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Tác Giả: Phi Yến

Chương 21
Mất Bình Tĩnh

 

T

ần Tuyết Mẫn cười cười ngồi xuống bên cạnh Y Tịnh..

-” Haha..đừng diễn nữa..Tôi không phải là Viện..Tôi sẽ không tin cô..ức..cô rất
xấu xa..xấu xa dám cướp mất người đàn ông của tôi...”
Y Tịnh không còn sức để nghe cô ta nói, cô cắn môi đến trắng bệt...Đôi mắt
muốn mờ đi thật chẳng gắng gượng nổi..
Trình Viện và Trình Khang ra khỏi thang máy...
Đến trước cửa nhà, nhìn cửa nhà mở tung.
Trình Viện cau mày..
-” Sao cửa lại không khóa..”
Trình Khang đi theo sao cũng thấy làm lạ..
Chỉ biết đi theo Trịnh Viện vào nhà..
-” Tịnh Tịnh...”
Trình Viện cất tiếng gọi vợ..Nhưng tiếng nói liền im bật..
Một màn trước mặt hù dọa anh nhà cửa ngổng ngang,bước thêm vài bước từ
ngoài đến phòng bếp, bánh kem, hoa hồng rơi trên sàn..chén dĩa bể nát..
Ánh mắt rất nhanh phát hiện Y Tịnh đang nằm trên sàn, còn Tần Tuyết Mẫn
ngồi bên cạnh..
-” Tịnh Tịnh..Tịnh Tịnh..”
Nghe tiếng gọi Y Tịnh cố gắng hé mắt nhìn, cô mấp máy môi..
-” Ông xã..ông xã..”
Tần Tuyết Mẫn thấy anh đi đến cô ta đứng lên nhào đến ôm anh..
-” Viện anh về rồi..cô ta đang diễn kịch..
haha..cô ta là đồ dối trá...Á...”

www.vuilen.com

64

Tác Giả: Phi Yến

TRÁI TIM BỊ ĐÁNH CẮP

Trình Viện mắt nổi đầy tơ máu, đẩy mạnh cô ta ra, anh không hề nương
tay..Tần Tuyết Mẫn ngã va vào ghế vô cùng đau đớn...
Trình Viện rất nhanh ngồi xuống ôm lấy Y Tịnh, sắc mặt cô trắng như một tờ
giấy...
-” Tịnh Tịnh..em bị sao rồi..Tịnh Tịnh đừng làm anh sợ..”
Y Tịnh níu lấy áo anh..
-” Bụng em đau..đau quá..”
Trình Viện hỗn loạn, anh lần đầu biết mình không thể giữ bình tĩnh, bàn tay
thường ngày mạnh mẽ cầm súng thế mà giờ phút này lại run rẫy..xoa lấy mặt cô..
-” Đau sao..cô ta làm gì em..Tịnh Tịnh..”
Rất may Trịnh Khang vẫn còn tỉnh táo, anh ta bước đến.
-” Anh nhanh đưa chị dâu đến bệnh viện “
Trình Viện lúc này mới sực tỉnh bế thốc cô lên, ôm vào lòng..
-”Ngoan đừng sợ..Anh đưa em đi bệnh viện “
Ánh mắt rét lạnh quét qua Tần Tuyết Mẫn đang nằm dưới sàn..như muốn ăn
tươi nuốt sống cô ta..
Trình Khang đi trước bấm lấy thang máy..
Trái tim Trình Viện đập nhanh liền hồi, anh thật thở không nổi, nhìn Y Tịnh
nhắm mặt nằm bất động trong lòng mình..Hai mắt Trình Viện đỏ hoe..cổ họng khô
khốc..Trãi qua bao lần đối mặt với sinh tử, anh chưa bao giờ biết sợ hãi nhưng bây
giờ anh rất sợ, vô cùng sợ..Cảm giác này như bóp nghẹn cổ họng anh..Đau đớn vô
cùng.m
Trên hành lang bệnh viện,Trình Viện sắc mặt âm trầm đáng sợ, đôi mắt sâu hút
không giấu nỗi lo lắng, anh hết nhìn vào phòng cấp cứu...liên tục đi tới đi lui không
thể nào giữ nổi bình tĩnh...Chưa bao lâu Phức Nhã và Trình Khiêm đã có mặt..
Phức Nhã vừa nghe tin Y Tịnh xảy ra chuyện, trái tim bà như muốn nhảy ra
ngoài..
Trình Khiêm nhìn vợ hối hả đi trước, ông vẫn bình tĩnh theo sau chỉ là sắc mặt
không được tốt cho lắm.
Phức Nhã bước đến kéo tay Trình Viện..
-” Con bé sao rồi..?”
Trình Viện đau khổ lắc đầu..
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-” Trình Khang đang cấp cứu cho cô ấy..”
Trình Khiêm ngồi xuống ghế..
-” Chuyện gì xảy ra..?”
Trình Viện đỡ lấy Phức Nhã cho bà ngồi xuống, mình cũng ngồi xuống theo..
-” Có liên quan đến Tần Tuyết Mẫn..”
Anh chỉ nói ngắn gọn vậy thôi..Giờ anh không có tâm trạng nói thêm gì
nữa..Chỉ là anh sẽ không bỏ qua cho cô ta..
Trình Khiêm sắc mặt trầm xuống..Phức Nhã nghiến răng..
-” Tần Tuyết Mẫn..Nếu Y Tịnh xảy ra chuyện gì mẹ sẽ không bỏ qua cho cô
ta..”
Cạch..
Đèn cấp cứu tắt đi..Vừa nghe tiếng mở cửa..
Trình Viện liền đứng bật dậy bước đến.
Trình Khang tháo khẩu trang, nhìn ba người..
-” Bác trai, bác gái, anh..Chị dâu bị động thai..Rất may cấp cứu kịp thời, đứa bé
không sao đã qua nguy hiểm...”
-” Cái gì..cháu nói..cháu nói Tiểu Tịnh mang thai sao?”
Trình Viện như bị điểm huyệt vẻ mặt đần ra..Phức Nhã rất nhanh phản ứng, đẩy
Trình Viện ra kéo tay Trình Khang vui mừng hỏi lại..
Trình Khang mỉm cười..
-” Dạ.Chị dâu mang thai được hơn hai tháng rồi..Bây giờ cháu cho người
chuyển chị dâu xuống phòng bệnh..Ngày mai có thể xuất viện.Chỉ là trong ba
tháng thai kì vẫn chưa ổn định.Hôm nay lại động thai nên phải chăm sóc cho chị
ấy cẩn thận hơn..”
-” Được..được..Bác biết rồi..Ôi..Khiêm chúng ta có cháu rồi..”
Phức Nhã vui mừng kéo tay chồng.Trình Khiêm gật đầu vỗ vỗ tay bà..
Trình Khang bước đến vỗ vai Trình Viện..
-” Chúc mừng anh”
-” Anh vào với cô ấy được chứ..”
Thấy Trình Khang gật đầu..Trình Viện liền mở cửa đi vào...
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Nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh..Nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, cúi đầu hôn lên tay
vợ..
Mắt anh đỏ hoe..chăm chú nhìn sắc mặt vẫn còn tái nhợt của cô mà đau lòng...
-” Bà xã..Thật xin lỗi..”
Vì anh không bảo vệ được em..Chút nữa thôi, là anh đã mất luôn cả đứa con
này..
Bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vùng bụng bằng phẳng của cô, nơi đây có kết tinh
tình yêu của anh và cô, thật là kì diệu...
Phức Nhã và Trình Khiêm bước vào nhìn tình cảnh trước mắt, đưa mắt nhìn
nhau, thấy Y Tịnh vẫn còn ngủ..Hai người có chút yên lòng lui ra để không gian
cho Trịnh Viện.
Cả buổi tối Trình Viện không dám chợp mắt..Anh ngồi bên cạnh nắm chặt lấy
tay cô..
Gần sáng Y Tịnh mới tỉnh dậy, cô cảm giác mình như ngủ rất lâu..Cảm nhận
bàn tay giựt nhẹ Trình Viện xoa lấy mặt cô..
-” Bà xã..em tỉnh rồi..”
Y Tịnh mấp máy môi, cổ họng hơi khát..
-” Ông xã..cho em chút nước.”
Trịnh Viện bấm chuông gọi bác sĩ..Rót cho cô ly nước, nhẹ nhàng nâng cô dậy
đút cho cô uống..Anh vốn tay chân cứng ngắt giờ phút này nhẹ nhàng hết mức..
Anh rất sợ không khéo làm tổn thương cả cô và bé con..
Trình Khang kiểm tra một loạt..
-” Ổn rồi.Anh cứ yên tâm “
Trình Viện vui mừng thở hắt ra..
-” Cám ơn cậu “
Trình Khang quay sang mỉm cười nhìn Y Tịnh..
-” Chị nghỉ ngơi nhiều vào nhé.”
Rồi rất biết điều ra ngoài..Cánh cửa vừa đóng..Trình Viện ngồi lên giường, xoa
lấy mặt Y Tịnh.
-” Bà xã..Anh muốn nói em một chuyện “
Y Tịnh mở to mắt chờ đợi anh..Trình Viện mỉm cười bàn tay ấm nóng áp vào
bụng cô..
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-” Bà xã.Chúng ta có con rồi..”
Miệng Y Tịnh há hốc, ánh mắt bắt đầu ẩn hơi nước nắm lấy tay lấp bấp..
-” Thật..thật sao..Vậy lúc nãy em...”
-” Em đừng lo, bé con không sao..con chúng ta hơn hai tháng rồi..”
Anh vội vàng trấn an cô..Y Tịnh nghe vậy mới thả lỏng người..mỉm cười vuốt
lấy bụng mình..
-” Em làm mẹ rồi sao...”
Trình Viện hôn lên trán cô nhắm mắt lại môi nở nụ cười hạnh phúc..
-” Phải...Là mẹ của con anh..”
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Chương 22
Thâu Tóm Tần Thị

