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Phần 8
Chương 29
Gặp Lại Tô Thiên Triết

C

ao Giang Cảnh ở chỗ này rối rắm cảm giác của mình đối với Tiểu Hoa,

còn Tiểu Hoa hoàn toàn không biết. Lúc này Tiểu Hoa có chút khủng hoảng,
bởi vì vị hôn phu kiếp trước của cô lại bắt đầu theo đuổi cô. Trước kia cô hẳn là
2 năm sau mới thi đậu vào trường Bắc Đại, lúc cô học đại học năm 2 thì hắn
mới trong một lần về trường làm việc thì coi trọng cô, đời này ước chừng là
trước 4 năm.
Lại một lần nữa nhìn thấy Tô Thiên Triết làm cho Tiểu Hoa dường như có
cảm giác đã qua mấy đời, nghĩ đến lời ngon tiếng ngọt của hắn cũng nghĩ đến
dịu dàng săn sóc của hắn, lại nghĩ đến hắn hơi áy náy nói cho cô biết đứa nhỏ
của Trương Nguyệt Kỳ là của hắn. Tất cả mọi người đứng ở phía hắn giống
nhau cô đang cố tình gây sự. Tô Thiên Triết là người Tiểu Hoa từ khi sống lại
tới nay không mong muốn nhìn thấy nhất, là người mình từng coi là cứu rỗi,
cũng là người mình từ trước muốn dựa vào cả đời lại thương cô sâu nhất...
Mỗi một lần Tiểu Hoa nhìn thấy Tô Thiên Triết đều không có sắc mặt tốt.
Kỳ thật là cô không biết mình nên đối mặt với hắn như thế nào, bây giờ cô chỉ
muốn hắn trở thành người xa lạ cả đời không qua lại với nhau.
“Hiểu Hoa, học trường Tô là người xuất sắc như vậy cậu vì sao không thích
thế?” Thượng Ngữ có chút tò mò hỏi.
Khóe miệng Tiểu Hoa có chút run rẩy, dùng cách nói của mình trước sau
như một trả lời: “Các chị hai à, em gái tớ còn vị thành niên đó? Các cậu sao lại
một đám đều quan tâm đến chung thân đại sự của tớ vậy?”
Hồng Tư lại khinh bỉ nhìn Tiểu Hoa liếc mắt một cái nói: “Tớ nói hiện tại
trung học cơ sở hay trung học phổ thông đều nói chuyện yêu đương rồi đấy, cậu
không cần cả ngày lấy cớ cậu là vị thành niên như vậy, lại nói chỉ là yêu đương
ai nói nhất định phải kết hôn chứ?”
“Nhưng mà tớ không muốn nói. Nói yêu đương rất phí tinh lực, tớ đã đồng ý
với ba sẽ cố gắng học tập.” Tiểu Hoa trợn mắt một cái nói ra ba Giang.
Lưu Dao cười nói: “Hiểu Hoa chúng ta chưa đến tuổi hả? Quả thật có chút
nhỏ, hay là muốn ngoan ngoãn nghe lời ba nói đấy!”
Tiểu Hoa không để ý tới các cô hỏi: “Tớ muốn đi thư viện, các cậu có ai đi
không?”
Lưu Dao và Hồng Tư lắc đầu, Thượng Ngữ tỏ vẻ cô cũng muốn đi nên nói
Tiểu Hoa chờ mình một lát.
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Tiểu Hoa vẫn cố gắng trải qua cuộc sống đại học khiêm tốn của mình, ngoài
học tập thì về nhà ở bên ba, nhìn xem em trai. Tiểu Hoa đối với cuộc sống hiện
tại rất hài lòng không muốn làm cái gì thay đổi. Vì thế mặc kệ là Tô Thiên Triết
cũng tốt, Lý Hướng Dương cũng thế, Tiểu Hoa cũng không muốn làm cho bọn
họ ảnh hưởng đến cuộc sống hạnh phúc của mình.
Nhưng mà người trước mắt này giống như nghe không rõ ràng ý từ chối lắm,
Tiểu Hoa không lưu tình chút nào nói: “Học trưởng Tô, tôi có thể hỏi anh một
vấn đề được hay không?”
“Em nói đi.” Tô Thiên Triết sửng sốt nói.
“Anh có thể nói cho tôi biết tôi có điểm nào làm cho anh thích, anh cứ nói ra
để tôi sửa, có được hay không?” Tiểu Hoa không tiếng tức giận hỏi.
Tô Thiên Triết nhìn Tiểu Hoa có chút ngẩn người, hắn không rõ mình coi
như là bạch mã hoàng tử trong cảm nhận của các cô gái, vì sao cô gái nhỏ trước
mắt này lại không thích nhỉ? Chẳng lẽ thật sự bởi vì cô nói cô quá nhỏ, còn
không có xác lập ánh mắt thẩm mỹ của mình?
“Hiểu Hoa, anh là thật thích em, cho anh một cơ hội đi có được không?” Tô
Thiên Triết không thuận theo không khỏi đi đường vòng.
Tiểu Hoa không nói hai lời đi đến một bên quầy bán tạp hóa cầm lấy điện
thoại bấm số, sau khi thông thì trực tiếp nói cho Lâm Hạo Hiên biết mình bị vô
lại dây dưa, xin hắn giúp mình giải quyết. Tiểu Hoa nhớ rõ Tô Thiên Triết là
con của cô Lâm Hạo Hiên, hình như tương đối rất nghe lời Lâm Hạo Hiên nói.
“Học trưởng Tô, anh trai của tôi tìm anh.” Sau khi nói xong Tiểu Hoa đưa
điện thoại cho Tô Thiên Triết sau đó rời đi.
Lâm Hạo Hiên ở trong đầu kia điện thoại đang nghĩ tới tên khốn kiếp nào
dám dây dưa với em gái nuôi của mình. Tô Thiên Triết vừa nhận được điện
thoại thì lời mắng chửi vang lên: “Cậu có tật xấu phải không? Em gái tôi còn vị
thành niên, cậu cả ngày dây dưa với nó không phải bệnh gì chứ?”
“Không phải, anh trai, em là học trưởng của Hiểu Hoa, em là thật lòng thích
Hiểu Hoa, chuyện đó...” Tô Thiên Triết vội vàng giải thích nói.
“Tôi không quan tâm là thật lòng hay là giả ý, dù sao em gái tôi không thích
cậu nên cậu cách xa nó một chút, có phải là đàn ông hay không cứ bắt nạt cô gái
nhỏ nhà người ta thế?” Lâm Hạo Hiên cắt đứt lời nói của Tô Thiên Triết trách
móc.
Lúc này Tô Thiên Triết đột nhiên nghe ra tiếng từ điện thoại đầu bên kia rất
quen thuộc, vì thế hỏi: “Xin hỏi anh họ gì?”
“Ông đây tên là Lâm Hạo Hiên, thằng nhóc cậu nhớ kỹ cho tôi, lại dây dưa
em gái tôi nữa cậu cứ chờ tôi đó!” Lâm Hạo Hiên tiếp tục uy hiếp nói.
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“Anh Hiên, em là tiểu Triết...” Tô Thiên Triết nhìn bóng dáng Tiểu Hoa đi
rất xa bất đắc dĩ nói.
“Tiểu Triết? Thật sự là em hả? Em quấn lấy Hiểu Hoa làm gì?” Lâm Hạo
Hiên sửng sốt hỏi.
Tô Thiên Triết thở dài một hơi nói: “Em xem trọng cô ấy, muốn cô ấy làm
bạn gái của em...”
“Anh nói thằng nhóc em một ngày ở trường học làm gì thế? Tùy ý bắt nạt cô
gái nhỏ người ta, anh coi như biết Hiểu Hoa vì sao gọi điện thoại cho anh rồi.
Lần trước anh còn nói cho con bé biết vạn nhất ở trường học bị bắt nạt thì nói
lên tên của anh hoặc đi tìm em, vậy mà người khác không bắt nạt mà là em bắt
nạt?” Lâm Hạo Hiên cảm thấy mình nói mạnh miệng có chút tức giận.
“Anh Hiên...”

