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Phần 10
Chương 28

C

ó lẽ đúng là vật họp theo loài còn người thì chia theo nhóm, Nhậm Tư Đồ

cùng Tôn Dao cùng một dạng, bất luận là người không quen hay chỉ quen biết
sơ sơ cũng luôn có thói quen đem người ta coi là người xấu, cho đến khi trước
khi thật sự hiểu về họ thì sẽ luôn xây dựng một lá chắn phòng vệ. Mạc Nhất
Minh mỉm cười nói: “Các ngươi đúng là loại phụ nữ khó tìm thấy được hạnh
phúc vừa ý.”
Ai nói là không phải đây? Nếu không thì làm gì có câu nói “Phụ nữ càng đơn
giản thì sẽ càng hạnh phúc hơn”.
Nhậm Tư Đồ đột nhiên nghĩ về cô gái nhỏ Thẩm Thẩm cô gái ấy là dạng
người tin tưởng Thời Chung 100%, cảm giác như Thời Chung là ông trời của
cô, là chỗ dựa vững chắc của cô. Nhậm Tư Đồ cảm thấy cô gái đơn thuần như
vậy thật tốt.
Còn vỏ bọc cứng rắn của mình...
Tôn Dạo đi vào trong bếp, mở tung tủ lạnh mang ra hai chai rượu cùng một
đĩa mực xé trở lại phòng khách, Nhậm Tư Đồ vẫn ngồi im ở phòng khách bên
cạnh khay trà trên chiếu không hề thay đổi tư thế.
Tôn Dao đưa cho Nhậm Tư Đồ một chai rượu: “Vậy tiếp theo cậu tính như
thế nào?”
Nhậm Tư Đồ nhún vao một cái dùng tay mở nắp chai rượu, cô cụng cùng
Tôn Dao rồi uống.
Đêm ngày hôm qua là ngày 30, hai người phụ nữ đem rượu trong nhà uống
cạn, hiện tại chỉ còn sót hai bình rượu nhỏ này mà thôi, mỗi người một chai, kết
hợp với mực xe sợi, hai người cùng nhau tán gẫu suốt đêm. Hoàn toàn không
phát hiện Tầm Tầm đang núp ở khe cửa phòng mình nghe hai người nói chuyện
thật lâu.
Tiểu tử này vốn là nửa đêm tỉnh dậy muốn đi vệ sinh, không ngờ vừa mở cửa
liền nghe thấy trong phòng khách tiếng của hai người phụ nữ mình thần tượng
đang than thở.
Thật là sai lầm, vốn cậu còn tưởng rằng chân dài thúc thúc là một người đàn
ông đáng tin cậy. Người vừa đẹp trai lại có tiền, theo lý thuyết thì nhất định là
gen trội...
Tầm Trầm cảm thấy có chút tức giận, không muốn đi nhà vệ sinh nữa mà
yên lặng đóng cửa phòng lại, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc đi đến bên bàn gỗ
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trong phòng, cầm cái điện thoại lên, đầu ngón tay nho nhỏ nhấn xuống một dãy
số gọi đi.
Đêm khuya thanh tĩnh chỉ còn nghe được tiếng của hai người phụ nữ ngoài
phòng khách, điện thoại rất nhanh chóng được kết nối, đầu bên kia truyền đến
một giọng nói có chút buồn ngủ của một người đàn ông: “Alo.”
“Là cháu, Nhậm Yến Tầm.” Giọng nói Tầm Tầm hết sức nghiêm túc.
Người đàn ông đầu dây bên kia thay đổi âm điệu, cười nói: “Tiểu Nhậm tiên
sinh hơn nửa đêm chú còn gọi điện thoại tìm chú có việc gì à?”
“Hai người phụ nữ trong nhà đang nói xấu chú.”
Đầu dây bên kia im lặng trong hai giây, sau đó lại vang lên tiếng nói nhưng
không có một chút nào không vui ngược lại còn có chút dở khóc dở cười: “Nói
xấu chú những chuyện gì?”
“Éc...” Tầm Tầm im lặng hồi tưởng lại trong chốc lát: “Nói chú lớn lên đẹp
trai, có tiền nhưng lại không đáng tin cậy.”
Đây có lẽ là lần đầu tiên Thời Chung nghe được lời nói xấu êm tai đến như
vậy, vì vậy đáp lại bằng giọng nói mang ý cười càng sâu: “Chú liền chấn chỉnh
lại Nhậm Tư Đồ cho cháu, cháu không còn có ý kiến gì nữa chứ?”
“Không có.” Tầm Tầm không chút suy nghĩ liền đem Nhậm Tư Đồ bán đi, lý
do của cậu là” Đàn ông thì sẽ luôn luôn đứng chung chiến tuyến với nhau.”
Tầm Tầm tự cho là mình tràn đầy nghĩa khí đòi lại công bằng thay cho thần
tượng của mình thì hài lòng cúp điện thoại, mà bên ngoài cánh cửa ngoài phòng
khách, Nhậm Tư Đồ đã hắt hơi hết hai lần.
Đĩa mực xé sợi nho nhỏ rất nhanh đã hết, Tôn Dạo lại chạy vào trong phòng
bếp tìm đồ ăn, tìm mãi cũng chỉ thấy được nửa hộp sôcôla, cô âm thầm oán
trách trở lại phòng khách, đem nửa hộp sôcôla ra trước mặt Nhậm Tư Đồ lắc lư:
“Tầm Tầm đem đồ ăn vặt giấu đi chỗ nào rồi nhỉ?”
“Nó biết cậu hay lấy trộm đồ ăn của nó nên đã sớm đem giấu kỹ đi rồi.”
Tôn Dao hoàn toàn thua trong tay tiểu quỷ này, uống rượu mà không có đồ
nhắm thì thật là không có hứng thú mà. Tôn Dao tìm ví tiền chuẩn bị đi ra ngoài
mua đồ ăn cũng không thèm nhìn đồng hồ bây giờ đã là 12 giờ đêm thì làm gì
có siêu thị nào mở cửa?
Hai người đi sang cả những chung cư bên cạnh nhưng tất cả các siêu thị đều
đóng cửa, cuối cùng hai cô chỉ còn biết ngồi ở bậc thềm trước cửa siêu thị mà
oán trách.
Tôn Dao nhìn đồng hồ trên tay, bay giờ cũng đã qua nửa đêm rồi, cô cứ vậy
giơ đồng hồ ra trước mặt Nhậm Tư Đồ rồi nói: “Qua 12 giờ, thì đã là tròn 8 năm
kể từ ngày đầu tiên tớ đi lên thành phố.”
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Nhậm Tư Đồ im lặng khoác vai ngồi cạnh bên nghe cô nói: “Cũng là lần đầu
tiên tớ quen anh ấy.”
Nhậm Tư Đồ cười cười, cô cho rằng bản thân mình nhiều lúc còn hiển Tôn
Dao hơn chính bản thân Tôn Dao hiểu về cô ấy: “Cậy này không phải là muốn
ra ngoài mua đồ ăn vặt sao hay là muốn ra ngoài mua rượu?”
Tối ngày hôm qua, Tôn Dao tự mình chuốc cho say làm cho rượu trong nhà
hôm nay cũng hết chỉ đủ làm cho cô chuếnh choáng. Mà tại thời điểm nửa tỉnh
nửa say thì trí nhớ con người thường là tốt nhất, còn tình cảm thì thường là mềm
