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CHUƠNG II

K

huấy đều ly cafê. Công Khanh hớp lấy một ngụm hỏi:

- Thứ bảy mày đi đâu tao nhắn tin mày không được vậy Thái Điền?
Thái Điền cười:
- Tao đi Nha Trang, lúc mày nhắn tin là tao đi tắm biển nên không mang
máy theo.
Khanh thở đài mồi điếu thuốc.
- Tao thấy mày bê bối quá, thằng quỉ ạ! Đến mãi sáng chủ nhật mới nhắn tin
được cho mày.
Điền suy tư.
- Tao biết mày nóng lòng với công việc, đừng buồn, mày thông cảm cho tao.
Rít điếu thuốc Khanh nháy mắt trầm ngầm nói:
- Tao phiền trách gì mày, nhưng chỉ nhắc mày nhớ, đừng quên công việc làm
của mình sắp tới. Vả lại đừng quá phóng túng, làm khó cho Ngọc Hân. Theo tao
mày không thật tình lắm đối với Hân!
- Làm thế cô ấy sẽ khổ tội nghiệp.
Điền trầm giọng:
- Cảm ơn mày! Nhưng tao yêu Ngọc Hân thật tình, làm gì có chuyện tao làm
khổ cô ấy.
Khanh cười nói:
- Thì tao chì.nhắc nhỡ mày thôi, chứ chuyện tình cảm mày hiểu biết hơn tao
nhiều.
Điền nghiêm giọng nói:
- Chuyện tình cảm của tao và Ngọc Hân, có lẽ một ngày gần đây tao sẽ thông
qua gia đình để tiến tới hôn nhân.
Khanh vẵn im lặng nhả khói thuốc trong suy tư. Có thật Điền định cưới
Ngọc Hân. Cuộc sống hời hợt phóng túng của Điền, Khanh đã quá rõ còn gì!
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Điền không bao giờ thích ràng buộc yêu đó rồi quên đó! Tình yêu đối Điền
như một trò đùa, như những phim tình cảm hấp dẫn trên màn bạc rối hạ màn:
Khanh khẽ thở dài:
- Mày đã suy nghĩ kỹ và muốn dừng chân phiêu lãng.
Điền vuốt ngược mái tóc ra sau nhíu mày suy nghĩ:
- Nhưng tao còn lo ngại về phía gia đình!
Khanh gắt:
- Mày sợ mẹ mày cấm đoán? Tại sao mày không tự tính toán được, mà lại
bám vào gia đình như thân chùm gởi, dù sao mày cũng có nghề nghiệp trong tay
rồi kia mà. Chẳng lẽ mày chỉ trông chờ vào cha mẹ mày? Không tự lo nuôi sống
mày và cô ấy trong khi lấy nhau sao?
Điền thở dài:
- Tao cũng không biết xử sao Khanh ạ!
Khanh nghiêm giọng:
- Mày thốt ra câu ấy, tức nhiên mày chưa thành thật yêu Hân.
Điền không trả lời, im lặng nhả khói thuốc.
Khanh lắc đầu:
- Tao thật không thể hiểu nổi.
Dụi điếu thuốc vào gạt tàn trên bàn Điền nói:
- Thôi bỏ chuyện riêng tư của tao qua một bên. Bây giờ mày định đi Biên
Hòa cùng tao xúc tiến việc gì?
- Đồ án vẽ bản vẽ đã xong, ra Biên Hòa gặp lại anh Lâm để chọn ngày tiến
hành xây dựng công trình.
Thái Điền gọi chủ quán tính tiền, anh nhìn bạn nói:
- Mình đi thôi Công Khanh!
Hai người cùng đứng lên một lúa, trong từng ánh mắt của họ, hiện rõ niềm
hy vọng về việc làm sắp tới được thành công hoàn hảo.
Điền cho xe chạy nhanh về Biên Hòa trong buổi sáng sớm sương còn rơi...
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B

