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M

ột điếu rồi lại một điếu hút hết bao thuốc lá, bất tri bất giác trời đã tối

rồi, lúc này Thịnh Thừa Quang không có tâm trạng nấu cơm, điện thoại cho
khách sạn ngày hôm qua đưa cơm đến gọi thêm hai loại cháo khác nhau đưa đến
đây.
Không lâu sau, khách sạn đưa tới hộp đồ ăn giống hệt như ngày hôm qua,
Thịnh Thừa Quang đi vào gọi Tử Thời dậy ăn một chút, thì phát hiện cô không
đúng lắm.
Cô cuộn mình trong chăn, che kín mặt, Thịnh Thừa Quang gọi cô hai tiếng,
cô vẫn không động đậy, anh vừa bật đèn bàn thì thấy: nửa gương mặt cô chôn
trong chăn, chỉ lộ ra hai mắt và cái mũi, lông mi khóc ướt, trên gương mặt hai
mảnh ửng hồng không bình thường.
Anh dùng sức kéo chăn mà cô đang nắm chặt, đưa tay vào sờ: quần áo toàn
thân đều bị mồ hôi thấm ướt, cơ thể nóng bỏng.
Thịnh Thừa Quang vội chỉnh độ ấm trong phòng tăng lên, vắt khăn nóng lau
thân thể cho cô, thay lại quần áo sạch, anh ôm cô tạm thời ngồi trên sô pha đã
trải chăn đệm sạch sẽ, đút cho cô uống nửa cốc nước sôi, rồi anh cứ ngồi ôm cô
như vậy, để cho cô ngủ trong lòng anh nửa tiếng.
Nửa giờ sau cô vẫn sốt cao không ngừng, Thịnh Thừa Quang không đợi
thêm nữa, nhanh chóng ôm cô đi bệnh viện.
Trong bệnh viện Trầm Hiên bị gọi vào khám gấp, thấy Thịnh Thừa Quang
ôm người đang ngủ mê man đi vào, lần này còn bọc cả chăn... Xung quanh vắng
lặng, anh hạ thấp giọng hỏi Thịnh Thừa Quang: “Lần này mới làm một nửa cô
ấy liền uống thuốc sao?”
Thịnh Thừa Quang đá một cước đến, “Cô ấy sốt!”
Bác sỹ Trầm tỉnh táo lại dịch chuyển một bước nhỏ thành công né tránh cú
đá này.
Phát sốt thôi mà, bao nhiêu chuyện? Kích động như vậy làm gì...
Bác sỹ Trầm hời hợt rồi bắt đầu xử lý, sau đó giao cho y tá rồi đi ra ngoài
tìm người, quay một vòng, phát hiện Thịnh Thừa Quang đứng bên cửa sổ hút
thuốc lá, đi tới vỗ vỗ vai anh, “Không sao, đã hạ sốt rồi.”
Giữa hai lông mày Thịnh Thừa Quang giảm đi một chút u ám, phun ra một
hơi khói thuốc, giọng nói anh nghe có vẻ vẫn có chút đè nén: “Tại sao bỗng
nhiên cô ấy phát sốt? Sáng sớm hôm nay vẫn còn tốt mà.”
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“Tạm thời không có nguyên nhân gì đặc biệt, nhưng mà sẽ không ảnh hưởng
cậu mang thai - á, tôi nói là: cậu làm cho cô ấy mang thai.” Trong nhà Trầm
Hiên trước đây bắt đầu từ ông nội anh đã khám bệnh cho Thịnh gia, anh và
Thịnh Thừa Quang coi như từ nhỏ lớn lên với nhau, cho nên trước mặt người
khác là bác sỹ Trầm nội liễm mê hoặc, còn trước mặt Thịnh Thừa Quang lại
thuận miệng nói những lời ác độc.
Thịnh Thừa Quang cũng quen rồi. Anh lại đốt một điếu thuốc, hút gần nửa
điếu mới thấp giọng nói: “Cô ấy hình như bị dọa sợ... Tôi thấy trạng thái tinh
thần của cô ấy không tốt lắm, cậu nhớ để ý.”
“Trạng thái tinh thần không ảnh hưởng mang thai đâu.” Trầm Hiên híp mắt
cười nói.
Thịnh Thừa Quang nhả khói, ánh mắt lạnh lùng nhìn sang, Trầm Hiên thu lại
vẻ mặt, giơ tay đầu hàng: “Việc đó... Sợ hãi quá mức đúng là có thể gây sốt cao,
nếu cậu không yên tâm nên để cô ấy ở lại bệnh viện một ngày, hạ sốt rồi đi.”
Thịnh Thừa Quang không lên tiếng, chấp nhận đề nghị này.
Bác sỹ Trầm thấy sắc mặt anh dịu lại, không nhịn được lại bắt đầu tìm đường
chết: “Thật ra nếu cậu lo lắng cô ấy không phối hợp với cậu để mang thai, tôi đề
nghị cậu làm thụ tinh nhân tạo.”
“Không cần phiền phức như vậy.” Hiển nhiên Thịnh Thừa Quang không
nghĩ rằng tốc độ của anh chậm hơn so với nhân tạo.
Vẻ mặt Thịnh Thừa Quang điên cuồng tàn bạo khiến Trầm Hiên không thể
nhịn được: “Rốt cuộc cậu muốn đứa bé, hay là hưởng thụ quá trình này thế?”
Thịnh Thừa Quang đột nhiên đen mặt, tốc độ biến đổi sắc mặt khiến Trầm
Hiên hứng thú phát tác thêm: “Nếu như cậu chỉ muốn đứa bé, không bằng cậu
suy tính đến Phùng Nhất Nhất đi, cô ấy cũng là máu Rh âm tính, thân thể cô ấy
so với Tử Thời còn tốt hơn nhiều.”
“F**K!” Thịnh Thừa Quang nổi giận, trong lòng văng tục, lại có người đã
hung hăng mắng ra miệng trước anh.
Phát âm tiếng Mỹ rõ ràng như thế, cùng với mái tóc quăn xinh đẹp của anh
ta - chính là Tạ Gia Thụ. Toàn thân mặc đồ da màu đen làm cho Tạ đại thiếu
thêm thon dài cao lớn, ăn mặc đẹp trai chân cực dài đi giày Martin lúc này đã
bước tới đây.
Vị thiếu gia này từ nhỏ đã rất thích bắt chước Thịnh Thừa Quang, bước đi
cũng là học theo chân Thịnh Thừa Quang, Trầm Hiên có thể né tránh Thịnh
Thừa Quang, đương nhiên trốn Tạ Gia Thụ càng dễ dàng, mà anh còn đặc biệt
cố tình chậm 0,5 giây, làm Tạ Gia Thụ đắc chí, dùng sức thật mạnh, sau đó đạp
một phát hụt, hậu quả là đầu đụng vào tường.
Đốp... âm thanh phát ra, bác sỹ Trầm thẹn thùng dùng tay che mắt quay mặt
đi, Thịnh Thừa Quang yên lặng cúi đầu hút thuốc lá.
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Tạ Gia Thụ bị đụng tóc cũng dẹp xuống, qua hồi lâu mới bò dậy.
Hai người kia không có ai đi lại đỡ dậy, Tạ Gia Thụ thê thảm hết cỡ vịn vào
tường, vò vò đầu có chút choáng váng do bị đâm, ngón tay run rẩy nắm tóc, sau
đó chỉ vào Thịnh Thừa Quang, đáng tiếc chưa kịp mở miệng mắng, đã bị ánh
mắt Thịnh Thừa Quang dọa cho ngậm miệng lại, không thể làm gì khác hơn là
đổi hướng chỉ vào Trầm Hiên: “Cầm thú! Mặt người dạ thú! Mặc quần áo trắng
mặt người dạ thú!”
“Từ góc độ cá nhân tôi lại thấy đây chính là y học thuần khiết.” Bác sỹ Trầm
mặc quần áo trắng nhún nhún vai, “Tạ thiếu tìm mặt người dạ thú có việc gì cần
làm sao?”
“...” Lúc này Tạ Gia Thụ cưc kỳ muốn ném Trầm Hiên qua cửa sổ, nhưng
mà quả thật có việc gấp, đành phải nhịn xuống: “Phùng Nhất Nhất bị thương,
khám gấp, cậu nhanh lên!”
“Cô ấy sao vậy?” Trầm Hiên nghĩ đến cô gái nhát gan như con kiến liền
buồn cười, “Bị con muỗi cắn? Hạt cát bay vào mắt?”
Phùng Nhất Nhất cũng là máu Rh âm tính, do là nhóm máu hiếm nên càng
sợ hãi, té ngã rách da cũng muốn gọi cấp cứu. Sau đó Tử Thời giới thiệu cho cô
Trầm Hiên chữa bệnh tài giỏi, hầu như mỗi tháng cô sẽ đến mấy lần, Trầm Hiên
