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Phần 17
Chương 49

N

gón tay Nhậm Tư Đồ cứng ngắc mở cửa, khuôn mặt biểu cảm động lòng

người trên màn hình rốt cuộc cũng biến mất.
Nhậm Tư Đồ điều chỉnh lại hô hấp một chút, mới thành công không để rơi
ống nghe, cô đeo ống nghe lại.
Cô đứng yên tại chỗ, Thời Chung đã lặng lẽ đi tới sau lưng cô, vì an ủi cô mà
anh đặt hai tay lên bả vai cô, lòng bàn tay thoáng dùng thêm lực: “Chờ bọn họ
đi hết, anh sẽ từ từ nói chuyện rõ ràng với em.”
Lời nói của anh làm cho Nhậm Tư Đồ lâm vào trong tình cảnh mâu thuẫn
trước giờ chưa từng có... hoặc có thể nói là khủng hoảng. Trong đầu cô đã hiện
ra rất nhiều khả năng.
Nếu như anh nói dối với cô, phủ nhận toàn bộ sự thật từ trong miệng ông
Tần, cô có nên lựa chọn lừa dối bản thân mình lựa chọn tin tưởng?
Nhưng nếu anh thẳng thắn, đem đầu đuôi ngọn nguồn nói ra, đem một tia lừa
mình dối người của cô dập tắt, thì cô nên làm gì đây?
Nhậm Tư Đồ đang lún sâu vào mâu thuẫn của bản thân, dường như không
còn cách nào kiềm chế thì trong không gian yên lặng truyền đến tiếng “Đinh”.
Thang máy đã tới.
Cửa thang máy trước mắt chậm chạp mở ra, người ở trong thang máy đối
diện với cô chính là Thẩm Thấm, Nhậm Tư Đồ cũng không biết bước tiếp theo
nên làm cái gì.
Cô gạt tay của Thời Chung đang để trên vai mình, trực tiếp đi tới thanh máy,
không quay đầu lại nói với Thời Chung: “Em về trước, cho em một chút thời
gian yên tĩnh, bây giờ em không biết phải giải quyết vấn đề này sao cả.”
Lúc mấu chốt như này Nhậm Tư Đồ lựa chọn tạm thời trốn tránh. Ở bên kia,
Thẩm Thấm vừa đi ra khỏi thang máy nhìn thấy cảnh này, gương mặt chợt buồn
bực, ánh mắt nhìn về phía người cô tin cậy nhất Thẩm Thấm cứ như vậy mà nhìn về phía Thời Chung, quan sát cẩn thận từng
li từng tí, điều này làm cho trong lòng Nhậm Tư Đồ trong nháy mắt mà lạnh đi.
Bước chân của Nhậm Tư Đồ đi về phía thang máy không nhịn được mà nhanh
lên mấy phần.
Thời Chung rốt cuộc không thể nhịn được nữa quát lên: “Đứng lại.”
Trước nay anh chưa bao giờ dùng ngữ điệu này nói chuyện với cô, bước
chân Nhậm Tư Đồ khẽ dừng lại, vừa đúng lúc cô sắp lướt qua Thẩm Thấm.
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Thời Chung tiên lên nắm lấy tay Nhậm Tư Đồ, để đề phòng cô một lần nữa
lại đem tất cả buông xuôi, lo lắng cho bản thân mình mà trốn tránh. Đồng thời
ánh mắt Thời Chung cũng nhìn về người phía sau lưng Thẩm Thấm là Tiểu Từ
mà nói: “Làm phiền cậu đưa ông cụ về nhà trước.”
Tiểu Từ mặc dù chưa hiểu rõ tình cảnh hiện tại như thế nào, nhưng vẫn gật
đầu một cái với Thời Chung, tiếp theo liền bước thật nhanh vào trong nhà, cố
gắng mời ông cụ đi.
Việc đã đến nước này, ông cụ Tần tự nhận thấy cũng không còn cần thiết
phải ở lại nữa, ông đi theo Tiểu Từ về phía thang máy, lúc đi ngang qua Thẩm
Thấm liền dùng lời nói sâu xa mà dặn dò Thẩm Thấm: “Nha đầu, con phải đấu
tranh cho ta biết hay không, đừng quan tâm những lời Thời Chung nói, con
chính là con, mà thật ra thì con tuyệt đối không thua kém bất kỳ người phụ nữ
nào.” Nói xong ông cụ không quên liếc xéo Nhậm Tư Đồ một cái.
Cho đến lúc này dường như Tiểu Từ mới hiểu rõ được tình huống hiện tại,
ông cụ luôn nói năng không che đậy, lại đặc biệt bảo vệ người đối xử tốt với
ông. Nhìn thấy Nhậm Tư Đồ bị ông cụ dùng ánh mắt khinh thường liếc làm cho
cứng mặt, Tiểu từ cũng không tiện nói thêm cái gì, chỉ có thể khuyên Nhậm Tư
Đồ một câu: “Nhậm tiểu thư, cô và A Chung có vẫn đề gì thì từ từ ngồi xuống
mà giải quyết, A Chung toàn tâm toàn ý đối với cô, tôi là người ngoài cũng nhìn
thấy rất rõ ràng.”
Lúc trước Nhậm Tư Đồ có nghe nói Thời Chung và Tiểu Từ có giao tình sâu
đậm, mặc dù Thời Chung luôn gọi anh ta là “Tiểu Từ” “Tiểu Từ”, nhưng lại
hoàn toàn không giống như là sai bảo thuộc hạ mà tại vì Tiểu Từ vốn rất không
thích cái tên của mình, cho nên vì hai người là anh em tốt của nhau nên liền gọi
là Tiểu Từ.
Tiểu Từ học đến năm thứ hai của đại học thì nghỉ và theo Thời Chung ra
ngoài xã hội lăn lộn, cũng lúc đó vì sơ ý mà thiếu chút nữa con mắt trái bị mù,
cũng vì vậy mà bố mẹ Tiểu Từ đặc biệt không thích Tiểu Từ và Thời Chung ở
gần nhau. Thời Chung vì thế mà hết sức áy náy với anh ta, cho nên mặc dù hôm
nay Tiểu Từ trên danh nghĩa là tài xế của ông cụ Tần nhưng trên thực tế vẫn
được đối xử như một Tổng giám ở Trung Hâm.
Nhưng...
Lần đầu tiên nhìn thấy Thẩm Thấm thì Nhậm Tư Đồ đã có cảm giác cô gái
này có tình cảm với Thời Chung.
Kết quả là sự thật đã chứng minh, cô gái này không phải chỉ là thích. Mà là
đã không còn kiềm chế bản thân được nữa rồi.
Mà lúc nghe thấy ông cụ Tần nói câu kia: “Dù sao ta chỉ biết một chuyện,
anh cùng với Thẩm Thấm đã xảy ra quan hệ, anh phải có trách nhiệm với con
bé.” Thì trong nháy mắt thân thể Thời Chung chợt trở nên cứng ngắc, rõ ràng là
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ông cụ nói cho Nhậm Tư Đồ biết, anh và Thẩm Thấm nhất định đã xảy ra
chuyện gì rồi.
Sau khi Tiểu Từ cùng ông cụ Tần rời khỏi, trong căn hộ chỉ còn có ba người,
Thời Chung rốt cuộc cũng có thể đơn giản giải quyết vấn đề thật ra thì chỉ cần
ông cụ không có ở chỗ này náo loạn, đây chính là điều kiện đầu tiên để có thể
giải quyết chuyện này
“Thẩm Thấm, hiện tại tôi cần cô giúp một chuyện, ông cụ đang hiểu lầm
quan hệ giữa chúng ta cho nên chạy tới đây náo loạn, làm cho cô ấy hiểu lầm.”
Thời Chung đưa mắt nhìn về phía khuôn mặt lạnh lùng của Nhậm Tư Đồ: “Hơn
nữa cô ấy còn không đồng ý nghe tôi giải thích. Nếu như cô ấy không chịu nghe
tôi nói vậy thì cô đến giải thích đi, cô nói cho cô ấy biết, chúng ta rốt cuộc có
xảy ra quan hệ hay không?”
Thân thể Thẩm Thấm khẽ run lên, cô chậm rãi ngẩng đầu nhìn Thời Chung,
giống như là sắp khóc, cuối cùng liều mạng cắn môi dưới, chậm rãi cúi đầu nói:
“Thật xin lỗi...”
“...”
“Em không muốn lừa dối cô ấy. Và... cũng không muốn lừa gạt bản thân
nữa.”
Giọng nói Thẩm Thấm ngừng trong nháy mắt, Nhậm Tư Đồ cảm nhận được
trái tim mình cũng ngừng đập theo giọng nói lạnh lẽo kia. Nhưng phản ứng đầu
tiên của cô không phải là giận dữ, mà chỉ là cười lạnh. Cứ như vậy khóe môi
dâng lên nụ cười lạnh, liếc nhìn Thời Chung một cái.
Người đàn ông này vậy nhưng cũng cười lạnh, chỉ là ý nghĩa của nụ cười
lạnh này như thế nào Nhậm Tư Đồ đã vô ý hiểu rõ, cô muốn rút tay mình khỏi
tay anh, rời khỏi đây.
Lúc này Thời Chung cũng không muốn cản nữa. anh từ từ buông lỏng bàn
tay cô ra, mặc cho cô rút tay về.
Nhậm Tư Đồ cũng không quay đầu lại mà bước nhanh về phía thang máy,
nhấn nút thang máy, bàn tay cô run run. Thang máy rất nhanh đã mở ra, cô đang
muốn bước vào thì giọng nói của Thời Chung vang lên từ sau lưng
Trong giọng nói của anh không hề có bất kỳ sự ấm áp nào: “Em còn bước đi
nữa, hai chúng ta hoàn toàn kết thúc.”
Sẽ không còn níu kéo, sẽ không còn vờn bắt đùa giỡn, cũng sẽ không còn bất
kỳ cái gì nữa...
Nhưng người phụ nữ này vẫn tiếp tục bước đi.
Tình cảm của cô đối với anh không thể bằng đôi ba lời nói của những người
bên cạnh. Sự quan tâm của cô đối với anh đã không còn đủ để níu kéo cô lại
nghe lời giải thích. Thời Chung không nhịn được lại cười lạnh một tiếng.
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Anh xoay người, đi thẳng vào trong nhà.
Ánh mắt Thẩm Thấm vẫn dõi theo bóng lưng của anh, hàm răng cắn lên môi
một hồi lâu sau đó đi theo. Nhưng cô lại nghe thấy bước chân của anh chợt
dừng lại.
Anh không quay đầu Nhìn Thẩm Thấm một cái, chỉ lạnh lùng ném cho cô
một câu: “Cút.”
Sau khi nói xong, anh lại khôi phục bộ dạng máy móc, đi về phía ghế salon.
Thẩm Thấm rốt cuộc cũng không nhịn được nữa mà hét lên: “Mỗi người đều
