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Chương 11
Hơi Nóng Kích Tình

 

M

ột ngày rất nhanh trôi qua, màn đêm nơi đây tràn ngập ánh sao..Không ồn

ào không xô bồ như ở thành phố hoa lệ...
Ánh trăng nhẹ nhàng chiếu rọi xuống cảnh đẹp ấm áp đang diễn ra..Theo lối đi
trãi đầy hòn sỏi trắng là khu suối nước nóng nằm trong khuôn viên ngôi nhà mà
Trình Viện đã thuê...Quần áo bị quăng bừa bãi dưới đất, hồ tắm nước nóng được
xây bằng đá thô,trong hồ hai thân thể trần trụi đang ôm lấy nhau, làm cho nhiệt độ
trong hồ tắm vốn đã nóng nay càng nóng hơn.
Trình Viện thân người vạm vỡ dựa lưng vào thành hồ để Y Tịnh nằm trong
lòng..Làn nước nóng hòa với da thịt khiến các dây thần kinh như buông lỏng vô
cùng thoải mái..
Y Tịnh mắt khép hờ dựa vào lồng ngực rắn chắc của Trình Viện..Bình yên nói
không nên lời, cô ước gì hạnh phúc này kéo dài mãi mãi..
Dưới sự tác động của nước nóng, da thịt trắng hồng, làn nước trong veo với mùi
thơm của tinh dầu đặc chế của nơi đây làm thư giản đầu óc,cụp mắt nhìn người con
gái trong lòng, mềm mại xinh đẹp đến động lòng người, cực kỳ trêu ngươi..
Nghỉ dưỡng tinh thần từ lúc giờ cũng đủ rồi chứ nhỉ!
Ánh mắt người đàn ông bắt đầu xấu xa, làn môi hôn nhẹ lên gáy tai rồi ngậm
vào mút mát...
-” Bà xã...”
-” Sao anh...?”
Y Tịnh vẫn chưa biết chồng mình đang hóa sói, cô vẫn khép hờ mắt hưởng lấy
thoải mái làn nước nóng mang lại...
Anh bắt đầu hôn lên cổ cô dọc theo cần cổ trắng mịn gặm nhắm..
-” Ừm..Viện...”

