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Phần 8
Chương 22

N

út áo bị kéo rơi trên sàn nhà, mặc cho Tư Đồ vội vàng kéo chăn, đem

thân thể che lại, thế nhưng anh lại không chút do dự đem góc chăn xé ra. Cả cái
chăn cứ như vậy mà bị anh ném xuống dưới giường. Tay của anh từ cổ của cô
lướt một đường xuống dưới, rất nhanh đã đi tới eo của cô. Cái tay muốn mở
khóa kéo trên váy của cô ra.
Tư Đồ vội vàng kéo tay anh ra.
Anh liền buông khóa kéo, một phen lại kìm cô ngược về phía sau, mang theo
tức giận, hung hăng hôn cô. Tha hồ mà gặm nuốt, mặc cho Tư Đồ có cảm giác
đôi môi mình bị hàm răng anh cắn làm cho đau.
Anh mở rộng hàm răng cô tấn công vào bên trong, tay vẫn giữ chặt cô lại,
trán kề trán, anh buộc cô nhìn thẳng vào mắt mình.
Tư Đồ nhìn thấy trong đồng tử của anh tản ra ngon lửa giống như dục vọng
ham muốn, nóng bỏng mà xảo trá. Ánh mắt hướng thẳng vào đáy lòng cô mà dò
xét, giọng nói của anh khàn khàn: “Nói cho cùng em đối với anh không phải là
không có lòng tin, mà là chính em không tự tin.”
Ngón tay Tư Đồ bấu chặt vào tấm nệm trên giường. Lời nói của anh như
đâm thẳng vào trái tim cô. Chính cô mỗi ngày đều dùng rất nhiều thời gian đứng
trước gương tập làm quen với vết sẹo xấu xí trên người vậy mà sau nhiều năm
vẫn thấy nó rất khó coi huống chi là đàn ông?
Mặc dù người đàn ông trước mặt là một người đàn ông, người ba tốt trong
mắt cô cũng như mọi người.
Lại ví dụ, nếu như năm đó trận hỏa hoạn kia hủy đi dung mạo của cô, thì anh
còn có muốn cưới cô sao? Còn có thể cũng như bây giờ, tái hôn, đi dân, sống
chết, keo sơn ở bên nhau?
Ngay cả khi Thịnh Gia Ngôn nói, sở dĩ anh đối với Yết Vũ Tình nhớ mãi
không quên, đó chẳng phải là bởi vì Yết Vũ Tình đã bỏ anh ra đi sao? Không
phải bởi vì chưa có được nên... .
“Đàn ông” đây mới là từ tàn nhẫn nhất trên thế giới.
Nhưng trong giờ phút này, mặc cho Tư Đồ ngại ngùng trước mặt người đàn
ông này, anh ta lại nói: “Em cảm thấy thân thể em rất xấu sao? Nhưng mà anh
lại cảm thấy rất xinh đẹp, ít nhất hiện tại nếu anh nhìn nhiều hơn một chút, sẽ
muốn...” ...Muốn chiếm đoạt lấy.
Ánh mắt anh rất có lực, quét nhìn qua nhân thể cô từng chỗ từng chỗ cũng
làm cho cô ít nhiều cảm thấy tim đập nhanh và loạn nhịp, ngón tay anh theo ánh
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mắt di chuyển khắp trên người cô, giống như đang giám định và thưởng thức đồ
sứ thượng hạng, từ vai cô một đường trượt xuống phía dưới, lướt qua ngực, cho
đến cuối cùng chậm chậm mở khóa kéo của váy cô ra. Mặc cho Tư Đồ cầm lấy
cổ tay anh, cô có thể ngăn cản anh lại nhưng lần nữa lại bị chế ngự bởi đôi mặt
tràn ngập sự chiếm hữu, chỉ có thể vô lực nắm lấy cổ tay anh.
Tay anh đưa vào kéo rộng vạt váy, lướt qua bụng tiến thẳng đến nơi mẫn
cảm nhất của cô, mặc cho thân thể Tư Đồ theo bản năng co cụm lại một chỗ, thế
nhưng anh lại vuốt ve, hôn cô, muốn cô thả lỏng ra: “Đừng căng thẳng quá, em
cứ từ từ mà tận hưởng thật tốt.”
Âm thanh của anh mang theo chút mê hoăc, từng chút từng chút tháo xuống
vỏ bọc cứng rắn của người con gái này, tận hưởng nơi tư mật mềm mại của cô.
Tuy dịu dàng vỗ về nhưng cũng không kém phần khiêu khích.
Ngón tay của anh xâm nhập vào bên trong, cô liền không nịn được bèn cắn
răng, đè nén tiếng rên rỉ đang muốn bật ra trong miệng. Anh ngừng lại, ngắm
nhìn bộ dạng khao khát của cô lúc này, mặc cho Tư Đồ cau mày, ngửa mặt lên
nhìn anh nhưng lại không thốt nên lời, rốt cuộc không nhịn được đưa tay qua
quàng lấy cổ anh, đặt lên môi anh một nụ hôn cuồng nhiệt.
Thế nhưng anh lại rút ngón tay ra, ngón tay trượt ra kèm theo một dòng dịch
ẩm ướt, tay trượt xuống dưới giữ chặt, tách chân cô ra chen người vào giữa.
Cảm thấy vừa lòng anh tiếp tục cúi xuống hôn cô, bỗng nhiên Tư Đồ cảm
thấy đau đớn, toàn thân cứng đờ, người đàn ông này hình như mới tiến vào
trong cô, cô cau mày nhìn anh. Thế nhưng anh chỉ sửng sốt một chút rồi lại tiếp
tục cúi đầu hôn cô. Một tay đem chân của cô chống lên trên ngực anh, muốn cô
mở rộng hơn để anh có thể tiến sâu vào trong.
Anh không những không ngừng lại còn từng chút từng chút tiến vào sâu
hơn...Mặc cho Tư Đồ vừa đau lại vừa giận, không nhịn được trừng mắt nhìn
anh, nhưng trong mắt vừa ánh lên vẻ tức giận lại bị anh mạnh mẽ động thân phá
tan thành từng mảnh nhỏ, tiếng rên rỉ yêu kiều của cô cũng bị anh nuốt trọn
bằng một nụ hôn.
Dần dần cô không còn cảm thấy đau nữa, mặc cho hơi thở vẫn hỗn loạn như
cũ những cô cũng chỉ có thể nhắm hờ con mắt tiếp nhận từng đợt sóng khoái
cảm khiến cô run rẩy.
Anh rốt cuộc cùng dừng lại, đem cô ôm vào lòng nhìn thật lâu.
Tư Đồ không biết nên lấy vẻ mặt gì để dối diện với anh, cô đau đớn cùng
hạnh phúc đều là vì anh, một khắc nào đó cô cơ hồ là hận anh, nhưng anh lại lau
