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Đ

ôi mắt mơ màng của Ninh Nhiễm Thanh sáng lại trong giây lát. Cô chớp

mắt che đậy sự ngượng ngùng, chỉ có điều vẫn im thin thít không nói tiếng nào.
Không ai hay biết giây phút tiếp theo cô định đi, phải đi, phải đi thật nhanh...
Lúc này, không biết ai đã bật đèn, cả phòng hát đột nhiên trở nên sáng sủa.
Ninh Nhiễm Thanh nhìn bọn họ, tất cả đều là những gương mặt lạ hoắc. Cô vô
thức thở hắt ra, cũng may Tần Hựu Sinh không có ở đây.
Người đàn ông ngồi ở giữa phòng ho một tiếng, khung cảnh bỗng chốc trở
nên hơi giống phòng hội thẩm.
Cô gái đứng gần bàn trà này có khuôn mặt trái xoan điển hình, làn da trắng
mịn nõn nà, hơi bụ bẫm một chút, lông mày và sống mũi đều khá cao, trông vừa
xinh đẹp lại đoan trang. Bờ môi cũng tuyệt đẹp, nhưng lúc này đôi môi mím
chặt. Dưới ánh đèn ánh mắt rực sáng như ánh sao rớt xuống mặt hồ, sáng ngời,
ươn ướt... còn có một chút đáng yêu rất đặc biệt.
Người con gái này Giang Hành Chỉ đã gặp qua mấy lần. Lần này là lần có ấn
tượng tốt nhất trong mắt anh. Quả nhiên sự mất mặt của cô sẽ có thêm điểm
đồng cảm trong lòng anh, khiến cho cả người cô dường như trông cũng vừa mắt
hơn.
Ninh Nhiễm Thanh thật sự vô cùng xấu hổ, không biết giấu mặt vào đâu nữa.
Cô cúi đầu nhìn chiếc micro và ly rượu mình vẫn còn nắm chặt trong tay, sau đó
từ từ cúi người xuống, đặt hai vật đó trở lại vị trí cũ của nó. Sau đó cô đứng
thẳng người dậy. Lúc cô đang định cứ thế bỏ đi, cánh cửa của phòng hát lại bị
đẩy ra, một người đàn ông cao lớn bước vào.
Là Tần Hựu Sinh.
Ông trời đối với cô đúng là không bạc. Lúc này rồi còn để cho bạn trai cũ
của cô xuất hiện, đến cứu cánh, đúng là “giậu đổ bìm leo”.
Trên tay người đàn ông cầm một chiếc điện thoại di động, nhìn Ninh Nhiễm
Thanh đang đứng giữa phòng, gương mặt vì quá kinh ngạc nên có chút đờ đẫn:
“Nhiễm Thanh?”
Ninh Nhiễm Thanh quay mặt lại, nhìn về phía Tần Hựu Sinh vừa đột ngột
bước vào. Từ lúc chia tay đến giờ, dường như đã một thời gian dài cô không
nhìn thấy anh rồi.
Ninh Nhiễm Thanh đứng thẳng người dậy, mở lời: “Thật xin lỗi! Tôi đi
nhầm rồi, tạm biệt!” Nói xong, gương mặt vô cảm bước ra khỏi phòng hát.
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Tần Hựu Sinh vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Sau khi Nhiễm Thanh đi rồi,
cả đám người trong phòng càng cười tợn. Anh dùng ánh mắt hỏi người ngồi
chính giữa phòng, Giang Hành Chỉ.
Giang Hành Chỉ chỉ lấy ngón trỏ chống lên trán, cười đến nỗi khuôn mặt
tuấn tú còn có chút biến dạng.
“Haha, tìm lại chính nghĩa trong xã hội, giải quyết những bất hòa giữa mọi
người... Buồn cười chết mất thôi!” Một vị trợ lý tiếp tục đùa giỡn.
“Vừa rồi tôi còn lấy làm lạ, có một sinh viên thực tập xinh đẹp như vậy đến
văn phòng chúng ta, sao tôi lại có thể không biết cơ chứ...” Một luật sư khác
chen vào.
“Anh Giang à! Vừa nãy rõ ràng là anh biết rồi có phải không?...”
Khóe miệng Giang Hành Chỉ cong lên thành một đường cung: “Tôi chỉ cảm
thấy người đến là khách mà thôi, cũng không thể đuổi cô ấy đi chứ.”
“Ha ha ha ha...”
Tần Hựu Sinh rời khỏi phòng hát.
Ninh Nhiễm Thanh chưa bao giờ mất mặt như vậy. Ra khỏi phòng hát, cô
định lấy điện thoại gọi cho đám Vương Trân. Kết quả không tìm thấy điện
thoại, lại tìm thấy một cái điều khiển tivi.
Ninh Nhiễm Thanh nhìn cái điều khiển tivi trong tay mình, thật sự là sắp
nghiến răng nghiến lợi muốn khóc mà không được, Trương Tiểu Trì, xem
chuyện hay ho mà cháu làm đi!
Quả nhiên chuyện đen đủi đều đến cùng một lúc.
Lúc này, một giọng nói trầm thấp mang ý cười lướt qua đỉnh đầu cô: “Muốn
gọi điện thoại à? Lấy của anh mà gọi này.”
Cô vội vàng đút điều khiển vào trong túi xách.
Tần Hựu Sinh nhìn cô: “Em đi nhầm phòng rồi phải không?”
“Anh tưởng em đến tìm anh chắc!”
“Ồ, em làm anh nhớ ra rồi.” Giọng nói của Tần Hựu Sinh càng lúc càng gần,
vẫn dịu dàng thân thiết như trước đây.
Ninh Nhiễm Thanh “hừ” một tiếng, thể hiện thái độ coi thường. Cô đang
định đi thì Tần Hựu Sinh nói: “Có lẽ là phòng 508 ở tầng dưới. Khi nãy lúc anh
đi lên vừa hay nhìn thấy một vị luật sư của Trung Chính đi về phía đó.”
Đối mặt với lòng tốt của Tần Hựu Sinh Ninh Nhiễm Thanh “quá” cảm kích
nên tự động ngẩng cao mặt lên lườm anh.
“Chuyện hôm nay em đừng để trong lòng. Em làm việc lần nào cũng qua loa
như vậy lại không sai sót sao? Nếu thật sự thấy không được, lần sau anh bảo họ
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qua đó xin lỗi em, được không?” Giọng nói Tần Hựu Sinh mơ màng như làn gió
xuân.
Người đàn ông này vốn luôn giỏi giang như vậy. Phụ nữ có ở trước mặt anh
lườm nguýt, nổi giận, ngang ngược thế nào, anh vẫn có thể mỉm cười, nụ cười
như một làn gió xuân mơn man lướt qua.
“Không phiền anh hạ giá tới tận chỗ em, Tần Hựu Sinh.” Giọng nói Ninh
Nhiễm Thanh khô khan như đang ăn Hoàng Liên(1), phảng phất còn nghe thấy
một chút nức nở.
Tần Hựu Sinh than vắn thở dài: “Chia tay rồi thì không còn là bạn trai bạn
gái nữa. Nhưng dù sao anh cũng đã từng dạy em, Nhiễm Thanh, đừng có bất
lịch sự như thế.”
Ninh Nhiễm Thanh cắn chặt răng rồi thốt ra một câu: “Không cần thầy giả
bộ tử tế, giáo sư Tần.” Nói xong, cô bước xuống lầu. Giày cao gót còn phát ra
tiếng “cộp cộp”.
Sau khi Ninh Nhiễm Thanh đi rồi, Tần Hựu Sinh nhân tiện đứng bên ngoài
hút một điếu thuốc, rồi mới quay trở lại phòng hát. Tất cả mọi người trong
phòng vẫn còn cười mãi không dứt. Anh không nhịn được nhăn mày, nói: “Cười
cái gì mà cười! Đi nhầm phòng thôi. Cô ấy da mặt mỏng lắm. Nếu cô ấy bị ám
ảnh tâm lý, thì các cậu cứ ở đó đợi bị xử lý đi.”
“Ha ha, anh Tần, cô gái vừa rồi có quan hệ gì với anh vậy?”
Tần Hựu Sinh không trả lời ngay.
Thế là Giang Hành Chỉ bên cạnh đã nói thay anh: “Bạn gái, bạn gái cũ... Ha
ha...”


