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ây tuyệt đối là tin tức làm Nhậm Tư Đồ Kim nghe xong sợ mất hồn.

Nhậm Tư Đồ rốt cuộc tìm được tin tức giải trí, vừa lúc Tưởng Lệnh Thần
một ôm minh tinh, một bên ôm Thẩm Thấm, không khỏi làm người ta thổn
thức.
Bên đầu điện thoại kia Tôn Dao không nhịn được chậc chậc thán: “Xe sang
trọng, túi xách hàng hiệu, cuộc sống không nên làm quá. Bây giờ tiểu cô nương
thật không được.”
Thời Chung giúp cô xử lý vết thương, anh liếc nhìn, lại thấy cô còn chưa có
nói chuyện điện thoại xong, liền ghé vào bên tai cô nhẹ nói một câu: “Anh đi
họp trước. Em nhớ gọi đồ ăn, chớ để bụng đói.”
Dứt lời hôn miệng cô một cái, xoay người đi.
Nhậm Tư Đồ nhìn bóng lưng Thời Chung rời đi, mặc dù nói không biết Thời
Chung sẽ có thái độ như thế nào đối với chuyện này, nhưng Nhậm Tư Đồ nghĩ,
một luôn miệng nói mình không là tiểu nhân, đột nhiên chuyển sang đầu quân
cho địch, làm cho cô có cảm giác lòng người rất dễ thay đổi.
Chờ Thời Chung họp xong, đã là mười giờ tối rồi, vốn là nhà đầu tư bởi vì
chuyện kiện cáo của anh có chút lung lay, hiện tại đã hoạch định tất cả, trong
thời gian ngắn nhất đưa ra hấp dẫn đầu tư mới, quả thật khó như lên trời, vì thế
bể đầu sứt trán, nhân viên phía dưới càng không tránh được cảm thấy lo lắng, từ
lúc Trung Hâm thành lập tới nay, tỷ số từ chức đạt mức cao nhất.
Cái gì gọi là tường sập chúng nhân đẩy, Thời Chung đã thể nghiệm thông
suốt.
Lại thêm lúc nào anh cũng có thể bị cảnh sát gọi đến, tư vị trong đó, đại khái
Nhậm Tư Đồ cũng có thể đoán được, mà bây giờ chuyện Nhậm Tư Đồ có thể
làm hình như trừ chờ đợi cùng làm bạn, thì không làm được gì khác.
Sự giúp đỡ của mình dành cho anh quá nhỏ, Nhậm Tư Đồ làm soa lại không
cảm thấy thất bại?
Trong xe, Thời Chung đang cúi đầu nhìn bảng báo cáo lại nhận ra không khí
không đúng, buông tay, ngẩng đầu nhìn bà xã bên cạnh.
“Nghĩ gì thế?”
Nhậm Tư Đồ cả kinh, lúc này mới thu hồi ánh mắt, quay đầu lại nhìn Thời
Chung.
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Rất nhiều phiền muộn trong lòng cũng không thể nói, Nhậm Tư Đồ do dự
