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PHẦN I

M

inh Tiến nhảy xuống xe, anh theo mắt nhìn con đường trải dài trước

mắt mình. Ba năm anh đi nghĩa vụ quân sự và trở về, bộ mặt thị trấn Tân Châu
đổi khác khá nhiều. Con đường lớn rộng và êm chứ không nhiều ổ gà. Cây trắc
bá điệp già cỗi duy nhất còn lại, cho anh nhận rõ con đường về nhà mình.
Lòng Tiến reo vui. Anh hình dung ra Lan Hương…à không, là cô bé Bòn
Bon, cô mở to mắt ra nhìn anh và reo to lên:
− Bin Bin! Anh đã về.
Ý nghĩ này rộn rã, làm cho bước chân chạy của Tiến nhanh hơn.
− Ủa!
Lan Hương suýt đâm vào Tiến, cô thắng lại như chiếc xe hãm phanh thắng
gấp, kêu lên:
− Anh về rồi hả? Vậy mà em định ngày mai lên đó đón anh.
− Đợi cô đi đón thì tôi đã về đến rồi, Bòn Bon.
− Hứ! – Lan Hương lườm Tiến – Làm ơn cho xin hai chữ “Bòn Bon” đi!
− Bòn Bon dễ thương chứ, anh thích gọi như vậy.
Tiến dang người ra ngắm Lan Hương:
− Lâu quá không gặp, anh thấy em lớn quá đó, Lan Hương.
Anh cười trêu cô:
− Nhớ hồi lần đầu tiên em lên đơn vị thăm anh, em mặc quần “bò”, đi giày
“bốt”, bạn anh hỏi: “Ê, em trai mày à?”. Lần ấy anh cười suýt bể bụng luôn.
Lan Hương sầm mặt, cô nổi cáu:
− Ừ, tui vậy đó, giống con trai. Nhưng chuyện đó xưa rồi.
Tiến cười tủm tỉm:
− Em đã mười tám rồi chớ bộ. Con gái ra phết!
− Anh về luôn rồi hả?
− Ừ.
− Định làm gì?
− Chưa biết. Nhưng điều đầu tiên anh sẽ gặp cô ấy và nói rằng: “Anh yêu
em”.
Lan Hương phì cười giễu cợt:
www.phuonghong.com
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− Đúng rồi! Bây giờ anh đã lớn, bộ đội xuất ngũ, có quyền mạnh dạn tỏ tình.
Thôi, bye nhé, chiều gặp!
Lan Hương bỏ chạy đi. Tiến hốt hoảng gọi to:
− Lan Hương! Đi đâu vậy, anh chưa nói hết mà.
− Chiều nói! Bây giờ em phải đi.
Cô chạy đi,mái tóc đuôi gà cột túm lại ngúc ngắc theo bước chân chạy, nất
giác làm Tiến mỉm cười. Bòn Bon của anh đã thành thiếu nữ, một cô gái xinh
xắn đáng yêu, chứ không còn tóc ngắn như ba năm trước đây, bị bọn con trai
chọc ghẹo là con trai.
Ba năm, thời gian như con thoi. Tiến đưa tay lên môi như để gởi trao cho
Bòn Bon của anh nụ hôn gió.


 

L

an Hương rụt rè mãi mới dám gõ cửa phòng.

