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Đ

êm đó, sau khi kết thúc công việc, Phó Đình Xuyên quay lại phòng hóa

trang tháo trang sức.
Khương Điệu vẫn như mọi khi, đứng sau lưng anh, cẩn thận gỡ từng miếng
nhựa cao su bám chặt. Tóc của Phó Đình Xuyên vốn không dài, nhưng cũng
không phải kiểu đầu đinh, các nam ngôi sao để kiểu tóc đầu đinh không nhiều
lắm, bởi vì nhiều khi tóc phải có một chiều dài nhất định để tạo kiểu.
Các ngôi sao trẻ thường có nhiều phong cách, từ tóc dài cho đến kiểu ngoan
hiền dễ thương, còn với ngôi sao lão làng như Phó Đình Xuyên, chỉ trong các lễ
trao giải hoặc khi diễn những nhân vật hiện đại, còn lại phần lớn anh đều mặc
tây tang giày da.
Để phối hợp với việc xây dựng hình tượng nhân vật, bình thường tạo mẫu
tóc sẽ phải xịt keo rồi gắn tóc giả lên mới giữ chắc được.
Giống như bộ phim điện viên mà anh vừa đóng, nhân vật là một tên mặt
người dạ thú, bề ngoài thì nhã nhặn nhưng bên trong lại bại hoại cực kì, cho nên
tạo hình nhân vật này là quả đầu lớn và chiếc kính mắt mạ vàng.
Phó Đình Xuyên có một cái cằm rất đẹp, cũng rất cân đối, giữa cằm có một
khe rãnh nhỏ, bình thường nhìn qua sẽ khó nhận ra, nhưng nếu nhìn kĩ, nó còn
toát ra một vẻ gợi cảm hiếm thấy.
Khương Điệu tháo từng lọn tóc, lấy khăn ướt ra, một tay vén tóc mái của anh
lên, một tay lau xung quanh phần cằm.
Mỗi ngày đều nhiêu đó việc, có lẽ hơi đơn điệu, nhưng không biết vì sao, cô
không thấy thiếu kiên nhẫn chút nào.
Về phần Phó Đình Xuyên, sau khi tháo trang sức xong anh sẽ mở 4G lên
xem video theo dõi Tiểu Mễ Đoàn… dù là trên màn ảnh không thấy mèo ở đâu,
thế thì anh có thể nhìn đồ dùng trong nhà chăm chú, nhìn thật lâu, để lòng
không dao động rồi lại nhìn sang nơi khác.
Con người ta lúc nào mà chẳng muốn nhìn thứ mình thích. Khương Điệu
cầm lược chải đầu cho anh, rồi chạy ra sau, matxa da đầu. Hôm nay, ngoại trừ
việc cần làm, hình như cô còn muốn nói với Phó Đình Xuyên vài câu.
Buổi chiều anh sai người đưa ly sữa nóng tới, cô còn chưa biết phải nói cảm
ơn thế nào? Chỉ đơn giản là cảm ơn thôi sao? Có nhiều chuyện cô rất muốn nói
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ra, rất nhiều nghi hoặc cô không cách nào hiểu rõ, muốn hỏi thật kĩ càng, anh
khiến cô tâm can rối loại như thế, rốt cục là muốn sao?
Tình cảm trong lòng lại dấy lên, động tác trên tay Khương Điệu không hề
ngừng lại, cô khẽ hỏi: “Anh Phó, vì sao hôm nay anh lại đưa đồ uống cho em?”
Cô gắng hỏi thăm chuyện em bị đau bụng sinh lý, rồi còn đưa đồ uống tới.
Chẳng lẽ đối với fan nào anh cũng tốt thế sao? Đa số phụ nữ đều sẽ có tâm lý
nghi ngờ, như một quả cầu tuyết, một khi có manh mối, nó sẽ càng lăn càng lớn,
sớm muộn gì cũng đổ ập.
Giống như lúc này đây, rơi thẳng vào đầu của Phó Đình Xuyên.
Anh Phó, vì sao hôm nay lại đưa đồ uống cho em? Nhưng lời này, ngoại trừ
hai chữ “anh Phó” là tương đối lễ phép kia ra, rõ ràng là đang chất vấn người
đàn ông đang có hành động mập mờ với mình. Nếu là người yêu, ngược lại, từ
“Anh Phó” lại có vẻ khá tình thú. Huống chi giọng của cô vẫn nhẹ nhàng như
thế, như cố kỵ mặt mũi của anh, như e ngại người bên cạnh nghe thấy, sẽ nghĩ
họ có tư tình. Thực ra làm gì có những điều đó.