đi mồi hôi trên trán cô, hôn lên khóe mắt còn ửng hồng của cô, lướt xuống cần
cổ trắng nõn, anh nhẹ nhàng mút lấy, thỉnh thoảng còn dùng răng cắn, giống
như là muốn lưu ấn ký lại ở trên người cô. Cô cảm thấy một trận run rẩy nhẹ khi
thấy hạ thân của anh lại một lần nữa đứng sững lên, còn anh lại vẫn như cũ
vững vàng chiếm cứ lấy cô, muốn cô: “Em thả lỏng ra.”
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Nhưng thân thể cô lại không nghe theo lời anh. Thân thể cô trở nên cứng
ngắc chỉ có thoáng chút là thả lỏng ra, đưa tay xuống phía dưới.
Nơi đó đã sớm ướt đẫm, ngón tay của anh khi chạm đế nơi mẫn cảm này, lại
vừa dịu dàng vừa chậm chạp.
Nhìn cô ở dưới thân anh run rấy, khóe mắt khẽ nhướng lên, giờ phút này ánh
mắt cô trở nên mê hoặc, đôi môi bị cô cắn chặt cũng trở nên đỏ ửng đẹp đẽ, cổ
họng cũng vô thức phát ra những tiếng rên rỉ, hơi thở của cô cùng anh như hòa
vào làm một. Trong thoáng chốc, khuôn mặt ánh lên một gợn gì đó một lần nữa
đem tất cả thương tiếc hòa tan.
Tư Đồ cảm thấy đầu óc hỗn độn, trong cổ vẫn nén một chút chua xót, lại
cảm thấy hông của mình bị anh nâng lên.
Cảm giác giống như trời đất quay cuồng, mạc cho Tư Đồ thê lương nhìn anh
quay mình thành tư thế ngồi, cô vô lực kháng cự, chỉ có thể vùi mặt vào hõm cổ
anh, mặc kệ cho cảm giác xấu hổ bủa vây lấy mình.
Nơi mẫn cảm của cô vốn khít khao, ôm chặt lấy vật to lớn của anh. Anh có
chút miễn cưỡng để cho hai chân cô vòng qua hai bên hông anh, chỉ thoáng rút
ra một chút liền không đợi được trong nháy mắt đã xâm nhập vào nơi sâu nhât
của cô. Các dây thần kinh bất ngờ bị kích thích cảm giác như trời long đất lở.
Thời Chung rốt cuộc không nhịn được nhíu chặt lông mày càng luật động nhanh
chóng hơn.
Mỗi động tác của người đàn ông này đều làm cho Tư Đồ không nhin được
mà hô hấp chậm lại, cô gắt gao căn chặt bả vai anh, dù vậy hàm răng vẫn không
nhịn được mà run lên. Mà anh vừa điên cuồng chiếm hữu vừa nâng cằm cô lên,
ánh mắt lạnh lùng quan sát cô.
Nhìn đôi mắt mơ hồ của cô lúc này...
Nhìn đôi má ửng hồng của cô...
Nhìn mồ hôi toát ra từ chóp mũi cô.
Nhìn lông mày nhíu lại rối rắm của cô giống như là muốn đẩy anh ra, lại
giống như muốn cầu khẩn anh ban cho cô nhiều hơn…
Đây tất cả đều là bởi vì anh. Chỉ là bởi vì anh...
Vẻ mặt Thời Chung buồn bã, không nhịn được chợt đặt môi mình dán lên
môi cô dây dưa một hồi.
Tư Đồ vô lực ôm bờ vai anh, hô hấp trở nên khó khăn vì nụ hôn của anh mà
sắp hít thở không thông.
Anh cứ như vậy mà chiếm đoạt, cộng thêm một nụ hôn cuồng nhiệt, làm cho
Tư Đồ bị ép tới ù tai hoa mắt.
“Đừng...” Lời nói của cô vừa ra khỏi miệng liền phát ra tiếng thét chói tai.
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Thân thể từng đợt từng đợt rung động rốt cuộc là đưa cô đến đỉnh cực lạc
hay là muốn đẩy cô đến đáy vực đau đớn? Tư Đồ không có cách nào phân biệt,
cô chỉ cảm thấy thời gian ở cùng với anh cô rất mâu thuẫn, mặc kệ là bị anh
hành hạ vẫn là anh làm cho cô thấy thỏa mãn nhất. Rốt cuộc...
Thân thể anh chợt căng ra, rên lên một tiếng rồi rút ra khỏi thân thể cô.
Đã quá nửa đêm, Tư Đồ nằm trên giường đến động đậy ngón tay cô cũng
không còn chút sức lực nào. Cô nằm nghiêng nhìn người đàn ông nằm cạnh
toàn thân tản mát ra vẻ sảng khoái.
Rõ ràng anh mới là bệnh nhân...
Tư Đồ có chút bi phẫn oán thầm. Anh chống tay lên nhìn cô-thật không biết
có cái gì tốt để mà nhìn. Tư Đồ cảm thấy bất tiện chỉ có thể nhắm hai mắt giả vờ
ngủ.
Tay của anh dịu dàng vuốt ve mặt cô, tay anh trượt xuống bờ vai cô, cô chỉ
có thể nhắm chặt mắt hơn giả vờ ngủ-Thật may trên người cô còn đang mặc áo sơ mi của anh, nhưng tay anh lại
thuận hương di chuyển ra phía sau lưng cô làm cô cảm thấy không được tự
nhiên. Dù sao cũng là cách một lớp quần áo đụng vào vết sạo trên lưng cô
nhưng cũng làm cho cô vặn vẹo.
Đoán được rằng cô chỉ giả vờ ngủ, anh cười: “Đi tắm rồi ngủ tiếp.”
Cô vẫn nằm im không động đậy gì, chỉ là hai tay đã nắm chặt thành quyền.
“Em mà không dậy, anh sẽ hôn em đó.” Hơi thở của anh nhẹ nhẹ phả lên mặt
cô.
Tư Đồ mở choàng mắt.
Đật vào mắt cô là khuôn mặt anh thoải mái cười nhẹ nhàng.
Giữa cô và anh chỉ là một khoảng cách rất nhỏ, cô không tự chủ lui về phía
sau, ngồi dậy. Cô nhìn anh một cách nghiêm túc nhưng lại không biết nói gì.
Cô còn chưa kịp nói gì thì Thời Chung đã nhếch môi lên nói: “Em nói
“chúng ta đừng có gặp lại” chuyện hoang đường như vậy em thử lặp lại lần thứ
hai xem.”
“...”
“...”
Nhậm Tư Đồ nghĩ thầm trong lòng: xem như anh lợi hại.
Tác giả có lời muốn nói: Ai đã ăn no... Xin giơ tay
Ai muốn khen ngợi tác giả ngòi bút không lụt... Xin giơ tay
Ai muốn Thời Chung nói lời giữ lời, một lần nữa... Xin giơ tay
www.vuilen.com