www.vuilen.com

44

Tác Giả: Phi Yến

TRÁI TIM BỊ ĐÁNH CẮP

Cảm thấy có gì đó không đúng, Y Tịnh xoay mặt nhìn anh, bắt gặp ánh mắt
nóng bỏng của anh cô hốt hoảng..cảm nhận ngay mông mình có thứ gì đó cứng
nóng chọc vào...
-” Ông xã...ừm..”
Trình Viện cười mút lấy môi cô..anh cạ môi cô khàn giọng..
-” Bà xã người ta nói làm tình trong suối nước nóng rất kích thích chúng ta thử
nha...”
Anh nghe lâu rồi.Hôm nay mới được trãi nghiệm..
-” Nhưng..nhưng..ừm..”
Anh nào cho cô từ chối ôm lấy mặt cô tận tình hôn sâu, cái lưỡi chắc khỏe kéo
lấy lưỡi cô mút lấy say mê...
Bàn tay to lớn của anh ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của cô, bắt đầu không an phận
chạy lung tung, anh bóp lấy nơi mềm mại của cô, bị bàn tay to lớn của anh kích
thích nên da thịt cô đã ửng hồng..
-” Ừm..hic...Viện...”
Y Tịnh dưới ánh trăng da thịt trắng muốt, cô bị anh xoay người ngồi lên đùi
anh...Nụ hôn quá mạnh mẽ và cuồng dã, Y Tịnh ngã người người ra sau, nức
nở..Trịnh Viện hung hăng như quỷ khát máu vùi đầu vào cổ cô không ngừng liếm
mút...
-” Bảo bối à..chỉ muốn nuốt em vào bụng”
Anh rầm rì trong miệng mút mỗi tấc da cô đều đỏ ửng.. đôi môi tham lam hôn
lên nụ hoa, nơi đã nổi lên phản ứng theo cơ thể của cô, đầu lưỡi anh liếm vòng
quanh chấm đỏ nhỏ nhắn, không ngừng đảo qua đảo lại, kích thích khiến Y Tịnh
không ngừng rên rỉ.
-” Ông xã..Ông xã...”
Anh cắn nhẹ lên điểm hồng..
Kích thích mãnh liệt rốt cuộc cũng làm cô tỉnh lại, thở nhẹ.
-” Đau …”
Âm thanh mềm mại, rõ ràng đang kháng nghị nhưng lại làm cho người ta càng
muốn bắt nạt cô hơn...
-” Thích không bảo bối..hửm?”
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Anh thì thầm bên tai cô, như ma quỷ đang dụ dỗ cô, hơi thở tràn ngập tình
dục.Người đàn ông ít nói lạnh lùng thế mà không biết từ khi nào khi hai người ân
ái anh rất thích nói những lời làm người ta đỏ mặt thế này..
Bất quá, anh không đợi cô trả lời, hai đùi cường tráng của anh mở rộng kéo theo
hai đùi non mềm của cô, khiến cô chỉ có thể mở rộng hơn trước mặt anh.Nhìn
xuống cảnh đẹp mờ ảo phía dưới..Trình Viện ôm lấy ót Y Tịnh liếm khắp mặt
xuống xương quai xanh của cô..Bàn tay tà ác đưa xuống phía dưới cử động mạnh
mẽ nới u cốc phái nữ...
-” Huhu..á..Viện..đừng mà...Huhu.”
-” Ngoan!thả lỏng cho anh vào..”
Cô quá khít chặt..Cũng không làm khó lấy cô, thuận theo làn nước anh nâng
mông cao lên đâm sâu vào trong..
-” A...”
Quá tuyệt vời..quá sảng khoái..
Anh thở dài nhìn cô bởi vì dục vọng mà khuôn mặt xinh đẹp trở nên kiều mị,
khuôn mặt đỏ bừng, mắt phủ mờ sương, đôi môi hé mở nỉ non rên rỉ, đã là đàn ông
không ai mà không muốn nhún chàm lấy cô...
Trình Viện đưa lưỡi nhẹ liếm, nơi mềm mại cao ngất đong đưa theo từng nhịp
thở.
Bờ mông gắng rỏi không ngừng nhịp nhàng luân động..Bàn tay ôm lấy bờ
mông mềm mại tròn lẵng kích thích..Anh cố ý chậm chạp hành hạ cô..Giây phút
này đâu dễ có được..
-” Hức..ông xã...em...”
Cô khó chịu cắn cắn môi không nói nên lời..
-” Hửm..Muốn sao?”
Anh cười xấu xa hôn lên cái miệng nhỏ..
Y Tinh ôm lấy cổ anh yếu ớt dựa vào người anh vùi khuôn mặt xấu hổ vào cổ
anh, nũng nịu..
-” Anh..anh ức hiếp người ta “
-” Haha..Ăn vạ..ai dạy em thế hả?”
Trình Viện nghe cô nũng nịu mà cười ha hả, bàn tay hung hăng bóp lấy mông
cô..
Cô gái này thật sinh ra để đòi mạng anh mà..
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-” Được rồi.Cho em..”
Anh trêu chọc rồi nâng mông cao lên, ôm cô đi về phía ghềnh đá..
-” Á...”
Y Tịnh hốt hoảng ôm lấy cổ anh..Bị anh đặt lên trên thành hồ...Trịnh Viện đứng
thẳng chen vào giữa hai chân cô, tư thế này khiến anh đi sâu vào cô hơn...
Y Tịnh ngửa mặt lên đón nhận nụ hôn mạnh mẽ của anh..Phía dưới hai chân mở
rộng người đàn ông chen chút trong cơ thể cô..từ nhẹ nhàng dần cuồng dã...
-” A…… Không cần…… Huhu..chậm..chậm thôi anh...”
Động tác của anh quá mức mãnh liệt,cuộc kích tình này làm cô không chịu nổi,
khoái cảm ngập đầu khiến cô sợ hãi, cô khóc cầu xin, không ngừng đạt tới cao trào
làm cho đầu cô choáng váng, trước mắt mờ ảo hơi sương..
Cơ thể hai người buộc chặt lấy nhau, mồ hôi đầm đìa...anh mạnh mẽ cuồng dã
như dã thú, ghì sát vào cơ thể cô..Âm thanh phát ra theo từng động tác va chạm
kịch liệt của hai thân thể,hòa vào tiếng nước càng kích thích Trình Viện đến tột
cùng..
-” Á...”
Hai người run lên ở trong cơ thể cô anh mạnh mẽ bắn ra mầm móng của chính
mình..
Y Tịnh thở hỗn hển..Quá kích thích! Quá mãnh liệt.
Trình Viện mỉm cười hôn lên môi cô, lại bế cô lên đi vào trong..
-” A...Anh..em mệt quá..”
Bị anh ôm lấy nhìn có vẻ anh chưa thỏa mãn Y Tịnh hoảng sợ không tin trừng
mắt nhìn anh.
-” Bây giờ mới bắt đầu.Bà xã à..!”
Trình Viện hôn lên môi cô cười nói...
Y Tịnh há hốc miệng không thốt nên lời..Có ai đánh cho cô ngất xỉu cho rồi
không..
Một đêm dài đầy cảm xúc..Gần đến sáng Trình Viện mới vừa lòng ôm cô vợ
nhỏ đã mệt lã ngủ từ bao giờ..
Khoan khoái chìm vào giấc mơ đẹp cùng vợ..
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Chương 12
Trở Về

 