Chương 30
Thời Gian Trôi Qua Cực Nhanh

M

ã Hân kiên trì 3 ngày viết một bức thư gửi đến chỗ bộ đội của Cao

Giang Cảnh. Mặc dù cách viết văn không tệ nhưng mà Cao Giang Cảnh đã
muốn quên dáng vẻ của cô, vì thế khách khí trả lời tỏ vẻ hai người không hợp,
nói mình trước mắt cũng không có tính yêu đương.
Mã Hân sau khi nhận được thư thì có chút ảo não, cảm thấy Cao Giang Cảnh
có chút không hiểu phong tình, đành mang buồn rầu của mình nói cho bà mối
giới thiệu, lại từ bà mối rơi vào trong tai của dì nhỏ Cao Giang Cảnh.
Khó có được cô gái không tệ không để ý tới gương mặt than và thích cháu
ngoại trai nhà mình Lâm Tâm Vũ đương nhiên không buông tay. Trải qua ở
chung với Mã Hân bà cảm thấy cô gái này thật sự là một cô gái không tệ, vì thế
lập tức bày tỏ mình sẽ đứng về phe Mã Hân.
Vương Tử Nghiên trong khoảng thời gian này sau khi trải qua anh họ mình
nói bóng nói gió hiểu rõ về chuyện của Hiểu Hoa trong lòng có bao nhiêu để ý,
nói thật ra cô có ấn tượng với Hiểu Hoa thật sự rất tốt, hiếu thảo, hiểu chuyện
lại không yếu ớt, ngoại trừ tuổi hơi chênh lệch một chút thì cô nhìn không ra
Tiểu Hoa và anh họ nhà mình có cái gì không thích hợp. Lại nói dường như thật
sự chiếm tiện nghi anh họ nhà mình.
Sau khi Vương Tử Nghiên suy nghĩ thông suốt bây giờ còn phải chờ anh họ
nhà mình thông suốt, thuận tiện tăng cường liên lạc với Hiểu Hoa. Sau khi lấy
bảo đảm Hiểu Hoa bây giờ còn không có tâm tư yêu đương thì chờ xem cuộc
vui. Thấy mẹ có chút nhiệt tình muốn mời Mã Hân cùng nhau đi dạo phố, ở
trong lòng Vương Tử Nghiên thì Mã Hân chính là người thứ ba phá hỏng anh
họ nhà mình và Hiểu Hoa, cho nên đối với cô ta không có gì hòa nhã.
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“Con đứa nhỏ này, sao lại như vậy? Về sau nếu thành người một nhà con sẽ
làm cho Tiểu Cảnh không đến nhà nữa?” Sau khi Mã Hân đi rồi thì Lâm Tâm
Vũ mắng lớn con gái của mình.
Vương Tử Nghiên trợn mắt một cái nói: “Mẹ ơi! Con nói mẹ là mẹ ruột của
con, mẹ là dì ruột của anh Cảnh mà! Mẹ lại không nhìn ra được anh Cảnh không
thích cô ta hả?”
“Tình cảm là cần cọ sát.” Lâm Tâm Vũ kiên trì nói.
Vương Tử Nghiên không khách khí châm chọc nói: “Anh Cảnh hiện tại đã
có người trong lòng, mẹ lại tham gia đi phá...”
“Người trong lòng? Người nào? Đang làm gì?” Lâm Tâm Vũ vội vàng hỏi.
Vương Tử Nghiên cắn môi nói: “Anh Cảnh trước mắt hình như là đang yêu
thầm, mẹ, mẹ cũng đừng nói ra ngoài đó?”
Mắt của Lâm Tâm Vũ sáng lên, cháu ngoại trai nhà mình có người yêu
thầm? Vì thế hưng phấn khác thường nói: “Con gái ngoan, con nói cho mẹ biết,
mẹ bảo đảm sẽ không nói cho người khác biết, thật đó!”
“Nhưng vấn đề là anh Cảnh giống như còn không biết mình thích người ta,
chỉ là một mặt quan tâm. Nếu không phải anh Cảnh đối xử với cô ấy tốt hơn con
nhiều, con có chút ghen tỵ nếu không còn không thể biết được đấy!” Vương Tử
Nghiên cười nói.
Lâm Tâm Vũ lôi kéo tay con gái, vội vàng hỏi: “Con gái! Con đó! Cũng
đừng mua cái nút được không? Mẹ thật sự muốn biết.”
Vương Tử Nghiên suy nghĩ một chút nói: “Con trước hết sẽ không nói cho
mẹ biết đó là ai, sáng mai dẫn mẹ đi xem trước một chút, buổi sáng cô ấy
thường tập thể dục buổi sáng...”
Lâm Tâm Vũ suy nghĩ một chút rồi gật đầu, vui sướng hài lòng trở về phòng
thu xếp chọn quần áo buổi sáng muốn mặc tập thể dục, cần phải cho vợ tương
lai của cháu ngoại trai một ấn tượng tốt.
“Mẹ, mẹ còn chưa có nấu cơm đấy?” Vương Tử Nghiên nhìn thấy sắp đến
giờ ăn cơm mà mẹ dường như không có ý nấu gì cho mình ăn vì thế hỏi.
Lâm Tâm Vũ khoát tay nói: “Chuyện gì? Con gọi thức ăn bán bên ngoài đi!”
Nói xong thì ngâm nga đóng cửa phòng.
Vương Tử Nghiên nhún nhún vai, bất đắc dĩ mang giày đi qua nhà Tiểu Hoa
ăn ké. Bây giờ xem ra Tiểu Hoa và anh họ nhà mình mà thành thì mình sẽ
không lo không có cơm ăn nữa. Về phần bà mẹ thì mua thức ăn bên ngoài cho
bà ăn vậy!
