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PHẦN SÁU

V

ú Hiền gõ cửa phòng Vân Nga, tuột nhanh xuống giường Vân Nga bật

cửa, vú Hiền nói:
- Nga ơi có khách, vú bảo họ ngời chờ hay bảo họ về đây?
- Ai vậy vú?
- Một cậu trai xưng tên Phi, cậu ta nói sẵn tiện đường đi làm, ghé sang rủ
Vân Nga ăn sáng.
- Mấy giờ rồi vú?
Vú cười:
- Gần tám giờ rồi Nga ơi!
- Con ngủ nướng, chắc anh Phi cười con rồi đó, vú nói giùm là con xuống
ngay nhé.
- Ừ, để vú nói.
Vú quay lưng đi xuống, nói thầm ''chắc tiểu thư nhà mình bắt đầu yêu rồi
đây, trông cậu ta cũng đẹp trai và đễ thương lắm.
Vân Nga hấp tấp làm mấy việc riêng rồi thay quần áo, cô chạy xuống thang
lầu, chắc là Phi chê cô ngủ nướng rồi, tệ ghê: Ca trực đêm qua khiến Vân Nga
ngủ bù thêm một chút, cô chỉ mới ngủ từ lúc sáu giờ sậng tới bây giờ, nhưng
làm sao Phi biết được chứ.
- Anh Phi!
- Vân Nga!
- Anh Phi chờ có lâu không?
- Anh mới tới thôi, chắc anh làm mất giấc ngủ của Nga rồi?
- Có gì đâu.
Vân Nga bẽn lẽn nói tiếp:
- Chỉ sợ anh Phi cười Vân Nga ngủ lười nhác tới mặt trời xỏ mũi vẫn chưa
dậy.
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- Anh đoán đêm qua Vân Nga trực trong bệnh viện mà, nếu không làm gì
ngủ tới giờ này. Anh làm phiền Nga thì có, nếu anh biết Nga cần ngủ bù, anh
không ghé giờ này đâu.
Vân Nga cười:
- Tụi Nga quen ngủ chập chờn như vậy rồi muốn ngủ lúc nào thì ngủ, muốn
thức lúc nào thì thức. Anh Phi đừng có áy náy nha.
- Nga đi ăn sáng với anh đi, ăn sáng xong anh đến công ty, còn Nga về ngủ
tiếp, được không ?
Phi nhìn Nga, ánh mắt nồng nàn của anh khiến Vân Nga không thể chối từ,
tình yêu lạ ghê đi, nó khiến cho người ta đôi lúc không thể điều khiển mình
được nữa, vì một ánh mắt, một nụ cười, có khi con người ta trở thành một thứ
thiêu thân, giờ thì Vân Nga mới biết khi yêu người ta sẽ ra sao, thật là tội nghiệp
cho Thúy Hương, vì Phi chẳng chút gì nghĩ đến Thúy Hương mà Phi chi nghĩ
đến Vân Nga. Nếu Vân Nga từ chối Phi với mục đích mong muốn Phi yêu Thúy
Hương, Phi cũng chẳng thể nào yêu Thúy Hương được. Dễ hiểu thôi, vì trái tim
của anh, tình cảm của anh không hề dành cho Thúy Hương một mảy may nào
cả. Vân Nga có hi sinh tình cảm của Vân Nga, chỉ là sự hi sinh yô ích, nếu Vân
Nga xa lánh Phi, lòng Vân Nga không nở, còn Phi thì thất vọng, cảnh trớ trêu đó
không đáng có chút nào, thôi thì khi tình yêu đến với lòng chân thật, mình cứ
yêu đi, nếu tình yêu đó là tình yêu quang minh chính đại, không do tranh giành,
thủ đoạn, cướp đoạt mà có.
Vân Nga nhìn Phi, chợt nghĩ đến một cách có thể ngồi lâu bên anh, cô nói:
- Để Vân Nga xuống bếp chiên hột gà, mình ăn bánh mì được không Vân
Nga thấy ăn ở nhà hợp vệ sinh hơn. Ăn xong anh Phi với Nga ra vườn hoa ngồi
nói chuyện một lúc rồi anh Phi đến công ty, được không?
Phi cười cười:
- Thôi, như vậy phiền lắm. Anh có biết một chỗ nhà hàng cũng khá vệ sinh.
- Chữ ''khá'' không được chấp nhận đâu nếu nói là ''rầt" vệ sinh thì mới được.
- Mình biết họ nấu nướng chưa đạt vấn đề vệ sinh thì thôi đi, đừng có ăn là
tốt nhất.
Vân Nga đứng lên:
- Hay là anh Phi thích ăn món gì, Vân Nga đều biết nấu cả. Anh Phi nói đi,
Nga vào bếp năm phút, mình cớ món điểm tâm như ý ngay.
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Phi cười, chiếu ý Vân Nga:
- Thôi thì Nga làm hột gà ốp la vậy, cầu kỳ không phải là tính của anh.
- Anh ngồi một mình nha, Vân Nga vào bếp vài ba phút thôi là xong xuôi
ngay.
- Hay... cho anh giúp Nga một tay với?
- Được, càng hay chứ sao:
Hai đứa đi vào bếp, Vân Nga lấy trứng gà và chảo, cô bật bếp gas, cho dầu
ăn rồi đập trứng một cách thành thạo, Phi giúp một tay bằng cách... đứng nhìn
và xuýt xoa khen Vân Nga khéo léo, tự dưng hai đứa thấy thân nhau hơn...
Lúc Vân Nga đang chiên trứng, có tiếng chuông cửa reo, hình như có khách.
Giờ này ba mẹ đã vắng nhả, ba làm bác sĩ ở một bệnh viện lớn, mẹ dạy ở một
trường đại học, chỉ cần nghe qua đã biết Vân Nga nối nghiệp cha. Cũng đúng
thôi, vì thường nghề y là nghề cha truyền con nối mà.
Phi giúp Vân Nga mang hai đĩa trứng ốp la sang phòng ăn, hai đứa vừa đi
vừa trò chuyện, chợt Phi với Vân Nga nhìn thấy Thúy Hương. Thúy Hương
ngồi trên ghế nhìn Phi, mặt Thúy Hương tái đi vì ghen, cô giận dữ nói:
- Rốt cuộc tôi cũng hiểu rõ hai người.