141

Tác Giả: Lam Bạch Sắc

ƯỚC HẸN PHÙ HOA

Suy nghĩ một chút, vẫn là đem viết thành một chương, đến lúc đó nếu
chương này bị khóa, Bạch Sắc sẽ thay thế thành chương mới, cũng không cần
tổn hao tâm trí sửa dổi làm trái lệnh cấm... Vì để cho các bạn ăn một bữa thịt,
Bạch Sắc cũng không dễ dàng a. Ai không nhịn muốn khen ngợi Bạch Sắc...
.Xin giơ tay!

Chương 23

T

ư Đồ rốt cuộc không hề nói gì. Cô quả thật cả người dinh dính, đầu óc

cũng ngất đi, cần tắm cho tỉnh táo, nhưng cô lại không thể ngay trước mặt người
đàn ông này trực tiếp vén chăn đứng lên, mặc dù chiều dài áo sơ mi của anh đã
che qua mông của cô, áo sơ mi nhưng dưới dưới lớp vải mỏng manh này cô lại
không mặc gì cả, chỉ cần cô làm động tác mạnh một chút, sẽ lộ ra hoàn toàn. Về
phần quần lót của cô...
Hiện đang nằm trên sàn nhà, xem ra rất ẩm ướt, căn bản cũng không thể mặc
lại được nữa.
Người đàn ông này cố tình vẫn duy trì tư thế nằm nghiêng tay chống đầu ở
trên giường như cũ, ánh mắt nhìn cô chằm chằm, không một giây rời khỏi, tròng
mắt thâm thúy nhưng cũng cợt nhã, Tư Đồ có chút cứng đờ nhìn lại anh, nhưng
lại không tiện mở miệng để cho anh tránh một chút, dù sao...
Thời khắc thân mật như vậy đều trải qua rồi, nói lời nói như thê thì cũng
không có chút khí thê gì cả.
Đang lúc Tư Đồ không biết như thế nào cho phải thì đột nhiên có tiếng
chuông báo điện thoại di động từ nơi không xa truyền đến. Thời Chung nhìn cô
một cái rồi mới từ trên người cô dời đi. Tư Đồ đưa mắt nhìn anh xuống giường
đi nghe điện thoại, mơ hồ thở phào nhẹ nhõm, lập tức vén chăn lên chuẩn bị
giường, cũng một khắc kia làm cho cô rất sửng sốt.
Ga giường nhăn không còn hình dáng, tuy là màu đậm, nhưng Tư Đồ liếc
mắt liền thấy được những thứ phía trên là thứ gì. Mấy vết máu màu đậm, vết
máu đã khô. Tư Đồ không nhịn được đưa tay chạm sờ, cho đến lúc này mới thật
sự ý thức được, mình rốt cuộc mất đi cái gì.
Tư Đồ lại theo bản năng ngước mắt nhìn về phía người đàn ông đã đi xa đó.
Không gian phòng ngủ rất lớn, giờ phút này Thời Chung cũng chỉ mặc quần
dài màu xám tro rộng thùng thình, nửa người trên trần trụi đứng dựa vào sô pha
vòng tròn, tìm kiếm di động. Thật ra thì khoảng cách xa như vậy, Tư Đồ căn
bản không thấy được chi tiết trên người của anh, nhưng vẫn có một cút gì đó lưu
lại trong đầu, tỷ như lúc người đàn ông này phát động tiến công, đường cong
phần lưng cơ hồ là kéo thành một đạo hình giọt nước, vai, eo, mông, chân, nhìn
như rất dài, lại hàm chứa lực lượng đau đến chết đi sống lại; lại tỷ như, môi của
anh cùng ngón tay của anh, có bao nhiêu nhẵn nhụi, cỡ nào xảo trá...
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Dùng đầu ngón chân đoán cũng có thể đoán được đây là một người đàn ông
am hiểu thân thể người phụ nữ như thế nào. Đây cũng là lý do làm cho Tư Đồ
đột nhiên khủng hoảng lên.
Thời Chung rốt cuộc tìm thấy điện thoại mình vứt bừa bãi trên sô pha rộng
rãi. Tiếng chuông điện thoại đã ngừng, hiện là một số xa lạ. Thời Chung đang
muốn ném di động vào ghế sa lon, cũng đang lúc này, điện thoại di động lại
vang lên.
Điện tới là chuỗi số xa lạ như cũ, anh nhìn màn hình điện thoại di động, mi
tâm không khỏi nhíu lại.
Cái số này cùng số điện thoại của người phụ nữ kia, sự khác biệt cũng chỉ là
hai con số sau cùng...
Tư Đồ là nhìn Thời Chung vừa nghe điện thoại, vừa quay người đi trở về
phía cô. Anh mặc dù nghe điện thoại, lại không nói tiếng nào, thậm chí ánh mắt
đều chưa từng dời khỏi người cô . cứ như vậy lẳng lặng nhìn cô, chậm rãi bước
đến gần. Vừa đi đến bên giường, anh liền trực tiếp đưa di động đưa cho cô:
“Tìm em.”
Tư Đồ cau mày cúi đầu nhìn qua một cái, này rõ ràng là điện thoại di động
của anh, làm sao sẽ...
Đột nhiên thần kinh nghi ngờ bị một cỗ sức lực vô hình chợt níu chặt, Tư Đồ
nhận lấy điện thoại di động, đốt ngón tay cứng ngắc, điện thoại di động để lên
bên tai thì cổ họng cũng dần dần cảm thấy chát rồi, “... A lô?”
Trả lời cô, quả nhiên là âm thanh của Thịnh Gia Ngôn: “Nhậm tiểu thư, có
phải gần đây em rất thích chơi mất tích, chơi đến rất vui vẻ hay không?”
Giọng điệu của anh giống như là thở phào nhẹ nhõm, giống như là mang
theo nhạo báng, giống như là mang theo dung túng, giống như là mang theo
cảm xúc, lại duy chỉ không có... Trách cứ.
“Tôi...” Tư Đồ theo bản năng muốn vì mình giải thích, nhưng chỉ nói một
chữ liền lại im lặng rồi.
Quả thật Thịnh Gia Ngôn cũng không cần giải thích của cô, chỉ là mang theo
nụ cười nói: “Yên tâm, anh đây không phải đang trách em. Xác nhận emi không
có xảy ra việc gì anh liền yên tâm. Tốt lắm, không làm phiền em nữa...”
Cô tình nguyện Thịnh Gia Ngôn chất vấn cô: Tư Đồ, làm sao em có thể lại
chơi biến mất? Làm sao em có thể tùy tiện cùng người đàn ông khác qua đêm ở
ngoài...
Cô thậm chí tình nguyện Thịnh Gia Ngôn nhiều lần nhắc lại: Tư Đồ, dạ, anh
là khích lệ em mau chóng có bạn trai, ai có thể cũng có thể, duy chỉ có người
này là không thể, thật không đáng tin cậy...
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Nhưng anh một khắc cũng không nguyện quấy rầy cô, trực tiếp cúp điện
thoại. Để lại cho Tư Đồ , là một phòng an tĩnh. Bao gồm Thời Chung đang đứng
ở mép giường.
Tư Đồ rũ tay xuống, điện thoại trong lòng bàn tay liền trượt xuống ở bên gối.
Tư Đồ cho là đánh vỡ sự yên tĩnh chết tiệt này, sẽ là tiếng rống đột nhiên
giận dữ của người đàn ông bên cạnh. Diễn đàn Lê Quý Đôn.như vậy tốt hơn, cô
cũng cũng không cần phí sức làm gì là có thể cùng anh đương ai nấy đi rồi,
nhưng cô chờ, chờ tới cũng là anh ngồi ở bên giường, vuốt ve gương mặt của
cô.
Ngay sau đó, ngón tay người đàn ông này lại theo cánh tay của cô từ từ tuột
xuống, mặc dù cách vải vóc áo sơ mi, Tư Đồ y cũ không nhịn được rụt bả vai
một cái, trí nhớ thân thể có lúc thậm chí vượt qua đầu óc, tựa như cùng hiện tại,
anh nhàn nhạt đụng vào, trí nhớ trong mỗi một tấc da thịt của Tư Đồ liền cơ hồ
tỉnh lại.
1 giờ trước nơi đây, thậm chí là 3 giờ trước trên du thuyền, ngón tay của anh
đều là trùng hợp như vậy, hay là cưỡng chế nâng lên dục vọng của cô, làm
người ta vô lực kháng cự.
Chỉ là lúc này, giờ phút này, ngón tay của anh cuối cùng dừng trên bàn tay
nắm chặt thành quả đấm của cô. Diễn đàn Lê Quý Đôn.Người đàn ông này rõ
ràng có thể cảm thấy lúc anh chạm vào cả người cô lặp tức căng thẳng, nhưng
anh chỉ im lặng khẽ cười một cái, tiếp theo từng cái từng cái mở ra ngón tay của
cô, buông ra quả đấm của cô: “Bị anh ta biết em và anh ở chung một chỗ, em lo
lắng như vậy sao?”
Tư Đồ không nhịn được nhìn anh. Khóe miệng anh còn chứa đựng cười, một
ít dấu hiệu giận dữ cũng không có, xem xét lại mình... Tư Đồ không nhịn được
tự giễu cười cười: “Tại sao tâm tình của các người có thể tốt như vậy?”
Anh cơ hồ không có bất kỳ suy tư liền bật thốt lên, hoặc giả sớm đã đem cái
vấn đề này tính toán rất nhiều lần, đáp án đã rất rõ: “Thái độ anh ta tốt như vậy,
là bởi vì anh ta không thích em. Thái độ anh như vậy, cũng là bởi vì... Anh ta
không thương em.”
Anh ta không thương em...
Giọng nói người đàn ông này cứ nhẹ nhàng như vậy mà đem tâm cô nhìn
thấu, nhưng cô vẫn không muốn thừa nhận sự thật nói ra.
Tư Đồ thì ngược lại trong nháy mắt thoải mái, có lẽ là do dưới ánh mắt thâm
trầm như biển của anh làm tâm bị mêm hoặc thôi,Diễn đàn Lê Quý Đôn. ngay
cả cho tới nay Tôn Dao đều khó mà mở miệng nói, cô đều có thể giống nghe