có thứ mình muốn tranh đoạt, em liều mạng muốn giành giật anh, còn cô ta thì
sao? Một chút xíu ý nghĩ giành giật cũng không có, dễ dang từ bỏ anh như vậy.
Cô ta căn bản cũng không quan tâm anh... anh rốt cuộc muốn hèn mọn đến mức
nào mới có thể hiểu, cô ta không xứng với những gì anh dành cho.”
Anh vẫn không muốn nhìn thẳng vào vấn đề, cứ như vậy mà bị tiếng khóc
lóc oán giận của Thẩm Thấm làm phiền, trong nháy mắt đã bộc phát mọi
chuyện ra bên ngoài. Khóe miệng Thời Chung chợt biến mất nụ cười, trên sàn
nhà còn có những mảnh vụn của ly nước bị ném vỡ. Thời Chung không có phản
ứng gì, cứ như vậy đi chân trần đạp lên những mảnh vụn thủy tinh kia.
Thẩm Thấm nói xong câu cuối cùng, liền trở nên nghẹn nào, người đàn ông
này thủy chung vẫn quay bong lưng lạnh lùng về phía cô. Thẩm Thấm dùng sức
lau đi nước mắt, muốn bước tới một lần nữa, nhưng khi cô chuẩn bị bước tới,
liền bị âm thanh lạnh như băng cản lại: “Cút. Tôi không muốn lặp lại lần thứ
ba.”
Thỉnh thoảng Nhậm Tư Đồ vẫn suy nghĩ lại về thời điểm đó, nhưng thật ra
cô cũng có chút không dám tin, khoảng thời gian cô rời khỏi nhà của Thời
Chung cho đến giờ đã một tháng.
Trong một tháng này, trừ hai tuần lễ đầu cô sống không bằng chết, thì Nhậm
Tư Đồ phát hiện ra bản thân mình trôi qua cũng không tệ lắm.
Hôm nay Nhậm Tư Đồ ngồi suy nghĩ lại chuyện đã qua, cô cảm thấy, lần
trước bản thân mình nóng nảy đứng ngồi không yên, có lẽ bởi vì cô cảm thấy
bản thân mình thiếu nợ người đàn ông kia quá nhiều, làm cho cô cảm thấy áy
náy, muốn đền bù cho anh.
Còn về phần tại sao lần này cô lại bình tĩnh được như vậy... .Chẳng lẽ bởi vì
những cảm động và những thiếu nợ của bản thân, còn có tình yêu cô dành cho
anh chỉ đủ để làm cho cô đau lòng hai tuần lễ?
Không chỉ là tâm tình thay đổi mà còn có cả thời tiết. Mùa xuân hình như
vừa mới đến không được mấy ngày mà mùa hạ đã chính thức thay thế, cô đem
đống quần áo vừa dày vừa nặng ở trong tủ ra dọn dẹp, trong đó còn có cả quần
áo mà Thời Chung mang đến đây nhưng chưa kịp mặc cũng được cô dọn dẹp xử
lý xong sau khi cô rời khỏi nhà anh, anh cũng chưa bao giờ liên lạc với cô, vì
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vậy cô cũng không cần giữ lại đồ đạc của anh ở nơi này. Nhậm Tư Đồ thấy anh
im lặng thì cho rằng anh đã ngầm đồng ý cho phép cô xử lý đống đồ đạc này.
Lúc Tôn Dao đang ở trường quay gọi điện thoại cho Nhậm Tư Đồ trong hai
tuần đầu thì vẫn cố gắng tránh nhắc đến người đàn ông kia, chỉ là sau đó Tôn
Dao cũng dần dần phát hiện Nhậm Tư Đồ cũng không quá đau lòng như trong
tưởng tượng của cô thì lúc này mới dám thảo luận về người đàn ông đã biến mất
trong cuộc đời Nhậm Tư Đồ: “Cậu rốt cuộc đã hỏi rõ hay chưa, rốt cuộc hai
người bọn họ lên giường trước khi hai người cậu quen nhau hay là sao? Nếu
như là sau khi hai người quen nhau, vậy cậu càng phải quyết liệt, chấm dứt càng
sớm càng tốt. Còn nếu như là trước đó, anh ta là một người đàn ông độc thân, có
nhu cầu về tình dục, đi tìm phụ nữ độc thân qua đêm thì có vấn đề gì về đạo đức
đâu.”
Nhậm Tư Đồ tự nhận tâm tình bản thân sau khi chia tay thì cũng không tệ
lắm, nhưng sau khi nghe Tôn Dao nói xong những chuyện đau lòng này, cô vẫn
nhịn không được mà muốn trốn tránh: “Thôi, đừng nhắc tới chuyện này nữa, vai
diễn của cậu sao rồi?”
Nhậm Tư Đồ lo lắng thay cho cô: “Thân thể cậu chịu nổi sao?”
“Thật ra thì tớ cũng may, chỉ hơi mệt mỏi một chút thôi, chỉ là người đóng
thế của tớ thì thật sự thê thảm, ngày mai tớ phải quay cảnh bay nhảy hai ba lượt,
còn có cảnh châm lửa đốt cung điện nữa mà người đóng thế còn phải chạy từ
trong đám cháy chạy ra. Ai...”
Có lẽ do lâu lắm không gặp ác mông cho nên Nhậm Tư Đồ ngủ rất lâu, chìm
trong giấc mơ đó mà không thể nào thoát ra được.
Trong giấc mơ khắp mọi nơi đều là lửa, cô giống như chỉ là một người đứng
bên lề quan sát, không hề có một chút cảm giác nóng nực nào, nhưng thật kỳ lại
là hình như mỗi ngọn lửa đều đang hướng về phía cô.
Mới lúc đầu nơi diễn ra hỏa hoạn trông giống như một cung điện xa lạ nhưng
trong nháy mắt nó lại biến thành cái nhà trọ mà suốt đời có lẽ cô cũng không
quên được.
Lúc này Nhậm Tư Đồ rốt cuộc có thể hoàn toàn xác định bản thân mình chỉ
là người đứng xem, bởi vì cô nhìn thấy trong căn hộ họa hoạn này một thân
hình đang đau khổ giãy giụa trong làn khói cho đến khi bất tỉnh... Đó chính là
cô trong quá khứ.
Nhậm Tư Đồ chợt tỉnh lại.
Trán cô đổ một tầng mồ hôi, nhưng lại không muốn lau mặc kệ ồ hôi chảy
xuống mắt. Cô ngồi trên giường sửng sốt mấy giây, đột nhiên muốn đi xuống
giường tìm đồ, cứ như vậy mà cả thân thể ngã xuống dưới đất. Cô lảo đảo bò
dậy, cả người đều vô lực. Thật ra thì Nhậm Tư Đồ không biết mình muốn tìm
cái gì lúc này, cho đến khi cô vô thức kéo cánh tủ quần áo ra
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Nhậm Tư Đồ ý thức được mình muốn tìm gì. Nhưng tủ quần áo to lớn trước
mặt cô lại trống rỗng một khoảng. Quần áo của Thời Chung đã sớm bị cô bỏ đi.
Trong một đêm khuya tĩnh lặng, một giây phút yêu ớt kích động, cô muốn
tìm kiếm một chút mạnh mẽ nên đã tự tay vứt bỏ hết chúng đi.
Cho đến giờ phút này Nhậm Tư Đồ mới chính thức hiểu ra rốt cuộc mình đã
đánh mất cái gì.
Cũng vào giờ phút này Nhậm Tư Đồ mới biết hai tuần lễ đau lòng lúc đầu lại
trở về, nhanh chóng xâm chiếm cả thân thể cô. Cô từ từ buông cửa tủ, dựa lưng
vào tủ từ từ trượt xuống mặt đất, che miệng khóc lớn lên.
Lần trước khóc bởi là ở bên ngoài phòng xử án, nơi đang xét xử mẹ cô.
Lần này, nước mắt rơi bởi vì cô đã tự buông tay đánh mất...tình yêu của bản
thân.
Sau khi khóc cả một đêm, sáng hôm sau cô vẫn dậy sớm như thường lệ, đánh
răng rửa mặt, thay quần áo, trang điểm che đi đôi mắt thâm quầng, sau đó đưa
Tầm Tầm đi học, cuối cùng tự lái xe đi làm.
Đúng, tất cả vẫn diễn ra như bình thường, chỉ là mỗi lần nhìn vào điện thoại
cô luôn hy vọng sẽ thấy dãy số ấy hiện lên.
Nhậm Tư Đồ cho xe dừng lại ở bãi đỗ xe ngầm dưới phòng khám bệnh.
Trước khi xuống xe cô nhìn cái điện thoại đang sạc một lần, cô cảm thấy do dự,
sau đó rút điện thoại ra thật nhanh rồi bỏ vào giỏ xách.
Nhậm Tư Đồ đưa tay ra đóng cửa xe. Cô tin tưởng ngày hôm nay sẽ trôi qua
như những ngày trước kia.
Cứ theo lẽ thường mà tiếp đón bệnh nhanh, theo lẽ thường đi ăn cơm trưa,
theo lẽ thường mà nghe Mạc Nhất Minh chọc ghẹo, theo lẽ thường...
Chỉ là Nhậm Tư Đồ hoàn toàn không ngờ, khi cô còn chưa đi vào phòng
khám bệnh thì đã nhìn thấy Thẩm Thấm đứng ở đó.
Thẩm Thấm đứng dựa vào bức tường bên cạnh, cúi đầu. Nhậm Tư Đồ nhìn
thấy cô ta nhưng cũng không dừng bước, bất ngờ Thẩm Thấm ngẩng đầu lên.
Sắc mặt của Thẩm Thấm không tốt, Nhậm Tư Đồ tin chắc là vào giờ phút
này sắc mặt của cô cũng không hề tốt, nên cô lựa chọn xem như không nhìn
thấy Thẩm Thấm. Cô thu hồi ánh mắt, tiếp tục bước vào đi phòng khám bệnh.
Giọng nói rung rẩy của Thẩm Thấm gọi cô lại: “Bác sĩ Nhậm.”
Bước chân Nhậm Tư Đồ vẫn không dừng lại, Thẩm Thấm thấy cô ngày càng
đi xa cô ta thì trở nên hoảng hốt, liền chạy lên nắm lấy tay áo Nhậm Tư Đồ:
“Bác sĩ Nhậm, cô có thể tới gặp anh ấy một chút không?”
Nhậm Tư Đồ chợt dừng bước chân lại.
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Cô quay đầu lại dò xét vẻ mặt cấp bách của Thẩm Thấm, tròng lòng nhất
thời dâng lên một dự cảm xấu, giọng nói run rẩy của cô vang lên: “Anh ấy...đã
xảy ra chuyện gì?”
Thẩm Thấm vô lực lắc đầu một cái, nhưng lại sợ Nhậm Tư Đồ lại bỏ đi, cho
nên liền dừng lại vội vàng nói tiếp: “Nếu như cô tiếp tục không gặp anh ấy, tôi
sợ chắc chắn anh ấy sẽ xảy ra chuyện.”