Sáng sớm ngày hôm sau, chưa đến 4 giờ thì Vương Tử Nghiên đã bị mẹ
hưng phấn kêu thức dậy. Hai người nhìn thời gian, dưới chuyện mẹ không
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ngừng thúc giục thì vẫn phải chờ đến lúc 5 giờ 15 phút thì Vương Tử Nghiên
mới thay quần áo tập thể dục, đánh răng rửa mặt một chút mới chuẩn bị ra cửa.
Hai người một đường chạy đến chỗ công viên Tiểu Hoa thường xuyên luyện
tập. Lúc hai người đến thì bọn người Tiểu Hoa còn chưa có đến, hai người đợi
một lát đến lúc gần đến 6 giờ thì Tiểu Hoa và ba cùng em trai mới chậm rãi
chạy đến trong công viên tụ họp bạn bè cùng nhau luyện tập buổi sáng, mọi
người cùng nhau đánh Thái cực.
“Chính là cô gái đứng đầu đánh Thái cực kia.” Vương Tử Nghiên cũng học
một chút, theo phía sau quơ tay múa chân lặng lẽ nói với mẹ.
Lúc này, Tiểu Hoa vừa vặn quay đầu thấy Vương Tử Nghiên trong nháy mắt
cười với cô. Lâm Tâm Vũ có chút ngây người, nghĩ rằng ánh mắt cháu ngoại
trai nhà mình quả thật là không tệ mà!
Luyện tập đại khái khoảng 40 phút vừa đúng lúc kết thúc, Tiểu Hoa đi tới
cười hỏi: “Không phải không thích dậy sớm hả? Sao hôm nay còn tới vậy?”
Vương Tử Nghiên nhìn mắt mẹ mình cười nói: “Tớ làm sao có thể bỏ được
giường ấm áp thoải mái của tớ chứ, còn không phải mẹ tớ cảm thấy mình gần
đây có chút mập sợ ba tớ ghét bỏ, cho nên buộc tớ dậy tập thể dục buổi sáng
cùng bà. Tớ nghĩ dù sao cậu mỗi ngày đều vận động, vận động xong mới trở về
trường học. Vì thế nghĩ dẫn mẹ cao quý của tớ đến giao cho cậu giúp tớ chăm
sóc một chút.”
“Được! Chào dì, dì khỏe chứ?” Tiểu Hoa vừa nghe Vương Tử Nghiên nói
mẹ cô ở đây thì vội quay đầu tới chào hỏi.
“Xin chào, dì vẫn khỏe, cháu là gì của Tử Nghiên chúng ta vậy?” Lâm Tâm
Vũ hỏi.
Tiểu Hoa cười nói: “Chúng cháu là bạn học trung học phổ thông, kiêm bạn
tốt. Thưa dì, cháu tên là Giang Hiểu Hoa, người đàn ông trung niên mặc quần
áo giống cháu là ba của cháu, một người khác là em trai của cháu Giang Lâm.”
“Giang Hiểu Hoa?” Lâm Tâm Vũ giật mình nói, đây là đứa nhỏ cháu ngoại
trai nhà mình thường treo ở trên môi ư? Xem cách nói chuyện rất thành thục.
Tiểu Hoa nghe được nghi vấn vội hỏi: “Dì biết cháu hả?”
“Hở! Tiểu Cảnh nhà chúng ta có nói qua cháu, chuyện đó... chuyện đó... tiểu
Cảnh chính là anh họ của Tử Nghiên.” Lâm Tâm Vũ vội vàng trả lời.
Tiểu Hoa vừa nghe Cao Giang Cảnh bị người gọi như vậy cười trộm nói:
“Ha ha! Cháu biết anh Cao còn sớm hơn Tử Nghiên nữa đấy! Anh Cao đối xử
với cháu rất tốt, giống như anh trai ruột vậy.”
“Hiểu Hoa, chúng ta có thể không ở lại chỗ này nói đến việc nhà được
không? Ngày hôm qua cậu không phải nói sáng nay có nấu cháo hả?” Vương
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Tử Nghiên cảm thấy ở nơi tập thể dục buổi sáng này nói chuyện phiếm có chút
kỳ quái vì thế nói.
Tiểu Hoa gật đầu một cái dặn Tiểu Hổ một tiếng, dặn nó một lát tự mình về
nhà rồi mang theo Vương Tử Nghiên và mẹ cô về nhà mình.
“Ngày hôm qua con chính là ăn cơm ở nhà Hiểu Hoa à?” Lâm Tâm Vũ vốn
muốn giúp một tay kết quả nhìn thấy Tiểu Hoa nhanh nhẹn nhanh chóng và kỹ
thuật dùng dao của cô cảm thấy có chút ngượng ngùng.
Vương Tử Nghiên gật đầu nói: “Đúng vậy! Mẹ không thấy anh Cảnh lúc
nghỉ dường như cũng không ăn cơm ở trong nhà hả?”
Khóe miệng của Lâm Tâm Vũ giật giật, nhìn con gái nhà mình có chút chỉ
tiếc rèn sắt không thành thép nói: “Con còn không học một chút? Về sau sao có
thể lập gia đình được?”
“Mẹ cũng không biết nấu cơm, ba con không phải cũng cưới mẹ à, mẹ cứ
yên tâm đi con cũng sẽ gả ra ngoài được.” Vương Tử Nghiên không thèm để ý
nói, cùng lắm thì về sau ở gần nhà anh Cảnh một chút.
Một bữa cơm của Tiểu Hoa đã mua chuộc được Lâm Tâm Vũ, vì thế mặc dù
cảm thấy Tiểu Hoa có chút nhỏ nhưng mà kiên định. Cho rằng cháu ngoại trai
nhà mình đợi 2 năm tuyệt đối không thua thiệt, đối với Mã Hân cũng từ từ phai
nhạt xuống.