à Đạt nhìn trân trối đứa con trai mà bà yêu thương nhất. Bà không ngờ

Điền đã đi trước bà một bước, muốn tiến đến hôn nhân với Hân.
Thật tình bà không muốn chút nào hết, nhưng bà Đạt cũng khẽ giọng hỏi
con:
- Con định cưới Ngọc Hân, nhưng có biết gia đình cô ấy như thế nào không?
Và Hân có thương con thật tình không?
- Điền nhìn mẹ nói chậm rãi:
- Gia đình của Ngọc Hân cũng giàu lắm mẹ ạ! Mẹ của cô ấy có cửa hàng vải
ở chợ Lớn. Còn ba Hân là thầu khoán...
Bà Đạt hỏi tiếp:
- Cô gái tên Ngọc Hân gì đó, con của ai vậy Thái Điền?
Anh vội nói:
- Con ông Đình Nghi mẹ ạ!
Bà Đạt nhìn con cao giọng:
- Mẹ biết gia đình này.
Điền mừng rỡ reo lên:
- Thế à? Mẹ quen gia đình ông ấy?
Bà Đạt nhíu mày gật đầu:
- Biết! Ba con có giao thiệp với thầu khoán Nghi mấy lần. Con có biết ông ta
là một con cao trong việc tranh thầu cướp việc của người khác, làm sạt nghiệp
biết bao nhiêu thầu vốn nhỏ hơn ông hay không hở con?
Điền trố mắt nhìn mẹ, anh chưa biết xử trí ra sao, trước lời bình phẩm về cha
của Ngọc Hân.
Bà Đạt khẽ lắc đầu nói với con:
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- Con cũng biết chứ Điền, con gái nhờ ở đức cha, điều con vừa nói với mẹ là
không được rồi đó?
Điền nhìn mẹ van vĩ:
- Nhưng mà Ngọc Hân không giống cha, cô ấy làm việc ở bưu điện được
nhiều người quí mến lắm mẹ ạ!
Bà Đạt lại nhìn con:
- Điền ạ! Mẹ lấy vợ cho con, hay con lấy vợ cũng thế, phải chấm hạnh kiểm
của nó trước, sau đó, là tìm hiểu xem cô ấy có biết lo làm ăn giỏi việc không?
Với mẹ, vợ con phải hiền hậu, nết na, đảm đang việc gia đình con cái, đó mới là
người vợ mẫu mực. Sau này con sẽ hạnh phúc nên công danh sự nghiệp.
Điền thỡ dài:
- Cuộc sống mỗi ngày một tiến bộ, má đòi hỏi nhiều quá... có tiền thì mình
sẽ được tất cả thứ đó thôi mẹ ạ!
Bà Đạt lắc đầu:
- Con lầm rồi Điền à. Con chỉ nhắm vào họ giàu thôi sao? Lời nói của con
chỉ đúng vào việc khác kia. Chứ đừng ỷ vào gia đình Ngọc Hân khá giả, còn lại
thiếu những thứ khác cần phải có nơi vợ con.
Họ ỷ giàu rồi cứng đầu, bướng bỉnh lấy thế quyền uy của cha mẹ, xem
thường rồi xúc phạm con, lúc ấy con có hạnh phúc không hay là đau khổ ân hận
suốt đời chứ?
Điền buồn hiu lấc đầu:
- Chung qui cũng vì sợ cạnh tranh nghề nghiệp, mà mẹ đánh giá quá thấp về
gia đình Ngọc Hân.
Bà Đạt không giận con chậm rãi hỏi:
- Điền ạ! Con nói cho mẹ biết, con chấm cô ta ở điểm nào?
Điền cúi mặt, tay chận lấy bờ môi, không ngờ mẹ hỏi anh câu bất ngờ như
thế... Anh hơi chựng lại suy nghĩ rồi khẽ nói vẻ đắn đo:
- Con yêu cô ấy!
Bà Đạt hỏi lại:
- Còn cô ta có yêu con không?
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- Cô ấy yêu con hơn chính cả bản thân cô ấy nữa mẹ à!
Bà Đạt mỉm cười:
- Con có thước đo lòng người và đo được tình yêu cô ấy?
Điền trở nên cọc cằn:
- Mẹ có bằng lòng cưới Ngọc Hân cho con không thì nôi, chứ đừng hạch hỏi
con nhiều như thế!
Bà Đạt nghiêm giọng:
- Chĩ nghe con nói bây nhiêu là mẹ biết con thiếu kiên nhẫn rồi. Mẹ biết con
không thật lòng yêu cô ta như cô ta đã yêu con bao giờ. Đó chỉ là sự nông nổi
của tuổi trẻ trong con cuốn hút trước mệt bóng sắc mà thôi.
Điền tròn mắt nhìn mẹ, giọng chậm rãi:
- Mẹ à! Thật ra... Điền cảm thấy mở lời nói...