Trong phòng làm việc, Khương Điệu chưa bao giờ thử thăm dò tình cảm
riêng tư của anh, đây là… lần đầu tiên. Quả nhiên, như cô đoán, khoảng cách
giữa hai người vẫn còn rất lớn. Sau khi hỏi xong, Phó Đình Xuyên hơi sững lại,
không phản ứng gì. Thật lâu sau, anh tắt màn hình điện thoại đi, đứng dậy.
Không nói gì rồi đi mất.
Lần đầu tiên không đợi đến khi Khương Điệu làm xong công việc tẩy trang,
cứ thế rời đi. Nói dễ nghe thì là đi không từ biệt, nói khó nghe, đó là chạy trối
chết.
Trở về khách sạn, Phó Đình Xuyên ngồi chơi với mèo, nhưng hóa ra việc
này cũng không thể làm tâm tình lo nghĩ và nóng nảy của mình bình tĩnh được.
Anh đi tới đi lui hai vòng rồi gọi điện thoại kéo Từ Triệt tới.
“Anh làm gì thế hả? Sao cô ấy lại biết ly sữa đó là tôi nói anh đưa sang?
“Phó Đình Xuyên ngồi trước bàn làm việc, một tay đỡ trán nói thẳng vào vấn
đề. Từ Triệt đang đứng bên cạnh, dáng vẻ như tiểu thái giám hậu hạ vạn tuế gia,
‘Trên ly sữa tôi đưa tới có họ của cậu mà”.
“Mẹ nó, anh có bệnh à”. Hiếm khi Phó Đình Xuyên nổi điên như thế.
“Không được ghi à?” Từ Triệt chớp mắt. Phó Đình Xuyên đưa hai ngón tay
xoa xoa huyệt thái dương, “Anh giả làm người đưa không được sao?”
“Muốn theo đuổi là cậu mà”.
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Phó Đình Xuyên hỏi lại: “Ai theo đuổi cô ấy?”
“Cậu chứ ai”. Từ Triệt kéo ghế tới ngồi bên cạnh, tiếp tục giằng co: “Cậu
đừng nói là cậu không thích cô ấy”.
“Vì sao anh nghĩ tôi thích chứ?” Phó Đình Xuyên trăm mối tơ vò không cách
nào giải thích.
Nhìn là biết giả bộ, trong lòng Từ Triệt cười lạnh: “Chẳng lẽ cậu chỉ thích
tay người ta thôi hả? Thế thì mỗi ngày nhìn trên weibo một chút là được rồi,
mắc gì mà không nỡ để người ta ngủ gần cửa sổ, có đập vào cửa sổ cũng là đầu
của người ta mà! Còn không nỡ bỏ ai kia chưa tiêm vắc xin phòng dại, nhiễm
trùng cũng là máu ai kia! Rồi không nỡ để người ta dầm mưa, ướt cũng là tóc
người ta! Không nỡ để người ta bị đau bụng kinh đến chết đi sống lại, đau cũng
tử cung của họ nhé! Mấy chuyện này liên quan gì tới tay à? Không cùng tổ với
cô ấy còn sai tôi chạy sang ngó nghiêng, nếu mà vì tay cậu muốn tôi sang đó
làm gì? Mắt tôi có chức năng chụp hình chắc? Có thể chụp tay cô ấy rồi gửi về
cho cậu mặc thời tiết thế nào cũng không gián đoạn à? Giờ chỉ có mình tôi thôi,
sao không chịu thừa nhận đi, còn giấu cái gì, tôi biết cả mà”.
“…” Phó Đình Xuyên không cách nào phản bác, tay để bên mắt trái đặt
xuống, chậm chạp nói: “Được, cứ cho là tôi thích cô ấy đi, nhưng tôi không
thích người khác giúp tỏ tình kiểu đó, nói thế anh hiểu chưa?”
“Thì cậu tự đi đi, tôi có muốn làm đâu!” Từ Triệt cười quái dị: “Ha ha, cậu
mà tự đi, chắc người ta đã lập gia đình sinh con đẻ cái rồi ấy chứ, còn cậu vẫn
còn đứng đó giả bộ”
“Ai giả bộ?”
“Còn ai nữa”.