 

T

hời gian vội vàng 2 năm rất nhanh đã trôi qua, Tiểu Hoa 18 tuổi duyên

dáng yêu kiều, hơn 2 năm học văn học tu dưỡng làm cho cô càng trở nên trầm
ổn, không chỉ là gương mặt xinh đẹp cộng thêm khí chất thanh lịch, ngược lại
càng thêm làm cho người chú ý. Lúc nói chuyện phiếm với Hạ Đồng thì thường
xuyên được Hạ Đồng hâm mộ nói cô có khí chất mỹ nữ.
Lý Minh Ngọc lúc này cũng đã lớn lên, 2 năm này từ khi biết mình có người
chị thì Lý Minh Ngọc thường xuyên hỏi thăm về Hiểu Hoa, nhìn cô tập thể dục
buổi sáng ở công viên, nhìn cô chăm sóc Tiểu Hổ, nhìn sự ưu tú của cô... trong
lòng Lý Minh Ngọc có chút ghen tỵ. Vì sao chị mình không thể sống ở bên cạnh
mình chứ? Cũng là em trai sao lại khác biệt lớn như thế chứ? Nghĩ đến đây Lý
Minh Ngọc đối với cha có chút bất mãn, cảm thấy cha không có làm tròn nghĩa
vụ chăm sóc nuôi dưỡng con gái của mình. Từ nhỏ hắn vẫn sùng bái cha, lại bị
hắn phát hiện kỳ thật ông là người không có trách nhiệm làm Lý Minh Ngọc rất
khổ sở. Bởi vì việc này là ông nội nói cho hắn biết, hắn cảm thấy mình và ông
nội có cùng tiếng nói chung, thường xuyên ở lại trong nhà ông nội mà rất ít về
nhà mình.
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Lưu Nhã phát hiện con mình khác thường thì nói bóng nói gió thật lâu cũng
không có được tin tức gì có ích, ngược lại Lý Hướng Dương cũng chỉ biết nói
đứa nhỏ đến thời kỳ phản nghịch, cũng không dám quá mức cưỡng cầu nó về
nhà.
“Chị, chị nhìn xem tên kia sao lại ở một bên nhìn, hắn mỗi ngày đều đến,
không mệt sao?” Lúc Tiểu Hổ vận động một lát thì lại thấy Lý Minh Ngọc ở
một bên nhìn, thấp giọng nghi ngờ nói với Tiểu Hoa.
Tiểu Hoa liếc mắt vừa nhìn thấy thì thở dài một hơi, đi lên phía trước nói:
“Tập thể dục buổi sáng chỉ là muốn luyện tập sức khỏe, cậu cả ngày nhìn thấy
thì cũng nhớ đúng không, còn lãng phí thời gian làm gì, cùng luyện đi?”
Lý Minh Ngọc sau khi nghe xong Tiểu Hoa nói thì mắt sáng lên vui vẻ đi
theo bọn họ luyện tập. Thái độ của Lý Minh Ngọc muốn học làm cho Tiểu Hoa
có chút không biết xử lý. Cô biết mình là tuyệt đối không muốn lại có dính líu
gì đến người nhà họ Lý, nhưng nhìn thấy thiếu niên này hồn nhiên còn có chút
non nớt Tiểu Hoa có chút không đành lòng nói lời tàn nhẫn.
Tiểu Hoa cảm thấy nếu thái độ của Lý Minh Ngọc đối với mình kém hơn
một chút thì mình giải quyết trọn vẹn. Hiện tại bộ dạng này làm cho mình có
chút vô thố, nhưng là chỉ trong chớp mắt nhìn thấy Tiểu Hổ sáng ngời tươi cười
thì Tiểu Hoa quyết định mình không thể mềm lòng. Cho nên dù Lý Minh Ngọc
mỗi ngày đi theo một nhà ba người của Tiểu Hoa, ngoại trừ cùng nhau tập thể
dục buổi sáng thì Tiểu Hoa đối với hắn cũng chỉ là thản nhiên không có bày tỏ
gì đặc biệt. Vì vậy giống như hắn chỉ là người bình thường cùng nhau luyện tập
buổi sáng mà thôi.
Trong 2 năm ở trong nhà em gái mình và dì nhỏ trêu chọc thì Cao Giang
Cảnh đã sớm hiểu được tâm tư của mình. Sau khi hiểu được anh lại một lần nữa
dứt khoát từ chối Mã Hân, tỏ vẻ mình và cô tuyệt đối không khả năng.
Có đôi khi Cao Giang Cảnh cũng hiểu được mình nghe lừa gạt, nhưng coi
trọng cô gái nhỏ người ta chính là loại tình yêu loại này, đã đến thì không thể
nào kháng cự, người ở nhà khuyên can an ủi nhưng Cao Giang Cảnh quyết định
thử một lần.
Cao Giang Cảnh chưa bao giờ theo đuổi người nào nên có chút không biết
nên làm thế nào, chỉ là làm hết khả năng lúc nghỉ phép thì lui tới trước mặt Tiểu
Hoa giúp cô làm một ít chuyện nhà, giúp ba Giang nhập rau dưa hoa quả vào,
nhảy lên nhảy xuống giúp cô làm chút việc dọn dẹp. Vương Tử Nghiên nhìn chỉ
cảm thấy anh đến nhà Tiểu Hoa làm nghĩa vụ lao động thì khóe miệng co rút.
Sau đó đã trở thành bạn bè với Hạ Đồng hai người vừa méo mó vừa thông suốt.
Hạ Đồng rốt cục sau khi năm tròn 18 tuổi thì không có lý do gì từ chối Lý
Hạo Nam, lại bị người lợi hại khó chơi không có cách nào thoát, ‘cố mà làm’
hai người tìm hiểu. Nhưng mà nhìn dáng vẻ hạnh phúc của cô Tiểu Hoa không
có một chút nhìn ra được bộ dáng khó xử. Bởi vì thường xuyên đến nhà Tiểu
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Hoa nên Vương Tử Nghiên cũng gánh vác gánh nặng giúp anh họ coi chừng chị
dâu họ, hai người lại đều là tính tình hoạt bát nên không quá hai câu đã trở
thành bạn tốt. Bởi vậy đã biết anh họ nhà Vương Tử Nghiên thích Tiểu Hoa,
dưới sự thuyết phục của cô thì Hiểu Hoa đã đồng ý cho anh một cơ hội theo
đuổi Hoa Hoa yêu mến nhà mình.