Thúy Hương thường xuyên đến nhà Vân Nga, vì họ khá thân nhau cho nên
Thúy Hương cũng có thể tự tiện từ phòng khách sang phòng ăn, hoặc là từ
phòng ăn xuống bếp.
Phi nói bằng giọng thản nhiên:
- Thúy Hương nói biết lõ chúng tôi điều gì vậy?
- Cả hai đều gian dối.
Phi nghiêm mặt:
- Hương nên thận trọng lời nói, Hương có biết là Hương đang vô cớ xúc
phạm chúng tôi không?
- Nói vậy là lịch sự lắm lồi còn gì.
Phi nói:
- Hương giải thích rõ hơn đi.
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- Vân Nga, mày là đứa bạn vô liêm sỉ, lén lút giành giật tình yêu của bạn bè.
Tao đã lầm mày, Vân Nga!
Vân Nga nhìn Hương
- Vân Nga không làm gì cả.
- Mày dám nói mày không làm gì à? Chứ tại sao mới sáng sớm anh Phi đã ở
trong nhà mày, trả lời tao đi.
- Anh Phi có thể đến bất cứ giờ nào, chỉ cần Vận Nga với anh Phi quang
minh chính đại là đủ rồi, Vân Nga với anh Phi là bạn của nhau, cũng như Vân
Nga với Thúy Hương là bạn của nhau vậy. Bạn bè tốt, sao không cho Vân Nga
tiếp xúc chứ Hương Hương ganh tị với anh Phi à?
- Vấn đề không phải ở chỗ đó.
- Vậy chứ vấn đề ở chỗ nào?
- Ở chỗ mày là một đứa bạn tồi, giành giật tình yêu với bạn.
Vân Nga nói nhỏ:
- Vân Nga với anh Phi quan hệ trong tình bạn bè, chúng tôi chưa có gì yêu
đương cả, Hương trách tụi này hơi sớm rồi đó nha, Hương bình tĩnh đi, Hương
có thể bàn bạc với anh Phi mà, chuyện riêng giữa anh Phi với Hương, Vân Nga
hứa không có xen vào.
Phi nói:
- Giữa anh với Thúy Hương hoàn toàn không có chuyện riêng nào cả, Vân
Nga tin anh đi, anh chỉ mới biết Thúy Hương hồi gặp trong quầy sách dì Quyên,
lần thứ hai Thúy Hương tới công ty tìm anh, cổ rủ anh đi uống nước, nhưng anh
bận tiếp khách nên từ chối, chỉ có vậy thôi.
Thúy Hương nghẹn giọng vì tức:
- Anh Phi nghĩ đơn giản nhưng Hương không nghĩ đơn giản, Hương vì anh
Phi bao nhiêu chuyện, bộ anh Phi không hiểu sao?
Phi tròn mắt:
- Hương vì tôi chuyện gì vậy?
- Anh Phi về hỏi dì Quyên đi rồi biết, Hương hết lòng vì anh Phi.
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Phi nhăn mặt, anh nhìn Vân Nga với ánh mắt xin lỗi, rồi nhìn đồng hồ tay.
Anh nói:
- Thành thật xin lỗi Vân Nga, anh phải đến công ty, trễ quá rồi, mai anh ghé
há.
Vân Nga gật đầu, cô theo Phi ra cửa, Phi nói:
- Thúy Hương hết sức vô lý.
- Tính của nó là vậy mà anh Phi.
- Xin Vân Nga đừng hiểu lầm, anh với Hương nói đúng ra lả chỉ biết mặt
nhau thôi, anh chưa xem cổ là bạn bè, nói chi đến chuyện yêu.
- Vân Nga biết mà, anh Phi đừng buồn, tính Thúy Hương trước nay vẫn vậy,
mè nheo một lúc''sẽ hết thôi.
- Tự dưng mình trở thành kẻ có lỗi với cổ, vô duyên ghê đi, xem như Thúy
Hương xâm phạm quyền tự do của anh, anh cảm thấy bực lắm.
- Thôi đi anh Phi, mặc nó đi, rồi Thúy Hương sẽ nhận ra điều vô lý của nó
mà.
- Phi cảm thấy bình yên vì câu an ủi của Vân Nga. Vân Nga điềm đạm và tự
tin, Vân Nga luôn xử sự hết sức bình tĩnh, từ lúc quen biết Vân Nga đến nay,
Phi chưa thấy lần nào Nga tỏ ra nóng nảy mất tự tin cả, anh cảm phục Vân Nga
ngang với tình yêu, đó chính là sự tin cậy. Nếu Vân Nga trở thành người bạn
đời của anh, chắc rằng anh sẽ neo con thuyền tình yêu vào một bến bờ bình yên.
Phi đi rồi, Vân Nga trở vào nhà, Thúy Hương vẫn còn ngồi đó, nó chờ Vân
Nga để gây sự, Thúy Hương nói lớn:
- Tại sao mày biết tao yêu anh Phi mà mày còn thân với ảnh kiểu đó. Mày
với ảnh giống như là tình nhân vậy, mày giải thích với tao ra sao đây?
Vân Nga lắc đầu:
- Nga chẳng có gì phải giải thích cả, Nga với anh Phi chỉ đơn thuần là bạn bè
thôi
- Bạn bè kiểu gì quái quá vậy? Mới sáng đã tới ăn uống chung giống như là
vợ chồng.
Vân Nga đỏ mặt vì câu nói trắng trợn của Thúy Hương:
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- vân Nga với anh Phi quang minh chính đại, Thúy Hương không được bôi
nhọ Vân Nga với anh Phi nghe!. Đó là chuyện liên quan tâi vấn đề danh dự,
Thúy Hương hiểu không?
- Tại sao tao không hiểu chứ? Tao cố tình nói mày như vậy đó, được không
- Tất nhiên là không được rồi.
- Mày làm gì tao?
- Vân Nga chẳng làm gì Thúy Hương cả, vì Vân Nga không phải là phường
du côn, Vân Nga không biết nói nặng người khác bằng những câu hồ đồ thiếu
lịch sự. Nhưng nếu Thúy Hương tỏ ra kém. hiểu biết như vậy, Vân Nga sẽ khinh
Thúy Hương.