“C



ô có biết tại sao tôi ghét cô nhiều như vậy không? Cô rõ ràng là không

mất cái gì nhưng lại được anh ấy yêu rất nhiều, còn tôi rõ ràng đã bỏ ra rất
nhiều, nhưng anh ấy lại chỉ vì cô, mà đuổi tôi đi...”
“Cho nên lúc đó tôi mới nhất thời tức giận, cố ý nói ra những lời như vậy để
cho cô hiểu lầm...”
“Nếu như cô thật lòng thương anh ấy, thì sẽ không bỏ anh ấy lại một mình
mà ra đi. Tôi hy vọng anh ấy rốt cuộc cũng có thể hiểu ra đạo lý, quý trọng
người quan tâm anh ấy chứ không phải là tự hành hạ bản thân....”
“Lúc mới biết anh ấy, có một lần anh ấy ngồi uống rượu với Tiểu Từ, tôi
nghe thấy anh ấy nhắc đến ‘cô ấy’, lúc ấy tôi căn bản không biết ‘cô ấy’ là ai,
cho đến năm ngoái...”
Một hôm anh ấy uống rất say, mà tôi thì lại rất thích anh ấy, tôi lại không
ngại là người qua đường, nhưng mà trong lòng ấy lúc nào cũng chỉ có người kia
mà thôi.
“Anh ấy không hề đụng đến tôi, hôn cũng không hôn mà đẩy tôi ra...”
“Cô có biết lúc đó anh ấy đã nói những gì không?”
“Anh ấy nói, cho dù cả đời cũng không tìm được cô ấy, thì tôi cũng không
thể nào thay thế cô...”

Chương 50

“C

ô có biết lúc đó anh ấy đã nói những gì không?”

“Anh ấy nói, cho dù cả đời không tìm thấy cô thì tôi cũng không thể nào
thay thế được cô...”
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ình cảm này còn bao nhiêu cơ hội vãn hồi đây?

