Tác Giả: Hoàng Thu Dung – Hoàng Anh Thư

TA MÃI DẤU YÊU

PHẦN 1

U

i… cha!

Kèm theo tiếng hét của Gia Hân là tia nước bắn lên người, làm bộ com lê
màu xanh nhạt của cô bỗng chốc ngả sang màu đất đỏ.
Đưa tay phủi lia lịa, mấy chỗ nước bám trên người, Gia Hân đưa mắt nhìn
chiếc xe du lịch vừa trờ vào sân.
Cánh cửa xe xịch mở, Gia Hân nhìn thấy đôi chân thon thả trắng ngần trên
đôi guốc cao gót vừa đặt nhẹ xuống đất.
Chắc chắn là một cô gái đẹp. Gia Hân ngẩn đầu lên, cô tròn mắt trước một
cô gái rất đẹp, rất ấn tượng.
Chiếc đầm hai dây màu đen satin dài đến gối làm tăng làn da vốn trắng mịn
của cô. Mái tóc dài hình chiếc lá phủ bờ vai, đôi môi đỏ với cặp kính đen to nằm
trên sóng mũi cao ngạo nghễ. Gia Hân ngơ ngẩn nhìn cô ta không chớp mắt.
Cô ta khẽ nhìn Gia Hân rồi cẩn thận từng bước một trên đôi guốc cao gót
như sợ sự dơ bẩn của mặt đường lem nhem sau cơn mưa.
Gia Hân chờ đợi một cử chỉ, một câu xin lỗi từ cô gái lạ, nhưng cô vẫn phớt
lờ. Giận quá Gia Hân hét lớn:
- Cô kia!
Cô gái đứng lại, Gia Hân sấn tới:
- Cô có biết phép lịch sự không?
Cô ta khẽ nhún vai rồi bước đi thật tự nhiên như không có gì xảy ra. Mặt Gia
Hân đỏ bừng lên vì giận, cô nói với theo:
- Đúng là có sắc mà không có hương thật đáng tiếc?
Cô gái dừng bước quay lạì, đưa tay gỡ kính ra. Gia Hân cảm nhận được đôi
mắt cô ta cũng không kém thân hình cô ta. Thật hoàn hảo.
- Cô vừa nói gì hả?
Gia Hân không vì ngưỡng mộ cái đẹp mà quên sự thiệt thòi của mình. Cô trả
lời:
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- Tôi nói cô đó, cô có biết lái xe không hả?
Cô gái nghiêng đầu:
- Cô muốn kiểm tra bằng lái của tôi à? Xin lỗi, cô không có chức năng đó.
- Nhưng tôi là nạn nhân của cô.
Cô gái ngơ ngác:
- Tôi lái xe an toàn đâu có gây tai nạn mà cô bảo mình là nạn nhân?
Gia Hân tức giận thật sự trước cách nói chuyện ngang phè của cô ta. Giọng
cô gay gắt:
- Cô chạy xe làm nước bắn lên người tôi thế này, mà đến một câu xin lỗi cô
cũng không có được à?
Cô gái cười khẽ:
- Tự cái sân có ổ gà, tự cô đi đúng vào lúc xe tôi vào sân, tôi đâu có lấy tay
tát nước vào người cô mà cô bảo là lỗi của tôi.
Mặt Gia Hân từ đỏ chuyển sang tái nhợt:
- Cô… ăn nói ngang ngược.
Cô gái chẳng kém:
- Người ngang ngược chính là cô. Cô định ăn vạ hay làm tiền tôi hả?
Gia Hân uất ức, cô co chân sút đống nước bẩn còn trũng lại vào người cô ta.
Cô ta hét toáng lên:
- Á!
Cánh cửa phòng gíám đốc xịch mở ra. Gia Hân còn chưa kịp hiểu chuyện gì
thì cô đã hứng trọn cái tát như trời giáng. Cô lảo đảo. Lại chưa kịp nhìn ra ai đã
tát mình, cô đã nghe quát:
- Mau đến xin lỗi cô ấy.
Gia hân ôm một bên má rát bỏng, quay lưng bỏ đi. Bàn tay như giọng kìm
bấu chặt vào vai cô đau điếng:
- Đây là thái độ gì hả?
Gia Hân hất tay người đó ra giọng cô cộc lốc:
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- Thái độ của kẻ không biết rõ sự việc đã ức hiếp người khác.
Tiếng quát tháo vẫn lấn áp Gia Hân:
- Đây là mệnh lệnh. Cô phải thi hành, còn có ý kiến gì phản ánh sau.
Gia Hân quay phắt người lại, mắt cô như có lửa:
- Ở đây chỉ có giám đốc mới có quyền ra lệnh cho tôi và tôi thi hành khi đó
là công việc của công ty. Còn anh là ai hả?
Cô gái nắm tay anh ta, giọng ngọt ngào:
- Cô ấy không biết chuyện, anh bỏ qua đi Tuấn.
Tuấn rút chiếc khăn tay từ túi quần ân cần lau mấy chỗ dơ bẩn trên cánh tay,
ống chân cho cô gái. Giọng anh dứt khoát:
- Anh phải bắt cô ta xin lỗi em.
Cô gái nũng nịu:
- Người ta có biết anh là ai đâu mà anh ra lệnh cho người ta. Làm con trai
giám đốc như anh thật là mất mặt.
Gia Hân giật mình, anh ta là Quốc Tuấn con trai độc nhất của ông Quốc
Vương. Người sắp về làm giám đốc công ty đây sao. Lần này coi bộ cô thất
nghiệp đến nơi rồi đây.
Giọng Quốc Tuấn rít lên:
- Cô làm ở bộ phận nào?
Gia Hân đáp cứng cỏi:
- Chuyện đó không liên quan gì đến anh.
Tuấn xẵng giọng:
- Trước khi tôi muốn sa thải nhân viên, tôi cần phải biết rõ tên và chức vụ.
Gia Hân nóng mặt:
- Anh sa thải tôi vì lý do gì?
- Làm trái mệnh lệnh.
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Gia Hân thấy mình bị xúc phạm quá đáng. Cô không còn tự chủ bản thân.
Giọng cô đầy thách thức:
- Nếu như anh cho là mình đúng thì tùy anh xử sự. Tôi không thể hạ mình
làm một chuyện ngu xuẩn như vậy.
Biết Gia Hân không phải người dễ ức hiếp nên cô gái kéo tay Quốc Tuấn:
- Anh Tuấn, em còn hẹn cơm trưa với bạn bè nữa đó. Bỏ qua đi anh.
Khẽ liếc Gia Hân, Quốc Tuấn dịu giọng:
- Nể tình Phương Uyên tôi bỏ qua chuyện này. Từ nay cô nên có thái độ hòa
nhã một chút. Đừng để người khác đánh giá nhân viên công ty Quốc Vương
kém văn hóa.