- Mày dám khinh tao à?
- Sao lại không dám? Khinh hay trọng là tình cảm tự nhiên xuất phát từ sự
nhận xét tư cách của người mình có quan hệ, đâu bắt người ta trọng mình hay
khinh mình được, chỉ là do bản thân mình khiến cho người khác trọng hay
khinh thôi. Thúy Hương nên thận trọng lời nói và cách xử sự hơn nữa, nếu Thúy
Hương muốn mọi người nể trọng Thúy Hương.
- Mày không cần phải dạy đời tao, mày định ''trở trái làm mặt'' à Vân Nga?
Đang nói chuyện của mày mà, đừng đem chuyện của tao để khỏa lấp vấn đề của
mày. Trở lại vấn đề đi, tao yêu cầu mày không được quan hệ với anh Phi nữa.
Nếu không nghe thì đừng có trách tao.
- Thúy Hương cớ biết Thúy Hương rất vô lý không? Thúy Hương lấy quyền
gì cấm Vân Nga chơi thân với anh Phi?
- Quyền gì à? Tao không cần lấy quyền gì cả, tao nói cấm là cấm.
- Nếu anh Phi yêu Thúy Hương, Vân Nga sẽ không thân với anh Phi nữa.
- Mày giữ lấy ảnh như vậy, tức là mày đã chen vào phá hoại tình yêu của tao
rồi, mày phá yỡ cơ hội thân thiện giữa tao với anh Phi, sao anh Phi có thể yêu
tao được?
Vân Nga không nhịn được cười:
- Thúy Hương giống trẻ con quá đi, lập luận kiểu ấu trĩ như vậy sao Thúy
Hương tìm được một tình yêu cho Thúy Hương chứ? “Muốn được yêu trước hết
là mình phải tỏ ra đáng yêu'' giữa trăm ngàn người, chỉ chọn có một người, tại
sao? Là tại vì người đó hợp nhãn và đáng yêu đối với mình, tình yêu phải phát
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sinh từ nhiều yếu tố, nếu Thúy Hương yêu anh Phi, mà ảnh không yêu Thúy
Hương, Thúy Hương có cố gắng cũng vô ích thôi.
- Nghĩa là mày nôi lnày đáng yêu cho nên anh Phi yêu mày, còn tao dễ ghét
cho nên anh Phi không yêu tao, nếu tao cố theo đuổi ánh cũng bằng vô ích thôi
đúng không?
Vân Nga chán nản quá, lắc đầu, Thúy Hương có tính quá cữ chấp cho nên
Thúy Hương không thèm quan tâm đến ý chính trong câu nới của người khác,
nó chỉ phát biểu chủ quan thôi, mà càng nói theo kiểu chủ quan, Thúy Hương
càng ích kỷ, nó không chịu suy xét theo lý lẽ gì cả, vì vậy Vân Nga hết sức chán
khi phải tranh luận với Thúy Hương.
Thúy Hương nhìn Vân Nga bằng tia mắt căm thù, nó nói:
- Từ nay về sau, tao với mày không còn là bạn bè nữa, nhưng nếu mày còn
giành giật anh Phi với tao, tao sẽ không tha cho mày đâu đấy, liệu hồn.
Vân Nga nhỏ nhẹ nói:
Vân Nga đã bảo với Thúy Hương là anh Phi với Vân Nga vẫn còn trong
vòng quan hệ bạn bè, và Vân Nga không hề giành giật gì tình yêu của Thúy
Hương cả, nếu Thúy Hương nói Thúy Hương không còn xem Vân Nga là bạn,
đó là quyền tự do của Thúy Hương, Vân Nga không hứa gì với Thúy Hương,
bởi chẳng ai có quyền xâm phạm đến quyền tự do trong quan hệ xã hội của Vân
Nga.
- Mày hãy chờ đấy.
Thúy Hương đứng lên, nó bỏ về một cách giận dữ, Vân Nga vẫn ngồi thừ
một chỗ, suy nghĩ lung tung về lời đe dọa của Thúy Hương, quả là Thúy Hương
hết sức vô lý và lch kỷ nữa. Lúc nãy Phi nói thẳng giữa ba người là anh với
Thúy Hương hoàn toàn không có chuyện riêng tư nào cả, anh mới giáp mặt
Thúy Hương có hai lần, vậy mà Thúy Hương muốn áp đặt tình cảm của nộ lên
quyền tự đo của Phi, tính Thúy Hương là vậy, đâu phải Vân Nga không hiểu rõ
tính tình của Thúy Hương, chơi chung với nhau từ lớp mười, Thúy Hương chọn
Vân Nga làm bạn thân của nó, Vân Nga tính tình hòa nhã không tự cao tự đại,
cho nên dù Thúy Hương thua Vân Nga đủ mọi phương diện, Vân Nga vẫn thích
chơi chung với Thúy Hương bởi Thúy Hương không ganh tị chuyện học hành,
Vân Nga học gì mặc Vân Nga, cứ ngỡ như thế là ổn rồi, nào ngờ khi có Phi
trong quan hệ bạn bè giữa Thúy Hương vôi Vân Nga, Thúy Hương mới lộ bản
chất hết sức kỳ cục của nó ra, đó là tính vô liêm sỉ. Thúy Hương không có lòng
tự trọng, Yà không biết tôn trọng người khác, rất tiếc là Vân Nga đã kết bạn với
Thúy Hương, nhưng dù gì thì cũng là bạn của nhau, Vân Nga không thể để cho
gia đình Thúy Hương hiểu lầm Vân Nga chơi tồi với bạn, nếu Vân Nga im lặng,
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họ chắc chắn sẽ chò cô là một đứa bạn phản trắc, giật người yêu của Thúy
Hương, nông nổi và ấu trĩ như Thúy Hương, chẳng hiểu nó sẽ còn làm những
chuyện gì không hay nữa đây?