đã thấy nhưng không thể trách.
Tạ Gia Thụ yên lặng, nói: “Đầu cô ấy... Bị kẹp...”
“... Bị cửa kẹp?”
“Không phải...” Tạ Gia Thụ thêm khó khăn mở miệng: “Tôi kẹp...”
Trầm Hiên: “Khụ...”
Ngay cả sắc mặt Thịnh Thừa Quang đang u ám cũng thay đổi.
Trầm Hiên nghẹn cười bị Tạ Gia Thụ thúc giục đi khám gấp.
Tạ Gia Thụ đi được một đoạn đột nhiên quay trở lại, vọt tới trước mặt Thịnh
Thừa Quang kêu một tiếng: “Anh Thừa Quang!”
Thịnh Thừa Quang nhả khói, nhàn nhạt “Ừ” một tiếng, ý bảo hắn có rắm thì
phóng.
Tạ Gia Thụ hít một hơi, nói: “Anh đừng đánh chủ ý lên Phùng Nhất Nhất!”
Thịnh Thừa Quang thờ ơ nhìn anh một cái.
“Con gấu nhỏ kia coi như xong, bọn anh ngủ đều ngủ rồi, nhưng Phùng Nhất
Nhất thì không được, Phùng Nhất Nhất với Thịnh gia của anh nửa xu quan hệ
cũng không có! Hơn nữa cô ấy là do em bảo vệ! Anh Thừa Quang, hôm nay em
nói lời này tại đây: Nếu anh quyến rũ Phùng Nhất Nhất như quyến rũ Tử Thời,
em sẽ tức giận, em nói là thực sự tức giận.” Sau một câu, anh nhấn mạnh thêm.
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Tạ gia với Thịnh gia qua lại thân thiết vả lại thế lực ngang nhau, Tạ Gia Thụ
là đại thiếu gia Tạ gia, nếu anh thực sự tức giận, cho dù là Thịnh Thừa Quang
cũng phải nghĩ lại một chút.
Cho nên Thịnh Thừa Quang không dài dòng với anh, vỗ vỗ vai anh nói:
“Anh biết rồi. Cút đi.”
Tạ Gia Thụ: “Ừng ực!”
Anh nuốt nước miếng, quay người đuổi theo Trầm Hiên đã đi xa, dáng vẻ vô
cùng lo lắng. Thịnh Thừa Quang nhìn bóng lưng anh, trong lòng suy nghĩ đến
người khác... Thật sự rất đáng thương, ngay cả một người vì cô mà tức giận
cũng không có.
Trong bệnh viện Tử Thời tỉnh lại, phòng bệnh chỉ có một mình cô, cô mở
mắt nhìn xung quanh, hoàn toàn không nghĩ ra tại sao mình nằm ở chỗ này.
Cô nhìn lên trần nhà ngẩn người, thời gian trôi qua càng lâu cô lại càng nghi
ngờ, càng nghĩ càng phân vân, không phân biệt được đâu mới là sự thật đã phát
sinh.
Lúc này có một cô y tá đi vào rút kim châm cho cô. Động tác cô y tá mềm
nhẹ lại nhanh nhẹn, lấy khăn ấm lau mặt lau tay cho cô, dịu dàng hỏi: “Cô cảm
thấy như thế nào? Có muốn ăn chút gì không? Tôi rót cho cô ly nước uống
nhé?”
Tử Thời nhắm mắt không trả lời, rút tay lại, cả người rúc vào trong chăn.
Nghe tiếng cô y tá rón rén đi ra ngoài, Tử Thời đợi một lúc, lặng lẽ xuống
giường chạy từ trong phòng bệnh ra ngoài, một mình vào thang máy đi lên tầng
trên cùng.
Lúc này cô cực kỳ khẩn cấp muốn biết: Tầng trên cùng có đúng là chỉ có một
phòng bệnh hay không? Bên trong đúng là có một người con trai? Ngày hôm
qua Thịnh Thừa Quang nói những lời đó... Cô muốn biết là: những ngày đã trải
qua, cô thật sự đã gặp, đã yêu một người đàn ông tên là Thịnh Thừa Quang sao?
Cửa thang máy vừa mở, quả nhiên chạm mặt với một trạm y tá, cả hai cô đều
giống như hôm qua. Tử Thời giống như mộng du đi tới, một cô y tá đứng lên
hỏi: “Tiểu thư khỏe chứ, xin hỏi cô có chuyện gì không?” Nhìn Tử Thời mặc
trên người áo bệnh nhân của phòng VIP, y tá mỉm cười hỏi: “Tiểu thư, hình như
cô ấn sai tầng thì phải?”
Tử Thời cắn chặt răng, hướng tới hàng lang sâu bên trong.
Y tá đương nhiên không để cho cô đi vào, vội vàng ngăn trước mặt cô: “Xin
lỗi, tiểu thư, cô không thể đi vào.”
Khi cô y tá đến gần cảm thấy Tử Thời nhìn quen mắt, nhận ra chính là người
đi cùng Thịnh Thừa Quang hôm qua tới đây, vội vàng hướng người kia nháy
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mắt, cô y tá ăn ý gật đầu một cái, trốn vào một bên gọi điện thoại cho Thịnh
Thừa Quang.
Tử Thời bị chặn lại, cũng không cãi cọ, chỉ là đứng nơi đó ngơ ngác nhìn
đầu hành lang, nơi đó trên tường có treo một bức tranh, ghế dài màu trắng ngoài
cửa phòng bệnh... Đều giống như ngày hôm qua.
Cô thở phào nhẹ nhõm, ngày hôm qua là thật.
Như vậy Thịnh Thừa Quang cũng là thật!
Lúc này thang máy “Đinh” một tiếng mở ra, cô y tá tràn đầy hi vọng nhìn lại,
nhưng người đến không phải là Thịnh Thừa Quang, là Tề Quang đi dạo dưới lầu
trở về, thấy một cô gái mặc quần áo bệnh nhân đứng ở đó, đi tới hỏi: “Làm sao
vậy?”
Y tá: “Vị tiểu thư này... Tôi cũng không biết là chuyện gì xảy ra.”
Thịnh Tề Quang nhìn người trước mắt: là một cô gái trẻ tuổi, thoạt nhìn
khoảng mười sáu mười bảy tuổi, mặc quần áo bệnh nhân dáng vẻ xinh đẹp động
lòng người. Lấy ánh mắt vẽ tranh của Thịnh Tề Quang mà nói ngũ quan cô
tương đối xuất sắc, sạch sẽ giống như lối vẽ phác họa tỉ mỉ, không thừa cũng
chẳng thiếu, xinh đẹp làm người ta rất thoải mái.
Cậu nhìn Tử Thời, Tử Thời cũng nhìn lại cậu: mặt mũi cậu với Thịnh Thừa
Quang có mấy phần giống nhau, tuy nhiên cái mũi và miệng cực kì giống bố cô,
rất đẹp mắt.
Thịnh Tề Quang đối với cô gái đang kinh ngạc nhìn cậu thân thiện mỉm
cười: “Cô tới tìm tôi sao?”
“... Thật xin lỗi...” Tử Thời ngơ ngác nhìn cậu, lẩm bẩm nói.
Thịnh Tề Quang không hiểu, cười hỏi: “Xin lỗi gì cơ?”
Đôi môi Tử Thời ngập ngừng nói, lại nói ra câu không đầy đủ, một lúc sau
cô không thể chịu nổi, cúi đầu quay người bỏ chạy.
Phía sau Thịnh Tề Quang gọi cô: “Này...”
Tử Thời chạy đến cửa thang máy, vừa đúng lúc cửa mở ra, cô chạy ngay
vào, người bên trong đi ra vừa lúc đón được cô.
“Em chạy cái gì?!” Giọng nói Thịnh Thừa Quang rất tức giận, đưa tay sờ lên
trán cô.
Đúng là đã hạ sốt... mấy ngày nữa có thể giết Trầm Hiên.
Tử Thời yếu ớt chạy mấy bước đã thở hổn hển, Thịnh Thừa Quang đỡ cô
không buông ra, mà lúc này Tề Quang đứng cách đó không xa gọi anh: “Anh!”
Tạ Gia Thụ đi theo tới đây nhân cơ hội đoạt lấy Tử Thời: “Tôi đưa cô ấy về
phòng bệnh! Cậu lại xem Tề Quang đi! Đi đi!”
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Thịnh Thừa Quang cau mày, nhưng Tạ Gia Thụ giống như bị chó điên đuổi
theo, nhanh như chớp kéo Tử Thời vào thang máy, điên cuồng ấn nút đóng cửa.
Cửa thang máy vừa đóng lại, anh nhíu mày nhìn về phía Tử Thời hài lòng
cười ác liệt: “Ha ha! Ai bảo không chọn ta! Bây giờ hối hận rồi sao! Ha ha ha
ha!”