Cộc…cộc…
Không quá năm giây, cánh cửa mở rộng ra. Tiết Cương mỉm cười:
− Lan Hương hả? Vào đi em!
− Anh đang làm gì vậy?
− Có làm gì đâu! Anh đang xem lại bài học.
Tiết Cương nhún vai tự hào:
− Xem là xem thôi chứ anh chắc chắn đậu.
− Anh thật thông minh. Chẳng bù với em, thi vào đại học rớt cái bịch, chán
ghê. Mẹ em nhất định bắt em phải vào đại học, bà nói kiến thức sẽ giúp mình
vào đời vững chắc hơn.
− Mẹ em nói đúng đó.
Đợi cho Lan Hương vào, Tiết Cương mới khép cửa lại, Lan Hương lo lắng
kêu lên:
− Đừng đóng cửa, anh Tiết Cương!
− Không đóng cửa, bọn bạn anh vào. Tụi nó quậy ghê lắm, mà anh thì thích
yên tĩnh. Em ngồi đi!
Tiết Cương nhấn nút bình nước đá, rót cho Lan Hương hơn nữa ly nước, đặt
trước mặt cô:
www.phuonghong.com
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− Em uống đi!
− Dạ.
− Chà! Hôm nay em mặc chiếc áo màu xanh này đẹp lắm, thích hợp với nước
da của em.
Mặt Lan Hương tươi lên:
− Vậy hả anh?
Lan Hương hài lòng. Cô muốn nói “hôm nay cô đẹp là vì anh, cho anh ngắm
đó”, nhưng rồi cô e thẹn chẳng dám nói gì cả. Cô ngước nhìn anh, đôi mắt màu
xanh lam ẩn hiện dưới mái tóc đen và bồng bềnh của anh, trông anh đẹp trai, tri
thức và thu hút làm sao.
Tiết Cương nhìn lại bắt gặp Lan Hương nhìn mình, anh cười:
− Anh lạ lắm à?
− Dạ, thi tốt nghiệp xong, anh ôn bài giúp em với được không?
− Dĩ nhiên là được.
Anh bưng ly nước lên uống và nhắc Lan Hương.
− Em uống nước đi!
− Dạ.
Lan Hương bưng ly nước lên hớp một hơi dài. Chất nước đắng và ngọt ngọt
như nước sâm. Cô nhíu mày:
− Nước sâm hả anh Tiết Cương?
− Không! Nước trà cỏ ngọt đó, lợi tiểu và mát gan uống ngon chứ?
− Cỏ ngọt? Cái tên em mới nghe lần đầu.
Rồi cô tò mò cầm quyển sách của Tiết Cương lên. Không phải là sách học
mà là thơ. Cô bỏ xuống:
− Xin lỗi, em không nên xem thư của anh.
− Đâu phải thư! Anh thấy bài thơ hay hay nên chép vào đọc. Em đọc thử
xem!
Lan Hương rụt rè cầm lên đọc…
Anh đã nói từ khi gặp gỡ
Anh rất ngoan, anh không dám mong nhiều.
Em bằn lòng cho anh được phép yêu,
Anh sung sướng với chút tình vụng dại ấy…
− Sao, hay không Lan Hương?
www.phuonghong.com
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− Dạ…hay.
− Anh viết tặng em đó.
− Tặng em?
Lan Hương choáng cả người, cô không dám nghĩ anh viết bài thơ này tặng
cô.
− Em không tin anh yêu em?
− Em…
Mắt Lan Hương cụp xuống. hàng mi đen của cô rung động nhẹ. Hai bàn tay
cô run khẽ khi Tiết Cương nắm lấy tay cô, và mắt anh nhìn sâu vào mắt cô:
− Lan Hương!
Tiếng anh thật khẽ gọi tên cô. Lan Hương “dạ” khẽ như gió thổi. Rồi anh
nâng gương mặt cô lên, đáp cánh môi mềm của anh lên rèm mi cong rung động.
Nụ hôn lần xuống mũi và dừng lại thật lâu trên đôi môi hồng hé mở.
− Tiết Cương ơi!
Cái gã chết tiệt nào đó đập cửa làm cho cả hai buông nhau ra. Anh cười và ra
dấu cho cô im lặng. Tiếng chân xa dần cùng tiếng cằn nhằn:
− Cái thằng, thức khuya học cho cố rồi ngủ như heo luôn!
Lan Hương bàng hoàng ngồi dang ra xa. Đôi môi cô chưa tan hương vị của
nụ hôn đầu tiên của mối tình đầu tiên trong đời. Cô đứng vụt lên:
− Anh Tiết Cương! Em về…Anh học thi đi há!
Mở cửa, Lan Hương chạy như ma đuổi. Mình có yêu anh ấy hay không?
Hình như là có đấy.
Lan Hương đi chậm lại, tay cô sờ lên đôi môi, nơi đôi môi Tiết Cương vừa
đặt lên, cô còn nghe hương vị lạ lẫm đọng trên môi mình nồng nồng.