 

T

rình Khang bên ngoài thông qua khe cửa nhìn hình ảnh cảm động trước

mắt..
Trình Khang lại nhớ lần đầu gặp Y Tịnh..Đó là cách ba năm về trước, khi anh ta
theo đoàn thiện nguyện về khám bệnh miễn phí cho người dân ở quê cô..
Lúc đó cô nhìn còn non nớt hơn cả bây giờ..
Y Tịnh là sinh viện ở trường hỗ trợ cho đoàn Y tế...Cô thật sự gây chú ý cho
anh, là một cô gái nhỏ nhắn nhưng không ngại gian khổ,
lại rất lương thiện, trên người mặc chiếc áo mưa nhìn cũng không lành lặn cho
lắm.Thế mà nhìn thấy một em nhỏ bị ướt rất sẵn lòng cởi chiếc áo mưa cho bé gái
kia..Nhìn khuôn mặt xinh đẹp bị màn mưa mà ướt sủng, cô lại nở nụ cười hạnh
phúc..Qua mấy hôm không gặp..Anh lại bắt gặp cô ngồi ở một góc bệnh viện khóc
tức tưởi vô cùng đau khổ.
Anh lẵng lặng đứng nhìn cô khóc, trong khỏanh khắc ấy, anh rất muốn bước
đến lau nước mắt cho cô dù hai người chỉ chạm mặt nhau vài lần..Ngay lúc đó anh
lại nhận được điện thoại của quản gia ở nhà bảo mẹ anh bệnh nặng về gấp...Về
đến nơi chào đón anh là một người mẹ khỏe mạnh cười đến vui vẻ và một hôn lễ
đã được định sẵn..
Sau ba năm người con gái năm đó còn lưu lại trong trí nhớ anh nay đã trở thành
chị dâu của mình..Trái đất này nói lớn thật ra rất nhỏ..Ngày đó vừa gặp lại cô anh
có chút sửng sốt mới nhìn Y Tịnh chăm chú nên khiến Trình Viện phòng ngừa anh
ta cho đến bây giờ..
Trình Khang lắc đầu cười khổ, rồi lại mừng thay cho Y Tịnh..Cô gái tốt bụng ấy
cũng đã gặp được bến đỗ bình yên...
Vừa mới xoay người, Trình Khang bất ngờ gặp hai y tá cùng một số người đẩy
chiếc giường đi đến, bệnh nhân là một cô gái, tuy mắt nhắm nghiền nhưng khuôn
mặt đường nét rất thanh tú chỉ là sắc mặt cô ấy nhợt nhạt không hề có sức sống.
Trình Khang lẫm bẫm..
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-” Là cô ấy..”
Anh bước đến nhìn hai y tá..
-” Chuyện gì vậy?”
-” Bác sĩ Khang.Diệp tiểu thư bị ngất..”
Y tá vội vã trả lời...
-” Đưa vào phòng cấp cứu..”
Trình Khang nhìn qua ông cụ đang đi đến cùng hai vệ sĩ áo đen..Rồi thu lại tầm
mắt rất nhanh vào phòng cấp cứu làm công việc của mình...
Sáng sớm Phức Nhã đã đến sớm thăm Y Tịnh..
-” Tiểu Tịnh con phải ăn hết chén cháo này biết không.Phải bồi bổ thật
nhiều..Hôm qua con làm ba mẹ lo lắm có biết không hả..”
Phức Nhã vừa đút cháo cho Y Tịnh vừa lầm bầm, trái tim vẫn còn chưa yên ổn
mà.
-” Mẹ..mẹ để con tự ăn được rồi..”
Cô rất ngại khi được mẹ chồng chăm bẫm đến vậy..
-” Không được.Để mẹ.Kể từ bây giờ không được cãi lời mẹ..Trái tim mẹ không
đủ khỏe đâu.Bị con hù dọa nhiêu đó đủ rồi..”
Bị bà mắng yêu, Y Tịnh ngoan ngoãn hé miệng mà ăn..Phức Nhã mới vừa lòng
...
Trình Viện sau khi nghe điện thoại bước vào, đi đến ngồi bên cạnh Y Tịnh...
-” Bà xã..em ở với mẹ nha.Anh có việc giải quyết sau đó trở về với em..”
Hôm nay cô có thể xuất viện.Trước khi cô ra viện anh phải giải quyết một số
vấn đề..
Nói rồi khom người hôn lên trán cô..
-” Dạ.Anh đi đi “
Trình Viện lấy áo khoác nhìn Phức Nhã..
-” Mẹ.Con đi đây”
Phức Nhã đưa mắt nhìn anh đầy ẩn tình rồi mới xua tay..
-” Được rồi..đi đi..”
Trình Viện đi chưa được mấy phút, thì có bốn người mặc quân phục đi vào
không cần nói cũng biết là cấp dưới của tham mưu trưởng..
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-” Chuyện gì thế..”
Phức Nhã nhìn bọn họ khó hiểu..
Một người trong số họ bước đến, nghiêm nghị nói..
-” Phu nhân.Tham mưu trưởng nói chúng tôi đến đưa Phu Nhân và thiếu phu
nhân về Trình Gia..”
Phức Nhã và Y Tịnh đưa mắt nhìn nhau...
Tại Âu Thị
Trình Viện quá quen thuộc nơi đây..Các nhân viên nữ gặp anh điều ngại ngùng
cười bẽn lẽn..Ngặt nổi bao nhiều lần bọn họ điều chịu thất bại với bộ mặt không
cảm xúc của anh..
Thư kí là một cô gái xinh đẹp vừa gặp anh đến liền cười nói..
-” Trưởng Phòng Trình.Anh đến gặp chủ tịch sao..”
-” Cậu ta có trong đó không?”
Trình Viện nhướn mày hất mặt vào cánh cửa lớn..
-” Có ạ..”
-” Được rồi.Để tôi tự vào.”
Anh phất tay, Tự mở cửa đi vào..Một cảnh trước mắt thật khiến Trình Viện mở
mang tầm mắt...
Lúc này đây Âu Trác Vỹ một tay bế đứa con gái bé bổng gần hai tuổi của
mình..một tay cầm muỗng bột thổi thổi móm cho bé con..
Trên người là bộ đồ vest sang trọng, chiếc áo sơ mi tối màu bị con gái nhỏ làm
cho lấm lem..Thế mà trên vẻ mặt âm trầm thường ngày lại hết sức nhẫn nại và dịu
dàng..Miệng còn cười...
-” Ngoan nào..há miệng ra nào..Cục cưng thật ngoan..”
Khi bé con ngợm ngoạm muỗng bột, Âu Trác Vỹ yêu thương hôn lên cái má
phúng phính của con gái xem như phần thưởng..
-” Baba...”
Âu Trác Vỹ thấy Trình Viện bước vào anh ta chỉ nhướn mày xem như đã thấy..
Trình Viện lại nhìn đứa con gái mà Âu Trác Vỹ xem như bảo bối..Bao nhiêu nét
đẹp của Quan Chi Âm và Âu Trác Vỹ bé con này hưởng đủ còn nói sau này lớn lên
chắc chắn là một đại mỹ nhân..Thật sự rất đáng yêu..
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Lại nghĩ đến đứa con mới hai tháng còn trong bụng Y Tịnh lại thấy mong chờ
đến lạ lùng..
-” Nay mới thấy mặt cậu..”
Sau khi cho con gái ăn xong..lau miệng cho bé con sạch sẽ..Âu Trác Vỹ bế lấy
con gái hướng đến sopha ngồi xuống..Đặt con gái nằm trong lòng, ôm thêm bình
sữa nhỏ cho bé bú dặm..
-” Chi Âm đâu..Mà để cậu chăm con bé thế “
Âu Trác Vỹ nhìn xuống con gái đang ôm bình sữa miệng nhỏ chu ra vô cùng
đáng yêu..Anh ta cười thỏa mãn..
-” Cô ấy đang nghỉ trong phòng..”
Âu Trác Vỹ vốn có tiếng cưng chìu vợ con, mấy ai không rõ..Chỉ là anh ta lại
rất cam tâm và hạnh phúc với điều đó..
-” Ông xã..”
Tiếng nói ngọt ngào từ trong phòng nghỉ..
Vừa nghe tiếng gọi, ánh mắt Âu Trác Vỹ càng dịu dàng hơn, Quan Chi Âm
xinh đẹp trong chiếc đầm dài qua gối.Cô ngày càng xinh đẹp và quyến rũ..
Vừa nhìn thấy vợ, Âu Trác Vỹ đã giang tay kéo vợ vào lòng..nhỏ giọng..
-” Sao không ngủ tiếp..?”
Quan Chi Âm lắc đầu, rồi mỉm cười nhìn Trình Viện..
-” Anh Viện mới đến sao..”
Trình Viện gật đầu..Quan Chi Âm rất hiểu chuyện, bế lấy con gái thơm lấy má
bé..
-” Ông xã..Anh cứ nói chuyện với anh Viện đi.Để em chăm con cho..”
-” Mẹ mẹ...ba..ba..”
Âu Trác Vỹ hôn lên má con gái, bé con bập bẹ gọi in ỏi..Quan Chi Âm phì cười
lại bị Âu Trác Vỹ kéo lại hôn lên mặt mới chịu thả hai mẹ con ra...
-” Anh Viện ngồi chơi nha.À Khi nào rảnh anh đưa vợ của anh đến chơi với em
và bé cưng..”
Nghe Quan Chi Âm nhắc đến Y Tịnh..Trình Viện cười gật đầu..
-” Ừ.Bữa nào anh đưa cô ấy đến chơi với em.Gặp Thiên Thiên chắc là cô ấy sẽ
thích lắm..”
-” Anh hứa rồi đấy...”
www.vuilen.com