 

N

inh Nhiễm Thanh xuống đến phòng 508 ở tầng dưới, liền nhìn thấy

Vương Trân đang đứng ngoài cửa nhìn ngó. Cô tiến lên, vỗ vai Vương Trân.
Vương Trân quay đầu lại, nhìn thấy là cô bèn hét lên ngay lập tức: “Mình gọi
cho cậu nhiều cuộc điện thoại như thế, sao cậu không nghe máy hả?”
“Mình quên mang điện thoại rồi.” Ninh Nhiễm Thanh thì thầm đáp lời. Cho
dù Vương Trân có gọi cho cô một trăm cuộc điện thoại thì chiếc điều khiển tivi
trong túi cô cũng đâu có đổ chuông được.
“Cậu thật là!” Vương Trân dắt cô bước vào trong phòng.
Ninh Nhiễm Thanh bước vào trong phòng, cảm giác thân thiện trước mặt ùa
đến, đây mới là tập thể chứ.
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Trong phòng hát có đến một nửa số người cô đã quen mặt, một nửa còn lại
có lẽ là đồng nghiệp bên Vạn Phong.
Có người già người trẻ, còn vài người trạc tuổi cô, có lẽ đều là sinh viên thực
tập.
Có lẽ phải có đối tượng mới có thể so sánh. Trước đó cô chịu thiệt thòi ở
phía Dịch Hòa, bây giờ trở về với vòng tay của đồng nghiệp, bất luận là người
của Trung Chính hay Vạn Phong, đều nhìn thế nào cũng thấy thân thiết.
Ngoài việc có một đồng nghiệp nam bên Vạn Phong thật sự có chút nhiệt
tình quá mức cần thiết, thì mọi chuyện đều làm cô cảm thấy ấm áp.
Ninh Nhiễm Thanh trước nay từ chối đàn ông đều không sợ đắc tội với ai.
Thế nên mới nói, quan hệ của cô với bạn đồng giới đã không tốt, quan hệ với
bạn khác giới cũng chẳng tốt lành gì. Nhưng cô đã quyết làm lại từ đầu, thế nên
tối nay đối với sự thể hiện tình cảm của người đàn ông này, Ninh Nhiễm Thanh
hoàn toàn không tỏ ra lạnh nhạt.
Ở bên này, cô ngồi trên sofa đợi người khác đến giao lưu nói chuyện với
mình. Ở bên đó Vương Trân đã cùng mọi người ghép thành một nhóm nói
chuyện rôm rả rồi. Tính cách của cô ấy thoải mái rộng rãi hơn cô rất nhiều.
Ninh Nhiễm Thanh yên lặng ngắm nhìn Vương Trân, âm thầm học tập cô ấy.
Trước đây đi hát cô luôn là người chiếm mic. Mỗi lần cô muốn hát, người
khác chỉ có phần ngồi nghe. Vương Trân hát cũng rất hay, giọng hát vừa cao
vừa sáng, nhưng cô ấy tuyệt nhiên không giống cô cầm được mic rồi thì không
chịu buông tay. Mặc dù cô ấy thích hát nhưng tuyệt đối không hát nhiều, hơn
nữa còn rất nhiệt tình giúp các đồng nghiệp khác chọn bài, biết cách chăm sóc
người khác, bao gồm cả tâm tư tình cảm của người đó.
Thế nên cả tối Ninh Nhiễm Thanh chỉ hát chung với Vương Trân một bài,
rồi quay ra cùng mọi người chơi xúc xắc. Lần đầu tiên chơi, cô thua thê thảm
nên không dám cược, nhưng thắng được một ván liền chơi mạnh. Mọi người đã
thân thiết gọi cô là “Tiểu Ninh” rồi.
Nếu không có việc đi nhầm phòng trước đó thì bữa tiệc tối nay có lẽ là buổi
đi chơi vui vẻ nhất của Ninh Nhiễm Thanh mấy năm nay.
Đến hơn 10h tối mà vẫn không hay biết.
Thấy có người đứng dậy ra về. Ninh Nhiễm Thanh mới nhớ đến giờ giới
nghiêm Ninh Tuần Tuần đặt ra cho cô liền đứng dậy chào tạm biệt.
Vương Trân cũng quay lại lấy túi xách: “Nhiễm Thanh! Mình đi cùng với
cậu.”
Lúc này, quán bar dưới tầng đang đúng vào lúc náo nhiệt. Cô và Vương Trân
xuyên qua đại sảnh ồn ào bước ra cửa chính. Vương Trân nói cô có xe, vừa hay
có thể đưa cô về nhà.
www.vuilen.com

24

Tác Giả: Tùy Hầu Châu

TÌNH NỒNG Ý ĐẬM

Ninh Nhiễm Thanh mỉm cười nói được thôi, sau đó nhìn Vương Trân từ một
góc nào đó trong một dãy toàn xe xịn dắt ra một chiếc xe gắn máy nhỏ.
“Này, Tiểu Ninh, em ngồi xe của anh về đi.” Người đàn ông lúc trước có ý
với Nhiễm Thanh mở lời. Đằng sau lưng anh ta có mấy người đàn ông khác
cùng đẩy anh ta đến trước mặt cô.
“Xì! Thanh Thanh đã là người của em rồi. Các anh định đi hóng mát ở đâu
thì đi đi.” Vương Trân cười tươi đáp lời, sau đó đưa cho Nhiễm Thanh một
chiếc mũ bảo hiểm.
Người đàn ông cũng cười, dướn người lên nói: “Aiya! Dựa theo “Luật an
toàn giao thông đường bộ” mới nhất, đã có quy định xe máy không được chở
người đã thành niên. Các em bảo hành vi bây giờ của các em có phải là biết luật
còn phạm luật không?”
“Vậy anh có biết quấy rối và xúc phạm phụ nữ vượt quá giới hạn, là điều
luật nào không?” Vương Trân hất mày, sau đó nói với Nhiễm Thanh: “Đi thôi!”
Ninh Nhiễm Thanh mặt mày hớn hở đội mũ lên đầu, ngồi lên chiếc môtô của
Vương Trân.
Cảm giác được bạn bè ra mặt cho mình, thật tuyệt!
Người đi lại trên đường đông như mắc cửi, tốc độ của chiếc môtô không
nhanh, thong thả đi sát lề đường. Dọc đường không ngừng có xe vượt qua nó,
cho đến khi có một chiếc xe màu đỏ sâm panh cũng vượt qua nó.
Rõ ràng là chỉ trong chớp mắt, vậy mà Ninh Nhiễm Thanh vẫn phát hiện
được ra đó là xe của Tần Hựu Sinh.
Nam nữ sau khi chia tay, anh ấy lái chiếc xe con của mình, cô ngồi chiếc
môtô nhỏ xinh của cô. Gió đêm của thành phố thổi những lọn tóc hai bên má cô
lướt qua sống mũi, hơi ngưa ngứa.
Ninh Nhiễm Thanh thở dài, có phải vết thương lòng sau khi chia tay cũng
lên cơn ngứa ngáy, muốn được gãi một chút không?
Phía trước tắc đường. Vương Trân từ đường to rẽ vào một phố nhỏ. Nói là
phố nhỏ, nhưng những biển hiệu các cửa hàng treo hai bên đường vẫn lóa cả
mắt: “Cửa hàng gội đầu của các chị em”, “Tắm rửa thơm phức”, “Tắm hơi Lệ
Lệ”...
Ninh Nhiễm Thanh nhìn hoa cả mắt, hỏi Vương Trân: “Cậu nói xem một
tháng họ kiếm được bao nhiêu tiền?”
“Có người nhiều có người ít. Nếu làm ăn tốt có khi được mấy chục ngàn,
kém thì được mấy trăm đồng, còn chẳng đủ sống ấy chứ.” Vương Trân vừa lái
xe vừa trả lời.
Ninh Nhiễm Thanh há hốc mồm: “Oa! Sao cậu biết nhiều vậy?” Ninh Nhiễm
Thanh hỏi xong, bỗng nhiên cảm thấy mình có vẻ hơi không có đầu óc. Hỏi câu
hỏi gì không biết.
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Vương Trân không phải một người hay so đo, trả lời: “Văn phòng chúng ta
dạo trước có một khách hàng làm nghề này. Năm ngoái, cô ấy bị một vị khách
“chơi” đến bị thương nặng, yêu cầu bồi thường, thương lượng không thành công
phải kiện lên tòa. Vụ án này mình có theo, thế nên cũng có biết một chút.”
“Ồ, ra là vậy.” Ninh Nhiễm Thanh tiếp tục hỏi: “Bây giờ cô gái đó còn làm
nghề này không?”
“Làm chứ, đương nhiên rồi.” Vương Trân bỗng nhiên bật cười. “Họ không
làm được mấy công việc chân tay ở nhà máy, cũng chẳng tìm được người đàn
ông nào đáng tin cậy nuôi họ, chỉ đành làm tạm vậy sống qua ngày thôi.”
“Cũng phải!” Ninh Nhiễm Thanh nhẹ nhàng “ừ” một tiếng.
Khu “đèn đỏ” chưa đến 100m, đi qua đây đúng là được mở rộng tầm mắt. Đi
qua hai ngã tư nữa là đến khu vực Vân Vận của chị cô. Con đường gần như vậy
nhưng cô chưa từng biết thành phố này lại có một con đường tập trung đủ các
loại “phục vụ” như vậy.
Đến cửa vào khu nhà, Vương Trân nhìn vào trong: “Thì ra cậu sống ở đây
à?”
Ninh Nhiễm Thanh trả mũ bảo hiểm lại cho Vương Trân: “Cậu có muốn lên
ngồi chơi một lát không?”
“Để lần sau đi.” Vương Trân mỉm cười với cô, sau đó vẫy tay chào cô, huýt
sáo một tiếng rồi phóng xe đi mất.
Giá tiền nhà của thành phố A rất đắt, phòng lại thiết kế vô cùng cao. Khu
vực Vân Vận ngoài mấy tòa nhà cao vừa ở phía trước, mấy tòa nhà phía sau đều
cao hai mươi mấy tầng. Còn căn hộ của Ninh Tuần Tuần lại tại vị ở tầng thứ 22,
một căn hộ có cấu trúc phức tạp.
Lúc Ninh Nhiễm Thanh về tới nhà thì Trương Tiểu Trì đã say ngủ. Chị gái
đang ngồi ở phòng khách xem chương trình thời sự của đài địa phương. Ví dụ
như kẻ trộm nhà nào đã đầu thú, ai không có đạo đức vứt rác bừa bãi bị chụp
lại, lại có ai đó sống không nổi đòi ly hôn.
Cuộc sống muôn hình muôn vẻ. Thành phố này đang ngày một phát triển trở
thành một đô thị lớn, nhà cao tầng mọc san sát. Ở đây có vô vàn các loại cao ốc
đứng sừng sững. Cũng có muôn vàn phố phường ngõ ngách, cũ nát, tấp nập, bần
cùng... Vì không theo được “bước chân” của thành thị nên đã dần dần trở thành
góc khuất của đô thị này.
Ninh Nhiễm Thanh lôi chiếc điều khiển từ trong túi xách của mình ra đặt lên
mặt bàn. Về phòng cô tìm được chiếc điện thoại di động của mình, bên trên còn
có một mảnh giấy nhớ nhỏ xinh Trương Tiểu Trì viết cho cô: “Cô à! Điều khiển
vẫn dùng tốt chứ?”
Ninh Nhiễm Thanh “hừ” nhẹ một tiếng, vào phòng tắm tắm rửa. Khi cô tắm
xong ra ngoài sấy tóc, Ninh Tuần Tuần vẫn còn đang xem tivi, cô bước lại gần
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ngắm nhìn. Một biên tập viên nam khuôn mặt y hệt hình vuông đang điểm một
tin tức ngày hôm qua như thế này: “Giữa trưa, một người đàn ông đã có hành vi
bạo lực với một cô gái trẻ, người đi đường đã giúp cô báo cảnh sát...”
đi.