Chương 18

S

au khi bị Tử Thời cự tuyệt Tạ Gia Thụ vẫn tức nghẹn đến tận bây giờ,

trong khi trằn trọc trở mình, ngày đêm khó ngủ, chống đỡ hắn sống tiếp chính là
tiếp tục làm phiền, người không chán việc làm phiền kia thế mà giờ phút này
đang tha hồ tưởng tượng - nhanh! Che mặt khóc thút thít! Vỗ ngực dậm chân!
Lăn lộn trên mặt đất hối hận! Ôm đùi gia nói cô hối hận đến mức ruột cũng
xanh rồi đi!
Nhưng Tử Thời... chỉ ngơ ngác nhìn anh.
Tạ Gia Thụ đang vô cùng mong đợi sung sướng cười to, dần dần trở thành
cười gượng lúng túng... cuối cùng mặt anh cứng lại, cáu kỉnh kéo mái tóc quăn
xinh đẹp của mình, mặt như đưa đám ai oán nhìn người đang thờ ơ trước mặt.
“Cô không muốn hỏi tôi gì sao? Tôi cái gì cũng biết!” Anh không nhịn được
chủ động nói ra, nhắc nhở cô: “Cô nhớ đi! Tôi đã nói với cô: sau này đừng khóc
còn gì!”
Mắt Tử Thời chớp chớp... Đó chính là buổi sáng mà cô tỉnh lại trên giường
Thịnh Thừa Quang, cô tất nhiên nhớ.
“Ừ”. Cô gật đầu.
Tạ Gia Thụ bắt đầu đốt lại ý chí chiến đấu, mắt sáng lên: “Cho nên bây giờ
cô hối hận rồi à? Sớm biết có ngày hôm nay, lúc đầu nên chọn tôi chứ?!”
“Không có... Tại sao phải hối hận? Tôi không hối hận.” Tử Thời hơi mệt,
dựa vào thanh máy, nhẹ giọng nói.
“Cô...” Tạ Gia Thụ giật giật khóe miệng: “Cô đừng mạnh miệng!”
Tử Thời nghiêm túc kiên định lắc đầu, “Không phải, tôi thật sự không hối
hận.”
Lúc này thang máy dừng lại ở tầng phòng bệnh của Tử Thời, cửa vừa mở ra,
Phùng Nhất Nhất và Trầm Hiên đứng ở đầu kia, trên cổ Phùng Nhất Nhất mang
một cái khung chống đỡ, hệt như người máy. Vừa thấy hai người trong thang
máy, Trầm Hiên cười nói: “Thật tốt quá, không cần chạy.” Anh chỉ chỉ vào
Phùng Nhất Nhất đang vẻ mặt đưa đám nói với Tử Thời: “Tử Thời, cô ấy nôn
nóng tìm cô.”
Người máy rất cẩn thận vươn hai tay đến chỗ bạn tốt: “Tử Thời!”
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Tử Thời vội đi ra đỡ cô, kinh ngạc nhẹ giọng hỏi: “Nhất Nhất cổ cậu sao
thế?”
“Tớ vì muốn nói cho cậu một âm mưu động trời nên cùng Ma vương kia xảy
ra một cuộc chiến tranh liều chết! Anh ta bẻ gãy cổ tớ...”
Bởi vì không có được thỏa mãn mà âm u mặt mày Tạ ma vương kinh ngạc:
“Gãy thật?!”
Ma vương trợn to hai mắt, Trầm Hiên không muốn phí miệng lưỡi đi giải
thích vấn đề ấu trĩ này, cho nên anh lấy tay gõ gõ lên cái khung cổ của Phùng
Nhất Nhất - chỉ thấy Phùng Nhất Nhất lập tức kêu quang quác chạy đi giống hệt
như con cua bò ngang, linh hoạt nhanh nhẹn.
Tạ Gia Thụ thở phào nhẹ nhõm, Trầm Hiên buồn cười cười xấu xa. Phùng
Nhất Nhất nhân cơ hội kéo Tử Thời qua một bên, khẩn cấp không ngừng nói
cho cô: “Ông chủ là cố ý tiếp cận cậu! Anh ta có ý đồ với cậu! Anh ta muốn
cùng cậu sinh con!”
Ánh mắt cô vẫn cảnh giác nhìn chằm chằm Tạ Gia Thụ, để đề phòng anh ta
nhào qua đây bịt miệng cô lại.
Nhưng mà lần này Tạ Gia Thụ khoanh tay đứng một bên, tuy vẻ mặt không
vui vẻ chút nào, nhưng hoàn toàn không có ý định đến ngăn cản cô.
Phùng Nhất Nhất không hiểu, lúc trước anh ta lỡ miệng nói ra, cô nhất quyết
muốn gọi điện thoại nói cho Tử Thời, anh ta bịt miệng cô thiếu chút nữa thì bẻ
gãy đầu cô luôn!
Phùng Nhất Nhất quay lại nhìn về phía chính chủ: sắc mặt Tử Thời có chút
tái nhợt, nhưng là trên mặt một chút kinh ngạc cũng không có!
Ngay cả bác sỹ Trầm đứng bên cạnh, vị tiểu bạch kiểm kia không có một
chút vẻ mặt nên có khi nghe được bí mật như thế chứ.
“Mấy người...” Phùng Nhất Nhất trợn tròn mắt.
Cái thế giới này sao vậy?!
Tử Thời im lặng dìu Phùng Nhất Nhất vào phòng bệnh, để cô ngồi lên
giường xong, lấy gối tựa đặt sau lưng cô, để cho cô dựa vào mềm mại thoải mái
một chút.
Sau đó vỗ vỗ vẻ mặt đờ đẫn của người máy, Tử Thời nhẹ giọng nói với cô:
“Tớ vừa biết ngày hôm qua, Thịnh Thừa Quang nói cho tớ biết... cảm ơn cậu,
Nhất Nhất.”
Phùng Nhất Nhất im lặng một lúc lâu, cũng không biết nên nói gì để an ủi cô
mới đúng, đưa tay ra cầm lấy tay cô. Hai cô gái cầm tay nhau lắc nhè nhẹ, cuối
cùng cũng có chút an ủi.
Lúc này Tử Thời mới quay đầu hỏi Trầm Hiên đang xem chuyện vui: “Bác
sỹ Trầm, anh cũng biết từ trước sao?”
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Trên mặt Trầm Hiên lộ ra một chút lúng túng khó có được.
Anh hắng giọng một cái, “Ừ, đúng vậy. Lúc trước tôi ở nước ngoài phụ trách
việc tìm kiếm người hiến tặng tế bào thích hợp cho Tề Quang, nhưng mà vẫn
không tìm được. Tôi tới bệnh viện này cũng là vì thay Tề Quang đi tìm kiếm,
đồng thời cũng nắm rõ toàn bộ tình trạng cơ thể cô... Ban đầu cũng chính tôi đề
nghị bố mẹ Tề Quang sinh thêm một đứa bé. Cho nên...” Trầm Hiên làm việc
xuất phát từ góc độ của anh không có gì đáng trách, nhưng ánh mắt Tử Thời quá
yên tĩnh, anh không hiểu sinh ra một chút áy náy: “Xin lỗi, Tử Thời”.
Tử Thời không ngờ anh sẽ nghiêm túc nói lời xin lỗi như vậy, vội vàng
khoát tay nói: “Không sao... không liên quan đến anh.”
“Thật ra thì...” Trầm Hiên không đành lòng, còn muốn an ủi thêm ít câu,
nhưng Tạ Gia Thụ làm sao có thể để anh cướp mất? Lập tức cười nói: “Thật ra
thì cũng không thể trách anh Thừa Quang!”
Từ Thời rất đồng ý gật đầu một cái, “Ừ, đúng”.
Tạ Gia Thụ đang đương dương tự đắc chuẩn bị một tràng dài lý do chính
nghĩa đã bị cô chặn lại, ngay tức khắc phát điên: “ Cô để tôi an ủi một chút cô sẽ
chết à!”
“Stop! Sớm không nói, giờ còn giả vờ làm người tốt.” Phùng Nhất Nhất nhỏ
giọng lầm bầm.
Tạ ma vương đối với cô cũng không khách khí, ngay lập tức muốn ăn thịt
người! May có Trầm Hiên cản lại: “Cổ cô ấy bị kẹp nữa thật sự có thể gãy.”
Phùng Nhất Nhất cảm động nhìn bác sỹ Trầm một cái, kéo tay Tử Thời nhỏ
giọng nói tiếp: “Tử Thời, ông chủ đã bán trang web của chúng ta cho Thiên