72

Tác Giả: Phi Yến

TRÁI TIM BỊ ĐÁNH CẮP

Nói rồi Quan Chi Âm bế tiểu Thiên Thiên vào phòng..
Nhìn cánh cửa phòng nghỉ đóng lại rồi..
Lúc này Âu Trác Vỹ mới đứng dậy rót ly rượu đưa Trình Viện..
-” Chuyện gì.Mà phải để cậu cất công đến đây..”
Trình Viện ực mạnh ly rượu, ném lấy sấp tài liệu lên bàn..Lạnh giọng..
-” Giúp mình thâu tóm Tần thị.Càng nhanh càng tốt..”
Chân mày Âu Trác Vỹ nhíu lại..Cầm lấy tài liệu coi sơ qua rất nhanh gật đầu..
-” Tần Mạnh sao lại ngu ngốc đến mức chọc giận cậu?”
Đây là cái giá phải trả cho sự ngu ngốc của của con gái ông ta dám làm tổn
thương vợ con anh..Đây chỉ là bước khởi đầu..
-” Ông ta không ngu ngốc.Nhưng lại sinh ra một đứa con ngu ngốc”
Âu Trác Vỹ gật đầu như đã hiểu..Trình Viện ít khi ra tay với ai ngoài bọn tội
phạm..Thế mà hôm nay để anh nổi giận như vậy, chuyện chắc chắn không đơn
giản..

www.vuilen.com

73

TRÁI TIM BỊ ĐÁNH CẮP

Tác Giả: Phi Yến

Chương 23
Tức giận

 