Tôn Dao cho Nhậm Tư Đồ đáp án: “Không.”
“...”
“Cậu ngẫm lại xem, anh ta bị cậu gán cho tội lớn như vậy, suốt một tháng
cũng không tới tìm cậu, rõ ràng là hoàn toàn thất vọng với cậu rồi, không muốn
phí sức giải thích với cậu nữa.”
Thật ra thì đây cũng là đáp án trong nội tâm của cô, nhưng luôn có một thanh
âm khác chiếm ưu thế: “Nhưng Thẩm Thấm nói một tháng này anh ấy đều ở lại
làm thêm giờ, cũng sắp xếp rất nhiều xã giao, ban ngày về nhà thay quần áo rồi
lại tiếp tục trở lại công ty, suốt ngày hút thuốc, dù mình không đến để hợp lại thì
cũng phải thay đổi tình trạng bây giờ của anh ấy, bằng không một ngày nào đó
anh ấy nhất định sẽ chết mất.”
Nhậm Tư Đồ nói xong, Tôn Dao ở đầu dây bên kia liền không nhịn được mà
thở dài. Cô cảm giác được mình có thể đọc lên ẩn ý của Tôn Dao: Nhiệt duyên
đây mà...
Có lẽ Thời Chung thật sự muốn thoát khỏi nghiệt duyên này, bởi vì đến hôm
nay Nhậm Tư Đồ vẫn không thể liên lạc được với anh.
Gọi điện thoại đến nhà anh thì người giúp việc trả lời: “Xin lỗi Nhậm tiểu
thư, Thời tiên sinh không có ở nhà.”
Nhớ lại lần trước người giúp việc cố ý tiết lộ chuyện Thời Chung nghỉ phép
về nhà với cô chắc hẳn việc chủ động tiết lộ hôm đó và giữ kín như bưng ngày
hôm nay đều do Thời Chung dặn dò.
Gọi đến điện thoại riêng và điện thoại công ty của Thời Chung thì đều do thư
kí Tôn nghe, cậu ta cũng chỉ nói một câu: “Nhậm tiểu thư, cô đừng làm khó tôi,
bây giờ Thời tổng thật sự rất bận, không có thời gian nhận điện thoại của cô
đâu.”
Thậm chí Nhậm Tư Đồ còn ở lại nhà anh một đêm cũng không thấy anh về,
chỉ có thể tự rời đi.
Cái gì gọi là tự tạo nghiệt không thể sống? Chính là Nhậm Tư Đồ, cô đã ném
tất cả đồ trong tủ của anh đi rồi, bây giờ muốn mượn cớ đến lấy đồ cũng không
được.
Cuối cùng vẫn là Tôn Dao nói cho cô biết Thời Chung: “Anh ta đang ở câu
lạc bộ giải trí, sẽ không rời đi ngay. Không phải cậu muốn đến đó chứ?”
Nhậm Tư Đồ cúp điện thoại, liếc nhìn dòng hồ, mười một giờ rưỡi, cô đã
nằm trên giường trằn trọc trên giường một canh giờ rồi, cũng may là chưa ngủ.
Cô rời giường thay quần áo, đến phòng của Tầm Tầm, nó đã ngủ say trên
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giường, Nhậm Tư Đồ lúc này mới rón rén đóng cửa phòng, rời đi với tốc độ
nhanh nhất, lái xe chạy thẳng tới câu lạc bộ kia.
Thẩm Thấm đã sớm chờ cô ở đại sảnh.
Hai cô gái cùng hổ thẹn với một người đàn ông, có lẽ tình trạng bây giờ của
cô và Thẩm Thấm rất giống nhau, rõ ràng là gặp nhau sẽ vô cùng xấu hổ, hai
bên cũng không có cảm tình gì nhưng lại không thể không gặp. Thẩm Thấm đã
cầm được số phòng, vừa đưa Nhậm Tư Đồ đi qua hành lang chói mắt vừa nói:
“Nhân viên bán rượu ở đây biết rõ hơn tôi, cậu ta cũng đã gặp anh ấy, sẽ không
nhận lầm.”
Xem ra Thẩm Thất thật sự rất quen với người ở đây, ngoài khu VIP có an
ninh xác nhận thân phận khách hàng rồi mới cho đi, nhưng thấy Nhậm Tư Đồ là
Thẩm Thấm đưa tới thì cũng không thèm tra mà cho vào luôn, hành lang của
khu VIP lát gạch đỏ cực kỳ phong tình, cả người Tư Đồ cảm thấy bị đè nén, rất
nhanh hai người đã ở ngoài phòng, Nhậm Tư Đồ cầm nắm cửa, trong khoảng
thời gian ngắn đánh mắt dũng khí đẩy cửa vào.
Thẩm Thấm thấy cô đột nhiên do dự, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép liếc
cô một cái, chợt đẩy cửa, kéo cô đi vào.
Nhưng vừa bước vào, Thẩm Thấm liền bị một người đàn ông người đầy mùi
rượu Huân Thiên lao tới ôm eo: “Cô em này tại sao lại thấy quen mắt thế?”
Nhậm Tư Đồ sợ hết hồn, mặt trầm xuống, đang định quát người nọ buông
tay thì Thẩm thấm lại chống vai người kia, trong giọng nói còn mang chút ngọt
ngào: “Tôi xin lỗi, chúng tôi đến tìm Thời tổng.”
Đối phương vừa nghe là tới tìm Thời tổng, dĩ nhiên là buông tay, nhưng ánh
mắt vẫn không chút kiêng kỵ, nhìn trên dưới đánh giá Thẩm Thấm rồi lại hất
mặt nhìn Nhậm Tư Đồ.
Nhậm Tư Đồ tránh ánh mắt của người kia, lạnh lùng tìm kiếm bóng dáng của
Thời Chung trong đám quỷ say. Đến khi cô nhìn tới người đàn ông cuối cùng,
người này... Đang hôn một cô gái, hận không thể hòa người ta làm một với
mình. Nhậm Tư Đồ mới thấy người kia thân hình cao lớn, đốt ngón tay thon dài
nâng mặt vị tiểu thư kia lên thì tim đã đập thình thịch, gần như không chút suy
nghĩ níu lấy bả vai người kia, giật cô gái trên người hắn ra.
“Cô là ai?” Thấy đối phương xa lạ, người đàn ông không vừa lòng nhìn
chằm chằm Nhậm Tư Đồ.
Cô vội vàng nói xin lỗi: “Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi... Tôi nhận lầm người.”
Đúng vậy, tại sao cô lại hồ đồ đến nỗi nghĩ Thời Chung là loại đàn ông này
chứ.
Nhậm Tư Đồ tự gõ đầu mình, vừa nói xin lỗi vừa lui về phía sau, đột nhiên
không thể lui được nữa, quay đầu nhìn mới phát hiện người đàn ông vừa ôm
Thẩm Thấm đã chặn mất đường lui.
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Dù sao đã biết các cô tới tìm ai rồi, người đàn ông này chỉ không chút kiêng
kỵ quan sát thôi, cũng không làm gì, chỉ đưa tới một ly Whisky đá: “Bạn của
Thời tổng chính là bạn của chúng tôi! Uống một ly đi.”
“Xin lỗi, tôi không uống rượu.”
“Đều là bạn bè mà! Khách khí như vậy làm gì?”
Có lẽ đây chính là sự khác biệt giữa phụ nữ và phụ nữ, Thẩm Thấm có thể tứ
lưỡng bạt thiên cân1 dụ dỗ người đàn ông muốn ăn đậu hũ của mình trở về, còn
cô... Lại chỉ có thể vạch mặt cùng đối phương, đưa cục diện vào bế tắc.