H

ạnh phúc như mật ngọt phủ quanh Trình Viện và Y Tịnh. Hai người vi vu ở

Nhật Bản vẫn chưa muốn về...
Trình Viện cảm nhận rất rõ ba mươi năm qua, đây là thời gian sống và hạnh
phúc nhất của anh..Tình yêu đến với họ rất nhẹ nhàng và tự nhiên rồi lại bùng cháy
dữ dội..
Một người đàn ông cố chấp như Trình Viện nhưng giờ đây phút giây nào cũng
bị hình ảnh cô vợ nhỏ đánh chiếm, trong lòng còn rầu lo qua thời gian nghỉ phép
anh làm sao đi làm lại đây..Sẽ nhớ cô đến chết mất...
Mỗi tối Y Tịnh nhỏ nhắn nằm trong lòng Trình Viện ngoan ngoãn hiểu chuyện
khiến anh yêu thương không thôi...
Lúc thấy cô cười rạng rỡ, lúc thì ngọt ngào ôm lấy anh, lúc bị anh ức hiếp khóc
vang nài nỉ...Ánh mắt ướt át, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp chỉ thời gian ngắn đã
khác sâu vào trái tim khô cằn của Trình Viện..
Bên cạnh anh cô không cần mạnh mẽ hay kiên cường chỉ cần là cô vợ nhỏ được
anh bảo hộ cưng chìu trong vòng tay...
Đây không là trách nhiệm nữa rồi mà là sự cam tâm tình nguyện được yêu
thương bảo vệ cho cô..Mỗi khi cô nở nụ cười hài lòng việc gì đó là anh cảm thấy
thành tựu hơn bao giờ hết...
Trước khi đêm về nước, Trình Viện đưa Y Tịnh xuống khu phố Shinjuku
thuộc thủ đô ToKyo của Nhật Bản, là nơi mua sắm sầm uất, đồng thời cũng là khu
tham quan vui chơi lớn nhất...
Hai người nắm tay nhau đi dạo khắp nơi khu phố...như bao đôi tình nhân khác
đang nắm tay nhau ngắm phố xá..
Mua rất nhiều quà đem về, Trình Viện lại rất giỏi tiếng Nhật, anh bất đắc dĩ trở
thành thông dịch viên cho cô vợ nhỏ..Khi hỏi giá món hàng báo lại với cô..Y Tịnh
sẽ có cử chỉ vô cùng khoa trương..
-” Ôi! đắc quá “
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Mặt mày nhăn lại một nhúm khiến Trình Viện bật cười ha hả, học theo cô mà
trả giá người bán..Cái này mà để cấp dưới anh biết được sẽ lén lút cười vào mặt
anh...
Những món hàng này giá cả rất bình dân, anh có thể mua cho cô nhiều thứ giá
trị hơn thế nữa..Thế nhưng cô vợ bướng bỉnh bắt anh phải trả giá nếu không sẽ
không mua..
Nhìn các món ăn nào là gà xiên que nướng, bánh crepe, bánh cá Taiyaki vô
cùng ngon miệng..
Trình Viện mua rất nhiều thức ăn vặt cho cô, cầm cây thịt xiên nướng đưa đến
miệng Y Tịnh..
-” Ăn thử nào “
Y Tịnh ngoan ngoan hé miệng, lại bị hơi nóng làm cho hít hà..Trình Viện bật
cười nhào đến thổi thổi vào miệng cô..
Thật quá khoa trương..Hình ảnh hai người thân mật vô cùng tự nhiên làm cho
người bán hàng phải thốt lên..
-” Ôi! Vợ chồng nhà này thật đáng yêu..”
Sau khi đút cho Y Tịnh ăn no, nhìn trên miệng cô bóng loáng dầu mỡ..Dưới ánh
đèn đường lấp lánh khuôn mặt trắng noãn của vợ làm Trình Viện không kiềm lòng
đặng ôm lấy mặt cô trao cho cô nụ hôn...
-” Ừm..”
Ôi! Chồng ơi rất là nhiều người đi qua nhìn mình nha...mà cô lại không phản
kháng lại anh, nên mặc anh làm càn bậy trên phố..
Trình Viện say sưa hôn cho thỏa lòng rồi mới buông cô ra..Khuôn mặt Y Tịnh
đỏ au..thở phì phò đánh vào ngực anh ,Trình Viện cười vui vẻ ôm lấy cô đi về phía
trước tránh cho cô vợ nào đó không ngừng xấu hổ..
Khi đi rất hào hứng khi về luôn buồn bã, đây là tâm trạng của bao người...
Lần này Y Tịnh đã quen nên không còn say máy bay nhiều nữa..Chỉ là cô rất
buồn ngủ vì đêm qua ai đó hóa sói hành hạ không cho cô ngủ...
Chiếc chăn phủ qua cho hai người Y Tịnh nằm trong vòng tay của Trình Viện
ngủ ngon lành đến khi máy bay hạ cánh..
*******************
Tại Trình Gia..
-” Mẹ à, cái này con mua cho mẹ đấy, Ba! Còn cái này của ba “