Bà Đạt phì cười tiếp lời con:
- Con chưa yêu cô ấy nhiều phải không? Thế tại sao con bảo mẹ cưới cho
con?
Điền gãi đầu, anh cảm thấy mẹ đã hiểu rõ tâm lý đứa con trai duy nhất của
mẹ cả rồi còn gì! Nên Điền khó có thể mở lời...
Bà Đạt hỏi lại:
- Sao hả con?
Điền ấp úng ngập ngừng:
- Tại con...
Bà Đạt biến sắc mặt:
- Bộ con đã.... như thế rồi sao?
Điền không muốn kéo dài cự khó khăn này mãi, nên cổ nói nhanh như sợ
không còn thời gian thuận lợi để nói:
- Vâng! Con đã làm hại đời cô ấy rồi mẹ ạ!
Bà sửng sốt:
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- Mẹ thật không ngờ con...
Bà Đạt nhìn con sau câu nói với vẻ bao dung, độ lượng chậm rãi nói:
- Con ạ! Mẹ cũng muốn chiều theo ý kiến của con. Nhưng đây là việc hệ
trọng cả đời, vả lại con là đứa con độc nhất của mẹ, chỉ ngại cô ta về làm vợ làm
dâu trong gia đình, rồi sẽ có con.
Đến lúc ấy vợ chồng không hòa hợp, mẹ biết tính con hay bốc đồng, nông
nổi, lại phóng túng ăn chơi theo kiểu của còn rồi bỏ vợ, rồi cãi vã gây ra bất hòa
trong gia đình, sẽ ảnh hưởng đến con cái của con sau này.
Điền nói vẻ bất mãn:
- Mẹ lo xa quá! Nếu cần con sẽ sống riêng. Lúc ấy mẹ khỏi bận tâm.
Bà Đạt vẫn dịu giọng:
- Tánh con vậy đó! Mẹ chỉ nói có bấy nhiêu thôi mà không muốn nghe. Sinh
con ra mẹ còn lạ gì tánh ý của con hả Điền?
Điền không chịu thua cãi lại:
- Nếu không hòa hợp thì ly dị nhau là cùng, không phiền ai hết.
Bà Đạt vẫn dịu giọng nói:
- Ly dị! Đó là điều mẹ muốn nói cùng con, chẳng lẽ con lấy vợ không suy
nghĩ chín chắn, không định hướng tương lai, yêu thì ở, không thì chia tay, điều
đó thặt tai hại, con biết không?
Điền à! Ngoài việc lo tương lai cho con cái, con còn bổn phận với gia đình,
với xã hội bên ngoài.
Lấy vợ lấy chồng đó là việc tự nhiên, mọi người cần phải có, nhưng con phải
thực hiện tốt, để trong xã hội có được những thành viên tốt nữa chứ con.
Khi yêu nhau đòi lấy nhau cho bằng được, không thuận thì chia tay chẳng
cần suy nghĩ, con tạo ra chẳng ai thèm để ý giáo dục, như thế con thấy mình
đúng hay sai?
Điền lại gạt lời mẹ:
- Nhưng mẹ ơi! Mẹ toàn đưa ra những lý luận bất lợi cho con thôi. Chẳng lẽ
ai yêu nhau, lấy nhau cũng cần xem kỹ như mẹ sao?
- Có lẽ mẹ cho rằng ý kiến của mẹ là phong kiến?
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Điền buồn bã đứng lên:
- Con mệt lắm rồi. Mẹ cứ nói thẳng là mẹ không chịu cưới cô ấy cho con đi,
cho đỡ mệt hơn.
Bà Đạt cố phân giải:
- Điền à! Đáng lý ra con đã lỡ hại đời con gái của người ta rồi, theo lẽ
thường mẹ cưới cô ta cho con mới phải lý. Với lại nếu lỡ cô ta có thai với con,
mẹ mới đắn đo suy nghĩ.
- Nếu cô ta chưa có gì hết, thì mẹ không tạo ra sự lỡ làng ấy, mà con bắt
buộc mẹ chiều theo con...
Thái Điền nhìn mẹ nói:
- Nếu Ngọc Hân mang thai rồi mẹ cưới cho con hả mẹ?
Bà Đạt lắc đầu:
- Con đừng bắt bí lời mẹ nói. Mẹ nói dứt khoát một lời với con. Nếu con báo
tin Ngọc Hân có thai với con thì ắt mẹ chưa tin được, cái thai trong người tác
giả là aỉ? Có thật là cháu nội của mẹ, thì làm sao mẹ cưới cô ấy cho con đây?
Điền hơi khựng lại một chút rồi lắc đầu, trong lòng anh rối lên bao nỗi ngổn
ngang. Tất cả ai cũng có lý. Anh cũng thầm công nhận mẹ anh nói có lý.