Bởi vì đối phương kiên quyết muốn nhét ly rượu vào tay nàng nên rượu
trong ly đã rớt gần một nửa, Thẩm Thấm thấy bên này giằng co không xong,
liền tiến đến nhận lấy ly rượu: “Anh à, bạn của em thật sự không biết uống
rượu, nếu không thì như vậy đi, em sẽ uống thay cô ấy.”
Người vừa bị Nhậm Tư Đồ phá hoại chuyện tốt cũng đứng lên, có lẽ là bởi vì
không ưa cái loại phụ nữ khắp nơi khắp nơi đều nghiêm mặt giả bộ thanh cao,
hắn cũng lấy một ly rượu, đưa thẳng đến trước mặt cô: “Em gái, vừa rồi em vô
duyên vô cớ ngăn anh lại, uống một chén với anh để bày tỏ sự áy náy có được
không?”
Nhậm Tư Đồ nhìn hai ly rượu trước mặt mình, thật ra có lúc cô rất hâm mộ
cách xử sự của Thẩm Thấm, nhưng cô không học được, tính tình như thế, chỉ sợ
cả đời cũng không thể thay đổi, nhưng tình trạng hôm nay, cô càng không phối
hợp, hai người kia sẽ càng gây sự, Nhậm Tư Đồ nhìn ly rượu trong tay mình,
cắn răng, nâng ly lên uống.
Nhưng ly rượu vừa đến miệng đã bị người khác đoạt đi, Nhậm Tư Đồ kinh
ngạc nhìn sang, chỉ thấy một khuôn mặt lạnh lùng dưới ánh đèn mờ ảo đang giơ
ly rượu lên, uống cạn rượu trong chén.
Nhậm Tư Đồ còn chưa kịp nói chuyện, người đàn ông kiên quyết nhét ly
rượu vào tay cô đã kinh ngạc phát ra tiếng: “Thời tổng?”
Thời Chung trả lại ly rượu cho đối phương, đưa tay nhận lấy một ly khác,
vẫn không nói gì uống cạn.
Uống xong thì đặt thẳng ly rượu xuống bàn, gần như ra lệnh với Nhậm Tư
Đồ nói: “Ra ngoài với anh.”
Anh cũng không kéo tay cô, nói xong thì quay đầu đi thẳng ra ngoài. Nhậm
Tư Đồ nhắm mắt đi theo, người đàn ông phía sau vẫn còn chọc cười thêm một
câu: “Ơ, Thời tổng! Đây là ai mà uống giúp tận hai ly thế?”
Nhậm Tư Đồ cho rằng Thời Chung sẽ không trả lời mấy câu hỏi vô nghĩa
này, nhưng không ngờ anh lại dừng chân một chút, quay đầu lại lạnh lùng nhìn
Nhậm Tư Đồ, nhàn nhạt đáp lại: “Kẻ thù.”
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Ra khỏi cửa phòng, Nhậm Tư Đồ không nói lời nào, anh đi thẳng đến khu
hút thuốc, im lặng đốt thuốc, cúi đầu hít hai cái. diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn
Nhậm Tư Đồ vì đuổi theo anh mà thở không ra hơi, đột nhiên ngửi thấy mùi
thuốc lá liền nhịn không được ho một tiếng.
Bàn tay cầm thuốc của Thời Chung hơi cứng lại rồi vứt điếu thuốc vào thùng
rác bên cạnh.
Nhậm Tư Đồ nhìn đốm lửa được dập tắt trong nháy mắt, cảm giác ngọn lửa
hy vọng đã tắt trong lòng mình lại bùng cháy: “Thời gian này... Anh có khoẻ
không?”
“Không khỏe.” Anh không chút do dự đã nói.
Trên người anh không có chút dấu hiệu nào muốn nói chuyện tiếp, Nhậm Tư
Đồ nghĩ rất lâu mới có thể bật ra ba chữ: “Em xin lỗi.”
“...”
Anh im lặng rốt cuộc là không muốn nói chuyện với cô hay là đợi cô nói
tiếp? Nhậm Tư Đồ tình nguyện tin đáp án phía sau: “Em không nghe anh giải
thích đã đi là em không đúng. Thẩm Thấm đã nói với em rồi, em...”
Nhậm Tư Đồ không biết phải nói tiếp thế nào, có lẽ lúc này không nên nói
nhiều lời vô dụng như vậy nữa Nhậm Tư Đồ giơ tay lên nắm cổ tay anh. Cẩn
thận từng li từng tí chờ anh đáp lại, hoặc là hất cô ra, hoặc là nắm ngược trở lại
cổ tay cô...
Thời Chung cũng không hất cô ra, chỉ lạnh lùng nhìn tay cô.
“Lần này là Thẩm Thấm. Sau này vẫn còn Lý Thấm, Trương Thấm, Vương
Thấm... Em không yêu anh, bất kỳ lý do gì cũng có thể khiến em vứt bỏ anh.”
Mặc dù anh không hất tay cô ra, Nhậm Tư Đồ vẫn rơi vào khủng hoảng, bàn
tay nắm lấy cổ tay anh vô thức dùng lực: “Sẽ không có lần sau đâu, hãy tin em.”
Nhậm Tư Đồ thấy trong mắt anh lóe lên sự ghét bỏ, khi cô còn tưởng là
mình bị ảo giác thì anh đã lạnh lùng lên tiếng: “Nhậm Tư Đồ, ngày em rời đi đã
khiến anh hiểu ra một chuyện, thật ra bây giờ anh không yêu em, không chỉ
không yêu, còn cực kỳ ghét.”
Nhậm Tư Đồ cảm thấy mình không thể nén được sự tức giận, giọng nói của
Thời Chung vẫn không chút dao động: “Anh vẫn yêu, nhưng thật ra là yêu em
của năm đó, hoạt bát, trong sáng, vô tư, luôn sẵn lòng tin tưởng người khác,
giúp đỡ người khác, sáng chói... Như ánh mặt trời.”
Thời Chung bình tĩnh nhìn người con gái trước mắt, cực kỳ bình tĩnh, bởi vì
anh cuối cùng cũng thấy rõ: “Em năm đó và em bây giờ căn bản không phải là
một người, là anh đã nghĩ sai, bây giờ anh chỉ sửa chữa lỗi lầm này mà thôi.”
Ngón tay của Nhậm Tư Đồ nhất thời cứng ngắc không còn chút sức lực,
không cần anh có bất kỳ động tác gì, tay của cô đã tuột khỏi tay anh.
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“Mặc dù quá trình sửa chữa này có chút cực khổ, nhưng dù sao cũng hơn
việc đột nhiên phát hiện người mình yêu thật ra lại không tồn tại.”
“...”
“Ôm tạm biệt đi, bạn học cũ.”
Thời Chung nói xong, nhìn cô, hai tay giang ra.
Nhưng anh không phải muốn ôm cô, mà rõ ràng là muốn đẩy cô vào vực sâu
vạn trượng. Nhậm Tư Đồ không thể động dậy, anh cũng không đợi cô mà
nghiêng người đến, nhẹ nhàng ôm lấy cô: “Hẹn gặp lại.”
Âm thanh của anh vang lên bên tai cô, lời ít ý nhiều kết thúc, sau đó anh
buông cô ra, quay đầu đi khỏi.
Đi lần này, sẽ không gặp lại nữa, đây mới chính là ý nghĩa của câu “Gặp lại”
kia.
Chú thích:
1. Tứ lưỡng bạt thiên cân: Xuất hiện lần đầu trong Thái Cực Quyền – Vương
Tông Nhạc, nguyên văn ý chỉ quyền thuật Thái Cực Quyền là một loại công lực
có hàm độ kỹ xảo cao. Tục ngữ thường dùng ‘Tứ Lưỡng Bạt Thiên Cân’ để chỉ
lực yếu thắng lực mạnh.