Nhưng trước khi cảnh sát đến nơi, cô gái trẻ và người đàn ông đó đã cùng rời

Cuối cùng phóng viên phỏng vấn một bà chủ cửa hàng hoa chứng kiến sự
việc từ đầu đến cuối. Bà chủ là một bà cô ăn mặc rất mốt, trả lời trước ống kính
với giọng đầy căm phẫn. Nội dung đại khái là hai người vốn dĩ là người yêu.
Người đàn ông gặp người phụ nữ đòi tiền, sau khi người phụ nữ từ chối thì bị
người đàn ông đánh đập dữ dội.
Cuối cùng bà cô còn cảm thán thêm một câu: “Con gái nhất định không được
yếu đuối, nếu không sẽ chỉ bị những tên đàn ông thối tha đó ức hiếp mà thôi.”
Cuối bản tin phóng viên còn phát một đoạn clip của người đi đường. Ninh
Nhiễm Thanh nhìn chằm chằm vào cô gái bị đánh, hỏi Ninh Tuần Tuần: “Chị à!
Cô gái này có phải trông rất quen không?”
Ghi chú:
1. Một vị thuốc Đông Y.

Chương 5

N

inh Nhiễm Thanh thật sự cảm thấy cô gái trong tivi rất quen mặt nhưng

nhất thời lại không thể nhớ ra đã gặp cô ấy ở đâu. Clip được người đi đường này
quay hơi mờ nhưng vẫn có thể nhìn ra cô gái bên trong mặc một chiếc váy rộng
màu vàng kem, gương mặt thanh tú...
“À, em nhớ ra rồi. Có phải là người phụ nữ mang bầu lần trước cùng mẹ
chồng đến cửa hàng mua quần áo không?” Ninh Nhiễm Thanh nhìn về phía
Ninh Tuần Tuần. Ninh Tuần Tuần trả lời mơ hồ nước đôi: “Đúng là có hơi
giống! Nhưng chắc không phải cùng một người đâu, làm gì có chuyện trùng hợp
như vậy.”
“Bất luận thế nào thì người đàn ông này cũng thật đáng ghét, lại đi đánh bà
bầu chứ.” Ninh Nhiễm Thanh “hừ” một tiếng.
Bỗng nhiên Ninh Tuần Tuần nói: “Thanh Thanh! Em có cậu bạn trai nào có
quan hệ tốt không. Giờ em tốt nghiệp rồi, có thể phát triển tình cảm.”
Cô làm gì có cậu bạn trai nào có quan hệ tốt chứ. Ninh Nhiễm Thanh vờ như
không nghe thấy, tiếp tục dùng máy sấy tóc sấy khô đầu. Tiếng máy chạy ù ù
khiến tâm trạng con người cũng trở nên bức bối.
“Nghiêm túc hẹn hò với một người đi, đừng có như chị.” Ninh Tuần Tuần
nhỏ giọng, nhẹ đến nỗi như đang nói với chính mình vậy.
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Ninh Nhiễm Thanh tắt máy sấy tóc. Cả phòng khách rơi vào trạng thái yên
lặng đột ngột. Cô lấy chiếc khăn mặt vắt trên cổ lau qua loa mái tóc, một lúc sau
mới mở lời, cười híp mắt tiến lại gần, ngữ khí như đang thương lượng: “Chị!
Hay là chúng ta cùng tham gia mấy chương trình xem mặt đi.”
Ninh Tuần Tuần khó chịu lườm cô một cái.
Ninh Nhiễm Thanh ngồi dịch đến bên cạnh Ninh Tuần Tuần, cô ôm chặt lấy
eo chị như lúc nhỏ, nói: “Chị à! Con người cả cuộc đời rồi cũng phải đen đủi
mấy lần, chị đừng quá đau buồn. Trong lòng em chị luôn là người phụ nữ tốt
nhất. Không một người đàn ông nào xứng với chị cả. Bây giờ em chỉ muốn sống
cùng với chị thôi.”
Ninh Tuần Tuần cúi đầu xuống nhìn vào đôi mắt Ninh Nhiễm Thanh. Đôi
mắt là bộ phận giống nhau nhất của hai chị em. Bởi vì tuổi tác, khóe mắt Ninh
Tuần Tuần đã có thêm nhiều nếp nhăn, lúc mỉm cười ngược lại lại dịu dàng
thêm một chút. Cô xoa xoa đầu em gái: “Bất luận thế nào, phụ nữ rồi cũng phải
có bến đỗ cho mình.”
Ninh Nhiễm Thanh vùi đầu vào lòng Ninh Tuần Tuần: “Em không lấy chồng
đâu! Em tốt như vậy, lấy ai cũng sẽ thiệt thòi.”
Ninh Tuần Tuần: “...”
Ninh Nhiễm Thanh bỏ chiếc gối ôm trong tay xuống: “Em buồn ngủ rồi,
chúc chị ngủ ngon!”
Bởi vì ngày mai Trung Chính sẽ chuyển đến tòa nhà Vũ Đạt, buổi tối Ninh
Nhiễm Thanh hơi khó ngủ. Tắt điều hòa thì thấy nóng, bật điều hòa thì thấy
lạnh, đắp chăn thì thấy bí, đá chăn ra lại không thấy có cảm giác an toàn...
Cô là một người có quá nhiều vấn đề, luôn không được sống một cách thoải
mái dễ chịu.
Còn về việc lấy chồng, suy nghĩ thật sự của Ninh Nhiễm Thanh là: Loại con
gái như cô, làm gì có người đàn ông nào chịu sống với cô cả đời chứ!