Thần rồi!”
“... À.” Tử Thời tỏ vẻ vẫn nghe.
“Sửa lại một chút: là đưa!” Tạ Gia Thụ cuối cùng chờ tới đoạn này, “Anh
Thừa Quang vốn sẽ không để cái trang web nhỏ này vào mắt, anh ấy chính là
dùng để đưa đến một số vốn đầu tư lớn cho Thiên Thần, đó là quà tặng anh ấy
đưa cho chị của tôi,” Tạ Gia Thụ tao nhã gẩy gẩy mái tóc quăn, thả cho cô quả
bom nặng ký: “Chị, tôi, là, hôn, thê, của, anh, ấy!”
Hai nhà Thịnh, Tạ hơn ba mươi năm trước đã định ra hôn ước, Thịnh Thừa
Quang là trưởng tôn của Thịnh gia, vừa đúng đứa bé ra đời đầu tiên của Tạ gia
là con gái, đương nhiên hai người sẽ có hôn ước.
Cũng chính vì lý do này, cho nên lúc đầu Tạ Gia Thụ cố gắng phá hoại hai
người bọn họ như vậy, mặc dù chị anh không quan tâm, nhưng anh cảm thấy
không vừa mắt.
Tử Thời nghe câu này, mở to hai mắt, ngây người một lúc, khẽ cúi đầu.
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Bây giờ ngay cả Phùng Nhất Nhất cũng nóng nảy: “Tử Thời cậu nên biểu
cảm ra đi!”
“... Biểu cảm gì cơ?”
“Anh ta lừa cậu đó!”
Tử Thời suy nghĩ một chút, “Anh ấy không lừa tớ gì cả...”
“Tại sao không có?! Anh ta lấy bản quyền, làm thành quà tặng cho vị hôn
thê của anh ta!” Phùng Nhất Nhất đối với truyện tranh cũng có rất nhiều tình
cảm đấy!
“Việc này... Trên hợp đồng chúng ta kí cũng không quy định không được
đưa cho người khác, trả nhuận bút là được,” Tử Thời an ủi người máy, “Đưa
tiền là được, ai mua không phải đều giống nhau sao?”
Phùng Nhất Nhất nghe lời này nghĩ tới nghĩ lui: “... Nói như vậy giống như...
cũng đúng!”
Hai cô gái này đúng là ngốc cả đôi, bác sỹ Trầm cố nén cười quay mặt đi,
nhưng khi anh thấy người đứng trước cửa phòng bệnh thì rốt cuộc nhịn không
được cười ra tiếng.
Không biết Thịnh Thừa Quang đứng đó đã bao lâu, nghe bao nhiêu, lúc này
bị Trầm Hiên nhìn thấy, anh đen mặt đi tới, đi thẳng tới trước mặt Tử Thời, đưa
tay sờ sờ lên trán cô đúng là không còn nóng nữa, nổi giận trầm giọng ra lệnh:
“Xuất viện!”
Phùng Nhất Nhất sợ hãi ông chủ tiền nhiệm, không dám ra mặt tạo phản, lôi
kéo vạt áo ở sau lưng Tử Thời. Tử Thời quay đầu lại, cô nàng vội vàng chỉ chỉ
vào Tạ Gia Thụ.
Tạ ma vương lập tức vỗ ngực gây chuyện sinh sự: “Nếu cô không muốn đi
với anh ấy, nhanh cầu xin tôi!”
Cầu xin ta cầu xin ta đi!
Tử Thời quay đầu nhỏ giọng gọi Thịnh Thừa Quang: “Chúng ta đi thôi.”
Thịnh Thừa Quang ngay cả quần áo cũng không cho cô thay, trực tiếp cởi áo
khoác của mình ra bao lấy cô bước ra ngoài.
Vừa rồi lúc ở trên lầu Tề Quang có nói với anh: “Anh , anh muốn làm gì thế?
Em biết rõ cô ấy là ai, em đã nhìn thấy ảnh của cô ấy.”
Thịnh Thừa Quang cũng không muốn lừa gạt cậu quá lâu, chỉ nói: “Em yên
tâm, nếu cô ấy không muốn, anh sẽ không ép buộc cô ấy.”
“Nhưng mà, anh không nghĩ đến là em sẽ không muốn sao?” Tề Quang cười.
Cái miệng với mũi của Tề Quang giống hệt như bố cậu, Tử Thời cũng vậy,
đều là người ngốc không biết càu nhàu, khi hai người họ cười rộ lên rất chân
thành.
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Chắc vì vậy nên mới không giải thích được yêu thương cô? Thịnh Thừa
Quang than thở trong lòng, ôm người đang ngủ trên giường lên.
Cô ngủ không được tốt lắm, anh vừa chạm vào cô liền tỉnh, mở mắt tròn xoe,
giống như chưa từng ngủ, nhìn anh một lúc hình như là nhận ra anh ở đây mới
bình tĩnh lại, sau đó cô yên lặng khép mắt lại dời ánh mắt đi.
“Em ngủ nhiều rồi, dậy ăn chút gì đi.” Thịnh Thừa Quang đỡ cô ngồi dậy,
cũng không để cô đi đến phòng ăn, mà vội bưng đến trên giường cho cô ăn.
Hôm nay vằn thắn là anh tự tay làm, thịt mua về chính anh băm, toàn bộ tôm
do anh lột vỏ, da do anh nghiền kĩ bằng tay, so với mua bên ngoài thì mỏng
hơn. Làm như vậy tất nhiên rất phiền phức, nhưng mà ăn ngon hơn.
Nhìn cô cắn một miếng, giọng nói anh thản nhiên hỏi: “Ăn ngon không?”
Cô ngơ ngác ăn kĩ nuốt chậm, hoảng hốt thật lâu mới trả lời: “A... Dạ, ăn rất
ngon!”
Cô khen làm Thịnh Thừa Quang vô cùng mất hứng, nhẫn nại đợi cô ăn.
Nhưng mà cô không ăn vằn thắn lấy một chút, chỉ chậm rãi uống canh, từng thìa
từng thìa uống hết canh.
Anh nhìn cô cầm cái thìa áp xuống đáy cái bát... cơn giận quả thực không
khống chế được nữa, lấy cái bát trong tay cô hướng lên tủ đầu giường nặng nề
đặt xuống.
Vừa quay đầu lại thấy cô đang cầm cái thìa canh luống cuống nhìn anh, vẻ
mặt này làm cơn giận trong lòng anh từng chút từng chút biến mất, trong đầu
nóng lên, liền cúi đầu hôn, làm cô ngã xuống giường, ép vào gối nặng nề hôn.
Tử Thời không dám phản kháng, nhưng mà cơ thể lại cứng ngắc, không còn
giống như trước đây vừa bị anh hôn liền mềm thành một bãi. Trong lòng Thịnh
Thừa Quang càng thêm không thoải mái, dùng sức xé cổ áo cô, cúc áo ngủ đứt
văng mấy cái, cổ áo rộng mở, tay anh dò vào trước ngực cô nắm lấy tiểu bạch
thỏ, dùng tay nhào nặn hai cái núm nhỏ nhô lên... Dù sao cũng là một tay anh
dạy, thân thể cô đối với động tác của anh rất thuần thục, rất nhanh đã mềm nhũn
ra.
Thịnh Thừa Quang hôn làm cô đỏ mặt không kịp thở, anh cắn cánh môi đỏ
tươi của cô trằn trọc mút vào.
“Đưa tiền là được, ai mua cũng giống nhau, hả?” Anh nghiến răng nghiến lợi
hỏi.
Tử Thời không biết trả lời như thế nào anh mới không tức giận: “Chẳng lẽ...
không đúng sao?”
Chẳng lẽ họ trả tiền còn không bán cho họ sao....
Thịnh Thừa Quang cũng không biết tại sao mình tức giận như vậy, nếu bình
thường nghe cô nói ra như vậy, chứng tỏ tinh thần cô không thất thường, anh
không phải nên thở phào nhẹ nhõm sao?
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Nhưng anh lại hận không thể đánh cho mấy người nghe được lúc ấy một
trận!