chuyện cười, đối với anh nói ra miệng: “Mà chính tôi cũng không quên anh ta
được.”
Đúng là câu chuyện cười, Tư Đồ nói xong cũng không nhịn được cười, cũng
là cười khổ, chỉ vì cái chuyện cười này nhân vật chính chính là cô. Phản phản
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phục phục, do do dự dự, bò ra ngoài lại ngã trở về... Nhưng chỉ là càng ép mình
quên, lại càng không quên được.
“Một người phụ nữ từ bỏ một đoạn tình cảm chân thành, có phải đều giống
như em hay không, phản phản phục phục, do do dự dự?” Anh hỏi, cũng không
cần đáp án của cô, bởi vì anh rất rõ ràng .”Chỉ là không sao, cái anh có chính là
thời gian cùng em hao tổn.”
Vậy, nếu như cả đời cô cũng không quên được thì phải làm sao đây? Anh
cũng sẽ theo cô cả đời? Cái ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu cô, Tư Đồ không
nhịn được bật cười, lắc đầu một cái. Nhìn anh ung dung bình tĩnh như thế, cơ hồ
có chút hâm mộ : “Còn anh thì sao? Đàn ông các người quên đi tình cảm thắm
thiết, chân thành còn nhanh hơn so với bọn con gái chúng tôi?”
“Anh cũng không có kinh nghiệm trong việc.” Thời Chung nhún nhún vai,
ánh mắt biến đổi trong giây lát, cơ hồ là lạnh lùng nhìn cô, không hề chớp mắt,
“Anh cũng không buông tha.”
Tim Tư Đồ bỗng dưng căng thẳng. Âm thanh của anh không có lên xuống,
vẻ mặt của anh cũng không có nhiệt độ, nhưng vì cái gì thân thể của cô, nhất là
mang tai dưới cái nhìn chăm chú của anh, không nhịn được mơ hồ nóng lên...
Anh lập tức xoay chuyển lời nói, cười cười với Tư Đồ nói, “Dĩ nhiên, em
ngàn vạn đừng học theo anh.”
Thậm chía anh giống như dạy dỗ đứa trẻ, ngắt chóp mũi của cô một cái.
Tư Đồ không thể nhìn thấu người đàn ông trước mặt này, rồi lại thản nhiên
thay đổi cách nhìn với anh: “Anh không sợ em lợi dụng anh để quên anh ấy
sao?”
Thời Chung nhíu mày cười một tiếng, hướng về phía cô mở rộng vòng tay:
“Hoan nghênh lợi dụng.”
Anh làm bộ muốn ôm cô, Tư Đồ không khỏi bị chọc cười, một khắc sau đã
nắm chặt cổ áo cùng vạt áo sơ mi, trượt xuống giường chạy trốn. Nhưng vừa
chạy ra không xa, phía dưới liền đưa tới đau đớn, bước chân không khỏi chậm
lại, anh không có bước theo, nhưng không có bỏ qua bước chân cô trì trệ.
“Cần giúp một tay không?”
Nghe anh hỏi như thế, Tư Đồ quay đầu lại. Ánh mắt của cô không tự kiềm
chế nhìn qua các nơi trên thân thể anh, cuối cùng mới rơi vào bó thạch cao trên
cánh tay: “Anh nên tự chăm sóc chính mình trước đi.”
Chờ Tư Đồ vào phòng tắm, mới phát hiện nước trong bồn tắm đã được xả
đầy xong rồi, nhiệt độ ổn định đèn cũng sáng, đồ rửa mặt, áo tắm khăn lông
toàn bộ hoàn toàn mới, đặt tại nơi tiện tay có thể đụng.
Đoán chừng là anh biết cô mệt mỏi, cả ngón tay cũng không muốn nhúc
nhích nên mới vì cô chuẩn bị xong xuôi tất cả.
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Đoán chừng là anh biết cô mệt mỏi, cả ngón tay cũng không muốn nhúc
nhích nên mới vì cô chuẩn bị xong xuôi tất cả.
Tay Tư Đồ mơn trớn áo tắm trắng noãn, mỉm cười cũng không biết.
Cô đem mình chìm vào bồn tắm, khí nóng mờ mịt, cô đã mệt rã rời rồi, khép
mắt, cả người nhẹ nhõm, nhưng trong đầu không được bình tĩnh. Có âm thanh
liên tục, nhanh chóng trở về...
Yên tâm, anh không phải đang trách em...
Xác nhận em không có xảy ra việc gì anhliền yên tâm...
Tốt lắm, không quấy rầy em...
Âm thanh Thịnh Gia Ngôn không biết thế nào lại biến thành Thời Chung .
Anh ta là người tốt, bởi vì anh ta không thương em...
Nhưng không sao, cái anh có chính là thời gian cùng em lãng phí...
Anh cũng không buông tha...
Hoan nghênh lợi dụng...
Tư Đồ mở choàng mắt. Phần dưới bồn tắm bởi vì tùy lúc mà đổi nước nóng
nên xuất hiện một xoáy nước, tựa như âm thanh hai người đàn ông trong lòng
cô tạo nên nước xoáy.
Tư Đồ không dám dừng lại lâu, cô nhảy ra khỏi bồn tắm, vừa lau tóc, vừa
phủ thêm áo choàng tắm đi về phía cạnh cửa, cũng đang đi ngang qua gương thì
bước chân không khỏi dừng lại.
Cô nhìn da mình lộ ra bên ngoài áo choàng tắm, hồi tưởng lại một màn mình
mới vừa nhìn thấy lúc nãy: nửa người trên người đàn ông kia trần trụi dựa đầu
giường, trên người trừ vết thương nhỏ do tai nạn xe cộ gây ra, còn có một chút
biến hóa, giống như là bị tiểu miêu tiểu cẩu quào trầy dấu vết, đầu vai còn có
một dấu răng rõ ràng...
Một ít vết trầy ở đây đều nhắc nhở Tư Đồ, cô đã làm gì với người đàn ông
này ta.
Về phần người đàn ông này đã làm gì đối với cô...
Tư Đồ hơi nước trên mặt kính biến mất, trong nháy mắt hình ảnh cô trong
kính trở nên rõ ràng. Trên người mình không có bất kỳ dấu vết tím bầm nào, đối
với lần này, Tư Đồ có chút kinh ngạc.
Tư Đồ ép buộc mình nhớ lại, cuối cùng cũng nhớ được một chút ký ức kiều
diễm, vào thời khắc này đột nhiên cuồn cuộn chảy ra, anh mút cắn, vuốt ve, vỗ
về chơi đùa, sức lực mặc dù hơi mạnh, lại nắm giữ cực kỳ có độ, nhưng cũng
không có làm cô bị thương...
Thời điêm mất khống chế như thế anh cũng không quên quan tâm cô, nhưng
vì cái gì nhiều người lại nói anh không phải người tốt?
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Tư Đồ bật cười.
Đang lúc này, cạnh cửa đột nhiên truyền ra động tĩnh, Tư Đồ sợ hết hồn, vội
vàng đem áo choàng tắm kéo trở về. Thời Chung cũng đã đẩy cửa tiến vào
phòng tắm.
Trong hơi nước anh đi về phía cô, Tư Đồ lo lắng buộc dây áo choàng tắm,
thế nhưng anh đã lặng lẽ đi tới phía sau cô, tay của anh ôm lấy hông của cô từ
phía sau, đè xuống tay cô đang bận rộn.
“Thế nào lại thơm như vậy?” Anh cúi đầu hít hà bên cổ cô.
Tư Đồ sửng sốt một chút: “... Đây không phải là mùi sữa tắm nhà anh sao?”
Thời Chung im lặng thở dài, cái nữ nhân không hiểu phong tình này...
Cùng nhau đứng ở trước gương, ánh mắt ở trong kính giao nhau, Tư Đồ nhìn
thấy anh trong kính, chậm rãi cởi dây áo choàng tắm của cô ra. Tay của anh linh
hoạt xông vào mở rộng áo choàng tắm ra hai bên.
Tư Đồ liền bị anh vuốt ve hô hấp không yên. Lúc này cô rốt cuộc bắt được
tay của anh, kiên định lắc đầu với anh một cái.
Thế nhưng anh lại theo động tác cô quay đầu thuận thế hôn cô. Chờ Tư Đồ
bị hôn đến cơ hồ muốn cho người thần hồn điên đảo, áo choàng tắm trên người
cô chẳng biết lúc nào đã rơi xuống ở chân.
Anh bỏ qua môi của cô, lửa nóng hôn bắt đầu theo cổ của cô, Tư Đồ đột
nhiên ý thức được anh muốn làm gì, vội vàng xoay người đẩy anh ra.
Anh nghĩ hôn vết sẹo trên lưng cô? Trong lòng Tư Đồ đọt nhiên mâu thuẫn,
cạnh tay cô chính là bệ rửa tay, trên đó còn có áo sơ mi cô vừa mới thay, Tư Đồ
không chút suy nghĩ, kéo áo sơ mi phu lên người, lời nói cũng không có suy
nghĩ nhiều, liền bật thốt lên: “Kia không có thể, có chỗ không được...”
Tiếng nói vừa dứt đã nhìn thấy khóe miệng người đàn ông trước mặt này
nhếch lên, muốn cười nhưng không cười: “Nói lời phải giữ lời?”
...
...
Tư Đồ ngồi ở trên bồn rửa mặt, đầu gối khẽ phát run. Mặt bàn lạnh lẽo, lửa
nóng... Anh.
Nụ hôn của anh rơi xuống toàn thân của cô, khám phá chính cô cũng không
biết , ẩn sâu ở trên thân thể huyền bí của cô... Rốt cuộc, anh không chờ được
nữa, ở giữa hai chân cô làm ác, ngồi thẳng lên, hôn khóe miệng cô, hỏi cô: “Có
thể không?”
Tư Đồ chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, hơi nước còn chưa tan đi, hô hấp
cũng cảm thấy khó khăn, chỉ có thể thở hổn hển, hai tay chống trên mặt bàn
lạnh lẽo.
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Cô muốn gật đầu, tiếp đó, liền đến phiên người đàn ông này, tự thể nghiệm
định nghĩa trầm luân...