Chương 51

C

ó lúc Tư Đồ sẽ tự lừa dối mình, thật ra thì lần này anh đang thử cô, chỉ là

thử ác hơn so với lần trước mà thôi, tàn khốc hơn một chút.
Nhưng hôm nay nhìn bóng lưng hào sảng rời đi của anh, Tư Đồ rốt cuộc ý
thức được, tất cả đã kết thúc rồi.
Có phải thật vậy hay không thì còn phải chờ sau khi kết thúc mới nhận ra
được, mới có thể hối hận giống như cô như bây giờ?
Tư Đồ đứng tại chỗ, cười không nổi, khóc cũng không xong, chỉ cảm thấy
đầu óc bị từng chút từng chút hút hết. Cho đến khi một tiếng khóc từ xa truyền
đến.
Cũng không biết là người nào đang khóc, càng khóc càng đau lòng, đến khi
tiếng khóc biến thành tiếng nấc không thể hô hấp, đứt quãng nghẹn ngào. Bước
chân Tư Đồ chầm chậm đi tới, đi qua cái khúc quanh làm cản tầm mắt, thì nhìn
thấy Thẩm Thấm không có hình tượng chút nào ngồi dưới đất, mặt đầy nước
mắt.
Thẩm Thấm nhìn thấy giày của cô, ngẩng đầu nhìn cô một cái, xấu hổ cúi
đầu. Tư Đồ thở dài, ngồi xuống bên cạnh Thẩm Thấm: “Vừa rồi cô ở đây nghe
lén tôi cùng anh ấy nói chuyện?”
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Thẩm Thấm gật đầu một cái.
“Vậy, không phải cô nên vui vẻ sao? Anh ấy cự tuyệt tôi.”
Bởi vì khóc thút thít mà nghẹn ngào, Thẩm Thấm nghe cô nói như vậy chợt
cười, bất quá là cười khổ: “Tôi vốn rất vui vẻ, nhưng... Nhưng lúc anh ấy đi qua
chỗ này, tôi đang muốn hỏi, nếu anh ấy đã quyết định rời xa cô, vậy tôi có thể ở
bên cạnh anh ấy không. Thế nhưng anh ấy còn không cho tôi có cơ hội mở lời,
đã lên tiếng từ chối tôi.”
“...”
“Ngay cả cô ấy tôi còn không cần, huống chi cô chỉ giống cô ấy vài điểm mà
thôi...” Thẩm Thấm học giọng nói của Thời Chung, nói lại lời lúc nãy, nước mắt
rơi như mưa.
Tư Đồ chưa từng nghĩ mình và cô gái này sẽ trở thành người chung chiến
tuyến cùng một buổi tối bị cùng một người đàn ông từ chối...
Tư Đồ về đến nhà đã là hai giờ sáng, cô thói quen đi tìm rượu của mình, theo
thói quen cho là uống say thì có thể làm tê dại tất cả, chờ hôm sau tỉnh lại có lẽ
chuyện gì cũng bị mất, nhưng cô mới vừa ngồi ở bên cạnh bàn ăn rót ình một ly,
điện thoại trong túi liền rung .
Là Tôn Dao gọi điện thoại tới.
Mặc dù Tôn Dao chủ động gọitới, nhưng chờ Tư Đồ vừa bắt máy, Tôn Dao
rất kinh ngạc: “Trễ như thế còn chưa ngủ?”
Tư Đồ quơ quơ ly rượu, viên đá lạnh băng trong ly va chạm nhau phát ra âm
thanh giòn mà có lực, Tư Đồ cũng không còn hơi sức trả lời. cũng không phải là
đau buồn, chỉ là tâm mệt mỏi mà thôi: “Không ngủ được, uống hai chén. Cậu thì
sao? Cũng mất ngủ à?”
“Tớ đang đợi cảnh diễn tối nay, nhàm chán muốn chết. Gọi tới xem xem cậu
ngủ chưa, không ngủ thì trò chuyện với tớ.” Giọng nói của Tôn Dao cực kỳ có
tinh thần, mỗi một chữ đều vang vang có lực, “Tại sao đột nhiên lại mất ngủ?
Tớ còn cho rằng cậu đã thoát khỏi bóng mà thất tình từ lâu rồi chứ.”
Tư Đồ nghĩ thật lâu, mình làm thế nào để trả lời cái vấn đề này, nghĩ tới nghĩ
lui, hình như đáp án cực kỳ đơn giản, hai chữ là có thể nói lên tình hình chung:
“Phạm tiện chứ sao. Tớ mới vừa phóng đi tìm hắn, nghĩ vãn hồi kia mà, kết quả
bị hắn hung hăng dội cho tớ một chậu nước lạnh. Một khi người đàn ồn này
không thương, quả nhiên rất tỉnh táo... Không đúng, rất lãnh khốc. Một chút dài
dòng dây dưa cũng không có.”
Tôn Dao bày tỏ xin lắng tai nghe.
Tư Đồ nói hết tất cả.
Lúc nãy khi rời đi, Thẩm Thấm còn hỏi cô có muốn cùng đi uống rượu hay
không, hai người đau lòng tiếp đi uống rượu cũng là một cách phát tiết, nhưng
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mặc dù hôm nay Tư Đồ tự nhận mình và cô gái nhỏ này cùng chiến tuyến,
nhưng vẫn còn ngăn cách, Tư Đồ không thể nâng ly tâm sự với cô ấy được.
Hôm nay có Tôn Dao làm bạn, coi như Tư Đồ không dính giọt rượu, đem việc
phiền lòng nói hết ra ngoài, cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.
Nghe cô nói nhiều chuyện không vui như vậy, Tư Đồ vỗ trán ngao ngán:
“Họ Trầm kia cũng quá bất đạo, đục khoét nền tảng cũng không phải là cô ấy.
Làm cho cậu và Thời Chung không được yên thân, chính cô ấy cũng không có
được bao nhiêu? Thật là được không bằng mất...”
Dù sao Tôn Dao cũng là bạn thân của Tư Đồ, coi như cảm thấy Tư Đồ xử lý
việc này quá hồ đồ, cũng nghiêm chỉnh trách cứ cô, chỉ có thể đem toàn bộ trách
nhiệm đỗ trên người Thẩm Thấm.
Tư Đồ không có nói gì tiếp, thật ra thì trong lòng cô rõ ràng Thời Chung nói
rất đúng, coi như không phải Thẩm Thấm, tương lai cô cũng có thể sẽ bởi vì các
loại chuyện cỏn con khác mà hiểu lầm anh, nói cho cùng, trong tiềm thức cô
cũng không tin người đàn ông này sẽ chung thủy.
Mặc dù Thời Chung nhiều lần dùng hành động thực tế nói cho cô biết, anh là
trường hợp đặc biệt...
Tôn Dao biết Tư Đồ nhiều năm như vậy, rất rõ ràng lúc này Tư Đồ trầm mặc
ý vị như thế nào, chỉ có thể nói, “Cũng đúng, hiện tại quay trở lại truy cứu ai
đúng ai sai đã không có ý nghĩa.” Nhưng vừa nói xong, Tôn Dao lại không nhịn
được quay trở lại truy cứu, “Trước đây tớ cũng đã nói với cậu, một tháng anh ta
không liên lạc với cậu, nhất định là đã hoàn toàn chấm dứt, cậu còn chạy đi vãn
hồi, kết quả là chỉ có thể là tự rước lấy...”
“Đừng rắc muối trên vết thương của tớ nữa được không?” Tư Đồ bất đắc dĩ
cắt đứt lời cô nói.
“Tớ cũng không phải là Gia Cát Lượng.” Giọng nói của Tư Đồ có chút bực
tức, Tôn Dao cách thật xa cũng cảm nhận được, bất đắc dĩ chỉ có thể đổi lời nói,
“Bước kế tiếp cậu định làm như thế nào?
“Không biết.”
Tôn Dao tính tình nóng nảy không cho phép xảy ra cuộc diện như thế này
nữa, Tư Đồ còn dùng một câu “Không biết” đem cái gì cũng lấp liếm cho qua,