Chương 31
Tỏ Tình

C

ao Giang Cảnh về nhà nghĩ cất đồ đạc rồi đi đến nhà Tiểu Hoa. Khi anh

đến nhà Tiểu Hoa thì Tiểu Hoa đang luyện chữ, nhìn thấy Tiểu Hoa trong lòng
anh ấm áp lại không thể nói rõ thỏa mãn. Tiểu Hoa viết một nét cuối cùng sau
đó nhấc bút lông lên để sang một bên, hài lòng nhìn thành quả hôm nay nâng
lên một nụ cười nhỏ, ngẩng đầu duỗi cái thắt lưng lười.
“Anh Cảnh, anh đã đến rồi hả?” Hiện tại đứa nhỏ nào trong nhà cũng theo
Vương Tử Nghiên gọi anh là anh Cảnh, Tiểu Hoa cũng không ngoại lệ.
Cao Giang Cảnh nhìn thấy Tiểu Hoa cười thì ngây người một hồi, sau đó nhẹ
nhàng nói: “Hôm nay không có việc gì nên tới đây xem một chút.”
“Anh Cảnh, em vẫn muốn hỏi anh sao 2 năm này dì Lâm không sắp xếp xem
mắt cho anh nữa?” Tiểu Hoa đi đóng cửa sổ lại, vừa đi ra rửa tay vừa nói.
Trên mặt Cao Giang Cảnh vừa nhếch lên nụ cười thì xụ xuống, có chút khàn
khàn hỏi: “Em rất hy vọng anh kết hôn sinh con hả?”
Tiểu Hoa lắc đầu, vẫy vẫy nước trên tay rồi lè lưỡi, có chút ngượng ngùng
nói: “Đương nhiên em không hy vọng, anh Cảnh tốt như vậy em cũng không
biết có ai có thể xứng với anh. Bây giờ anh lại giúp nhà em nhiều việc như vậy,
thỉnh thoảng em cũng muốn anh Cảnh yêu đương nhưng như vậy sẽ không có
thời gian lại đây. Em rất ích kỷ phải không? Bất quá cũng không thể vì chuyện
riêng của bản thân mình làm trễ nải anh, đúng không?”
Cao Giang Cảnh bình tĩnh nhìn Tiểu Hoa nhưng mà Tiểu Hoa cũng không có
nhìn anh, thật lâu sau mới thở dài một hơi nói: “Không có việc gì! Em không có
làm trễ nải anh, không cần lo lắng.”
“Nhưng mà anh Cảnh cũng phải suy tính...” Tiểu Hoa còn chưa có nói xong
thì ngoài cửa lại truyền đến tiếng gõ cửa.
Cao Giang Cảnh không để ý đến Tiểu Hoa mà đi ra mở cửa, nghĩ nhất định
là người không quen vì người quen đến bình thường dường như cũng không gõ
cửa. Cao Giang Cảnh vừa mở cửa ra thì đập vào mắt đầu tiên là một bó hoa
hồng đỏ thật to.
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“Hiểu Hoa, bây giờ anh theo đuổi em, em sẽ không lấy cớ năm nay chưa đủ
tuổi để ngăn cản anh chứ?” Phía sau hoa hồng truyền đến giọng nói của một
người đàn ông.
Cao Giang Cảnh đẩy hoa hồng ra một phen rồi lớn tiếng hỏi: “Cậu là ai?”
Người tới thấy không phải Tiểu Hoa vội vàng hỏi: “Giang Hiểu Hoa có ở
nhà không? Làm phiền anh gọi cô ấy ra một chút!”
Tiểu Hoa lúc này nghe được động tĩnh cũng đi tới, nhìn thấy Tô Thiên Triết
cầm hoa hồng thì trợn mắt trợn nói: “Học trưởng Tô, sao anh lại đến đây?”
Vừa thấy đến Tiểu Hoa thì Tô Thiên Triết không để ý tới Cao Giang Cảnh,
trực tiếp cười đưa hoa hồng cho Tiểu Hoa nói: “Hiểu Hoa, anh muốn theo đuổi
em, xin em cho anh một cơ hội đi!”
Tiểu Hoa thở dài một hơi, lạnh nhạt nói: “Học trưởng, chúng ta không hợp.”
“Sao lại không hợp? Trước đó em nói tuổi còn nhỏ không muốn yêu đương,
bây giờ em đã trưởng thành, sao lại có thể còn không hợp?” Tô Thiên Triết vội
vàng hỏi, 2 năm như vậy hắn cũng đã quen mấy người bạn gái nhưng vẫn không
có cách nào quên Giang Hiểu Hoa. Hắn tự thấy là mình diện mạo, gia thế, tính
tình cũng không tệ, Giang Hiểu Hoa còn muốn cái gì nữa?
Tiểu Hoa im lặng, trong trí nhớ là Lý Đại Lộ nói cho mình biết ông có một
cháu ngoại của chiến hữu rất tốt coi trọng mình, muốn để cho hai người thử tìm
hiểu một chút. Lúc ấy Tô Thiên Triết cũng không có đuổi theo mình như thế, cô
vẫn không biết rõ Tô Thiên Triết rốt cuộc coi trọng mình hay không mà có thể
quen với cô nhiều năm như vậy. Nhưng mà kiếp này cô thật sự không muốn lại
có bất cứ dính dáng gì đến hắn nữa, nhìn Cao Giang Cảnh bên cạnh khéo léo
linh động kéo cánh tay của Cao Giang Cảnh, chớp mắt đưa tình với anh nói:
“Anh Cảnh, giao cho anh đó!”
“Hiểu Hoa! Anh ta là gì của em?” Tô Thiên Triết lúc này mới chú ý tới Cao
Giang Cảnh một bên, vừa rồi chẳng qua nhìn thấy không phải là Giang Hiểu
Hoa cho nên căn bản không chú ý. Bây giờ cảm thấy không đúng thì Giang
Hiểu Hoa lại thế nào kéo cánh tay của anh ta.
“Ảnh là bạn trai của tôi!” Tiểu Hoa trực tiếp trả lời hắn.
Tô Thiên Triết nhìn kỹ Cao Giang Cảnh, không có dáng vẻ đẹp trai như
mình, mặc cũng chỉ là quần áo vận động bình thường nhưng thoạt nhìn có chút
đần độn, Giang Hiểu Hoa sao lại coi trọng người đàn ông như vậy?
Vốn là lúc Tiểu Hoa kéo cánh tay của mình thì Cao Giang Cảnh cứng đơ cả
người, nhưng lại nghe thấy Tiểu Hoa nói mình là bạn trai của cô thì Cao Giang
Cảnh cũng không biết nên làm cái gì bây giờ? Mặc dù cũng biết đây đều là giả
nhưng mà không thể đè nén được hưng phấn từ đáy lòng truyền đến. Mới vừa
có chút hoàn hồn kết quả lại nhìn thấy Tô Thiên Triết hơi khinh bỉ nhìn mình, vì
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thế trừng mắt nhìn giống như nghiêm khắc nhìn lính mới lớn lối của anh hỏi:
“Cậu này, cậu còn có chuyện gì không?”
Ánh mắt nghiêm khắc của Cao Giang Cảnh làm cho Tô Thiên Triết có chút
giật mình, nhưng mà chính hắn cũng là từ nhỏ được chuyện bên ngoài dạy bảo
lớn lên. Mặc dù có chút hoảng sợ cũng không có bao nhiêu sợ hãi nói thẳng:
“Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu(1). Hiểu Hoa đáng giá gặp người tốt hơn.”
“Hừ! Ý của cậu nói là cậu chính là người rất tốt kia chứ gì?” Cao Giang
Cảnh chất vấn.
Tô Thiên Triết hít sâu một hơi chậm rãi nói: “Như anh nhìn thấy, tôi tự nhận
là cũng không tệ lắm. Tuổi trẻ, đẹp trai, tự nhận là cũng có chút tài hoa, gia thế
cũng không tệ, tôi cảm thấy tôi có tự tin cho rằng tôi là lựa chọn tốt nhất!”
Cao Giang Cảnh nheo mắt lại, từ lúc người đàn ông này đến nghe Giang
Hiểu Hoa gọi hắn là học trưởng Tô thì mình đã biết là ai? Nhiều năm qua như
vậy vẫn có người mặt dày theo đuổi, Vương Tử Nghiên cũng nói qua cho mình
biết đặc biệt là người này, không phải là em họ của Lâm Hạo Hiên sao? Nói đến