yếu nhất. Tôn Dao dựa vào vai Nhậm Tư Đồ nên cô cảm thấy rất rõ nước mắt
của Tôn Dao rơi vào cổ áo mình.
“Lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy, khuôn mặt anh ấy thật lạnh lùng tớ còn
tưởng rằng anh ấy không biết cười, nhưng về sau anh ấy lại nói với tớ, anh ấy
chỉ cười với một người... Đây không phải là yêu thì là cái gì chứ? Nhưng nếu
thật sự anh ấy yêu tớ như lời nói vậy lúc em trai anh ấy cường bạo tớ anh có thể
làm chứng, nhưng đến cuối cùng thì lại...”
Càng lúc càng có thật nhiều nước mắt chảy xuống áo Nhậm Tư Đồ, làm cho
trái tim của cô cũng bị bóp nghẹt lại.
Vỏ ngoài cứng rắn ở nơi không người qua lại cuối cùng cũng được dỡ bỏ,
phơi bày toàn bộ các vết thương bên trong ra.
Điện thoại trong túi Nhậm Tư Đồ bắt đầu rung nhưng cô lại không có ý định
nghe. Tôn Dao từ từ ngẩng đầu lên, dùng cánh tay lau nước mắt nhìn Nhậm Tư
Đồ cười cười: “Cậu nghe đi.”
Nhậm Tư Đồ từng nhớ có một bài báo khen ngợi Tôn Dao khi cười rất đẹp,
ở trong giới điện ảnh trong nước thì không có ai có thể sánh được, nhưng nào có
ai biết rằng để cười được như thế thì người phụ nữ này đã phải che giấu biết bao
nhiêu điều trong lòng.
Tôn Dao nói xong liền đứng dậy đi ra lan can phía bên kia.
Là Thịnh Gia Ngôn điện thoại tới, vì nghĩ cô đang ngủ nên giọng nói cũng
có phần nhỏ nhẹ: “Em đang ngủ hả?”
Bây giờ vốn là nửa đêm nên đáng ra hai cô đang ngủ, nhưng cô và Tôn Dao
giờ này vẫn còn ngồi ở bậc thềm siêu thị hứng gió lạnh. Nhậm Tư Đồ vốn muốn
loại bỏ tính cách dựa dẫm vào Thịnh Gia Ngôn, nhưng giờ phút này, từng giọt
từng giọt rượu giống như đang làm tan chảy ý nghĩ đó của cô. Cô muốn gặp
anh, muốn được nghe anh nói một câu an ủi, hoặc là chỉ cho cô 1 ánh mắt quan
tâm: “Anh có thể mang rượu đến đây hay không?”
Điện thoại của cô sắp hết pin khi cô mang ra ngoài vì vậy khi chưa kịp nói
hết lời với Thịnh Gia Ngôn thì tắt máy.
Nhậm Tư Đồ cầm chiếc điện thoại màn hình tối thui, cô cũng không biết thời
gian đã trôi qua bao lâu liền nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc xuất hiện trong
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tầm mắt. Xe của cô cùng Thịnh Gia Ngôn cùng một hãng, hai chiếc chỉ khác
nhau màu sắc, của Thịnh Gia Ngôn là màu đen còn của cô là màu trắng nên rất
dễ nhận ra. Thịnh Gia Ngôn dừng xe lại đi về phía hai cô.
Thịnh Gia Ngôn vừa chuẩn bị rượu lại còn chuẩn bị cả đồ nhắm mang tới,
quay qua nói với hai cô: “Các em muốn uống ở đâu?”
Về nhà thì sợ đánh thức Tầm Tầm, chung quanh thì lại không có cửa hàng
nào, may mà mấy hôm nay thời tiết ấm áp nên ba người ngồi sát với nhau ở nơi
này cũng không quá lạnh. Ông trời thật có mắt khi để cho thời tiết gần tết thật
dễ chịu như thế này.
Nếu đổi lại là bình thường khi Thịnh Gia Ngôn nhìn thấy cô như này sẽ tức
giận mà quát cô rồi ngăn cản nhưng hiện tại anh cũng chỉ ngồi im lặng lẽ mở
bình rượu nhìn hai người phụ này thi nhau uống.
Lúc Tôn Dao gục xuống thì Nhậm Tư Đồ vẫn còn phân nửa ý thức là tỉnh
táo. Tôn Dao uống say đến như vậy liền ngủ nên cô cũng không sợ cô ấy suy
nghĩ phiền não nữa.
Nhưng người khổ sở nhất lại chính là người nửa say nửa tỉnh….
Nhậm Tư Đồ ngồi đờ đẫn ở ghế phụ nhận lấy chai nước Tịnh Gia Ngôn đưa
à không còn sức để mở bèn cười nói: “Làm phiền anh mở giùm em.”
Thịnh Gia Ngôn bình thản lấy chai nước trong tay Nhậm Tư Đồ mở nắp
giùm cô, đưa tay đỡ sau gáy giúp cô uống nước: “Mỗi năm ngày này Tôn Dao
đều mượn rượu giải sầu, riết đã thành quen.”
Nhậm Tư Đồ cười híp mắt nhìn anh, Thịnh Gia Ngôn lần đầu tiên cô nhìn
thấy với hiện tại không hề khác nhau.
Tôn Dao nằm ngủ say ở ghế sau, Nhậm Tư Đồ lúc này cầu mong rằng mình
cũng say đến mức bất tỉnh như cô ấy, như thế sẽ không cần nghĩ tới quá khứ,
cũng không bị rơi vào hoàn cảnh khó xử như bây giờ.
Đúng lúc đó Thịnh Gia Ngôn lên tiếng kéo cô lại hiện thực: “Em dạo này
cùng với Thời Chung tiến triển sao rồi?”
“Cũng không tệ lắm.”
“... Hai người sẽ kết hôn?”
Kết hôn? Một từ thật kinh khủng nhưng Nhậm Tư Đồ lại nhắm mắt lại, đầu
suy nghĩ một đằng còn miệng lại trả lời theo ý khác: “Hy vọng sẽ là thế.”
Nhậm Tư Đồ nhắm mắt cũng vì một nguyên nhân khác, cô không muốn nhìn
thấy dáng vẻ thở phào nhẹ nhõm của Thịnh Gia Ngôn. Nhậm Tư Đồ cho tới bây
giờ cũng biết cô chỉ là gánh nặng của anh... chỉ là cho tới hôm nay cô vẫn còn
chưa cam lòng thừa nhận mà thôi.
Thịnh Gia Ngôn không uống một giọt rượu nào lái xe đưa hai người phụ nữ
này về nhà. Trong xe tràn ngập mùi rượu, cửa kính bốn bên cũng từ từ được hạ
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xuống. Gió bên ngoài lùa vào làm cho Tôn Dao nằm ngủ phía sau cũng dần dần
tỉnh lại ngồi dậy.
Về tới dưới lầu, Nhậm Tư Đồ chân thấp chân cao đi trên mặt đất còn Thịnh
Gia Ngôn thì phụ trách dìu Tôn Dao xuống. Tôn Dao luôn mồm nói câu “Cảm
ơn”, nhưng khi Thịnh Gia Ngôn dìu cô đi qua đầu xe thì cô giống như không
còn chút sức lực nào muốn ngã ra đất. Thịnh Gia Ngôn không biết nên làm gì
hơn đành ngồi xuống bế cô lên.