Đ



ến tối ngày tiếp theo Tư Đồ mới về đến nhà.

Nói đúng ra, là cô ở trên xe ngủ thiếp đi, đợi đến thời điểm rốt cuộc mở mắt,
phát hiện xe đã dừng ở mình lầu dưới.
Cô mê hoặc liếc nhìn ngoài cửa sổ, sau đó quay đầu lại, mới phát hiện ra
mình đang gối đầu lên bả vai Thời Chung.
Mà Thời Chung, chờ cô thức dậy, nhìn cô, liền ấm áp cười một tiếng, êm ái
hỏi cô: “Rốt cuộc đã tỉnh rồi hả ?”
Tư Đồ vội vàng ngồi thẳng lên, có chút xấu hổ nhìn tài xế đằng trước một
cái, thấy tài xế hết sức có trách nhiệm với công việc, căn bản là không có quan
tâm tình huống chỗ ngồi phía sau, mới vuốt ve mi tâm hỏi Thời Chung: “Tại sao
đã đến nơi mà không gọi em dậy?”
“Nếu như anh nói cho em biết đáp án, có phải em sẽ mời anh đi lên uống
nước hay không?” Anh không trả lời mà hỏi lại.
“Lần sau đi.” Tư Đồ đã tự động mở cửa chuẩn bị xuống xe, “Anh cũng trở
về đi nghỉ ngơi thật tốt, giằng co một đêm, anh so với em toàn...”
Phải! Thấy ánh mắt anh đột nhiên trở nên ám muội, Tư Đồ cũng biết mình
lại nói chuyện không nên nói.
Định coi thường ánh mắt Thời Chung, xuống xe không quay đầu lại.
Thời Chung liếc mắt nhìn áo khoác cô rơi vào trên xe, liền không tự chủ hồi
tưởng lại bộ dạng ấy mới ảo não hận không thể nuốt cô vào miệng của mình.
Cô là đang vội vã chạy trốn? Đến quần áo dùng cũng không cần.
Thời Chung không nhịn được cười khẽ, mắt thấy bóng dáng của cô đã vòng
qua đầu xe, đi lên bậc thang bên ngoài nhà trọ, anh đang muốn hạ xuống cửa sổ
xe gọi cô, nhưng một giây kế tiếp, nụ cười Thời Chung liền cứng ngắc bên khóe
miệng.
Mới vừa đi lên được hai nấc thang, Tư Đồ cũng bị giật mình.
Bên trong xe, ngoài xe là hai ánh mắt đều hướng tới trên người Thịnh Gia
Ngôn đang từ bên trong nhà trọ đi ra.
Người phản ứng trước tiên chính là Thịnh Gia Ngôn, anh xuống mấy bậc
thang đi tới trước mặt Tư Đồ.
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Tư Đồ còn có chút kinh ngạc, trừng mắt, Thịnh Gia Ngôn đã mỉm cười giải
thích: “Tôn Dao nói nên mang Tiềm Tiềm trở về, cô ấy không có chìa khóa nơi
này, anh đi đưa chìa khóa cho bọn họ mở cửa.”
Tư Đồ còn chưa kịp nói tiếp, sau lưng liền truyền đến âm thanh đóng cửa
xe”Phanh” một tiếng.
Tư Đồ cùng Thịnh Gia Ngôn nhìn, chỉ thấy Thời Chung xuống xe, đi về phía
bọn họ.
Thời Chung đem áo choàng cô đánh rơi khoác lên trên vai cô.
Anh có thể cảm thấy bả vai cô cứng ngắc. Liền thuận thế ôm vai của cô. Tiếp
theo quan sát Thịnh Gia Ngôn, biết rõ còn hỏi: “Vị này là?”
Tư Đồ không khỏi ngước mắt nhìn về phía Thời Chung ánh mắt của anh, lại
đem cô mang về thời khắc tối hôm qua, thời khắc anh kiên định nói với cô “Anh
ta là người tốt, bởi vì anh ta không thương em”...
Anh không thương... Cho nên, cô cũng đúng lúc đi ra khỏi nhà tù mang tên
là”Thịnh Gia Ngôn” rồi...
Giờ phút này, đứng ở trước mặt Thịnh Gia Ngôn, Tư Đồ rốt cuộc tìm về vẻ
mặt thích hợp, giới thiệu hai người đàn ông này lẫn nhau: “Đây là Thịnh Gia
Ngôn, bạn tốt nhất của em.”
“Đây là Thời Chung, “ Tư Đồ không nhịn được nuốt nước miếng, “Bạn
trai... em.”

Chương 24

B

ạn trai...