 

Đ

ôi mẩt Hân vẫn nhìn Điền, anh có vẻ kém vui, kém cười gượng gạo

không như những ngày hò hẹn nhau đi chơi.
Hân ngã lưng dựa vào thành ghế mím môi, bao nhiêu suy tư lo lắng cứ dâng
lên trong lòng. Vẽ lên mặt bàn những hình ảnh vô nghĩa, giây lâu cô chợt hỏi
anh:
- Điền à! Hôm nay anh sao thế?
Đôi mẩt mơ màng trườc khói thuốc loãng trên không. Điền cười nói giọng
khỏa lấp:
- Chẳng có gì em ạ! Anh đang tính hướng làm ăn sắp tới, kiến thiết xây dựng
chung cư.
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Hân buồn buồn:
- Anh không thật lòng với em đó rồi Điền!
Điền nhăn mặt, chợt nở nụ cười:
- Em lại không tin anh? Không lâu lắm đâu, em sẽ thấy lời anh nói với em
đúng sự thật.
Vén tóc qua một bên Hân hỏi:
- Điền à! Anh có thật sự yêu em?
Vẫn nụ cười thật đẹp nỡ trên môi anh ngày nào:
- Anh yêu em thật! - Rồi vuốt lấy mặt. Điền đưa tay lên trời nói tiếp. Xin
thề...
Khẽ chớp đôi mi Hân nói:
- Anh đã hứa với em điều gì anh nhớ chứ Điền?
Tựa lưng vào ghế. Điền lại rít thuốc, một thoáng sau anh nói:
- Anh nhớ... Đang vào xây dựng anh phải lo bãn vẽ, em phải cho anh có thời
gian Ngọc Hân ạ!
Hân hỏi anh:
- Thời gian đến bao giờ hả anh?
Trong khi em muốn chính thức làm vợ anh... Còn với anh dường như anh
chẳng quan tâm gì cả?
Điền lên tiếng an ủi Hân:
- Ngọc Hân! Em đừng buồn, anh đã hứa thì không bao giờ quên đâu. Xong
công việc này, anh sẽ chọn ngày chúng mình làm lễ cưới.
Hân buồn giọng:
- Em yêu anh thật lòng. Em không muốn kéo dài em rất nôn nóng Điền ạ?
Choàng tay qua bờ vai Hân, anh siết nhẹ, giọng âu yếm:
- Anh biết lòng em Hân ạ? Để từ từ...
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- Anh không muốn vội vàng, em hãy kiên nhẫn, chuyện đâu sẽ rồi đó thôi em
ạ!
Mỗi khi gặp nhau em cứ buồn hoài anh chịu sao nỗi? Em phải vui lên em
nhé!
Ngọc Hân nghe buồn vô tận, tại sao anh biết khuyên Hân kiên nhẫn chờ đợi.
- Nhưng tại sao anh không biết kiên nhẫn chờ đợi ngày cưới rồi hãy...
Nhưng Hân tự thấy nếu trách cứ một mình Điền thì cũng không đúng, dù sao
trong lúc ấy cũng có sự đồng tình của Hân!
Hân nghe lòng hối hận, nuối tiếc sự đã rồi... Cô biết hiện tại mình đã thua
thật! Còn Điền dù sao cũng là đàn ông, anh không hề mất mát điều gì, càng thúc
bách Điền, Hân càng thấy mình hổ thẹn!...
Cũng tại Hân dễ dãi mới có chuyện như thế! Đừng đổ lỗi cho ai khi chính cô
cũng bằng lòng chấp nhận sự cuồng nhiệt đam mê ấy mà...
Thái Điền khuấy đều cả hai ly cam vắt, nói với Hân:
- Uống đi em! Anh hiểu, cũng đến lúc chúng mình cần tiến đến hôn nhân,
nhưng không phải là bây giờ... phải cho anh thời gian, đây là lời van xin em chờ
đợi anh Hân ạ! Em đồng ý chứ?
Hân buồn giọng nói:
- Nếu không chiều theo ý anh, em cũng không biết làm gì anh bây giờ.
Nghiêng đầu qua Hân, anh nhẹ hôn lên bờ môi cô, khẽ giọng:
- Anh cảm ơn em! Anh yêu em nhiều lắm Hân ạ!
Ngọc Hân không nói một lời nào nhìn ra bờ sông Sài Gòn ma lòng buồn hiu
hắt. Thật sự Hân yêu anh nhưng trong lòng thì không nguôi lo sợ.
Bất chợt Hân lại nói cùng anh:
- Điền ơi! Em yêu anh, đừng làm em thất vọng nghe anh!
Điền khẽ gầt đầu, cúi xuống hôn say đắm vào bờ môi Hần. Đôi mắt anh nhìn
cô thật quyến rũ. Hân ngã vào vai anh, niềm sung sướng lẵn tin tường chìm
trong đáy mắt của anh rồi.
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Bờ môi lại khép kín bờ môi. Những nghĩ ngợi trong lòng Hân về anh đã bay
biến đi, để nhường lại cho những đam mê nơi Thái Điền đưa đến thật êm ái ngọt
ngào.


