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T

ám rưỡi tối.

Hà Lệ Chân bước xuống xe buýt ngó đồng hồ đeo tay, thấy mình tới
không sớm cũng không trễ. Đang trong tháng Tám, khí trời oi oi. Hạ Lệ Chân
đeo túi xách đứng đợi ở ngã tư đường Tây Kinh. Cô đứng một hồi, dần dần
thừ người. Ánh mắt đờ đẫn rơi trên ngã tư đường, xe cộ giăng như mắc cửi,
đèn xanh đèn đỏ thay nhau chuyển màu, người đến người đi dáng vẻ hối hả.
Đang lúc cô vẫn còn thừ người ra, bỗng nghe có tiếng còi xe, sau đó là
một tiếng gọi
"Lệ Chân!"Hà Lệ Chân giật mình ngoái đầu, một chiếc xe hơi màu đỏ
đang đỗ bên lằn đường kế cô. Cửa sổ xe mở xuống phân nửa, bên trong hiện
ra vẻ mặt tươi cười của Thương Khiết.
"Tới đây mau!" Cô ấy nói, "Chỗ này không đậu xe được đâu."
Hà Lệ Chân nghe xong, vội vàng chạy tới, đi vòng qua bên kia, ngồi vào
vị trí phó lái. Thương Khiết rồ ga cho kịp vài giây của lượt đèn xanh này để
băng qua ngã tư trước mặt.
"Đợi lâu rồi hả, xin lỗi, chỗ tớ ngay trước khi ra khỏi cửa lại vướng một
chút việc."
"Không có." Hà Lệ Chân nói, "Cũng không đợi lâu lắm, tớ cũng chỉ mới
vừa tới."
Thương Khiết vừa trông chừng xe vừa quay qua đánh giá Hà Lệ Chân một
cách hơi khoa trương, Hà Lệ Chân bị cô ấy nhìn đến phát ngượng, nói: "Cậu
lo lái xe đi kìa, nhìn tớ làm gì."
"Tớ nhìn xem tình trạng của cậu ra sao." Thương Khiết nói, rồi gật gù,
"Cũng còn được, trông không đến nỗi bị đả kích lớn lao gì."
Hà Lệ Chân cười nói, "Có thể xảy ra chuyện gì chứ."
Thương Khiết một tay cầm vô lăng, mò trong túi xách bên mình ra một
hộp thuốc lá, ngậm lấy một điếu thuốc rút ra, rồi lại dùng một tay mò bật lửa
mồi thuốc, lúc nhả khói thì hơi mở hé cửa sổ xuống một chút. Hà Lệ Chân
quay đầu qua nhìn cô ấy, dù biết là vô hiệu nhưng cũng không khỏi khuyên
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"Cậu bớt hút thuốc đi."
Thương Khiết cười cười, nói: "Bớt không được, nghiện rồi."
Hà Lệ Chân cũng biết là khuyên cô ấy không xong, quay đầu nhìn ra
ngoài cửa sổ.
"Tớ cũng không biết cậu sợ cái gì." Thương Khiết ngó kính chiếu hậu,
dáng người của Hà Lệ Chân hơi gầy đi. Cô không trả lời, Thương Khiết búng
tàn thuốc ra ngoài cửa sổ, nói: "Tự mình đi làm chuyện đồi bại bị bắt quả
tang, thằng chả còn chột dạ hơn cả cậu, một cơ hội tốt như vậy mà cậu cũng
không biết lợi dụng."
Hà Lệ Chân vẫn không nói gì, nhìn ánh đèn neon chớp qua ngoài cửa sổ.
Thương Khiết nói một hồi, giọng điệu lạnh đi, dáng vẻ nói chuyện làm ăn
chỉ huy công việc hàng ngày bắt đầu lộ ra.
"Thằng chả chỉ hù doạ cậu một chút, coi xem phản ứng của cậu ra sao,
nào ngờ ngay cú đầu tiên cậu đã đỡ không nổi. Không đúng, không phải là
cậu không đỡ nổi, cậu căn bản chẳng hề đỡ, tớ thiệt là phục cậu luôn."
Thương Khiết cau mày, đầu mày xuất hiện lằn rãnh rõ sâu.
"Vụ này nếu mà để lọt vào tay tớ, trong ba ngày là có thể làm thằng chó
lãnh đạo nhà cậu quỳ mọp, ít nhất cũng phải để nó tìm người đưa cậu tới một
trường trọng điểm, giờ thì hay rồi, nhét cậu vào cái xó khỉ ho cò gáy, Dương
Thành là thành phố cấp huyện đúng không, cậu "
"Được rồi." Hà Lệ Chân ngắt lời cô ấy, "Thôi mà."
"Thôi?" Thương Khiết hơi rít lên, "Nếu cậu thích chạy tới cái xó đó làm
cô giáo thì cứ việc! Tớ bất bình giùm cho cậu cậu còn kêu tớ thôi!"
Hà Lệ Chân thấy cô ấy sắp nổi nóng, vội vàng dỗ dành, "Được rồi được
rồi, cậu đừng nóng. Cậu cũng biết tớ nhát gan, không giống cậu."
Thương Khiết vẫn còn cau có, ngón tay kẹp điếu thuốc quơ lung tung,
hung hăng nói: "Cái mặt này của cậu, sau này thế nào cũng bị thiên hạ đè đầu
đè cổ đến chết!"
Hà Lệ Chân kiên nhẫn dỗ dành thêm một hồi, tính khí của Thương Khiết
bao năm nay, cô đã quen rồi. Bọn họ là bạn từ thời cấp 3, nhưng Thương
Khiết chưa học hết trung học đã nghỉ, ra ngoài làm mướn, cả mười năm nay
một mình lăn lộn, mở được một xưởng quần áo, coi như là một thương nhân
thành công. Hà Lệ Chân làm bạn với Thương Khiết từ thời cấp 3, cũng là
người bạn duy nhất từ thời còn là học sinh.
Đầu đuôi của câu chuyện hôm nay rất đơn giản. Cách đây không lâu Hà
Lệ Chân vô tình bắt gặp một thầy giáo chủ nhiệm có quan hệ mờ ám với một
nữ giáo viên thực tập từ nơi khác tới, cô vốn định làm như không nhìn thấy
gì, đáng lẽ không có gì, nhưng lão chủ nhiệm kia lại trông thấy cô lúc ấy. Sau
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đó, bọn họ cũng đểu không nói gì với nhau, Hà Lệ Chân tưởng là chuyện coi
như là xong, kết quả hôm qua nhận được tin, cô đã bị lão chủ nhiệm ém tới
làm giáo viên ở một trường trung học hạng bét của một thành phố cấp huyện.
"Đừng đi." Thương Khiết nói, "Tự mình tìm chỗ."
"Tớ không có chút bối cảnh nào, muốn tìm một chỗ tốt để dạy rất khó
khăn." Hà Lệ Chân nói, "Chỗ kia, dẫu thế nào đi nữa, cũng là một trường học
chính quy. Tớ cũng đang cần việc gấp..."
Giọng Hà Lệ Chân càng nói càng nhỏ đi, Thương Khiết không khỏi liếc
trắng mắt cô một cái. Hà Lệ Chân không muốn nói về chuyện này nữa, đổi đề
tài: "Phải rồi, cậu hẹn tớ đi đâu đây?"
Nghe câu hỏi này của cô, Thương Khiết cười, liếc Hà Lệ Chân một cái,
nói: "Đương nhiên là đi mua vui, giúp cậu giải sầu."
Hà Lệ Chân: "Tớ cũng đâu có sầu gì."
"Vậy thì để tớ giải sầu."
"Cậu sầu cái gì?"
Thương Khiết thở dài một tiếng u oán: "Già đầu không ai lấy."
Hà Lệ Chân bật cười, nói, "Cậu chỉ hơn tớ có mỗi một tuổi, năm nay cũng
chỉ mới hăm bảy."
"Không phải "mới," là "đã"!" Thương Khiết nhấn mạnh, cười bảo:
"Không lo vui chơi thì sẽ không còn kịp nữa."
Nói rồi vừa khéo hút hết điếu thuốc, Thương Khiết giụi tắt mẩu thuốc, hai
tay đảo vô lăng chuyển hướng.
"Tới rồi." Cô ấy nói.
Hà Lệ Chân ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, Thương Khiết đang de xe
vào một bãi đậu xe nhỏ, cả một bãi chỉ có một chiếc đèn điện, trông khá tối.
Phía cuối của bãi đậu xe có một dãy hộp đèn neon, toả ánh sáng xanh xanh
đỏ đỏ.
Thương Khiết đậu xe xong, cầm lấy túi xách nói, "Đi thôi, xuống xe."
Hà Lệ Chân đi theo cô ấy xuống xe, gió ngoài xe thổi lạnh hết cả người.
"Đây là chỗ nào thế hả?" Hà Lệ Chân hỏi.
"Đi theo tớ là được." Thương Khiết khoác túi xách, đổi qua giày cao gót
rồi tiến về phía trước.
Hà Lệ Chân đi về phía cuối bãi đậu xe theo cô ấy, một cửa tiệm, cô ngước
đầu nhìn, bảng hiệu rất tối, không biết là cố tình làm vậy hay là sao, thấy vẽ
rất nhiều hoa văn lộn xộn, rồi còn bị xịt sơn lên, Hà Lệ Chân miễn cưỡng lắm
mới nhận ra được hai chữ loằng ngoằng trên bảng hiệu - "Tú Quý".
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Lúc hai người bọn họ tới trước cửa, bên trong có một người bước ra. Vừa
đẩy cửa vào trong, Hà Lệ Chân ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, cô không khỏi
lùi lại một bước, níu lấy Thương Khiết, nói: "Đây là đâu thế, chúng ta đi đi
thôi."
Thương Khiết ăn uống dinh dưỡng đầy đủ, thể trạng bằng gấp hai Hà Lệ
Chân, nhẹ nhàng kéo một phát đã lôi được cô về, "Mấy tháng tớ mới quay về
một lần, cậu có ngồi với tớ hay không?"
"Nhưng mà"
"Đi nào!"
Thương Khiết không đợi cho Hà Lệ Chân trả lời, kéo luôn cô vào trong.
Vào bên trong, Hà Lệ Chân bắt đầu thấy choáng, nhạc trong quán bật đinh
tai nhức óc, từng hồi từng hồi như đang đánh thẳng vào tim phổi người ta,
nếu không có cánh tay của Thương Khiết nắm giữ lấy cô, Hà Lệ Chân đứng
cũng không vững nổi. Trong không khí là mùi cồn, mồ hôi, và nước hoa trộn
lẫn, xộc vào mũi, Hà Lệ Chân lấy bàn tay còn lại bác loa la lên với Thương
Khiết: "Thương Khiết! Chỗ này ồn quá đỗi!"
Thương Khiết nghe thấy giọng của cô, ngoái đầu la đáp lời: "Không sao!
Tớ đưa cậu vào trong sẽ tốt thôi!"
Hà Lệ Chân bị cô ấy kéo thẳng vào tuốt bên trong, xuyên qua đám người
đang điên cuồng, khó khăn lắm mới thấy thoải mái hơn được một tí. Bên
trong có hai cánh cửa lớn, Thương Khiết buông tay Hà Lệ Chân ra, rút từ
trong túi xách ra một tấm thẻ, đưa cho nhân viên phục vụ ở cửa. Hai người
nhân viên đều khá trẻ, trang điểm rất loè loẹt, đầu tóc nhuộm vàng hoe. Xét
thẻ xong, nhân viên phục vụ đẩy cửa mở ra, đưa Thương Khiết và Hà Lệ
Chân vào trong. Đóng cửa lại, bớt ồn được một chút. Hà Lệ Chân vẫn còn
đang hoang mang.
"Lệ Chân, Hà Lệ Chân?"
Thương Khiết gọi cô hai lần, nhìn cô một cách khó tin, "Làm gì thế hả,
sao lại ngây ngốc ra rồi?"
Đợi Hà Lệ Chân hoàn hồn lại, thì đã thấy mình ngồi vào một phòng bao.
Căn phòng bao không lớn, nhưng hai người ngồi cũng rộng rãi. Ghế sô pha
mềm mại, trên trần nhà có một chiếc đèn disco phát nhiều sắc màu, trước sô
pha có một chiếc bàn dài bằng kính, trên đó có đặt một đĩa trái cây và đơn
rượu. Trên tường treo một chiếc tv plasma, hai bên là loa, giờ đây trên màn
ảnh chỉ có hình ảnh sóng nước dập dờn, cặp loa đang mở nhạc êm dịu.
Thương Khiết thoải mái ngả người ra sau trên ghế sô pha, thuận tay lấy một
miếng dưa gang đưa cho Hà Lệ Chân.
"Ăn trái cây?"
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Hà Lệ Chân vẫn còn chưa tỉnh lại hoàn toàn, "Có thể ăn tuỳ ý vậy à? Đĩa
trái cây này bao nhiêu tiền đây..."
"Chậc." Thương Khiết bị cô làm mắc cười, "Cái mụ nhà quê này, có phải
là trừ trường học và căng tin ra, cậu chưa từng đi đâu khác không hả."
Hà Lệ Chân bị cô ấy nói chỉ biết trợn trừng mắt, Thương Khiết: "Không
sao không sao, cậu muốn ăn gì thì ăn, đã nói là hôm nay tớ mời cậu, thoải
mái chút đi."
Cô ấy nói xong thì cửa bị đẩy mở, có một người phục vụ bước vào, tay để
sau lưng lễ phép hỏi han Thương Khiết.
"Xin hỏi quý cô... "
Cậu ta mới hỏi được một nửa, Thương khiết đã phất tay ngắt lời, cô ấy
vừa ăn dưa gang vừa bảo: "Gọi người tới gọi người tới."
Nhân viên phục vụ khom mình, "Vâng, xin chờ một chút."
Hà Lệ Chân chả hiểu gì, khẽ hỏi Thương Khiết, "Làm gì vậy? Gọi ai thế?"
Thương Khiết quay đầu qua, cười một cách bí mật, cặp chân mày được
gọt tỉa cẩn thận hơi nhếch lên, nói: "Chọn gì mình thích, đừng khách sáo."
Hà Lệ Chân vẫn chưa hiểu gì, chưa kịp hỏi thêm, cửa lại được đẩy ra.
Một nhóm 6,7 người đàn ông tuồn vào, sau khi vào rồi thì cũng không làm
gì khác, chỉ đứng giàn hàng ngang trước chiếc bàn kính, tay chắp sau lưng,
xong xuôi đâu đó đồng loạt cúi chào Thương Khiết và Hà Lệ Chân:
"Xin chào quý khách!"
Những người đàn ông này ăn mặc không giống nhau, có người mặc đồ
thoải mái, cũng có người đóng bộ âu phục. Đa số đầu tóc bọn họ đều được
tạo hình, xức keo, nhuộm màu.
Hà Lệ Chân bị hết hồn, nói không nên lời, Thương Khiết cười vô cùng vui
vẻ, cô ấy vắt chéo chân, mắt nhìn tới nhìn lui giữa những người đàn ông này.
Những người đàn ông cũng không nói gì thêm, trên mặt đều mang nụ cười
chuyên nghiệp, để mặc cho cô ấy nhìn.
Thương Khiết nhìn đến nhập thần, lúc cúi đầu gảy tàn thuốc mới phát hiện
ra Hà Lệ Chân vẫn còn đang cúi gằm, mặt mũi đỏ gay. Cô ấy huých huých
vào đùi Hà Lệ Chân, Hà Lệ Chân liền như bị giật điện, run bắn người.
Thương Khiết nói: "Làm gì thế, cúi đầu làm cái gì."
Hà Lệ Chân liếc cô ấy một cái, lí nhí hoảng sợ nói với cô ấy: "Cậu đang
làm gì vậy, mau ra khỏi đây ngay!"
"Ra cái gì." Thương Khiết nhích người đến gần chỗ của Hà Lệ Chân,
khoác vai để cho cô ngồi thẳng dậy, sau đó vừa hút thuốc vừa cười với những
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người đàn ông: "Bạn tôi tới đây lần đầu, đang căng thẳng, trong các cậu có ai
dịu dàng thì ngồi nói chuyện với cô ấy một chút."
Mấy người đàn ông cũng cười, trong đó có một người nói: "Thật khéo,
trong chúng tôi cũng có một người hôm nay ngày đầu tiên đi làm, rất thích
hợp."
Anh ta vừa nói xong, mấy người xung quanh cũng phụ hoạ theo.
Thương Khiết cười hỏi: "Ai thế?"
"Tôi."
Sau một tiếng tôi đơn giản ấy, có một người bước ra khỏi hàng ngũ.