thân phận thì ngay cả Lâm Hạo Hiên cũng kém hơn mình, huống chi người
trước mắt này. Nhưng mà trong lúc mình một lòng xây dựng sự nghiệp của
người đàn ông thì có người khác xông đến. Lúc trước người đàn ông này ngoại
trừ tuổi thích hợp hơn mình thì cũng không có gì tài giỏi.
Tiểu Hoa nhìn hai người cùng trừng mắt nhìn đối phương thì không nói lời
nào lôi kéo Cao Giang Cảnh.
Cao Giang Cảnh quay đầu lại mấp máy miệng nói: “Chuyện yêu đương này
không thể nhìn gia thế, số tuổi, tài văn chương và diện mạo... Muốn xem chính
là lựa chọn của đối phương. Hiểu Hoa nếu đã chọn tôi không có chọn cậu như
vậy thì trên người tôi nhất định có chỗ làm cho cô ấy động lòng yêu thích. Cho
dù cậu là người đàn ông ưu tú tốt nhất trên đời này thì Hiểu Hoa không thích
cậu cũng có biện pháp gì? Cô ấy đã là bạn gái của tôi.”
Tô Thiên Triết nghẹn lời, hỏi lại Tiểu Hoa: “Hiểu Hoa, em thật sự thích hắn
hả?”
Tiểu Hoa vội vàng gật đầu một cái nói: “Rất thích!”
Tô Thiên Triết nghe xong sau đó có chút chán chường xoay người nói: “Chỉ
cần hai người chưa có kết hôn thì tôi vẫn còn có hy vọng.”
“Anh...” Tiểu Hoa thật sự không biết nên nói cái gì im lặng đóng cửa lại bất
lực nói: “Cảm ơn anh Cảnh! Làm phiền anh rồi!”
“Không cần cảm ơn! Hiểu Hoa, nhìn dáng vẻ của hắn dường như không có ý
buông tha, tiếp theo em định làm gì?” Cao Giang Cảnh nhìn bộ dáng này của
Tiểu Hoa có chút đau lòng.
Tiểu Hoa thở dài nói: “Không buông? Có thể không buông? Nếu không thì
tìm anh Hạo Hiên? Hắn dù sao cũng là em họ của anh Hạo Hiên!”
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“Đây cũng không phải là kế hoạch gì lâu dài, thằng Hiên chỉ có thể can thiệp
nhất thời cũng không thể can thiệp được một đời.” Cao Giang Cảnh nói.
Tiểu Hoa nhìn anh hỏi: “Vậy anh Cảnh có biện pháp nào không? Em thật sự
là không thể nào ở chung một chỗ với hắn!”
Cao Giang Cảnh bị Tiểu Hoa nhìn chằm chằm mặt có chút nóng lên, lắp bắp
nói: “Nếu không... nếu không... nếu không em tìm bạn trai đi!”
Tiểu Hoa bĩu môi có chút mất hứng nói: “Không phải là không đối tượng ư?
Đến chỗ nào tìm bạn trai đây? Nếu không anh Cảnh giới thiệu cho em một
người đi?”
Cao Giang Cảnh chán nản bất đắc dĩ hỏi: “Em có điều kiện gì không?”
“Ừm! Muốn hiếu thảo, còn muốn rất tốt với em, những thứ khác cũng không
có điều kiện gì. Yêu cầu của em cũng không cao lắm phải không?” Tiểu Hoa
suy nghĩ một hồi trả lời.
Cao Giang Cảnh nghĩ thầm: ‘Chẳng lẽ anh bất hiếu hả? Chẳng lẽ anh đối xử
với em không tốt sao? Tại sao em lại không có nghĩ tới anh chứ? Quên đi! Ít
nhất cô không có yêu cầu khác.’
“Hoa Hoa à! Tớ cảm thấy cậu không cần anh Cảnh giúp cậu tìm đâu.” Lúc
này Hạ Đồng đẩy cửa đi vào, vừa tới cửa thì chợt nghe thấy Tiểu Hoa nói mình
muốn tìm bạn trai, vì thế nghe xong 2 câu thì đẩy cửa vào. Hạ Đồng nhìn Tiểu
Hoa còn nói: “Còn để cho anh Cảnh tìm cho cậu cái gì chứ? Anh Cảnh đối xử
với cậu cũng tốt lại hiếu thảo, một đối tượng thật tốt đứng ở trước mặt cậu như
vậy còn muốn đi tìm ai nữa?”
Vành tai của Tiểu Hoa hơi đỏ lên có chút ngượng ngùng nói: “Anh Cảnh
mới chướng mắt tớ đấy! Cậu đừng nói là...”
“Anh Cảnh, anh có coi trọng Hoa Hoa của chúng em hay không nói một câu
đi? Nếu chướng mắt ngày mai em để cho Hạo Nam giới thiệu cho Tiểu Hoa,
khối trên của bọn họ trên cơ bản tất cả đều là đàn ông!” Hạ Đồng cảm thấy cảm
giác yêu đương cũng không tệ lắm, vì thế hy vọng mỗi người bên cạnh mình
đều có thể có loại hạnh phúc này. Lại nói sau khi cô quan sát Cao Giang Cảnh
cũng quả thật không tệ, hẳn là sẽ không bắt nạt Tiểu Hoa.
“Hạ Đồng!” Tiểu Hoa tức giận quát: “Cậu rốt cuộc ở đây nói bậy bạ gì đó?”
“Để ý!” Cao Giang Cảnh đột nhiên nói.
Tiểu Hoa đột nhiên sửng sốt, khuôn mặt nhỏ nhắn căng đỏ bừng không biết
nên nói cái gì. Hạ Đồng nói: “Chuyện đó, tớ đi ra đầu đường mua chút đồ ăn vặt
đây!” Nói xong cũng bỏ đi.
“Anh Cảnh... anh...” Tiểu Hoa chần chờ hỏi, sẽ không phải là ý như mình
nghĩ chứ?
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Cao Giang Cảnh cắn răng một cái, hiện tại quả thật là lúc nên nói rõ ràng, về
sau còn không chừng có thằng nhóc con kia coi trọng Tiểu Hoa nữa! Vì thế cân
nhắc một chút từ ngữ nói: “Chuyện đó… Hiểu Hoa… anh... anh... chuyện đó…
chúng ta quen nhau đi!”
Tiểu Hoa yên lặng một lát hỏi: “Anh thích em?”
Cao Giang Cảnh gật đầu một cái.
Tiểu Hoa đột nhiên có chút không biết làm sao, cô vẫn xem Cao Giang Cảnh
như anh trai. Bây giờ đột nhiên bị tỏ tình không biết làm sao.
“Hiểu Hoa, em có thể suy nghĩ cho anh một cơ hội được không, thật sự
không được cũng không có vấn đề gì!” Cao Giang Cảnh có chút chua xót nói.
Tiểu Hoa ngẩng đầu nhìn anh nói: “Cao Giang Cảnh, em vẫn xem anh như
anh trai, nhưng mà em đồng ý từ giờ trở đi xem anh trở thành một đối tượng suy
nghĩ thật kỹ, có được không?”
Vốn lúc nghe được từ anh trai thì Cao Giang Cảnh dường như đã muốn tuyệt
vọng, nhưng mà lại nghe thấy Tiểu Hoa nói đồng ý suy nghĩ thì lòng lại dâng
lên.
Buổi tối Tiểu Hoa kể chuyện này cho ba biết, ba Giang nói với cô: “Thật sự
chúng ta đều nhìn ra được Tiểu Cao thích con. Chẳng qua là nó chưa nói nên ba
cũng coi như không biết. Đối tượng nào là chuyện tình cảm của hai người. Nếu
con đã đồng ý rồi thì hãy suy nghĩ kỹ một chút. Mặc kệ sự lựa chọn của con như
thế nào thì ba đều ủng hộ con!”
Tiểu Hoa nằm ở trên giường lăn qua lộn lại nghĩ mình và Cao Giang Cảnh
quen biết, chung đụng, từng ly từng tí trong cuộc sống, nghĩ đến mình và Cao
Giang Cảnh đặt chung một chỗ mặc dù mình còn chưa có cảm giác khác nhưng
mà không cảm giác chán ghét là được!
Ghi chú:
1. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu: ý nói người con gái xinh đẹp, thướt
tha, dịu dàng, nết na, đức hạnh, thì người con trai bậc quân tử luôn mong muốn
tìm kiếm để sánh đôi, lấy làm vợ.