Gia Hân giận cành hông, cô muốn hét vào mặt anh ta là chính anh ta phải
học thái độ lịch sự tối thiểu. Nhưng nghĩ sao cô lại thôi.
Nhìn anh ta dìu Phương Uyên từng bước một đi vào phòng, dành cho giám
đốc. Gia Hân uất nghẹn ở cổ. Nhìn bộ đồ lấm lem màu đất đỏ cô tức điên cả
người. Đôi chân cô sút mạnh vào liên tiếp vào trũng nước chỉ một thoáng chiếc
xe du lịch màu đen của Phương Uyên loang lổ.
Gia Hân hầm hầm đi vào phòng, Hiểu Phương vừa nhìn thấy đã la lên:
- Trời ơi! Mi sao vậy hả?
Gia Hân buông người xuống ghế, giọng hờn dỗi:
- Xui xẻo, gặp ma.
Hiểu Phương nhìn nhớn nhác:
- Ma đâu?
Gia Hân chợt hạ giọng:
- Mi có biết con trai giám đốc không Hiểu Phương?
Hiểu Phương gật đầu:
- Sao hả?
- Hắn từ đâu đến vậy?
Hiểu Phương cười cười:
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- Ta nghe nói hắn từ nước ngoài về, người đẹp trai, hào hoa, lịch sự…
Hiểu Phương chưa nói hết câu đã nhìn thấy cái bĩu môi của Gia Hân:
- Đồ Việt kiều dỏm.
Hiểu Phương cau mày:
- Mi sao vậy, làm như mi hiểu rõ hắn lắm vậy.
Gia Hân buông một câu:
- Con nhà giàu, ở ngoại quốc đa số là công tử bột, chỉ giỏi tài ăn chơi, trác
táng làm sao hiểu hết hai chữ lịch sự.
Hiểu Phương hoảng hất:
- Ma mà mi nói chẳng lẽ là là...
Gia Hân cộc lốc:
- Là hắn đó.
Hiểu Phương ngẩn người:
- Hắn chọc giận mi? Ủa, không, mi đụng độ với hắn?
Gia Hân xoa xoa lên má:
- Người gì độc tài, ở ngoại quốc mà không biết tôn trọng phụ nữ.
Hiểu Phương kêu lên:
- Đã xảy ra chuyện gì hả? Hắn sàm sỡ với mi à?
Gia Hân thấy quê quê khi Phương nhìn bộ đồ lấm lem của mình tỏ ý nghi
ngờ. Cô lườm bạn rồi kể lại sự việc cho Hiểu Phương nghe.
Hiểu Phương lắc đầu:
- Lần này coi bộ mi bị sao chổi chiếu tướng rồi khó lòng mà ngốc đầu lên
nổi.
Giọng Gia Hân chắc nịch:
- Chuyện hôm nay ta không bỏ qua đâu.
Hiểu Phương nói nhỏ:
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- Người ta là giám đốc tương lai, mi đừng có lấy trứng chọi đá.
- Nhưng ta đâu có lỗi.
- Muốn xuôi chèo mát mái, phải biết nhịn nhục.
Chuông điện thoại đổ, Hiểu Phương nghe xong, cô thông báo:
- Đầu giờ chiều họp toàn công ty, ta thấy sao chổi của mi bắt đầu le lói rồi
đó.
- Để xem hắn làm gì ta.
- Đơn giản, sa thải mi.
Gia Hân cắn môi:
- Ta cũng không có hứng thú làm việc cho một tên giám đốc độc quyền, độc
tài như hắn.
Cửa phòng bật mở, sao chổi mà Hiểu Phương nói hiên ngang đi vào. Gia
Hân cúi thấp đầu tránh cái nhìn như soi mói của anh ta.
Nhìn lướt lên bộ đồ dính đầy nước bẩn của Gia Hân, anh ta hỏi:
- Có phải cô làm dơ chiếc xe của Phương Uyên?
Gia Hân không đáp, cô cầm cây bút màu lia đầy trên trang giấy. Quốc Tuấn
đập một cái ''rầm'' lên bàn, anh quát:
- Con người cô nhỏ mọn, cá nhân. Một chuyện nhỏ như vậy mà cũng không
biết nhẫn nhịn.
Gia Hân quắc mắt:
- Một chuyện nhỏ như thế mà anh xử lý không xong thì làm sao làm được
chuyện lớn. Đừng khinh chuyện nhỏ, lỗ nhỏ có thể làm đắm thuyền. Nó sẽ dìm
anh chết vì tính coi thường người khác.
Quốc Tuấn nhìn sâu vào mắt cô:
- Cô đã từng làm việc ở đâu? Và làm mỗi chỗ được bao lâu? Với cái tính khí
thế này tôi nghĩ chắc không quá vài hôm.
Gia Hân chẳng chịu thua:
- Xin báo cho anh thất vọng, tôi ra trường và vào làm ở đây đã hai năm rồi.
www.vuilen.com

6

Tác Giả: Hoàng Thu Dung – Hoàng Anh Thư

TA MÃI DẤU YÊU

Giọng Tuấn mai mỉa:
- Ba tôi chịu bỏ tiền ra mướn cô để bây giờ được cô ăn nói như thế với con
trai của ông ấy à?
- Tôi đến đây làm theo nghiệp vụ chuyên môn của mình. Tôi không có bổn
phận trách nhiệm phải hầu hạ hay nghe lời người khác.
Quốc Tuấn gật gù:
- Không ai bảo cô hầu hạ nhưng cô mau xuống dưới mà khắc phục hậu quả
việc làm thiếu tế nhị của cô đi.
Gia Hân bặm môi, bao nhiêu uất ức cứ dâng lên tắt nghẹn ở cổ. Quốc Tuấn
lại hét vào mặt cô:
- Cô có nghe không?
Gia Hân vứt cây bút xuống bàn, đùng đùng bỏ đi. Giọng Tuấn đuổi theo sau
lưng cô:
- Tôi không muốn nhân viên của tôi sau này có thái độ vô phép như cô.
Gia Hân xuống sân, cô kéo ống nước xịt túi bụi lên chiếc xe của Phương
Uyên. Cả người cô ướt sũng, Hiểu Phương trên lầu nhìn cô qua khung cửa sổ
thầm lo lắng cho cô.
Nhìn khuôn mặt lầm lì, sủng nưởc không ai đoán được là nó có hòa lẫn nước
mắt của cô không.
Giọng Quốc Tuấn giễu cợt:
- Không phục hả?
Phương Uyên la chí chóe:
- Anh Tuấn, không được đâu, em phải đem ra tiệm rửa thôi, kẻo ba mẹ la em
chết.
Giọng Tuấn rõ to:
- Không sao, lát nữa em đem ra tiệm rửa lại, tốn bao nhiêu tiền báo lại, anh
sẽ trừ lương cô ấy.
Gia Hân cuộn ống vứt vào góc. Cô lên xe phóng thẳng ra cổng. Quốc Tuấn
tủm tỉm cười.