Chương 2

G

iọng nói ấy rất trẻ trung, mang chút hoang dại bất cần, Hà Lệ Chân

nghe xong càng cúi gằm đầu xuống hơn. Cậu đứng cuối cùng trong hàng,
trước đó vốn ẩn trong khu vực kế cửa ra vào, không nhìn rõ mặt, giờ đây
đứng ra khỏi hàng, Thương Khiết nhìn xong mắt sáng rỡ. "Nào nào, cậu
nhích qua đây một chút." Cô ấy vẫy gọi mấy lần, người kia nhích đến gần
giữa phòng.
Tuổi của cậu ta không lớn, tóc đen nhánh, không nhuộm cũng không để
kiểu, hơi dài một chút, che khuất hàng lông mày, tóc hai bên mang tai hơi rối.
Có thể là do ngày đầu tiên nhận việc, còn chưa kịp lãnh quần áo làm việc, cậu
chỉ mặc một chiếc quần tây dài màu đen đơn giản, bên trên thì mặc một chiếc
áo sơ mi màu xám ngắn tay. Loại quần áo này trông vừa rẻ tiền vừa kém chất
lượng, nhưng nếu khoác trên người một cậu con trai dáng vóc không tồi,
cũng có một nét độc đáo. Thương Khiết đánh giá cậu ta, cậu ta không nói
tiếng nào, thoải mái để mặc cho cô ấy nhìn. Thương Khiết cười, nói: "Cậu ở
lại!" Rồi cô ấy đảo mắt nói với người lúc nãy vừa đề nghị cậu con trai này,
"Cậu cũng lưu lại."Người được điểm danh đứng ra khỏi hàng, những người
còn lại đều gập người 90 độ chào: "Chúc quý khách vui vẻ." Nói xong ra khỏi
phòng.
Sau khi cửa đã được đóng lại, cậu con trai được chọn sau cùng mở máy
karaoke lên, chọn một bài hát, âm nhạc du dương trong máy ngưng bặt, sau
đó là tiếng nhạc dạo ồn ào bùng lên, âm bass rung chuyển, anh ta cười cười
đứng phía trước, cầm micro lên bắt đầu hát
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Bài anh ta hát, là một bài hát cũ của Trương Học Hữu, "Truyền thuyết sói
đói"
Bài hát này xưa lắm rồi, từ hồi thập niên 90 lận, nhưng anh ta hát rất hay,
giọng hát trầm khàn đa tình, Thương Khiết hát theo vài câu với anh ta, sau đó
không cầm lòng được, vứt đồ qua một bên cầm micro lên bắt đầu đứng dậy
hát chung với anh ta. Hai người gào thét phía trước, Hà Lệ Chân chợt cảm
thấy chỗ sô pha bên cạnh mình lún xuống, người kia đã ngồi xuống bên cạnh
cô.
Phản ứng đầu tiên của Hà Lệ Chân là nhích qua đầu bên kia, người nọ
nhận ra động tác của cô, cũng không nhích đến gần hơn, cậu cúi đầu nói với
cô: "Cô muốn hát không?"
Hà Lệ Chân lắc đầu nguầy nguậy, người kia nói: "Vậy cô muốn nghe bài
gì." Nói xong, cậu liếc nhìn hai người đứng phía trước, cười rồi nói thêm một
câu, "Tôi hát hay hơn bọn họ."
Hà Lệ Chân không nói nên lời, chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy. Từ nãy tới
giờ coi như cô đã hiểu ra "mua vui" và "thư giãn" trong lời của Thương Khiết
có nghĩa là gì. Con người như cô, đừng nói gọi trai tới uống bia ôm, ngay cả
quán rượu cô cũng chưa từng đặt chân tới, giờ đây ngồi ở chỗ này, ngoài
căng thẳng cũng chỉ có căng thẳng.
Thương Khiết hát xong bài hát, quay về chỗ ngồi. Do hát rất kích động,
trên trán lấm tấm mồ hôi. Cô ấy xé một gói giấy lau tay, lau lau xong, nói với
Hà Lệ Chân: "Cậu có đói không, hay là gọi một chút đồ ăn?" Hà Lệ Chân
cảm thấy căn phòng này có một bầu không khí khiến người ta cảm thấy bị đè
nén, làm khắp người cô khó chịu vô cùng, cô lắc đầu, vội vàng nói với
Thương Khiết một câu: "Tớ đi trước đây." Rồi không buồn ngẩng đầu lên,
chạy mất ra ngoài.
"HAizzz!" Thương Khiết đứng dậy, nói với hai cậu con trai kia: "Các cậu
cứ đợi đây đã, tôi ra ngoài xem sao." Sau đó rượt theo Hà Lệ Chân ra ngoài.
Cậu con trai ngồi trên ghế sô pha nhìn theo cánh cửa phòng đã đóng lại, tự
găm một miếng trái cây bỏ vào miệng, sau đó ngả người ra sau. Người con
trai cầm micro vẫn còn đang tìm bài hát, vừa ngó danh sách bài hát vừa nói:
"Sao rồi? Dỗ không xong?"
Cậu con trai ngồi trên ghế sô pha ngó lên trần nhà, tuỳ tiện đáp: "Chắc bị
lôi tới, coi bộ có vẻ như không muốn chơi, vụ này có bị trừ lương không?"
"Không sao." Người con trai phía trước thờ ơ trả lời, "Người móc tiền
cũng không phải cô ta, chỉ cần tiếp đãi người còn lại cho tốt là được."
Cậu con trai ngồi trên ghế sô pha không nói gì, ngáp một cái.
"Cậu buồn ngủ rồi à," Người đứng phía trước chọn xong bài hát, ngồi
xuống đợi, "Giờ này mới mấy giờ, sức chơi khuya của thanh niên bây giờ tệ
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đến thế à? Ngày đầu tiên cậu vô làm, mau vực tinh thần lên đi, đừng để cấp
trên bắt gặp."
Người kia thở dài một hơi, đứng lên duỗi thắt lưng, nói, "Có thuốc
không?"
"Không, khách thì chắc là có, nhưng mà tốt nhất nên đợi người ta quay lại,
đừng đụng vào túi xách của họ."
"Thôi khỏi." Cậu nói, "Tôi ra ngoài mua gói thuốc, tiện thể hóng chút gió,
thật là muốn ngủ mẹ nó một giấc."
"Mau mau quay về."
Hà Lệ Chân ra khỏi phòng bao liền bưng tai chạy ra ngoài, Thương Khiết
rượt theo sát gót, cuối cùng mới tóm được cô ở ngay trước cửa quán.
"Cậu chạy làm cái gì cơ chứ?" Thương Khiết hơi mập, lại còn mang giày
cao gót, chạy mấy bước xong đã hụt hơi.
Hà Lệ Chân trừng mắt với Thương Khiết, "Sao cậu lại có thể đến một nơi
như thế này chứ!"
Thương Khiết: "Nơi này thì sao?"
Hà Lệ Chân mím môi, do bị kích thích quá nặng, nói năng hơi lộn xộn:
"Cậu tìm, cậu tìm mấy cái người... tóm lại chúng ta cứ hãy đi trước đi đã."
Thương Khiết vất tay Hạ Lệ Chân ra, khoanh tay đứng trước mặt cô, "Tìm
mấy cái người gì hả? " Tướng của cô ấy cao, đầu lại lớn, đứng như thế này,
bóng của cô ấy bao trùm lên Hà Lệ Chân. "Cậu cứ sợ cái gì thế? Tớ gọi bọn
họ tới hát mấy bài, uống mấy ly, đâu phải là mua bọn họ lên giường, có sao
đâu chứ." Thương Khiết nhìn Hà Lệ Chân, "Tiền tớ tự kiếm về, tự tớ đi mua
vui thì có gì không ổn, cậu nói xem sao cậu nhiêu đây tuổi đầu rồi mà vẫn
còn chết nhát như thế hả."
Trước nay vẫn vậy, hễ Thương Khiết nổi giận, Hà Lệ Chân liền không
dám hó hé, chỉ có thể cúi đầu để mặc cho cô ấy la.
"Theo tớ trở vào, cậu không thích thì để tớ kêu bọn họ đi là được."
Thương Khiết nắm lấy tay của Hà Lệ Chân, Hà Lệ Chân giãy ra, nói: "Tớ
không đi đâu, tớ ngửi thấy mùi trong đó là váng đầu."
"Cậu"
"Cậu chơi đi, tớ đợi cậu ở bên ngoài." Hà Lệ Chân quay đầu qua nhìn
nhìn, chỉ một tiệm tạp hoá, nói: "Tớ qua bên đó đợi."
Thương Khiết nhìn cô, tức đến độ cánh mũi phập hồng, cuối cùng giậm
chân, "Thôi thôi, không chơi nữa! Chịu cậu rồi, cậu cứ đợi tớ ở đây, để tớ vào
trong thanh toán hoá đơn."
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Thương Khiết đi vào bên trong, dọc đường còn lầu bầu: "Thiệt là đáng
kiếp cậu một đời bị ức hiếp, gan còn nhỏ hơn lỗ kim." Hà Lệ Chân cười cười
với cô ấy, vuốt vuốt quần áo, đeo túi xách vào, rồi bước qua bên tiệm tạp hoá
định mua một chai nước.
Tiệm tạp hoá không lớn, cô lấy một chai nước từ trong tủ lạnh, sau đó ra
quầy tính tiền. Người bán hàng là một cô gái, tuổi tác không lớn, vừa scan
chai nước vừa ngó di động đặt trên bàn, trên màn ảnh đang chiếu một bộ
phim. Cửa vang lên một tiếng "chào mừng quý khách," có người bước vào,
Hà Lệ Chân đang còn cúi đầu lục ví tìm tiền, nghe thấy tiếng động, ngước
mắt nhìn lên theo phản xạ.
Người bước vào thuộc phái nam, tuổi còn rất trẻ, cậu ta nhìn thấy Hà Lệ
Chân, cũng thoáng khựng lại, sau đó bước tới quầy tính tiền, vứt xuống tờ 10
đồng. "Hồng Tháp bao mềm."
Hà Lệ Chân vừa nghe giọng này, bàn tay đang moi tiền khựng lại.
Vừa rồi ở trong căn phòng kia, cô luôn cúi gằm đầu chả nhìn ai, nhưng cô
đã nghe thấy giọng nói của người vừa lên tiếng. Ngay sau đó Hà Lê Chân
càng cúi gằm đầu xuống hơn, vội vàng đổ hết những đồng tiền cắc lên quầy
mong sao tính tiền lẹ lẹ rồi đi cho mau.
"Không quay vào nữa?"
Hà Lệ Chân nghe cậu ta hỏi.
Giọng của cậu rất tuỳ ý, so với cô, cậu thoải mái hơn nhiều.
Hà Lệ Chân ừ rất khẽ một tiếng theo phép lịch sự, sau đó cầm chai nước
uống, cắm mặt đẩy cửa tiệm, gần như là bỏ chạy ra khỏi đó.
Vạn Côn nhìn theo bóng lưng của cô, quay qua cô bé thu ngân nhận lấy
bao thuốc lá của mình, bóc giấy bọc, lắc ra một điếu.
"Mượn chút lửa."
Cô bé phục vụ cuối cùng cũng hoàn hồn lại từ bộ phim đang chiếu trên di
động, ngẩng đầu lên nhìn cậu một cái, sau đó lấy một chiếc bật lửa đưa cho
cậu. Vạn Côn đốt thuốc, hít sâu vào một hơi, sau đó chậm rãi phả ra.
Cậu trả lại bật lửa cho cô bé thu ngân, cô bé nhìn cậu, nói: "Cho anh đấy."
Vạn Côn cười cười, "Cảm ơn."
Hà Lệ Chân bỏ chạy ra ngoài, đứng đợi ở bên cạnh chiếc xe của Thương
Khiết, không lâu sau, Thương Khiết ra, nhìn thấy cô lại cằn nhằn, "Đứng xa
lắc nhìn chả thấy bóng người đâu, cậu trốn ở trong bóng tối chỗ này định giả
làm quỷ à."
Hà Lệ Chân biết Thương Khiết đang bực mình, vuốt đuôi theo cô ấy, "Giả
làm quỷ cũng đâu doạ được cậu nà."
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Thương Khiết hừ một tiếng, mở cửa xe ra, "Lên xe, tìm chỗ khác ăn cơm,
đói chết tới nơi rồi."
Hà Lệ Chân đi vòng qua bên kia, lúc đang đi, cô lơ đễnh ngó về phía cửa
tiệm tạp hoá. Dưới ánh đèn trắng trước cửa tiệm, có một bóng người ngồi
xổm, đang còn hút thuốc. Đêm nay không có gió, khói chậm rãi lan toả, lãng
đãng bay lên cao, cuối cùng hoà vào với ánh đèn neon màu trắng xanh xao,
biến mất trong bóng đêm. Bóng người của cậu dưới ánh đèn neon trông mờ
mờ ảo ảo, tựa như chỉ trong một giây kế tiếp sẽ biến mất không vết tích.
Hà Lệ Chân chỉ liếc mắt nhìn, rồi quay đầu leo lên xe.
Trên xe, Hà Lệ Chân hỏi Thương Khiết: "Trước đây cậu cũng ghé chỗ này
sao?"
Thương Khiết ừ một tiếng, "Không nhiều lần lắm."
Hà Lệ Chân gật gù.
Thương Khiết lái xe, rồi bất chợt cười một tiếng, nói: "Đáng tiếc."
Hà Lệ Chân: "Đáng tiếc gì?"
"Cái em vừa rồi í."
Thương Khiết vừa cười vừa quay qua, nhìn Hà Lệ Chân, nói, "Cậu không
chịu nhìn cho tử tế, cái em trai mà tớ chọn í, mới nhiêu đó tuổi đầu mà thật
thú vị." Cô ấy vừa nói vừa chậc chậc mấy tiếng, vẫn còn đang ôn lại lưu
luyến.
"Huống hồ là cặp đùi dài kia, còn trẻ như thế, sao lại đã săn chắc đến
vậy."
Hà Lệ Chân nghe đến há hốc miệng không biết nói sao: "Thương Khiết!"
"Ôi trời, được rồi được rồi, không nói nữa." Thương Khiếc lắc lắc cổ, nhìn
hai bên đường, "Muốn ăn gì?"
Hà Lệ Chân hơi tức giận, ngồi thu mình trong ghế, "Ăn gì cũng được."
Thương Khiết quay qua nhìn cô, đẩy vai cô một cái, "Đã bảo không nói
nữa rồi mà, nào, vui lên đi, mai tớ đi rồi, đừng hầm hầm nữa."
Hà Lệ Chân ngồi thẳng dậy, "Mai đi rồi sao?"
"Ờ." Thương Khiết nói: "Về lại dưới quê có chút chuyện cần thu xếp, cậu
á, khi nào thì đi."
"Đợi thủ tục và tài liệu được thu xếp ổn thoả thì sẽ đi, đại khái chắc
khoảng một tuần, tớ muốn thu xếp sao cho thật lẹ." Cô nói, "Có thể kịp với
ngày khai giảng đầu thu là được."
Thương Khiết nói: "Nói với gia đình xong xuôi rồi?"
"Nói rồi."
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"Tới đó ở đâu, tìm được chỗ chưa?"
"Chưa." Hà Lệ Chân nói, "Tớ đã đặt vé xe ngày mai, tới xem trước đã, tớ
định thuê nhà ở khu vực quanh trường học.
"Tìm một tấm bạn trai đi."
"Ừ... Hả?"
Hà Lệ Chân quay đầu qua nhìn Thương Khiết, Thương Khiết trêu cô:
"Tìm một tấm bạn trai trị giùm cậu cái bịnh quê mùa, coi cái mặt gái quê của
cậu kìa." Hà Lệ Chân không phải mới bị cô ấy nói lần đầu, bĩu môi, coi như
chưa nghe.
"Cần tiền không?" Thương Khiết bất chợt hỏi.
"Cái gì?" Hà Lệ Chân nhìn Thương Khiết đang chăm chú lo lái xe, hiểu ý
của cô ấy, lắc đầu nói, "Không sao, chưa cần."
Thương Khiết đậu xe lại trước một tiệm lẩu, nói: "Gặp khó khăn gì thì nói,
đừng khách sáo với tớ."
"Biết mà, phú bà." Hà Lệ Chân nói đùa.
Đậu xe xong xuôi, hai người cùng nhau bước vào trong tiệm lẩu, vừa ăn
vừa trò chuyện mãi đến khuya.