Ừ, anh “giả bộ” đấy, dù rằng anh không tình nguyện nhận nó chút nào. Phó
Đình Xuyên không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, nhưng trong lòng vẫn còn sợ
hãi về chuyện tối nay: “Trước khi anh hành động không thể xin ý kiến cấp trên
được à?”
“Xin có nghĩa là không được hành động đó”. Từ Triệt quay về lại chủ đề cũ:
“Hôm nay cô ấy hỏi hả? Hỏi sao?”
“Cô ấy hỏi thẳng tại sao tôi lại đưa đồ uống cho cổ”. Phó Đình Xuyên trả lời.
“Ha ha ha, sau đó thì sao”.
“Tôi bỏ đi”.
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“Cậu bỏ đi?”
“Ừ”.
“Cậu đi? Không nói gì?”
“Tôi để rơi di động trên ghế ngồi”.
“Cố ý?”
“Ừ”.
“Cô ấy đuổi theo trả hả?”
“Đúng”.
“…”
Nói đến chuyện hôm qua, Khương Điệu mới đúng là thực sự sợ hãi, cô thức
dậy, trong lòng dường như vẫn còn hỗn loạn, Có lẽ Phó Đình Xuyên đi quá
nhanh, điện thoại rơi xuống ghế ngồi. Cô vừa chạy ra ngoài thì anh đã trên
đường đến ga ra ô tô, may mà chưa kịp đi ra.
Anh đi dưới ánh đèn mờ mịt, không nhanh không chậm, màu cam nhạt và
đen sẫm, một nửa là lửa nóng, một nửa là núi băng. Khương Điệu chạy phía sau,
không bao lâu đã đuổi tới kịp, vội vàng ngăn anh lại. “Anh Phó, điện thoại di
động anh để quên ở phòng hóa trang này”. Cô thở hồng hộc đưa trả. Phó Đình
Xuyên nhận lấy, mỉm cười cám ơn.
Khương Điệu ngây người, khuôn mặt này đúng là dễ nhìn thật: “Không sao
ạ, nên làm mà”.
Phó Đình Xuyên nói tiếp: “Thế là được rồi”.
“Cái gì được rồi?” Khương Điệu dần hít thở bình thường.
“Buổi chiều tôi đưa đồ uống cho cô, tối cô chạy lại đưa di động cho tôi, đều
là nên làm cả đấy”. Anh nói, nét mặt có phần vui vẻ, cũng thân thiết hơn nhiều:
“Trợ lý Từ vô tình nói chuyện cô không thoải mái, nên tôi nói anh ấy mua ly
nước nóng đưa sang, vốn người này cũng không tình nguyện đi, sợ bị hiểu lầm.
Nên tôi nói lấy danh nghĩa của tôi mà đưa, anh ấy mới chịu đồng ý. Tôi tưởng
quan tâm tới fan cũng là chuyện nên làm”.
Hóa ra là bị trợ lý Từ ép phải kí họ của mình vào đó sao? Khương Điệu dần
hiểu ra ngọn nguồn sự việc rồi, quả là cô suy diễn nhiều quá. Có lẽ cô vẫn hi
vọng Phó Đình Xuyên có thể có chút tâm tư gì đó với mình…. Nhưng sự thật
chứng tỏ rằng, tên của cô nên đổi thành Khương ảo tưởng cho rồi.
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“Mẹ nó, cậu tệ quá”. Từ Triệt nghe đầu đuôi câu chuyện xong suýt nữa phun
ra ngụm máu. Cái tên Phó Đình Xuyên tệ bạc này, biến anh từ trợ lý tốt thành
tảng đá ngáng chân kiểu đó đấy.
Phó Đình Xuyên để nắm tay lên miệng, ho nhẹ hai tiếng, làm như định thần
rồi nói: “Sau này đừng làm thế nữa, mọi chuyện phải phù hợp kịch bản”.
Tuy không biết rõ vì sao Khương Điệu biết ly sữa đó là do anh đưa tới,
nhưng nhìn cô thay đổi sắc mặt như vậy, anh liền nghiêm túc “nói hươu nói
vượn” vô cùng cẩn thận, bộ não hoạt động hết công suất mới có thể dẫn dắt cô
đến một tình huống khác.
Cứ thoát thân cái đã. Nhưng sau đó còn một đoạn nữa, Phó Đình Xuyên
chưa kể hết cho Từ Triệt. Đó là sau khi tạm biệt Khương Điệu, đi chưa được hai
mét cô đã đuổi theo lần nữa.