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Y Tịnh đưa ra các chiến lợi phẩm mà mình mua được biếu ba mẹ chồng..
Trình Viện dựa lưng vào ghế, ánh mắt cưng chìu nhìn cô vợ nhỏ khuôn mặt
sáng ngời hạnh phúc...
Phức Nhã miệng cười không khép lại được..
Trình Khiêm khi đối mặt với Y Tịnh ông sắc mặt liền ôn hòa hiếm có..
-” Cám ơn con “
Nhìn những món quà còn dâu chăm chút lựa cho mình, Trình Khiêm rất hài
lòng...
-” Cám ơn con gái..Thật là! có khi nào mẹ nhận được quà từ thằng nhóc kia
đâu..Bởi vậy có con là hiểu chuyện nhất mà thôi “
Phức Nhã ướm chiếc áo lên người không ngừng thích thú còn liếc mắt xem
thường đứa con trai..
Y Tịnh đưa mắt nhìn Trình Viện chỉ thấy anh cưới với cô rất dịu dàng, làm gì
không nghe lời oán trách của Phức Nhã...
Nhìn hai đứa nhỏ liếc mắt đưa tình người mẹ chồng nào đó vui không thôi...
Tại Tần gia..
Tần Tuyết Mẫn vừa vào cửa đã thấy ba mình ngồi đợi cô ta ở sopha..
-” Ba.Có chuyện gì gấp sao.Ba gọi con về làm gì “
Tần Mạnh vẻ mặt đăm chiêu, thở dài nhìn con gái mình..
-” Hôm kia ba có tình cờ gặp Trình Phan.
Ông ta nói với ba, khi con về nước có tới Trình Gia đúng không?”
Tần Tuyết Mẫn gật đầu mỉm cười..
-” Dạ.đúng ạ.Có gì sao ba?”
-” Con vẫn chưa quên được Trình Viện?”
Tần Mạnh nhấn mạnh câu nói, như nhìn thấu suy nghĩ của con gái mình...
Lãng tránh ánh mắt của ông..Tần Tuyết Mẫn không vui nói..
-” Ba nói gì vậy..Dù sao ngày xưa con với anh
cũng từng qua lại, đến thăm ba mẹ anh ấy thì có vấn đề gì đâu..Ba làm to
chuyện lên rồi đó..”
-” Com đừng tưởng ba không hiểu suy nghĩ của con.Con không cam tâm khi
nghe Trình Viện kết hôn..Ngày xưa khi còn dứt ljoac1 ra đi, ba đã khuyên con như
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thế nào để sau này không hối hận.Nhưng con có nghe không..Bây giờ người ta có
vợ rồi con lại muốn quay về chen vào cuộc sống của người ta..Ba dạy con như vậy
sao “
Tần Tuyết Mẫn môi mím chặt, ánh mắt không cam lòng hừng hực không hề che
giấu..
-” Ba con lớm rồi.Con biết mình phải làm gì.”
Lời nói của của cô ta càng khiến Tần Manht thêm tức giận, ông cao giọng quát
lớn..
-” Con biết sao..Con biết cái gì.Con có biết cô vợ của Trình Viện bây giờ là do
cha mẹ của Trình Viện chọn lựa không.Con có biết cô ta được lòng hai người đó
như thế nào.Con có Trình Gia có thế lực ra sao hay không.Con muốn chết thì đừng
lôi ba theo cùng “
Lời nói ông khiến Tần Tuyết Mẫn giận run, cô ta cố chấp phản biện..
-” Ai hỏi cưới cô ta không quan trọng.Quan trọng là Trình Viện không yêu cô
ta..”
Qua lời kể của Trình Tâm, Tần Tuyết Mẫn biết rõ chuyện Trình Viện sau khi
cưới không ngó ngàng đến Y Tịnh.Điều đó chứng tỏ anh không hề yêu cô ấy.
-” Vậy con thì sao.Tiểu Mẫn con tỉnh lại đi.Ngay từ đầu con cố sống cố chết
theo đuổi Trình Viện, nó đã không hề yêu con.Nếu không có chuyên con đỡ cho nó
một gậy lần đó..Thì nó làm gì chấp nhận qua lại với con.”
-” Ba đừng nói nữa..”
Không muốn nghe những lời sự thật..Tần Mạnh thở dài nắm tay con gai như
cầu xin..
-” Tuyết Mẫn.Con phải nghe ba.Nếu nó thương con, khi con đòi chia tay nó
không một lời níu kéo.Khi con bỏ đi du học nó cũng không cảng..Một câu hỏi
thăm cũng không có như rằng con chưa tồn tại tring cuộc sống nó vậy.Con là
người hiểu rõ nhất..Sao Cin lại muốn hành hạ mình..”
-” Đủ rồi..đủ rồi..ba đừng nói nữa có được không..Nếu không còn chuyện gì
con đi đây..”
-” Tuyết Mẫn..”
Cô không muốn nghe, sự thật thường làm cin người đau lòng..Mặc kệ Tần
Mạnh nói hết lời..cái gì cô ta cũng không nghe vào..
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Chương 13
Hàng Xóm