chốc lát, cuối cùng lựa cách ít tổn thương nhất nói: “Vừa rồi em xem tin tức,
Tưởng Lệnh Thần cùng Thẩm Thấm ở cùng một chỗ.”
Thời Chung cũng không kinh ngạc, vẻ mặt không có bất kỳ phập phồng:
“Anh sớm đã biết.'
Nhậm Tư Đồ kinh ngạc, cũng không đợi cô nói tiếp, Thời Chung đã thuận
miệng nói: “Sau hôn lễ của chúng ta khoảng một tuần, anh nhận được tin nhắn
từ một số xa lạ,”em quyết định qua lại với Tưởng Lệnh Thần, hẹn gặp lại.' Anh
nghĩ nửa ngày, đoán là Thẩm Thấm gửi.”
Nhậm Tư Đồ không khỏi trầm mặc.
Một hồi lâu, Nhậm Tư Đồ vẫn là không nghĩ ra: “Cô ấy sao nhỉ?” Tưởng
Lệnh Thần, ai cũng biết rõ đó là một hoa hoa công tử, tính tình lại cực kỳ tính
toán chi li, sao Thẩm Thấm có thể qua lại với anh ta được chứ?
Thời Chung chỉ cười cười mà thôi: “Cô ấy vừa tốt nghiệp, muốn xông xáo
vào xã hội, muốn tìm cái núi dựa không có lỗi gì.”
Anh đã nhận định như vậy, Nhậm Tư Đồ cũng không còn gì để nói, thấy anh
cúi đầu xử lý tài liệu, Nhậm Tư Đồ cũng không tiện quấy rầy, cho đến tài xế
đưa bọn anh đến nhà trọ.
Thời Chung chỉ đưa cô đến bậc thang bên ngoài nhà trọ: “Anh hẹn nhà đầu
tư, thuận đường đưa em trở lại, không thể lên được.”
Nhậm Tư Đồ đứng trên bậc thang, vừa đúng có thể cùng anh nhìn thẳng, anh
thuận thế hôn miệng của cô một cái: “Ngủ ngon.”
Loại thời gian giành giật từng giây này mà muốn cùng người yêu nhiều một
chút, Nhậm Tư Đồ đã có thể nghiệm.
Chỉ là những thứ khác, tỷ như anh lo âu trên việc, Nhậm Tư Đồ sợ rằng mình
cũng không thể cảm động 100%.
Hiệp đàm với nhà đầu tư không thuận lợi, nếu không Thời Chung cũng sẽ
không nửa đêm điện thoại cho cô, cũng sẽ không chỉ nói đôi câu, giọng nói liền
dần dần tích tụ đi xuống: “Đồ Đồ, nếu như anh phá sản...”
Kiêu ngạo như anh chưa từng nói qua lời nói ủ rũ như thế có thể thấy được
lần này anh rất khó khăn.
Nhậm Tư Đồ ngủ cùng với Tôn Dao, Tôn Dao đã ngủ rất sâu rồi, Nhậm Tư
Đồ thả nhẹ bước chân cầm điện thoại di động ra khỏi phòng, đi tới phòng
khách, cô rốt cuộc có thể buông ra âm thanh nói: “Không quan trọng, cùng lắm
thì...em nuôi anh.”
“...”
www.vuilen.com