 

L

an Hương ngồi chống cằm mơ màng, cô chống lại sự quyến rũ mời gọi

cô rời khỏi nhà và đi gặp Tiết Cương. Cô nhớ hương vị lạ lẫm, nhớ nụ hôn của
anh…
− Bòn Bon!
Tiến phát mạnh tay lên vai Lan Hương làm cô giật bắn mình quay lại. Cô
cáu kỉnh gắt:
www.phuonghong.com

4

www.taixiu.com

Tác Giả: Võ Nghiêm Phương

TÌNH YÊU TUYỆT ĐỐI

− Có ngày em chết giấc luôn vì bị anh làm cho giật mình đó!
− Làm gì cau có dữ vậy?
− Không biết!
Tiến cười hì hì ngồi xuống cạnh Lan Hương:
− Bộ mới bị mắng à?
− Ừ. Mẹ cứ bắt học, mà em lại chẳng thích học chút nào, cầm cuốn sách lên
là buồn ngủ ghê gớm.
Tiến mỉm cười:
− Trước đây anh cũng như em vậy. Rồi không học nữa, đi nghĩa vụ, lúc ở
trong quân đội lại thấy tiếc và thèm học. Hãy ráng học đi, Bòn Bon! Kẻo không
thôi, mai mốt ra đời chỉ có nước đi làm công nhân hoặc ăn bám chồng mà thôi.
− Hứ!
− Nhưng nếu em làm vợ anh, anh tình nguyện cho em ăn bám anh suốt đời
luôn.
− Hứ! Ai thèm làm vợ anh.
− Nói thật hay nói chơi vậy?
− Thật!
Tiến chớp mắt:
− Bộ anh đáng ghét lắm hay sao?
− Ừ!
Tiến xịu mặt:
− Em ăn với nói…cái miệng không bén mà lại làm lòng người khác đau đó
Lan Hương.
Lan Hương lảng chuyện:
− Đi đâu vậy?
− Định rủ em đi Lòng Hồ câu cá.
− Thôi đi, em chẳng đi đâu!
Lan Hương đứng lên:
− Em phải đi đây.
− Đi đâu, anh đi với?
− Không được đi theo, em đi gặp Bích Chi đó.
− Gặp Bích Chi mà không cho anh đi theo, anh cũng nhớ nhỏ đó lắm đó. Anh
chở em đi nghe!
www.phuonghong.com
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Lưỡng lự một chút, Lan Hương gật đầu. Cô dặn mình để yên cho Tiết Cương
học, thì chẳng nên đến. Buổi sáng chủ nhật, nắng đẹp làm sao, ngồi trên xe cho
Tiến chở đi, sao lòng cô nhớ Tiết Cương tha thiết. Mình đã yêu anh mất rồi.
Em thơ thẩn vào e
Suốt một ngày mông lung
Em đợi gì? Chẳng biết!
Nhớ nụ cười và nhớ anh.
Nỗi nhớ âm thầm và cháy ỏng.
…
Vừa thấy Tiến và Lan Hương, Bích Chi tròn mắt:
− Về rồi hả? Sao chẳng trống kèn gì cả vậy?
Tiến cười:
− Trống kèn gì, xuất ngũ về nhà đang làm kẻ thất nghiệp nè. Việc làm không
có, người yêu chẳng có luôn.
Bích Chi lém lỉnh:
− Chọn em đi.
Tiến đùa:
− Nếu em cho phép.
− Hừm…
Lan Hương “hứ” một tiếng:
− Hai người vừa thôi nghen, chẳng xem Bòn Bon này ra gờ-ram nào hết vậy?
− Thì mày đi tìm chàng Tiết Cương của mày đi, ai cấm mày.
Tiến nhíu mày:
− Tiết Cương là ai vậy?