T

rình Viện trên đường lái xe về bệnh viện, nhận được tin Y Tịnh đã xuất

viện..
Anh đánh tay lái chạy thẳng xe về Trình Gia..
Từ cổng chạy vào Trình Viện lại thấy hôm nay ở đây có gì không đúng..
Cũng không suy nghĩ nhiều, xuống xe đi vào nhà..
Nhưng bốn người đàn ông mặc quân phục chặn anh lại..
-” Cái quái gì vậy? “
Trình Viện nóng nảy đẩy họ ra..Nhà của anh mà cũng cần bọn họ cho phép à.
-” Thiếu gia.Đây là lệnh của Tham Mưu Trưởng..?”
Bọn họ mặt không biến sắc, trầm giọng làm đúng quân lệnh..
Trình Viện mím môi, không hề để vào tai, bước đến..Hai người đàn ông nhanh
tay khống chế anh.Trình Viện né người bẻ ngoặc cánh tay của anh ta ra sau. Chân
dài đạp vào ngực người còn lại..Hai người ngã lăn ra đất nhăn mặt đau đớn...
-” Muốn làm loạn hả?”
Trình Viện vừa muốn động thủ hai tên còn lại..Trình Khiêm lúc này xuất hiện..
Trình Viện đẩy hai tên còn lại ra bước vào cửa..
-” Ba làm vậy có ý gì..?”
Tại sao đưa Y Tịnh về Trình Gia, còn không cho anh gặp vợ của anh..
Trình Khiêm ngồi xuống ghế, chẳng buồn quan tâm vẻ mặt lạnh lẽo của
anh..Hờ hửng nói..
-” Tiểu Tịnh tạm thời ở đây.Con về đi! khi nào giải quyết xong mọi chuyện rồi
gặp con bé..”
-” Ba.Tịnh Tịnh là vợ của con.Tại sao ba không cho con gặp cô ấy.Không
được.Con muốn gặp vợ của con..”
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Rầm
-” Mày đừng tưởng tao không dám gãy chân mày.”
Trình Viện tức giận muốn đi lên lầu..Trình Khiêm vỗ mạnh lên bàn, quát lớn
khí thế bức trời.
Hai tay Trình Viện nắm chặt anh quay người nhìn ông, anh nào sợ chỉ là không
hiểu lí do ba của anh làm vậy..
Trình Khiêm thấy anh không phục nhìn mình..Ông lớn giọng.
-” Mày muốn đưa Tiểu Tịnh đi đâu? Đi theo mày con bé sẽ phải chịu khổ..”
Ngày hôm qua sau khi xảy ra chuyện ông đã cho người điều tra mọi thứ..
Trình Viện bước đến, ổn định hơi thở,nhẫn nhịn nói..
-” Ba.Con biết ba làm vậy là có lí do.?”
Thấy anh cam chịu trước mình, cơn giận của Trình Khiêm hạ hỏa chút ít.Ông
nhìn anh..
-” Ba hỏi con.Con còn tình cảm gì với Tần Tuyết Mẫn hay không?”
-” Dĩ nhiên là không.”
Trình Viện liền phản bác, ngay từ đầu đã không có...
-” Lần này nó quay về con biết nó có ý muốn nối lại chuyện xưa.Còn tìm mọi
cách tiếp cận con..cả chuyển đến gần nhà con.
Thế mà con không phòng ngừa, dung túng hành động của Tần Tuyết Mẫn...Để
đến mức Tiểu Tịnh phải xảy ra chuyện..
Nếu con không xem con bé là vợ con, bảo vệ và chăm sóc được nó.Thì Ba mẹ
sẽ chăm sóc cho Tiểu Tịnh, đến ngày nó sinh nở, mẹ tròn con vuông..Còn con
muốn làm gì thì làm, từ nay ba sẽ không can dự vào chuyện của con nữa..”
-” Ba.Ba nói gì vậy.Tại sao con không lo lắng cho Tịnh Tịnh.Cô ấy là vợ cùa
con.Là người con yêu hơn mạng sống của mình.Ba mẹ khônh có quyền chia rẽ
chúng con...”
Nghe Trình Khiêm nói mà máu anh xông lên não..Thật sự không thể kiềm chế
được bình tĩnh..Hai mắt đỏ ngầu, cả trán cũng nổi đầy gân xanh..
Trình Khiêm chẳng hề nao núng trước sắc mặt giận dữ của Trình Viện..Ông
nhướn mày.
-” Thương..? Mà để Tần Tuyết Mẫn làm hại con bé ra nông nổi này.Đắng lẽ
ngay từ đầu con phải có biện pháp mạnh.Là đưa Tịnh Tịnh tránh xa mối nguy
hiểm.Con làm Trinh sát mà mắt con để ở đâu hả..Nếu con để Tiểu Tịnh trong lòng
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con phải hiểu chẳng người phụ nữ nào vui vẻ khi nhìn cảnh tình cũ của chồng ngày
ngày lợn lờ trước mặt mình..”
Lời Trình Khiêm nói như gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt anh..Trình Viện hiểu
những gì ba của anh đã nói..
Là do anh suy nghĩ quá đơn giản.Anh chỉ nghĩ mình thể hiện thái độ sẽ làm Tần
Tuyết Mẫn hiểu rõ vấn đề...
Nhưng anh đã sai..Vì cô ta quá cố chấp..
Còn Y Tịnh nữa, chắc rằng mọi lần Tần Tuyết Mẫn xuất hiện cô đã rất khó
chịu, nhưng không để lộ ra mặt..Anh lại càng không nghĩ ra Tần Tuyết Mẫn có thể
ra tay làm hại đến vợ con của anh..
Đúng vậy anh quá thất bại rồi..Tiếng tăm lừng lẫy trong xã hội làm gì, mà vợ
con của mình lại không bảo vệ được...
Trình Viện cúi đầu..
-” Ba.Con biết sai rồi “
Vẻ mặt Trình Khiêm dịu đi không ít.
Phức Nhã đi từ trên lầu xuống, nhẹ giọng.
-” Con nó cũng hiểu rồi.Anh đừng giận nữa.”
Ngồi bên cạnh Trình Khiêm, đưa mắt nhìn Trình Viện..
-” Còn không mau lên với vợ con “
Trình Viện gật đầu,quay người lên lầu..
Nhìn bóng anh khuất sau cầu thang..Trình Khiêm liếc mắt nhìn vợ..
-” Con hư tại mẹ mà..”
Phức Nhã cười rộ, khinh thường nói..
-” Chắc anh không muốn chúng nó bên nhau
...Hừ..Mèo chê mèo lắm lông..”
Ông nâng ly trà uống, bên khóe môi hiện lên ý cười..Không phải hạnh phúc của
con cái là hạnh phúc của ba mẹ hay sao..
Trình Viện nhẹ mở cửa phòng..Thấy Y Tịnh đang dựa lưng vào thành
giường..Thấy anh vào cô mỉm cười nhìn anh..
Giờ nhìn thấy cô, lại nhớ những gì ba anh vừa mắng..Trình Viện cảm thấy lồng
ngực khó chịu..
-” Ông xã..”
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Giọng cô ngọt ngào, khuôn mặt xinh đẹp mang ý cười..Trình Viện cởi giày leo
lên giường, nằm xuống bên cạnh ôm lấy cô, đầu anh vùi vào ngực cô như đang làm
nũng..
Y Tịnh buồn cười vuốt lấy tóc anh..
-” Anh mới bị ba mắng à?”
Anh ngẩng đầu hôn lên môi cô..
-” Em nghe được “
Y Tịnh gật đầu..Cãi nhau to tiếng như vậy, làm sao cô không nghe..
Giọng anh buồn buồn, chẳng hợp với vẻ ngoài của anh chút nào.
-” Anh thật đáng thương đúng không?”
Anh thật mất mặt mà vùi mặt vào ngực cô tiếp tục..Y Tịnh bật cười..
-” Mọi chuyện đã qua..Chỉ cần..”
-” Hửm.Chỉ cần gì..?”
Trình Viện nghiêm túc ngồi dậy, có chút khẩn trương hỏi lại..
Y Tịnh xoa lấy mặt anh..
-” Chỉ cần sau này anh yêu em nhiều hơn là được..”
Trình Viện mỉm cười nắm lấy tay cô hôn rồi hôn lên bờ môi ngọt ngào..
-” Anh yêu em bà xã..”
Dưới ánh nắng vàng nhạt pha lẫn màu tím của tấm rèm lãng mạng chiếu rọi hai