 

V

ân Nga đến đại lý báo của dì Phụng để tìm Thúy Hương, Vân Nga muốn

tạo cơ hội cho Thúy Hương ''cạnh tranh sòng phẳng" với mình, chơi với bạn,
Vân Nga không thể để Thúy Hương nói là cô giành giật người nó yêu. Vân Nga
muốn nói thẳng với Thúy Hương một địều..., một điều mà Vân Nga nghĩ nếu
hai đứa không tranh luận để đi đến một quan điểm thống nhất, thì sau này Thúy
Hương sẽ để tâm thù hận cô, nông cạn và ấu trĩ như Thúy Hương, nó sẽ không
biết suy nghĩ tới nơi tới chốn cho thấu tình đạt lý mọi mặt của vấn đề, sợ hậu
quả khó lường.
- Dì Phụng!
Dì Phụng nhìn Vân Nga với tia mắt thiếu thiện cảm, Vân Nga tinh tế nhận ra
điều đó từ mắt đì Phụng, có lẽ Thúy Hương đã bóp méo sự thật' để kể cho dì
Phụng nghe, và giành phần phải vế phía nó cũng nên, dì Phụng làm mặt lạnh:
- Có chuyện gì không?
- Cháu muốn hỏi Thúy Hương có ở đây không thưa dì?
Dì Phụng nói với glọng ềáu kỉnh, hai tay vẫn sắp sắp trên đống báo: .
- Hỏi nó chi vậy?
- Cháu muốn nói chuyện với Thúy Hương, vì hôm trước cháu với nó có
chuyện hiểu lầm.
- Muốn thanh minh à?
- Không phải là thanh minh.
-À, có nghĩa là không cần phải thanh minh, đúng không?
Vân Nga lắc đầu:
- Cũng không phải.
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- Rắc rối thế.
- Không phải rắc rối thưa dì. Mục đích cháu là muốn nói cho Thúy Hương
hiểu lý lẽ thôi. Trước một vấn đế, giữ tính chủ quan, sẽ không nhìn thấy cái sai
của mình lẫn cái đúng của người khác, tốt hơn hết là cháu với Hương cần phải
tranh luận một cách công bình.
- Kẻ chiến thắng bằng thủ đoạn mà lại muốn tranh luận công bình à Vân
Nga? Để làm gì vậy chứ hả? Tôi thấy Nga đừng gặp Thúy Hương nữa, có lẽ hay
hơn.
- Ý dì muốn nói là cháu dùng. thủ đoạn để giành điều gì đó với nó à?
- Nói trắng ra di, mày giành người yêu của cháu tao, bạn bè phản trắc như
mày còn dám tới tìm nó nữa à?
- Dì không được xúc phạm đến danh dự của tôi nghe, dì nghe lời Thúy
Hương nói bậy, sự ghen tuông làm nó mờ đi lý trí rồi, còn gì nữa mà suy xét
đúng, sai chứ?
- Thúy Hương không nói bậy, nó chưa từng đặt điều cho ai bao giờ, biết bạn
mình yêu người đó mà còn chen vào tranh cướp lấy, đó là hành động của một kẻ
bất nghĩa.
- Cháu với anh Phi chưa đi đến tình yêu, chỉ còn trong vòng tình bạn. Thúy
Hương hồ đồ và độc đoán nện nó không chịu nghe lời cháu giải thích, Thúy
Hương vô lý đến nổi cấm không cho cháu quan hệ bạn bè với anh Phi. Thay vì
ngăn cấm cháu, Thúy Hương nên tự chứng tỏ với anh Phi rằng nó đáng yêu, như
vậy có phải hay hơn không. Mục đích của cháu là muớn nói cho Thúy Hương
hiểu như thế.
Dì Phụng trợn mắt:
- Tự chứng tỏ mình à? Lấy gì để chứng tỏ? Trong khi mầy cứ đứng làm cơn
kỳ đà ngăn cản giữa nó với Phi, Thúy Hương đâu phải con nhà tiểu thư giàu có,
kẻ hầu người hạ như mày, nó phải tự lăn lóc kiếm tiền, mày cũng thấy rõ mà, nó
đâu có điều kiện học hành để sau này làm. bác sĩ như mày, vậy thì mày còn
tranh giành với nó làm chi nào? Tương lai mày tươi sáng, còn tương lai nó tối
thui như mực tàu nếu nó không kiếm được một anh chồng giàu có, nói 1à bạn
bè tốt sao mày không rút lui, nhường phi lại cho nó đi?
Dì cháu đều có một lối nói chuyện độc tài như nhau, đì phụng nói chuyện
nghe thật... đau đầu ghê.
Vân Nga bất rối vì bị đì Phụng dồn vào ngõ cụt:
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- Nhưng mà anh. Phi đâu phải là một món đồ vật để có thể nhường hoặc
không nhường Anh Phi có quyền tự do chọn lựa người để kết bạn theo ý của
ảnh. ảnh chọn Thúy Hương hay không chọn Thúy Hương, đâu phải do lỗi của
cháu, mà là do nó không làm cho anh Phi thích nó thôi, xin dì công bình một
chút.
- Vấn đề ở đây là mày cứ chen vào giữa Phi với Thúy Hương để làm kỳ đà
cản mũi, nới vậy hiểu chưa?
Vân Nga mím môi:
- Được vậy thì cháu sẽ không gặp anh Phi nữa, nếu Phi không yêu Thúy
Hương thì là do nó thôi, đừng đổ cho cháu làm kỳ đà ngăn cản tình yêu của anh
Phi với Thúy Hương nữa đấy nhá.
- Có mới nói nhé Vân Nga?
- Tất nhiên, lời hứa là lời danh dự mà, nhưng nếu sau những cố gắng của
Thúy Hương, nó vẫn bị anh Phi từ chối, thì nó không có quyền xúc phạm đến tự
do quan hệ xã hội của cháu nữa.
Dì Phụng nhìn Vân Nga, độc ác nói:
- Nếu mày nói mày nhường ''sân'' cho nó, thì phải nhường vĩnh viễn, chứ bảo
sau những cố gắng của nó, thì biết sao mà nói? Trong Yấn đề tình cảm, ngườl ta
cớ câu: ''Mưa đầm thấm đất'', Thúy Hương có thể cố gắng chiếm lấy cảm tình
của Phi một tháng, hai tháng, hoặc là một năm, hai năm...