 

T

rong quầy bar nhạc nổi sập sình,Tần Tuyết Mẫn cầm ly rượu nhìn sắc đỏ óng

ánh lại nhớ lại chuyện ngày xưa..Từng lời nói của Tần Mạnh vang lên bên tai...
Quá khứ như thác ùa về, đúng vậy ba của cô nói đúng, cô không cam lòng khi
thấy Trình Viện hạnh phúc với người khác...
Khi cô gặp anh là năm cô học cấp ba.Trình Viện học hơn cô hai lớp..Lần đầu
gặp anh cô đã thích anh rồi..Vẻ ngoài nam tính, lạnh lùng..Đặt biệt anh rất có tiếng
trong trường biết bao nữ sinh ngưỡng mộ..Khi nghe họ truyền miệng về gia cảnh
nhà anh, cô càng ngưỡng mộ anh hơn.Một lần tình cờ cô theo ba của cô đến buổi
tiệc do Chú Ba của Trình Viện tổ chức...Cô gặp lại anh..Anh ngồi im lặng trên bờ
hồ, tránh xa thế giới huyên nào bên trong..cũng chẳng biết anh suy nghĩ gì nữa đến
khi cô ngồi bên cạnh anh vẫn không hay..Cô liền thừa cơ hội làm quen với anh, cô
nhớ ngày đó cô bỏ đi ngại ngùng nói với anh rất nhiều thế mà một chữ anh cũng
không trả lời cô, vô tình đứng dậy bỏ đi..
Nhưng cô không bỏ cuộc qua ngày đó cô thường xuyên cố tình tạo cơ hội gặp
mặt anh trong trường..Mặc ai nói gì cô luôn đi theo anh..Qua một thời gian dài khi
cô cảm thấy mệt mỏi muốn bỏ cuộc lại gặp một chuyện khiến Trình Viện chấp
nhận cô..
Đó là một lần cô phát hiện anh đánh nhau với một đám côn đồ ở trong hẻm.Cô
đã giúp anh đỡ lấy một gậy từ bọn chúng..Đó là lần đầu tiên anh nhìn cô, ôm lấy
cô.Vẻ mặt vẫn vô cảm nhưng trong ánh mắt anh lại có sự thay đổi..Từ ngày đó khi
cô mặt dày theo anh, anh sẽ không im lặng nữa lâu lâu sẽ mở miệng nói chuyện với
cô...Đến khi anh tốt nghiệp..Cô ngõ lời muốn làm bạn gái anh..Anh không từ chối
hai người chính thức qua lại...Thương hại cũng được, cảm động cũng được cô mặc
anh nghĩ gì, cứ thế lao đầu vào yêu anh...
Anh vào đại học thời gian dành cho cô không có.Khi cô cần thì gọi điện cho
anh, chưa một lần anh gọi hỏi han cô thế nào..
Càng tệ hơn khi anh tốt nghiệp đại học, tất cả thời gian đều dành cho bọn tội
phạm...
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Trong mắt chỉ có sự nghiệp và sự nghiệp...
Quá sức chịu đựng cô tìm đến anh hờn dỗi nói chia tay, anh chỉ gật đầu không
một lời níu kéo..Cô lại nuôi hi vọng nói rằng sẽ đi du học..Anh rất rộng rãi chúc cô
thượng lộ bình an..
Nhìn bóng dáng anh cao ngất khuất sau ánh đèn..Cô biết bao năm qua lòng anh
chưa một lân có cô...
Khi nghe anh kết hôn, cô bao lần tự hỏi, người anh lấy sẽ như thế..Là người anh
yêu sao.Nếu người đó được anh yêu sẽ hạnh phúc ra sao..Cô bỏ ra năm năm để
theo đuổi tình yêu của anh nhưng vô vọng..
Càng nghĩ cô lại không cam tâm, thật sự ngày đó cô rất yêu anh nhưng sự vô
tình của khiến cô phải oán hờn.Dù qua bên Mỹ cô yêu đương bao nhiêu người, thế
mà khi nghe anh cưới vợ lòng cô một lần nữa lại tan nát...
Nếu hôn nhân của anh không hạnh phúc tại sao cô lại không thể chen vào..Biết
đâu sau thời gian xa cách anh đã ân hận khi để đánh mất cô thì sao..?
Mà Y Tịnh! cô gái ấy một chút cũng không xứng với anh..Cô bỏ ra cả thanh
xuân để yêu anh..Còn cô ta thì sao, dựa vào gì để có anh..
dòng rượu đỏ không ngừng làm cay nóng cổ họng Tần Tuyết Mẫn..Ánh mắt bị
ánh đèn che lấp cả lí trí..
*********************
Hết ngày phép Trình Viện bắt đầu đi làm trở lại dù không muốn nhưng anh
không thể không đi...Đây là suy nghĩ chưa bao giờ có bao năm qua..
Từ trên lầu đi xuống đã nghe mùi thơm thức ăn bay vào mũi.. chân bước nhẹ,
nhìn thân ảnh đang bận rộn trong bếp..
Cánh tay dang ra ôm lấy Y Tịnh từ phía sau, vùi đầu vào cổ cô mè nheo..
-” Bà xã.Thật chỉ muốn ở nhà ôm em mà thôi “
Y Tịnh buồn cười tắt bếp, xoay người ôm lấy mặt anh cười nói..
-” Anh ở nhà lấy tiền đâu nuôi em hả?”
-”Tiền trong thẻ anh đưa em.Đủ để nuôi em suốt đời “
Trình Viện thơm lên môi cô, mút liền mấy cái mới chịu thả ra..
-” Anh làm sếp mà không nêu gương cho cấp dưới..Ngoan nào ăn sáng rồi đi
làm..Để trễ bây giờ “
Y Tịnh nhéo mũi anh cười híp mắt rất đáng yêu...
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Bữa sáng đơn giản lại vô cùng ấm áp.. Trình Viện nhìn lên bàn thức ăn, lại nhìn
Y Tịnh ngồi bên cạnh thỏa mãn không thôi...
-” Anh chạy xe cẩn thận “
Ăn xong bữa sáng, ra dáng một cô vợ nhỏ đưa anh ra cửa, Y Tịnh nhón chân
sửa lại cổ áo cho anh, dặn dò anh vài điều...
Trình Viện béo lấy má cô, mắt dài nheo lại..
-” Hôn tạm biệt “
Anh điểm ngón tay lên môi mình, chờ đợi cô thực hiện..Y Tịnh lườm lấy anh,
nhưng vẫn ngoan ngoãn nhón chân hôn lên môi anh..Trình Viện nào chịu nụ hôn
phớt lờ, đè lấy ót cô, đổi khách làm chủ..Say mê mút mát đôi môi mềm mại của vợ
đến khi hài lòng mới buông ra..
-” Anh đi đây..”
Vẻ mặt vô lại thật khiến người khác tức giận mà, nhìn anh cười sảng khoái mà
đi làm..Y Tịnh sờ lấy môi mình chỉ biết cười trừ...
Cô nhìn đồng hồ, chạy lên phòng lấy chìa khóa và tiền đi siêu thị mua vài thứ...
Khóa cửa nhà cẩn thận, Y Tịnh đứng đợi thang máy..Cửa thang máy vừa mở,
Tần Tuyết Mẫn bước ra,hai người nhìn nhau có chút bất ngờ...
Tần Tuyết Mẫn nở nụ cười thân thiện..
-” Em còn nhớ chị không?”
Y Tịnh gật đầu..
-” Nhớ à..Chị cũng ở đây à..”
-” Đúng rồi chị mới dọn đến.Chị ở lầu này căn 209..Em ở nhà số mấy...”
-” Dạ 301 “
Tần Tuyết Mẫn cười hớn hở, tự nhiên nắm tay Y Tịnh...
-” Ôi.Tốt quá!chúng ta là hàng xóm rồi.Chị ở đối diện em nha “
Y Tịnh nhìn bàn tay mình bị cô ta nắm lấy, miệng nở nụ cười nhạt...
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Chương 14
Thấu Lòng Nhau

 