“Cô nãi nãi nhà tôi ơi, cậu không thể tranh giành một chút hay sao? Lần trước
hai ngươi giận nhau, hỏi cậu muốn làm thế nào, cậu nói không biết, hiện tại thì
sao đây, cũng ‘không biết’ nữa sao?”
Tư Đồ bị cô nói như vậy, chỉ có thể ngửa đầu rót sạch rượu trong chén, mới
có thể miễn cưỡng đè nén nước mắt xuống đáy lòng.
Tôn Dao biết trong lòng cô buồn bực, vì vậy chỉ có thể nhẹ giọng trở nên
bình hòa một chút sau, mới nói tiếp: “Hoặc là từ hôm nay trở đi, quyết định thật
nhanh, quyết định hoàn toàn quên mất hắn. Hoặc là...”
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Trước lời đề nghị của Tôn Dao Tư Đồ không làm được, cô cũng dựa vào bản
năng, níu lấy nửa câu còn chưa nói ra miệng của Tôn Dao nói: “Hoặc là cái gì?”
“Hoặc là...” Tôn Dao mới vừa cũng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nên
tức giận bật thốt lên mà thôi, thật ra thì trong đầu không có nghĩ phương pháp
thứ hai, nên nhất thời cứng họng nói không được nữa.
Cho đến Tôn Dao vắt hết óc suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc nghĩ đến nên nói như
thế nào, “Hoặc là đuổi theo. Quả thật trước đây anh ta rất tốt với cậu, hiện tại lại
rất độc ác vứt bỏ cậu không thương tiếc, quan hệ bây giờ của hai người đang
ngang nhau. Ở trong mắt của anh ta bây giờ cậu cũng như những người phụ nữ
bình thường khác, nên cậu hãy tạo, khơi gợi cảm giác hưng sthus của anh ta là
được rồi. Đuổi ngược lên đương nhiên tốt, cậu sẽ hiểu được cái gì gọi là vì yêu
nên sinh hận, cũng không làm chuyện gì lưu luyến rồi, cũng để cho cậu không
phải hối hận và buông bỏ cuộc tình này hoàn toàn, như vậy không phải rất tốt
sao?”
Tư Đồ cúp điện thoại. Hoàn toàn uống không trôi ly rượu trong tay, bởi vì
bây gờ trong đầu cô vọng về đều là lời nói kia của Tôn Dao.
Đuổi ngược...
Cô làm sao?
Lần trước nếu không phải vì Thời Chung muốn thử cô, một chút chủ động cô
cũng không có. Hiện tại trực tiếp từ lấy lòng thăng làm đuổi ngược?
Trước một khắc,Tư Đồ còn không nghĩ ra được phương pháp gì có thể, sau
một khắc Tư Đồ hình như đã hiểu ra được chuyện gì đó, “Pằng “một cái, đem ly
rượu để xuống, cầm cái chìa khóa, điện thoại di động cùng ví tiền liền đi ra cửa.
Thời gian đã không còn sớm, đã là thứ bảy rồi, ban ngày kẹt xe phải đi vòng
vòng thành phố, bây giờ đường trống một đường chạy thẳng, Tư Đồ đang lái xe
thì đột nhiên nghĩ đến, có lẽ trong đời một người luôn luôn vì người kia hoặc
chuyện nào đó mà điên cuồng một lần, tựa như cô bây giờ, thật ra thì căn bản
không xác định đám người kia còn ở chỗ đó hay không, nhưng cô vẫn muốn
xông vào.
Trước cô đi theo Thẩm Thấm tới chỗ này thì bảo vệ đắp ánh huỳnh quang
thông hành ở trên mu bàn tay cô, hôm nay cô dựa vào cái này tiến vào khu VIP,
nhanh chóng đi tới cửa ghế lô, Tư Đồ hít đầy một hơi, đẩy cửa đi vào.
Đập vào mắt cũng đã là một căn phòng yên tĩnh. Trừ mấy phục vụ hoặc đang
quét, hoặc đem rượu niêm phong cất vào kho, những người khách khác không
biết đã đi nơi nào.
Giống như tân tân khổ khổ đi lên đỉnh núi, lại bị người ta một chưởng đẩy
xuống, làm cô hoàn toàn không kịp phản ứng.
Tư Đồ nghiêng đầu vừa nhìn, chỉ thấy cửa phòng vệ sinh bị người ta kéo ra.
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Sau đó, một người đàn ông xem ra cô cũng quen đi ra.
Người đàn ông này vừa mới ói xong, nhắm hai mắt nắm tay cầm cái cửa một
hồi lâu, lúc này mới cất bước đi ra toilet, nhìn thấy Tư Đồ, hắn nháy nháy mắt,
nhận ra Tư Đồ: “ Đây không phải là láo nữ già mồm vừa rồi sao? Tại sao lại trở
lại?”
“Thời Chung ở đâu?”
“Tại sao tôi phải nói cho cô biết?” Người này rõ ràng thích xem người khác
kinh ngạc, nhất là phụ nữ cố làm thanh cao, “Tôi nhớ rất rõ ràng, cô còn thiếu
tôi một ly rượu chưa trả.”
Tư Đồ chẳng thèm tranh cãi cùng loại vô lại này, quay đầu muốn đi, nhưng
một giây kế tiếp cô liền thay đổi ý tưởng. Thật ra thì trong lòng tự hỏi, cô kiêu
ngạo so với Thời Chung quan trọng hơn sao? Bước chân của Tư Đồ liền không
tự chủ được, ngưng lại: “Ý anh là tôi đem nợ tính xong, anh sẽ nói cho tôi biết?”
Đối phương không có gật đầu, cũng là ngầm cho phép. Loại thái độ lập lờ
nước đôi này thật ra thì càng giống như là ở đùa bỡn cô, nhưng Tư Đồ đã không
có thời gian so đo nhiều như vậy, có lẽ bỏ cơ hội lần này, cô sẽ không có cơ hội
nữa, cũng không còn có dũng khí làm những chuyện này.
Tư Đồ bước nhanh đi vào phòng, lấy chai rượu Louis 13 từ phục đang chuẩn
bị niêm phong cất vào kho, rót ình tràn đầy, lập tức từ trong phòng được bao đi
ra: “Nói lời giữ lời!”
Nói xong liền uống hết.
Rượu mạnh như vậy, đối phương nhìn mà trợn tròn mắt.
Tư Đồ dùng tốc độ nhanh nhất uống xong, nâng ly rượu không còn lại gì hết,
ý bảo đối phương chính mình là một giọt cũng không có còn dư lại. Đối phương
mắt kinh ngạc, tiếp tục chế nhạo Tư Đồ: “Đây không phải rất tốt sao? Mới vừa
tính là cái gì? Còn gạt ta nói không biết uống rượu...”
Tư Đồ căn bản cũng không đáp lời của hắn, tiếp tục níu lấy vấn đề duy nhất
mình muốn hỏi: “Anh hiện tại có thể nói cho tôi biết Thời Chung đang ở đâu?”
Đối phương thở dài, đoán chừng là hoàn toàn chịu thua với một người phụ
nữ như vậy, dừng một chút sau, hắn khôi phục nghiêm trang nói: “... Hắn uống
say rồi, Tôn bí thư mới vừa dìu hắn rời đi, cũng đã đến bãi đậu xe rồi.”
Vừa dứt lời, liền nhìn thấy người phụ nữ này đem ly rượu nhét vào trong tay
mình, quay đầu bỏ chạy thấy thế người đàn ông vừa lắc đầu vừa im lặng cười,
trong lòng càng tò mò: rốt cuộc cô gái này cùng Thời Chung quan hệ như thế
nào?
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áng sớm tỉnh lại.