Thời Chung nghe xưng hô này cũng bất ngờ lông mày hơi nhíu lên. Ánh mắt
cô nhìn Thời Chung, Thịnh Gia Ngôn mỉm cười nhưng giọng nói lại rất xa cách:
“Thời tiên sinh, lúc trước đã có gặp qua.”
Thật ra thì anh đã sớm biết vị Thịnh Gia Ngôn này là người như thế nào.
Thậm chí có một lần anh buồn chán lái xe đậu dưới phòng khám của cô thì thấy
cô cùng Thịnh Gia Ngôn ngồi chung xe rời đi. Nhưng lúc này Thời Chung làm
bộ như không nhận ra và quan sát Thịnh Gia Ngôn.
Thịnh Gia Ngôn thì ngược lại rất khách khí đưa tay về phía Thời Chung, nếu
như anh ta không nhận ra anh thì anh cũng không ngại mà giới thiệu về mình:
“Tôi là luật sư đại diện của công ty xây dựng Lợi Đức.”
Thời Chung nhìn Thịnh Gia Ngôn đồng thời cũng đưa tay về phía anh, một
giây kế tiếp anh trực tiếp nắm lấy tay Tư Đồ đi lên bậc thềm, cùng Thịnh Gia
Ngôn lướt qua nhau, anh thân mật nói với Tư Đồ: “Em không ngại nếu ngồi
cùng tôi một lát chứ? Chúng ta cũng rất lâu rồi không có hẹn hò.”
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Cho đến khi tới thang máy, Thời Chung mới nhận thức được ánh mắt bất
mãn của cô đang nhìn về phía mình.
Ánh mắt của cô có bất mãn, cơ hồ là đang từng anh.
Thời Chung biết rõ cô đang bất mãn điều gì, nhưng lại không khách khí nhéo
mũi cô một cái: “Nhâm tiểu thu, em đối với bạn trai phải công bằng một chút
chứ em đang lợi dụng anh thì anh cũng có quyền ghét bỏ anh ta chứ?”
Người đàn ông này lý luận teo logic hoàn hảo khiến cô không thể nào phủ
nhận được, nhưng Tư Đồ nghĩ tới Thịnh Gia Ngôn thì lại trở nên lúng túng, liền
không nhịn được mà đẩy bàn tay đang bóp lỗ mũi cô của anh ra.
Cô giờ phút này đứng trước anh cơ hồ là nhíu mi, giương cung bạt kiếm, anh
hung hăng nói: “Em còn dám trừng anh nữa sao?”
Thời Chung nhìn cô, lời nói mang theo chút uy hiếp, gương mặt cũng dần
dần cúi xuống, anh căn bản không cho cô có chút thời gian để kịp phản ứng,
một giây sau thân thể cô khẽ chao đảo, anh đem cô lui về phía sau một bước tựa
vào cửa thang máy.
Thấy cô không lui được nữa, anh liền cúi đầu hôn lên mí mắt cô.
Tư đồ theo bản năng nhắm chặt đôi mắt nhưng trong lòng lại dở khóc dở
cười, anh làm như vậy là để cho cô khỏi trừng mắt với anh? Người đàn ông này
thật ngây thơ giống đứa trẻ 7, 8 tuổi...
Nụ hôn của anh như chuồn chuồn lướt nước dừng lại đúng lúc làm cho Tư
Đồ hoàn toàn quên ý định trừng mắt với anh, ánh mắt cô dường như không tự
chủ mà mềm mại xuống. Anh im lặng nhìn cô, từ từ hóa giải cái cảm giác ngại
ngùng khi mà gặp phải Thịnh Gia Ngôn.
Đúng lúc này, bên tai Tư Đồ vâng lên tiếng “Đốt” nhắc nhở-- thang máy đã
tới, mắt cô nhìn thấy cửa thang máy chậm rãi mở ra, Tư Đồ lúc này mới chợt
nhớ hình như lúc nãy Thịnh Gia Ngôn cũng muốn đi chung thang máy với bọn
cô.
Ngộ nhỡ Thịnh Gia Ngôn nhìn thấy hành động thân mật như vậy của cô
cùng “bạn trai”... Tư Đồ có chút kinh hoảng, không quên ngoái lại phía sau
nhưng không nhìn thấy bóng dáng Thịnh Gia Ngôn đâu.
Tư Đồ không khỏi chau mày, cho đến khi nhìn ra bên ngoài mới phát hiện
Thịnh Gia Ngôn vẫn còn đứng ở bậc thềm bên ngoài.
Bóng lưng anh ta cứng ngắc lộ rõ vẻ cô độc, dường như anh ta đã đứng ở đó
cả một thế kỷ vậy.
Là ảo giác sao? Lúc này cô cảm thấy bóng dáng của người đàn ông kia thật
cô đơn, đáng thương.
Tư Đồ chưa kịp có phản ứng gì thì đã bị người bên cạnh kéo vào trong thang
máy.
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Mắt thấy cửa thang máy sắp đóng lại Tư Đồ muốn chặn cửa đi ra theo bản
năng nhưng lại bị Thời Chung giữ lại.
“Người giữ chìa khóa không phải là người chỉ phụ trách mở cửa thôi sao?
Hắn ta cũng không muốn cùng chúng ta đi lên lầu.”
Giọng nói của Thời Chung nghe rất hời hợt nhưng đối với từ “Người giữ
chìa khóa” thì gằn từng chữ ra. Tư Đồ nghe được điều đó thì tràn ngập khổ sở.
Đối với những người bận rộn như cô thì cần phải có chìa khóa dự phòng,
ngay cả khi người giúp việc của anh ta quên mang chìa khóa cũng sẽ gọi điện
thoại cho cô đến để mở cửa.
Cô và Thịnh Gia Ngôn cùng về nước một khoảng thời gian nên khi đăng ký
số điện thoại cũng chỉ khác nhau hai số 0.
Quan hệ của bọn họ vĩnh viễn là như vậy rất thân mật nhưng cô không thể
nào đi quá giới hạn được.
Hôm nay khi Tư Đồ nhìn cửa thang máy dần dần khép lại, trong lòng cô có
chút gì đó hụt hẫng, một chút gì đó mất mát nhưng hình như vẫn không đủ để
thay đổi gì cả...
Thời Chung ở cạnh bên không bỏ lỡ biểu cảm mất mát trên khuôn mặt cô.
Anh cúi đầu hơi suy nghĩ một chút, giây tiếp theo lấy tay nhấn nút gọi thang
máy. Cửa thang máy đột nhiên mở ra, Tư Đồ có chút khó hiểu ngẩng đầu lên
nhìn người đàn ông trước mặt.
Vẻ mặt của anh là người ta không thể đoán được anh muốn làm cái gì, chỉ
nghe thấy anh đột nhiên mở miệng: “Hay là... em xuống xác nhận xem anh ta có
hay không đang vì em mà ghen?”
Mặt Tư Đồ bỗng ngẩn ra.
Ngay sau đó liền bật cười: “Em không có ngây thơ như anh đâu.”
Chờ mong Thịnh Gia Ngôn nổi ghen, tiếp theo sẽ tỉnh ngộ chạy tới đoạt cô
về? Tư Đồ đã sớm nhận ra đây chỉ là một trò đùa mà thôi, xung quanh có biết
bao nhiêu vết xe đổ đủ để cho cô hiểu, tình huống như thế căn bản tuyệt đối
không thể nào xảy ra. Cô thật sự bây giờ là đang lợi dụng người đàn ông trước
mặt này đêt hoát khỏi đoạn tình cảm rối rắm này.
Thời Chung dường như không tin tưởng những gì cô nói liền tiếp tục nói:
“Tôi dạy cho em một cách này... “
Giọng nói của anh như đang hướng dẫn Tư Đồ từng bước từng bước một, cô