Chương 32
Tình Yêu Của Mẹ

K

ể từ sau khi Cao Giang Cảnh tỏ tình với Tiểu Hoa thì Tiểu Hoa bắt đầu

dùng ánh mắt đàn ông nhìn anh. Anh không phải rất tuấn tú, thậm chí thoạt nhìn
còn có một chút đần độn, cũng không phải biết rất nhiều lời. Nhưng mà anh
luôn làm được nhiều hơn nói, đối với mình và người nhà cũng rất tốt. Quan
trọng nhất là anh cũng không miễn cưỡng mình.
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Càng hiểu rõ về Cao Giang Cảnh thì Tiểu Hoa càng cảm thấy anh là người
có thể dựa vào khó có được, chẳng qua mình cứ như vậy chấp nhận anh đối với
anh có công bằng hay không? Tiểu Hoa có phiền não bình thường đều nhờ ba
Giang cố vấn.
“Mẹ con lúc đó mang thai con cũng không có yêu ba, bà cũng cảm thấy rất
áy náy với ba cho nên sau khi cưới cố gắng yêu ba mới có cuộc sống hạnh phúc
sau này. Thật sự ba cũng không có để ý mẹ con nói chỉ là lợi dụng ba, chẳng
qua là có thể bảo vệ bà thì ba cũng cảm thấy rất hạnh phúc.” Ba Giang cũng
không có trả lời vấn đề của Tiểu Hoa mà ngược lại nói.
Tiểu Hoa sống lại quá trễ nên không có thể cứu sống mẹ vẫn thật đáng tiếc,
vì thế buồn bực nói: “Ba, nếu con có thể trở về sớm một chút có phải mẹ sẽ
không rời khỏi chúng ta hay không?”
Ba Giang lắc đầu nói: “Thật sự ba vẫn cảm thấy con trở về là bởi vì mẹ của
con. Mẹ con nhìn thấy ba và Tiểu Hổ sống quá khổ cho nên mới làm cho con
trở về, ba vẫn nghĩ như vậy. Cho nên con không cần tự trách mình, con đã làm
rất tốt...”
Tiểu Hoa tựa đầu vào trên bả vai của ba Giang có chút lo lắng hỏi: “Ba, ba
nói Cao Giang Cảnh sẽ vẫn yêu thích con giống như ba yêu thích mẹ hay
không?”
“Tình cảm là cần phải kinh doanh, con bỏ ra, nó cũng bỏ ra thì các con mới
có thể có hạnh phúc!” Ba Giang ôm nửa người Tiểu Hoa nói.
Tiểu Hoa suy tư thật lâu cô không nghĩ sẽ buông tha cho người đàn ông Cao
Giang Cảnh này. Cho dù hiện tại tự mình biết mình cũng không thương anh,
nhưng mà cô tin chắc chỉ cần Cao Giang Cảnh vẫn không thay đổi tình cảm
dành cho mình thì mình khẳng định sẽ động lòng.
Tiểu Hoa nhìn Cao Giang Cảnh đánh quyền với Tiểu Hổ không có một tia
không kiên nhẫn thì quyết định.
Lúc chạng vạng Cao Giang Cảnh phải đi về thì Tiểu Hoa cùng đi ra công
viên với anh, ngồi ở ghế dài công viên Tiểu Hoa suy tư thật lâu mới hỏi: “Anh
Cảnh, anh sẽ vẫn luôn đối xử tốt với em như vậy được không?”
Cao Giang Cảnh gật đầu một cái.
Tiểu Hoa một hồi lâu cũng không nói gì, lúc Cao Giang Cảnh dường như
không chịu nổi loại yên lặng này thì cô mới chậm rãi nói: “Tình yêu là cái gì?
Em vẫn nghĩ đến tình yêu sẽ không rơi xuống người em.”
“Hiểu Hoa em...” Cao Giang Cảnh có chút đau lòng nghe giọng nói đầy cô
đơn của cô.
Tiểu Hoa ngăn cản anh tiếp tục nói: “Mẹ em sinh ra ở một nhà nông rất bình
thường, nhưng mà chính là trong nhà bình thường như thế dáng vẻ của mẹ lại
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rất đẹp. Cho nên từ nhỏ được lớn lên ở trong tiếng nịnh hót và cùng hâm mộ
nên mẹ rất là kiêu ngạo, mẹ đi học cũng không tệ. Trước năm đó mẹ tốt nghiệp
trung học phổ thông, mẹ vốn cảm thấy đàn ông nông thôn không thể thỏa mãn
với khát vọng sống và tình yêu tốt đẹp của mình. Mẹ vẫn cảm thấy mình không
giống người bình thường vì thế luôn khinh thường những anh nông dân thô lỗ
thường xuyên quấn quýt bên cạnh mẹ, trong đó lại bao gồm cả ba.”
Nói tới đây, Tiểu Hoa dừng một chút rồi tiếp tục nói: “Trong lúc đó, chỗ
nông thôn của mẹ có một nhóm người thành phố xuống nông thôn. Trong đó có
một người tên là Lý Hướng Dương người Bắc Kinh, dáng vẻ của ông rất tuấn
tú, sáng như ánh mặt trời, hơn nữa lại hiểu biết rất nhiều, thỉnh thoảng cùng mẹ
nói chuyện ngoài núi, nói chuyện trong thành phố... cứ như vậy mẹ từ từ chìm
đắm vào. Mẹ cảm thấy Lý Hướng Dương là người đàn ông thích hợp nhất của
mình. Đương nhiên mẹ giản dị, trí tuệ, xinh đẹp... cũng hấp dẫn Lý Hướng
Dương. Lý Hướng Dương ở nông thôn không đợi mấy năm thì từ trong miệng
người nhà biết được muốn thi lại tốt nghiệp trung học phổ thông. Vì thế ông
nóng lòng rời đi liều mạng đi đọc cuối cùng lại thi về Bắc Kinh, tình yêu cuồng
nhiệt lúc đầu gặp nhau của nam nữ không cam lòng cứ như vậy chia tay. Trong
lúc người nhà phản đối thì Lý Hướng Dương vẫn cùng mẹ kết hôn rồi mang
theo mẹ cùng nhau trở lại Bắc Kinh.”
“Nhưng mà không được vài năm thì một lần ba vào thành phố mua đồ thì
phát hiện cô gái mình từng thích qua có cuộc sống rất vất vả. Vì thế ba lại giúp
mẹ, khi đó bụng của mẹ đã phình to, bên trong đã có em. Từ trong vài lời của
mẹ thì ba biết được sau khi bà gả cho Lý Hướng Dương cũng không hạnh phúc,
cho dù đã kết hôn nhưng mà không có ai thừa nhận hôn nhân của bọn họ. Mẹ từ
nông thôn vào thành phố và người trong thành phố có vẻ không hợp nhau, càng
là như thế mẹ lại càng tự ti. Nhưng mà lúc ấy chỉ có duy nhất là Lý Hướng
Dương có thể an ủi mẹ nhưng lại ở trong trường học trải qua cuộc sống học sinh
của ông. Lúc vừa mới bắt đầu thì Lý Hướng Dương còn an ủi mẹ, nhưng mà
dần dần cuộc sống đại học muôn màu muôn vẻ và kiến thức học vô tận hoàn
toàn làm cho ông say mê, ông rốt cuộc không rảnh bận tâm mẹ. Mẹ mỗi lần bày
tỏ đều làm cho ông rất phiền chán, dần dần ông lại viện lý do việc học mà
chuyển đến ký túc xá trong trường học ở. Hành động này của ông chọc cho bà
nội em vốn không thích mẹ lại đối với mẹ càng thêm chán ghét. Không có bạn
bè, không có người nhà, người yêu cũng không có ở bên cạnh nên mẹ từ từ héo
rũ. Lúc này Lý Hướng Dương lại đi thân thiết với một cô bạn học cùng trường,
thậm chí bà nội cũng biết nhưng bọn họ đều gạt mẹ. Lúc mẹ phát hiện thì Lý
Hướng Dương và cô bạn học kia đã nảy sinh ra cảm tình, mẹ em là người kiêu
ngạo khi biết chồng mình thay lòng đổi dạ, biết ba mẹ chồng mình không thích
thì mẹ dứt khoát đưa ra ly hôn. Nhưng mà lúc ly hôn mẹ cũng không biết trong
bụng của mẹ đã có em, mẹ từ chối nhà họ Lý giúp đỡ một mình về quê hương.