Cũng lúc này không biết đèn ở đâu rọi tới chiếu sáng của người Thịnh Gia
Ngôn.
Mất một lúc sau Thịnh Gia Ngôn mới thích ứng được với ánh sáng đó, anh
nheo mắt nhìn về nơi phát ra nguồn sáng đó chỉ thấy đó là một chiêc xe đen
nhánh, tài xế đang xuống xe đang đi qua mở cửa phía sau.
Người ngồi ở phía sau bước xuống là một người đàn ông trẻ tuổi đi lại có vẻ
bất tiện, anh ta chống một chiếc gậy ba toong. Bởi vì đứng ngược sáng nên
Thịnh Gia Ngôn không nhìn thấy được mặt anh ta.
Người đàn ông đó đi tới trước mặt Thịnh Gia Ngôn, dáng dấp so với anh hơi
thấp hơn một chút, mặt không hề có chút biểu cảm, khí thế toát ra có vẻ bức
người.
Thịnh Gia Ngôn chợt cau mày: “Anh là?”
Người đàn ông đó liếc nhìn Tôn Dao rồi ánh mắt lại trở về trên người Thịnh
Gia Ngôn.
Anh ta đánh giá Thịnh Gia Ngôn một chút rồi mở miệng ra nói nhưng không
phải là nói chuyện với Thịnh Gia Ngôn, mà là nói với vệ sĩ bên cạnh: “Đưa Tôn
tiểu thư lên xe.”
Vốn dang nửa say nửa tỉnh đi lên mấy bậc thang nhưng lúc này Nhậm Tư Đồ
lại hoàn toàn tỉnh rượu vội vàng chạy xuống, cũng không thèm để ý chân bị đau
vội vã chạy về phía Tôn Dao, nhưng chưa kịp chạy tới cô liền bị một vệ sĩ cản
lại.
Nhậm Tư Đồ nhất thời bị rối loạn: “Từ Kính, anh đến cuối cùng là muốn làm
cái gì???”
Bị náo loạn như vậy rốt cuộc Tôn Dao cũng chịu mở mắt.
Tên vệ sĩ đứng gần Thịnh Gia Ngôn muốn giành lấy Tôn Dao đưa lên xe bị
cô vung tay tát ột cái. Ánh mắt Tôn Dao quét qua một lượt cuối cùng dừng lại
trên người Từ Kính.
Tôn Dao dựa vào người Thịnh Gia Ngôn cười nói: “Anh là ai vậy?”
Anh mắt Từ Kính nhàn nhạt lướt qua Tôn Dao, nhưng đến một lời nói anh ta
cũng không thèm cất lên chỉ hướng về phía vệ sĩ nháy mắt. Tôn Dao không đợi
vệ sĩ đi tới mà trực tiếp đi về phía Từ Kính.
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Không ai nghĩ Tôn Dao sẽ đi đến tát anh ta một cái.
“Pằng” tiếng tát chói tai vang lên làm mọi người sực tỉnh nhưng chỉ trừ Từ
Kính. Từ Kính bị tát một cái rất nặng nhưng trên mặt lại tuyệt đối không hề có
biểu hiện tức giận mà thậm chí còn nghe thấy tiếng cười khe khẽ từ anh ta.
Anh ta nhìn Tôn Dao cười nhưng đôi mắt lại lạnh băng không chứa ý cười:
“Đứa bé kia đang ở trên lầu phải không? Là em đi theo tôi, hay là phải để tôi
cho người lên trên lầu đưa nó xuống mang đi? Em chọn đi.”
“...”
“...”
Rốt cuộc thì Tôn Dao chịu đi cùng Từ Kính, phía dưới chung cư chỉ còn lại
mỗi Nhậm Tư Đồ cùng Thịnh Gia Ngôn.
Thịnh Gia Ngôn thấy cô đứng im nửa ngày không nói được câu nào rốt cuộc
không nhịn được bèn hỏi: “Anh ta rốt cuộc là ai?”
“Anh cũng đừng để ý tới anh ta.”
Từ Kính từ lúc nào thì biết đến sự tồn tại của Tầm Tầm? Nhậm Tư Đồ hoàn
toàn không thể suy nghĩ gì nữa, cô hiện tại chỉ cảm thấy đau đầu. Cô ngồi ở bậc
thềm, xoa xoa mắt cá chân bị đau của mình.
Thịnh Gia Ngôn trầm mặc nhìn cô hồi lâu cuối cùng cũng không có hỏi gì
nữa. Nhậm Tư Đồ nhìn thấy bóng anh đang tiến lại gần thì cho là anh muốn tới
dìu mình đứng lên.
Thế nhưng anh lại dừng trước mặt cô, ngồi xổm xuống nói: “Đi thôi, anh
cõng em lên nhà.”
Đã từ lâu lắm rồi Nhậm Tư Đồ không được anh cõng rồi... ..
Mà nhắc lại thì lần trước xui xẻo như vậy cũng là do Thịnh Gia Ngôn mà ra.
Khi đó cô còn đang điều trị ở bệnh viện trong nước, đang trong thời kỳ
dưỡng bệnh mà các vết phỏng thì nặng khiến cho cô đau đến mức cả đêm mất
ngủ. Vụ án mẹ cô phóng hỏa thì được phán xét rất nặng.
Cha cô thì vẫn như cũ muốn kiện mẹ đây là khoảng thời gian khủng hoảng
của Nhậm Tư Đồ.
Nhậm Tư Đồ lén lén đi đến tòa án mà không được vào trong. Cô còn nhớ rõ
cô ngồi ở bậc thềm bên ngoài cho đến khi mặt trời chói chang bên ngoài nhô lên
à vẫn không biết vụ án lúc nào sẽ kết thúc. Cuối cùng cô cũng không đợi được
đến lúc phiên tòa kết thúc Thịnh Gia Ngôn đã đến dẫn cô đi.
Nhậm Tư Đồ khi đó còn mặc nguyên bộ quần áo bệnh nhân, cô còn tưởng
rằng nước mắt cô rơi bao nhiêu thì sẽ bị mặt trời chói chang làm bốc hơi hết bấy
nhiêu. Đó là lúc cô nhìn thấy Thịnh Gia Ngôn thì nước mắt liền tràn mi.
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Thịnh Gia Ngôn cái gì cũng không hỏi, cõng cô đi ra ngoài, cô nằm trên lưng
anh âm thầm khóc...
Nhưng hôm nay cô sẽ không khóc nữa, cô chỉ muốn yên lặng nằm trên lưng
anh. Thịnh Gia Ngôn cũng yên lặng cõng cô vào nhà, trong nhà quá tối, quá yên
tĩnh làm cho người ta có cảm giác mọi bí mật nơi đáy lòng sẽ không bị phơi bày
ra.
Còn Thịnh Gia Ngôn thì lại cảm thấy trong lồng ngực có gì đó đang bóp
nghẹt rồi sâu thẳm trong lòng lại bị một cỗ lực vô hình nào đó hung hăng xé ra,
anh nghe thấy chính bản thân mình dùng loại thanh âm mà trước nay chưa từng
có nhẹ nhàng nói: “Đừng kết hôn với anh ta...”
Thịnh Gia Ngôn cảm thấy cô trên lưng anh chợt trở nên cứng đờ.
Bước chân của anh cũng vì vậy mà dừng lại.
Hai người đứng im lặng một hồi lâu.
Thịnh Gia Ngôn cũng không cách nào để thoát khỏi tình cảnh này thì đột
nhiên có giọng nói từ phòng khách hướng về phía anh hừ một cái và nói: “Đừng
kết hôn với ai? Tôi sao?”
Giọng nói của Thời Chung vang lên, anh bày ra khuôn mặt lạnh lùng ngồi
trên ghế sô pha.