− Là một anh chàng đẹp trai. Anh ta học đại học công nghệ và sắp ra trường
làm kỹ sư, vừa xin Lan Hương cho anh ta…
− Thôi!
Lan Hương hét lên, cô nhào tới bịt miệng Bích Chi, chân cô đá vào chân
Bích Chi:
− Anh Tiến xem, nó giang hồ chưa, tay bịt miệng, chấn đá em. Cứu em , anh
Tiến ơi!
Tiến có nghe gì đâu, ngoài một nỗi đau vừa bùng lên. Lan Hương đã có
người yêu, anh ta sắp đậu kỹ sư, anh ta đẹp trai và…
www.phuonghong.com
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− Anh Tiến!
Chẳng vừa, Bích Chi cấu vào tay Lan Hương một cái, rồi bên này đấm bên
kia đánh nhưng toàn vào người Tiến. Bích Chi ranh mãnh cứ toàn thụp xuống
tránh sau lưng Tiến khiến anh chàng lãnh đủ. Tức mình, Tiến hét to lên còn hơn
bò rống:
− Thôi! Hai bà xẻo thịt tui ra luôn đi!
− Hì…hì…- Bích Chi cười khì- Người ta mới đâu một chút đã nổi quạu hà.
Ghét!
Tiến đi như chạy ra xe. Anh lên xe phóng đi và đạp như điên. Bích Chi ngơ
ngác:
− Anh Tiến làm sao vậy?
Lan Hương nhún vai:
− Ảnh bị “mát” dây thần kinh.
− Nhỏ này thiệt!
Bích Chi kéo Lan Hương ngồi xuống ghế xích đu:
− Kỳ này rớt đại học nữa, tao đi làm công nhân nhà máy đường.
Lan Hương thở dài chán nản:
− Má mày không ép mày, nhưng má tao, bả ép tao học như ép mía vậy. Phải
đậu vào đại học, phân khoa nào cũng được. Chán thật, sao cái đầu tao toàn là bã
đậu!
Bích Chi đùa:
− Mày là dân xứ đạo chuyên ăn đậu hủ, không bã đậu trong đầu mày thì cái
gì hả? Hay là bảo Tiết Cương: “Anh Tiết Cương ơi, cưới em lẹ lên, em muốn đi
lấy chồng, em chán học lắm rồi”…
Lan Hương nhăn nhó:
− Đồ quỷ! Mày chỉ nói chuyện điên không hà. Ảnh đang thi, khi nào người ta
ra trường yên vị, công việc làm đàng hoàng, người ta mới nghĩ đến chuyện lấy
vợ chứ. Tao đâu có muốn…chồng “tới sái” như mày nói. Chỉ có cái là tao chán
học, như người ta chán ăn cơm nếp nhão, mày có rõ không? Má tao nói cuộc đời
bả đã vì yêu đương lãng mạn mà phải bỏ ước mơ của mình đi lấy chồng, cho
nên bà muốn tao phải học đại học và tốt nghiệp đại học.
− Vậy thì mày chịu khó nghe lời má mày đi.
− Thì tao đang ráng nè, không được rớt mày có hiểu không?
− Rõ.
− Bích Chi hét to lên:
www.phuonghong.com
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− Đi tắm hồ bơi đi, Lan Hương!
− Đi thì đi!
Hai cô gái đèo nhau đến hồ bơi.
Sáng chủ nhật, hồ bơi đông nghẹt, để cho lòng Lan Hương thêm nhớ Tiết
Cương và vòng tay ấm áp của anh.