Chương 3

V

é xe của Hà Lệ Chân là vào giữa trưa ngày hôm sau, cô thức dậy sớm,

thu dọn hết mọi thứ ở ký túc rồi sau đó đặt bánh mì nhân xúc xích đã mua sẵn
từ hôm qua vào trong ba lô, chuẩn bị để ăn dọc đường.
Dương Thành là một thị xã cấp huyện thuộc khu vực quản lý của thành
phố P, diện tích không tính là rộng lớn, đại khái quãng 70 vạn nhân khẩu.
Lần đầu tiên Hà Lệ Chân tới đây đã có tra ra một số thông tin trên mạng,
nhưng những thông tin đọc được đem so với tận mắt chứng kiến bao giờ cũng
có những khác biệt. Đầu tiên là cô ngồi xe khách, sau đó thì gọi taxi, dọc
đường luôn nhìn ra ngoài cửa sổ.
Dương Thành vào những năm 0x phát triển rất nhanh chóng, nhưng nhìn
vào thì chỉ toàn là bất động sản và công trường kiến thiết, dọc đường xe chạy
ngang, ngó đâu cũng có thể thấy những công trường đang được được rào lại.
Công trường nhiều lên thì môi trường khó tránh bị ảnh hưởng. Trong xe taxi
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không có điều hoà, nhưng Hà Lệ Chân cũng không dám mở cửa sổ ra để ăn
bụi vào mặt. Tuy nhiên, cho dù đã thấy dọc đường, tâm lý cũng đã có sẵn
chút chuẩn bị, đến lúc Hà Lệ Chân ngồi xe tới được trường cấp 3 Trung Nhị
của Dương Thành, vẫn không khỏi bị sốc một phen. Trong trí nhớ của cô, cô
chưa từng gặp một trường học nào te tua như vầy.
Lúc đứng nhìn nó từ khoảng cách năm, sáu chục mét, Hà Lệ Chân đã có
thể cảm nhận được bầu không khí đậm vẻ đổ nát, tựa như căn nhà cũ kỹ 18
năm trời chưa có ai vào ở, tự nó cũng sẽ có mùi như vậy. Hà Lệ Chân bước
tới trước cổng trường, không một bóng người. Trong căn phòng của bảo vệ,
căn bản là chả có ai. Cổng trường cũng không đóng, cứ để mở toang, như
đang hoan nghênh quan khách bốn phương. Trước cổng là một tấm biển, trên
đó sơn bốn chữ "Dương Thành Trung Nhị." Chữ vốn phải là màu đen, nhưng
do đóng một lớp bụi rõ dày, giờ đây toàn bộ nhìn xám xịt. Hà Lệ Chân đứng
trước cổng trường, đắn đo không biết có nên tiến vào trong.
Lúc này, từ phía trong trường có vài người bước ra, Hà Lệ Chân nhìn bọn
họ, cảm giác có vẻ như là học sinh, nhưng bọn họ không mặc đồng phục của
trường, có một cô bé trong nhóm còn mặc váy mini và trang điểm. Mấy
người đó bá vai bá cổ nhau bước ra khỏi cổng rồi lướt ngang qua Hà Lệ
Chân, Hà Lệ Chân nhìn theo bóng bọn họ đi xa dần, một hồi lâu sau mới
quay người, bước vào trường.
Khuôn viên của trường được bố trí tương đối đơn giản, nằm sâu trong
cùng là dãy lầu các lớp học, bên trái là căng tin, bên phải là sân vận động, sân
vận động gồm có hai sân bóng rổ, một sân bóng chuyền, hiện giờ một sân
bóng rổ đang được chiếm dụng, vài học sinh đang còn chơi banh. Hà Lệ
Chân quan sát cẩn thận, phát hiện mấy nam sinh có lẽ chơi một hồi bị nóng,
toàn mặc áo may-ô chơi.
"..."
Cô nhìn rồi quay đầu đi, máy móc sải bước tiến vào trong dãy lầu học.
Vào tới dãy lầu học mới coi như có chút mùi vị của sách vở. Hiện giờ
đang còn trong kỳ nghỉ hè, trường không có nhiều người, Hà Lệ Chân lên tới
lầu ba, tìm tới được văn phòng của khối lớp 12, gõ cửa, bên trong có người
bảo cô vào.
Văn phòng rất nhỏ, nhét 6,7 chiếc bàn làm việc, trên bàn đặt từng chồng
từng chồng sách giáo khoa và tập vở. Hiện giờ trong văn phòng chỉ có hai
người, một nam một nữ, người phụ nữ đang còn chơi game trên mạng, người
đàn ông ngẩng đầu lên nhìn cô.
"Cô là..."
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"À, chào thầy, tôi là Hà Lệ Chân." Hà Lệ Chân vội vàng gật đầu với anh
ta tự giới thiệu: "Tôi là giáo viên mới tới, trước đó đã gặp mặt thầy chủ
nhiệm Tưởng chào hỏi rồi, hôm nay tới nhìn một chút."
"Giáo viên mới tới?" Người đàn ông đó lật cuốn sổ trong tay, rồi lại nhìn
cuốn lịch ở trên bàn, Hà Lệ Chân phát hiện là cả trong sổ lẫn lịch đều không
ghi chú gì, cô cũng không biết người đàn ông này rốt cuộc đang còn nhìn cái
gì.
Giáo viên nam vẫn còn đang lật sổ tay, người giáo viên nữ đã lên tiếng.
"Trước đây ông Tưởng có nhắc tới một lần."
Hà Lệ Chân và giáo viên nam nào đồng loạt ngó qua, giáo viên nữ buông
chuột ra, quay đầu lại nói: "Tổ ngữ văn đúng không."
Hà Lệ Chân gật đầu, "Đúng vậy."
Giáo viên nam cũng tỉnh ngộ, "À, tôi nhớ ra rồi." Anh ta vỗ tay một cái,
nói với Hà Lệ Chân: "Vậy là đúng rồi, cô là được điều vào trong lớp của
chúng tôi."
"Vậy à? Thầy là"
Giáo viên nam đứng dậy, vuốt vuốt chiếc áo sơ mi đã nhăn nhúm, nói:
"Tôi họ Hồ, tên là Hồ Phi, tôi là thầy chủ nhiệm của lớp 12/6, dạy môn toán.
Cô tới chắc là để thay thế cho thầy Triệu, phụ trách tiết ngữ văn cho ba lớp
12/4, 12/5 và 12/6."
Anh ta nói rồi giơ tay ra, Hà Lệ Chân vội nắm lấy bắt một cái.
"Hôm nay chủ nhiệm Tưởng không có đây." Hồ Phi nói.
"À, không sao, tôi chỉ tới nhìn một chút." Hà Lệ Chân nói, "Tới đây để
chính thức nhận việc thì còn tới 1 tuần nữa lận."
"Ừ, vậy thì cô đi một vòng quanh trường cũng được, làm quen với hoàn
cảnh một chút."
Hà Lệ Chân gật đầu. Sau đó nói thêm vài câu khách sáo, rồi cáo từ.
Lúc đi ra, tâm trạng của Hà Lệ Chân không tệ, văn phòng làm việc tuy cũ
một chút nhỏ một chút, nhưng có cảm giác hai giáo viên kia rất dễ gần. Bước
ra khỏi văn phòng, cô trông thấy một hàng các lớp học dọc theo hành lang.
Đấy là khối lớp 12. Khối lớp 12 à... cho dù đang còn trong kỳ nghỉ, đáng lẽ
cũng phải đang ôn tập chứ. Hà Lệ Chân nghĩ vậy, bước về phía đó. Kết quả là
từ đầu tới cuối dãy, ngoại trừ vài học sinh đang còn ngủ trong lớp, chả thấy
một ai học hành gì. Hà Lệ Chân đi một vòng, rồi lặng lẽ xuống lầu, ra về.
Ra khỏi trường, cô gọi một cú điện thoại liên lạc với người môi giới nhà,
một lát sau, người môi giới lái xe gắn máy tới, đưa cô đi coi 3,4 căn hộ.
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Trung Nhị của Dương Thành tạm coi như nằm ở vị trí gần trung tâm thành
phố, không dễ tìm nhà, hơn nữa giá nhà ở đây cũng không rẻ, một chỗ mà
bao gồm điện nước gộp lại, đại khái phải đâu đó một ngàn đồng. Hà Lệ Chân
ưng một căn hộ khá gần trường học, 1 phòng khách 1 phòng ngủ 1 phòng
tắm, khoảng 40 m2, mới được tu sửa lại, trông khá sạch sẽ, chỉ là nằm ở tầng