Chương 19

“R

ất tốt.” Một lúc lâu sau Thịnh Thừa Quang nói, lạnh mặt ngồi dậy.

Một tay Tử Thời níu lấy áo ngủ bị anh kéo hỏng, trốn vào trong chăn quấn
chặt lấy thân mình. Thịnh Thừa Quang nhìn thấy dáng vẻ cô giống như hận
không thể rúc luôn cả mặt vào chăn, trong lòng khó chịu, cười lạnh nói: “Thế
nào? Bây giờ biết sợ anh?”
Tử Thời giương mắt nhìn anh, do dự một lúc, cố gắng di chuyển bọc chăn về
bên cạnh anh - rầm cô lăn một vòng, sau đó cả người lẫn chăn chạm vào trên
đùi anh.
Thịnh Thừa Quang rên một tiếng, Tử Thời xấu hổ rúc đầu vào trong chăn,
chỉ chừa lại đôi mắt lộ ra bên ngoài, sợ hãi nhìn sắc mặt anh.
Quả thật Thịnh Thừa Quang không biết nên thể hiện biểu cảm gì mới đúng,
vẻ mặt tâm tình bất định nhìn cô chằm chằm rất lâu, nhẹ nhàng đưa tay vén tóc
rối bời trên mặt cô.
“Cái đó...” Tử Thời muốn chủ động nói gì đó, liền nhẹ giọng nói: “Cần em
làm gì không? Bệnh của cậu ấy?”
Sắc mặt Thịnh Thừa Quang bỗng nhiên lạnh đi, giọng nói trở nên nhàn nhạt:
“Nếu như cần, anh đã tự mình làm từ sớm rồi.”
Mặc dù anh nói rất đúng, nhưng người quấn trong chăn nghe được vẫn rùng
mình một cái. Thịnh Thừa Quang thấy được, nhớ lại cô vừa mới sốt cao do sợ
anh... Giọng nói anh dịu đi một chút nói: “Trước mắt chỉ có thể thử phẫu thuật
cấy ghép tế bào một lần.” Dừng một chút, âm thanh thấp xuống, nói: “Cho nên
chúng ta phải nhanh chóng có đứa bé.”
“Ừ.” Tử Thời phối hợp gật đầu, “Ngày đó anh đã nói.”
Cô cứ bình tĩnh nhắc tới ngày đó như vậy, làm Thịnh Thừa Quang rất không
thoải mái trong lòng.
Thực ra nếu không có Diệp Kỳ Viễn đột nhiên xuất hiện, anh sẽ không đưa
cô đi xem Tề Quang sớm như vậy, để cho cô hiểu rõ mọi việc.
Trước đây không biết bao nhiêu lần nghĩ tới cảnh tượng này khi chưa tiếp
cận cô, mỗi lần nghĩ tới là anh lại cực kì tức giận, nhưng sau này đến gần cô
rồi... Cô thật sự là quá ngốc, hơn nữa không có gì cả, anh có ác ý thương tổn
cũng không thực hiện được, trước tiên anh chỉ có thể cho cô từng chút một.
Anh nghĩ kĩ chỉ cho cô một chút, lại không ngờ rằng đã cho tới tận hôm nay.
Bây giờ đã như vậy: không ngại nấu kĩ, băm nhỏ thức ăn không chán, còn bưng
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đến tận giường đút tận miệng cô, hay chỉ vì cô ăn không được ngon mà trong
lòng nổi cáu, trong đầu không tự chủ được bắt đầu nghĩ đến đổi cái gì cho cô ăn
cô mới bằng lòng ăn thêm vài miếng?
Tất nhiên Thịnh Thừa Quang biết những gì đã xảy ra không phải là anh
quyến rũ.
Cho nên trong lòng anh không thoải mái: anh đã như thế, tại sao cô còn bình
tĩnh như vậy?
Anh im lặng, Tử Thời thăm dò sắc mặt để nói chuyện, thấy vẻ mặt anh lúc
chợt dịu dàng lúc chợt tức giận, ánh mắt nhìn cô chằm chằm, vừa như tức giận
vừa không cam lòng... Cô không hiểu, đành phải vắt hết óc lấy lòng: “Em không
quan trọng... Anh nói cho em biết phải làm như thế nào là tốt.”
Thịnh Thừa Quang lạnh lùng hơi cong môi một cái: “Em cần phải phối hợp
với anh, ân ái, mang thai.”
Anh nói cũng quá... Trần trụi đi.
Tử Thời không lên tiếng.
Dáng vẻ cô thẹn thùng làm trong lòng anh dễ chịu hơn nhiều, cố ý cau mày
lạnh lùng hỏi cô: “Em còn có vấn đề gì sao?”
“... Không có.”
Nhưng anh vừa mới đứng lên, cô liền mở miệng yếu ớt hỏi: “Có thể lấy giúp
em một cái áo ngủ lại đây được không?”
Thịnh Thừa Quang nghĩ lại vừa rồi lúc xé quần áo cô, trong lòng nóng lên,
xoay người đến tủ treo quần áo lấy một cái, giơ tay ném cho cô.
Sau đó anh tới cầm bát hoành thánh đã nguội để nơi tủ đầu giường đi ra
ngoài, lúc đi tới cửa nghe được giọng cô hỏi lại rất nhỏ: “Còn có một chuyện
này?”
“... Nói.”
“Chính là... nếu không phải là em vẽ, anh vẫn sẽ chọn nó sao? Anh thật sự
cảm thấy nó đáng yêu sao?” Cô càng hỏi, càng cảm thấy lo lắng.
Thịnh Thừa Quang mở cửa đi ra ngoài, giọng nói vô cùng chân thật: “Anh
không bao giờ làm việc vô nghĩa.”
Ban đêm Tử Thời ngủ không được ngon, trong lúc nửa mê nửa tỉnh cảm thấy
tay anh sờ trên trán cô, cô nhẹ nhàng “Hả?” một tiếng, cái tay kia dừng một lúc,
dứt khoát kéo cô tới, ôm vào trong ngực anh ngủ.
Thực ra mấy ngày nay Thịnh Thừa Quang đều không được nghỉ ngơi tốt, ôm
cô vào trong ngực, không cần phải lo lắng nửa đêm cô phát sốt mà không biết,
như vậy anh ngủ sẽ an ổn hơn nhiều.
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Cho đến khi Tử Thời thức dậy vào sáng hôm sau, anh đã chuẩn bị xong,
muốn đi ra ngoài, thấy cô từ trong phòng ngủ đi ra, anh vừa mặc áo khoác ngoài
vừa dặn dò cô nói: “Cháo trong bình giữ nhiệt để trên bàn, có hai quả trứng luộc
trong nồi ở phòng bếp, em ăn sáng đi, sau đó về thu dọn một ít đồ đạc chuyển
qua đây - nhớ nói rõ một tiếng với người ở cùng em chỗ đó, biết chưa?”
Tử Thời vâng dạ. Ăn sáng xong liền trở về biệt thự của cô, thu dọn mấy thứ,
cô nói với thím rằng năm nay sẽ không trở lại, thím cũng chỉ gật đầu một cái rồi
ra mở cửa.
Tử Thời kéo va li hành lí sang nhà bên cạnh, chào tạm biệt bà Diệp.
Diệp gia không nhiều thế hệ truyền thừa bằng Tạ gia và Thịnh gia, vì thế
nhân khẩu cũng đơn giản, ba Diệp giao công ty cho con trai quản lí, mang theo
vợ đi chu du khắp thế giới, hàng năm Diệp gia chỉ có Diệp Kỳ Viễn và bà nội
Diệp ở. Từ nhỏ Diệp Kỳ Viễn đã thể hiện là người đàn ông nóng tính, rất ghét
Tử Thời, nhưng mà bà nội Diệp lại thích cô gái nhỏ này, khi còn nhỏ cách hàng
rào giữa hai nhà dạy cô nói chuyện, sau cô lớn hơn một chút thì cho cô đi học
mẫu giáo.
“Cháu muốn đi đâu vậy?” Bà nội Diệp hỏi cô.
Tử Thời sợ bà nội nhìn ra ánh mắt đang đỏ lên của cô, cúi người nhìn lên