 

B

à Hiền đẩy nhẹ cửa phòng Ngọc Hân bước vào lên tiếng hỏi con:

- Con đang làm gì đó Ngọc Hân?
Hân nhẹ ngồi lên:
- Mẹ hả? Con nằm xem báo một chút mẹ ạ!
Ngồi xuống gần gường bà Hiền hỏi:
- Con có đọc thư anh Tâm con gỡi chưa vậy?
Hân vo tròn cuốn báo trong tay, cô nói:
- Dạ con đã đọc rồi.
Bà Hiền vuết tóc con:
- Tâm nó nói gì với con vậy?
Giọng nhỏ nhẹ Hân đáp:
- Anh Tâm hỏi thăm sức khỏe và việc làm của con. Có gì mà hỏi con kỹ quá
vậy?
Nắm bàn tay con, bà vuốt ve cười nói:
- Thằng Tâm nó ngại không nói với con đó thôi. Mẹ cho con hay là một
tháng nữa cô đượng Minh Trí cho biết Minh Tâm về nước và họ hứa với mẹ sẽ
chọn ngày tốt đính ước hôn nhân cho con và Minh Tâm đó.
Hân nhăn mặt giận dỗi:
- Khổ quá sao mẹ không hỏi ý kiến con mà tự hứa với người ta.
Bà Hiền vẫn chậm rãi:
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- Mẹ thấy Minh Tâm cũng tốt, lịch sự, hiền lành, đẹp trai, đâu có điểm nào
con chê nó thân? Vả lại cô dượng con cũng là chỗ bạn rất thân của ba mẹ. Lần
này Tâm về nước, hai đứa tìm hiểu nhau, đi chơi giao thiệp dễ thông cảm nhau.
Tâm có ý định về đây lập gia đình ngay, có lẽ gặp con nó đồng ý liền.
Hân khổ sở giải thích:
- Nếu anh Tâm muốn lập gia đình cùng con, nhưng quan trọng là con có
đồng ý không kìa? Và mẹ ạ! Thật ra con không yêu anh ấy…
Bà Hiền cười khẽ giọng:
- Thì từ từ con tìm hiểu Tâm rồi sẽ yêu thôi con ạ!
Hân gượng cãi lý:
- Thưa mẹ! Con không muốn gượng ép trong tình yêu. Cần có sự đồng cảm
giữa hai phía.
Bà vẵn dịu giọng:
- Hân à! Con nên nghe lời mẹ, con đã lớn, gặp người tốt con còn chờ đợi gì
nữa? Hay là con đã yêu ai?
Hân hơi bất ngờ về câu hỏi của mẹ!
- Không biết có nên nói thật với mẹ? Hân cố tin tưởng ở Điền. Chờ đợi Điền
lo xong công việc, rồi tiến hành làm lễ cưới.
Hân sợ nói ra trong lúc này sẽ bất lợi Hân biết không thể yêu ai ngoài Điền
nếu mẹ biết, mẹ sẽ bảo quên Điền, sẽ cấm đoán... thật khó vô cùng với Hân.
Dù muốn hay không Hân cũng là của Điền rồi, không bao giờ có chuyện
khác đi được. Nếu bảo cô xa Điền không thể nào Hân chịu nỗi sự thương nhớ
yêu anh... cô sẽ chết mất thôi.
Có lẽ phải chờ thời gian phân giái cho mẹ hiểu thôi.
Thấy con im lặng. Bà Hiền lên tiếng:
- Thôi, con nghỉ đi, con suy nghĩ lại, con nên biết rằng mẹ rất thương yêu
con.
Hân nhìn mẹ bước ra khỏi phòng, trong lòng Hân nổi lên bao ngổn ngang, lo
âu lẵn buồn bã...
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M