Chương 29

T

hời Chung mặc áo len mày vàng nhạt, bên trong là áo sơ mi trắng, quần

dài cũng là màu trắng, toàn thân ăn mặc cực kỳ ưu nhàn, lưu loát, nhưng sắc
mặt của anh cực lỳ không tốt, đi về phía Tư Đồ, hai mắt tối sầm.
Người đàn ông đang đứng trước mặt Tư Đồ lúc này không có cút biểu cảm
nào, cũng không có vẻ là người tới gây sự, nhưng vẫn làm cho Tư Đồ cảm thấy
chột dạ, vội vàng tuột xuống từ trên lưng Thịnh Gia Ngôn.
Đúng, trước nay chưa có chột dạ.
So với Vũ Tình bị chất vấn “Cô thích Thịnh Gia Ngôn sao?” Khi đó cô cũng
chưa chột dạ, toàn thân cô từ trên xuống dưới đều có một suy nghĩ mình phải
tuyệt đối chung thành với người đàn ông này.
Nhưng hai chân cô chạm đất, mắt cá chân bị chấn động đột ngột nên truyền
đến cảm giác đau đớn, công thêm lúc nãy cô có uống rượu nên người không
thăng bằng, cô vừa đau vừa chóng mặt, Thịnh Gia Ngôn tay mắt lanh lẹ đưa
nhanh chóng đưa tay ra đỡ cô, Tư Đồ bị anh ôm vai mới miễn cưỡng đứng
vững, theo bản năng đã nói: “Cám ơn.”
Cứ như vậy hai người dựa vào nhau cùng đi, rơi vào mắt người nào đó đang
đứng xem lại trở thành cố ý.
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Thời Chung không nói một lời, chỉ nhìn lên đôi nam nữ trước mặt này, thậm
chí khóe miệng còn mỉm cười. Bị anh thấy vậy, trong lòng Tư Đồ rất bất ổn,
giọng nói khó tránh khỏi có chút ngập ngừng: “Sao.. Sao anh lại ở nơi này?”
“Anh nghĩ em cùng Tôn Dao đi uống rượu, nên mang hai chại rượu đến đây
bồi các người, chỉ là không ngờ...”
Thời Chung ánh mắt xẹt qua Thịnh Gia Ngôn đứng bên cạnh cô, tiếp theo
thân thể thoáng nghiêng về phía Tư Đồ, khẽ ngửi, đưa vào chóp mũi là mùi
rượu nồng nặc trên người của cô, “... Em đã uống vui vẻ như vậy, cũng không
cần anh đến bồi mọi người rồi.”
“...”
“Tạm biệt.”
Thời Chung nói xong lại thật muốn đi qua Tư Đồ, giống nhứ muốn đi thẳng
ra ngoài cửa, trong nháy mắt anh và Tư Đồ lướt qua nhau, Tư Đồ gần như muốn
bật thốt lên giữ anh lại, nhưng cũng tại lúc này, Thời Chung dừng bước.
Thời Chung cúi đầu liền tiến tới bên tai Tư Đồ, nói nhỏ: “Rốt cuộc anh ta
cũng tỏ thái độ, thật đáng mừng.”
Quả đấm của Tư Đồ bất tri bất giác nắm lại thật chặt, “Tôi...”
Nhưng cô có thể nói cái gì?
Những điều Thịnh Gia Ngôn mới vừa nói, không phải là điều cô mong đợi
nhiều năm sao? Nhưng tại sao điều cô mong đợi nhiều năm nay Thịnh Gia
Ngôn nói ra, Tư Đồ chỉ có kinh ngạc, một chút cảm giác vui mừng cũng không
có, đã gặp phải người đàn ông đột nhiên xuất hiện này, thật khó xử.
Cho nên cô mới nói quanh co, nhưng Thời Chung lại có thể nói chuyện bình
tĩnh như vậy, liên tục, giống như đã sớm nghĩ tới,tâm tư đã sớm có chuẩn bị,
“Thứ lỗi anh còn chưa chết tâm, muốn hỏi em một câu nữa, đối với em anh còn
giá trị lợi dụng nữa hay không?”
Thịnh Gia Ngôn đứng ở một bên, cánh tay vẫn còn khoác lên vai của cô gái
bên cạnh, giọng nói của Thời Chung cẫn bình tĩnh không chút gợn sóng, nhưng
lại giống như cuồn phong đập vào trong tai của anh.
Tâm tư Thịnh Gia Ngôn kín đáo như vậy, cơ hồ là sẽ lập tức hiểu được,
không đợi Tư Đồ trả lời vấn đề của Thời Chung, Thịnh Gia Ngôn đã cau mày
nhìn về phía Tư Đồ, có chút không dám tin: “Lợi dụng anh ta cái gì?”
Trong một khắc kia đầu óc của Tư Đồ như bị đình chỉ, trong khoảng thời
gian ngắn hoàn toàn không biết nên trả lời chất vấn của hai người đàn ông trước
mặt như thế nào.
Thời Chung cảm giác mình hiểu được tâm tư của người trước mặt, trên mặt
vốn có nụ cười nhạt thì bây giờ hoàn toàn biến mất: “Hẹn gặp lại.”
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Thời Chung cứ đi như vậy, không có một chút lưu luyến nào cả, nhất thời
hai người lúng túng không biết nên đối mặt với nhau như thế nào.
Cuối cùng vẫn là Thịnh Gia Ngôn mở miệng trước, nâng nâng cằm chỉ
phòng khách, ý bảo cô: “Anh đỡ em vào trong.”
Tư Đồ vẫn còn chưa kịp chuyển bước, đã thấy Tầm Tầm bỗng nhiên kéo cửa
phòng ngủ ra, Tầm Tầm hò hét lên một cái rồi chạy đến chỗ hai người, thân thể
nho nhỏ cứ như vậy dửng dưng đứng trước mặt Tư Đồ và Thịnh Gia Ngôn.
“ Tư Đồ! Ta không thích các người! Các cũng xấu như Lý Duệ và Ngũ trọc
đầu, thậm chí còn xấu hơn bọn họ nữa!”
Tầm Tầm bỏ lại những lời này, thở phì phò chạy về phòng của mình, đóng
cửa phòng”Phanh” một tiếng, Tư Đồ mới hậu tri hậu giác mà nghĩ Lý Duệ và
“Ngũ cọc đầu” là ai...
Là Tầm Tầm mở cửa cho Thời Chung, mà mới vừa rồi...
Tầm Tầm vẫn trốn ở trong phòng nghe lén? Nhóc con kia tức giận như vậy,
chác hẳn là lại nhớ đến giai đoạn ở nhà trẻ bị ngược đãi rồi.
Càng xúc động hơn là, đôi ‘gian phu dâm phụ’ trước mặt này.
Tiếng đóng cửa kia vẫn còn quanh quẩn ở bên tai Tư Đồ, cảm giác này thật
sự rất tệ, chột dạ không chỉ có cô, lòng bàn tay Thịnh Gia Ngôn cũng cứng đờ,
Tư Đồ không phát hiện tay của anh đã bất tri bất giác buông lỏng đầu vai của cô
ra, trái lại cô thở phào một hơi, chậm rãi đi đến bên sa lon ngồi xuống.
Trên khay trà để một hộp rượu làm bằng gỗ, mở ra, bên trong là hai chai
Petrus đúng là rượu Thời Chung đưa tới.
Tư Đồ nhìn chai rượu trên bàn lại cảm thấy sợ sệt, Thịnh Gia Ngôn phát hiện
trên thành ghế sa lon có cái áo khoác ngoài của đàn ông.
Thịnh Gia Ngôn xốc áo khoác lên, không khỏi liếc nhìn Tư Đồ, thấy Tư Đồ
đang mất hồn, nét mặt Thịnh Gia Ngôn hơi căng thẳng...
Bây giờ cô thất thần như vậy là đang nghĩ đến ai?
Giọng nói Thịnh Gia Ngôn nhẹ nhàng ôn nhu, khó có thể phát hiện tâm trang
anh đang căng thẳng: “Anh ta bỏ quên áo khoác ở đây, để anh đi trả lại cho anh
ta.”
Một giây trước Tư Đồ còn đang mất thần, cơ hồ trong nháy mắt Thịnh Gia
Ngôn quay đầu chuẩn bị mang áo khoác ra cửa, chợt giơ tay lên bắt được cánh
tay của anh: “Hay là để em đem trả lại cho anh ấy đi.”
Tư Đồ nói xong liền đứng lên, trong mắt cô hiện lên một tia không chịu
nhường bước, dù thế nào đi nữa cô cũng phải đi, Thịnh Gia Ngôn nhíu mày:
“Chân em đã đau như vậy rồi, làm sao có thể xuống lầu được?”
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Tư Đồ không biết. Hiện tại trong đầu cô chỉ có một ý niệm, cô không thể để
cho người đàn ông kia tùy tùy tiện tiện chụp cái mũ gian phu dâm phụ lên đầu
cô, rồi ung dung rời đi không chút vướng bận...
Tư Đồ không biết. Hiện tại trong đầu cô chỉ có một ý niệm, cô không thể để
cho người đàn ông kia tùy tùy tiện tiện chụp cái mũ gian phu dâm phụ lên đầu
cô, rồi ung dung rời đi không chút vướng bận...
Tài ăn nói của Thịnh Gia Ngôn vô cùng tốt nhưng bây giờ cũng không thể
nói gì được, trong cuộc sống mấy câu nói bình thản lại có thể làm người ta tin
phục, nhưng lúc này, giờ phút này, thậm chí ngay cả mở miệng Thịnh Gia Ngôn
cũng cảm thấy cực kỳ khó khăn, anh không xác định được tình cảm của mình
giành cho cô rốt cuộc là gì, yêu sao?
Hay là thói quen? Quen với sự tồn tại của cô, thậm chí quen với hô hấp của
cô, nhiều năm như vậy, theo kinh nghiệm tình trường của anh thì, trăm cuộc
tình vẫn diễn ra như một: hảo cảm, theo đuổi, tia lửa, ở chung một chỗ lại cãi
vả, chiến tranh, cuối cùng chia tay, hoặc lui về làm bạn bè hay là cả đời không
qua lại với nhau.
Cùng Tư Đồ ở chung một chỗ ngược lại làm cho anh cảm thấy thoải mái,
anh bắt đầu càng lúc càng lười phải bắt đầu một tình yêu nữa, càng ngày càng
hưởng thụ cùng cô vượt qua những ngày buồn tẻ trống rỗng.
Ai có thể nói cho anh biết đó là tình cảm gì hay không, có phải là tình yêu
hay không?
Nhưng đoạn tình cảm này, lấy danh nghĩa “ tình bạn” che mắt anh nhiều năm
như vậy, hôm nay sau nhiều năm anh rốt cuộc cũng nhận ra được, mà anh vẫn
còn do dự có nên đột phá mối quan hệ hiện nay với cô hay không, thấy Thời
Chung cường thế từ từ xâm lấn vào cuộc sống của cô, anh không có một chút
vui vẻ gì, thậm chí là cảm thấy buồn bực...
Cũng đã giết anh trở tay không kịp.
Mắt thấy cô cầm áo khoác trong tay mình đi, chậm chạp nhưng mà không do
dự rời đi, Thịnh Gia Ngôn bắt lại cánh tay của cô.
Thời gian, phụ nữ, tình yêu...
Những thứ này cũng sẽ không vẫn cam tâm tình nguyện đứng một chỗ chờ
anh, mà hiện tại anh mới nghĩ tới muốn nắm giữ lại, có phải đã trễ rồi hay
không?
“Tư Đồ, em có hiểu lời anh mới vừa nói là có ý gì hay không?”
Không được kết hôn với anh ta...
Không được cùng hắn ở chung một chỗ...
Không được vì anh ta mà tay chân luống cuống...
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Không được giống như như bây giờ, quên mất an nguy của bản thân...
Đổi lấy chỉ là một tiếng cười nhạt của cô: “Em biết rõ anh cảm thấy anh ấy
không đáng tin cậy, nhưng anh hãy yên tâm đi, lúc trước là do em gạt anh, em
và anh ấy căn bản chưa tới bước kết hôn, em chỉ là...”
Chỉ là muốn có một cuộc tình thật tốt mà thôi...
Không phải vui đùa một chút không phải lợi dụng càng không phải là người
qua đường...
Cho nên tại sao anh lại dùng cái loại ánh mắt khi dễ đó nhìn cô, lại dứt khoát
rời đi như vậy?
Tư Đồ càng nghĩ càng tức giận, thậm chí ngay cả nét mặt Thịnh Gia Ngôn
cũng không để ý tới, gạt tay anh ra khỏi tay mình, rời đi.




