cúi đầu, hôn lên trán anh.
Lục Phồn thở gấp. Nhưng lần này, Nghê Giản rất thành thật.
Cô chỉ hôn một cái rồi lui, xong nhìn chằm chằm vào mắt anh, thấp giọng
nói: “Không phải ra ngoài nữa”.
Lục Phồn không nói gì.
Nghê Giản khẽ thở dài, sau đó mỉm cười: “Không có bao coi như xong, nếu
có, em sẽ bắt anh sinh”.
Con ngươi đen nhánh của Lục Phồn hơi mở to. Nghê Giản nhẹ nhàng vuốt
ve gương mặt anh. Ánh mắt Lục Phồn thêm nóng bỏng. Nghê Giản bị anh nhìn
đến phát sốt.
“Anh đang nhìn gì vậy?”. Cô hỏi.
“Nhìn em”.
Nghê Giản cười: “Lục Phồn, anh muốn em sinh con, đúng không?”.
Anh không đáp. Nghê Giản cũng không đợi đáp án của anh, cúi đầu hôn anh.
Cô hôn lên bộ ngực ấm áp của anh, nói: “Không cần cố kỵ nữa, chúng ta cứ
làm đi, Lục Phồn”.

www.vuilen.com

224