- Dì nói khá vô lý, vậy mà cũng ráng nói, Thúy Hương còn có chút lòng tự
trọng thì nó sẽ không đeo đuổi một người chẳng hề để tâm đến nó dai dắng như
vậy, lâm cơn gái phải giữ giá trị của mình chứ dì.
Dì Phụng tái. mặt bởi câu nói khá sắc bén của Vân Nga, đúng là khi người ta
thiếu tự trọng, người ta không nghĩ ra những điều cần phái giữ để bảo vệ sự tự
trọng của bản thân. Thúy Hương có thể đeo theo Phi hai năm, ba năm hay suốt
cả đời nó nếu Phi không hề yêu nó? Vậy mà cũng ráng nói.
Dì Phụng tái mặt, sau đó đỏ mặt:
Mày lẻo mép lắm Vân Nga, chỉ tiếc là Thúy Hương khờ khạo lại chơi thân
với một đứa xảo quyệt như mày. Mày hay lắm, đặt điều kiện để Thúy Hương
phải bỏ cuộc, sau đó mảy ung dung chiếm lấy người yêu của nó.
Vân Nga im lặng, có nói cũng vô ích thôi dì Phụng quá cố chấp và quá chủ
quan. Dì Phụng với Thúy Hương tuy hai mà một, tốt hơn hết là Vân Nga không
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nên gặp gỡ Phi nữa, để thử xem Thúy Hương có cách gì chiếm lấy tình cảm của
Phi cho biết? Nếu Thúy Hương đeo bám dal dẳng làm Phi xiêu lòng mà yêu nó,
thì cũng đành vậy thôi, Vân Nga tin rằng trong cuộc đời này luôn có duyên số
được ông Tơ bà Nguyệt se sẵn, nếu là duyên thiên định, thì Phi trước sau gì
cũng sẽ yêu Thúy Hương, tết nhất là Vân Nga nên tự rút lui để khỏi mang tiếng
giành giật một người đân ông với Thúy Hương, chuyện đó nếu để cho mọi
người hiểu lầm, chẳng hay ho gì.
Vân Nga nói:
- Dì bảo Thúy Hương yên tâm đi, cháu xem như chưa từng gặp anh Phi lần
nào, Thúy Hương cứ tự nhiên đeo đuổi anh Phi cho đến bao giờ ảnh yêu nó, từ
nay về sau, nó có thể không xem cháu như bạn bè của nó nữa, tình cảm của nó
rất bệnh hoạn, cháu cảm thấy sợ lắm rồi.
Dì Phụng nhế cà nửa môi ra vẻ khinh thị:
- Còn tình cảm .của mày thì cao thượng lắm chứ gì? Làm bộ lâm tịch, chẳng
phải nhắm nuốt không trôi. với Thúy Hương, nên buộc lòng phải buông thằng
Phi ra sao? Đừng có bày đật xảo ngôn, đạo đức giả vừa thôi Vân Nga ơi!
Vân Nga nghe cục giận trào ngược lên cổ, dì cháu của họ đúng là thuộc loại
hồ đồ, độc đoán, chuyên nghĩ xấu cho người khác, đúng là ''lấy dạ tiểu nhân đo
lòng quân tử”. Vân Nga cố nén giận, cô mở máy xe bỏ đi, nếu có trách thì Vân
Nga sẽ trách bản thân cơ thôi, cô có mắt mà chẳng có con người, cho nên mấy
năm qua cô kết giao với loại tiểu nhân vô sỉ như dì cháu Thúy Hương, giờ hiểu
rõ bản chất của họ rồi, cô nên mau mau rời xa họ để tránh chuyện rắc rối về sau,
cứ xem như Vân Nga nằm mơ gặp Phi đi là xong, không có Phi, Vân Nga cũng
còn rất nhiều bạn. Không có Vân Nga, Phi cũng còn rất nhiều bạn. Chuyện
chính trong cuộc sống Vân Nga không phải 1à tình yêu mà là tương lai sự
nghiệp. Cô hiện giờ chỉ nuôi một ước mơ duy nhất đó là ngày được đội mũ mặc
áo Trạng nguyên, ngày hạnh phúc ấy đang chờ đón Vân Nga, chứ không phải là
những suy tư vụng về trong tình cảm luyến ái, nếu tình cảm yêu đương mà kèm
theo phiền phức, tốt hơn là cô nên gạt nó ra ngoài cuộc sống hiện tại của mình,
để thanh thản vươn tới mục đích của cuộc đời, đó là tương lai.
Thấy Vân Nga bỏ đi, Thúy Hương từ trong quầy chui ra, nó hớn hở nói:
- Nhờ dì chọc tức nên con Nga mới tự ái hứa bỏ anh Phi, nó tự cao tự đại
lắm, chỉ có khích tướng nó mới thành công thôi, con biết tính Vân Nga, nó
không hứa thì thôi, đã hứa là giữ lời, từ nay về sau không sợ nó làm kỳ đã cản
mũi nữa, nếu Vân Nga cố tranh giành anh Phi với con, chắc là còn phải thua nó,
vì nó tương lai 1à bác sĩ, gia đình nó giàu sang danh giá, nó không bon chen
kiếm tiền, chỉ biết ăn với đi học, về nhà có kẻ hầu người hạ, con sao so bì lại nó.
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Con biết hiện giờ nó với anh Phi chưa có gì, nhưng nếu con không làm dữ với
nó, trước sau gì anh Phi cũng chọn nó, chơi với nó năm sáu năm trời, sao con
không biết nó là đứa bạn tốt chứ?
Dì Phụng trợn mắt:
- Mày bán đứng luôn dì mày đó à Hương? Nãy giờ tao dùng toàn những lời
lẽ cay độc để mắng mỏ nó, vậy thì Vân Nga còn xem dì mày ra gì nữa? Vân
Nga sẽ cho tao là loại không biết điều cũng như mày vậy Nếu mày thủ đoạn như
thế thì từ nay về sau đừng có lôi tao vô ba cái vụ giành trai của mày nữa nghe
con nha đầu kia.
- Dì không nên quân tử quá dì ạ, quân tử luôn luôn thua thiệt, dì sợ gì nó
khinh rẻ chứ. Từ nay về sau con cắt đứt quan hệ với nó rồi.