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Buổi chiều vào dự họp. Gia Hân chọn một góc khuất. Lời bàn tán ra vô, cô
biết Phương Uyên là bạn gái anh ta. Gia Hân thầm nhủ. Thật là một cặp xứng
đôi.
Giọng Hiểu Phương thì thầm:
- Mi không sao chứ, Gia Hân?
Gia Hân cắn môi:
- Bấy nhiêu không làm chết ta đâu.
- Ta thấy mi đừng va vô hắn nữa, chỉ nhận thiệt thòi thôi.
Gia Hân trề môi:
- Ai thèm va vào hắn. Chỉ tại xui xẻo gặp phải thôi.
Đúng như Hiểu Phương nói, cuộc họp giới thiệu giám đốc mới. Bác Vương
hết lời kêu gọi nhân viên của mình ra sức nâng đỡ tân giám đốc trong việc đưa
công ty ngày càng một đi lên.
Nhìn cái mặt tươi rói của hắn Gia Hân giận tím gan. Đến phiên hắn phát
biểu, Gia Hân đưa tay bịt tay mình lại như không muốn nghe bất cứ lời nào của
hắn.
Tiếng vỗ tay vang lên, Gia Hân biết là hắn đã nói xong. Cô nghe râm ran ai
cũng khen hắn lịch sự, đẹp trai, ăn nói có duyên, đúng với câu: Hổ phụ sinh hổ
tử, chỉ có cô là không đồng tình.
Đang lẩn nhanh vào đám người ra khỏi hội trường. Gia Hân bỗng nghe:
- Gia Hân, cô ở lại!
Hắn đã biết tên cô. Hiểu Phương lấm lét:
- Nhớ đừng gây sự nha Gia Hân!
Gia Hân đáp khẽ:
- Trừ khi hắn đừng hoạnh hẹ ta.
- Ta xin mi đó, Gia Hân.
- Yên tâm đi.
Mọi người rời khỏi phòng họp còn lại hai người. Gia Hân còn đứng tần ngần
ở ngưỡng cửa, cô chỉ chực bỏ đi.
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- Còn giận tôi hả?
Gia Hân lạnh lùng:
- Tôi không có cái quyền đó, thưa giám đốc.
Giọng Quốc Tuấn nghiêm nghị:
- Giám đốc ra lệnh cho cô ngồi xuống nói chuyện.
Gia Hân buộc lòng quay vào ngồi xuống ghế. Quốc Tuấn ngồi đối diện với
cô, giọng anh đều đều:
- Lý Gia Hân, trưởng phòng tiếp thị quảng cáo. Cô có hài lòng với giám đốc
mới này không?
Gia Hân liếc anh:
- Anh không cần rào đón. Tôi đang chờ lệnh sa thải của anh.
Quốc Tuấn bật cười:
- Cô đừng sợ, tôi chưa sa thải cô đâu.
- Tôi mà sợ?
Quốc Tuấn hắng giọng:
- Lần đầu tiên tiếp xúc tôi biết cô là con người gai góc. Nhưng hiện nay tôi
vẫn còn cần tài năng của cô. Bao giờ tôi tận dụng hết tự tôi sẽ có quyết định là
nên sa thải cô hay không?
Gia Hân tức cành hông với lối nói ngang ngược của anh cô đáp trả:
- Tôi không ngờ, anh là con người biết vắt chanh bỏ vỏ.
Giọng Tuấn giễu cợt:
- Vậy cô muốn tôi mở ra thêm trại dưỡng lão để nuôi những ai đã từng làm
việc ở đây à?
Gia Hân đuối lý, cô nói bừa:
- Tôi không cần gì cả, chỉ cần giám đốc đừng xử ép mọi người như đã xử ép
tôi.
- Cô nói tôi xử ép? Phương Uyên lỡ làm dơ bộ đồ của cô, cô tát nước vào
người cô ấy lại cốn làm dơ xe người ta, tôi thấy cô đâu có chịu thua.
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- Thì ra từ đầu anh đã biết tôi không có lỗi. Vậy tại sao anh còn bắt tôi phải
xin lỗi cô ấy?
Gõ từng nhịp lên bàn, Tuấn cười nhẹ:
- Cô có biết Phương Uyên là ai không?
Gia Hân đỏ mặt:
- Là bạn gái của anh.
- Không sai.
- Anh vì cô ta mà bắt mọi người chịu xử ép.
- Tôi không phải vì một Phương Uyên mà xử ép cô. Tôi vì công ty này mà
trong đó có Gia Hân cười mỉa:
- Một câu bào chữa thật trọn vẹn.
Quốc Tuấn đứng lên:
- Cô làm tiếp thị để làm gì? Có phải tìm hiểu tâm lý khách hàng để hoàn
thiện sản phẩm của mình. Đối với cô, khách hàng có là thượng đế? Phương
Uyên là đầu mối tiêu thụ sản phẩm lớn nhất của công ty Quốc Vương. Không
cho cô tiếp xúc với khách hàng quan trọng là thiếu sót của ba tôi.
Gia Hân trố mắt:
- Thì ra công ty Đông Nam là...
Quốc Tuấn cướp lời:
- Hệ thống Fashion Đông Nam là của gia đình cô ấy. Ở pháp cô ấy còn là
người mẫu quảng cáo sản phẩm Quốc Vương.
- Hèn gì...
- Sao hả?
- Cô ấy đẹp quá.
Quốc Tuấn nhìn lướt bộ complê màu vàng nhạt của cô rồi cười:
- Cô cũng đâu kém cô ấy.
Gia Hân cúi thấp đầu, e thẹn:
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- Muốn thử một khách hàng đâu cần anh phải nặng tay với tôi.
Tuấn hạ giọng:
- Về chuyện ấy tôi xin lỗi, tôi chỉ lo cho hàng trăm người làm việc ở đây.
Bất chợt anh đưa tay xoa vào má Hân:
- Cô còn đau không?
Gia Hân né người:
- Anh có muốn thử không?
Quốc Tuấn chìa má ra:
- Xin mời.
Gia Hân đứng bật lên, cô thẳng tay tát mạnh vào má anh. Quốc Tuấn không
có ý né tránh nên Gia Hân cũng không chạm vào má anh, cô xuôi tay:
- Lỡ làm việc với một giám đốc vũ phu rồi có lẽ phải bái sư học võ thôi.
Quốc Tuấn tự nhiên:
- Cám ơn cô.
Mở cặp lấy ra túi xốp, Tuấn nói:
- Đây là khúc vải Phương Uyên gởi tôi tặng cho cô, coi như lời xin lỗi của cô
ấy.
Gia Hân đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Hai người này vừa đấm
vừa xoa. Thật ra họ là người thế nào. Gia Hân lắc đầu:
- Tôi lỡ mang tiếng nhỏ mọn, cá nhân nên tôi không chấp nhận bất cứ đồ vật
hay lời xin lỗi nào cả.
- Cô thật cố chấp. Cô làm vậy tôi biết ăn nói với cô ấy thế nào đây.