đầu gối mình, “Trong lòng cháu rất thích một người, cháu muốn dọn về ở chung
với người đó.”
“À... Lúc trước Diệp Kỳ Viễn có nói với ta, cháu có bạn trai,” Bà Diệp vuốt
vuốt tóc cô, “Tử Thời, cháu ở chung với anh ta cho tốt, đừng lo lắng gì cả,
duyên phận giữa người với người là do trời định, nếu không có duyên, không
dài lâu được; nếu có duyên sẽ là cả đời, chạy không thoát.”
“Dạ, cháu hiểu ạ.” Tử Thời đứng bên cạnh bà, tâm tình cực kì bình tĩnh.
Nói một lúc lâu, cô vội chào tạm biệt bà nội ra ngoài, phát hiện Diệp Kỳ
Viễn đã trở về, áo khoác ngoài cầm trong tay, đang đứng trước cửa vẻ mặt
không kiên nhẫn chờ cô.
“Tôi đưa cô đi.” Thấy cô cuối cùng cũng đi ra, giọng nói anh không tốt lắm
ra lệnh.
Trên đường Tử Thời hỏi Diệp Kỳ Viễn: “Anh Kỳ Viễn, anh cũng đã biết
trước sao?”
“Biết cái gì? Thịnh Thừa Quang?” Diệp Kỳ Viễn hừ một tiếng, “Ngày đó tôi
bảo cô xuống xe, là cô nhất định đòi đi cùng anh ta.”
Tử Thời im lặng.
Rốt cuộc trong lòng Diệp Kỳ Viễn cũng xấu hổ, im lặng một lúc lâu, nói cho
cô biết: “Thịnh Thừa Quang có một vị hôn thê, lúc hai người bọn họ còn chưa ở
trong bụng mẹ trưởng bối hai nhà đã định ra hôn sự rồi, nghe nói khi đó Thịnh
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gia gặp nạn, Tạ gia ra tay giúp đỡ, cho nên ước định đời này nhất định phải có
một hôn sự.”
“Em biết... Chị của Tạ Gia Thụ.”
“Đúng, em trai cô ấy gọi là Tạ Gia Thụ, mẹ kiếp nếu tên nhóc kia là con gái
thì tốt, dù sao cũng chỉ cần có hai người kết hôn là được.” Diệp Kỳ Viễn cau
mày nói nhỏ.
Tử Thời với anh coi như cũng là thanh mai trúc mã, vừa nghe đã cảm thấy
giọng nói anh khác thường, quay đầu lại hai mắt lấp lánh nhìn anh.
Diệp Kỳ Viễn bị cô nhìn đến phiền não, nghĩ thầm cũng nên nói cho cô hiểu:
“Tạ Gia Vân là bạn gái thời đại học của tôi.”
“Anh nói là: Chị của Tạ Gia Thụ là bạn gái anh?” Lần này Tử Thời giật
mình.
“Đã từng. Sau đó tôi với cô ấy tính tình không hợp, lúc tốt nghiệp đại học đã
chia tay.”
Tử Thời không tin nổi: “Nhưng mà không phải họ đã đính hôn từ rất sớm
sao? Tại sao chị ấy còn có thể cùng anh...?!”
Diệp Kỳ Viễn khó chịu, giọng nói thô lỗ: “Không phải Thịnh Thừa Quang
cũng ngủ với cô sao?!”
Cô lại im lặng. Một lúc sau chỉ vào cái cửa nhỏ đang sáng đèn trước mặt,
“Đến rồi, tự em đi vào thôi.”
Nha đầu này ngu ngốc hết thuốc chữa rồi, cho dù Diệp Kỳ Viễn đưa vũ khí
vào trong tay cô, không biết chừng có thể đâm ngược lại chính cô bị thương,
anh nghĩ như vậy liền tức giận dễ sợ, lúc quay đầu xe bánh xe mài trên mặt đất
phát ra tiếng xèo xèo chói tai.
Có lẽ là Diệp Kỳ Viễn gây ra tiếng động quá lớn, lúc ăn cơm tối Thịnh Thừa
Quang hỏi Tử Thời: “Hôm nay Diệp Kỳ Viễn đưa em về?”
“Dạ.” Tử Thời khơi đũa trong bát cơm, xem ra không yên lòng.
“Anh ta nói gì với em vậy?”
Tử Thời ngẩng đầu một chút nhìn anh, cảm thấy vẻ mặt anh không tốt lắm,
cô nhớ tới lúc anh tới đón cô suýt chút nữa thì đánh nhau với Diệp Kỳ Viễn,
thận trọng nói: “Nói một ít... một ít thôi.”
“Nói đến Tạ Gia Vân sao?” Ngược lại giọng nói Thịnh Thừa Quang không
có gì đặc biệt.
Bây giờ đến Tử Thời, giống như làm sai chuyện, không dám ngước mắt nhìn
anh.
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Một lúc lâu, gần như Thịnh Thừa Quang muốn mở miệng nói trước cho cô,
thì nghe cô nhẹ nhàng nói: “Bọn họ tốt nghiệp đại học liền chia tay, Kỳ Viễn
nói tính cách họ không hợp... anh đừng nghĩ nhiều.”
Anh đừng nghĩ nhiều, đây là cô... đang an ủi anh đừng ghen tuông?
Thịnh Thừa Quang hít một hơi thật sâu, phổi mơ hồ bị đau.
Tử Thời nhận ra được anh tức giận hơn, đầu cúi xuống càng thấp.
Thịnh Thừa Quang không còn cách nào khác, giơ tay kéo bát cơm trước mặt
cô đã ăn rất lâu chỉ còn mấy hạt lại, bới một bát nóng cho cô, chan thêm hai
muỗng canh ngô hầm xương ở trên, tức giận đặt trước mặt cô: “Em ăn cơm tử tế
cho anh.”
Tử Thời vội vàng cầm thìa lên, vẫn không ngẩng đầu lấy bát cơm chan canh
kia ăn cho xong. Thịnh Thừa Quang ngồi đối diện cô, nghiến răng nghiến lợi
nhìn dáng vẻ chột dạ của cô, quả thật giận dữ vô cùng!
Trong lòng anh tức giận, khó tránh khỏi buổi tối sẽ giày vò cô để hả giận.
Tử Thời bị anh ép giống con ếch con, cặp chân bị anh đặt trên vai, cả người
cong lên, giữa hai chân lộ ra thật cao, mặc anh khi dễ.
Toàn thân Thịnh Thừa Quang làm tư thế thích hợp, bắp thịt cả người kéo ra
những đường cong xinh đẹp, cúi người đè ép cô, phía dưới dùng sức xông vào
tận cùng bên trong cô, ở nơi mềm mại trắng nõn tinh tế tìm kiếm điểm khác biệt
cứng rắn, chĩa vào dùng sức ma sát, lúc đầu cô còn có thể nhịn, nhịn đến mức
toàn thân run rẩy, cắn chặt răng run run chịu đựng từng đợt từng đợt sóng,
nhưng sau đó không tự chủ được bắt đầu nhỏ giọng kêu khóc, vô lực giãy giụa,
anh mỗi lần hạ xuống một chút cô cũng nhỏ giọng thét lên rung động, dáng vẻ
như sắp hỏng mất làm Thịnh Thừa Quang cảm thấy vô cùng thú vị, càng nhẫn
tâm quyết hành hạ cô chết đi sống lại... hơn nửa cái giường cũng bị làm hại.
Cuối cùng thì anh cũng không nhịn được nữa rồi, bên trong cô ấy thật sự
muốn mạng người, vừa chặt vừa ấm, cũng không biết có phải do cô ấy còn ít
tuổi lại chưa từng trải qua, nhạy cảm làm anh không dám tin, giống như dưỡng
ra dịch mật đầy ắp, đầu ngón tay hơi chạm phải một chút cũng có thể chảy nước
như bão tố. Hơn nữa càng về sau cô càng dễ dàng thất lạc mất chỗ đó sít chặt
chẽ vật của anh, vừa hút vừa mút, có lúc anh tưởng chừng bị đánh đến tơi bời
nhếch nhác.
Bây giờ sau khi xong việc anh có thể quang minh chính đại không xuất ra
ngoài, lấp đầy cô, nằm trên lưng cô thở mất hồn.