Lúc này hôn nhân thất bại còn mang thai nên mẹ căn bản không dám về nhà, chỉ
có thể tránh ở trên huyện nghĩ chờ đến khi em sinh ra thì lại tính đường về sau.
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Lúc này ba xuất hiện, ba lấy lý do không muốn cho em có xuất thân không tốt
nên cầu hôn mẹ.”
Cao Giang Cảnh thật không ngờ Tiểu Hoa có thân thế như vậy, rất là đau
lòng nhìn cô gái yếu ớt trước mắt này, vươn tay ôm lấy cô vào trong lòng mình.
Dùng cách của mình an ủi cô.
“Tình cảm của mẹ dành cho ba là sau khi kết hôn, trong cuộc sống chung từ
từ bồi dưỡng ra. Ba giúp mẹ lấy được tha thứ của ông bà ngoại, giúp nuôi
dưỡng chăm sóc hai ông bà trước lúc lâm chung, đối xử với mẹ vô cùng săn sóc,
mẹ mới chậm rãi yêu ba. Cũng vì ba có thể có đứa nhỏ thật sự của mình mà bất
chấp thân thể suy yếu sinh ra em trai. Ba cũng vì mẹ càng thêm yêu thương
cưng chiều em. Trước khi em 9 tuổi, em trải qua cuộc sống không thể kém hơn
người trong thành phố bao nhiêu, đó là thời khắc hạnh phúc nhất trong cuộc
sống của em. Nhưng chỉ có kia một năm ba sinh bệnh, mẹ vì chăm sóc cho ba
lúc vào núi hái thuốc thì không cẩn thận lăn xuống từ trên sườn núi...” Tiểu Hoa
nói tới đây có chút nghẹn ngào.
Cao Giang Cảnh lấy khăn giấy từ trong túi quần ra giúp cô lau nước mắt.
“Trước khi mẹ lâm chung từng nói với em, gả cho ba là hạnh phúc nhất mà
cả đời này mẹ đã lựa chọn. Mẹ còn nói làm người phải tự biết mình, không cần
luôn tham vọng quá cao. Mẹ còn nói, con gái phải gả cho người chồng có thân
phận tương đương với mình mới có tiếng nói chung... Mẹ nói, bà yêu ba!” Tiểu
Hoa nói xong trực tiếp nhìn chằm chằm Cao Giang Cảnh hỏi: “Anh Cảnh, anh
vẫn sẽ đối xử tốt với em như vậy hả? Cho dù bây giờ em không có yêu anh, anh
cũng đồng ý cho em thời gian ư? Cho dù thời gian này bao lâu anh cũng đồng ý
chờ em sao?”
Cao Giang Cảnh vui vẻ, không dám tin tưởng muốn xác nhận lại: “Anh đồng
ý thì em có phải cũng đồng ý ở chung một chỗ với anh hay không?”
Tiểu Hoa gật đầu một cái nói: “Ở chung với em một chỗ rất phiền phức, em
có rất nhiều chuyện, thân thế, chuyện nhà cũng rất phức tạp. Em sẽ không nhận
cha ruột em, anh cũng sẽ không miễn cưỡng em có phải hay không? Em không
muốn lại dính líu gì đến nhà bọn họ nữa, anh cũng đồng ý theo em, sẽ không
cảm thấy em không lương thiện chứ?”
Cao Giang Cảnh nhìn ra Tiểu Hoa bất an nên đặt hai tay khoát lên hai bờ vai
của Tiểu Hoa, nghiêm túc nói với cô: “Hiểu Hoa, anh muốn ở chung một chỗ
với em, sẽ tôn trọng lựa chọn của em. Lại nói chuyện nhà cha ruột của em vốn
nên để cho tự em giải quyết. Yêu cũng được, hận cũng được, đây đều là sự lựa
chọn của em, anh cũng sẽ ủng hộ em. Huống chi em chẳng qua là không muốn
quan tâm bọn họ mà thôi. Chuyện này cũng không quá đáng, có phải không?”
“Anh Cảnh, anh cẩn thận suy nghĩ lại cho kỹ, ở chung với em một chỗ sẽ rất
phiền toái, không chỉ có muốn chăm sóc ba và em trai còn có nhiều chuyện
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phiền lòng như vậy, em... không muốn anh hối hận.” Tiểu Hoa một lần nữa xác
nhận.
Cao Giang Cảnh không có trả lời vấn đề của Tiểu Hoa mà vươn tay nắm tay
cô nói: “Anh đưa em về nhà, bạn gái của anh!”
Nghe xong lời của anh Tiểu Hoa biết anh cũng không ngại, vì thế mặc anh
nắm tay mình đưa về nhà.
Cao Giang Cảnh ở bộ đội bề bộn nhiều việc nhưng mà lúc có thời gian rảnh
rỗi thì anh sẽ tìm Tiểu Hoa. Hai người không có hương vị kích tình nhưng bắt
đầu ở chung rất là ấm áp, bình thản. Có đôi khi chẳng qua là nắm tay đi dạo một
vòng ở trong công viên thì Cao Giang Cảnh đã rất vui vẻ. Anh rất thích cảm
giác đan xen 10 ngón tay với Tiểu Hoa.
Đối với Tiểu Hoa thì Cao Giang Cảnh cũng sẽ không chỉ một mặt yêu
thương cưng chiều, một chút hành vi của Tiểu Hoa nói ví dụ như mùa đông lớn
muốn ăn kem ly, mùa hè ăn mặc quá mức mát mẻ thì Cao Giang Cảnh đều sẽ
biểu đạt bất mãn của mình, lời lẽ nghiêm khắc từ chối. Nhưng mà Tiểu Hoa đủ
loại yêu cầu tình thú, nói ví dụ như chuyện chụp hình lưu niệm v.v... Mặc dù
không phải rất thích nhưng anh cũng sẽ phối hợp, chụp xong còn chọn một tấm
thích nhất nhét vào trong ví tiền của mình.
“Hoa Hoa, cậu và anh Cảnh làm cho tớ nghĩ giống như vợ chồng già sống
chung thật nhiều năm đấy!” Hạ Đồng nhìn hai người ở chung cảm khái nói.
Tiểu Hoa cười nói: “Vậy cậu và Hạo Nam không phải càng giống à? Các cậu
đã ở chung nhiều năm như vậy mà!”
“Thật buồn nôn mà, hai cô gái đang yêu đương kia, không cần ở bên cạnh
kích thích người cô đơn là tớ đây! Buồn nôn muốn chết!” Vương Tử Nghiên đá
đá Hạ Đồng bất mãn nói. Không phải là không muốn đá Tiểu Hoa, bởi vì lần
trước cô ngắt Tiểu Hoa một cái sau đó anh họ nhà mình lại liếc mình vài cái nữa
đấy!
“Chẳng lẽ cậu lại không tò mò Tiểu Hoa và anh Cảnh thân thiết như thế nào
hả?” Hạ Đồng đá lại cô hỏi.
Vương Tử Nghiên gật đầu một cái nói: “Tớ đương nhiên muốn biết, nhưng
mà bọn họ không nói chúng ta làm sao biết được? Chẳng lẽ nghiêm hình tra
tấn?” Nói xong Vương Tử Nghiên làm bộ hung ác xoa cổ tay của mình.
Tiểu Hoa vội nói: “Chính là như các cậu nhìn thấy vậy đó! Không có gì
khác.”
Hạ Đồng ngạc nhiên nói: “Không phải chứ? Không có hôn hay ôm một cái
hả?”
“Loại chuyện như vậy làm sao phải nói cho các cậu chứ? Các cậu cũng quá
nhiều chuyện rồi!” Tiểu Hoa than thở nói. Thật sự Cao Giang Cảnh có cõng
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mình, ôm qua mình, ngược lại là không có hôn qua mình. Tiểu Hoa vuốt cằm
âm thầm suy đoán: ‘Chẳng lẽ mình không có sức quyến rũ ư?’
“Đồng Đồng, không cần hỏi nữa, cậu không thấy đang trở về chỗ cũ hả?”
Vương Tử Nghiên trêu ghẹo nói, nhân cơ hội ngăn cản không hỏi tiếp nữa. Dù
sao một người là anh họ nhà mình, một người là chị dâu họ tương lai, chuyện đó
cũng không thể đắc tội được đâu!
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