- Nói sao tùy anh.
Quốc Tuấn gật đầu:
- Thôi được, ngày mai tôi sẽ cấp cho công nhân nữ đồng phục màu này xem
cô có cách gì từ chối tôi không.
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Gia Hân muốn cười mà không dám vì cô thấy anh ta thật là biết cách làm
cho người khác khó lòng từ chối hay giận mình.
- Thôi được rồi, tôi nhận. Nhưng cái tát tôi cho anh nợ khi nào cần tôi sẽ đòi
lại.
Cầm túi xốp Gia Hân đi nhanh ra khỏi phòng. Lòng cô cứ nao nao một cảm
giác. Anh ta đang lấy lòng nhân viên hay có ý đồ gì khác.
Phương Uyên có thật sự là khách hàng đang được tôn trọng hay anh ta đang
bào chữa cho mình.
Buổi tối, Gia Hân mở túi xốp lôi ra xấp vải, cô thấy có kèm theo tiền và
mảnh giấy ghi đó là tiền công do may đồ. Nét chữ rất bay bướm, cô thầm khen
Phương Uyên thật chu đáo. Mình trách lầm cô ấy rồi.
- Gia Hân.
Tiếng Bảo Ngọc làm cô giật mình:
- Chị Hai!
Nhìn xấp vải Ngọc hỏi:
- Mới mua hả?
Lấy xấp vải ướm lên người, Gia Hân xăm soi. Bỗng Bảo Ngọc kêu lên:
- Thật là trùng hợp.
Gia Hân nhướng mắt:
- Chị nói gì?
Bảo Ngọc đón lấy xấp vải nhìn rồi kéo ra đo dước nền gạch:
- Không sai.
- Sao hả?
Bảo ngọc xỉ vào trán em:
- Khai mau, hắn là ai?
Gia Hân ngơ ngác:
- Hắn nào?
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- Người tặng khúc vải này cho em.
Gia Hân cười:
- Trời ơi! Con gái chị ơi.
- Không thể nào?
Gia Hân xếp khúc vải bỏ vào túi xốp:
- Chị nói lung tung gì vậy?
Bảo Ngọc ngồi xuống ghế.
- Hồi trưa, tranh thủ giờ cơm chị ra shop vải Thiên Thanh mua vải may áo
dài. Chị gặp hắn ta, hắn làm chị chú ý vì hắn cứ ấp a, ấp úng tả màu vải, loại vải
và vóc dáng người mà hắn mua tặng. Lại cương quyết là đúng màu, đúng ni tấc
mới chịu, Gia Hân chột dạ:
- Anh ta ra sao?
- Người cao, to, rắn chắc. Giọng nói trầm ấm, còn khuôn mặt thì chị không
để ý lắm. Nhưng nói chung là bảnh bao.
Trái tim Gia Hân rối nhịp. Mặt cô đỏ bừng, cô lúng túng quay đi Bảo Ngọc
nói:
- Em có chuyện giấu chị.
Gia Hân lắc đầu:
- Không có gì hết chị. Chị có nhớ em có bộ đồ màu này không? Sáng nay em
bị bạn gái anh ta chạy xe bắn nước dơ nên chị ấy tỏ ý tặng vải cho em thay lời
xin lỗi.
- Cô ta thật hào phóng, nhưng tại sao lại để anh ấy đi chọn mua?
- Chị ấy mới về nước, nên lu bu bạn bè. Họ là tình nhân của nhau giúp nhau
là chuyện thường mà.
- Ừ há. Vậy mà chị tưởng...
- Chị nói xàm không hà.
Bảo Ngọc đi ra, Gia Hân lôi xấp vải ra nhìn. Cô cố tìm nét đàn ông trên nét
chữ nhưng vô phương nét chữ của con gái. Nhưng chị Hai nói thì đúng là Quốc
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Tuấn rồi, tại sao anh ta lại bảo Phương Uyên tặng mình. Cô không tìm ra đáp
số.


 

B

uổi sáng, mới đậu xe vào bãi Gia Hân đã đụng mặt với Phương Uyên ở

hành lang.
Hôm nay Phương Uyên duyên dáng với chiếc váy ngắn màu trắng, và chiếc
áo dài tay màu xám. Tóc buộc cao, nhìn cô thật đẹp, thật quyến rũ Gia Hân
thầm nhủ: Tại sao ông trời lại ưu đãi Phương Uyên đến vậy. Cả cô mà còn bị
cuốn hút thì nói chi đến Quốc Tuấn.
Nhớ món quà Phương Uyên tặng mình, Gia Hân không còn mang nặng ác
cảm. Cô khẽ cúi đầu chào Phương Uyên, nhưng cô ta làm như không thấy, dửng
dưng đi vào phòng giám đốc.
Già Hân định mở miệng mắng một câu nhưng nhớ lời Tuấn nói, cô nén cái
giận vào lòng.
- Gia Hân, chuẩn bị đi.
Gia Hân vứt túi xách lên bàn, đưa mắt nhìn Hiểu Phương:
- Chuẩn bị gì?
Hiểu Phương nói khẽ:
- Có cuộc trao đổi chính thức của giám đốc với bộ phận tiếp thị, quảng cáo.
- Vậy mà ai cũng cuống lên.
- Quan trọng là có cô gái đó.
Gia Hân trố mắt:
- Phương Uyên?
Hiểu Phương gật đầu:
- Ta thấy cô ấy không đơn giản đâu.
Gia Hân cười:
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- Không sao, cô ấy cũng được lắm.
Hiểu Phương ngạc nhiên:
- Cô ta làm mi ra nông nỗi mà mi lại khen cô ta hả?
- Ta hiểu lầm thôi.
- Điều gì làm mi thay đổi nhanh như vậy?
Gia Hân xua tay:
- Thôi, để ta chuẩn bị số liệu. Mi có biết mấy giờ không?
- Tám giờ.
Đúng giờ, Gia Hân mang hồ sơ xuống phòng giám đốc. Cô gõ nhẹ cửa.
- Vào đi!
Là tiếng Phương Uyên, Gia Hân đẩy cửa bước vào, cô chợt thối lui, mặt mày
đỏ rần. Cô vừa nhìn thấy họ âu yếm nhau, họ thật là quá quắc, họ coi thường cô.
Tiến thoái lưỡng nan, Gia hân mạnh tay đẩy cửa bước vào. Cô đằng hắng, họ
rời nhau ra, giọng Phương Uyên điềm tĩnh:
- Cô không cần lên tiếng, chúng tôi biết cô đã đến rồi.
Gia Hân nhìn Tuấn:
- Bắt đầu đi, giám đốc.
Tuấn chưa có quyết định gì thì Phương Uyên nũng nịu:
- Em vẫn chưa ăn sáng đấy Tuấn.
Quốc Tuấn vội nói:
- Cô Hân ở đây chờ, tôi đưa cô ấy đi ăn sáng sẽ về làm việc.