475

Tác Giả: Lam Bạch Sắc

ƯỚC HẸN PHÙ HOA

Bên kia yên lặng ước chừng ba giây, cười.
Coi như chỉ là lời an ủi nhưng thực tế rất có tác dụng, tối thiểu có thể bình
thản đối mặt với thực tế gian nan.
Nhưng sau khi cúp điện thoại, Nhậm Tư Đồ vẫn nhịn không được ngồi ở
trên ghế sa lon, buồn ngủ biến mất. Trong đầu đều là Thời Chung, ngay cả Tôn
Dao đi ra phòng ngủ, đi tới sau lưng cô, cô cũng không có phát giác.
Cho đến Tôn Dao đột nhiên lên tiếng: 'Ông xã gọi điện thoại đến có việc gì
sao?”
Lúc này Nhậm Tư Đồ mới quay đầu lại chỉ thấy Tôn Dao xoa mí mắt đứng ở
đằng kia.
Nhậm Tư Đồ vô lực gật đầu một cái.
Tôn Dao thở dài, đi vòng qua trước sô pha, ngồi xuống bên cạnh Nhậm Tư
Đồ: “Gần đây Tầm Tầm luôn có mặt ủ mày ê, hôm nay tớ còn phát hiện cậu
nhóc len lén lên mạng tìm tin tức về Thời Chung, mà còn cậu, quả thật đã không
phải là mặt ủ mày ê cấp bậc, mà là khuôn mặt khổ đại cừu thâm.”
Vậy sao? Nhậm Tư Đồ kéo kéo môi, nhưng một ít cũng cười không được,
đoán chừng thật như Tôn Dao nói, gương mặt khổ đại cừu thâm.
Cậu có biết mới vừa rồi Thời Chung hỏi tớ cái gì không??”
“Cái gì?”
“Anh ấy hỏi tôi, nếu như anh ấy phá sản tớ sẽ làm thế nào.”
Tôn Dao cau mày sửng sốt, tính cách của Thời Chung, nếu không phải đã bị
thực tế ép tuyệt đường, quyết sẽ không nói ra những lời ấy.
“Anh ấy hỏi tôi, nếu như anh ấy phá sản tớ sẽ làm thế nào.”
Tôn Dao cau mày sửng sốt, tích cách của Thời Chung, nếu không phải đã bị
thực tế ép tuyệt đường, quyết sẽ không nói ra những lời ấy.
Tôn Dao đột nhiên không có dấu hiệu nào kéo Nhậm Tư Đồ, hai cô gái còn
mặc đồ ngủ rất nhanh đi xuống lầu dưới, Tôn Dao cái gì cũng không giải thích,
lôi kéo Nhậm Tư Đồ cứ tiếp tục hướng bên ngoài đi nhanh, không tới một phút,
dừng ở cách đó không xa hai người hộ vệ trong xe bước xuống. Trong nháy
mắt, Nhậm Tư Đồ cùng Tôn Dao liền bị bọn họ cản lại.
“Tôn tiểu thư, đã trễ thế này muốn đi chỗ nào?”
Tôn Dao hình như sớm đoán được có thể như vậy, đối phương vừa dứt lời cô
đã hung hãn nói tiếp: “Từ Kính đang ở nơi nào, gọi anh ta tới đây, tôi muốn
thấy anh ta.”
Nhậm Tư Đồ đứng ở một bên, cái gì cũng không nói, nhưng chỉ cùng Tôn
Dao liếc nhau một cái, liền đoán được Tôn Dao muốn gì.
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Tôn Dao đang dùng loại phương thức này, ép Từ Kính ra tay. . . . . .
Thật ra thì sau khi biết Trung Hâm xảy ra vấn đề, Nhậm Tư Đồ không thể
chưa nghĩ tới Từ Kính, nếu như thật sự cùng đường, Từ Kính sẽ ra tay giúp đỡ
Thời Chung. Cô cũng biết loại ý nghĩ ích kỷ này, dù sao quan hệ của Tôn Dao
cùng Từ Kính bây giờ là giương cung bạt kiếm, cô nếu là muốn cầu Từ Kính
giúp một tay, Tôn Dao chắc sẽ không thấy chết mà không cứu, nhưng nội tâm
có nhiều đau khổ, Nhậm Tư Đồ không đoán không được.
Hộ vệ bắt đầu gọi điện thoại: “Quản gia, Từ tiên sinh đã ngủ rồi sao?”
Tôn Dao không chịu nổi hộ vệ vạm vỡ như vậy lại gọi điện thoại chậm chạp
như vậy, liền giành lấy điện thoại, cũng không quản bên đầu điện thoại là người
nào, liền đùng đùng nói: “Nói cho anh ta biết Tôn Dao muốn gặp anh ta, hiện
tại! Lập tức! Lập tức!”