Thời Chung từ từ mở mắt, ngồi dậy.
Đau đầu đã thành thói quen như vậy, ngược lại anh không thấy khó chịu, chỉ
có chút miệng đắng lưỡi khô. Ngay sau đó anh nhìn thấy ly nước trên tủ đầu
giường.
Lần này trái lại Thời Chung rất kinh ngạc, Tôn bí thư rốt cuộc cũng biết tỉ mỉ
một lần, biết chuẩn bị cho người say rượu một ly nước rồi.
Anh cầm ly nước uống một hớp liền nhăn mày lại. Đây là nước mật ong giải
rượu, vẫn là đây tuyệt đối không phải là chuyện Tôn bí thư làm ra được.
Thời Chung đang muốn đem ly nước để lại, bên tai liền truyền đến “Ken
két” một tiếng, tiếng cửa mở. Thời Chung phóng tầm mắt nhìn, thoáng sửng sốt.
Lại là...
Lại là...
Tư Đồ.
Cô thấy anh tỉnh, cũng không có đi tới, chỉ là đứng ở cửa bên, xa xa nhìn
anh, âm thanh nhu nhu đúng là cô chưa từng dùng giọng nói như vậy nói
chuyện với anh: “Anh ngủ tiếp một lát, em mới vừa nấu xong nồi cháo, lát nữa
đem cho anh ăn.”
Thời Chung lại nhíu mi tâm, xác nhận mình không có nhận lầm người, giọng
nói theo vẻ mặt một đạo nghiêm túc: “Anh nhớ rõ tối hôm qua đã nói rất rõ ràng
với em rồi.”
Trong nháy mắt nét mặt Tư Đồ trở nên cứng ngắc.
Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, người phụ nữ này không biết từ chỗ nào
học được da mặt dày đối phó anh: “Không sai. Anh nói vô cùng rõ ràng. Quan
hệ trước đây của chúng ta đã thanh toán hết rồi. Cho nên hiện tại, đến lượt em
đuổi theo anh.”
Cô dùng giọng nói như đây là chuyện đương nhiên và ánh mắt rất nghiêm
túc, Thời Chung bị cô nhìn như vậy, không nhịn được hơi khẽ cau mày.

www.vuilen.com

333