trệt, hơn nữa lại không phải căn hộ biệt lập, mà xây theo kiểu chung cư, một
dãy nhà chung cư gồm có 5,6 căn hộ, đều là tầng trệt.
"Ở ngay tầng trệt liệu có gặp ruồi bọ không?" Hà Lệ Chân hơi lo lắng hỏi.
"Ruồi bọ ở đâu chả có." Người môi giới nói, "Quét dọn nhà sạch sẽ một
chút, đừng để thức ăn thừa nằm quanh nhà là được. Hoàn cảnh nơi này rất tốt,
hơn nữa rất yên tĩnh, mấy người ở trong mấy căn hộ kia đều là người già, đã
ở đây mười mấy năm rồi."
Hà Lệ Chân gật gù, nói: "Để tôi suy nghĩ thêm một chút, trễ lắm là ngày
mai sẽ trả lời cho anh."
"Vậy cô mau mau lên nhé." Người trung gian nói, "Kiểu căn hộ này rất
đắt khách, hơn nữa lại mới được tân trang, tôi không giữ được lâu cho cô
đâu."
"Được rồi, cảm phiền anh vậy."
Hà Lệ Chân lại đi coi thêm mấy căn nữa, cuối cùng vẫn cảm thấy căn đầu
là tốt nhất, giao tiền đặt cọc, ba ngày sau sẽ ký hợp đồng.
Hành lý của Hà Lệ Chân thực sự rất ít, dọn nhà khá tiện lợi, một chiếc va
li lớn có thể chứa được hết thảy, lúc xách vào tới trong sân, có một thím nọ
trông thấy, lên tiếng chào hỏi cô.
"Mới dọn tới à?"
Hà Lệ Chân gật đầu, "Dạ, chào thím."
"Ờ." Bà thím già kia mặc bộ đồ ngủ in hoa, tay đang cầm chiếc quạt phe
phẩy, "Mới tu sửa lại thì nhớ để cửa sổ mở, cho mùi bay đi bớt."
"Dạ vâng, cháu cảm ơn."
Hà Lệ Chân quét dọn căn hộ mới hết một ngày, cuối cùng mệt đến mỏi
lưng nhức hông, nằm sõng soài trên giường phản cứng, chăn cũng không
buồn đắp đã ngủ mất. Hôm sau tỉnh dậy cả người rã rời. Hai hôm sau nữa, Hà
Lệ Chân nhận được điện thoại từ trường học, hết thảy mọi thủ tục và tài liệu
đã được xử lý xong xuôi, ngày mai cô phải tới trường nhận việc. Hà Lệ Chân
gác điện thoại, ngồi trên chiếc ghế trong phòng khách, nhìn ánh nắng rực rỡ ở
bên ngoài, trong lòng cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm.
Tất cả mọi việc đều rất thuận lợi, Hà Lệ Chân nghĩ, những gì nghe nói về
"cuộc sống mới" chắc có lẽ chính là như thế này, khiến cho ta vạn phần mong
đợi.
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Ngày Hà Lệ Chân tới nhận việc chỉ còn cách ngày khai giảng 3 hôm,
trong trường đã lục tục có học sinh quay về.
Dương Thành Trung Nhị là một trường trung học hạng bét, không ngừng
cố gắng thể hiện bản chất "tệ hại" của mình ở mọi khía cạnh. Tài nguyên
trong trường khan hiếm, nguyên khối lớp mười hai tổng cộng có sáu lớp, thầy
cô dạy ba môn chính Toán-Văn-Anh gộp lại chưa tới mười người, mà tổ dạy
ngữ văn tổng cộng gồm hai người, cô giáo dạy lớp 12/1, 12/2, 12/3 là một
người có kinh nghiệm dày dặn, quãng ngoài bốn mươi, tên là Lưu Dĩnh.
"Đã chuẩn bị chưa." Bàn làm việc của Lưu Dĩnh ngay kế bên bàn làm việc
của Hà Lệ Chân, cô ta đưa lịch trình dạy học cho Hà Lệ Chân.
Hà Lệ Chân nói: "Dạ, em đã chuẩn bị từ rất nhiều ngày nay rồi."
Lưu Dĩnh ngẩng đầu nhìn cô một cái, trên khuôn mặt một người phụ nữ
bốn mươi mấy tuổi, khó giấu được nét phong sương, cô ta đeo một cặp kính
mắt rất lớn gọng thô, cũng không che được hết những nếp nhăn trên mặt.
"Vậy thì được, tiết đầu tiên của em là lớp 12/6 đấy." Lưu Dĩnh nói, "Ráng
thích ứng một chút đi."
"Dạ vâng."
Hôm khai giảng, Hà Lệ Chân dậy rất sớm, hứng khởi chạy tới trường.
Không biết có phải là do vẻ lạnh lẽo tiêu điều ban đầu của ngôi trường này
đã để lại ấn tượng quá sâu trong cô hay không, hôm nay giữa một đám đông
học sinh kéo nhau tới, lại còn mặc đồng phục, khiến cho Hà Lệ Chân mang
cảm giác rưng rưng. Cô theo học sinh bước qua cổng trường. Lễ khai giảng
được cử hành ở sân vận động, tuy đã vào tháng Chín, nhưng hôm ấy trời vẫn
còn nóng lạ thường, học sinh bị đứng dưới ánh nắng thiêu đốt, chẳng mấy
chốc bắt đầu lơ đễnh, nghiêng bên này ngả bên kia, sau đó tới giữa chừng,
hơn nửa số học sinh đều ngồi luôn xuống đất, có mấy cô nữ sinh sợ cháy
nắng, cởi luôn áo đồng phục ra đắp lên đầu. Các thầy cô chủ nhiệm lớp và vài
giáo viên khác lúc đầu nhắc nhở cho có vẻ, sau đó cũng mặc kệ.
Hiệu trưởng của trường là một người đàn ông năm mươi mấy tuổi, trước
đây lúc họp giáo viên trong trường, Hà Lệ Chân đã từng gặp một lần, trong
buổi họp đó lời phát ngôn của ông ta rất yếu ớt tẻ nhạt, hiện giờ trong một
buổi lễ khai giảng kiểu này, ngay cả đến Hà Lệ Chân cũng cảm thấy buồn
ngủ rũ người.
Cuối cùng lết được đến kết thúc, Hà Lệ Chân vội vàng chạy vào nhà vệ
sinh rửa mặt cho tỉnh táo lại để còn lo đi dạy tiết đầu tiên.
Làm cô giáo chính là ước mơ từ bé của Hà Lệ Chân, cô rất yêu thích trẻ
em. Hà Lệ Chân nhìn người trong gương, mấp máy miệng, khẽ nói một tiếng
"cố lên," sau đó ôm sách đi về phía lớp 12/6.
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Đi trong hành lang, ý nghĩ của Hà Lệ Chân bay nhảy trong đầu. Trước đó
Hà Lệ Chân có đụng mặt cái cô giáo ngồi chơi máy vi tính tên là Bành Thiến,
cô ấy đã nói với Hà Lệ Chân, trường này chia lớp theo điểm thành tích, thành
tích càng tệ thì càng nằm ở trong mấy lớp cuối.
"Nhưng mà thật ra thì giữa lớp 12/5 và 12/6 không khác nhau mấy." Bành
Thiến nói, "Dù sao thì số điểm vốn cũng chỉ quyết định vị trí, chả ai coi
thường được ai."
Hà Lệ Chân vừa đi vừa thắc mắc lung tung cho đến khi tới lớp 12/6, vừa
định gõ cửa, mới nhận ra mình đã là giáo viên rồi, hơi ưỡn ngực, sải bước
tiến vào. Đứng trên bục giảng, Hà Lệ Chân thu toàn bộ học sinh trong lớp
vào trong mắt.
Ngày đầu đấy mà, học sinh vẫn còn rất nể mặt, không nói chuyện, sau khi
Hà Lệ Chân bước vào đều đồng loạt quay lên nhìn cô. Hà Lệ Chân hơi cảm
thấy căng thẳng, cô như trốn tránh, cúi đầu xuống, mở danh bạ ra, sau đó phát
hiện bản thân còn chưa tự giới thiệu gì cả, lại cố tỏ vẻ chấn định, ngẩng đầu
lên. Cô đằng hắng một tiếng, nói với học sinh ở phía dưới: "Chào các em, cô
tên là Hà Lệ Chân." Cô nói rồi xoay người tự viết tên mình lên bảng đen. "Là
ba chữ này, cô là giáo viên ngữ văn mới của các em, trước đó... " Hà Lệ Chân
vốn định nói trước đó thầy Triệu có chút việc phải rời đi, nói giữa chừng rồi
mới phát hiện học sinh đều đang nhìn cô một cách rất thờ ơ, cô liền cảm thấy
điều này cũng không cần phải nói tiếp làm gì.
"Ừm, một năm tới đây, cô sẽ là người dạy môn ngữ văn cho các em."