Đ



ến lúc Tư Đồ đứng ở dười lầu nhà anh, mắt cá chân đã đau đến mức

không còn cảm giác gì nữa, có lẽ bởi vì người đàn ông kia trước cưng chiều cô,
cưng chiều đến vô pháp vô thiên, gần như muốn tức cũng không tức được, Tư
Đồ cho là mình có thể đứng ở dưới lầu chờ , nhìn bóng dáng anh như cũ.
Nhưng thực tế, lầu dưới vắng vẻ, không thấy được một cút bóng dáng nào
của người đàn ông kia?
Có phải lúc ấy anh mặc đồ ngủ mang dép lê, chân bó thạch cao tìm kiếm cô
khắp nơi, cuối cùng lại bị lời nói lạnh nhạt của cô làm cho đau long mà rời đi,
cũng giống như cô bây giờ, cảm thấy trong lòng trống rỗng, cái gì cũng không
thể lắp đầy cảm giác trống rỗng ấy được...
Có lẽ bởi vì tích tụ bực túc quá nhiều, Tư Đồ hướng về phía không khí phát
tiết ra ngoài, “Được lắm, tôi đếm đến 5, anh vẫn chưa xuất hiện, sau này cũng
đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.”
“1...”
“2...”
Tư Đồ giống như một người ngây ngốc đứng ở nơi đó, lá cây bị giớ thổi qua
ào ào rơi xuống, lại không có bât kỳ ai đáp lại cô.
Cô không nhịn được siết chặt quả đấm: “3...”
“4...”
Tư Đồ không có dũng khí hô lên tiếng thứ 5...
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Rốt cuộc xác nhận anh sẽ không xuất hiện, ngay cả hơi sức đi trở về Tư Đồ
cũng không có, đặt mông ngồi ở trên bậc thang, tinh thần sa sút ôm đầu.
Cũng đang lúc này, âm thanh bước chân không nhanh không chậm từ từ
bước đên gần cô, Tư Đồ bỗng ngơ ngẩn, sửng sốt hai giây, cuống quít ngẩng
đầu lên.
Thời Chung đang ở trước mặt nhưng không có nhìn cô, đi tới bên người cô,
trực tiếp trùn thân xuống, cũng ngồi ở trên bậc thang.
“Có phải em đoán anh sẽ không xuất hiện hay không?” Anh có chút bất đắc
dĩ hỏi cô.
Đang lúc này, gió vốn đã ngừng thổi lại nổi lên xào xạc, nụ cười trên khóe
miệng Tư Đồ cũng dần dần nâng lên, đến bây giờ cô cũng chưa từng dùng giọng
nói vui vẻ như thế để nói chuyện: “5!”
Thời Chung “A” một tiếng bất đắc dĩ cười, vốn muốn đưa tay vỗ vỗ đầu của
cô, bàn tay đến không trung lại ngưng, trực tiếp thay đổi ôm ngang cô lên.
Tư Đồ cả kinh, vội vàng ôm sát anh: “Đi đâu?”
Anh cười, rồi lại không chút kiêng kỵ: Mang về nhà dùng cách xử phạt về
thể xác.”
...
...
Theo như Thịnh Gia Ngôn nghĩ, thậm chí trong con mắt của mọi người, thời
gian, phụ nữ, tình yêu... Những thứ này cũng sẽ không cam tâm tình nguyện
đứng tại chỗ chờ anh.
Nhưng hôm nay, người đàn ông này của cô lại dùng hành động thực tế nói
cho cô biết: anh là ngoại lệ...
Tác giả có lời muốn nói: dùng cách xử phạt về thể xác trong truyền thuyết
nha...
Chỉ là chương kế tiếp lại có thịt đẻ ăn rồi, mọi người có cảm thấy ngán thịt
không?
Vẫn là tiếp tục mở đèn, tiếp tục đẩy mạnh tình tiết đây? Toàn bộ do các
ngươi quyết định...