người hạnh phúc ôm lấy trao nhau nụ hôn nồng nàn...
Trình Khang đưa mắt nhìn cô gái nằm trên giường..Sắc mặt tái nhợt, hàng mi
dài phủ qua đôi mắt đang khép chặt...
Anh mở cửa đi ra đã gặp người đàn ông lớn tuổi lúc nãy..Tuy tuổi đã cao nhưng
nhìn ông ta còn rất khỏe mạnh vẻ ngoài toát ra khí chất cao quý..
Bên cạnh còn có hai vệ sĩ, bây giờ xuất hiện thêm một người đàn ông trung niên
bên cạnh..
Trình Khang tuy là bác sĩ nhưng trên thương trường anh cũng biết một số người
tiếng tăm.Chẳng hạng như những người trước mặt...
Vừa thấy Trình Khang, ông cụ liền tiến đến..
-” Bác sĩ Trình.Con bé sao rồi.?”
-” Diệp lão già.Có thể đến phòng cháu một chút được không?”
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Ông quay sang bảo trợ lý và hai vệ sĩ bên ngoài còn mình đi theo Trình Khang
vào trong..
-” Tiểu Tâm có chuyện gì sao?”
Ông cụ vừa ngồi xuống đã lo lắng hỏi ngay..
Trình Khang rót cho ông một lý trà, đưa hồ sơ bệnh án của Diệp Tâm đặt lên
bàn...
-” Cô ấy do không ăn uống đầy đủ nên bị ngất thôi.Cháu mời ông vào đây..Là
muốn hỏi ông chuyện này.Theo hồ sơ bệnh án của Diệp tiểu thư.Cô ấy có tiền sử bị
bệnh tự kỉ đúng không?”
Diệp lão gia nghe cháu gái không sắc mặt dịu hẳn..Lại nghe Trình Khang hỏi
vấn đề này..Ông thở dài gật đầu..
-” Đúng vậy”
-” Đây không phải là bẫm sinh..”
Trình Khang đã nhiều lần tiếp xúc với Diêp Tâm..Đôi lúc cô hiểu những gì anh
nói, chỉ là cô không muốn trả lời mà thôi..Ai nhìn vào cũng tưởng cô không nói
chuyện được.
Đó là do cô không chịu nói, tạo thành thói quen..
-” Năm bốn tuổi ba mẹ nó bị tai nạn, từ đó con bé không chịu nói chuyện cho
đến bây giờ..Tôi và Chú con bé đưa Tiểu Tâm đi chữa mọi nơi.Nhưng nó vẫn như
vậy.Đợt trước khi nó bị sốt, từ bệnh viện trở về lại bỏ ăn mới bị ngất..”
Trình Khang nghe ông cụ nói, hiểu rõ câu chuyện của cô gái kia..Anh suy nghĩ
một chút lại nói..
-” Diệp lão gia.Cháu có quen một bác sĩ trị về tâm lí ở Mỹ rất giỏi.Tháng sau
anh ấy có một cuộc hội thảo tại đây.Sẵn tiện cháu sẽ nhờ anh ấy khám cho Diệp
tiểu thư.Ông thấy sao “
Diệp lão gia liền gật đầu..
-” Được..được..vậy nhờ cậu vậy..”
Buổi tối chuẩn bị ra về..Trình Khang trầm ngầm một chút..Anh thở dài, xoay
người ra ngoài, anh lại vào phòng của Diệp Tâm..
Ngoài y tá còn có một người giúp việc của Diệp gia ở lại chăm sóc cho cô..
Lúc này Diệp Tâm đã tỉnh, người phụ nữ ngồi bên cạnh cầm chén cháo, nhẹ
giọng năn nỉ..
-” Tiểu thư, cô ăn một ít đi..Cô không ăn gì làm sao mà chịu nổi “
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Sắc mặt tái nhợt, môi vẫn mím chặt..Khuôn mặt rất xinh đẹp, được bảo dưỡng
chăm sóc cẩn thận làn da mịn màng non nớt.Nếu cô bình thường như bao cô gái
khác, Trình Khang nghĩ Diệp Tâm chắc chắc rất đẹp.
Ai cũng biết Diệp Tâm là hòn ngọc trên tay của Diệp gia..Từ nhỏ đã mất cha
mẹ lại mang bệnh càng được Diệp lão gia yêu thương chìu chuộng hơn..
Người giúp việc thở dài, xoay người thấy Trình Khang đi vào, bà vội đứng dậy..
-” Bác sĩ Trình..”
-” Thím đưa cho tôi..”
-” Hả..?”
Người phụ nữ cứ tưởng mình nghe lầm..
Trình Khang nhướn mày cầm lấy chén cháo trên tay bà..
-” Thím để tôi, mọi người ra ngoài hết đi..”
Hai người y tá nghe vậy liền bước ra, người giúp việc chần chừ vài giây cũng đi
theo..
Khép cửa lại...
Trình Khang thong thả ngồi xuống, ánh mắt đăm chiêu nhìn Diệp Tâm..
Mà lúc này Diệp Tâm cũng đưa mắt nhìn anh..Ánh mắt trong suốt không vướn
bụi trần, chớp nhẹ quan sát anh..
-” Tôi biết em nghe được và nói được..Nào!hé miệng ra, ăn cháo thôi..”
Trình Khang đưa muỗng cháo gần miệng cô..Diệp Tâm mím môi, quay đầu
sang chỗ khác chẳng thèm nhìn anh..
Trình Khang nhếch môi cười..
-” Em không nhớ tôi sao.Lần trước em bị bệnh cũng do tôi chữa cho em...”
Ánh mắt nhìn vào vách tường chớp chớp..
Trình Khang kéo ghế ngồi sát lại, suy nghĩ một chút lại nói..
-” Thôi! Em không ăn thì bỏ đi.Để tôi bảo người vào tiêm chất dinh dưỡng cho
em cũng được..Chỉ là rất đau nha...”
Diệp Tâm xoay mặt nhìn anh.Rõ ràng ánh mắt lộ rõ vẻ sợ hãi..Trình Khang
nhìn mà có chút thương xót, xoa lấy tóc cô như một đứa trẻ..rất đặc biệt là cô
không bày xích..
-” Sợ sao.Vậy em ăn cháo nhé.Tôi sẽ không cho ai chạm vào em, làm em
đau.Được không “
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Diệp Tâm vẫn nghi ngờ nhìn anh..Trình Khang vô cùng kiên nhẫn cầm chén
cháo khoáy nhẹ, múc một muỗng đưa đến miệng cô..
Giống như không cam lòng, chờ đợi và chờ đợi..Trình Khang vô cùng nhẫn
nại..Cuối cùng Diệp Tâm cũng chịu hé miệng..Cẩn thận đút cho cô..Trình Khang
phì cười..
-” Nhóc con.Thì ra em cũng sợ bị tiêm “
Dụ được cô ăn mà anh cảm thấy mình giống như đạt được thành quả lớn lao gì
đó không bằng..
Diệp Tâm đưa mắt nhìn Trình Khang cười vô cùng dịu dàng với cô..Trong đầu
khó hiểu, có gì mà anh vui vẻ đến vậy..Cô không thích ăn mà ép cô là sao..Ánh
mắt xinh đẹp lâu lâu còn lườm lấy anh..Làm Diệp Khang càng nở nụ cười sâu hơn..
Cô gái này vô cùng đáng yêu..
Diệp Tâm vẫn không rời mắt khỏi anh, cho nên Trình Khang thừa cơ hội đút cô
hết chén cháo,mà cô không hề hay biết...
Diệp lão gia và người giúp việc khi đi vào nhìn cảnh này điều đưa mắt nhìn
nhau..
Trình Khang thấy chén cháo đã hết..Đứng dậy mỉm cười nhìn cô.
-” Tôi sẽ đến thăm em sau..”
Quay người gật đầu chào Diệp lão gia rồi mới ra ngoài..Diệp Thành xoay người
nhìn theo bóng Trình Khang..có chút suy ngẫm..
Bước đến ngồi cạnh bên giường nắm tay cháu gái..
-” Tiểu Tâm.Cháu có thích cậu Bác sĩ đó không?”
Diệp Tâm ngây thơ nào hiểu, im lặng xoay người nhìn vào tường..Diệp Thành
bị cháu gái làm lơ, riết thành thói quen..
Kéo chăn đắp cho Diệp Tâm, trầm tư suy nghĩ...
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Chương 24
Chờ Anh