 

T

rung Chính và Vạn Phong sát nhập đổi tên thành văn phòng luật sư Vạn

Chính. Khi nghi thức chuyển nơi làm việc mới kết thúc, họ tổ chức tiệc liên
hoan ở khách sạn Quân Các gần đó.
Còn Ninh Nhiễm Thanh cuối cùng cũng có bàn làm việc và máy tính được
phân riêng mình.
Trước đây khi còn ở văn phòng luật sư cũ, bàn làm việc của cô đều là mượn
của đồng nghiệp. Trong văn phòng mỗi ngày có rất nhiều đồng nghiệp làm việc
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ở bên ngoài. Tuần trước, hầu như người nào đi ra ngoài làm việc là cô lại mượn
bàn của người đó. Vì việc này cũng coi như hỗ trợ lẫn nhau, quan hệ của cô và
một số đồng nghiệp tự nhiên trở nên thân thiết hơn.
Ít ra cũng không giống như hồi còn học đại học. Buổi trưa đến căn-tin ăn
cơm, đều ngồi một mình một bàn. Ngoại trừ quãng thời gian hẹn hò với Tần
Hựu Sinh là cô cùng Tần Hựu Sinh đến căn-tin của giảng viên ăn vài món.
Lúc đó cô đã nghe thấy một câu nói sau lưng mình thế này: “Cái cô Ninh
Nhiễm Thanh đó, lúc mới chơi thì còn tạm được, vì cô ta xinh đẹp, ai cũng sẽ
nhường cô ta. Nhưng lâu rồi thì ai chịu nổi cô ta chứ, có phải khắp nơi ai ai
cũng là mẹ cô ta đâu.”
Cô rõ ràng là không còn mẹ nữa, được chưa! Lúc nghe thấy câu này, cô tức
đến nỗi định xông ra xé rách mồm của nữ sinh đó. Lúc cô đang phát điên chuẩn
bị phát tiết thì bị Tần Hựu Sinh bắt ép quay về.
Sau đó còn có người nói Tần Hựu Sinh hẹn hò với cô là một chuyện vô cùng
hèn hạ.
Cô nằng nặc hỏi Tần Hựu Sinh có cảm giác ấy hay không, lúc đó Tần Hựu
Sinh đã trả lời rằng: “Yên tâm đi! Có thể thích được em, bản thân anh cũng tồn
tại rất nhiều vấn đề.”


 

N

inh Nhiễm Thanh cười khẩy một tiếng, lấy điện thoại ra, tự sướng một

bức ảnh với nền là bàn làm việc mới của văn phòng. Sau đó cô lần lượt đăng lên
Renren, Weibo, Tencent(1)...
Bàn làm việc của cô đối diện với bàn của Vương Trân, sau ghế là cửa sổ sát
đất, ngẩng đầu là có thể nhìn thấy bầu trời trong vắt, cúi xuống là cả một trung
tâm tài chính của thành phố A. Lúc này ngồi trong tòa nhà mới, Ninh Nhiễm
Thanh luôn cảm thấy không tồi. Nếu văn phòng luật sư Dịch Hòa không nằm ở
đây, thì còn tốt hơn nữa.
Trên thực tế là tòa nhà hành chính Vũ Đạt cao 88 tầng thì văn phòng luật sư
Dịch Hòa đã chiếm trọn sáu tầng.
Bữa tiệc liên hoan buổi tối là một bữa buffet nửa Tây nửa Tàu, có bít tết
cũng có cả mì vằn thắn. Lúc ăn tối mọi người nói cười rôm rả. Tài ăn nói của
các luật sư đều rất khá, lại chẳng thiếu đề tài để nói chuyện. Một câu chuyện bất
kỳ về một đương sự nào đó đều có thể kể được một đống chuyện tầm phào xung
quanh.
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Thế nên tất cả các nhân viên của hai văn phòng, cho dù trước đây quan hệ
cũng không gần gũi cho lắm, chỉ một bữa cơm đã như người một nhà. Giống
như Vương Trân đã nói, họ đâu phải thành viên hợp danh. Chỉ cần hoàn cảnh
làm việc thoải mái và mỗi tháng đều nhận được tiền lương là được rồi. Còn về
những chuyện khác, suy nghĩ nhiều mà làm gì.
Sau khi bữa tiệc liên hoan kết thúc là buổi tụ họp riêng của những thành viên
hợp danh. Nghe nói còn có tắm hơi, mát-xa, cờ bạc,... Nội dung vô cùng phong
phú.
Chu Yến cũng là một thành viên hợp danh của công ty Vạn Chính mới thành
lập, cũng là một trong số không nhiều thành viên hợp danh nữ. Nhưng bữa tiệc
liên hoan vừa kết thúc thì cô ấy đã về nhà, giống hệt như thái độ đi làm của
mình, chuẩn xác về giờ giấc.


 