Đúng thế, Khương Điệu ngăn Phó Đình Xuyên lại, hóa ra cô không yên tĩnh
như vẻ ngoài, trong lòng vẫn có không thể cam tâm. Lấy hết dũng khí và nhiệt
huyết còn sót lại không nhiều lắm, cô hỏi: “Chẳng lẽ với fan nào anh cũng tốt
thế sao?” Cô không tin.
Phó Đình Xuyên trầm mặc một lát, giống như đánh thái cực quyền vậy, anh
đẩy vấn đề đó về lại cho cô: “Thế cô thì sao, cô hi vọng tôi sẽ đối tốt với tất cả
fan của mình thế hả? Hay là.. chỉ với một fan duy nhất mà thôi?”
Anh chăm chú nhìn cô, ánh mắt trầm tư như chứa một nơi bí ẩn, đen bóng lạ
thường. Khương Điệu không còn hăng hái được nữa… cô đỏ mặt. Lòng rối ren,
nhưn ánh sao sáng trên bầu trời. Những giận dỗi bức xúc không còn sót lại chút
nào, may có cảnh đêm che khuất, không để cho phản ứng của cô bộc lộ rõ ràng
quá mức. Cô không biết.
Thực sự cô không biết phải trả lời thế nào, như thể cả hai đáp án đó đều
không đúng. Cô muốn tìm lí do, vậy mà cuối cùng lại bị ném một vấn đề nan
giải, bực bội không biết phải nói gì.Tóm lại, quá thất bại rồi! Khương loser!
Khương Điệu hận không thể đập đầu xuống đất hai phát cho tỉnh đầu ra.
Từ đó Khương Điệu không có cách nào đối mặt với Phó Đình Xuyên nữa.
Cô cảm thấy, cảm thấy những ảo tưởng của bản thân đều bị anh nhìn thấu. Mà
Phó Đình Xuyên cũng không biểu hiện thái độ gì khác lạ. Cứ thế vài ngày yên
ổn trôi qua, cảnh quay cuối cùng của Phó Đình Xuyên bắt đầu vào ban đêm.
Vì thế, cả ngày hôm đó Phó Đình Xuyên không đến studio. Mãi đến xế chiều
hơn sáu giờ, Khương Điệu nhận được điện thoại của thấy gọi quay về phòng
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trang điểm, hóa trang lần cuối cho Tiết Thiệu. Lần cuối… Thời gian trôi qua
thật nhanh.
Khương Điệu thu dọn đồ dùng xong thì chạy về phòng hóa trang. Phó Đình
Xuyên đã ngồi ở đó, một mình anh, Từ Triệt cũng không có bên người. Mấy cô
bé ở phòng trang phục sát vách đang thì thầm to nhỏ, hầu như không nghe rõ.
Vì thế, toàn bộ không gian này, chỉ có hai người họ.
Là lần cuối cùng, giống như rất nhiều lần trước đó, Khương Điệu trang điểm
đơn giản cho anh. Sau khi đánh phấn xong, cô từ từ buông thõng tay xuống,
nhìn người kia đang nhắm mắt nghỉ ngơi thì nhỏ giọng: “Xong rồi”.
Mỗi một lần, cô đều không đành lòng đánh thức anh, người này quay phim
thật sự quá vất vả.
Vì quầng thâm trước mắt ngày một đậm lên, phấn che phải dùng mỗi ngày
một dày.
Cô rũ mắt xuống nhìn hai tay mình, những lần đụng vào anh, gương mặt,
khóe miệng, mặt mày, tóc, tất cả đều được cô giữ trong tay mình, sau hôm nay
sẽ khó còn có được.
Nhưng mà, nếu không phải đoàn làm phim này đồng ý mời phòng làm việc
của các cô đến trang điểm cho “Thái Bình”, có lẽ cả đời này cô cũng không có
cơ hội thấy được Phó Đình Xuyên ở một khoảng cách gần như thế.
Phó Đình Xuyên mở mắt ra, nhìn qua gương là vành mắt đỏ hoe như thỏ
trắng của Khương Điệu, nhưng khóe miệng cô lại cong lên. Cô bé lại sao rồi,
nhìn anh mà vừa khóc vừa cười thế. Cô vội nghiêng mặt đi, bắt đầu dọn dẹp đồ
đạc ngổn ngang trên bàn, lần đầu tiên luống cuống tay chân như thế. Phó Đình
Xuyên yên lặng nhìn cô cất từng chai chai lọ lọ, vặn từng nắp một rồi xếp vào
trong túi. Trong thế giới của anh cô có một đôi tay đẹp nhất, cũng là niềm vui
sướng bất ngờ lần đầu anh gặp phải. Chỉ là cô chưa biết mà thôi.