 
−

H

ù!

Vừa cắm cây nhang lên bàn thờ ông Thiên, Lan Hương giật mình vì gương
mặt Tiết Cương ló ra sau hàng rào cây dâm bụt.
− Á…Anh Tiết Cương.
− Đừng có la, ra đây!
Nhìn vào nhà, Lan Hương yên tâm, giờ này mẹ đang lo tính toán sổ sách.
Vậy là cô mở cửa hàng rào và chạy ào ra với Tiết Cương.
− Có kết quả chưa anh Tiết Cương?
Tiết Cương nheo mắt:
− Đoán thử xem!
Mặt anh tươi rói, vậy chắc chắn…đậu rồi. Lan Hương hồi hộp:
− Đậu?
− Anh đã nói nhất định mà. Còn một chuyện nữa, công ty đường BourBong
sẽ nhận anh vào làm ở phòng kỹ thuật, lương thử việc là một triệu hai.
Lan Hương mừng không kém Tiết Cương:
− Chúc mừng anh.
Tiết Cương cuồng nhiệt ôm Lan Hương vào vòng tay, anh siết cô thật chặt
vào mình.
− Tụi mình đi ăn mừng đi.
− Đi.
Cho đến lúc này, Lan Hương mới nhìn thấy xe Tiết Cương, chiếc xe mới
toanh.
− Ba mới thưởng anh sáng nay đó.
Lan Hương reo lên:
www.phuonghong.com
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− Xe đẹp quá. Bao nhiêu vậy anh?
− Hai mươi chín triệu.
Lan Hương lè lưỡi. Tiết Cương ngồi lê, anh nhún nhún người:
− Lên xe đi Lan Hương.
Xe cao quá, Lan Hương phải vịn vào cánh tay Tiết Cương rồi mới leo lên
ngồi được. Anh nắm bàn chân cô để lên chỗ gác chân.
− Em để chân ở đây thì ngồi mới thoải mái không mỏi.
Mở công tắc, Tiết Cương đề máy cho xe vọt lên. Toàn thân Lan Hương bị xô
về phía trước, bầu ngực mềm mại của cô áp nhẹ vào lưng Tiết Cương, cho anh
cảm giác xao xuyến. Còn Lan Hương, một cảm giác hạnh phúc tràn đầy trong
tim cô. Thị trấn đang đi vào đêm tuyệt vời và nồng nàn.
Tiết Cương ghé vào một hiệu ăn, anh nháy mắt:
− Ăn thoải mái Lan Hương nhé.
Anh ôm qua vai cô, cả hai đi vào hiệu ăn,Tiết Cương thật lịch lãm, anh tiếp
từng thức ăn cho Lan Hương:
− Ăn tôm hấp nước dừa, phải uống một chút bia mới ngon. Uống bia nhé!
− Dạ.
Uống mới có một ly bia mà mặt lan Hương nóng và đỏ lên. Cô ôm mặt:
− Mặt em đỏ lắm hả anh Tiết Cương?
− Ừ. Trông em rất xinh đẹp.
− Một lát về nhà mẹ sẽ biết em uống bia.
− Hay về phòng anh nghe nhạc một tí. Chín giờ rưỡi anh đưa em về nhà.
Lan Hương không phản đối lời đề nghị của Tiết Cương, bởi một cảm giác tin
cậy lẫn hạnh phúc khi có anh bên cạnh.
Những giây phút đầu say hoa bướm htắm,
Đã nghìn lần anh bắt gặp được anh mơ
Hoa thứ nhất có một mùi trinh bạch
Xuân đầu mùa trong sạch vẻ ban sơ
Hương mới thấm bền ghi như thiết thạch…
Điệu nhạc vang êm, Lan Hương ngồi nép trong vòng tay người yêu. Anh
cầm tay cô và đưa lên môi anh hôn. Im lặng, chỉ có điệu nhạc vang lên tha thiết
thay cho lời tình tự. Lan Hương say men rượu và cả men tình yêu. Dưới ánh
đèn, mặt cô đỏ thẫm lên, đôi mắt màu xanh và hàng mi chớp nhẹ, e ấp và ngây
thơ.
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− Lan Hương!
− Dạ.
− Em yêu anh chứ?
− Có.
Anh nhìn sâu vào mắt cô, Lan Hương bối rối cúi xuống:
− Mấy giờ rồi hả anh?
− Em muốn đi về à? Mẹ sẽ biết em uống rượu đó. Hay là em sợ anh? Anh
yêu em và em yêu anh có gì phải sợ.
− Anh yêu một mình em?
− Phải.
− Tình yêu tuyệt đối phải không anh?
Tiết Cương khép môi cô bằng một nụ hôn.
− Anh yêu em, Lan Hương ơi.
Nụ hôn thật lâu, mối anh rời môi cô lần xuống đôi vai tròn thiếu nữ. Rồi tay
anh lần tháo từng cúc áo trước ngực cô. Lý trí bảo Lan Hương phải tránh xa
cám dỗ tuyệt vời này, nhưng đầu óc cô mụ mẫm và như muốn rã tan thành nước
khi tay anh vuốt ve đôi vai trần của cô, và nụ hôn ẩm ướt rơi trên ngực cô. Lan
Hương buông thả hoàn toàn cho những cảm xúc rung động đến tận cùng, từ tâm
hồn lẫn thể xác…
Bây giờ Lan Hương nằm gối đầu lên cánh tay Tiết Cương, giữa họ không
còn một ngăn cách nào. Anh mỉm cười âu yếm.
− Em giận anh hả Lan Hương?
− Không! Em chỉ muốn biết anh có khinh em không, vì em đã đến với anh
như thế này.
− Làm sao anh khinh em được. Anh yêu em và em sẽ là vợ của anh, khi anh
ổn định công việc.
Lan Hương xúc động:
− Thật không anh?
− Dĩ nhiên thật chứ.
Anh hôn cô, nụ hôn nồng cháy. Lần nữa họ tan vào trong nhau với bao cảm
xúc tuyệt vời bay bổng.
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ày! Tao hỏi sao mày cứ im như bị thóc vậy?