N

inh Nhiễm Thanh trở về cùng Vương Trân. Vì Vương Trân để quên bản

photo báo cáo kết thúc điều tra án, nên cô lại phải cùng cô ấy quay về văn
phòng lần nữa.
Tám giờ tối, cả thành phố bắt đầu bước vào cuộc sống về đêm. Đèn quảng
cáo của các tòa nhà cao tầng, đèn đường, đèn chiếu của đài truyền hình... dần
dần đều sáng lên. Lúc Vương Trân đang photo tài liệu, Ninh Nhiễm Thanh ngồi
vào ghế của mình xem những bình luận bên dưới tấm ảnh của cô.
Sau khi lên đại học, những trang mạng như Renren, “Haoyou”, mỗi trang cô
đều đăng ký một nick. Nhưng mấy năm nay, cô chẳng lên đăng một status nào,
bức ảnh hôm nay là cái đầu tiên.
Bên dưới có bình luận rất nhanh, đều là của mấy bạn học hồi cấp ba để lại.
Họ hỏi cô có phải đã đi làm rồi không. Cô trả lời hai người bạn trong đầu còn
chút ấn tượng.
Vương Trân làm xong tài liệu, Ninh Nhiễm Thanh đứng dậy cùng cô ấy ra
ngoài khóa cửa, sau đó bước ra phía thang máy.
Trong lúc đợi thang máy, bỗng nhiên Vương Trân hỏi cô: “Cậu cảm thấy
luật sư Chu thế nào?”
“Rất tốt mà, chuyên nghiệp, vững kiến thức, đối xử với cấp dưới lại tốt.”
Ninh Nhiễm Thanh vừa trả lời vừa nhìn số nhấp nháy trên thang máy.
“Nhưng có phải hơi bị cứng nhắc không, không thích giao tiếp, hành xử, giải
quyết công việc cũng không được linh hoạt.”
Ninh Nhiễm Thanh suy nghĩ một chút rồi gật đầu.
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Vương Trân thở dài nói: “Chúng ta làm trợ lý là muốn học được những kiến
thức chuyên ngành và kỹ năng biện hộ từ luật sư hướng dẫn của mình, quan
trọng hơn là muốn học hỏi kỹ năng giao tiếp của họ.”
Ninh Nhiễm Thanh chớp chớp mắt, hơi mỉm cười.
“Nhưng dù sao luật sư Chu cũng được coi là luật sư tốt nhất trong văn phòng
của chúng ta rồi, dù gì cũng tốt hơn nhiều những luật sư ra tòa còn không chịu
đem theo trợ lý của mình.” Giọng nói của Vương Trân dần có chút hờ hững.
Ninh Nhiễm Thanh bất ngờ vì sự mất hồn bất ngờ của Vương Trân, quay đầu
lại nhìn cô.
Vương Trân bĩu môi: “Mình đi theo luật sư Hồng đã một năm rồi, cũng chưa
từng được ra tòa cùng chú ấy.”
Cũng thật khó tưởng tượng, trước đây Ninh Nhiễm Thanh đã từng nghe kể
về kinh nghiệm của mấy anh chị khóa trước. Có một số luật sư vì không muốn
trợ lý của mình học được những kinh nghiệm quan trọng nhất khi ra tòa, nên
mỗi lần ra tòa đều cố tình không để trợ lý của mình tham gia.
“Có được đổi luật sư hướng dẫn không?” Ninh Nhiễm Thanh hỏi nhỏ Vương
Trân.
Vương Trân buông tay nói: “Bây giờ hầu như những luật sư nổi tiếng đều
không nhận hướng dẫn nữa rồi. Nhưng mình nghe nói luật sư Tần đã nhận một
sinh viên nữ. Nhưng mà điều kiện cô ấy rất tốt. Nghe nói là tốt nghiệp thạc sỹ từ
một học viện pháp lý nổi tiếng ở một nước nào đó. Hơn nữa lại trắng trẻo xinh
đẹp. Lần này Dịch Hòa chỉ nhận hai sinh viên thực tập. Luật sư Tần có thể
hướng dẫn được một con rùa biển(2), nghe đâu còn là một vị viện trưởng đích
thân tạo quan hệ.”
Ninh Nhiễm Thanh bỗng cảm thấy lồng ngực tưng tức, sau đó cô đưa tay ra
vỗ vỗ vài cái an ủi bản thân.
Quãng thời gian cô và Tần Hựu Sinh còn yêu nhau, cô chưa bao giờ nghĩ đến
những chuyện xa xôi là sẽ kết hôn với anh ấy hay đại loại thế, nhưng chắc chắn
cô đã từng nghĩ sau khi mình tốt nghiệp sẽ phải trở thành học sinh thực tập do
đích thân Tần Hựu Sinh hướng dẫn.
Cô đã mong ngóng vị trí này. Bây giờ bị một người phụ nữ khác cướp đi
mất, trong lòng đương nhiên sẽ không được thoải mái.
Đúng vào lúc đó, cửa thang máy bật mở. Lúc Vương Trân vỗ vào lưng cô
một cái, sau đó kéo tay cô định bước vào, cô ngước mắt lên thì nhìn thấy hai
người đàn ông.
Một người cô thân thuộc.
Một người cô hơi thân một chút.
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Nhưng cả hai người đều có một điểm chung, đều là người cô không muốn
gặp.
Đúng là trùng hợp!
Đáng tiếc là con người sống trên đời luôn phải làm rất nhiều việc miễn
cưỡng với bản thân, ví dụ như nói những lời không muốn nói, gặp những người
không thích gặp.
Hai người đàn ông đứng trong đó, một người thong thả lịch sự, một người
sâu sắc nội hàm. Sau khi Ninh Nhiễm Thanh bước vào, lập tức quay đầu sang
hướng khác.
“Chào luật sư Giang! Chào luật sư Tần!” Vương Trân vội vàng chào hỏi hai
vị “đại thần” này, ngữ khí có chút phấn khích, sau khi chào hỏi xong cô vội
vàng lén vỗ vỗ Ninh Nhiễm Thanh đứng bên, ý muốn nói cô mau lấy lòng đi.
Ninh Nhiễm Thanh luôn cảm thấy Vương Trân là một người xứng đáng để
kết làm bạn thân. Thật sự là chuyện gì cũng kéo cô theo, đến lấy lòng cũng
không quên nhắc cô cùng làm.
Nhưng cô thật sự không có cách nào hợp tác với Vương Trân. Đúng lúc đó
điện thoại trên tay cô báo có tin nhắn mới. Cô lấy điện thoại lên xem. Chỉ một
tin nhắn thôi cũng có thể đọc đi đọc lại nhiều lần, sau đó mới hồi âm lại.
“Chúng em đều là trợ lý của văn phòng luật sư Vạn Chính hôm nay mới
chuyển đến đây.” Vương Trân bắt đầu tìm chủ đề. Trước khi vào làm trong văn
phòng luật cô ấy đã lăn lộn ngoài đời hai năm. Tuy không thể nói là quá lanh lợi
sành sỏi, nhưng khả năng ứng biến, quan sát sắc thái biểu cảm của người khác
thì vẫn rất khá. Nhìn thấy Tần Hựu Sinh gương mặt tươi tỉnh, giọng nói thoải
mái nhẹ nhàng, cô ấy biết lúc này nói chuyện giao lưu với họ hoàn toàn không
sai.
“Chào hai em!” Trên môi Tần Hựu Sinh còn vương một nụ cười nhạt, còn
Giang Hành Chỉ bên cạnh anh thì biểu cảm lại hờ hững, có vẻ như không mấy
quan tâm.
Bên ngoài đồn đại đã lâu, luật sư Tần và luật sư Giang, một người “khẩu
Phật tâm xà”, một kẻ tính tình quái gở.
“Luật sư Tần và luật sư Giang vừa mới tan sở sao ạ?” Vương Trân tiếp tục
hỏi.
“Tôi và Hành Chỉ có một số việc phải ở lại hơi muộn một chút.” Tần Hựu
Sinh nói chuyện luôn nở nụ cười trên môi, sau đó tầm mắt dịch chuyển đến sau
gáy của người nào đó, dường như đang nghĩ rốt cuộc khi nào cô ấy mới chịu
quay đầu lại.
“Ồ, em và Nhiễm Thanh đều vô cùng ngưỡng mộ các anh, biết được cùng
các anh làm việc trong một tòa nhà đều vô cùng vui sướng, bọn em nghĩ khi nào
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có cơ hội nhất định phải xin chữ ký hai anh, không ngờ ngày đầu tiên đi làm đã
gặp bọn anh rồi.” Ngữ khí và thần sắc của Vương Trân đều phấn khích như
được gặp một thần tượng lớn vậy, sau đó cô ấy rút từ trong túi ra một cuốn sổ,
nhờ ký tên thật.
Còn Ninh Nhiễm Thanh thì chỉ hận mình không thể biến mất trong cái thang
máy này.
Thật ra trước đó hai ngày cô đã nghĩ kỹ làm thế nào để ứng phó với tình
huống chạm mặt Tần Hựu Sinh. Hai người cùng làm việc trong một tòa nhà, lại
làm cùng ngành, chạm mặt là điều không thể tránh khỏi.
Cô đã tự nói với bản thân, lúc gặp Tần Hựu Sinh, không được giả vờ nhiệt
tình, cũng không được quá lạnh lùng, càng không được õng a õng ẹo như bây
giờ...
Chỉ có điều cô thể hiện luôn không được tử tế như khi tưởng tượng.


 

V

ương Trân thật sự đã xin được hai chữ ký của Tần Hựu Sinh và Giang

Hành Chỉ. Nhất là lúc tay Giang Hành Chỉ đó ký tên, còn khẽ cười thầm. Điệu
cười không mạnh không nhẹ đó lọt vào tai Ninh Nhiễm Thanh, cô liền cảm thấy
như một sự mỉa mai.
Lúc từ tòa nhà bước ra đợi xe buýt, Vương Trân cầm tờ giấy lên ngắm hai
chữ ký, thuyết giáo Ninh Nhiễm Thanh: “Nhiễm Thanh! Giới luật sư là một
vòng danh lợi. Giang Hành Chỉ và Tần Hựu Sinh chính là hai người nổi tiếng
trong ngành chúng ta. Những con tép bé nhỏ như chúng ta nếu muốn được nở
mày nở mặt thì bây giờ phải học cách tâng bốc những vị “đại thần” như họ”.
Ninh Nhiễm Thanh thích nhất là cái tính thẳng tuột của Vương Trân, hơi
mỉm cười, nắm lấy bàn tay của Vương Trân: “Vậy sau này cậu dạy mình nhiều
một chút.”
“Vậy thì cậu phải đóng học phí đấy.” Vương Trân cười tít, lại cầm hai chữ
ký lên ngắm nhìn tỉ mỉ, tấm tắc khen ngợi: “Người nổi tiếng đúng là người nổi
tiếng, viết chữ cũng đẹp như vậy. Nhưng nét viết láu của luật sư Giang đúng là
khó nhìn thật. Nếu không phải biết là đích thân anh ấy ký, mình thật sự cũng
không nhận ra. Vẫn là chữ của luật sư Tần đẹp hơn, đúng là kiểu chữ mà mình
thích... Nhưng nét chữ này sao nhìn quen vậy nhỉ...”
Vương Trân nói xong, mới giật mình nhớ ra. Đôi mắt to tròn nhìn Ninh
Nhiễm Thanh từ trên xuống dưới: “Nét chữ trên này và nét chữ trên tập tài liệu
lần trước cậu đưa cho mình học... rất giống nhau!”
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Ninh Nhiễm Thanh: “Vậy mà cậu cũng nhìn ra được!”
“Không giấu gì cậu, trước đây mình đã từng muốn học làm chuyên gia giám
định chữ ký đấy.”


 