ắt nhìn thẳng về phía trước đường. Hân âm thầm đếm bước. Mấy lúc

gần đây Ngọc Hân luôn trầm buồn suy tư, trong lúc làm việc hay ngơ ngẩn.
Dường như trong lòng Hân khắc khoải lo âu Hân đang có một nỗi buồn thầm
kín. Bây giờ Hân mới thấy hối hận về sự dễ dãi của mình với Thái Điền! Nhớ
đến mà giận, nhưng cũng vì yêu Điền quá nhiều nên Hân không cưỡng lại được
những đam mê của Điền đưa đến!
- Tại sao Thái Điền lại bặt tăm cả tháng nay? Tại sao anh hẹn Hân rồi lại
không đến? Tại sao anh không muốn gặp cô? Anh muốn xa Hân, muốn chia tay
với tình yêu này?
Đôi chân Hân đi qua con đường dài hun hút, đôi mắt vẵn tê dại vô hồn Điền
có biết và hiểu được nỗi lòng Hân lúc này không.
Hân mãi lo nghĩ quên mất cô bạn đi cùng bên cạnh:
- Ngọc Hân!
Tiếng gọi của Thu Hà vang lên. Hân trở về thực tế:
- Ngọc Hân, nhỏ định đi đâu đây?
Hân nhìn bạn, mắt buồn xa vắng:
- Buồn quá, mình đi dạo chơi, Thu Hà ạ! Chẳng biết đi đâu?
Nhìn Hân, Hà thấy thương hại:
- Lúc này sao nhỏ thờ thẫn quá.
Chớp nhẹ đôi mi. Hân không trả lời.
…
Thu Hà nói:
- Lên xe ta chở nhỏ về nhà ta chơi.
Nghiêng đầu tựa vào vai bạn, Hân nhỏ giọng than thở:
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- Thu Hà! Mình và Hà thân nhau nên Hân mới nói. Chẳng biết cả tháng nay
anh Điền đi đâu? Không gặp Hân một lần nào cả.
Hà nói có vẻ tự tin:
- Anh Điền chắc đi xây dựng công trình rồi nhỏ ơi!
Hân buồn giọng:
- Hân linh cảm không đúng như lời của Hà vừa nói!
Hà ngạc nhiên:
- Nghĩa là sao?
Hân mím môi đau khổ:
- Dường như anh Điền muốn chia tay với Hân. Anh ấy đã thay đổi.
Hà chắc lưỡi:
- Lẹ nào? Mình thấy hai người hạnh phúc lắm mà?
Giọng Hân nghẹn ngào than trách:
- Hân viết thư, điện thoại, nhắn tin mà anh Điền vẫn bặt tin.
Hà tròn mắt:
- Lẽ nào lại thế hả Hân?
Hân buồn tê tái:
- Hà ơi! Ngày mới yêu nhau anh Điền thường nói rằng: "Ớ thế gian lẫn trên
thiên đường hoặc cả dưới địa ngục chưa có người con gái nào anh yêu chân
thành tha thiết như Ngọc Hân''. Nhưng bây giờ là thế đây Hân không biết cách
nào gặp anh.
Hà thương bạn an ủi:
- Đừng buồn như vậy. Hay là Hân tìm đến nơi làm hoặc đến nhà của anh
Điền xem sao?
Hân lắc đầu khổ sở:
- Chẳng còn hy vọng Hà ạ! Anh ấy không còn làm nơi đó. Đã đi rồi...
Hà kêu lên:
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- Đã đi rồi? Sao không tin tức gì cho Hân?
Không nói được nữa. Hân gục đầu lên vai bạn thổn thức. Hân không dám nói
lên sự thật về sự dại dột của mình cùng bạn... Hân rất sợ và hổ thẹn cho sự nông
nổi của mình.
Bây giờ Hân thấy hụt hẫng, nhưng cũng cố gắng tin là Điền sẽ trở về thăm
cô chắc, có lẽ anh ấy rết bận.
Nghi ngờ lại qua nhanh trong đầu óc Hân, Hân nhớ lại những kỷ niệm lúc
hai người bên nhau. Hân lại tin tưỡng ở Điền hơn.
Chợt Hà lên tiếng:
- Ngọc Hân! Mình sẽ cố gắng giúp Hân tìm gặp anh Điền! Đừng buồn nữa
nhé!
Lau giọt lệ trên má. Hân khẽ nói:
- Mình cảm ơn Thu Hà.
Hà lại an ủi:
- Việc gì cũng phải tìm hiểu đừng vội kết luận sớm cho anh Điền.
Khẽ gật đầu. Ngọc Hân không nói thêm lời nlào, ngã đầu vào vai bạn, mậc
cho bạn đưa Hân đi bất cứ nơi nào.