Bích Chi phát mạnh lên vai Lan Hương cô giật mình:
− Gì?
− Tao hỏi mày cảm giác của nụ hôn đầu tiên như thế nào?
Lan Hương đỏ mặt:
− Thì mày hôn đi rồi biết.
− Tao yêu hắn mà hắn cứ “bình chân như vại”, chẳng lẽ tao hét vào mặt hắn:
Anh Bư ạ! Em yêu anh.
− Lan Hương phì cười:
− Tao đoán không lầm thì anh Bư của mày là anh Tiến?
− Ừ. Nhưng hình như chỉ có một mình tao yêu anh ấy, ảnh lững lững lờ lờ
như thế nào ấy.
− Có thể ảnh nhút nhát chưa dám nói yêu mày. Như anh Tiết Cương vậy đó,
đầu tiên là làm cái đuôi, rồi làm thơ tỏ tình và sau cùng là yêu nhau. Nhưng mà
bây giờ tao lại đang lo cháy ruột, tao phải về Sài Gòn học, ảnh làm việc ở
BourBong, nhớ chết đi được.
− Tao vào làm nhà máy đường chung với ảnh, tao sẽ coi chừng ảnh giùm
mày. Nhưng Tiết Cương đẹp trai quá, lại hào hoa quá, nguy hiểm cho mày.
Lan Hương nhăn nhó:
− Mày còn dọa tao nữa. Ảnh nói tao là mối tình thứ hai của anh ấy.
− Thứ hai?
− Ừ. Cô ấy đã đi lấy chồng Đài Loan lâu rồi.
− Dạo này thị trấn mình đang có phong trào vụ con gái đi lấy chồng Đài
Loan đó. Làm vợ một người mình không yêu làm sao có hạnh phúc.
− Dĩ nhiên rồi! Bích Chi nè, mày có thể thề với tao đi, mày cũng phải giúp
tao nữa!
− Chuyện gì?
− Thề không nói với ai chuyện của tao.
− Thì tao có nói với ai đâu.
− Nhưng lần này tao nguy rồi, má tao sẽ giết tao mất, mà bỏ đi tao không
muốn.
− Thì mày nói Tiết Cương phải thề đợi mày học xong đại học.
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− Không phải chuyện đó! Tao…tao..có bầu rồi.
− Í…
− Suýt chút nữa, Bích Chi hét lên, cô sửng sốt:
− Rồi làm sao?
− Tao hỏi mày, mày đi hỏi tao. Tao đang rối muốn chết nè!
− Tiết Cương biết chưa?
− Tao chưa có nói.
− Sao không nói? Mày phải nói Tiết Cương liệu chứ, nhưng ảnh có nói sẽ
cưới mày không?
− Có.
− Vậy thì bảo hắn mau chóng đám cưới.
Lan Hương nhăn nhó. Cô hiểu tính mẹ, bà rất khó và nghiêm khắc. Nếu bà
biết cô hư hỏng, bà sẽ đánh cô một trận nên thân luôn.
− Mấy tháng rồi Lan Hương?
− Hơn hai tháng.
− Vậy mau đi gặp anh ấy đi.
− Ừ. Thôi tao đi đây.
Lan Hương đứng lên. Giờ này Tiết Cương sắp tan việc. Cô không hiểu anh
sẽ có phản ứng thế nào, khi biết cô mang thai. Vui mừng hay chối bỏ trách
nhiệm? Những lo lắng cứ giày vò lên tâm trí Lan Hương, làm cho cô thấy mình
như kiệt sức đi vậy.


 