Gia Hân gật đầu, nhưng trong lòng đang âm ĩ nỗi bất mãn và giận cho Quốc
Tuấn dám coi thường cô.
Phương Uyên tự nhiên như không có cô ở đó. Cô ta nắm tay Quốc Tuấn lôi
đi:
- Em đói quá, mau đi!
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Giọng Tuấn ngọt ngào:
- Em muốn ăn gì?
Áp má vào vai anh, cô cười:
- Anh cho em ăn gì em cũng thấy ngon hết. Bao giờ anh sang Pháp em sẽ trổ
tài nấu nướng chiêu đãi anh.
Quốc Tuấn búng nhẹ vào má cô:
- Tìm đâu ra một cô gái vừa đẹp vừa giỏi như em.
Họ đi rồi mà Gia Hân vẫn còn chìm đắm trong tâm trạng bị xúc phạm, bị sỉ
nhục và cô cảm thấy mình như con bù nhìn trong mắt họ:
Gia Hân nhìn đồng hồ chầm chậm nhích, lòng cô thắc thỏm. Cô oán ghét
thời gian chờ đợi vì cô không thể bỏ đi, cũng không làm được gì, cô bức rứt
không yên.
Họ ra đi thế nào thì khi về như thế ấy. Tiếng cười, tiếng nói vang lên như
chốn không người. Họ bình phẩm thức ăn, thức uống, người phục vụ và cả hoa
trang trí bàn ăn.
Gia Hân không còn kềm chế, cô đứng lên đi ra cửa. Giọng nói Phương Uyên
kéo cô lại:
- Mình bắt đầu đi!
Nếu nhìn kỹ sẽ thấy môi Gia Hân run lên vì giận. Vẫn là Phương Uyên nói:
- Cô bắt đầu được rồi, hãy nói về các mẫu quảng cáo và kế hoạch tiếp thị sản
phẩm.
Tuy cầm một tập hồ sơ nhưng Gia Hân không cần nhìn cô có thể nói một
cách lưu loát và chính xác từng tình tiết một.
Thái độ Phương Uyên thơ ơ đến tàn nhẫn. Còn Quốc Tuấn thì chăm chú
nghe. Anh có vẻ khâm phục tài nhớ dai của cô. Hình như những sự việc, những
con số đã ăn sâu vào máu thịt của cô. Ở cô, anh nhận thấy niềm đam mê trong
công việc.
Gia Hân nói xong. Quốc Tuấn quay sang Phương Uyên:
- Em thấy sao, Phương Uyên?
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Phương Uyên nắm nhìn bộ móng tay được trau chuốt cầu kỳ với những hoa
lá màu sắc. Cô nói mà không nhìn Gia Hân dù là cái liếc nhẹ.
- Lý thuyết thi ai mà không nói được. Còn phần thực hành thì sao, công ty bỏ
ra bạc triệu cho quảng cáo, hàng tháng chi bạc triệu cho bộ phận quảng cáo tiếp
thị. Nhưng quên đi tiềm năng sẵn có mà không phải tốn kém nhiều.
Quốc Tuấn thích thú nhìn cô:
- Em nói rõ ra đi!
Đưa bàn tay đẹp vuốt lên má anh, Phương Uyên cười:
- Anh biết em muốn nói gì rồi mà. Còn cô, cô có biết không?
Gia Hân tự ái khi bị Phương Uyên coi thường. Cô nói mạch lạc:
- Cô cho rằng mỗi nhân viên chúng tôi là một mẫu quảng cáo sống động và
rẻ tiền. Nhưng ở đây 1à văn phòng làm việc, chúng tôi không thể ăn mặc tùy
tiện vào công ty.
Phương Uyên nghịch cây viết trên túi áo Quốc Tuấn:
- Giám đốc mới của cô không cổ hủ đâu. Miễn sao các cô ăn mặc đẹp mà
không có ý quyến rũ giám đốc là được rồi.
Nói xong, Phương Uyên cười khúc khích, còn Gia Hân thì ngượng chín
người. Quốc Tuấn xoa hai tay vào nhau:
- Gia Hân, cô lên kế hoạch cho nhân viên nữ mặc đồng phục công sở vừa
đẹp vừa trang nhã. Nam viên chức cũng vậy không được mặc xuề xòa như trước
đây. Các mẫu quảng cáo phải ấn tượng, hấp dẫn, không cần mời diễn viên đóng
vai mà tự các cô phải nói lên được cái đẹp của sản phẩm công ty mình làm ra.
Hai ngày nữa tôi sẽ xem qua kế hoạch của cô.
Gia Hân nghe như hai vai mình gánh nặng trọng trách. Cô cúi đầu:
- Vâng, thưa giám đốc.
Gia Hân cúi đầu chào Phương Uyên, nhưng cô ta vẫn lơ đãng. Cô nhìn Quốc
Tuấn nhận được cái chớp mi của anh. Cô khẽ quáy lưng. Giọng nói Phương
Uyên vẳng vào tai:
Mai mốt công ty anh toàn là người đẹp, nhớ không được lạc lòng đó.
Gia Hân buồn thiu trở về phòng làm việc.
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Hiểu Phương hỏi ngay:
- Thuận lợi không?
Gia Hân thở dài:
- Ta không biết phải nói sao?
- Cô ta yêu cầu gì?
- Đơn giản nhưng không phải dễ làm.
Hiểu Phương nhíu mày:
- Mi cứ úp mở làm ta muốn nghẹt thở.
- Mình sắp làm người mẫu quảng cáo rồi.
Hiểu Phương chỉ vào người:
- Mình hả?
- Ừm, không mướn người nữa mà tự mình làm kịch bản, tự mình quảng cáo.
Hiểu Phương xua tay:
- Ta hỏng làm đâu, ta sợ lên ti vi lắm.
- Lệnh của giám đốc đó. Mi giúp ta xuống xưởng xem mà vài mình đang sứ
dụng để ta lên kế hoạch đồng phục cho nhân viên.
Gia Hân bắt tay vào việc, lên kế hoạch tiếp thị sản phẩm và kịch bản quảng
cáo.
- Không đói hả?
Gia Hân giật mình nhìn đồng hồ đã mười hai giờ trưa. Cô vội gọi điện về
nhà báo không về rồi chúi mũi vào máy vi tính. Cô không để ý đến Quốc Tuấn
đang nhìn cô.
- Tôi không muốn nhìn người mẫu quảng cho sản phẩm của tôi gầy nhom
đâu. Cô không cần tỏ ra đam mê công việc như vậy. Tôi sẽ không trả lương
thêm cho cô dù là một đồng.
Gia Hân nhấn mạnh bàn phím, kết thúc công đoạn. Cô khoác túi xách lên
vai, cúi đầu bước đi.
- Cô trả thù tôi hả?
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- Cô bỏ đi rồi phần cơm này ai ăn đây.
Gia Hân dừng bước, cô quay lại, Tuấn chìa ra hai túi, bên đựng cơm, bên
đựng nước uống:
- Cô không ngại chứ, Gia Hân.