Chương 4

H

ọc sinh vẫn không hề có chút phản ứng, Hà Lệ Chân nói: "Vậy các em

tự giới thiệu bản thân một chút đi nhé, ngắn gọn thôi, để cho cô biết mặt các
em."
"HAizzz...." Học sinh cuối cùng cũng coi như có phản ứng, than một tiếng
chán chường, vài nam sinh ngồi hàng chót còn la lên: "Đừng mà, làm đi làm
lại hoài rồi, điểm danh phát là biết mặt liền."
Cậu ta vừa nói xong, cả lớp nhao nhao hùa theo, Hà Lệ Chân cảm thấy
tình hình có vẻ như đang thoát khỏi tầm kiểm soát của mình, vội vàng vỗ tay
mấy cái, cả lớp lấy lại trật tự.
"Đều không muốn tự giới thiệu một chút sao?" Cô hỏi.
www.vuilen.com
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"Không muốn" Học sinh đồng loạt đáp lời.
"Thế thì điểm danh vậy." Hà Lệ Chân thấy đám học sinh phản đối dữ quá,
mở danh bạ ra bắt đầu điểm danh, "Cô gọi tên em nào thì em đó đứng lên, để
cô biết mặt nhé.""Khương Hân."
"Có mặt"
"Tống Gia Lập."
"Có mặt"
"..."
Mỗi lần Hà Lệ Chân gọi tên xong thì ngẩng đầu lên nhìn.
"Ngô Nhạc Minh."
"Vắng mặt!" Một nam sinh lớn tiếng trả lời, những học sinh khác cười ồ.
Hà Lệ Chân thoáng sửng sốt, ngẩng đầu lên, "Vắng mặt?"
Một nữ sinh đang nằm bò trên chiếc bàn ở hàng đầu biếng nhác lên tiếng:
"Anh Côn không tới thì ảnh cũng sẽ không tới đâu."
Anh Côn?
Hà Lệ Chân cúi đầu, trong danh bạ chỉ còn lại một cái tên cuối cùng, xếp
sau tên của Ngô Nhạc Minh.
"Vạn Côn."
"Cũng vắng mặt luôn." Nam sinh kia lại nói.
Hà Lệ Chân ngẩng đầu nhìn cậu ta, "Vì sao vắng mặt?"
"Ai biết được." Một học sinh khác nói, "Ngày đầu thôi mà, dù sao thì cũng
chả có gì."
Hà Lệ Chân nhíu mày, không hỏi thêm nữa, "Bắt đầu học thôi."
Giảng bài, Hà Lệ Chân tiến vào trạng thái, càng giảng càng suông. Học
sinh phía dưới cũng tiến vào trạng thái, càng nghe càng buồn ngủ.
Đến nửa sau của tiết học, học sinh ai ngủ lo ngủ, ai ăn vụng cứ ăn vụng.
Nhưng Hà Lệ Chân không phê bình gì cả. Thứ nhất, đây là lần đầu tiên cô
đứng lớp, trong lòng mang áp lực, không muốn gây với học sinh để đôi bên
không vui. Thứ hai, bởi vì Hà Lệ Chân không muốn dạy lố giờ, cho nên trước
đó khi cô soạn giáo án, đã phân chia tất cả thời gian một cách rất tỉ mỉ, vốn là
không còn một phút dư nào để đi phê bình học sinh.
Lúc chuông cuối giờ học vang lên, có vài chiếc di động trong lớp cũng đổ
chuông theo, khá nhiều học sinh đã để đồng hồ báo thức cho kịp tan lớp.
Trong tiếng nói cười rôm rả của học sinh, Hà Lệ Chân ôm sách vở rời đi.
Tiết học đầu tiên, cảm tưởng của Hà Lệ Chân không biết nói làm sao.
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Về tới văn phòng, chạm mặt Hồ Phi đang chuẩn bị đi dạy, cô tranh thủ
chút thì giờ nói với anh ta: "Thầy Hồ, có hai học sinh vắng mặt."
Hồ Phi chả buồn ngẩng đầu lên, nói: "Ngô Nhạc Minh và Vạn Côn?"
"Thầy biết rồi ạ?"
"Ừ." Hồ Phi tốt bụng giải thích cho cô nghe, "Hai đứa này đều ở lại lớp 1
năm, dù sao cũng không định học hành cho đàng hoàng, phụ huynh thì tìm
không ra, xưa nay vốn là trốn học nhiều hơn tới lớp."
Hà Lệ Chân nói: "Vậy thì làm sao tìm được hai em ấy?"
Hồ Phi nhìn cô một cái, nói: "Tìm bọn nó làm gì?"
Hà Lệ Chân chợt ý thức được Hồ Phi mới là thầy giáo chủ nhiệm, cô nghi
là cách hỏi han này của mình đã vượt quá giới hạn, khiến cho anh ta cảm thấy
phản cảm, nhưng cô còn chưa kịp xin lỗi, Hồ Phi đã rút ra một cuốn sổ tay
nhỏ trong ngăn bàn, đặt lên bàn làm việc của Hà Lệ Chân, nói: "Trong đây có
số điện thoại liên lạc của học sinh trong lớp, nhưng mà hai đứa đó toàn không
có số điện thoại trong nhà, đều là số di động, nếu cô muốn tìm thì thử tìm
xem sao, tôi đi dạy học đây." Sau khi Hồ Phi đi rồi, Hà Lệ Chân cầm cuốn số
nhỏ trong tay, mở ra.
"Tớ khuyên cậu cứ để kệ đi."
Sau lưng vang lên một giọng nói, Hà Lệ Chân ngoái đầu, Bành Thiến
đang ngồi ở chiếc bàn gần đó soi gương. Bành Thiến là cô giáo dạy môn
Sinh, mỗi lần Hà Lệ Chân gặp cô ấy, nếu không phải đang dạo trên mạng thì
là đang soi gương.
Do bởi Bành Thiến cùng tuổi với Hà Lệ Chân, cho nên Hà Lệ Chân nói
chuyện với cô ấy cảm thấy khá thoải mái, hiện giờ đã vào giờ học, trong văn
phòng chỉ còn lại hai người bọn họ, Hà Lệ Chân bước đến gần, hỏi Bành
Thiến, "Ý cậu là gì, tại sao không nên đi lo?"
Bành Thiến nhìn gương day day mắt, nói: "Cậu mới tới, thừa tinh lực thì
có thể hiểu được, nhưng mà có một số học sinh, thực sự không nên quản lý."
Cô ấy day mắt xong, quay đầu lại nói với Hà Lệ Chân: "Cậu mới tới nên
không biết rõ tình hình, hai tên này vắng mặt chính là điều tốt, có mặt trái lại
mới phiền, nhất là Vạn Côn."
Hà Lệ Chân nói, "Chỉ là học sinh mà thôi, phiền cái gì chứ." "Mà thôi?"
Bành Thiến trợn mắt thật to, cảm thấy cô giáo mới tới này đúng là thiếu
thông tin, cô ấy liền giúp Hà Lệ Chân cập nhật tin tức cho thật đầy đủ một
phen.
"Năm ngoái trong kỳ thi cuối học kỳ, nó gây sự với thầy Diêm trong ban
giáo vụ, bị bắt ra ngoài lớp răn dạy cả nửa buổi, sau đó nó vào trong lớp đặt
tay xuống bàn một cái, kết quả cậu đoán xem chuyện gì xảy ra."
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Hà Lệ Chân lắc đầu, "Chuyện gì xảy ra."
Bành Thiến mở hai tay, "Cả lớp bỏ thi."
"Hả?" Hà Lệ Chân lần đầu tiên nghe có chuyện như thế này, ngạc nhiên
hỏi: "Bỏ thi?"
"Đúng vậy, mà không thể nào ghi gì xuống sổ về nó được, tại con người ta
vốn đâu có nói gì đâu, đặt tay lên bàn không được sao."
Hà Lệ Chân đang ôn lại những phim truyện đã từng xem qua, nói: "Em đó
là thủ lĩnh trong trường? Ai cũng đều nghe lời em ấy?"
"Cũng không tính thế, kiểu trường của chúng ta, những băng nhóm nho
nhỏ của học sinh thì chắc chắn là có, nhưng thật sự thì Vạn Côn không dính
gì tới mấy trò này."
"Vì sao?"
"Bởi vì nó cũng không có mặt ở trường được mấy ngày." Bành Thiến nói,
"Cái tên Ngô Nhạc Minh luôn luôn đi theo nó, hai đứa đó cũng không biết
làm trò gì ở bên ngoài nữa. Trong đám học sinh thì lưu truyền rất nhiều tin
đồn về Vạn Côn."
"Tin đồn gì vậy?"
"Nói nhà nó rất giàu á, trong nhà làm ăn buôn bán lớn sao sao đó."
Hà Lệ Chân nhún vai một cách khoa trương, "Ồ."
"Dù sao không có mặt ở trường để gây sự là được, trường cũng nhắm một
mắt mở một mắt với tên đó." Bành Thiến lại quay qua soi gương tiếp, "Cho
nên mới bảo cậu, tốt nhất để kệ đi."