H

ôm nay Tần Hựu Sinh đi nhờ xe của Giang Hành Chỉ về. Lên xe rồi, cả

người anh như trầm tĩnh hẳn, những ngón tay thon dài chống lên thái dương
xoay từng vòng từng vòng. Đầu óc anh rất hỗn loạn, lúc thì bắt đầu sắp xếp vụ
tranh chấp hợp đồng kiến trúc mới nhận gần đây, chốc lại nhớ đến gương mặt
của Ninh Nhiễm Thanh.
“Nếu cậu không nói, mình sẽ cho rằng cậu vẫn còn lưu luyến cô bạn gái cũ
đấy.” Giang Hành Chỉ đang lái xe bỗng nhiên mở lời.
Tần Hựu Sinh hơi gượng cười: “Lưu luyến tình cũ mất mặt lắm sao?”
Lưu luyến tình cũ có mất mặt hay không, hoàn toàn quyết định bởi phẩm
chất cô bạn gái trước đây thế nào.
“Mình không có ý đó.” Giang Hành Chỉ gương mặt không chút thay đổi, vẫn
chăm chú nhìn về phía trước, ánh mắt long lanh.
Tay phải Tần Hựu Sinh chống lên cửa xe đỡ lấy đầu, khẽ thở dài.
Anh và cô quen nhau ở Lệ Giang, dọc đường đã cùng kết bạn du lịch. Quãng
thời gian đó, Tần Hựu Sinh chỉ cảm thấy mình như uống phải một chai hoa tửu
của Vân Nam, bắt đầu choáng váng quay cuồng, tinh thần bất định.
Đó là những nhịp điệu khi tình yêu bước đến. Anh biết rất rõ, những tháng
ngày đó, trước mặt cô anh chỉ như một cậu bé lớn tuổi. Bàn tay cô dịu dàng, ánh
mắt trong sáng, giọng nói ngọt ngào.
Chỉ một ánh mắt vô tình của cô cũng kích thích mạnh mẽ hooc-mon trong
người anh, một câu nói cũng khiến anh có ảo giác được tình yêu chiều chuộng
nũng nịu. Một lần nắm tay càng khiến sóng lòng trong anh cuộn trào không
dứt... Lúc đó anh cảm thấy bản thân mình đã toi đời rồi, chắc chắn là anh sẽ đặt
cược cả bản thân vào chuyện tình đó.
Nhưng cuộc đời luôn luôn tàn nhẫn hơn người ta tưởng tượng hàng trăm lần.
Được biết cô cũng sống ở thành phố A, anh rất vui mừng. Nhưng niềm vui
sướng của anh cũng rất nhanh chóng trở thành bi thương.
Cô vẫn còn là một học sinh đại học, hơn nữa lại còn là sinh viên năm thứ ba
của đại học Luật thành phố A.
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“Năm ngoái thầy Cao mổ phải nhập viện. Mình hứa giúp thầy ấy dạy một
học kỳ môn Pháp luật kinh tế quốc tế. Lúc đó thì hay rồi, cô ấy chính thức trở
thành học sinh của mình.”
“Sau đó cậu vẫn lựa chọn tiếp tục ở bên cô ấy?” Giang Hành Chỉ hỏi với ngữ
điệu chế giễu.
Tần Hựu Sinh nhẹ nhàng “ừ” một tiếng, sau đó ngả đầu ra sau. Một người
luôn vì một người khác mà vứt bỏ những nguyên tắc của mình, giống như trước
đây anh đã nghĩ, gặp phải Ninh Nhiễm Thanh anh thật sự “lỗ nặng” rồi.
Chuyện tình thầy trò không phải là thứ anh muốn, nhưng Ninh Nhiễm Thanh
lại là người anh cần. Một chuyện tình đầy mâu thuẫn đã bắt đầu như vậy.
“Vậy thì sức hấp dẫn của cô ấy cũng lớn đấy chứ.” Giang Hành Chỉ không
nhịn được cười. “Sao lại chia tay vậy?”
“Năm ngoái trong kỳ thi cuối kỳ, mình đánh trượt cô ấy.” Tần Hựu Sinh nói
xong, khóe môi cũng không nhịn được mà cong lên. Là một người trong cuộc,
anh cũng cảm thấy lý do chia tay này rất buồn cười: “Môn Pháp luật kinh tế
quốc tế của cô ấy năm ngoái phải treo môn, đợi thi lại.”
“Hả?” Giang Hành Chỉ kinh ngạc: “Cậu không đến mức phải làm vậy chứ?”
Tần Hựu Sinh kéo cửa xe, nhìn ra ngoài: “Cậu không hiểu đâu.”
Ghi chú:
1. Các trang mạng xã hội của Trung Quốc.
2. Chỉ những người đi du học trở về.

Chương 6

T

rên đời này có rất nhiều người con trai và người con gái đều vì chữ “tình”