K

hông biết lí do vì sao sự xuất hiện của Tần Tuyết Mẫn, lại làm Y Tịnh luôn

cảm thấy bất an...Chính cô cũng không lí giải được..
Tuy Tần Tuyết Mẫn luôn thân thiện nói cười mỗi khi gặp cô, nhưng Y Tịnh lại
không nhìn ra sự chân thật và nhiệt tình trong mắt cô ta..
Y Tịnh cảm thấy mình vớ vẫn và thật vô lí..Chỉ vì sự xuất hiện một người mà
làm đầu óc không yên, còn không hiểu được lí do..
Y Tịnh trước khi lấy Trình Viện, cô thuộc dạng người không mấy sôi nổi tính
cách trầm lặng ít kết giao bạn bè.An phận vào việc của chính mình, ngoài học hành
công việc, ba mẹ, cô không thích kết giao..
Cũng chẳng biết vì sao..Nhưng nó đã hình thành vào tính cách của cô..Chỉ từ
khi bên cạnh Trình Viện, cô mới cởi mở hơn, tháo bỏ vẻ ngoài kiên cố của bản
thân để anh bảo bọc yêu thương...
Trình Viện sau khi làm việc xong, mở cửa bước vào bắt gặp cô vợ nhỏ đang
ngồi thẩn thờ trên giường..vẻ mặt đăm chiêu khó hiểu..
Nghe tiếng mở cửa cô ngẩng mặt nhìn anh nhỏ giọng..
-” Xong việc rồi hả anh? “
Trình Viện gật đầu ngồi xuống, kéo lấy cô ôm vào lòng..xoa xoa khuôn mặt
trắng nộm..
-” Có chuyện gì sao? Nói anh nghe “
Cô chớp mắt mông lung, suy nghĩ một chút lắc đầu..
-” Không có.Ngủ thôi anh “
-” Ngồi yên “
Vừa muốn thoát khỏi lòng anh, liền bị anh kéo lại vẻ mặt trầm xuống không
vui...
Tronguy nghĩ của Trình Viện, khi anh phát hiện ở bên cạnh cô anh hạnh
phúc,rồi yêu cô lúc này không hay.Một lòng chỉ muốn đem những thứ tốt đẹp nhất
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cho cô..Anh cũng muốn cô giống anh, mở lòng mình ra, việc của cô chính là việc
của anh.Nỗi lo lắng của cô sẽ làm anh càng lo hơn thế.Nên bây giờ thấy cô trước
mặt anh cô vẫn không giữ kẽ như vậy rất khiến anh không vui..
-” Tịnh Tịnh! em còn nhớ anh đã nói gì với em không?”
Y Tịnh mở to mắt nhìn anh, cô biết anh đang giận, mím nhẹ môi chần chừ
chẳng biết trả lời thế nào..
Trình Viện thở dài thật là không biết phải làm sao với cô mà..Anh lạnh giọng..
-” Anh đã từng nói, ở bên cạnh anh em không cần phải mạnh mẽ hay giữ bất cứ
lo lắng gì trong lòng.Anh là chồng em, bắt cứ chuyện gì em điều có thể chia sẽ với
anh..em hiểu không?”
Y Tịnh chỉ biết gật đầu, không phải cô không muốn nói, nhưng nói như thế nào,
không khéo anh lại nghĩ cô nhỏ nhen suy nghĩ lung tung..Đây chỉ là cảm giác từ
một phía..không ngờ trăn trở này lại làm anh không vui..
Trình Viện im lặng nhìn cô vài giây, kéo lấy tay cô..
-” Có gì để nói với anh không?”
Anh nhân nhượng tạo cho cô cơ hội mở lòng mình..Y Tịnh biết rằng không nói
không được, cô căn nhắc một chút mới nói..
-” Thật ra chẳng có chuyện gì đâu.Chỉ là hôm nay em gặp Tuyết Mẫn bạn học
của anh đấy.Cô ta chuyển đến sống đối diện nhà chúng ta..”
Chân mày Trình Viện cau chặt lại, sau đó anh nhìn chầm chầm khuôn mặt vợ
mình..
-” Vậy vì sao em phải suy nghĩ đến mức thẩn thờ ra?”
Đây mới là vấn đề anh quan tâm..
Y Tịnh cúi đầu, ai da đã nói rồi mà, nói ra thế nào cũng xấu hổ..
-” Không cho trốn tránh “
Trịnh Viện bá đạo giữ lấy cằm của cô, bắt cô mặt đối mặt với anh..Y Tịnh liếm
liếm môi..
-” Em..em..cũng không biết nữa..Nhưng từ khi gặp cô ấy, trong lòng em lại bất
an, nhưng không biết mình lo lắng chuyện gì..”
Trình Viện ngớ ra, sau đó hôn lên miêtng cô cười đến vui vẻ..
-” Bà xã! em nhìn ra được điều gì đúng không? “
Thấy anh hết giận còn cười, Y Tịnh khó hiểu suy nghĩ một chút lại nói..
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-” Nhìn ra gì ạ..Em chỉ thấy cô Tuyết Mẫn đấy mỗi lần gặp em luôn tỏ ra thân
thiện nhưng trong mắt cô ấy không có điều đấy..Còn khi nhìn anh thì..”
-” Thì sao?”
Trình Viện nhướn mày nhìn cô vợ nhỏ phân tích..
Nghĩ nghĩ dùng từ nào thích hợp, Y Tịnh níu áo anh..
-” Đúng rồi giống như là quyến luyến, tình ý dào dạt..Còn gì nữa em nghĩ
không ra..”
Nhìn cô cau mày, cố tìm từ để miêu tả..
Trịnh Viện bật cười hôn tới tấp lên mặt cô..
-” Em cũng không quá ngốc “
Buông cô ra anh nằm xuống giường, gối tay sau ót nhìn cô trêu chọc..