Chương 30

V

ào giờ phút này Thịnh Gia Ngôn đứng bên cạnh cửa sổ, nhìn xuống phía

dưới thấy 1 người đàn ông ôm 1 người phụ nữ lên xe và rời khỏi.
Ngoài cửa sổ, ánh đèn lẳng lặng chiếu rọi lên đường, cho đến một giây kia
Thịnh Gia Ngôn mới hiểu: rốt cuộc mình đã đánh mất điều gì...
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Cũng Trong lúc đó, sắc mặt Tôn Dao xanh mét ngồi trong xe nhìn Từ Kinh,
không nói được lời nào.
Xe chạy tới cổng bệnh viện, trong long Tôn Dao bỗng sinh ra một loại dự
cảm đáng sợ, cô không nhịn được mà cất tiếng: “Tới chỗ này làm gì vậy?”
Không cần Từ Kính trả lời, người tài xế bên cạnh đã cung kính hướng về
phía Tôn Giao giải thích: “Mẫu DNA của Nhậm Yến Tầm đã có được hiện tại
chỉ còn thiếu của Tôn tiểu thư. Mong Tôn tiểu thư vui lòng hợp tác.”
Tôn Dao nhìn về phía người đàn ông bên cạnh, cô vì hoảng sợ mà trở nên
mất tập trung.
Cô hiện tại không rảnh bận tâm người đàn ông này làm cách nào mà quỷ
không biết thần không hay lấy được mẫu DNA của thằng bé “Từ Kính, anh đến
cùng là muốn làm cái gì? Cứ coi như xét nghiệm ra đứa bé là con của tôi thì
cũng đâu có liên quan đến anh.”
“...”
“...”
Anh ta cuối cùng cũng chịu mở miệng, giọng nói thong thả ung dung: “Thế
nào là chuyện không liên quan đến tôi? Nếu kết quả xét nghiệm này thật là đúng
như vậy, thì nó chính là...”
Cho đến lúc này, trong giọng nói của anh ta rốt cuộc cũng có một chút run
rẩy nhưng không dễ gì nhận ra được. Anh ta rất nhanh khôi phục lại như cũ vẫn
một giọng nói lạnh lùng: “Cháu trai Từ gia, nó là người duy nhất thì tất nhiên sẽ
trở thành người thừa kế Từ gia.”
Tôn Dao không khỏi cười lạnh, biểu hiện của Từ Kính không hề biểu lộ chút
sơ hở, cô thật sự rất muốn dùng dao đâm lên cái mặt nạ lạnh lùng, cao cao tại
thượng của anh ta vài nhát: “Sao vậy? Xem ra không phải chỉ có mình chân anh
bị hỏng mà hình như chỗ nào đó cũng bị hỏng mất rồi phải không?”
Tôn Dao khinh thường liếc nhìn xuống phía dưới của người đàn ông này:
“Tự mình không sinh được con nên muốn tới giành con của người khác? Anh
khá lắm. Tôn gia các người đá bị đoạn tử tuyệt tôn.”
Từ Kinh không bị mắc âm mưu khích tướng của cô mà nổi giận, anh ta chỉ
nhàn nhạt hướng vệ sĩ hất cầm lên vẻ mặt thủy chung không hề thay đổi.
Vệ sĩ hiểu ý anh ta sai bảo liền xuống xe mời Tôn Dao ra khỏi xe, nhưng
Tôn Dao vẫn như cũ ngồi yên bên trong không hề có ý muốn xuống xe.
Vệ sĩ nhìn sang phía Từ Kính, thấy anh ta không hề có bất kỳ ý phản đối nào
liền mạnh mẽ kéo Tôn Dao ra khỏi xe.
Nháy mắt, Tôn Dao liền bị vệ sĩ kéo ra ngoài dù cô có làm gì cũng không
chịu buông. Mấy tên vệ sĩ này cùng với Từ Kính đúng là một loại người, dù bị
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cô chống đối vẫn rất khách khí nói với cô: “Xin lỗi Tôn tiểu thư, cô đã không
muốn phối hợp thì chúng tôi chỉ còn biện pháp đó.”
Vệ sĩ vừa nói xong, Tôn Dao đột nhiên không giãy dụa nữa làm cho đám vệ
sĩ buông lỏng tay với cô dù sao họ cũng biết Từ tiên sinh cùng với Tôn Dao có
mối quan hệ không bình thường, nêu làm bị thương cô thì thật là bọn họ không
gánh chịu nổi trách nhiệm này.
Tôn Dao vuốt ve chỗ bị vệ sĩ nắm lấy, quay đầu lại nhẹ nhàng cười với
người nãy giờ vẫn ngồi ở trong xe: “Anh là muốn tôi xuống xe phải không?”
Nụ cười của Tôn Dao vừa tắt thì cô đem áo khoác của mình cởi ra đồng thời
ném vào người đang ngồi trong xe làm cho người xung quanh sợ đến nhất thời
hô lên 1 tiếng. Mi tâm Từ Kính bỗng nhiên nhíu lại thật sâu thế nhưng động tác
của Tôn Dao cũng không vì thế mà ngừng lại, cô trực tiếp đem áo trên người
mình cởi xuống.
Trong nháy mắt trên người Tôn Dao chỉ còn sót lại chiếc áo ngực mà cô thì
lại đang luồn tay ra phía sau mở luôn mấy chiêc móc của cái áo, đột nhiên có
một cỗ lực mạnh mẽ ập tới kéo cô ngược vào trong xe.
Lưng Tôn Dao đụng thật mạnh vào chiếc ghế da phía sau, cửa xe bên cạnh
cô đóng vào một cái mạnh làm àng nhĩ của cô hơi bị chấn động, nhưng cô lại rất
vui vẻ không hề e dè nhìn sang người đàn ông đang giận dữ kế bên.
Từ Kính cầm lấy áo khoác của Tôn Dao ném vào trong xe phủ lên người cô,
anh ta giận đến run rẩy. Người tài xế sợ đến mức không dám lên tiếng.
“Xuống xe.” Từ Kính nhìn về phía tài xế quát lớn.
Đang trong trạng thái hoảng sợ lúc này người tài xế mới chấn tĩnh lại rồi
cuống quýt mở cửa xe đi xuống.
Trong xe rốt cuộc cũng yên tĩnh lại, tay Từ Kính vẫn như chiếc kìm bằng
thép siết chặt lấy người Tôn Dao. Đây giống như là đang ôm cô nhưng trong cái
ôm đó có ẩn chứa nỗi thống hận lẫn nhau.
Chuyện gì cũng không theo ý Từ Kính, rốt cuộc anh ta bị cảm giác thất bại
bủa vây: “Cô thật điên rồi...”
Tôn Dao bỗng giẫy ra khỏi lồng ngực của anh ta. Cô ngồi ra chỗ xa nhất
khiêu khích nhìn anh ta, ánh mắt giọng nói cô không khỏi lạnh lùng: “Thì ra anh
còn xem tôi như con người? Tôi thì đã sớm không xem bản thân mình là người
rồi...”
“...”
“...”
Người phụ nữ này có lẽ đã nhìn thấu được tất cả, khi cô thấy điện thoại trong
túi khẽ rung lên chỉ trong chớp mắt cô đã điều chỉnh cảm xúc trở về bình
thường nhận điện thoại: “Alo.”
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Giọng nói của Tôn Dao lúc này thật giống như mèo con nhỏ nhẹ, thật sự
không có ai mà ngờ được trước đó đã xảy ra những náo loạn đến như thế.
Bàn tay Từ Kính nắm chặt ba toong lại khiến các khớp ngón tay trở nên
trắng bệch, giống như muốn bóp nát chiếc gậy đắt tiền này. Người phụ nữ bên
cạnh anh ra mang theo nụ cười cùng giọng nói ngọt ngào nói chuyện với người
đầu bên kia điện thoại: “Làm sao cậu lại có thể gọi được điện thoại cho tớ? Cậu
đang đi cùng với anh ta?”
“...”
“Hừ... anh ta là một kẻ tàn phế thì có thể làm gì được tớ? Yên tâm, tớ chuẩn
bị về nhà và ngủ một giấc thật ngon đây.”
“...”
“Thật không gạt cậu mà. Cậu cứ thoải mái đi, tớ sẽ thay cậu chăm sóc Tầm
Tầm thật tốt, còn cậu thì mau tận hưởng “xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng”
đi.”
Tôn Dao cúp máy biểu cảm dịu dàng trên khuôn mặt cũng dần dần biến mất,
cô hít thở mấy cái thật sau điều chỉnh lại cảm xúc. Cô nghiêng đầu nhìn về phía
Từ Kính cố gắng thử học tập cái điệu bộ ngạo mạn của anh ta thật ra thì cô cũng
không cần phí sức, chỉ cần dối lòng một chút, giọng nói khách khí một chút là
được: “Từ tiên sinh, làm ơn đưa tôi về nhà, cảm ơn.”
Từ Kính giống như đang cố gắng áp chế cảm xúc liền nói: “Bỏ qua tất cả
những ân oán trước kia của chúng ta, cô có biết đứa nhỏ kia trở thành người
thừa kế duy nhất của Từ gia có ý nghĩa như nào không?”
Tôn Dao lại tiếp tục ngoảnh mặt làm ngơ: “Đưa tôi về nhà, cảm ơn.”
Đã từ lâu lắm rồi Tôn Dao không cười với anh ta như vậy? Mặc dù nụ cười
của cô tràn đầy sự giả dối nhưng sâu trong mắt Tù Kính vẫn ánh lên vẻ buồn bã.
Trong phút chốc Từ Kính dường như bị mất khống chế, anh quay qua điên
cuồng hôn Tôn Dao.
Không thèm để ý hậu quả, bất chấp tất cả.