Gia Hân không nở phụ lòng anh. Cô liền bày cơm ra bàn ngoài ban công.
Vẫn không trả lời, cô cắm cúi ăn, còn Quốc Tuấn thì chăm chú nhìn cô. Ăn
xong Gia Hân ngạc nhiên khi thấy phần cơm Quốc Tuấn còn nguvên. Nhưng cô
lại cười:
- Giám đốc không quen ăn cơm bụi phải không?
Tuấn lắc đầu:
- Thấy cô ăn ngon miệng tôi xem cô có còn muốn ăn thêm không?
- Cám ơn, tôi no rồi.
- Cơm có ngon không?
- Tôi không quen phê bình, dù ngon hay dở cũng là tâm huyết của người ta.
Biết Gia Hân nhắc khéo chuyện anh và Phương Uyên lúc sáng. Anh hạ
giọng:
- Nếu không khen hoặc chê, thì con người ta đâu có hoàn thiện.
- Nhưng nói sau lưng là không có thiện ý.
Quốc Tuấn phì cười:
- Cô có biết là cô giống bà cụ ở cái tuổi hai mươi bốn không Lý Gia Hân:
Gia Hân nhìn chỗ khác:
- Trước đây tôi không như thế. Chỉ bắt đầu từ ngày hôm qua.
Quốc Tuấn ngẩn người
- Tôi làm cho cô già trước tuổi hả?
- Trước đây tôi làm việc cho một giám đốc, còn bây giờ một giám đốc mới
tính lại thêm một bà giám đốc phu nhân. Không thành bà cụ non mới là lạ.
Quốc Tuấn bật cười:
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- Làm gì có giám đốc phu nhân. Cái đầu già nua của cô đang nghĩ gì vậy?
Bất chợt Gia Hân thấy Quốc Tuấn như một người khác, dịu dàng, đầm ấm
hơn. Cô cũng cười theo anh:
- Thôi, tôi phải làm việc đây.
Quốc Tuấn vẫn như chờ cô nói thêm, Gia Hân ngồi vào bàn làm việc:
- Cơm ngon lắm.
Chỉ chờ có thế, Tuấn mới cắm cúi ăn phần cơm của mình, Gia Hân lén nhìn
anh, cô cười tủm tỉm, Gia Hân vội vàng đến dọn mấy cái hộp và ly giấy nhưng
Quốc Tuấn đã lên tiếng:
- Cô để tôi
Gia Hân chong mắt:
- Một việt kiều như anh mà chịu ăn cơm bụi kể cũng lạ.
Vừa dọn Quốc Tuấn vừa nói:
- Tôi cũng là con người lại còn là người Việt Nam gốc, tại sao lại có phân
biệt. Có người còn cho là tôi công tử bột, chỉ giỏi ăn chơi đàn đúm và tán gái
nữa đấy.
Gia Hân giật mình, đây là lời cô nói với Hiểu Phương, tại sao anh ta lại biết.
Còn đang suy nghĩ, Quốc Tuấn đã nhìn vào mặt cô:
- Cô có nghĩ tôi như vậy không?
Gia Hân cúi đầu:
- Tôi không biết.
Tiếng nhạc từ chiếc máy di động của Tuấn vang lên. Anh khẽ nhìn vào màn
hình rồi bấm máy:
- Alô! Anh đây.
Tuấn sử dụng âm thanh lớn nên Gia Hân nghe rất rõ giọng nói của Phương
Uyên:
- Anh biến đi đâu vậy. Em chờ anh cùng ăn trưa đó.
Tuấn nhìn Gia Hân, cô chúi đầu vào màn hình vi tính:
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- Anh có chút chuyện. Em ăn đi đừng chờ.
- Anh không được ăn bừa bãi đó nhé, tối nay đám bạn của em tổ chức họp
mặt ở vũ trường “Sao Đêm”. Anh đi với em nhé.
- Anh sẽ đón em.
- Anh thích em mặc gì nào?
- Em mặc gì cũng đẹp, tùy em lựa chọn.
Giọng Phương Uyên rít lên trong máy:
- Nè, đừng tìm cớ đến gần cô ta nhé, em mà biết sẽ xé xác anh ra.
- Được rồi, bye bye!
Gia Hân thoáng rùn mình vì câu nói cuối cùng của Phương Uyên. Anh ta
định tiếp ai vậy. Phương Uyên đang hờn ghen với ai?
Quốc Tuấn lên tiếng phá tan suy nghĩ trong đầu Gia Hân:
- Tôi có chuyện phải đi. Cô từ từ làm, nhớ là tôi không thích một bản kế
hoạch vô hồn đâu nha.
Quốc Tuấn đi rồi, Gia hân ngồi mơ màng. Ở anh luôn tồn tại hai tính cách,
một dữ dội, một êm ả. Làm việc với anh ta cô luôn ở trạng thái đối phó và cô
cảm thấy mình mệt mỏi.
Buổi tối, Gia Hân mệt nhừ người vì không nghỉ trưa. Cô nằm dài trên
giường, mắt nhầm nghiền thư giãn.
Chuông điện thoại cầm tay của cô reo inh ỏi, Gia Hân quờ quạng cầm máy
áp vào tai một cách hờ hưng. Tiếng nói sang sảng trong máy làm Gia Hân bật
ngồi dậy.
Cô đừng nói với tôi là cô đang ngủ nhe.
Gia Hân gắt gỏng:
- Bây giờ không phải là giờ làm việc thưa giám đốc.
- Giám đốc của cô thì tối mặt mũi còn cô lại tính giờ giấc với tôi. Đây là lệnh
giám đốc, tôi yêu cầu mười lăm phút sau có mặt tại vũ trường ''Sao Đêm''. Nhớ
ăn mặc đẹp một chút.
Gia Hân hét to:
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- Sao hả?
- Tôi không chấp nhận một nhân viên cãi lại lệnh cấp trên và trễ nãi trong
giờ giấc.
Quốc Tuấn tắt máy. Gia Hân ném cái điện thoại vào góc giường. Mặt hầm
hầm:
- Anh ta có hẹn với Phương Uyên, tại sao lại gọi mình đến đó, ba cái nhảy
nhót đó mà nói là tối tăm mặt mũi. Anh ta định quay mình như chong chóng hay
sao.
Gia Hân mở tủ chọn cho mình một bộ đồ mà cô ưng ý nhất. Cô trang điểm
một chút rồi phóng xe đến vũ trường ''Sao Đêm''.
Còn đang ngơ ngác chưa biết phải làm gì thì nhân viên vũ trường đã hỏi cô:
Xin lỗi, cô đi với bạn hay có hẹn?
Gia Hân ấp úng:
- Tôi có hẹn ở đây. Anh có biết Quốc Tuấn không?
Nhân viên cười vồn vã:
- Cô là khách mời của anh Tuấn hả. Mời cô lên tầng hai.