Chương 20

M

ới vừa rồi Tử Thời khóc đến thê thảm như vậy, cuối cùng thì một chút

sức cũng chẳng còn, cố chịu cho đến lúc anh xong chuyện, nằm không động
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đậy, phía dưới vẫn chiếm lấy cô không chịu ra ngoài, cũng may không phải anh
thực sự đè ép cô, cả tay và chân đều dùng sức chống xuống giường, cô nằm
dưới thân anh thở ra dồn dập, từ từ mới ổn định lại.
Chuyện vận động kịch liệt hút kiệt sức người như vậy, cũng buông thả hết
cảm xúc, trong lúc tình ý triền miên, không tránh khỏi nghĩ đến những chuyện
không vui kia.
Nhờ ánh sáng mờ mờ của đèn trên tường, anh có thể thấy trên mặt người
nằm dưới một lớp lông tơ đáng yêu, đúng là một đứa bé, Thịnh Thừa Quang cúi
đầu hôn cô, cho rằng anh lại muốn lần nữa, một tiếng ai oán tràn ra khỏi cái
miệng nhỏ nhắn, Thịnh Thừa Quang liền tiến tới hôn lên miệng cô, anh dùng
lực mút thật mạnh như muốn ăn đôi môi cô vào trong miệng, lại dùng hàm răng
cắn nhẹ nhàng.
“Ưmh...” Tử Thời bị anh cắn đau, mở mắt bất đắc dĩ nhìn anh.
Cô bị anh ức hiếp thảm đến như thế, nhưng mà một chút ý muốn đánh trả
cũng không có, còn nhìn anh vừa đáng thương vừa vô tội như vậy, Thịnh Thừa
Quang cảm thấy rất sảng khoái, nhưng sự sảng khoái này lại lẫn tới một cảm
xúc khác, nhắc nhở anh không thể không hỏi, anh buông hàm răng ra, đầu lưỡi
lướt qua cánh môi bị cắn của cô nhẹ nhàng liếm, giọng nói mơ hồ lại ấm nóng
hỏi cô: “Tại sao không hối hận?”
Tử Thời bị anh làm cho kiệt sức đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không hiểu:
“Cái gì cơ?”
“Tạ Gia Thụ.” Thịnh Thừa Quang lời ít mà ý thì nhiều, ép hỏi cô: “Tại sao
không hối hận?”
Lúc ấy ở bên ngoài phòng bệnh Tề Quang, Tạ Gia Thụ ở trong thang máy
sung sướng nói to, cách cửa thang máy Thịnh Thừa Quang nghe thấy rất rõ
ràng, sau đó anh đi xuống lúc thấy vẻ mặt không cam lòng của Tạ Gia Thụ,
cũng có thể đoán câu trả lời của cô là gì.
Nhưng tại sao như vậy chứ? Cô sẽ không nói dối, cũng không biết che giấu,
như vậy thì là vì cái gì chứ? Vì cái gì, chuyện xảy ra cho tới bây giờ vẫn không
hối hận chọn anh? Thịnh Thừa Quang rất muốn hiểu rõ, rất rất muốn, vẫn nghĩ
rằng không nên hỏi ra, bị đè nén hai ngày rồi, thế nhưng lúc này vẫn nhịn không
được hỏi.
Tử Thời bị vấn đề của anh hỏi làm cho sửng sốt, giương mắt nhìn về phía
anh.
Cô gái có đôi mắt hắc bạch phân minh (trắng đen rõ ràng), vừa sạch sẽ vừa
xinh đẹp, Tử Thời nhìn anh, nhẹ giọng đáp: “Bởi vì anh đối với em rất tốt.”
Bởi vì không có ai giống anh từng đối tốt với em như vậy. Bởi vì ánh mắt
anh chiếu rọi cho em trong đêm tối, cuối cùng cuộc đời này cũng thấy ánh sáng,
vậy là đủ rồi.
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Nếu như đưa một người thả vào trong bóng đêm tối đen một mình, một chiếc
đèn cùng một mái nhà chính là toàn bộ ấm áp. Thịnh Thừa Quang đối với Tử
Thời mà nói chính là ánh sáng ấm áp trong bóng đêm của cuộc đời, cho dù chỉ
là ảo ảnh nhất thời, thì đối với cô cũng là ánh sáng duy nhất, tốt nhất trong trí
nhớ của cô.
“Những chuyện kia... Trước đây em thực sự không biết... Sau này nhất định
em sẽ không lén lút uống thuốc, em nghe lời anh,” cô không biết nói như thế
nào mới biểu đạt được tấm chân tình của mình, cuối cùng chỉ có thể nói: “Anh
đừng lo lắng.”
Trong bóng đêm, người vừa mới khi dễ cô Thịnh Thừa Quang im lặng một
lúc lâu, sau nhỏ giọng nói một câu: “Em hãy lo lắng cho mình đi.”
Tử Thời nghe được, nhưng cũng chỉ cười, đưa tay ôm lấy cánh tay anh cọ
xát, cô rất mệt.
Cứ như vậy cũng không ngủ được, Thịnh Thừa Quang từ trên người cô lật
xuống, ôm cô vào phòng tắm.
Trên giường do bị giày vò đã không thể ngủ nữa, đêm hôm khuya khoắt còn
phải thay ga giường, Thịnh Thừa Quang tự làm tự chịu, bận rộn một lúc cuối
cùng hai người đều nằm xuống ngủ, thời gian đã rất muộn, Thịnh Thừa Quang
ôm cô vào lòng vỗ về, rất nhanh Tử Thời đã buồn ngủ không mở nổi mắt, mơ
mơ màng màng, chợt nghe bên tai giọng anh thật thấp gọi tên cô.
“Hả?” Tử Thời cố gắng tỉnh táo, “Gì cơ?”
Thịnh Thừa Quang kéo cánh tay đang dụi mắt qua, đặt ngay trên miệng.
“Sẽ không không quan tâm em, sau này cũng sẽ không.” Âm thanh anh trầm
trầm thật thấp, không đầu không đuôi nói những lời này.
Chắc chắn là do đêm quá khuya rồi, đêm tối vắng lặng làm người lòng dạ
cứng rắn cũng sinh ra ngàn vạn tình cảm dịu dàng.
Tình cảm dịu dàng này làm Tử Thời không rõ ràng lắm: giờ phút này có phải
là cảnh trong mơ hay không?
Nhưng lần này cô đã có kinh nghiệm, cô không nghĩ nữa mà nhận định, chỉ
mong giờ phút này là rất tốt rồi.
Cô thỏa mãn tựa sát vào lòng anh, hai tay hai chân cuốn lấy anh thật chặt, an
ổn ngủ thiếp đi.
Tề Quang yêu cầu gặp Tử Thời một lần, nếu không sẽ không chịu làm bước
trị liệu kế tiếp, Thịnh Thừa Quang cũng cảm thấy để hai người gặp nhau một
lần không có gì không tốt, lúc anh đưa Tử Thời đến bệnh viện kiểm tra liền
thuận tiện cho hai người gặp mặt một lần.
Thực ra tính tình Tề Quang giống Triệu Hoài Chương nhiều hơn, dịu dàng ít
nói, bản tính lãng mạn, phần lớn Thịnh gia đều là người lạnh lùng, Tề Quang
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cũng là một đứa nhỏ mà vừa nhìn một lần đã làm người khác cảm thấy ấm áp
trong lòng.
Cậu thấy Thịnh Thừa Quang đưa Tử Thời đi vào, khép quyển sách trong tay
đứng dậy cười nói: “Hôm nay thời tiết bên ngoài rất tốt.”
Trên đường đi Tử Thời rất căng thẳng giờ phút này rõ ràng đã thả lỏng một
chút.
Thịnh Thừa Quang gật đầu với cậu một cái, đợi Tử Thời ngồi lên ghế sô pha
xong, nói với cô: “Anh đi tìm Trầm Hiên nói chuyện, xong sẽ đến đón em
ngay.”
Anh nói xong quay người đi ra ngoài. Cửa vừa mới đóng, âm thanh nhẹ
nhàng của Tề Quang vang lên nói với Tử thời: “Anh ấy thích cô.”
Tử Thời khinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía cậu.
“Vấn đề hiện tại của chúng ta chính là: anh ấy thích cô.” Tề Quang nhìn vẻ
mặt ngây ngốc mơ màng của cô thở dài, “Nếu anh ấy không thích cô... cô sinh
mấy đứa bé cũng không có vấn đề gì, nhưng anh ấy thích cô, cô sinh đứa bé cho
anh ấy sẽ thay đổi cuộc đời anh ấy. Tôi không dám chắc sự thay đổi này đối với
anh ấy là tốt hay xấu, có đáng giá hay không, nhưng tôi biết rằng: cái quá trình
thay đổi này chắc chắn sẽ làm anh ấy khổ sở vô cùng.”
Vừa nghe xong, Tử Thời như rơi vào trong sương mù, nhưng tất cả của
Thịnh Thừa Quang cô đều xem trọng, chủ động dò hỏi Thịnh Tề Quang: “Ý anh
nói là... Là vì anh ấy có vị hôn thê sao?”
Tề Quang ôn hòa cười, gật đầu nói: “Đúng vậy. Hơn nữa vị hôn thê của anh
ấy đến từ một gia tộc môn đăng hộ đối, hôn nhân của hai người họ không phải
xây dựng trên cơ sở tình cảm, cho nên không gì phá nổi.”
Nhìn vẻ mặt cô mờ mịt như cũ, Tề Quang càng thêm không đành lòng, thế
nhưng chuyện này không thể không nói cho cô hiểu, bởi vì ngoại trừ cậu ra sẽ
không có người nào nói với cô những điều này: “Có sự hợp tác bởi vì quá quan
trọng, chỉ dựa vào hiệp ước trên giấy đã không đủ đảm bảo rồi, cần thêm vào
một mối quan hệ khác, cho nên hai người bọn họ phải kết hôn. Hôn nhân của họ
dính dáng phức tạp mà cô không thể nào tưởng tượng nổi, buôn bán khổng lồ.
Còn có hai đại gia tộc sẽ dùng hết tất cả thủ đoạn để đảm bảo cuộc hôn nhân
này được thuận lợi, cho dù là anh Thịnh Thừa Quang cũng không thể chống lại
hai gia tộc này, dưới tình huống như vậy anh ấy cũng sẽ lý trí để không cho
phép mình làm chuyện thiêu thân lao đầu vào lửa. Mà chuyện bây giờ tôi lo
lắng chính là - ngộ nhỡ anh ấy làm cái việc mất trí đó thì sao?”
Lúc này Tử Thời hiểu rõ, nhưng cô cũng không cho rằng... chuyện như vậy
sẽ xảy ra.
Tề Quang từ từ nói tiếp: “Cho nên tôi không hy vọng rằng hai người sinh
con. Bệnh của tôi không phải ngày một ngày hai, phẫu thuật cấy ghép tế bào
www.vuilen.com