Hà Lệ Chân vẫn còn bận tâm về một điểm khác. "Nhưng mà em ấy cứ
không đi học thì điểm đánh giá về giáo viên và thành tích của giáo viên cũng
sẽ bị ảnh hưởng thì sao."
"Cái đó đành chịu thôi." Bành Thiến nói, "Chỉ có thể trách cậu xui xẻo, bị
đẩy vào trong lớp đó, cậu nhìn thầy Hồ xem, thầy ấy đã thích ứng được rồi."
Hà Lệ Chân quay về chỗ ngồi của mình, mở cuốn sổ ra, tên của Vạn Côn
nằm sau chót, phía trên có một hàng số di động. Cô ngồi nghĩ nửa buổi, nghĩ
lâu đến độ nhớ nằm lòng dãy số, cuối cùng cô đóng cuốn sổ lại, cất trở về chỗ
cũ. Giờ làm việc của giáo viên khá ổn định, hơn nữa Dương Thành Trung
Nhị là một trong những trường cấp 3 hiếm hoi có tiết tự học buổi tối hoàn
toàn do tự nguyện. Loại trường như thế này, "tự nguyện" tự học vốn đồng
nghĩa với miễn học.
Năm rưỡi chiều tan trường, học sinh đều chạy mất hút, tới sáu giờ, giáo
viên cũng ra về hết sạch.
Hà Lệ Chân đeo túi xách đi bộ về nhà, dọc đường đầu toàn là dãy số kia.
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Thật ra Hà Lệ Chân biết, mình chỉ là cố bám theo nguyên tắc, không biết
tuỳ cơ ứng biến.
Nhưng mà cũng không còn cách nào khác, cô là giáo viên mới, rất sợ
thành tích của lớp mình không tốt, hai học sinh mà không đi học không thi
kiểm tra, thành tích trung bình sẽ chịu ảnh hưởng lớn. Về tới nhà, Hà Lệ
Chân ăn cơm tới giữa chừng liền buông đũa, quyết định vẫn nên thử một
phen. Cô lấy di động ra, gọi một cú điện thoại cho Vạn Côn.
Điện thoại rất nhanh có người bắt.
"Ai đó?"
Đầu dây bên kia hơi ồn ào nhốn nháo, giọng nói trong máy nghe như hơi
bị nén xuống. Hà Lệ Chân: "Xin chào, có phải Vạn Côn không?"
"Ừ." Bên kia đáp một tiếng, "Ai đây?"
Hà Lệ Chân nói: "Tôi là giáo viên ngữ văn của em."
"..."
Đầu dây bên kia yên lặng hồi lâu, Hà Lệ Chân tưởng là cậu chưa nghe rõ,
"A lô? A lô? Có nghe tôi nói không?" Âm thanh tạp nhạp trong máy chợt
giảm bớt đi rất nhiều, hình như đối phương đã tới chỗ yên tĩnh hơn.
"Giáo viên ngữ văn?" Giọng của Vạn Côn nghe có vẻ như đang buồn
cười. "Giáo viên ngữ văn ở đâu ra?"
Hà Lệ Chân nói: "Tôi là giáo viên ngữ văn của lớp 12/6, không phải em là
học sinh của lớp 12/6 sao?"
Vạn Côn ngồi xổm chỗ bậc thềm trước cửa của Tú Quý hút thuốc, không
nhanh không chậm nói: "Giáo viên ngữ văn của em là đàn ông mà"
"À... " Hà Lệ Chân vội vàng nói, "Là thế này, thầy Triệu có việc nên
không thể tiếp tục dạy lớp các em nữa, tôi là giáo viên ngữ văn mới tới, tôi họ
Hà."
Vạn Côn không nói gì, Hà Lệ Chân lại nói: "Ừhm, hôm nay là ngày khai
giảng, tại sao em không đến trường vậy?"
Vạn Côn cười một tiếng, nói: "Hôm nay khai giảng sao? Em quên mất."
Hà Lệ Chân nhíu mày, cô cảm nhận được rõ ràng Vạn Côn không thật sự
quên, chỉ là đang ứng phó với cô mà thôi. Giọng của cô trở nên nghiêm túc,
"Ngày mai em có thể đến trường đi học được không, còn có Ngô Nhạc Minh
nữa."
Vạn Côn nói: "Không biết đâu à."
Hà Lệ Chân âm thầm nghiến răng, nói: "Tôi không cần biết yêu cầu của
giáo viên trước đây đối với các em là gì, nhưng tiết học của tôi thì bắt buộc
phải có mặt, không thì"
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Vạn Côn ngước đầu nhìn bóng đêm xám xịt, nói rất hờ hững: "Không thì
thế nào."
Hà Lệ Chân nghĩ hồi lâu, cuối cùng do kinh nghiệm quá hạn chế, chỉ có
thể doạ nạt như đang doạ học sinh cấp 1: "Không thì tôi sẽ báo cho phụ
huynh của em biết."
Đầu dây bên kia im lặng rất lâu, Hà Lệ Chân chỉ có thể nghe từng tiếng
thở truyền lại. Sau cùng, cô nghiêm túc đợi xong xuôi thì Vạn Côn lạnh lùng
cười khẩy một tiếng, giụi tắt điếu thuốc, cúp điện thoại.
"..." Hà Lệ Chân buông di động xuống, bất lực ngồi trên ghế. "Sao cứ có
cảm giác mình không có chút uy nghiêm nào cả... " Hà Lệ Chân tự lẩm bẩm,
"Có phải là do giọng nói quá nhỏ nhẹ..."
Kết quả, ba ngày sau đó, Vạn Côn và Ngô Nhạc Minh vắng mặt liên tiếp,
Hà Lệ Chân cảm nhận được sâu sắc thế nào là năng lực hữu hạn, cũng không
gọi điện thoại nữa.
Cuối tuần, Hà Lệ Chân tới tiệm chuyên bán đồ gia dụng, do nhà mới thuê,
trong nhà còn thiếu rất nhiều đồ, Hà Lệ Chân mua một chiếc giá sách, một
chiếc bàn máy tính, một chiếc ghế sô pha, và nhiều món linh tinh khác. Tiệm
bán đồ thu xếp cho một công ty giúp cô vận chuyển đồ về, may là ở tầng trệt,
chuyển đồ vào rất tiện.
Cuối tuần hiếm hoi lắm mới rảnh rỗi, Hà Lệ Chân vốn định ngủ nướng,
kết quả bắt đầu từ bảy giờ sáng phía ngoài sân đã có người nói chuyện.
Căn hộ của Hà Lệ Chân tầng trệt, hơn nữa nằm kẹt ở giữa, bên trái nhà cô
là gia đình thím Trương, bên phải là gia đình thím Lý, mới sớm tinh mơ hai
bà thím này chia nhau ra đứng ngay trước cửa nhà, người thì vo đồ, người thì
nhặt rau, sau đó gọi với qua nhau nói chuyện trên trời dưới đất.
Hà Lệ Chân bị kẹt ở giữa sống không bằng chết.
Cô lăn lộn trên giường một hồi, thật không cách nào nhắm mắt ngủ được
giữa những tiếng nói quang quác đặc chất miệt vườn nữa, dứt khoát ra khỏi
giường soạn giáo án.
Thứ Hai đi làm, Hà Lệ Chân quen đường quen nước tới văn phòng, trước
tiên là chỉnh lý lại đồ đạc của mình, sau đó xuống lầu tham dự nghi thức chào
cờ.
Đã lâu lắm rồi không tham dự nghi lễ này, Hà Lệ Chân đứng trong hàng
ngũ giáo viên, từ xa đã trông thấy trên khán đài có hai tay kéo cờ đang đứng
ngáp. Nghi thức này cũng đồng nhất với phong cách nửa vời của Trung Nhị
qua loa cho có. Giáo viên, học sinh muốn tới lúc nào thì tới, lá cờ nhìn giống
như cả nửa năm chưa được giặt, nắng chiếu lên liền thành màu thịt ôi nằm
trên thớt. Lá cờ được hai tay kéo cờ mặc sức lo kéo phần mình, kéo lên tới
trên ngọn, mọi người lí nhí hát bài quốc ca xong, OVER.
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Hà Lệ Chân nhìn phát chán, không nhịn được ngáp một cái.
Ngay lúc này, có một nam sinh đứng ở lớp phía sau lưng bất chợt la lớn:
"Anh Côn!"
Hà Lệ Chân âm thầm giật mình, quay phắt ra sau, trông thấy từ phía xa
thật xa có hai người đã bước qua cổng trường, đang còn đi về dãy phòng học.
Khoảng cách quá xa, không nhìn rõ mặt mũi, Hà Lệ Chân chỉ thấy hai
bóng người đó vừa cao vừa lớn, chả ai mặc đồng phục. Cũng chưa đợi cô kịp
nhìn thêm vài lần, hai người đó đã khuất dạng trong dãy lầu học.