không khỏi ngước mắt lên nhìn anh, một giây kế tiếp đôi môi của anh đặt chính
xác lên môi cô.
Trong khoảng khắc đó, mọi ý niệm nghĩ anh ngây thơ trong lòng Tư Đồ đều
tan thành mấy khói, đây là một người đàn ông quá thành thục từ phương thức
hôn, môi, răng đến đầu lưỡi...hơi thở dịu dàng của anh bao phủ lấy cô.
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Hai người cứ như vậy đứng ở góc thang máy bên cạnh chính là bảng điều
khiển. Bởi vì anh một mực nhấn ở nút mở cửa nên cánh cửa không thể nào mà
khép lại được, đột nhiên phát ra tiếng “Đinh”, Tư Đồ như bừng tỉnh tránh né ra
khỏi nụ hôn của anh.
Đôi môi anh chặt chẽ dán lên cô, vậy mà cô vẫn còn phải ô ô nhắc nhở anh
rằng trong thang máy có camera quan sát, nhưng anh vẫn mặc kê ở trên môi cô
tàn sát bữa bãi.
Thân hình cao lớn của anh ngăn cách ôm trọn Tư Đồ vào trong lòng, cô bị
anh giữ chặt lấy gáy nâng cao đầu nà tiếp tục hôn.
Nụ hôn của người đàn ông này cùng với những nụ hôn trước đây của cô có
chút gì đó không giống. Nụ hôn với Thịnh Gia Ngôn của cô có chút gì đó e dè,
có chút sợ hãi. Nhưng nụ hôn của người đàn ông này mặc dù có mạnh bạo
nhưng lại làm cho cô cảm thấy trong đó chứa đựng tất cả nhu tình--loại ảo giác
này rất dễ khiến cho phụ nữ từ bỏ tất cả lý trí của bản thân, chỉ muốn vùi sâu
vào cảm giác ngọt ngào lúc này, không cách nào mà kiềm chế được...
Đang mê đắm vào nụ hôn này bỗng dưng Tư Đồ đẩy anh rachỉ vì bên tai cô
truyền đến tiếng bước chân càng lúc càng gần.
Giống như là một giây sau khi Tư Đồ đẩy Thời chung ra là tiếng bước chân
đó dừng ở bên ngoài cửa thang máy, cùng lúc đó Thịnh Gia Ngôn xuất hiện
trước mặt cô.
Thịnh Gia Ngôn hình như không ngờ tới thang máy vẫn còn đợi mình bèn
ngẩn người, bật cười bước tới: “Tôi còn tưởng hai người đã đi lên lầu rồi.”
Trên mặt Thời Chung không hề có chút biến đổi, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như
cũ, Tư Đồ đứng bên cạnh theo bản năng mím chặt môi. Cô cầu nguyện khuôn
mặt của mình sẽ không đỏ lên, nhưng dường như hành động của cô như thế
càng thêm mờ ám làm Thịnh Gia Ngôn chú ý đến đôi môi có chút sưng đỏ của
cô.
Thời Chung nhanh chóng nhận ra thân thể Thịnh Gia Ngôn chợt khựng lại.
Ánh mắt Thời Chung không khỏi tối lại đây tuyệt đối không phải là tình
huống mà anh nghĩ tới.
Thịnh Gia Ngôn rất nhanh khôi phục lại thái độ bình thường, đưa tay nhấn
nút đóng cửa cùng nhấn nút đi lên lầu, ngón tay anh dường như có chút không
nghe theo điều khiển, dừng lại ở lưng chừng, cuối cùng anh chỉ có thể vỗ vỗ
trán cười tự giễu.
Tư thế này của Thịnh Gia Ngôn làm cho Tư Đồ cảm thấy rất quen thuộc.
Mặc dù Tư Đồ cảm thấy không chắc chắn lắm điều mình nhìn thấy, dù sao
trước đây cô thấy Thịnh Gia Ngôn như vậy nhưng là nhiều năm về trước. Anh
ta cùng Yết Vũ Tình cãi vã rồi chia tay rồi lại làm hòa nhưng sau đó lại chia tay.
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Yết Vũ Tình một đêm dọn nhà ra đi không để lại chút tin tức. Mà một đêm đó
Thịnh Gia Ngôn ngồi đợi trước nhà của Yết Vũ Tình. Lúc Tư Đồ tìm thấy anh
ta thì anh ta cũng chỉ ngẩng đầu lên khuôn mặt không biến sắc, nhìn cô hồi lâu,
cuối cùng anh ta chỉ cười tự giễu.
Năm đó chính cô cùng Thịnh Gia Ngôn ngồi trước ngôi nhà đó cho đến khi
trời sáng.
Tiếng cửa thang máy đóng lại, ba người, mỗi người theo đuổi những suy
nghĩ riêng của mình.
Sau khi trở về nhà Tư Đồ kiểm tra hành lý thì phát hiện chúng đã bị Tôn Dao
làm cho lộn xộn, cô liền kiếm cớ vào phòng sắp xếp lại đồ đạc mà không đi ra
ngoài nữa, đem hai người đàn ông làm khách rồi giao cho Tôn Dao xử lý.
Tôn Dao không biết nên chào hỏi hai vị khách này như thế nào, bèn trực tiếp
ngồi trên ghế salon, nhìn về phía hai người vẫn còn đứng ở cửa vì không tìm
được dép đi trong nhà để thay đổi bèn vung tay lên: “Hai người cứ tự nhiên,
đừng khách khí.”
Thịnh Gia Ngôn nói đi mà lại quay lại, Thời Chung lại đại giá quang lâm, cô
không cần suy nghĩ nhiều cũng biết được lý do chắc chắn có liên quan đến Tư
Đồ. Tầm Tầm tìm hai đôi dép đưa tới trước mặt bọn họ rồi quay qua Thời
Chung liền hỏi: “Nhậm Tư Đồ hôm qua có đi chung với chú phải không?”
Chưa kịp đợi Thời Chung bày tỏ thái độ, Tầm Tầm đã vội quay qua Thịnh
Gia Ngôn mà tranh công: “Chú Gia Ngôn, hôm qua chú có bảo Tôn Dao gọi
điện nhưng không liên lạc được với Nhậm Tư Đồ, nhưng thật ra con đã bảo Tôn
Dao đi tìm chú chân dàiquả nhiên, con không phải là người nói dối mà.”
Thịnh Gia Ngôn bất đắc dĩ nói: “Là con, con ở cùng với Nhất Minh rồi cũng
bắt chước Nhất Minh gọi chú là chú chân dài, nhưng bạn trai Tư Đồ-” Thịnh
Gia Ngôn hướng về phía Thời Chung: “là anh ta mới đúng.”
Nói xong anh ta liền khom người đổi dép mà Tầm Tầm đưa cho.
Tâm tình Thời Chung hôm nay thật phập phồng, cái thân phận bạn trai của
anh thế mà bị tình địch thản nhiên thừa nhận, anh nên vui mừng hay hoài nghi?
Còn nữa “thì ra tôi không phải là chú chân dài duy nhât?”
Thời Chung hơi nhíu mày bất mãn, dò xét xung quanh nhưng cũng không
nhìn ra được nửa điểm khó chịu hay chột dạ, bởi vì anh đang là trong điểm: bạn
trai???
Tầm Tầm không kịp trả lời vấn đề của Thời Chung thì vội chạy ra khỏi
phòng khách đi tìm Tư Đồ.
Về phần Tư Đồ với Tầm Tầm nói cái gì thì đã không còn quan trọng bởi vì
chỉ chốc lát sau Tầm Tầm liền chạy ra ngoài, đem Thời Chung kéo vào một góc,
hết sức nghiêm túc mà nói chuyện.
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Tác Giả: Lam Bạch Sắc