P

in…Pin…

Tiết Cương bấm còi xe, anh thắng kịt xe lại nhìn Lan Hương.
− Đợi anh lâu chưa vậy?
− Mười lăm phút.
− Có chìa khóa phòng anh để dưới tấm thảm chùi chân ấy, sao em không lấy
mở cửa.
− Em quên.
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− Hồi này em đãng trí đi đâu vậy? –Tiết Cương chọc – Sắp đi học Sài Gòn
mừng quá nên quên hết rồi hả?
− Anh phì cười khi nhìn mặt bùng thụng của cô:
− Sao nữa rồi, bị mẹ mắng hay cậu Hải ăn hiếp em?
Chờ cho Tiết Cương mở cửa, Lan Hương đi vào. Cô gieo mình xuống ghế,
giọng hờn giận:
− Em ghét anh lắm, anh làm khổ em.
− Hử! Anh làm cái gì đâu cưng?
Tiết Cương ngồi sà xuống, anh ôm Lan Hương vào lòng:
− Nói xem, anh làm khổ em cái gì nào. Người ta yêu em bằng cả trái tim.
Lan Hương vùi mặt vào ngực Tiết Cương:
− Anh yêu em thật?
− Ừ. Hôm nay em làm sao vậy? Em phải đi Sài Gòn học, anh lo mất em
muốn chết luôn. Xuống đó rồi em sẽ có nhiều cây si đuổi theo em.
− Hứ…
Lan Hương phủi tay anh đang vuốt ve vai cô:
− Cưới em đi!
− Mẹ em chịu cho cưới?
− Hổng chịu cũng phải chịu, tại…em có thai hơn hai tháng rồi đó! Anh sẽ
cưới em hay anh bỏ rơi em đây Tiết Cương?
− Em nói thật không?
− Người ta lo sợ muốn chết, ai đi nói gạt anh.
− Vậy thì cưới.
Vòng tay Tiết Cương khép qua người Lan Hương chặt hơn, anh hôn cô đến
ngợp thở.
− Anh Tiết Cương…buông em ra!
− Anh vui quá!
Mắt Tiết Cương sáng long lanh đầy hạnh phúc. Anh nheo mắt nói:
− Chúng ta sẽ cưới nhau.
Lan Hương cảm động, đồng thời cô như trút đi cái gánh nặng.
− Anh nói thật?
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− Sao không thật! Em cho anh là hạng người sở khanh hay sao? Anh nhìn
nhận anh có tham lam và muốn khám phá thế giới kỳ bí của tình yêu. Giờ tình
yêu đã đến lúc đơm hoa kết trái, tại sao anh chối bỏ chứ? Tình yêu thì phải đi
đôi với trách nhiệm nữa.
Anh hôn cô thật sâu và bao giờ cũng vậy, những cảm xúc rung động cứ dâng
trào để cho tình yêu thăng hoa…
− Chủ nhật này anh sẽ nói để bố mẹ anh lên gặp mẹ em.
Lan Hương hốt hoảng:
− Khoan đã anh! Em cần phải chuẩn bị tâm lý cho mẹ đón nhận anh. Chuyện
em không học đại học là một chuyện lớn chứ không phải nhỏ đâu.
− Vậy chừng nào anh mới gặp mẹ em được?
− Em sẽ cho anh hay sau.
Tiết Cương hiểu Lan Hương rất sợ mẹ, mọi chuyện đều do bà quyết định,
anh hơi phiền lòng vì tính cách này của cô.
− Nếu như mẹ không bằng lòng và bắt em bỏ đi để về Sài Gòn học thì sao?
− Anh sẽ cùng em tranh đấu cho tình yêu của chúng mình chứ?
− Dĩ nhiên rồi.
Lan Hương chủ động hôn người yêu. Co tin tưởng nơi tình yêu của anh,
tuyệt đối dành cho mình.


 
−

C

on chuẩn bị xong hết chưa Lan Hương? Sáng, mẹ con mình đi sớm.