 

C

hỉ một tuần trôi qua..Tần Thị đã bị Âu Thị chèn ép đến mức thở không

nổi.Các hợp đồng không cánh mà bay..Tần Mạnh bất lực vùng vẫy không lối
thoát..Các cổ động điều đồng loạt rút vốn..Tần Thị trong thời gian ngắn hoàn toàn
bị xóa trên thương trường..
Tần Tuyết Mẫn chưa thể tin đó là sự thật..
-” Tiểu thư cô đã về.Cô lên phòng khuyên ông chủ đi.Từ hôm qua đến giờ ông
ấy không ăn uống gì..”
Tay nắm chặt túi xách hai mắt Tần Tuyết Mẫn đỏ hoe..Chậm rãi mở cửa
phòng..
Mùi thuốc lá và mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi cô ta...
Tần Mạnh nằm trên sopha đã ngủ không biết vì quá mệt hay vì say..Tần Tuyết
Mẫn ngồi xuống bên cạnh, nghẹn ngào..
-” Ba..Ba con xin lỗi..”
Tần Mạnh mệt mỏi mở mắt nhìn, mấy ngày nay ông cũng biết, Tần Tuyết Mẫn
bỏ hết sĩ diện đến gặp Trình Viện van nài, còn đứng trước cửa nhà Trình Gia cả
một ngày,nhưng không gặp được Trình Viện..Ông vừa tức vừa thương..Dù sao
cũng là con gái của ông, làm sao ông bỏ được đây..
Tần Mạnh ngồi dậy, day day trán..
-” Ba suy nghĩ kĩ rồi.Tất cả mất hết nhưng ba vẫn còn chút tiền tiết kiệm.Chúng
ta sẽ qua Mỹ định cư.”
-” Ba hãy để con đến gặp Trình Viện xin bỏ qua cho chúng ta được không..?”
Cô ta biết rõ công ty quan trọng như thế nào với ba của mình..Mấy ngày nay
xảy ra chuyện, cô ta chạy khắp nới nhờ sự giúp đỡ.Nhưng chẳng ai dám đối đầu
với Âu Thị..Lại nói Trình Viện không cho cô ta cơ hội được gặp mặt anh..
-” Tiểu Mẫn.Ba mất tất cả nếu bây giờ con còn không nghe lời ba.Có phải con
muốn ba chết con mới vừa lòng không?”
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-” Ba..Ba đừng như vậy mà.Được được chúng ta sẽ sang Mỹ.”
Tần Mạnh nhắm mắt lại, để từ bỏ công ty như tự tay cắt lấy phần thịt của
mình.Vô cùng đau đớn, nhưng ông có thể làm gì hơn..
-” Ba.Con xin lỗi..”
Tần Tuyết Mẫn nhào vào lòng ôm lấy ông.
Tất cả là do cô mà nên...
Trình Viện mấy ngày qua không hề đến cơ quan.Anh ở nhà cùng Y Tịnh..Hai
người quyết định chuyển về Trình gia sống..
Y Tịnh có thể dưỡng thai tốt hơn, anh cũng có thể an tâm khi mình vắng
nhà.Lại nói bây giờ anh không chịu, người bị đuổi ra ngoài chỉ có mình anh..
Anh thật đáng thương mà..Y Tịnh bây giờ là bảo bối là công thần của Trình
gia..Phức Nhã cưng chìu hết mức..Cẩn thận chăm sóc từng chút một..Trình Khiêm
tuy không có thái độ quá rõ ràng...nhưng chỉ cần nghe ai nói có món gì ngon hợp
cho người mang thai, ông đã cho cấp dưới đi tìm kiếm bằng được..
Trình Viện thì khỏi nói đến, anh như nam châm dính chặt trên người Y
Tịnh..Xa cô một chút lại không yên tâm..
Dạo rằng đây Y Tịnh bắt đầu nôn nghén..Sắc mặt xanh xao không ít..Trình
Viện đau lòng xót vợ..Lúc này người đàn ông nào đó đang ôm lấy vợ dỗ dành..
-” Bà xã.Em uống chút sữa được không.Cả ngày ăn gì cũng nôn ra hết.Làm sao
chịu được “
Y Tịnh vùi mặt vào lòng anh, nhắm mắt lại dạ dày rất là khó chịu..
-” Em rất mệt, không muốn ăn gì..”
Trình Viện đau lòng hôn lên trán cô..Suy nghĩ phải làm sao đây.Rồi lại trách
chính mình, tự nghĩ trong đầu, sinh một đứa là được rồi..Mang thai thật là vất
vã.Anh sẽ không để vợ mình chịu khổ như vậy nữa đâu...
Cũng may mấy ngày sau, Phức Nhã nhờ hỏi thăm người quen, tìm được loại
thuốc bổ mà lại chóng nghén dành cho Y Tịnh..Phối hợp với quy trình ăn uống
theo thực đơn..Y Tịnh không còn bị hành nôn nghén mà còn ăn được ngủ
được..làm cả nhà vui mừng khôn siết..
Buổi tối Y Tịnh nằm trong lòng Trình Viện, hai mắt trao tráo làm sao cũng
không ngủ được..Bàn tay đặt lên ngực anh không yên phận, nghịch đến nghịch lui..
-” Bà xã..”
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Trịnh Viện khàn giọng nắm lấy tay cô..Y Tịnh ngẩng mặt nhìn anh, khuôn mặt
vô tội nhìn rất đáng yêu..xấu hổ nói..
-” Ông xã..Hình như..Hình như..con chúng ta đói nữa rồi thì phải..”
Hai má cô ửng hồng, có chút quẳn bách..Cô mới vừa ăn buổi tối đây mà..
Trình Viện bật cười, hôn lên môi vợ..
Thì ra lại đói..
Ngồi dậy ôm lấy cô...
-” Em muốn ăn gì nói anh nghe..”
Y Tịnh trong đầu hiện ra nhiều món, miệng nhỏ chép chép như rất thèm
thuồng..Níu lấy áo anh..
-” Em muốn ăn gà nướng, khoai lang chiên, còn có bánh bao nữa “
Ừm hả.Bây giờ đã hơn một mười một giờ khuya rồi..Ở đâu kiếm cho cô
đây..Suy nghĩ một chút Trình Viện đặt cô nằm xuống..Hôn lên má cô..
-” Em ngoan nằm đây.Anh đi mua về cho em.Không được đi lung tung.Có nghe
không?”
Y Tịnh cảm thấy mình thật phiền phức chỉ là cảm giác thèm thuồng không
khống chế được...Ngoãn ngoãn gật đầu...
Hơn nửa tiếng sau, Trình Viện trở về, anh phải chạy xe ra khu phố chợ đêm,
mới mua được cho cô...
Y Tịnh thõa mãn ăn ngon lành, nhìn cái miệng nhỏ bóng loáng dầu mỡ, Trình
Viện lấy khăn lau cho vợ, phì cười với vẻ đáng yêu của cô..
Y Tịnh sau khi ăn uống no nê, dựa vào ngực Trình Viện, thỏ thẻ với anh..
-” Ông xã..Em có phải rất phiền phức không “
Trình Viện xoay người đè cô dưới thân, tránh phần bụng của cô..Thâm tình
nhìn vào mắt cô, bàn tay còn xoa lấy phần bụng của vợ..
-” Đồ ngốc.Em thích gì phải nói với anh..Một chút nặng nhọc này có là gì so
với sự khổ cực của em...”
Y Tịnh mỉm cười rút vào lòng anh..
-”Ông xã! anh thật tốt”
Trình Viện hôn lên tóc vợ...
Anh tốt sao?
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Bởi vì đó là em nên anh mới cam tâm tình nguyện..Bởi vì là em nên anh mới
biết tình yêu là gì...
Nhìn xuống cô gái trong lòng đã ngủ tự bao giờ..Trình Viện siết chặt vòng tay
hôn lên trán cô một lần nữa..Rồi cũng hạnh phúc chìm vào giấc ngủ..
Thím Ngô lần thứ bao nhiêu thở dài bà cũng không biết được...Đưa mắt nhìn
thức ăn đặt trên tủ..Rồi lại nhìn tiểu thư nhà mình, lại tiếp tục thở dài..Bà đi qua
ngồi xuống bên cạnh..
-” Tiểu thư.Cô uống sữa trước được không.
Chắc hôm nay bác sĩ Trình bận việc không đến rồi..”
Tự nói rồi tự thở dài đã thành thói quen của Thím Ngô...
Diệp Tâm nào chịu trả lời bà, vẫn thái độ quen thuộc, không nghe không
thấy,miệng nhỏ hửng hờ không nói, xoay mặt vào trong tường..Ánh mắt to tròn
ngây thơ nhìn thẩn thờ không phương hướng..
Từ hôm Trình Khang dỗ dành được cô ăn..
Kể từ ngày đó anh thường lui đến, rất lạ là nếu Trình Khang xuất hiện, Diệp
Tâm mới ngoan ngoãn chịu ăn..Còn không cô sẽ mím môi, ai khuyên can thế nào
cũng không nghe..
Ngặt nổi hôm nay, Trình Khang không đến, cả buổi Diệp Tâm cuộn lấy chăn
ôm vào người, hai mắt chăm chú nhìn ra cửa..
Mệt mỏi cách mấy cũng không chịu ngủ..
Mọi người ở đây phát hiện ra Diệp Tâm đang trông chờ Trình Khang xuất
hiện...
Diệp Thành mở cửa đi vào, nhìn cơm nước lạnh tanh còn y nguyên..Thở dài
ngồi xuống giường..
-” Con bé vẫn không chịu ăn à.?”
-” Xin lỗi, tôi đã làm hết cách rồi..”
Thím Ngô lắc đầu bất lực..
Diệp Thành nhìn bờ vai yếu ớt của cháu gái, cảm thấy đau lòng...Xoay người
nhìn hai người vệ sĩ đang đứng ở cửa..
-” Đi tìm hiểu một chút về vị bác sĩ Trình đó”
-” Vâng..”
-” Khoan đã..”
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Hai người vệ sĩ xoay người chờ đợi..
Diệp Thành nhìn qua Diệp Tâm đang nằm trên giường, đắn đo một chút..
-” Các người xem cậu ta hôm nay có ở Bệnh viện không.Nếu có mời cậu ta đến
đây “
-” Vâng”
Diệp lão gia kéo lấy chăn đắp cho cháu gái, lẫm bẫm như tự nói với mình..
-” Tiểu Tâm.Ông nội dù làm mọi cách cũng sẽ trói cậu ta lại cho cháu có được
không?”
Ánh mắt dịu dàng nhìn cháu gái đáng thương của mình mà lòng đầy trăn trở.
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Chương 25
Cảm Giác Lạ