Một lát sau lồng ngực Phó Đình Xuyên thoáng phập phồng, anh gọi:
“Khương Điệu”.
“Dạ?” Động tác trên tay dừng lại.
“Tôi sắp kết thúc quay phim rồi”. Anh bình tĩnh nói, anh phải đi. Lòng cô
càng thêm rối loạn, càng cố gắng dọn dẹp để dời lực chú ý của mình, cuối cùng
ánh mắt rơi xuống một chấm đỏ trên mu bàn tay, không biết bị thứ gì cọ lên. Cô
chà lung tung chỗ đó, tránh nhìn Phó Đình Xuyên, khổ sở đến mức muốn rơi
nước mắt.
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Cô khẽ nói: “Thế thì tốt rồi, rốt cục anh cũng được nghỉ ngơi”. Phó Đình
Xuyên như kiểu đang trêu chọc: “Không có quà chia tay à?”
“Có phải tốt nghiệp trung học đâu mà cần quà”.
Khương Điệu dừng động tác rồi thu tay lại, thoáng mỉm cười. Cô nghĩ, hóa
ra cười một cái cũng sẽ mệt mỏi đến thế, khó đến thế.
Phó Đình Xuyên vẫn chăm chú nhìn cô, cô có thể cảm giác được, sau đó cô
nghe anh nói: “Cám ơn cô, thời gian qua đã vất vả rồi”.
“Không sao đâu, là công việc mà, em có tiền lương”. Cô nói xong lại mím
chặt môi.
Phó ĐÌnh Xuyên vẫn ngồi ở đó, lù lù bất động, giống như không biết ở
studio còn rất nhiều người đang chờ mình: “Không có gì muốn nói sao?”
“Không có”.
“Tổng kết công việc cũng không?”
“Không…”
“Tâm tình trong thời gian qua?”
Anh cứ một mực hỏi thăm dò, sợ sẽ đường đột dọa cô bé này mất.
Khương Điệu vừa định phản xạ nói “Không”, lại vừa muốn thổ lộ hết mọi
chuyện. Không nên như thế, giống một cô bé giận dỗi người ta, vừa ngây thơ
vừa buồn cười lắm.
Có lẽ cô sẽ trả lời câu hỏi của anh, dù sao cũng chia tay, cũng nên làm một
chuyện có ý nghĩa.
“Anh vừa hỏi trong khoảng thời gian này em có tâm tình gì đúng không?:
Rốt cục cô cũng dám nhìn anh rồi.
“Ừ”.
Phó Đình Xuyên nhìn vào đôi mắt cô, không dời mắt.
“Đây này, tâm tình của em”.
Cô cầm một lọ trang điểm trên bàn, đưa tới trước mặt anh. Đó là một lọ kem
nền Make up forever, vừa lắc nhẹ, dung dịch bên trong lại chao chao. Một lọ
kem nền như thế, hết sức bình thường, nhưng cũng rất kì lạ. Thấy anh không
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thèm giấu vẻ hoang mang, Khương Điệu cảm thấy hơi buồn cười, nhưng sau khi
bật cười, cô lại càng chua xót.
Là người đàn ông cô hâm mộ đấy, đáng yêu như thế, mãi mãi sẽ không hiểu
được điều cô muốn biểu đạt. Nhiều ngày trôi qua, anh ở bên cô, những cảm giác
cô có, toàn bộ tâm tình đó, chính là như vậy đấy.
Đêm mấy ngày trước, thái độ của anh rất lạ, khiến cô nhiều khi muốn nói hết
lời trong lòng, nhưng lại kìm nén lại, không hề thốt ra. Muốn cô yên lặng nhìn
anh cũng được, không nói câu nào cũng không sao, cô đều có thể làm được. Chỉ
là, thời gian này thực sự quá khó quên, mọi chuyện xảy ra đều rất đẹp, đẹp đến
mức khiến người ta mất hồn, cũng tan biết rất nhanh, nhanh đến mức không kịp
cho người ta chuẩn bị, trên chai kem nền đó, anh không hề biết, nó còn có một
cái tên, Cuộc đời phù du.
Mà giấc mộng đó, chính là anh.
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