 

N

ước mắt vẫn rơi mãi trên mặt Hân. Sự thật đã rõ. Thái Điền đã đi Buôn

Mê Thuột hơn hai tuần nay. Không ngờ Điền lại tàn nhẫn vô tâm với Hân như
thế.
Một người chờ đợi, còn một kẻ vô tư không màng đến.
- Thái Điền! Tại sao anh lại lợi dụng tình yêu chân thật của tôi? Anh hại tôi
rồi trốn chạy bỏ ra đi?
Bây giờ sự thật đã lột trần bộ mặt của anh ra, anh không còn cần tôi nữa.
Anh đưa ra đủ lý lẽ để không đến với tôi. Anh tàn nhẫn lắm. Anh chối bỏ tình
yêu chân thật của tôi, tôi ngây thơ khờ dại, quá tin anh mà dâng hiến đời con gái
cho anh.
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Anh nói với tôi “chúng mình yêu nhau chân thật, đâu cần gìn giữ quá đáng
với nhau tôi dễ dàng tin anh, cứ ngỡ anh thật lòng. Không ngờ anh thay đổi, bỏ
tôi nhanh chóng.
Hân khóc nức nở... Cô biết mình đã thua thiệt đã mất tất cả...
Mất tình yêu đầu. Mất cả cuộc đời. Mất cả tuổi trẻ và tương lai...
Điền ơi! Thế sao tôi vẫn yêu anh, lại thù căm ghét anh? Trong sự ngọt ngào
của anh, ẩn chứa sự man trá đối với tôi.
Thà rằng anh nói cùng tôi một lời chia tay tôi ít đau khổ hơn là sự thinh lặng
trốn tránh tôi.
Ba mẹ sẽ buồn biết bao... Tôi đã làm nhục nhã liên lụy đến hai đấng sanh
thành. Và mất đi niềm tin của mẹ từ bấy lâu.
Ngọc Hân úp mặt vào gối thển thức, vì yêu anh quá nhiều, mà tôi phạm sai
lầm khó tha thứ.
Tôi chẳng cần cân nhắc suy nghĩ nên đánh mất cả cuộc đời trong đam mê ân
ái của anh.
Bây giờ hậu quả chỉ mình tôi gánh lấy! Thật là đắng cay nhục nhã...
Ba mẹ ơi! Hãy tha lỗi cho con. Con phải làm gì đây? Lệ vẫn rơi, hồn vẫn tê
dại trong đêm dài hiu quạnh. Một mình Hân trong căn phòng đơn lẽ...
Thật sự bây giờ Hân rất cần mẹ, chi có mẹ là người an ủi, lo lắng, yêu
thương Hân trong lúc đau khổ này mà thôi...


 