 

C

ăn nhà chìm trong bóng tối..Trình Khang mệt mỏi day trán cả đèn cũng

không mở , ném áo khoác lên sopha, cũng thảy người nằm lên..
Mắt nhắm lại, tinh thần vô cùng mệt mỏi ngặt nổi đầu óc lại rất tỉnh táo..
Vụ ly hôn của anh và của Kiều Hân gần nửa năm bây giờ mới giải quyết
xong..Cô ta nhất quyết không chịu ly hôn..Đến cuối cùng anh phải đơn phương ly
dị..Vì điều này làm cho Trần gia mất mặt từ xui gia quay lưng thành kẻ thù của
Trình Gia..
Có điều người luôn yêu bản thân của mình như Trần Kiều Hân..Lại vì cuộc thất
bại của hôn nhân này mà cắt tay tự vẫn..
Tuy không ảnh hưởng tính mạng, nhưng cũng làm cho dư luận một phen dậy
sóng..
Đau đầu nhất là mẹ của anh, kể từ lúc anh quyết li hôn với Kiều Hân, bà từ cả
mặt không muốn gặp anh..
Bao năm qua anh đã sống vì họ rồi.Anh biết mình chọn theo ngành bác sĩ không
thể nối nghiệp cho gia đình.Nên khi bị sắp đặt hôn sự, anh có quyền không đồng ý.
Lại thấy có lỗi, một phần vì anh đã không thể nối nghiệp giúp ba mình thì cũng
không nên đạp đổ công sức gầy dựng của ông ấy.
Mà lúc đó anh chỉ biết đến sự nghiệp, nghĩ lấy ai cũng được, chấp nhân hi sinh
hôn nhân của mình..
Nhưng cố gắng như thế nào đi nữa, ba năm bên cạnh nhau anh vẫn không thể
mở lòng với Trần Kiều Hân..Tính cách cô ta ngày càng thái quá, nếu đã không thể
hòa hợp nên chấm dứt sớm nhất sẽ tốt cho cả hai.
Cũng may cả hai không có con cái, nên mọi việc cũng dễ dàng hơn..
Từ nhỏ anh đã vốn là người trầm tính, anh vốn không hòa hợp với ba mẹ của
mình.Việc anh làm luôn không được bọn họ ủng hộ..
Anh nhớ mình lén lút thi vào trường Y, đạt số điểm cao nhất, cầm giấy báo
điểm trong tay anh vui mừng vì gần đạt được ước mơ..
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Ngày vui ấy lại trở thành ngày tối tăm nhất của anh, khi anh nhận được cái tát
như trời ván của ba anh..
Anh không trách, cũng không phản kháng..
Chỉ là dọn ra ở riêng, từ một thiếu gia giàu có.Anh trở thành kẽ trắng tay, tự
làm nhiều việc kiếm tiền chi trả cho việc học..
Thời gian đó có người cùng hoàn cảnh với anh, đó là Trình Viện..Nhưng anh ta
vẫn may mắn hơn anh rất nhiều vì ba mẹ của anh ấy không nỡ bỏ con mình..Giận
vì anh ấy theo ngành nghề nguy hiểm..
Không phải khi dễ công việc nghèo nàn, không kiếm ra tiền như ba mẹ của
anh..
Thế thì sao..? Anh vẫn đi theo con đường của mình..Ra trường chỉ năm năm
anh đã chứng minh cho họ thấy anh hợp với ngành này..Biết bao thành tựu đạt
được.Tiền thì anh không thiếu, tuy không thích kinh doanh, nhưng anh vẫn hùng
hạp với bạn bè thành lập công ty..Mỗi tháng thu về lợi nhuận, còn việc điều hành
công ty không phải chuyện của anh..
Nhưng trong mắt ba mẹ và vợ cũ của anh, anh vẫn là gã bác sĩ nghèo kiết xác..
Anh cũng không quan tâm..Bây giờ cái gì cũng đã trả xong rồi anh không còn
nợ nần gì ai..
Nằm một chút, Trình Khang lấy đồ đi tắm, căn nhà này là anh mua đã được
mấy năm, điều để trống..Nơi đây là căn chung cư khá khang trang, do chính bạn
của anh làm chủ đầu tư thiết kế dành riêng cho anh..
Rất hợp phong cách của Trình Khang..Hai màu trắng xanh hòa hợp..Ôn nhu mà
xa cách..
Từ phòng tắm đi ra, Trình Khang quấn sơ chiếc khăn quanh hong..Lau lấy tóc
tự rót mình một ly rượu nhăm nhi...Anh cầm lấy điện thoại từ sáng giờ tắt chuông..
Rất nhiều cuộc gọi nhỡ..Trình Khang nhìn những dãy số lạ có chút suy nghĩ..
Chưa kịp hiểu ra ai lại gọi nhiều đến vậy..
Điện thoại đã đổ chuông..
-” Alo..”
-” Được, tôi đến ngay “
Vừa cúp điện thoại, Trình Khang vào phòng thay đồ, trong đầu lại hiện ra hình
ảnh người nào đó..Miệng lẫm bẫm..
-” Đồ ngốc mà..”
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Diệp lão gia nắm chặt tay cháu gái..Khi thấy Trình Khang bước vào ông vui
mừng ra mặt, có chút ái nái nhìn anh..
-” Xin lỗi.Đã trễ như vậy còn làm phiền cậu..Nhưng con bé cả ngày không chịu
ăn uống, tôi...”
-” Không sao đâu ông..cháu hiểu mà..”
Diệp lão gia gật đầu đứng dậy nhường chỗ cho Trình Khang..
Diệp Tâm vẫn một tư thế, nằm quay mặt vào tường tự giam mình vào hố sâu do
mình tạo ra...
Thím Ngô đưa khay thức ăn, mới đem vào cho Trình Khang..Rồi cùng Diệp lão
gia ra ngoài khép cửa lại...
Trong căn phòng rộng lớn, chỉ còn hai người..Trình Khang kéo ghế ngồi xuống,
chăm chú nhìn bóng lưng gầy của Diệp Tâm..
Trình Khang biết cô vẫn còn thức, anh hắng giọng rồi nói..
-” Đồ ngốc.Sao lại bỏ ăn nữa hả.Em như vậy biết khi nào mới khỏe”
-”(.........)”
Trình Khang phát hiện thường ngày khi anh đến cô sẽ xoay người nhìn
anh..Nhưng từ nãy giờ cô vẫn nằm im không nhúch nhích, đôi mắt mi dài vẫn chớp
nhẹ nhìn chằm chằm vào tường..
Trình Khang có chút nóng nảy ngồi lên giường, xoay người cô qua..
Anh liền trấn động, tim thắt lại...Khuôn mặt Diệp Tâm ướt đẫm nước mắt...Đôi
mắt to tròn long lanh ánh nước, khuôn mặt xinh đẹp bị nước mắt làm nhòe đi..Cái
mũi nhỏ cũng đỏ lên..