Chương 5

V

ạn Côn và Ngô Nhạc Minh?

Trong đầu Hà Lệ Chân xuất hiện hai cái tên này. Cô còn đang định nhìn
kỹ hai bóng người kia lần nữa, giáo viên đứng sau lưng vỗ vỗ cô, "Làm gì thế
hả? Đội ngũ đã giải tán rồi."
"À..... à....." Hà Lệ Chân cười cười với giáo viên đó, rồi theo đám người
tiến về dãy phòng học.
Hà Lệ Chân quay về văn phòng, mở thời khoá biểu của mình ra, chiều nay
có tiết ngữ văn của lớp 12/6.
Cô ngồi ở chỗ của mình soạn giáo án, chuông của tiết đầu tiên vang lên,
thầy chủ nhiệm lớp 12/6 cau mày bước vào. Bành Thiến ngước lên từ gương,
cười nói với anh ta: "Sao rồi thầy Hồ, sứt đầu mẻ trán hả?"
Hồ Phi xua xua tay, "Thôi đừng nhắc, tôi thật không biết thứ học sinh này
tới trường còn có ý nghĩa gì nữa."
Hà Lệ Chân xen vào hỏi một câu: "Thầy Hồ, sao thế?"
Hồ Phi ngồi ở bàn mình uống nước, Bành Thiến nói với cô: "Vạn Côn và
Ngô Nhạc Minh tới lớp, đã biết chưa?"
Hà Lệ Chân nghĩ thầm, quả nhiên là hai người đó.
Bành Thiến ngó bộ dạng của cô như vậy, nói: "Đừng vội, cậu sẽ gặp
chúng nó rất nhanh thôi."
Hồ Phi ngồi bên dằn ly nước thật mạnh xuống bàn, hai cô giáo trong văn
phòng giật bắn mình.
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"Làm cái gì vậy hả thầy Hồ." Bành Thiến nói, "Tức giận đến thế sao."
Hồ Phi quay đầu, chỉ tay ra ngoài cửa nói, "Đợi chút nữa cô đi mà nhìn."
"Nhìn gì?"
Hồ Phi nhấc tay chỉ ra phía ngoài, "Nhìn cổng trường!"
Văn phòng của khối lớp 12 quay về hướng Nam, cửa sổ thông ra sân vận
động, đứng ở hành lang bên ngoài có thể trực tiếp nhìn thấy cổng trường.
Hà Lệ Chân hỏi một cách hồ nghi: "Cổng trường sao cơ?" Cô hơi tò mò,
tự đứng dậy đi ra ngoài cửa. Cô vừa đi thì Hồ Phi vừa giận dữ nói phía sau
lưng: "Không muốn thì đừng tới! Tới rồi là toàn đem theo chuyện xấu, trường
là chỗ để cho chúng nó quậy à!?"
Trong tiếng oán trách của Hồ Phi, Hà Lệ Chân đi ra ngoài hành lang, ngó
qua cánh cửa sổ gần nhất, nhìn ra ngoài.
Trước cổng trường có một đám 5,6 người, bởi khoảng cách quá xa, Hà Lệ
Chân nhìn không rõ mặt mũi bọn họ, nhưng có thể thấy rằng tuổi tác của bọn
họ không lớn, ăn mặc toàn kiểu du côn, đầu tóc nhuộm loạn xạ, có mấy tên
còn đang dựa vào cổng, có mấy tên thì ngồi xổm, giống như đang đợi người.
Dương Thành Trung Nhị không có bảo vệ, đôi khi sẽ có vài trận ẩu đả trong
khuôn viên, đối với sự hiện diện đám người này cũng coi như không.
Hà Lệ Chân quay về lại văn phòng, hỏi Hồ Phi: "Thầy Hồ, mấy người đó
là ai vậy?"
Hồ Phi vẫn còn đang bực, Bành Thiến giải thích cho cô nghe: "Chắc là tới
gây sự. Đều thuộc thành phần bất hảo, trước đây đã từng đánh lộn với đám
Vạn Côn."
Hồ Phi ngồi một bên cười lạnh, "Một lũ rác rưởi học mãi cũng không ra
gì, sớm muộn thế nào cũng quậy thành chuyện lớn, nhốt hết bọn chúng lại!"
Hà Lệ Chân nín thinh.
Nghề nhà giáo này, thời bây giờ càng ngày càng khó làm, hai chữ "trách
nhiệm" quá đỗi nặng nề, cho dù là trường tốt hay trường tồi, đều sợ trông coi
bọn trẻ một hồi sẽ lòi ra đủ thứ vấn đề. Cho nên cũng khó trách được Hồ Phi
vì sao giận dữ như vậy, nói sao đi nữa, anh ta vẫn là thầy chủ nhiệm của lớp
Vạn Côn, nếu như thật sự xảy ra chuyện gì, trách nhiệm chắc chắn rơi vào
đầu anh ta trước tiên.
"Chắc cũng sẽ không có chuyện gì đâu." Bành Thiến an ủi Hồ Phi, "Đã
quậy không biết bao nhiêu lần rồi, đều chưa sao đúng không." Hồ Phi hừ lạnh
một tiếng, ngay lúc đó chuông vào lớp lại vang lên, Hồ Phi cầm sách vở đi
dạy học.
Sau khi anh ta đi rồi, Bành Thiến le lưỡi, nói: "Tính tình của thầy Hồ cũng
càng ngày càng nóng nảy."
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Hà Lệ Chân nói: "Không trách thầy ấy được."
Bành Thiến nhìn Hà Lệ Chân chăm chú, nói: "Mới rồi không phải là tớ an
ủi anh ta, thật sự là không sao đâu." Cô ấy xoay ghế qua, khẽ thì thầm với Hà
Lệ Chân, "Nói cậu nghe, tớ đã từng chính mắt thấy bọn nó đánh lộn, tay nghề
cũng không phải là chỉ chênh nhau một chín một mười."
Bành Thiến nói xong thì ngồi đợi Hà Lệ Chân hỏi thêm chi tiết, kết quả
điều Hà Lệ Chân quan tâm rõ ràng không giống với cô ấy, cô trợn trừng mắt,
"Cậu đã từng thấy? Sao cậu lại không đi can các em ấy chứ!"
"Chậc." Bành Thiến khinh, "Tớ đâu có rỗi hơi."
Hà Lệ Chân lẳng lặng nhìn cô ấy, tay vô thức lật lật hồ sơ liên quan đến
học sinh trong lớp. Bành Thiến nhún vai, nói: "Cái lũ ranh con đó, chắc là coi
phim hơi nhiều, dư thừa hoóc-môn mới kéo nhau đi sinh sự uýnh lộn."
"..."
Hà Lệ Chân bình tĩnh liếc xấp hồ sơ trong tay, trông thấy một trang, bất
chợt sững người, sau đó hỏi Bành Thiến: "Vạn Côn những 20 tuổi lận à?"
"Đúng vậy, nó nghỉ học một năm, rồi lại ở lại lớp 1 năm, thêm vào đó
nhập học muộn." Bành Thiến nói xong, cảm khái một câu, "Nói ra thì chả
biết lớp 12/6 có tính là rất chững chạc không đây, dù gì cũng có nhiều học
sinh ở lại lớp."
"..."
Hà Lệ Chân không lân la nói chuyện thêm nữa, đặt hồ sơ của học sinh qua
một bên, ngồi đọc sách. Còn tới hai tiết học nữa, Hà Lệ Chân nghĩ lan man,
cô cũng sẽ có thể đi gặp mặt cậu học sinh khiến cho thầy Hồ tức giận đến đau
cả đầu.
Nói thật ra thì lúc ấy Hà Lệ Chân không để tâm gì đến Vạn Côn lắm, dù
sao thì cũng là một học sinh trung học trẻ trung sung sức mang thêm chút
nông nổi do tính tình ấu trĩ, cô cảm thấy những điều này đều có thể hiểu
được.
Tiết đầu tiên buổi chiều, Hà Lệ Chân bước vào lớp theo tiếng chuông. Lớp
12/6 nằm ở cuối hành lang. Bức tường dọc theo hành lang được sơn màu
xanh lá tông nhạt, phía dưới đã bị in đầy dấu giày, phía trên cũng không chịu
thua, bị dính từng vệt banh đập vô. Lúc đi đến trước cửa lớp 12/5, Hà Lệ
Chân đã nghe thấy tiếng ồn ào từ lớp 12/6 vọng tới. Hôm nay thật sự nhộn
nhịp hơn ngày thường một chút, đến độ khi Hà Lệ Chân bước vào trong lớp
rồi mà tiếng ồn vẫn không lắng xuống.
Bao nhiêu nam sinh trong lớp đều quây quanh một chỗ cuối lớp chuyện