- Mày thật là một đứa Bống bất nghĩa đó Hương ơi, thứ bán đứng bạn bè.
- Nếu được anh Phi, con cần gì bạn bè nữa, chỉ cần anh Phi là đủ rồi.
- Sai lầm! Nghĩ ngu ngốc như mày, lên sao hỏa sống một mình đi cho trái đất
này bớt một kẻ bất nghĩa.
- Nếu anh Phi chịu đi với con lên sao Hỏa, con nhất định lên đó sống với mỗi
mình ảnh.
- Lậm nặng rồi.
- Dì không biết yêu nên dì không hiểu kẻ đang yêu say đắm như con, nếu để
chiếm được anh phi, chuyện gì con cũng dám làm, nói chi đến hy sinh một đứa
bạn, bạn đâu bằng người yêu.
- Dì Phụng bỏ vàơ trong cửa hàng, có vẻ giận hờn Thúy Hương, đúng là con
nhỏ ăn nói xúc phạm. Có lẽ vì lý do đó mà Phi không thích giao du với nó cũng
nên, chứ thật ra giữa ba đứa chỉ đơn thuần là tình bạn thôi mà, Thúy Hương
cũng vừa nói nó biết Phi với Vân Nga chưa có gì, sắc đẹp đâu phầi là chuyện
quan trọng hàng đầu, gia cảnh cũng không hắn là vấn dế quan trọng hàng đầu
nếu như giữa hai cô gái, như Vân Nga với Thúy Hương mà Thúy Hương tốt
tính, đáng yêu, còn Vân Nga xấu tính, đỏng đảnh kiêu căng hợm mình, khó ưa,
có lẽ Phi sẽ chọn Thúy Hương rồi. Còn một trường hợp nữa đó là biết đâu Phi
đã có người yêu, vậy thì Thúy Hương quậy nhặng xị cả lên, rất cuộc kẻ hồ đồ vô
duyên chính là Thúy Hương thôi.
Thúy Hương phấn khởi lắm, nó nói:
- Tối nay con hẹn anh Phi đi chơi phố:
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Nhưng dì Phụng vẫn im ru, giả vờ như không nghe nó nói, hẹn hay không
hẹn được Phi là chuyện của Thúy Hương, từ khi nghe Thúy Hương nói nó dùng
thủ đoạn để lừa Vân Nga thề không gặp mặt Phi nữa, dì Phụng đâm ra khinh
Thúy Hương, dì lại ray rứt trong lòng vì nghĩ mình có lỗi nói oan cho Vân Nga,
bảo Vân Nga nhường Phi cho Thúy Hương là bất công với Thúy Hương, sự thật
Vân Nga dâu có ngăn cản giữa Phi với Thúy Hương, là đo Thúy Hương muốn
loại trừ Vân Nga ra khỏi mối quan hệ bạn bè của Phi thôi, như là loại trừ... hậu
hoạn vậy tàn nhẫn ''vô nhân đạo'' thật.
Thúy Hương. trở vô quầy, nó đứng kế bên dì Phụng, hí hửng nói:
- Dì thấy đi chơi với anh Phi, con mặc đồ gì là thích hợp nhất?
- Hỏi tau làm gì?
Giọng dì Phụng dấm dẳng.
Thúy Hương vẫn cười, mắt nó lấp lánh màu hạnh phúc:
- Thì dì tư vấn giúp con đi, con mới đi với người yêu lần đầu nên muốn biết
ăn mặc ra sao để dễ gây ấn tượng cho anh ấy.
Tao là gái già, tao ''làm gì biết yêu" chuyện đó mi tìm ai đã trải qua mấy lần
yêu hỏi họđi.
Dì Phụng “móc họng" Thúy Hương để trả đũa câu nó nói đì không biết yêu
khi nãy.
Thúy Hương tròn mắt:
- Dì làm sao vậy Mới hồi còn Vân Nga đứng đây, dì la sức mắng nó để .bênh
vực con, sao giờ đột nhiên dì mắng lẫy con vậy?
Tau không có mắng lây ai hết.
- Thế sao dì không giúp ý kiến cho con?
- Vì tao nghĩ ''không có cửa" mày được tay Phi đó ghé mắt xanh đâu mà mơ.
Thúy Hương nhăn mặt:
- Lý do gì mà dì nói con như vậy chứ?
- Mi thử nhìn lại bản thân mi xem đi rồi hãy hỏi, mi tự kiểm điểm bản thân,
sẽ tự tìm được câu giải đáp thôi, mi nói mi là ai thế hả?
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Dì có thể nói rõ hơn không Tau không có dư hơi.
- Dì thật là "lúc nắng, lúc mưa'' ai mà hiểu dì cho nổi chứ
Dì Phụng im ru, nghĩ giá mà Vân Nga là cháu gọi mình bằng dì, có lẽ hay
biết mấy, có đứa cháu dở dở ương ương như Thúy Hương thật là chán vô cùng.
Thúy Hương đúng là một con nhỏ dở dở ương ương, học thì lơ tơ mơ, đi chơi
thì hay, tính tình thủ đoạn dối trá, hay đặt điều để hại người khác, sống không
kể gì đến đạo lý làm ngừời, nếu thấy có tư lợi, nó sẵn sàng bán đứng bất cứ ai,
dù là một đứa bạn chí thân và quá tốt như Vân Nga, đì Phụng muốn bênh vực
Thúy Hương cũng không còn cách bênh vực cho nó nữa rồi, thôi mặc Thúy
Hương muốn làm gì thì làm, rồi nó sẽ nhận lấy hậu quả do những hành động
của nó đem lại, hậu quả đầu tiên là đã mất đi một người bạn tốt như Vân Nga.
- Vân Nga!