ƯỚC HẸN PHÙ HOA

“Chú có thể hay không trong vòng sáu tháng trở thành chồng của mẹ?” Tầm
Tầm trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
Thời Chung không khỏi sững sờ, nhìn lên nhìn xuống đánh giá đứa trẻ con
đặc biệt này, mặt mày thì nghiêm túc: “... Ý cháu là gì?”
Tầm Tầm liếc bóng dáng đang dọn dẹp hành lý của Tư Đồ, ánh mắt lại dán
trở trên người Thời Chung, lúc này mới tiếp tục nói: “ Sáu tháng sau cháu sẽ đi
học lớp một, chú phải biết nắm bắt cơ hội này để trở thành chồng của mẹ... bằng
không đến lúc cháu đi học, làm sao chú dùng danh nghĩa ba đi tham gia họp phụ
huynh?”
“...”
Tầm Tầm đối với anh hiển nhiên là ôm hi vong lớn với anh: “Chú một ngày
là có thể trở thành bạn trai của mẹ, áu tháng, tương đương với... “ Tầm Tầm kết
hợp cả đầu ngón tay cùng ngón chân để tính: “Sáu tháng tương đương với bao
nhiêu ngày nhi?” Cậu tính toán căng thẳng mà không khỏi cau mày.
Thời Chung thấy thế vội cho cậu bé đáp án: “Trên 180 ngày.” Tầm Tần lập
tức cười, vội vàng nói tiếp: “Đúng! 180 ngày! Trong vòng 180 ngày trở thành
chồng... Lợi hại như chú nhất định sẽ thành công đấy!”
Thời Chung nhìn cậu bé đối với mình ôm hi vọng to lớn, không khỏi cụp mi
xuống, yên lặng suy tính... 180 ngày... Nhiệm vụ sẽ rất khó khăn đây.
Tác giả có lời muốn nói: 180 ngày... mọi người cảm thấy Thời Chung hoàn
thành được nhiệm vụ sao?
Nhìn chương trước mọi người nhắn lại, hô hào rất to là đã leo lên giường là
kiên quyết không xuống, mong chờ Thời Chung dùng cánh tay oanh liệt đùa
giỡn một trận, thậm chí còn có người muốn ta nên thêm một chút ngược vào...
Yên tâm, Bạch Sắc sẽ thỏa mãn các bạn, cứ bắc ghế chờ xem là được rồi.
Năm mới, Tết dương lịch, mọi người có nguyện vọng gì không?
Nguyện vọng của ta thì rất nhỉ, chính là được đi bơi nhiều hơn một chút nữa,
dùng nước hoa nhiều hơn một chút nữa...
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