Gia Hân giận trong lòng. Hẹn mình đến mà chẳng ra đón cô, làm cô cứ nóng
cả chân khi có ai đó nhìn cô.
Gia Hân ngập ngừng trước đám người đang trò chuyện như pháo nổ. Cô
khép nép:
- Xin lỗi, cho tôi hỏi thăm có anh Tuấn ở đây không ạ?
Nhóm người vừa trai vừa gái đột nhiên im bặt nhìn Gia Hân. Ánh mắt của họ
lướt từ đầu đến chân làm cô phát hoảng. Có giọng một thanh niên:
- Cô là gì của Tuấn?
Trong đám đông. Phương Uyên tách người đi ra, Cô lướt mắt qua Gia Hân:
- Nhân viên tiếp thị của anh Tuấn, các bạn làm quen đi.
Một cô gái, mặc chiếc đầm ngắn màu đỏ, tóc nhuộm vàng hoe hất hàm:
- Anh ấy đưa cô nhân viên này đến đây để làm gì?
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Phương Uyên nhướng mắt:
- Học hỏi ấy mà.
Cả đám cười ầm lên, vẫn là cô gái đó:
- Xem ra mi có đối thủ rồi đó Phương Uyên.
Phương Uyên bĩu môi:
- Còn lâu mới là đối thủ của ta.
Nói xong cô nhìn và đưa tay sờ vào bộ đồ trên người Gia Hân:
- Cô không còn bộ nào đẹp hơn hả, Gia Hân?
Gia Hân mím môi:
- Cái đẹp tâm hồn mới làm cho con người ta quyến rũ, còn cái đẹp bên ngoài
chỉ là cái giả tạo mà thôi.
Phương Uyên cười ngất:
- Đàn ông tham sắc, cô quên rồi sao? Cô không có dáng vẻ bên ngoài thì có
ai dám đào sâu cái tâm hồn của cô. Quốc Tuấn là mẫu đàn ông chuộng cái đẹp,
nếu muốn làm đối thủ của tôi cô phải học hỏi dài dài.
Gia Hân quắc mắt:
- Tại sao tôi phải ăn mặc đẹp vì anh ấy, tại sao tôi lại phải là đôi thủ của cô.
Trong mắt tôi anh ấy không là gì cả.
- Vậy à, tôi mong cô nhớ những gì cô đã nói.
Quốc Tuấn từ đâu đó bước ra, đám bạn Phương Uyên lao nhao vây lấy anh,
Phương Uyên cũng bỏ mặc Gia Hân tiến về phía Quốc Tuấn. Tiếng cười, tiếng
nói, tiếng bật rượu Champagne hòa lần vào nhau. Gia Hân muốn bật khóc vì cô
thấy mình cô đơn, cảm giác bị bỏ rơi làm cô oán giận Quốc Tuấn không thể tả.
Ăn uống chán chê, họ kéo nhau ra sàn khiêu vũ. Quốc Tuấn mang đến cho
Gia Hân một ly rượu và một đĩa bít tết. Gia Hân chối từ.
- Tôi không quen ăn đêm.
Đặt ly rượu trước mặt Gia Hân. Quốc Tuấn nói:
- Một chút rượu được chứ?
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Giọng Gia Hân lạnh lùng:
- Cũng không.
Quốc Tuấn nhìn xoáy vào người cô:
- Cô sao vậy hả?
Nói xong, anh chợt quan sát Gia Hân thật kỹ. Gia Hân hoảng sợ trước cái
nhìn đó:
- Tôi đâu phải người ngoài hành tinh.
Quốc Tuấn không quan tâm đến lời cô nói. Anh hỏi:
- Bộ đồ cô đang mặc là sản phẩm của công ty hả?
- Có vấn đề gì sao?
- Trả lời tôi đi?
Cái giọng đầy uy quyền của anh, làm Gia Hân tiu nghỉu:
- Bạn tôi tặng.
- Có nhiều không?
Gia Hân lấy làm lạ, cô đáp cộc lốc:
- Nhiều.
Quốc Tuấn buông một câu:
- Chiều mai tôi sẽ đến nhà cô.
Gia Hân giật thót:
- Để làm gì?
Tuấn cười:
- Cô không hoan nghênh giám đốc đến nhà cô hả?
- Tôi chưa hiểu ý của anh.
Giám đốc làm việc cần phải báo cáo với cô sao?
Gia Hân nóng mặt. Trước cô anh luôn dùng địa vị để trấn áp những manh
nha trong suy nghĩ của cô.
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- Từ nãy giờ cô đã học hỏi được gì chưa?
Gia Hân ngơ ngác:
- Tôi muốn hỏi anh câu đó. Anh gọi tôi đến đây làm gì?
Tuấn nhăn mặt:
- Làm quảng cáo, tiếp thị mà cô không xâm nhập thực tế thì làm sao có kinh
nghiệm. Cô định ở nhà mở tivi lên xem rồi nhặt nhạnh của người ta à? Sáng tạo
của cô đâu, thưa cô trưởng phòng Lý Gia Hân.
Gia Hân thấy quê quê, cô nói liều lĩnh:
- Dù có phải xâm nhập thực tế tôi cũng không mong mình bước chân vào
chỗ này.
Tuấn đứng lên:
- Cái tính cố chấp của cô hết thuốc chữa rồi.
Nói xong anh ra sân nhảy cuống cuồng theo vũ điệu. Tình tứ dìu Phương
Uyên nhịp nhàng theo điệu nhạc.
Gia Hân nghe nỗi buồn dâng cao trong lòng. Cô cầm ly rượu đưa lên môi
uống cạn.
- Gia Hân!
Gia hân giật mình, cô đưa tay lên ôm má. Hai má cô nóng bừng vì ly rượu.
- Anh Thoại!
Thoại mừng rỡ:
- Em đến đây khiêu vũ hả?
Hân lắc đầu:
- Không!
- Vậy!
Hân chỉ ra sàn nhảy:
- Bạn em.
Thoại mời:
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- Em đến chỗ anh đi anh đang tiếp khách Gia Hân chối từ:
- Khách làm ăn của anh em thấy không tiện đâu.
Thoại xua tay:
- Có lợi cho em đó.
- Thật à?
Thoại giục:
- Em có thể tìm thêm nhiều khách hàng cho công ty cua em qua họ. Mau
theo anh.
Gia Hân đưa mắt tìm Tuấn nhưng anh ta lẫn vào đám đông mất dạng. Cô
đành theo Thoại.
Công Thoại cũng là khách hàng của công ty Quốc Vương mà qua tài giới
thiệu của Gia Hân họ đã làm ăn qua 1ại.
Chỉ vào Gia Hân, Thoại vui vẻ nói:
- Này các bạn có biết ai đây không?
Gia Hân mỉm cười:
- Em là Lý Gia Hân, tiếp thị sản phảm của công ty Quốc Vương. Hân hạnh
được làm quen với các anh.
Mọi người ồ lên kinh ngạc:
- Là cô đây sao?