Vân Nga đang trong phòng bệnh, cô cùng các bạn khám cho một bệnh nhân
mắc bệnh sết xuất huyết để làm bệnh án trình cho thầy vào sáng mai, tiếng gọi
đó làm cả nhóm nhìn ra cửa, Vân Nga giật thót tim, còn hai đứa kia thì nhìn anh
chàng đó với vẻ nghi nghi hoặc hoặc, mới gặp Vân Nga quen người lạ lần đầu
tiên, tụi bạn không nghi hoặc sao được, từ trước đến nay, Vân Nga nổi tiếng
chăm chỉ và... "trong sạch'' nhất trong cái vụ bồ bịch. Tụi bạn chưa bao giờ thấy
Vân Nga đi riêng với tên con trai nào, hơn nữa ba mẹ Vân Nga nổi tiếng nghiệm
khắc, trong thực tập có lúc mấy đứa cũng có gặp ba của Vân Nga ông là bác sĩ
trưởng một khoa của một bệnh viện lớn trên thành phố, được ông hướng dẫn,
phải học thật nghiêm túc, nếu không nghiêm túc, ông báo cho thầy biết ngay.
Thùy Dung huých chỏ tay vào hông Vân Nga:
- Sao mi không ra đi, anh ấy chờ kìa?
Vân Nga lường lự một chút rồi đi ra cửa, Phi đứng tỳ khuỷu tay vào lan can
lầu, nhìn xuống sân bệnh viện, Vân Nga đến bên Phi, đứng im lặng, Phi nói:
- Anh đến nhà Vân Nga, bà vú nói Nga trực ở đây Anh đến đây, không đến
đây thì không còn cách gì gặp Nga, hình như anh đến đây, Nga không vui, đúng
không Vân Nga lắc đầu, giữ lời hứa với Thúy Hương saơ khó quá, nói từ nay về
sau không gặp Phi, nhưng mà Phi cứ đi tìm Vân Nga như thế này, tình bạn giữa
Phi và Vân Nga như bát nước đầy, cớ gì Vân Nga lại cớ thể đánh đổ nó đi, trong
khi Phi chẳng hề có chút tình cảm với Thúy Hương, trong tiếp xúc Phi không có
gì dành riêng cho Thúy Hương, anh dửng dưng với nó như người bạn bình
thường, có dịp gặp thì anh chào hỏi và chuyện trò vài ba câu là xong, anh không
muốn kết giao với Thúy Hương, và anh chẳng có lỗi gì trong chuyện anh không
yêu nó, đó 1à quyền tự do của anh, nhưng mà Thúy Hương lại hết sức vô lý, nó
luôn tìm kiếm anh và ngăn cấm Vân Nga gặp anh, Thúy Hương cho lằng nếu
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Phi không yêu nó là lỗi của Vân Nga vì Vân Nga chàng ràng bên Phi làm ''con
kỳ đà cản mũi'' nó, thật là vô lý hết sức.
Vân Nga nói:
- Không phải, anh Phi, tại Vân Nga không nhìn thấy anh Phi thôi, tụi Nga
đang cùng nhau làm bệnh án để sáng mai nộp cho thầy, nếu đi công việc riêng,
tụi nó sẽ đánh giá Nga vô tlách nhiệm với nhóm.
- Anh xin lỗi, anh biết đến chỗ Nga đang học là làm phiền, nhưng nếu anh
không đến đây, khó gặp Nga quá đi.
Vân Nga cười:
- Anh Phi có bệnh gì không?
- Là sao?
- Là cần Vân Nga tư vấn hay là... chỉ chỗ khám, đến nỗi cần gặp Nga gấp
như vậy?
Phi ngập ngừng:
- Không có.
- Vậy tại sao...
Phi nhìn Vân Nga, ánh mắt anh nồng nàn:
- Anh nhớ Nga, đi tìm không được sao?
Vân Nga đỏ mặt, cố chống chế:
- Vậy mà Vân Nga tưởng anh nhờ Nga dẫn đến thầy.
- Nếu anh bệnh, anh cần gì thầy của Nga, thíếu gì chỗ cho anh khám, nhưng
thật sự anh không có bệnh gì cả, chỉ là...
Vân Nga biết Phi sắp nói anh nhớ cô, hoặc là anh bệnh tương tư, đại loại là
một câu nào đó diễn tả tâm trạng của anh hiện tại, Vân Nga nói lảng đi:
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- Hôm nay anh Phi không đển công ty sao?
- Có, nhưng anh nhớ Vân Nga quá, không gặp được Vân Nga, làm việc kém
chất lượng lắm.
Vân Nga đỏ mặt như gấc, Phi cứ nói anh nhớ Vân Nga, nói hoài chẳng biết
từ khi nào anh đã xem Vân Nga lâ của riêng anh, chắc Phi nghĩ Vân Nga cũng
đã yêu anh rối, và tình cám đó giữa haỉ ngllời cứ tự nhiên gắn bó mà không cần
câu tỏ tìlh ''điều lệ" là ''anh yêu em", Phi chưa nói vôi Vân Nga là anh yêu Vân
Nga, anh chỉ nói anh nhớ Vân Ngạ, nhưng rõ ràng người con trai yêu người con
gái rồi mới. nói tới chữ ''nhớ'', anh khiến Vân Nga hơ' hoang mang, cô không
xác định được đúng nghĩa của chữ ''nhớ'' anh đã nói với cô...
Anh Phi nói năng thật là…, nhỡ tụi bạn Vân Nga nghe thấy hiểu lầm thì khổ,
chúng nó không phân biệt đâu là quan hệ bạn bè, đâu lâ người yêu, khổ lắm đó.
Phi cười cười:
- Vân Nga nghĩ bạn bè xem anh là người yêu, chứ không phải bạn thường
rồi Vân Nga sợ đó hả?
Vân Nga gật đầu.
Phi nói:
- Anh lại thích họ nghĩ anh là người yêu của Vân Nga, nghĩ như vậy chẳng
còn tên con trai nào léng phéng trêu ghẹo Vân Nga nữa mới đỡ khổ, là vì họ
nghĩ đúng không sai chút nào.
- Là anh đỡ khổ chứ không phải Vân Nga.
- Làm gì anh Phi đỡ khổ?
- Thì chẳng ai dám để ý tới Vân Nga anh đỡ lo lắng, không lo 1ắng có ai chú
ý tới người yêu của mình thì đỡ khổ chứ sao?