C



ùng lúc đó ở trong một chiếc xe.

Nhậm Tư Đồ nghe thấy âm thanh cúp mày mới do dự tắt điện thoại đi. Tôn
Dao hôm nay thật sự rất cô chấp không thể thay đổi nhưng còn Từ Kính kia
cũng không phải là loại người dễ đối phó.
Nhậm Tư Đồ lắc đầu bất đắc dĩ.
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Sau khi tắt máy thì màn hình điện thoại nhảy qua trang ghi chú, Nhậm Tư
Đồ nhìn lướt qua thì thấy trong điện thoại Thời Chung có để một số điện thoại
tên “Đồ Đồ”
Ngày xưa đi học cô không nhớ được bạn bè đặt cho cô biệt hiệu là gì.
Nhậm Tư Đồ nhìn tên ghi chú liền khẽ mỉm cười, trong nhật ký phần lớn
cũng chỉ là những cuộc điện thoại gọi cho cô. Lúc cô cùng Tôn Dao uống rượu
mà điện thoại thì hết pin anh gọi cho cô liền một lúc 8 cuộc gọi nhỡ Thời điểm
không liên lạc được với cô mà lại thấy cô đi cùng với Thịnh Gia Ngôn về nhà
anh không tức giận sao được.
Mỗi ngày đều đặn thành thói quen Thời Chung đều gọi cho cô 1 lần nhưng
anh lại là người ít nói nên cô cũng không nhớ được hai người đã nói những gì
với nhau.
Nhậm Tư Đồ vừa nghĩ lại không kiềm được mà mỉm cười. Cô thật ra cũng
có chút chột dạ nên cô đành đem điện thoại để lại vào chỗ cũ, cô nghiêng người
nhìn ra ngoài cửa sổ. 5 phút trước Thời Chung đã dừng xe ở đây để đi đến tiệm
thuốc tây mua đồ và rất nhanh sẽ trở lại. Nhậm Tư Đồ không nhịn được muốn
với tay qua lấy cái điện thoại để xem nhật ký cuộc gọi một lần nữa.
Đúng lúc Thời Chung mang một bịch thuốc trở về trong xe.
“Không phải chỉ là đi mua bình xịt giảm sưng tấy thôi sao mà đi lâu quá
vậy...” Nhậm Tư Đồ nhận lấy bịch thuốc trong tay Thời Chung, cô kiểm tra bên
trong rồi đột nhiên im lặng.
Trong túi không chỉ có bình xịt giảm sưng mà còn có 2 hộp nhỏ... đồ bảo hộ.
Khuôn mặt xấu hổ của Nhậm Tư Đồ đều lọt hết vào mắt Thời Chung nhưng
anh chỉ nhếch môi cười một cái liền khởi động xe và giải thích: “Anh gặp khó
khăn trong việc lựa chọn mùi hương nên tốn thêm một chút ít thời gian.”
Bởi vì cần phải sử dụng nhiều nên thỉnh thoảng cũng phải bổ sung để dự trữ,
ngoài những thứ kia hình như còn có cả đồ lót cho cô nữa.
Ngày hôm sau, Nhậm Tư Đồ tỉnh dậy khoác áo choàng tắm đi kiếm khắp
nhà mới thấy được chiếc áo ngực của mình nằm dưới ghế salon ngoài phòng
khách, cô thật sự là khóc không ra nước mắt mà.
Thứ nhất là cô hoàn toàn không hiểu được tại sao nội y của cô lại ở chỗ này,
thứ hai là lúc này quần áo của cô đã bị người đàn ông kia làm cho hỏng hết.
Nhậm Tư Đồ đang ngồi trên ghế salon không biết thế nào mới mặc lại được
áo ngực của mình thì sau lưng có một vòng tay ôm cô lại.
“Em dậy sớm vậy?” Thời Chung ôm chặt cô dịu dàng hỏi.
Nhậm Tư Đồ quay đầu lại thì thấy đầu tóc rối bời của anh, đôi mắt có vẻ vẫn
còn ngái ngủ nên hơi nhắm. Anh dày vò cô đến 3 4 giờ sáng mà hiện tại mới là
8 giờ nên còn buồn ngủ là điều hiển nhiên.
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“Em phải trở về xem Tôn Dao có xảy ra chuyện gì không nữa.” Nhậm Tư
Đồ vừa nói vừa thử kéo hai cánh tay đang vòng bên hông của anh ra, nhưng anh
chỉ dùng một chút sức liền xoay cô lại nằm gọn trong lòng.
Anh hôn cô đến đỏ cả môi rồi nói: “Dọn đến chỗ anh ở đi.”
“Thỉnh thoảng lại có người đến đây làm loạn, em nào dám ở chỗ này.”
Giọng nói quở trách của cô đối với anh giống như là đang làm nũng.
Thời Chung cũng không ép buộc, liền nhìn về phía mắt cá chân của cô: “Em
phải thay thuốc rồi.”
Nhậm Tư Đồ thật ra thì không dám để cho Thời Chung thay thuốc giùm
mình chính là tối qua anh kiên trì đòi giúp cô thay thuốc. Còn nhớ cô ngồi ở ghế
salon anh giúp cô xịt thuốc chông sưng tấy, cô còn có thể cảm nhận được cảm
giác lạnh lạnh của thuốc và mùi hương khó chịu tản ra, còn bàn tay anh thì nhẹ
nhàng xoa nắn cổ chân cô.
Nhậm Tư Đồ lúc này đã biết vì sao nội y của mình lại nằm chỗ ghế salon,
nhưng lúc này thị mọi thứ đã muộn
Lúc này thì tay của Thời Chung đã lần mò vào trong áo choàng tắm của cô.
Tối hôm qua tối thiểu cô còn mặc quần áo dài, ít ra còn cản trở anh một ít, hôm
nay trên người cô chỉ có mỗi một cái áo choàng tắm, anh chỉ cần kéo thắt lưng,
vén áo ra là có thể dở trò với cô rồi.
Nhậm Tư Đồ bị Thời Chung vuốt ve đến hơi thở dần trở nên hỗn loạn, cô
muốn ngăn cản bàn tay đang làm loạn của anh nhưng lại không tự chủ được cơ
thể mà nhũn ra. Cô hoàn toàn quên mất là đang bôi thuốc làm sao lại thành cô
đưa lưng ngồi lên trên người anh.
Bên hông Nhậm Tư Đồ bị anh níu chặt, ở phía dưới thì bị anh xâm nhập việc
duy nhất cô có thể làm lúc này là thở dốc cảm nhận tốc độ của anh...
Cho đến lúc đồng hồ chỉ 11 giờ, Thời Chung mới chịu buông tha Nhậm Tư
Đồ và đưa cô về nhà.
Nhìn chiếc xe sắp chạy tới nhà mình, Nhậm Tư Đồ toàn thân đều bủn rủn
không còn sức lực để xuống xe. Thời Chung ngồi ở bên cạnh nhìn cô cười nói:
“Em không nỡ xa anh sao?”
Nhậm Tư Đồ liếc nhìn anh với ánh mắt cô cho là đủ đe dọa để không cho