97

Tác Giả: Sói Xám Mọc Cánh

TỬ THỜI

cũng không chắc chắn có thể chữa khỏi. Tôi không muốn anh trai cùng... em gái
tôi vì thế mà cuộc sống trở nên khó khăn.”
Ánh mắt của cậu quá dịu dàng, Tử Thời cúi đầu.
Tề Quang nói xong đợi cô một lúc, nhìn cô không chịu trả lời, cậu bất đắc dĩ
nói tiếp: “Vừa rồi tôi mới chủ động nhận cô là em gái tôi, coi như theo lễ phép
thì cô cũng nên đáp lại tôi một chút cảm kích đi chứ?”
“A... cảm ơn anh!” Thật ra thì Tử Thời vẫn đang tiêu hóa một tiếng “Em
gái” kia, anh nói xong liền luống cuống chân tay, vội vàng đứng lên đặc biệt
nghiêm túc nói lời cảm ơn với anh.
Tề Quang cảm thấy cô thật là vô cùng thú vị, giọng nói anh càng thêm dịu
dàng: “Vì tương lai suy tính một chút đi, vì tương lai của em, tương lai con của
hai người, còn có anh Thừa Quang, để cho anh ấy cuộc sống vốn thuận buồm
xuôi gió đi, em thích anh ấy như vậy, cũng hi vọng anh ấy bình an yên ổn có
đúng hay không?”
“Ừ.” Tử Thời chân thành gật đầu, lại hỏi: “Làm sao anh biết... Em thích anh
ấy?”
“Cái này,” Tề Quang nhìn lên trần nhà, “Người có mắt đều nhìn ra được.”
Một cô gái bị Tạ Gia Thụ kéo đi còn có thể ý vị nhìn chằm chằm người khác
không phải là Tạ Gia Thụ, còn có thể là nguyên nhân gì đây?
Tử Thời có chút xấu hổ, rồi lại có một loại cảm giác ngọt ngào không nói
nên lời, cô có tâm tư gì cũng đều viết hết lên mặt, Tề Quang trông thấy vô cùng
rõ ràng, càng cảm thấy cô thú vị, lại càng thêm cảm thấy cô thật là đáng thương.
Lúc này Thịnh Thừa Quang gõ cửa đi vào, thấy hai người im lặng ngồi đối
diện nhau đều không nói chuyện, tuy nhiên vẻ mặt thì rất tốt, anh liếc nhìn Tử
Thời không nhịn được hỏi Tề Quang: “Hai người nói chuyện gì vậy? Sao yên
lặng thế?”
“Tâm sự tùy ý thôi, anh không cần lo lắng.” Tề Quang cầm sách lên ngăn ở
trước mặt, “Lúc nãy em không nói cho cô ấy mối tình đầu của anh đâu.”
“...” Mặt Thịnh Thừa Quang không chút biểu cảm, chuyển sang người đang
ngồi đờ đẫn trên ghế sô pha: “Cậu ấy nói không phải thật. Em coi như không
nghe thấy là được. Đứng lên, đi thôi.”
Thịnh Thừa Quang đưa Tử Thời đi kiểm tra, kết quả kiểm tra rất tốt, cô còn
ít tuổi, cơ thể không có vấn đề gì.
Lời nói y nguyên của Trầm Hiên là: “Cô ấy rất tốt, nếu không có bầu được
thì là vấn đề của cậu.”
Tất nhiên Thịnh Thừa Quang thì không có vấn đề, chỉ là anh tính ngày, mấy
ngày nay đều là kỳ an toàn của cô.
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Tử Thời từ lúc trở về từ chỗ của Tề Quang thì có tâm sự, lòng không yên,
vốn là buổi tối lúc ngủ Thịnh Thừa Quang không muốn động cô, nhưng đến tận
lúc mười một giờ cô vẫn chưa ngủ, mặc dù nghiêng người đưa lưng về phía anh,
không nhúc nhích giả vờ ngủ, nhưng qua tiếng hít thở anh cũng có thể biết ánh
mắt cô đang mở thật to.
Nếu như vậy, không bằng chơi đùa để cô không còn hơi sức nghĩ những
chuyện khác.
Anh cố ý cọ xát cô, kiếm thật lâu cũng không phóng ra, tay chân cô bám vào
anh, cả người nhiều lần run rẩy, cuối cùng một chút sức cũng chẳng còn, nằm
yên tùy ý anh giày vò, anh chơi đùa đỉnh núi của cô, cô cũng chỉ nhắm mắt hừ
nhẹ, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng nhìn có vẻ buồn ngủ, Thịnh Thừa Quang
cảm thấy cô không sai biệt lắm, buông lỏng mình, mãnh liệt nhanh chóng tới
bảy tám chục lần, một cái động thân vào sâu bên trong cô...
Tử Thời cảm thấy nóng, cả người cũng bị nấu chín rồi, sau đó chính là cảm
thấy ấm nóng bên trong tăng cao, cô dây dưa thêm một lúc, thở hổn hển đưa tay
ôm cổ anh, qua rất lâu ghé vào tai anh hỏi: “Chúng ta... sắp có đứa bé thật sao?”
“Ừ.” Thịnh Thừa Quang đè ép cô, rất hài lòng, âm thanh lười biếng.
“Vậy... sau đó thì sao?”
“Nếu như kết quả kiểm tra phù hợp, máu cuống rốn của đứa bé có thể cấy
ghép tế bào cho Tề Quang.” Thịnh Thừa Quang mở mắt.
“Sau đó thì sao?” Cô chờ đợi, lại hỏi.
Thịnh Thừa Quang đưa tay sờ sờ đầu cô, “Ruốt cuộc em muốn hỏi cái gì?”
“Muốn hỏi... sau này đứa bé sẽ như thế nào? Anh thực sự... muốn nó sao?”
Cô hỏi xong, nín thở, không chớp mắt nhìn vào mắt anh.
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