Nghe anh nói thế, hai mắt Y Tịnh trừng lớn khom người nằm lên người anh, lấp
bấp khẩn trương..
-” Ý anh nói, hai người..hai người..”
Trình Viện thản nhiên gật đầu, anh thấy quá khứ đã qua cũng không có gì quan
trọng, mà cũng đâu đậm sâu gì..Nên rất hào phóng nói cho Y Tịnh nghe..Sẽ tốt hơn
để cô nghe từ một người khác..
-” Anh cũng không biết dùng từ gì cho anh và cô ta..”
-” Là sao?”
Trình Viện kéo cô nằm xuống, kể lại tóm tắt câu chuyện..Nghe xong Y Tịnh
cảm thấy Tuyết Mẫn lúc đó thật đáng thương..Cô đánh lên ngực anh..
-” Nếu không yêu người ta sao anh lại chấp nhận mối quan hệ đó..Anh không
biết đối với phụ nữ rất yếu lòng à...”
Trình Viện suy nghĩ một chút lại nói..
-” Lúc đầu thì anh cảm động.Anh cũng không giỏi việc theo đuổi một ai.Mà cô
ta rất kiên trì trong việc này..Anh chỉ nghĩ biết đâu thời gian sau này bọn anh bên
cạnh nhau chắc anh sẽ dần yêu cô ấy..Nhưng khi anh vào trường cảnh sát, bận bịu
tối tâm mặt mũi,chẳng có thời gian dành cho cô ấy, không ngờ cô ấy chịu không
được..
Khi cô ấy nói chia tay, anh không có một chút cảm xúc gì.Trong đầu còn nghĩ,
sao mình không chia tay sớm hơn nhỉ.Để không thấy có lỗi với cô ấy vì làm phí
thời gian của nhau..Sau ngày chia tay anh còn thấy nhẹ lòng chỉ chuyên tâm tập
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luyện..Từ đó anh rút kinh nghiệm trong mấy chuyện tình cảm thì không nên có
thương hại..dù cố gắng cũng không thể là yêu.”
Thì ra là như vậy! Ôi người đàn ông này trái tim thật sắc đá..Vậy còn với cô thì
sao?
Y Tịnh kéo lấy cổ áo anh ngượng ngùng nói..
-” Thế...thế anh đối với em có giống vậy không?”
Có phải là thương hại hay là trách nhiệm không?
Trình Viện nhướn mày, xoay người đè cô dưới thân, xoa lấy khuôn mặt non nớt
của vợ, ánh mắt kiên định nhìn cô đầy thâm tình..
-” Lúc chưa gặp em, anh chỉ biết đến công việc.Nên khi nghe mẹ sắp xếp hôn
sự của chúng ta, anh rất phiền lòng..Sợ lại giống trường hợp của Tần Tuyết Mẫn..
Một tháng sang Macao, anh suy nghĩ rất nhiều..Rồi khi gặp em, bên cạnh em,
anh bao lần chửi mình ngốc nghếch vì đã phí phạm thời gian để được ở bên cạnh
em sớm hơn.Anh mới phát hiện không phải anh chán ghét phụ nữ hay sợ phiền
toái, mà là những người đó không phải là em...”
Anh im lặng vài giây vén tóc vô mỉm cười nói tiếp..
-” Hơn ba mươi tuổi anh mới nghiệm ra được..Thì ra yêu một người rất đơn
giản.
Yêu thì không cần lý do.”
Tần Tuyết Mẫn bỏ ra năm năm để lấy lòng anh.Thế mà một chút rung động
dành cho cô ta cũng không có..Còn cô gái ngốc này chỉ cần im lặng nhìn anh, đã
khiến anh sẵn sàng dâng trái tim giao cho cô..
Yêu đơn giản là yêu thôi!
-” Đồ ngốc sao khóc rồi..Haiz..Biết vậy không nói em nghe..”
Lời anh nói từng câu từng chữ, khắc sâu vào lòng Y Tịnh, cô cảm động cô hạnh
phúc..
Khi mới bắt đầu chỉ là an phận muốn làm một người vợ đúng nghĩa.Khi bên
cạnh anh rồi cô lại tham lam muốn được anh yêu..
Bây giờ nghe nói rõ lòng mình, cô vô cùng hạnh phúc chẳng thốt nên lời...
Lau nước mắt cho vợ, anh rất sợ nhìn thấy cô khóc...Y Tịnh chùi nước mũi
nước mắt lên áo anh..nghẹn ngào..
-” Em..em cũng yêu anh biết làm sao đây..huhu “
Trình Viện dở khóc dở cười, trái tim vô cùng hạnh phúc và mãng nguyện..
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Lại nhìn cô vợ không ngừng khóc nức nở
.Chỉ còn biết dùng cách hôn lấy môi cô để cô ngừng khóc..việc làm này vô cùng
hiệu nghiệm.Y Tịnh ôm lấy cổ anh, nhắm mắt lại say sưa đáp lại nụ hôn của anh
quên cả khóc..
Thì ra trăn trở vô cảm bao nhiêu năm qua chỉ vì chưa tìm đúng người để anh
toàn tâm toàn ý yêu thương mà thôi..
Một khi con tim đã lên tiếng lựa chọn, thì chắc chắn rằng mỗi người ta yêu đều
là đúng đắn.
Không có chuyện yêu sai, lại càng không có chuyện yêu lầm.
Nếu không phải là người ấy, thì tim đã không rung động.
Nếu không phải là người ấy, thì câu chuyện đã chẳng vui.
Và nếu không phải là người ấy, thì đã không yêu. Vậy thôi!
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Chương 15
Đối Mặt