mà đi bên cạnh nhau. Sau đó quan hệ kết thúc cũng vì tình cảm không còn nữa.
Nhưng Ninh Nhiễm Thanh cảm thấy mình và Tần Hựu Sinh chia tay, nguyên
nhân đơn thuần vì sự bất nghĩa của anh.
Xe buýt chậm chạp mãi vẫn chưa đến. Vương Trân nói cô ấy có hai vé
voucher của cửa hàng giải khát phía đối diện, hỏi cô có hứng thú vào đó ngồi
một lát không.
Ninh Nhiễm Thanh biết Vương Trân chắc lại muốn nghe mấy chuyện tầm
phào rồi, liền nghĩ đến một câu nói rất chí lý: “Tình bạn của phái nữ chỉ đến khi
đã trao đổi những bí mật với nhau để trở nên vững chắc”, liền gật gật đầu.
Vị trí của cửa hàng giải khát nằm ở tầng hai của trung tâm thương mại đối
diện. Phiếu mua hàng trị giá 25 đồng ngoài hai cốc nước lạnh còn tặng thêm
một đĩa salad hoa quả.
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Ninh Nhiễm Thanh cảm thấy rất tiết kiệm, lập tức đặt hai phiếu: “Lần sau
mình mời cậu.”
Tình bạn mới nhất thiết cần có sự “kinh doanh” thích hợp, có qua có lại vẫn
tốt hơn.
“Được rồi! Bây giờ có thể kể về quan hệ trước đây giữa cậu và luật sư Tần
rồi chứ?” Điểm quan tâm của Vương Trân và cô không giống nhau. Chớp chớp
mắt, cô ấy đã thể hiện ra dáng vẻ nghiêm túc muốn nghe câu chuyện của cô.
Ninh Nhiễm Thanh hơi nâng cằm lên, khuấy khuấy cốc sữa lạnh trên mặt
bàn, mở lời: “Mình và anh ấy quen nhau lúc đi du lịch. Lúc đó mình thật sự
không biết anh ấy lại là một luật sư lớn có tiếng như vậy, cũng không biết anh
ấy là giáo viên thỉnh giảng của đại học luật. Cậu không biết anh ấy lừa gạt con
gái lợi hại thế nào đâu, mới chỉ nói vài câu đã khiến người ta đầu óc lú lẫn cả
rồi. Anh ấy nói rất thích mình, bảo mình đồng ý làm bạn gái anh ấy, sau đó thì
mình đã chấp nhận.”
Vương Trân tiếp tục truy hỏi: “Sao đó thì sao?”
“Sau đó thì về thành phố A, chẳng hiểu sao anh ấy lại biến thành thầy giáo
của mình. Nhưng lúc đó bọn mình vẫn còn yêu nhau say đắm, gần như không
thể chia tay. Anh ấy lại còn đưa ra yêu cầu chơi trò tình yêu bí mật với mình,
nói là đợi đến khi mình tốt nghiệp mới công khai quan hệ.”
“Vậy ý cậu thế nào?” Sự việc phát triển đến mức này, Vương Trân cũng hiểu
cho luật sư Tần, tình yêu bí mật cũng không hẳn là không suy nghĩ cho Ninh
Nhiễm Thanh.
“Sao có thể đồng ý được? Dựa vào đâu mà mình yêu đương cũng phải lén la
lén lút? Thế nên mình đã hỏi anh ấy có phải đã có bạn gái khác không. Anh ấy
nói không có. Sau đó mình đã cho anh ấy hai sự lựa chọn. Hoặc là chia tay,
hoặc là anh ấy đến nói với hiệu trưởng: “Tôi đã yêu em Ninh Nhiễm Thanh ở
trường thầy rồi.””
Vương Trân: “... Anh ấy làm vậy thật sao?”
Nghĩ đến chuyện này, khóe miệng Ninh Nhiễm Thanh không nhịn được, hơi
cong lên. Một câu chuyện tình yêu có tồi tệ thế nào cũng sẽ có những hồi ức
ngọt ngào. Mặc dù chuyện tình của cô và Tần Hựu Sinh không có cái kết viên
mãn, nhưng cũng không thể nói là quá tệ.
Lúc đó khi mới bắt đầu yêu nhau, tiết của Tần Hựu Sinh luôn là tiết cuối
cùng của buổi sáng. Kết thúc tiết học bụng cô sôi òng ọc, cả người gần như dựa
vào Tần Hựu Sinh đi về phía nhà ăn, nửa đường gặp hiệu trưởng.
“Giáo sư Tần được sinh viên yêu quý thật đấy, học xong rồi mà vẫn còn sinh
viên tìm thầy thảo luận vấn đề sao?” Hiệu trưởng không biết nguyên do, còn
tưởng là cô sinh viên này bám lấy thầy hỏi bài.
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“Không phải đâu, hiệu trưởng Trần.” Tần Hựu Sinh kéo nửa người phía
trước của cô về. “Cô ấy là bạn gái của tôi.”
“Sau đó vì sao lại chia tay?” Vương Trân không nhịn được nữa đành hỏi.
“Là mình đá anh ấy.” Ninh Nhiễm Thanh trả lời.
“Sao cậu lại đá anh ấy?” Vương Trân không hiểu.
“Chuyện này thật sự không thể trách mình.” Ninh Nhiễm Thanh ngước mắt
lên, sắc mặt đau đớn vô cùng. “Năm tư mình còn phải thi lại một lần. Thì ra là
nhờ có anh ấy “tặng” cho. Anh ấy là bạn trai của mình mà. Mình lại vướng phải
đúng môn của anh ấy, là anh ấy đã treo môn của mình. Vào ngày thi, dì lớn của
mình gây chuyện, mình chẳng còn chút sức lực nào, đương nhiên không thể làm
bài tốt được...”
Ninh Nhiễm Thanh nói xong liền nằm bò ra bàn.
Vương Trân thật sự không nghĩ họ đã chia tay như vậy, phỏng đoán một lúc
rồi hỏi: “Vì cậu làm bài thi không tốt, nên luật sư Tần đã chia tay với cậu?”
“Chẳng phải đã nói là mình đề nghị chia tay sao... Sau khi có kết quả mình
xin anh ấy sửa điểm cho mình. Anh ấy không những không đồng ý, hôm đó còn
như uống nhầm thuốc vậy, tính tình cứ như bố dượng mình ấy, mặt mày tức
giận kể ra tất cả những biểu hiện không tốt của mình suốt quãng thời gian hẹn
hò. Cái bộ dạng đó cứ như chỉ hận không thể kiện mình lên tòa rồi kết án tù
chung thân luôn.”
“Có phải có hiểu lầm gì không?”
“Làm gì có hiểu lầm gì. Có mà yêu nhau lâu rồi, nhìn mình ngứa mắt thì có.”
Ninh Nhiễm Thanh càng nói càng tức giận bất bình. “Cuối cùng thì mình cũng
hiểu luật sư mà kết tội một người thì lợi hại thế nào. Cậu không thể tưởng tượng
nổi cảnh tượng đó đâu. Thật sự là thao thao bất tuyệt, mồm miệng như tép nhảy.
Từ đầu đến chân, từ chân lộn lên đầu, mình thật sự chẳng có chỗ nào khiến anh
ấy hài lòng cả. Uổng công mình luôn nghĩ rằng anh ấy vẫn yêu mình, thì ra đã
sớm bất mãn với mình từ lâu rồi. Nếu đã không thích mình như thế thì chia tay
chứ còn gì nữa.”
Ninh Nhiễm Thanh nói một hơi xong, uống một ngụm sữa lạnh, sau đó bĩu
môi. Tâm trạng căm hận khi cô đi thi lại năm thứ tư đã trở lại một cách tự nhiên.
Gương mặt nhỏ bé tức giận đến căng phồng.
Còn góc nhìn của Vương Trân lúc này đang hướng về gương mặt nhỏ bé
xinh đẹp của Ninh Nhiễm Thanh được những ánh đèn đường bên ngoài khung
cửa sổ thủy tinh rọi vào. Những vệt sáng nghịch ngợm, dường như đang lấp
lánh nhảy nhót không ngừng trên gương mặt cô, càng hiện rõ làn da rạng rỡ như
đồ gốm của cô, tóc đen má hồng, da trắng mắt sáng.
Người đẹp có tức giận thì cũng đẹp đến rung động lòng người.
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Vương Trân ngắm nhìn đến ngơ ngẩn. Xã hội này đối với những cô gái đẹp
mà nói luôn có sự ưu đãi. Xinh đẹp thì ở phương diện nào cũng sẽ nhận được
những ngoại lệ có lợi.
Còn về Ninh Nhiễm Thanh, đẹp thì đẹp thật, nhưng lại là một cô gái bị chiều
quá đâm hư. Trước đây nhất định là dù cô có phạm phải lỗi lầm gì cũng không
có ai trách móc cô ấy, còn có người khắc phục hậu quả giúp.
Ngưỡng mộ thì ngưỡng mộ, nhưng đây không phải là một cuộc sống mà
Vương Trân muốn trải qua.
“Nhiễm Thanh! Mình cảm thấy chuyện của cậu và luật sư Tần chỉ đơn thuần
là hiểu lầm. Cậu nên tìm anh ấy nói chuyện. Lần cuối cùng nói chia tay mà hai
người vẫn còn cãi nhau là không được. Hai người nên bình tĩnh ôn hòa ngồi
xuống cùng nói chuyện. Cho dù thật sự quyết định không ở bên nhau nữa, cũng
nên để lại một chút ấn tượng tốt trong mắt đối phương. Cậu có biết cao thủ tình
yêu lợi hại nhất là thế nào không?”
“Là thế nào?” Ninh Nhiễm Thanh ngẩng đầu hỏi.
“Trước đây mình có một người bạn. Bất luận cô ấy đã từng hẹn hò với bao
nhiêu người đàn ông, nhưng bất cứ người nào đã từng là bạn trai nhắc đến cô ấy
đều nói những lời tốt đẹp, thật sự chỉ có khen không có chê.”
Ninh Nhiễm Thanh gãi gãi cái mũi đang ngứa: “Cô ấy toàn yêu mấy anh
chàng đẹp trai? Cô ấy là người bị đá, thế nên những người bạn trai cũ đều cảm
thấy có tội với cô ấy?”
“Hoàn toàn ngược lại.” Vương Trân mỉm cười lắc đầu.
Ninh Nhiễm Thanh hoàn toàn sửng sốt, há hốc mồm, sau đó lại nghĩ ra một
khả năng khác: “Vậy thì nhất định cô ấy phải xinh đẹp tuyệt trần.”
“Cũng được coi là một cô gái xinh đẹp, nhưng nhất định không đến mức
xinh đẹp tuyệt trần. Nói đơn thuần về vẻ bề ngoài, có lẽ cậu vẫn đẹp hơn một
chút.”
“Vậy sao?” Biểu cảm vốn đang rất tức giận của Ninh Nhiễm Thanh bỗng
chốc tan thành mây khói, vui vẻ vuốt vuốt cằm: “Đó là nhờ mẹ mình đẻ con
giỏi.”
Vương Trân mỉm cười, chân thành nói: “Thật ra mình thật sự cảm thấy cậu
và luật sư Tần cứ như vậy không hay chút nào. Sự việc còn chưa giải thích rõ
ràng đã chia tay là tệ nhất. Về cơ bản chia tay vì cãi vã thì ấn tượng để lại trong
lòng đối phương nhất định không tốt. Bây giờ cậu và luật sư Tần lại cùng làm
việc trong một tòa nhà, thế nên có một số chuyện vẫn nên nói rõ ràng ra là hơn.”
Ninh Nhiễm Thanh mếu máo, ánh mắt dời đi nơi khác: “Mình không muốn
tìm anh ta nói chuyện đâu, mất mặt chết đi được.”
“Nhiễm Thanh! Cậu có từng nghe một câu nói là...”
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“Câu nói gì?”
“Đánh đòn phủ đầu!”


 

T

ần Hựu Sinh và Giang Hành Chỉ trước khi về nhà còn đến câu lạc bộ.