anh tiếp tục khua môi múa mép nhưng khi anh nhìn thấy ánh mắt của cô thì lại
không nhịn được cười, đưa tay vuốt tóc cô.
Nhậm Tư Đồ cố gắng hết sức chuẩn bị mở cửa xe đi xuống, thế nhưng cô lại
bị Thời Chung kéo lại. Cô không hiểu bèn quay lại nhìn thì thấy anh đặt vào tay
cô một chiếc chìa khóa.
“Đây là?”
“Chìa khóa nhà.”
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Nhậm Tư Đồ bất đắc dĩ nhìn anh, cô biết đây là chìa khóa nhà, còn biết đây
là chìa khóa nhà anh, dù là đi vào nhà hay dùng thang máy đều cần sử dụng đến
nó, nhưng là...”Em đâu có đồng ý dọn đến chỗ anh ở đâu.”
Thời Chung nhíu mày, cười cười hỏi ngược lại cô: “Em không đồng ý sao?”
Ánh mắt chắc chắn của Thời Chung nhìn Nhậm Tư Đồ làm cho cô có chút
bối rối. Cô cố gắng suy nghĩ lại một lúc, đồng thời sắc mặt liền trở nên không
tốt.
Sáng nay lúc Nhậm Tư Đồ yếu ớt nằm ở trong ngực Thời Chung tùy ý để
anh ôm vào long, anh liền nhẹ nhàng hôn cô mà hỏi: “Em dọn qua nhà anh ở
chứ?”
Âm thanh của Thời Chung như có ma lực làm cho Nhậm Tư Đồ không có
khả năng mà chống cự lại, cô liền gật gật đầu.
Lúc này anh lại muốn cô cầm lấy chìa khóa nhà... .
Nhậm Tư Đồ đang do dự không muốn cầm lấy thì Thời Chung đã đem chìa
khóa nhét vào túi áo khoác của cô.
Thấy Nhậm Tư Đồ không đem chìa khóa trả lại, Thời Chung cho là cô đã
bằng lòng với đề nghị của anh rồi. Anh khẽ mỉm cười, chân mày khóe mắt đều
tràn ngập ý cười: “Lần sau nếu mà anh dùng cách này để dụ dỗ em đeo nhẫn
chắc em cũng sẽ đồng ý mà đeo quá.”
Thời Chung nói câu này với giọng điệu đùa giỡn nhưng Nhậm Tư Đồ lại
nhìn thấy ở trong mắt anh một tia chân thành tha thiết.
Nếu như lúc ấy Thời Chung thừ dịp cô không tỉnh táo mà nói: “Gả cho anh
nhé.” Thì không biết cô có hoa mắt ù tai mà gật đầu đồng ý hay không?
Nếu như lúc này cái Thời Chung đưa không phải là chìa khóa nhà mà là
nhẫn cầu hôn vậy cô không phải là cũng nhận lấy chứ?
Nhậm Tư Đồ không dám suy nghĩ thêm. Hôn nhân... đối với Nhậm Tư Đồ là
hai từ quá mức xa xôi.
Nhậm Tư Đồ bắt bản thân mình phải nghĩ sâu xa hơn một chút, ví dụ như lúc
hai người ở chung phát sinh ra những vấn đề phức tạp.
“Em không biết nấu ăn.” Nhậm Tư Đồ cảm thấy nên nói vấn đề này ra trước
tiên.
“Anh biết từ lâu rồi.” Thời Chung không tỏ ra đó là vấn đề lớn.
“Em không có thời gian để dọn dẹp nhà cửa cùng giặt quần áo cho anh.”
“Anh sẽ mướn người giúp việc.”
Quả thật với tiềm năng kinh tế của anh thì người làm bạn gái anh sẽ không
cần phải gánh vác nghĩa vụ gì, nhưng “Em trước nay rất bận đến thời gian ăn,
ngủ cũng không có.”
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Nhậm Tư Đồ lặng lẽ suy nghĩ về vấn đề cùng nhau ăn cơm, cùng nhau...
ngủ, đây là nghĩa vụ không thể thiếu của bạn gái, nhưng vấn đề này liền bị Thời
Chung gạt qua một bên: “Anh cũng là người như vậy.”
“...”
“Huống chi.” Thời Chung mỉm cười bổ sung: “Về chuyện này, anh trước nay
coi trọng chất lượng hơn là số lượng.”
Nhậm Tư Đồ bị những lời nói của anh làm cho xấu hổ.
Thời Chung trước giờ luôn cố ý hiểu sai lệch ý của cô, anh hỏi: “Ý em sao?”
Về điều này thì đúng là người đàn ông này dù là bao nhiêu lần thì chất lượng
vẫn luôn được đảm bảo 100%.
Nhậm Tư Đồ thật sự là không muốn lại bị anh chọc cho đỏ mặt đến tận mang
tai, cô không biết nên làm gì hơn bèn tỏ ra nghiêm túc, cau mày: “Còn Tầm
Tầm thì sao?
Không chỉ có mình em phải có nghĩa vụ chăm sóc nó, nếu như ngày nào đó
em bận thì anh phải đưa rước, chăm sóc thằng bé.”
Nhậm Tư Đồ đúng là dạng bạn gái phức tạp, công việc luôn đứng đầu, thứ
hai là đứa bé này sẽ chiếm toàn bộ khoảng thời gian của cô.
Nhưng rất dễ để nhận thấy anh không cảm thấy phiền toái: “Em không cần
lo lắng, anh có thư ký sắp xếp tất cả rồi.”
Hình như có thư ký lo lắng tất cả còn chưa làm cho Nhậm Tư Đồ cảm thấy
an tâm gật đầu, Thời Chung lại tiếp tục nói: “Anh không ngại nếu Tầm Tầm qua
ở chung với chúng ta, trường học thằng bé cũng ở gần đó.
Thằng bé cũng sắp vào lớp một rồi nên để cho nó học tính tự lập.”
Người đàn ông này rõ ràng là nói cho cô hiểu, mặc dù Tầm Tầm có qua ở
chung cũng không làm ảnh hưởng đến “không gian riêng tư” của cô và anh chứ?
Lời nói của Thời Chung không hè có sơ hở làm cho Nhậm Tư Đồ không có
lý do để cự tuyệt.
Cuối cùng Nhậm Tư Đồ cung đồng ý, cô cầm chìa khóa nhà đi lên lầu.
Quả thật là Tầm Tầm sắp đi học lớp một, chỗ nhà của Thời Chung lại gần
trường học uy tín, nhưng cô phải làm sao giải thích với Tầm Tầm để thằng bé
không nghi ngờ, dù sao trước đến giờ vẫn là Thịnh Gia Ngôn chăm sóc nó...
Nghĩ tới đây bước chân của Nhậm Tư Đồ về phía thang máy hơi chậm lại.
Nhậm Tư Đồ vốn là người bận rộn nên công việc chăm sốc Tầm Tầm đều là
nhờ Thịnh Gia Ngôn giúp đỡ nhưng hôm nay xem ra công việc của Thịnh Gia
Ngôn đang dần dần bị Thời Chung thay thế.
Đây có phải là mục đích của Thời Chung?
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