 

H

ôm nay chủ nhật, Trình Viện ở nhà với vợ..

Sau khi ăn sáng xong, bọn họ không về Trình Gia mà cùng nhau đi siêu thị mua
đồ..
Y Tịnh cầm từng thứ nhìn giá hẳn hoi mới bỏ vào xe..Trình Viện chỉ biết lắc
đầu đẩy xe theo kế bên...
Y Tịnh đến khi xoay đầu nhìn lại, đồ ăn đã chất đầy xe.Không phải chứ, cô mua
đâu nhiều đến vậy...
-” Hừ..Là anh bỏ vào đúng không? “
Y Tịnh phụng phịu đánh lên vai anh tra hỏi..
Trình Viện nhún vai, béo lấy má cô..
-” Bà xã à.Mấy thứ này tính cho anh “
Y Tịnh trừng mắt nhìn anh..
-” Tiền của anh là tiền của ai hả? Anh dám để quỷ đen.Tối nay phạt anh không
được ngủ với em “
Ui! Dạy dột là anh mà..Y Tịnh nói rồi dành lấy chiếc xe đẩy đi, môi hồng tủm
tỉm cười, Trình Viện đuổi theo, kéo cô vào lòng dỗ dành..
-” Bà xã cả thân xác này anh cũng đã trao em rồi.Em đừng giận..Anh sẽ giao
nộp tất cả thẻ cho em..Bà xã...”
Y Tịnh bật cười đẩy anh ra, Trịnh Viện mặt dày sáp lại hôn lên mặt cô mấy
cái..làm Y Tịnh càng xấu hổ chân đi nhanh hơn, buổi sáng vui vẻ trôi qua rất
nhanh..
Trình Viện tay xách nách mang..Nhưng vẫn chừa ra bàn tay nắm lấy tay Y
Tịnh..
Hai người rời khỏi thang máy, còn mấy bước nữa vào cửa..
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Thì thấy Tần Tuyết Mẫn từ cửa nhà bước ra..Bắt gặp hai người tay trong tay,
Tần Tuyết Mẫn nở nụ cười bước đến..
-” Hai người vừa đi siêu thị về à.?”
Y Tịnh không thấy Trình Viện trả lời, cô gật đầu, cười nhẹ..
-” Đúng vậy”
Ánh mắt Tần Tuyết Mẫn nhìn chăm chú Trình Viện, anh không né tránh nhưng
ánh mắt lại không mang hơi ấm nào..
-” Mua thật nhiều đồ nhỉ.Chẳng phải anh không thích đi mua sắm sao?”
Ngày xưa cô muốn anh đưa cô đi mua thứ gì đó.Chẳng bao giờ anh đáp
ứng..Vậy mà bây giờ còn ra vẻ một ông chồng nuông chìu vợ..
Y Tịnh gượng gạo khi thấy Tần Tuyết Mẫn không có ý hỏi cô, mà chỉ đặt vào
người Trình Viện..
Trình Viện nhếch môi..
-” Ngày xưa không thích, bây giờ thích..Vào nhà thôi bà xã “
Anh nắm tay Y Tịnh bước đến cửa nhà..
Y Tịnh theo lịch sự gật đầu chào cô ta..Tần Tuyết Mẫn mỉm cười tránh đường
cho hai người họ bước qua..
Cô ta cúi đầu đi về thang máy, bên tai vang lên tiếng cười đùa của Trình Viện..
-” Bà xã..chìa khóa trong túi quần của anh..Em lấy đi “
-” Ui..Em mò đi đâu thế..Em cố ý đúng không?”
Giọng Y Tịnh hờn dỗi.
-” Anh biến thái..Rốt cuộc chìa khóa ở đâu..”
-” Bên trái..Ơ! em lại ăn đậu hũ của anh rồi..Bà xã! Em háo sắc quá đi..”
-” Ai háo sắc..Hả? “
-” Nhột..nhột...haha...là anh..là anh..”
Đến khi cửa thang máy đóng lại mới kết thúc tiếng cười đùa làm tan nát trái tim
người khác thế này...
Tần Tuyết Mẫn chống tay lên tường, hơi thở nặng trịch..Thì ra đây mới là con
người thật của anh.
Tại sao sự dịu dàng, thương yêu đấy anh không dành cho cô một chút cũng
được...
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Nhìn cách anh cưng chìu Y Tịnh, ánh mắt dịu dàng dành cho cô ấy..Càng khiến
Tần Tuyết Mẫn thêm đố kị..Cô thật không cam lòng...
**************************
Sau khi ăn cơm tối, Y Tịnh nằm trên đùi Trịnh Viện xem ti vi..Trịnh Viện dựa
lưng vào ghế, cánh tay choàng qua thân thể mềm mại của vợ..Hai người chăm chú
xem bộ phim hành động mới mua lúc sáng..
Y Tịnh lúc trước không có sở thích coi phim hành động..Nhưng từ khi ở chung
với Trình Viện, xem riết thành ghiền luôn...
Không khí rất ấm áp cho đến khi tiếng cửa vang lên..
-” Ai thế nhỉ?”
Y Tịnh nhíu mày hỏi Trịnh Viện..
-” Để anh đi xem..”
Y Tịnh ngồi dậy? Trình Viện ra mở cửa, có chút không ngờ người bấm chuông
là Tần Tuyết Mẫn trên tay cô ta còn cầm dĩa bánh..
-” Xin lỗi làm phiền.Em có tý bánh mới làm.Muốn đem qua biếu hai người ăn
thử..”
Trình Viện cau mày, làm sao anh không nhìn ra ý tứ trong mắt cô ta...
-” Ai thế anh..?”
Y Tịnh quỳ trên ghế, ôm lấy thành ghế hướng mắt nhìn Trình Viện..
-” Là tôi..”
Trình Viện chưa kịp trả lời..Tần Tuyết Mẫn đã nghiêng mặt vào cửa , lớn tiếng
nói vào...
Y Tịnh nghe tiếng Tần Tuyết Mẫn, cô xỏ dép đi ra..
Tần Tuyết Mẫn thấy Y Tịnh,cô ta vui vẻ đưa dĩa bánh cho Y Tịnh..
-” Tiểu Tịnh..Bánh này là do chị làm.Em ăn thử có ngon không..”
Y Tịnh nhìn qua Trình Viện lại không tiện từ chối đưa tay cầm lấy..
-” Cám ơn Chị...”
Tần Tuyết Mẫn ngẩng mặt nhìn Trình Viện..
-” Viện.Em biết anh không thích ăn ngọt, nên em bỏ rất ít đường “
Bàn tay Y Tịnh cầm lấy dĩa bánh cứng ngắt..
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Cô đưa mắt nhìn Trình Viện..Lúc này anh lại cười ôm lấy vai cô..điềm nhiên trả
lời với Tần Tuyết Mẫn..
-” Tôi không thích ăn vặt..Mà Tịnh Tịnh cũng vậy.Nhưng dù sao cũng cám ơn
cô.Không có gì nữa, nghỉ sớm đi..”
Cổ họng Tần Tuyết Mẫn khô khốc,nụ cười tắt lịm..Gượng gạo gật đầu..
-” Vậy sao.Em không biết.Không làm phiền hai người nữa..Em về phòng đây..”
Tần Tuyết Mẫn xoay người liền nghe tiếng đóng cửa vang sau lưng..
Y Tịnh cầm dĩa bánh, cũng chẳng biết làm sao, nhưng cô lại có chút tức giận, ừ
thì vô lý nhưng không thể kiềm chế được bực bội trong lòng..Bước đến trước mặt
Trịnh Viện đặt lên tay anh..
-” Anh tự giải quyết đi “
Còn lườm anh một cái rồi bỏ lên lầu..Trình Viện ai oán nói theo..
-” Gì vậy.Em là người nhận mà..Thật là..”
Nhìn dĩa bánh đầy chán ghét..Trình Viện để trên bàn rồi chạy nhanh lên lầu, chỉ
sợ không kịp Y Tịnh sẽ khóa cửa lại...
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