Buổi tối, người đến đánh tennis trong câu lạc bộ thể thao không nhiều. Lúc đang
chuẩn bị ra sân, có hai cô gái tóc dài chủ động tiến đến hỏi họ có muốn đánh đôi
không.
“Kỹ thuật đánh của hai cô thế nào?” Giang Hành Chỉ hỏi.
Một người đẹp vừa cao vừa gầy trả lời: “Cũng tạm được...”
Giang Hành Chỉ để người đẹp đứng lên trước, phát một quả bóng bằng đơn
giản nhất qua.
Người đẹp không đỡ được, Giang Hành Chỉ huơ huơ vợt bóng: “Đi thôi! Kỹ
thuật quá kém...”
Người đẹp mất hết thể diện, kéo tay cô bạn hậm hực bỏ đi. Lúc đi còn lẩm
bẩm một câu: “Xì! Loại người gì không biết...”
Sau khi hai người đó bỏ đi, Tần Hựu Sinh và Giang Hành Chỉ bắt đầu một
séc đấu mệt nhoài, mồ hôi nhễ nhại. Lúc sắp kết thúc, vì Tần Hựu Sinh có chút
lơ đễnh, cuối cùng đã thua hai quả.
Hai người ngồi trên nền nhà lát gỗ chống ẩm của phòng bóng, thở hổn hển
như sắp đứt hơi.
“Mẹ mình đã ưng cậu rồi. Dạo này cứ quấy rầy mình bắt mình đưa cậu về
nhà giới thiệu cho đứa em họ mình ở nhà. Nếu cậu có hứng thú thì làm quen
chút đi.” Bỗng nhiên Giang Hành Chỉ mở lời.
Tần Hựu Sinh nhìn anh với ánh mắt “Cậu nhàn rỗi quá nhỉ!”
“Nể mặt mình đi!”
“Nể mặt cái gì? Mình còn đang định sẽ theo đuổi lại Nhiễm Thanh.” Tần
Hựu Sinh nói xong quay đầu nhìn Giang Hành Chỉ, mỉm cười nhẹ nhàng: “Thế
nên đành phải xin lỗi người anh em rồi, chuyện này mình không nể mặt được
đâu.”
Giang Hành Chỉ ngẩn người: “Cậu được lắm!”
Tần Hựu Sinh chỉ cười mà không nói gì.
Giang Hành Chỉ nhíu mày suy nghĩ: “Cậu nói mình nghe xem cái cô gái đó...
Chính là cái cô bạn gái trước đây của cậu ấy, nói vài điểm thu hút của cô ấy
xem nào, để cho mẹ và em họ mình hết hy vọng.”
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“Điểm thu hút à...” Tần Hựu Sinh bỗng nhiên bật cười, không biết có phải
chơi thể thao xong tinh thần bỗng trở nên thoải mái không, khóe môi anh không
nhịn được cứ cong lên, rồi lại cong lên: “Điểm thu hút nhất của cô ấy chính là,
rõ ràng cô ấy toàn khuyết điểm khiến người khác không chịu đựng nổi, nhưng
mình vẫn yêu cô ấy.”
“Xem ra định nối lại tình xưa thật rồi...” Giang Hành Chỉ tâm trạng chán
ngán ngước nhìn trần nhà hỏi: “Cô ấy có những khuyết điểm gì khó mà chịu
nổi?”
Tần Hựu Sinh bỗng nhiên cảm thấy bực mình ghê gớm, nhưng dù anh có
bực mình thì gương mặt vẫn mang theo ý cười, ánh mắt vẫn rất dịu dàng: “Thứ
nhất, thích làm theo ý mình, không bao giờ chịu lắng nghe người khác khuyên
bảo. Lúc vừa mới hẹn hò, vì nghĩ cho cô ấy, mình dự định quan hệ trước đó của
bọn mình tạm thời không công khai, nhưng cô ấy kiên quyết không chịu, còn
nghi ngờ mình đùa giỡn với tình cảm của cô ấy.”
“Thứ hai, thái độ học hành qua quít. Cứ lên lớp là ngủ, cả tiết của mình còn
ngủ, nói gì đến môn khác. Sau đó mình có nhắc cô ấy mấy câu, thế là cô ấy đòi
tranh cao thấp với mình. Lúc lên lớp bắt đầu cướp lời phát biểu. Hơn nữa, lại
còn yêu cầu mình nếu cô ấy và một học sinh nữ nào đó cô ấy ghét mà cùng giơ
tay, mình chỉ được gọi cô ấy trả lời. Thứ ba, điển hình cho loại bạn gái không
bảo được. Chuyện gì cũng không bảo được. Bất luận là cô ấy vui hay không vui
đều phải dỗ dành. Có một lần mình có nói cô ấy mấy câu, thế là cô ấy giận mình
ba ngày liền.”
Khóe miệng Giang Hành Chỉ hơi nhếch lên: “Tiếp tục đi...”
Tần Hựu Sinh cười lớn. Anh thật sự không hiểu một chuyện tình như vậy,
anh có gì mà lưu luyến, không quên được nhưng xem ra thật sự là chẳng quên
chút nào.
“Thứ tư, kén chọn khó hầu hạ, tự cao tự đại, làm việc chỉ thích chỉ huy người
khác. Lúc cô ấy thi tư pháp mình chẳng khác nào làm bảo mẫu cho cô ấy. Cái
tính của cô ấy không thể nào học ở thư viện được, lúc thật sự học tập thì một
chút tiếng động cũng chê là ồn ào. Cuối cùng chỉ đành đến nhà trọ của mình đọc
sách học thuộc lòng, mỗi lần học thuộc được một kiến thức thì phải khen. Cô ấy
học thuộc điều luật học đến nỗi ngứa ngáy muốn đi gội đầu, không muốn tự gội,
đương nhiên lại còn lười đến độ không muốn xuống cửa hàng dưới nhà để gội.
Được thôi, vậy thì mình gội giúp. Rồi mình không cẩn thận rớt nước vào trong
tai cô ấy, kết quả là nửa ngày trời sưng mặt lên nhìn mình. Mình cũng lần đầu
tiên gội đầu cho người ta đấy...”
“Thứ năm, quan hệ với bạn bè vô cùng tệ, tính tình nóng nảy, dễ tức giận.
Có một lần mình gặp hiệu trưởng trường cô ấy ở nhà ăn có nói chuyện vài câu,
lúc đi xuống thì nhìn thấy cô ấy và một bạn nữ trong lớp đang cãi nhau. Nếu
mình không kịp thời kéo cô ấy lại, không chừng còn đánh nhau cũng nên. Sau
chuyện đó hiệu trưởng Trần nói mình thích những cô bạn gái thật đặc biệt...”
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Giang Hành Chỉ cũng đồng cảm nhìn Tần Hựu Sinh: “Thật không hiểu nổi
cậu chịu đựng kiểu gì...”
Tần Hựu Sinh ngẩn người.
Anh đang chịu đựng sao?
Nếu không phải cô đề nghị chia tay, cho dù là chịu đựng, chắc có lẽ anh
cũng vẫn chịu đựng được lâu hơn, thậm chí chịu đựng cả đời cũng được, dù sao
thì cũng lỗ vốn rồi.
Thế nên anh mới gắt gỏng như vậy mỗi lần cô lấy chuyện chia tay ra ép anh.
Hôm đó họ đã chia tay trong hoàn cảnh nào nhỉ?
“Tần Hựu Sinh! Hoặc là chia tay, hoặc là sửa điểm, anh tự suy nghĩ rồi quyết
định đi.”
Trước mặt cô hiếm khi anh mới có khí phách một lần, thế là cuối cùng họ đã
chia tay thật.
Đúng là một người con gái khiến người ta vừa bực mình vừa phẫn nộ...
nhưng lại yêu say đắm.
“Hắt xì... Hắt xì... Hắt xì...”
Hắt xì liên tục ba tiếng, Ninh Nhiễm Thanh vuốt vuốt mũi, tên bỉ ổi nào đang
nói xấu sau lưng cô không biết!
Nói hết mọi chuyện ra với Vương Trân, tâm trạng của Ninh Nhiễm Thanh đã
tốt hơn nhiều, không thể không thừa nhận Vương Trân là một nhà phân tích tình
cảm vô cùng giỏi, dường như mới chỉ hơi vén bức màn lên cho cô mà đã vén hết
toàn bộ mây mù, giúp cô nhìn thấy mặt trời rồi.
Từ nhỏ đến lớn, cô đều chẳng có người bạn tâm giao nào. Thì ra tìm được
một người để tâm sự là một việc khiến người ta vui vẻ đến vậy.
Dưới sự chỉ đạo của Vương Trân, Ninh Nhiễm Thanh đã không còn gì
vướng mắc trong lòng nữa. Thế nên ngày hôm sau đến tòa nhà Vũ Đạt làm việc,
trong lòng cô không còn cảm giác khó chịu nữa, gặp ai cũng mỉm cười. Lúc xử
lý hồ sơ vụ án còn ngâm nga hát. Mặt trời thật đẹp, tâm trạng cô cũng vui vẻ
theo.
Buổi chiều có một người phụ nữ ăn mặc giản dị trang nhã đến văn phòng.
Người phụ nữ đó ngồi trong phòng làm việc của Chu Yến khoảng nửa tiếng
đồng hồ thì rời đi, sau đó Chu Yến gọi cô vào phòng, bảo cô soạn cho người
phụ nữ vừa rồi một đơn xin ly hôn.
Đơn xin ly hôn về cơ bản không cần tìm luật sư làm gì, chỉ cần hai vợ chồng
ngồi xuống nói chuyện kỹ lưỡng, viết vài dòng, sau khi bàn bạc xong thì đến
cục dân chính đóng hai con dấu. Lúc giấy chứng nhận ly hôn được in ra thì tờ
đơn xin ly hôn này cũng sẽ có hiệu lực pháp luật.
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Nhưng những cặp vợ chồng khi muốn ly hôn, đa phần đều không còn bình
tĩnh ôn hòa được nữa.
Còn một vấn đề nữa là tài sản thật sự quá nhiều, việc phân chia cũng quá
phức tạp.
Sau đó Ninh Nhiễm Thanh đã gặp mặt người phụ nữ này. Người phụ nữ họ
Liêu, có một cái tên rất hay nhưng lại mang đến cảm giác vắng vẻ quạnh hiu,
Liêu Sơ Thu(1).
Liêu Sơ Thu là một y tá, chồng là một người đàn ông giàu có bạc bẽo điển
hình. Lúc mới bắt đầu yêu, người chồng vẫn chỉ là một kẻ khố rách áo ôm lưu
lạc đến thành phố A lập nghiệp, chỉ có mơ ước mà không có tiền.
Một ngày chỉ ăn hai bữa cơm, ngủ trưa đến năm tiếng mỗi ngày, cuối cùng
đổ bệnh được đưa đến bệnh viện truyền nước. Kết quả bị một y tá thực tập lấy
ven ba lần vẫn không được, lúc cô ấy sốt ruột phát khóc đến nơi, người đàn ông
nửa tỉnh nửa mê mở mắt nói: “Đừng lo lắng, cứ từ từ...”
Cô y tá thực tập đó chính là Liêu Sơ Thu, còn người đàn ông này sau đó
cũng trở thành chồng của cô.
Ghi chú:
1. Có nghĩa là mùa thu đầu tiên hiu quạnh.
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