B

à Hiền mãi tính toán những số hàng hóa vừa thâu về mấy ngày nay. Công

việc bận rộn quên cả giờ giấc.
Hôm nay nhàn rỗi bà mới sực nhớ đến Ngọc Hân, đã mấy ngày bà không gặp
con gái.
Như mọi lần bà Hiền đến phòng của Hân gọi khẽ:
- Ngọc Hân! ngủ hả con?
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Nghe tiếng mẹ gọi. Hân bật đèn, vội lau nước mắt dậy. Vuốt lại mái tóc rồi
trả lời:
- Không mẹ ạ? Con hơi mệt, chỉ nằm nghỉ thôi, mẹ vào đi...
Bà Hiền đẩy cửa phòng bước vào thoáng thấy Hân vẻ xanh xao lẫn bối rối,
cũng như nỗi buồn vương trên mặt làm bà Hiền chợt giật mình. Ngạc nhiên, bà
nhìn sâu vào đôi mắt Hân dò xét:
- Ngọc Hân có việc gì con giấu mẹ?
Hân vội lắc đầu nhìn nơi khác:
- Không có việc gì con giấu mẹ đâu mẹ ạ!
Bà Hiền không tin, nhẹ nắm tay con ngồi xuống giường, bà hỏi vẻ lo lắng:
- Ngọc Hân! Có việc gì con nói thật cho mẹ biết! Con bị khiển trách ư? Mẹ
thấy con thay đổi tánh tình khác lạ lắm!
Lúc này con đi làm việc đều đặn chứ?
Hân nghe mẹ dỗ dành, cô tủi thân khóc òa! Ôm vai mẹ cần sự che chở.
Bà Hiền hốt hoảng hỏi:
- Sao con khóc? Con sao vậy Hân?
Bà ôm Hân vào lòng, khẽ dịu giọng hỏi tiếp:
- Làm gì con phải khóc như vậy? Có việc gì cứ nói với mẹ, mẹ sẽ giúp con,
đừng sợ Ngọc Hân!
Hân khóc nức nở:
- Mẹ ơi! Con khổ lắm mẹ ơi!
Bà Hiền chắc lưỡi:
- Mà khổ việc gì đến phải khóc thế con?
Nước mắt tuôn dài. Hân mỉm môi:
- Mẹ ơi! Con đã làm mẹ thất vọng, con đã làm khổ chính con rồi mẹ ơi!
Bà ngạc nhiên không hiểu:
- Là sao hả Hân? Mẹ. không hiểu gì?
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Cúi đầu Hân bum lấy mặt:
- Mẹ ơi! Con yêu Thái Điền... và con đã.
Câu nói dở dang của Hân làm bà Hiền chợt hốt hoảng, bà biết chuyện chẳng
lành đã xảy ra...
- Trời ơi! Bỏ con..
Hân lo sợ đáp khẽ:
- Mẹ ơi! Con đã bị Điền lừa gạt con…
Bà Hiền gằn hỏi lại:
- Con đã có thai rồi à?
Hân lắc đầu:
- Dạ. Không có.
Bà Hiền ngồi im lặng. Đúng là tuổi trẻ, bồng bột bốc đồng. Bà biết con gái
lớn lên là phải có tình yêu. Hân dại khờ, bà Hiền khổ tâm cũng không ít.
Bà đã chọn Minh Tâm cho Hân, nhưng cô từ chối, vì tình yêu đối với Điền
bấy lâu nay đã sâu đậm.
Hân đã nặng tình với Điền, một tình yêu lừa dối như bong bóng bay xa. Anh
đã làm Hân đau khổ, hụt hẫng đến sa sút thế này...
Bà Hiền thật khổ sở, lên tiếng hỏi Hân:
- Ngọc Hân! Con nói rằng Điền nó gạt con, vậy con có gì với nó chưa?
Hân cúi đầu đáp lí nhí:
- Dạ rồi, đã một lần...
Bà Hiền kêu lên nho nhỏ, vì sợ chồng nghe được, sẽ khổ thêm cho bà và
Hân.
- Trời ơi! Vậy là con đã làm hỏng cả rồi Hân ơi! Con đã giết chết ba mẹ
chẳng cần dao kiếm... Danh đự gia đình con đã làm hỏng tất cả. Tại sao con dại
quá vậy Hân? Làm thân con gái, sao con không biết giữ gìn, cái quí giá nhất ấy
của con hả Ngọc Hân?
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Càng nói càng tức giận, bà Hiền bật khóc vì sự ngu dại của Hân. Hân vẫn im
lặng, ngồi nghe mẹ than thở đay nghiến.
Hân đã đọc không biết bao nhiêu là sách báo, nhưng rốt cuộc rồi lại không
học hỏi được gì trong những thứ đó.
Hân ôm mẹ sợ hãi khóc:
- Mẹ ơi! Mẹ đừng khóc như thế. Con dại khờ đành chịu. Mẹ đừng khóc nữa
mẹ à!
Rồi Hân cũng lại khóc cho chính mình, khóc trong niềm hối hận. Không biết
giữ gìn bản thân, để ngày nay phải buồn lụy đến mẹ...
Bà Hiền lau nước mắt nhìn con mà lòng đau đớn. Hân ơi! Bây giờ có giết
chết con, hay mắng chửi thì việc cũng đã xảy ra rồi! Chỉ sợ thiên hạ bình phẩm
họ chê cười con.
Bà tự thấy bà cũng có lỗi một với con, vì không gần gũi để dạy bảo con. Bà
chỉ lao vào việc kiếm tiền mà ra thế này...
Nhìn gương mặt mẹ buồn khổ, im lặng Hân lên tiếng:
- Mẹ, từ nay con sẽ vâng lời mẹ, con sẽ sống bên mẹ, cố gắng sửa đổi nếp
sống cho riêng con. Mẹ tha lỗi cho con... Mẹ đừng buồn con, con xin mẹ...
Hần biết lỗi lầm của mình quá lớn nên hối hận, hiện tại Hân thấy bơ vơ lạc
lõng, lúc này chỉ có mẹ là nguồn an ủi duy nhất cho cô. Hân không dám cãi lời
mẹ, cùng sự sắp đặt của bà: Hân phó mặc buông xuôi tất cả...
Bà Hiền nhìn con gái:
- Ngọc Hân con phải nghe lời mẹ, bằng lòng chấp nhận cuộc hôn nhân với
Minh Tâm. Mẹ sẽ lo liệu chu toàn cho con tất cả...
Hân gật đầu cam chịu:
- Dạ, con nghe lời mẹ...
Bà Hiền nhìn con mà lòng xót xa nhưng phái biết làm sao hơn? Nếu không
tha thứ cho con, nó sẽ đau khổ dường nào trong sự hụt hẫng không ai an ủi
khuyên bảo lúc này...
Chỉ còn cách tha thứ và lo cho con mà thôi. Nhưng bà Hiền cũng cảm thấy
ray rứt, bà có ý định gả con cho Minh Tâm, trong lúc này chính bà đang lừa gạt
cha mẹ Minh Tâm.
Cũng chính vì con, bà mong rằng Hân sẽ cố quên hết những đau khổ vừa trải qua trong
đời Ngọc Hân.
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