Thoại cười:
- Này các bạn có muốn trực tiếp ký hợp đồng với công ty đó thì hãy đến tìm
cô ấy.
Tiếng họ lao nhao:
- Sẵn sàng thôi. Nhưng cô Hân à. Sau lưng cô có vệ sĩ chưa vậy?
Gia Hân xấu hổ:
- Dạ, chưa ạ!
Tiếng cười vang lên náo nhiệt.
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- Thoại ơi, sao anh không tranh thủ đi.
Thoại xua tay:
- Các bạn đừng làm cô ấy sợ. Cô ấy nổi giận thì đừng mong có hàng mới
kinh doanh.
Gia Hân cũng vui lây với cái không khí thân thiện này, ở đây cô được mọi
người tôn trọng không như anh ta và đám bạn Phương Uyên.
Công Thoại gắp thức ăn cho cô:
- Ăn một miếng đi Gia Hân.
- Cám ơn anh.
- Mấy hôm nay em bận bịu gì mà không thấy em qua chỗ anh vậy?
Gia hân chưa kịp trả lời thì có tiếng nói:
- Làm anh nhớ muốn chết vậy đó.
Mọi người bật cười Thoại nói:
- Bạn anh vui thôi, em đừng nghĩ gì nhé.
Gia Hân khẽ gật:
- Chỗ em thay giám đốc nên bận bịu. Bên anh có việc gì cứ đến gặp em.
Thoại ngạc nhiên:
Quốc Tuấn tiếp nhận công ty rồi hả?
- Anh cũng biết anh ấy à?
Thoại gật đầu:
- Xem ra chuyện làm ăn sắp tới có thay đổi rồi.
Gia Hân tròn mắt:
- Anh nói vậy là sao?
Công Thoại buông đũa:
- Em không biết đâu, trong giới làm ăn ai cũng biết Quốc Tuấn con trai Quốc
Vương có ý vọng ngoại nên công ty bên em sau này tòàn xuất khẩu nước ngoài
có đâu đến lượt tụi anh chạm tay vào.
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Gia Hân cười:
- Làm gì có, đã là kinh doanh rồi thì ngoại hay nội gì cũng phải làm. Em thấy
anh ấy chịu khó học hỏi lắm.
- Hy vọng là vậy.
Bạn bè Công Thoại lần lượt ra sàn nhảy anh cũng lên tiếng mời cô:
- Em nhảy với anh bài này nhé Gia Hân.
Gia Hân gật đầu:
- Nhưng em còn ẹ lắm.
- Không sao, anh dìu em.
Công Thoại dìu cô ra sân, anh thì thầm vào tai cô:
- Em có nghĩ đến những lời bạn anh nói không Gia Hân?
Hân ngước lên nhìn anh:
- Anh bảo em đừng nghĩ rồi cơ mà.
Công Thoại mỉm cười:
- Anh mâu thuẫn quá phải không?
- Không sao.
Thoại lại nói:
- Thời sinh viên, em chưa có mối tình nào hả Gia Hân?
Gia Hân cười khẽ:
- Em cứ chúi mũi vào sách vở, còn chị hai thì chăm em như chăm con mọn.
Đâu còn thời gian để nghi đến chuyện trai gái.
Giọng anh nồng nàn:
- Còn bây giờ thì sao?
Hân cúi thấp đầu:
- Bây giờ thì em bận bịu với công việc. Em có mặt ở đây, giờ này cũng là vì
công việc.
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- Hãy bỏ chút thời gian lo cho bản thân đi em. Thời gian trôi đi rất nhanh,
đừng đánh mất tuổi xuân thật đẹp của mình.
- Anh nói nhưng chuyện đó với em làm gì?
Vòng tay Công Thoại có vẻ siết chặt hơn:
- Anh và em có thể kết thành một đôi không, Gia Hân?
Hân tái mặt, cô ngẩng đầu lên nhìn anh rồi nhanh chóng quay đi. Bất chợt cô
thấy đôi mắt Quốc Tuấn nhìn cô nảy lứa. Gia Hân vội rời Công Thoại.
- Em phải về thôi.
Thoại níu tay cô lại:
- Ở lại với anh một chút anh đưa em về.
Hân lắc đầu:
- Em tự đến, tự về. Anh đừng lo.
Giọng Thoại chùng xuống:
- Em giận anh hả?
- Không.
Thoại vẫn êm đềm:
- Thật ra anh muốn làm quen với em từ lâu rồi, cái ngày anh bắt em ở văn
phòng công ty với mấy mẫu thời trang em giới thiệu. Nhưng anh cứ ngỡ em có
bạn nên không dám, không phải để đến giờ vô tình gặp em ở đây lại tỏ ý khiến
em phân vân, sợ hãi. Nếu em không chê bai anh thì anh mong em suy nghĩ lại.
Gia Hân không dám nhìn lên, cô ấp a, ấp úng:
- Em... em...
Chưa biết nói sao cho Công Thoại đừng đau lòng và đừng hy vọng ở mình,
thì Gia Hân đã nghe:
- Về thôi, Gia Hân!
Quốc Tuấn đã đứng cạnh cô, anh lịch sự bắt tay Công Thoại:
- Chào anh.
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Thoại miễn cưỡng trả lời.
Hân giới thiệu:
- Đây là anh Tuấn giám đốc của em. Còn đây là Công Thoại, khách hàng của
công ty.
Hai người nói vài câu xã giao, Quốc Tuấn đã lôi Gia Hân đi. Công Thoại
ngạc nhiên nhìn Gia Hân đang nhăn nhó đi theo Tuấn.
Ra ngoài, Tuấn buông tay cô ra:
- Anh ta tỏ tình với cô à?
Hân hất mặt:
- Liên quan gì đến anh.
- Cô nhận lời chưa?
Hân đáp bừa:
- Rồi.
- Không đời nào. Cô mà nhận lời, anh ta dễ dàng để tôi dẫn cô đi à?
Hân bặm môi:
- Anh quá cao ngạo rồi.
- Tôi gọi cô đến đây để làm việc chứ không phải để cô nhảy nhót với người
ta.
Hân giận run:
- Vậy chuyện người ta tỏ tình với tôi có liên quan gì đến công việc mà anh
xách mé.
Tuấn gắt gỏng:
- Tôi không muốn nhân viên của tôi bị 1ừa gạt, bởi mấy lời nói ngọt ngào giả
dối.
Hân quay lưng:
- Anh can thiệp quá sâu vào đời tư của tôi rồi.
Quốc Tuân đuôi theo:
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- Tôi chỉ muốn quan tâm cô.
- Cám ơn, tôi không cần. Anh hãy vào quan tâm Phương Uyên của anh đi.
Gia Hân đi nhanh vào bãi lấy xe, trở ra cô không thấy anh đâu, có lẽ đã vào
với Phương Uyên. Tự dưng cô thấy mình buồn làm sao. Một chút hờn mát dâng
lên mắt làm mắt cay cay.
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