Vân Nga không dám nhìn Phi, anh nói quá rõ ràng rồi còn gì, anh vừa bảo
Vân Nga là người yêu của anh, Vân Nga cũng không biết anh nghĩ Vân Nga là
người yêu của anh từ lúc nào chắc là từ...cái nhìn đầu tíên, chắc là kiếp nào rồi
Phi với Vân Nga đã cô đuyên nợ với nhau, cho nên vừa gặp mặt anh đã nhắc
chuyện hai đã yêu nhau từ kiếp trước!
Vân Nga nói:
- Vân Nga là người yêu của anh Phi lúc nào vậy?
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- Đừng hỏi khó anh mà!
Phi năn nỉ, nhìn ánh mắt Vân Nga, Phi biết Vân Nga có tình ý với anh, nếu
không có, Vân Nga có Vân Nga duổi anh đi mấy kiếp lồi chứ đâu cho đứng nói
tới nói lui như vậy
- Vân Nga không hỏi khó anh, Vân Nga chỉ muốn hỏi là Vân Nga nhận lời
yêu anh từ lúc nào vậy thôi?
Phi giật thót tim, Vân Nga hỏi nghiêm túc, nhìn mạt Vân Nga, Phi biết Vân
Nga không nói đùa, Vân Nga có hơi khó tính đây, nếu Vân Nga không khó tính,
là Vân Nga đã có người yêu rồi, giờ Phi mới nhận ra tính vội vàng của mình, có
lẽ Vân Nga nghĩ anh xem thường cô, anh không cần hỏi ý Vân Nga đã bảo Vân
Nga là người yêu rồi, ôi nếu như Vân Nga đã có người yêu rồi và cô lên tiếng từ
chối, chắc là Phi vừa thất vọng vừa xấu hổ mà chết mất!
Phi nhìn xuống sân bệnh viện, ước ao giờ giữa anh với Vân Nga có một
khoảng cách không gian như thế, để anh giấu được sự lúng túng của mình, để
Vân Nga đừng đọc được sự 1úng túng về nơi con người của anh, nếu anh có đôi
cánh như lũ chim sẻ kia, anh sẽ bay lên cành cổ thụ gần đó để trấn Vân Nga, để
khỏi hồi hộp chờ đợi câu từ chối tiếp theo của cô.
- Anh xin lỗi là vì anh vội vàng quá, anh yêu Vân Nga, anh nghĩ Vân Nga
cũng yêu anh, có lẽ ...cớ lẽ...
Vân Nga không tha cho Phi:
- Có lẽ sao?
- Có lẽ anh hồ đồ và xúc phạm đến Vân Nga rồi, nếu anh sai, xin Vân Nga
bỏ qua cho anh nghe?
Vân Nga lắc đầu:
Anh không vội vàng, cũng không có gì hồ đồ khi yêu Vân Nga, nhưng...Vân
Nga chỉ mới xem anh là bạn thôi, và vân Nga muốn giữ tình bạn này lâu lâu một
chút, đến khi chúng ta thật sự cảm thông với nhau, Vân Nga rất mến anh Phi và
quí trọng tình cảm của anh Phi nhưng xin anh Phi đừng quan tâm nhiều tới ,Vân
Nga, mà hãy quan tâm tôi Thúy Hương, nó thật sự yêu anh Phi, anh Phi không
yêu nó, nó sẽ đau khổ đấy! Anh không có .chút cảm tình nào với Thúy Hương,
anh xem cổ là một người quen biết thôi, anh không muốn quan tâm tới cổ bởi
tính anh rất khác thiên hạ, anh chỉ quan tâm tới người con gái nào anh yêu, còn
quan tâm thương hại thì anh có thừa.
- Vân Nga sẽ giận anh Phi, nếu như anh Phi nói thương hại Thúy Hương, nó
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khống cần lòng thương hại chết người đó đâu.
- Anh chỉ có thể cho Thúy Hương chút lòng thương hại, nếu Thúy Hương
cần.Vân Nga cố ý làm cho Phi. giận bỏ đi, cô nói:
- Anh Phi không có quyền đối với Thúy Hương như vậy, như vậy là thiếu
nhân tâm.
Phi hơi giận thật, anh nhún nhẹ vai:
- Xin lỗi Vân Nga, anh không phải là cha cố, anh không thể lấy tình thương
của chúa ban cho hết tháy mọi người, anh yêu bằng tlnh yêu trần tục, anh chỉ có
thể đem tình yêu đó cho một người duy nhất, đó chín là Vân Nga, nếu Vân Nga
không nhận tình yêu của anh thì anh đem về cất giữ một mình vậy, Vân Nga
không nhận tình yêu của anh không có nghĩa là anh phải đem nó tặng cho một
kẻ bá vơ nào khác, anh không thich yêu lăng nhăng, bạ dâu yêu đó.
- Anh Phi giận Vân Nga thì anh Phi cứ giận đi, Vân Nga vẵn nói là Thúy
Hương nó sẽ đau khổ khi anh Phi từ chối tình cảm của nó.
Vân Nga có cái đầu suy nghĩ như trẻ con, Vân Nga chẳng hiểu chút gì về
tình yêu, tình yêu không phải như thế đâu Nga ơi!
- Chẳng lẽ anh Phi thiếu tình người như vậy sao?
Phi giận dỗỉ, Vân Nga chợt phát hiện ra Phi cô tính mau hờn, khi hờn trông
Phi dễ thương lắm, giá mà đừng có lời hứa chết tiệt đó với dì Phụng có lẽ Vân
Nga sẽ thôi không chọc giận Phi nữa, tính quân tử không nên có.đó đã làm hại
Vân Nga.
Phi nói:
- Nếu Vân Nga không muốn gặp anh nữa thì Vân Nga cứ nói thẳng ra đi, anh
sẽ không đi tìm Vân Nga nữa, thôi Vân Nga trở vào hợc đi kẻo bạn Vân Nga
chờ, anh về.
Vân Nga nghe trái tim đảu ơi là đau, cô đứng im nhìn Phi hờn giận, rồi nhìn
Phi đi xuống thang lầu, cái cách đếm từng bậc thang, hai tay đút túi, mặt cúi
gầm của Phi khiến Vân Nga chịu không nổi, từ nay về sau có lẽ là Phi không
còn tìm gặp Vân Nga nữa, nhưng Vân Nga biết mình làm điều đó là vô ích và
vô lý !
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