Bà Hà đẩy cửa phòng Lan Hương, bà ngạc nhiên vì Lan Hương không có
một dấu hiệu nào chuẩn bị cho việc đi về Sài Gòn học cả. Bà cau mày:
− Sao con chưa chịu sắp xếp gì cả vậy?
Lan Hương thu hết can đảm:
− Mẹ ơi! Con không về Sài Gòn học có được không?
− Con lại giở trò gì đây Lan Hương?
− Mẹ ạ! Con muốn lấy chồng?
− Cái gì? Con nói lại xem!
− Con nói, con và anh Tiết Cương yêu nhau, anh muốn cưới con.
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− Chuyện đó sau khi tốt nghiệp đại học đã! Nó yêu con, nó phải đợi con.
− Lỡ như…ảnh không chịu đợi con?
− Thì đó không phải là người đáng cho con trao thân gởi phận. Con phải
hiểu, làm người phải có kiến thức và xem công danh sự nghiệp làm trọng. Mẹ
ngày xưa cũng vì yêu lãng mạn, bỏ ước mơ của mình, rồi một đời cô đơn nuôi
con và thằng Hải. Mẹ không muốn con giẫm chân lên con đường mẹ đã đi.
− Nhưng mà…đứa bé không đợi được đâu mẹ.
Chị Hà trợn mắt:
− Đứa bé nào?
− Dạ, con đã mang thai rồi ạ. Anh Tiết Cương yêu con, mà con cũng yêu anh
ấy, mẹ cho phép ảnh cưới con.
− Ôi trời!
Chị Hà choáng váng lùi lại. Một cơn giận ghê gớm bùng lên, chị chụp cây
chổi mờ cật trên bộ ván gõ giận dữ quất mạnh vào người Lan Hương. Lan
Hương ngồi im cho mẹ đánh cây roi vút xuống đau điếng, cô đưa hai bàn tay
che bụng mình.
− Mẹ ơi! Con xin lỗi…
− Bác không được đánh Lan Hương, em đang mang thai.
Từ lúc nào, Tiết Cương lao vào phòng, anh ôm choàng qua người Lan
Hương để nhận cây roi giận dữ vào lưng vào vai mình:
− Mẹ!
Hải xông vào, cậu giật cây roi trên tay mẹ mình:
− Mẹ đánh chị Hai rồi giải quyết được chuyện sao mẹ?
Cậu ném cây roi ra ngoài, ôm vai mẹ van lơn:
− Lỡ rồi mẹ, anh Tiết Cương ảnh chịu cưới chị Hai, chứ đâu có từ chối trách
nhiệm của ảnh.
Xô mạnh Hải ra, bà Hà đi một nước ra ngoài. Ra đến ghế bà gieo mình
xuống, rồi ôm mặt khóc lặng lẽ. Bà giận con, làm thân con gái chẳng biết giữ
gìn.
Tiết Cương đỡ Lan Hương dậy, anh xót xa:
− Có đau lắm không em?
− Đau! Mẹ đánh có trúng anh không?
− Có. Anh là đàn ông mà, đánh đau cũng không có sao đâu. Sợ là sợ cho em
nè, anh sợ mẹ đánh trúng bụng em.
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− Không có, vì em đã lấy tay che lại tránh né. Mình ra ngoài năn nỉ mẹ đi
anh, dù sao thì em cũng làm trái ý mẹ rồi.
Lan Hương và Tiết Cương rụt rè quỳ bên chân bà Hà.
− Mẹ! Con biết con hư hỏng làm cho mẹ buồn. Em Hải sau này sẽ thực hiện
ước mơ của mẹ, mẹ cho phép anh Tiết Cương cưới con đi mẹ.
Tiết Cương van lơn:
− Con yêu Lan Hương thật lòng. Chúng con sắp có con với nhau, mẹ hãy cho
phép con được cưới Lan Hương.
Còn muốn gì nữa đây, khi con gái mình đã mang thai. Biết như thế, nhưng
tấm lòng người mẹ vẫn thấy đau. Ngày nào chăm sóc bồng ẫm, ngày nào cái gì
cũng mẹ. Lớn lên rồi, có những lúc nó mê mải vui chơi, có biết người mẹ ngồi
đợi cửa với bao lo lắng, chỉ khi thấy bóng nó trở về, gánh nặng lo âu mới trút bỏ
được. Bây giờ hy vọng nó vào đại học, học cho thành tài, nó cũng chẳng chịu
nghe. Thôi thì, xem như “nữ sanh ngoại tộc”. Bà cố kìm nước mắt, nghiêm mặt
nhìn Tiết Cương:
− Cậu sẽ yêu thương và lo lắng cho nó suốt đời?
− Dạ, con hứa.
Quay mặt nhìn Lan Hương, giọng bà lạnh nhạt:
− Đây là con đường do con tự chọn, sung sướng hay đau khổ là tự con, mẹ
chỉ có bổn phận nuôi con khôn lớn và lo cho con ăn học. Con đi lấy chồng là
xem như mẹ hoàn thành trách nhiệm của mình.
− Mẹ cho phép Tiết Cương cưới con?
Tiết Cương nhìn Lan Hương vui mừng:
− Cám ơn mẹ.
− Đứng dậy và đi ra trước đi.
− Dạ.
Vừa khuất sau cánh cửa, Lan Hương ngả vào lòng Tiết Cương:
− Không được ăn hiếp em đó, anh mà phụ bạc em, em sẽ…đi với người khác
đó.
Tiết Cương mỉm cười:
− Anh yêu em mãi mãi và yêu suốt đời.
− Tuyệt đối một mình em!
− Ừ, tuyệt đối.
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