Trình Khang quýnh quáng chẳng biết làm sao. Tay chân vụng về lau nước mắt
cho cô, nhỏ nhẹ dỗ dành..
-” Sao lại khóc..Ngoan nín nào..Em đói à hay em khát...Tâm Tâm đừng khóc..”
Tiếng Tâm Tâm gọi vô cùng thuận miệng và tự nhiên..
Trời ơi! Anh chưa bao giờ dỗ dành con gái lại nói Diệp Tâm mang bệnh trong
người rất khó để hiểu cô muốn gì..
Trình Khang không biết làm sao, kéo cô dậy ôm vào lòng dỗ dành như một đứa
trẻ..
-” Ngoan.Ngoan nào..Đừng khóc.Em muốn gì nói tôi biết được không..?”
-”(...........)
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-” Em phải ăn mới có sức khỏe.Em hiểu không..?”
-”(...............)
-” Hôm nay ai làm em giận sao..Em nói đi tôi sẽ xử thay em “
Một người ít nói như Trình Khang lúc này lại ngồi tự nói một mình, nhìn có
chút buồn cười nhưng lại hay rằng Diệp Tâm không còn khóc nữa..Lâu lâu chỉ nức
nở vài tiếng trong lòng anh..
Trình Khang kéo cô ra, lau nước mắt còn đọng trên khóe mắt xinh đẹp..
-” Ăn một chút nha..Tôi đút em ăn..”
Đặt cô dựa vào thành giường, rất tự nhiên vén lấy mái tóc dài của cô ra sao..
Thấy cô không quay mặt đi, ánh mắt chỉ gắt gao nhìn chằm chằm anh như rằng
sợ anh biến mắt..
Trình Khang cau mày suy nghĩ, sau đó chần chừ nhìn cô hỏi..
-” Em khóc vì tôi không đến thăm em đúng không?”
Thấy Diệp Tâm vẫn im lặng, hỏi rồi anh lại thấy mình ngốc, cô cảm nhận được
sao?
Nhưng không ngờ nước mắt lau khô giờ lại rơi tiếp..Trình Khang sửng sốt, ôm
lấy mặt cô dỗ dành..Trong lòng như hiểu ra điều gì có chút bất ngờ pha lẫn niềm
vui..
-” Tôi biết rồi.Ngoan không khóc.Tôi sẽ không biến mất nữa.Nhưng em phải
hứa với tôi, ăn ngoan có được không?”
Trình Khang chậm rãi đưa muỗng cơm đến ngay miệng cô..Diệp Tâm nhìn anh
rồi nhìn muỗng cơm..Rất ngoan hé miệng ăn..
Trình Khang mỉm cười, nhéo lấy má của cô..
Hai tay Diệp Tâm xoắn xuýt lại với nhau đặt trên chăn..Miệng thì nhai, đôi mắt
to tròn vẫn đặt trên mặt Trình Khang..
Trình Khang lại cười..
-” Em ăn ngoan tôi sẽ không biến mất đâu..Đồ ngốc à “
Diệp Thành thông qua camera nhìn tình cảnh trước mắt...
Môi nở nụ cười hài lòng, quay sang viện trưởng đang ngồi đối diện..
-” Viện Trưởng Cao.Như đã nói trước mọi chi phí chuyển máy móc tối tân cho
bệnh viện.Tôi sẽ hỗ trợ giúp Bệnh viện ông.Chỉ là ông tạo thời gian rảnh rỗi cho
Bác sĩ Trình có thể chữa trị giúp cháu gái của tôi..”
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Viện Trưởng Cao mỉm cười, vẻ mặt khó xử nói..
-” Diệp lão gia, tâm ý của ông tôi rất cám ơn.Tôi nghĩ ông vẫn chưa tìm hiểu rõ
về Bác sĩ Trình nên mới đưa ra quyết định này...”
Diệp Thành mỉm cười lắc đầu..
-” Ông sai rồi.Tôi biết rõ cậu ấy là ai.Không nhắc đến gia thế của cậu ta là con
cháu Trình Gia..Mà tôi muốn nhắc đến Giáo Sư của viện Y Học tên Mason tên thật
là Trình Khang..Ông nghĩ sao..?
Tôi biết cậu ấy không hề kí hợp đồng lâu dài với bất cứ bệnh viện nào hết..Các
ông rất vất vã mới mời cậu ấy bề cộng tác..Đặc biệt không được khai ra bí mật vế
cậu ta..”
Viện Trưởng Cao gật đầu..Mọi điều Diệp Thành điều tra điều chính xác..
Trình Khang là con người quái dị..Thường thì ai đạt được danh tiếng cũng
muốn cả thế giới điều biết.Thế mà anh ta luôn giấu giếm..
Trong bệnh viện chỉ muốn làm một bác sĩ bình thường..
Thế nhưng đâu ai biết làm viện trưởng như ông đây rất phải khó khăn mới mời
cậu ta về đây..Các ca mỗ do cậu ta làm chủ, chẳng ai có quyền sắp xếp hay lên
lịch...
Giờ lại nói Diệp lão gia này lại để mắt đến Trình Khang..Cao Viện Trưởng rất
lo lắng sợ rằng mình sẽ mất đi nhân tài này..
-” Aiz...Diệp lão gia.Tôi cũng nói thật với ông.Trình Khang là một người rất
quái dị..Các ca cứu chữa là do cậu ta thích thì làm thôi.Chúng tôi không có quyền
hạng can dự “
Lời ông nói là thật nha...
Diệp Thành nhìn vẻ mặt khó coi của Cao Viện Trưởng có vẻ lời ông ta nói là
thật..
-” Thôi được rồi.Nếu lời ông nói là sự thật xem như tôi đã làm phiền..Nhưng lời
tôi hứa, tài trợ cho bệnh viện thì vẫn sẽ thực hiện..”
Cao Viện Trưởng nghe vậy vui đến mức không khép được miệng...
-” Cám ơn..Cám ơn ngài rất nhiều..”
Diệp Thành trầm ngầm cùng vệ sĩ đi ra..
Trình Khang là người đàn ông không đơn giản..Tiền bạc chắc chắn cậu ta
không thiếu..
Danh tiếng còn không màn đến..Vậy cậu ta muốn gì nhỉ..
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Diệp Tâm cháu gái ông lại có bệnh..Con bé làm sao biết cách giữ trái tim người
đàn ông này đây.Dù ông biết Trình Khang vừa mới ly hôn.Nhưng với ông không là
vấn đề..
Quan trọng là ông cảm nhận Diệp Tâm lại rất nghe lời Trình Khang..Chỉ mới
mấy ngày mà con bé có vẻ lệ thuộc vào cậu ta..Điều này mười mấy năm qua chưa
bao giờ xảy ra.Diệp Tâm không màn thế sự chỉ sống trong thế giới của riêng
mình...
Thật là lo lắng mà! Cháu gái ngốc à.Ông làm sao giúp cháu lấy được trái tim
của Trình Khang đây..!!!
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