trò, giọng nói oang oang, nữ sinh cũng ngồi túm năm tụm ba, hào hứng thảo
luận về son phấn của những minh tinh.
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Một khắc Hà Lệ Chân bước vào lớp, ánh mắt không nhịn được mà nhìn về
chiếc bàn học cuối lớp.
Qua khe hở giữa thân hình của hai nam sinh, Hà Lệ Chân trông thấy một
chiếc áo sơ mi trắng. Hoặc có lẽ do số tuổi, vóc dáng của cậu trông cao lớn
hơn nhiều so với những nam sinh khác. Lúc bấy giờ Vạn Côn đang quay đầu
qua, không biết đang nói chuyện gì đó với một bạn học. Bất chợt, cậu tựa như
có linh tính, quay đầu lại.
Hai nam sinh đứng trước mặt Vạn Côn vẫn còn đang đùa giỡn ầm ĩ,
nương theo bóng dáng lay động của hai người bọn họ, ánh mắt của Hà Lệ
Chân và Vạn Côn lúc chạm lúc khuất. Có lẽ chỉ trong một khắc ngắn ngủi,
cũng có lẽ là một hồi khá lâu sau, Hà Lệ Chân cảm thấy như thời gian và
không gian đang đứng lại.
Vạn Côn ngồi trên ghế, hai tay đút túi, cánh cửa sổ kế bên cậu để ngỏ, ánh
nắng ngoài song chiếu lên tấm áo sơ mi màu trắng học trò, sáng đến gần như
phản chiếu. Gió lùa qua rèm cửa hơi cũ kỹ, gấu rèm phớt nhẹ qua quai hàm
của Vạn Côn, cậu vẫn ngồi yên bất động.
Trong đầu Hà Lệ Chân không khỏi hiện lên một hình ảnh. Khi ấy, lần cuối
cùng cô ngoái đầu lại. Người nọ ngồi xổm trước cửa của tiệm tạp hoá, trên
đầu là ánh đèn neon trắng loá, đêm ấy không có gió, cậu hút thuốc, khói
thuốc chầm chậm bay lên.
Sau khi Vạn Côn nhìn cô vài giây thì cụp mắt. Hà Lệ Chân cũng quay đi,
nhưng bàn tay ôm chồng sách vở thì càng lúc càng vô thức siết chặt, bước đi
của cô cứng ngắc bước lên bục giảng, mỗi một bước chân đi, tai càng cảm
thấy nóng hơn. Lúc cô lên được đến trên bục giảng, cô đã không ngẩng đầu
lên nổi.
Học sinh dưới lớp vẫn còn đang đùa giỡn. Ngô Nhạc Minh chuyện gẫu
với người kế bên xong xuôi, quay qua tươi cười với Vạn Côn, "Hay là đợi tí
nữa mình đi luôn? Đừng để bọn nó đợi quá lâu."
Vạn Côn không nói gì, ngón tay dài thô ráp kẹp một cây bút bi khẽ lắc lắc,
không biết đang còn nghĩ gì.
"Ơ?" Ngô Nhạc Minh huých huých cậu, "Nghĩ gì thế?"
Đầu bút gõ nhẹ lên bàn, Vạn Côn liếc qua, nói: "Mày nói gì?"
"Em nói, hay là bọn mình ra sớm một chút, bọn Trình Nguyên lại kéo một
lũ rác rưởi tới trước cổng trường kìa."
Vạn Côn cười cười, nói: "Sớm gì, hôm nay nực, tối tới hẵng nói đi."
"Được, vậy thì cứ để bọn nó đợi đi."
Hà Lệ Chân đứng trên bục giảng vỗ tay, lòng bàn tay mềm nhũn, cô nói:
"Các em im lặng, vào học rồi." Học sinh coi như ý thức được sự tồn tại của
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Hà Lệ Chân, tiếng nói chuyện dần dần lắng xuống. Đợi đến lúc trong lớp im
lặng lại, học sinh đều đã trở về chỗ, ngồi nhìn cô. Hà Lệ Chân quét mắt một
vòng, vô ý hoặc cố ý tránh một chiếc bàn học ở trong góc, sau đó cúi đầu lật
danh bạ.
Những lớp khác không cần phải điểm danh hàng ngày, nhưng lớp 12/5 và
12/6 thì không được. Hai lớp này, số học sinh trốn học hàng ngày quá nhiều,
cần phải điểm danh trong mỗi tiết học.
Hà Lệ Chân xuôi theo danh sách, đọc từng cái tên lên, lúc đọc tên Ngô
Nhạc Minh, cô nghe một tiếng "Có mặt!" vang dội.
Hà Lệ Chân không nhịn được ngẩng đầu lên, một học sinh cô chưa từng
gặp mặt, dáng vóc cũng không thấp, nhưng trông yếu hơn một chút so với cái
vị ngồi bên cạnh. Cậu ta mặc quần đồng phục của trường, phía trên là áo của
mình, không chỉ nói "có mặt" mà còn vẫy tay với Hà Lệ Chân, nói: "Cô, hôm
nay em mới gặp cô lần đầu đấy!"
Không ít học sinh bật cười. Thật ra cô cũng không biết tại sao mình lại cúi
đầu xuống, chỉ còn lại mỗi một cái tên, cần gì phải đi nhìn thêm lần nữa.
"Vạn Côn."
"Có mặt."
Giọng của cậu, so với bề ngoài, càng không giống như của một học sinh
trung học. Trầm thấp, hờ hững, nghe không ra tâm trạng. Hà Lệ Chân nhớ
đến cái đêm hôm đó, cậu cũng đã từng dùng cái giọng thế này, đứng ra khỏi
hàng ngũ, rồi lại ngồi xuống bên cô, hỏi cô có muốn hát không. Hà Lệ Chân
bắt đầu cảm thấy tai mình lại nóng rực lên, một loại cảm giác hổ thẹn khó nói
thành lời giày vò cô. Cô không nhìn Vạn Côn, mà như tránh né, xoay người
đi chỗ khác, đối mặt với tấm bảng đen, nói: "Vậy chúng ta bắt đầu học nhé.
Các em mở sách ra, trang..." Cô viết chữ lên bảng đen, nghe tiếng sách loạt
soạt lật phía sau lưng.
Vạn Côn nhìn theo bóng lưng có vẻ mảnh mai đang đứng trên bục giảng,
bộ quần áo Hà Lệ Chân mặc hoàn toàn giống y như bộ cô mặc hôm cô tới Tú
Quý, một chiếc áo sơ mi tẻ nhạt màu ngà, cùng với một chiếc quần tây màu
nâu nhạt.
Vạn Côn nhìn xong cúi đầu, không nặng không nhẹ vứt chiếc bút bi trong
tay lên bàn, sau đó duỗi chân một cái, đạp chiếc bàn thật xa ra khỏi ghế.
Ngô Nhạc Minh trông thấy vậy, thì thào hỏi cậu: "Sao vậy?"
Vạn Côn không trả lời, nhìn ra sân vận động đầy bụi đất ngoài cửa sổ lớp.
Nắng lung linh khiến cho cậu hơi cau mày, lặng lẽ chửi một câu: "... Đệt."
Ngô Nhạc Minh cảm thấy hơi lạ, nhân lúc Hà Lệ Chân đang cúi đầu nói gì
đó, thò tay kéo Vạn Côn một cái, "Này, sao thế hả?"
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Vạn Côn quay đầu qua, nói với cậu ta: "Tối tới tan học xong anh bận chút
chuyện."
"Chuyện gì nữa?"
Vạn Côn không đáp lời, Ngô Nhạc Minh nói: "Đi tìm bọn Trình Nguyên?"
Vạn Côn cau mày, trên mặt hiện lên vẻ mất kiên nhẫn. Ngô Nhạc Minh
nói: "Cái nhóm đó vừa nghe anh đã về liền kéo nhau tới, nếu anh thấy phiền
thì chúng ta tránh tụi nó? Tuy hơi mất mặt, nếu mà để truyền ra"
"Minh."
Ngô Nhạc Minh ngưng bặt, nhìn sắc mặt của Vạn Côn, nói: "Rốt cuộc là
sao thế?"
Vạn Côn ngoắc ngoắc đầu ngón tay, Ngô Nhạc Minh ghé tai lại, Vạn Côn
nói vài câu vào tai cậu ta.
"Cái gì?" Ngô Nhạc Minh nén giọng thật thấp, trợn trừng mắt lên nhìn
Vạn Côn, "Thật hả?"
Vạn Côn dựa vào lưng ghế, Ngô Nhạc Minh nhìn lên Hà Lệ Chân đang
giảng bài, nét mặt rất quái lạ.
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