Đối phương là người giúp việc Từ gia, bị lời nói sắc bén của Tôn Dao dọa
sửng sốt một hồi lâu, mới đáp: “Được, được.”
Sau một hồi chờ đợi.
“Thật xin lỗi, Từ tiên sinh nói đã chuẩn bị ngủ, có chuyện gì, sáng mai lại
nói.”
Nhẹ nhàng một câu nói, Tôn Dao liền nghẹn không lời nào để nói, chợt đưa
di động ném trả cho hộ vệ, quay đầu lại đối với Nhậm Tư Đồ cười lạnh: “Anh ta
thật biết làm khó người khác.”
Nhậm Tư Đồ không lời nào để nói, ai cũng biết cầu người nhất định phải
nhìn sắc mặt người, kém người một bậc, mà Nhậm Tư Đồ cũng biết rõ, bất luận
kẻ nào Tôn Dao cũng có thể đối với họ lá mặt lá trái nhưng duy chỉ đối với Từ
Kính, vĩnh viễn mất hết mặt mũi.
Ngày kế, hộ vệ đem hành tung Từ Kính nói cho Tôn Dao, Nhậm Tư Đồ
không để cho Tôn Dao cùng đi, một mình cô đi gặp.
Trợ lý của Từ Kính dẫn Nhậm Tư Đồ đi vào phòng nghỉ ngơi, “Từ tiên sinh
còn phải họp, khoảng 10 phút nữa sẽ kết thúc, cô ở đây chờ một lát.”
Phòng nghỉ ngơi ở lầu hai, ngoài cửa sổ có thể thấy được cảnh tượng trong
phòng lầu một, Nhậm Tư Đồ đi tới bên cửa sổ, loáng thoáng có thể nhìn thấy
phía dưới có một đang bóng dáng quen thuộc của một người đang dùng gậy để
di chuyển, nhưng nhìn thân hình đối phương không giống như là Từ Kính.
Đang lúc Nhậm Tư Đồ muốn nhìn chăm chú nhìn kỹ thì cửa phòng nghỉ
ngơi bị người đẩy ra. Nhậm Tư Đồ lập tức quay lại, cửa chính bị đẩy ra, trợ lý
đẩy xe lăn Từ Kính đi vào.
Từ Kính mặc quần áo thể thao ngồi trên xe lăn, nhưng không chút nào giấu
ánh sáng lạnh đáy mắt.
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Nhìn lên nhìn xuống đánh giá Nhậm Tư Đồ, Từ Kính cười: “Lúc gặp lại thì
cô vì chuyện của chồng cô, nhìn qua mệt chết đi.”
Trái tim Nhậm Tư Đồ không khỏi thoáng qua một tia kinh ngạc. Cô còn
chưa kịp mở miệng, người đàn ông trước mặt này làm thế nào biết chuyến này
cô đến là vì chuyện gì? Còn vừa mở miệng chính là...
“Từ tiên sinh, tôi biết rõ mấy lần trước chúng ta gặp mặt cũng huyên náo rất
không vui vẻ, chắc hẳn anh cũng biết chồng tôi gần đây gặp phải mấy chuyện
phiền toái...”
Từ Kính không nói lời nào, chỉ nhàn nhạt nhìn Nhậm Tư Đồ.
Ánh mắt của anh trong bình tĩnh lại mỗi lần làm cho người ta cảm giác kém
một bậc, Nhậm Tư Đồ không nhịn được bình bình hô hấp, rồi mới từ trong túi
xách lấy ra một sấp tài liệu, “Đây là hạng mục của Trung Hâm, hi vọng anh có
thể xem một chút.”
Từ Kính nhận lấy hạng mục, liền giao cho trợ lý, liếc cũng không thèm liếc
một cái.
Vẫn dùng ánh mắt bình thản nhìn Nhậm Tư Đồ, “Thời phu nhân, cô nên biết
người nào tới van cầu tôi mới có tác dụng. Mà cô...” Ánh mắt Từ Kính có điều
ngụ ý quét mắt chung quanh một cái, trong phòng nghỉ trừ anh, trợ lý cùng với
Nhậm Tư Đồ ra, không còn người khác. Từ Kính cũng không có nói thêm gì
nữa, chỉ giễu cợt cười một tiếng.




Đ



ến đây sau, Nhậm Tư Đồ còn muốn thấy Từ Kính.

Ai cũng biết anh đang ép người nào hiện thân, nhưng anh càng có thái độ
như vậy, Nhậm Tư Đồ bên này càng gấp gáp.
Vì bổ khuyết tiền bạc cho Trung Hâm lão tổng đã tính bán của cải Bất Động
Sản lấy tiền mặt này hoàn toàn không cần Nhậm Tư Đồ chính miệng đi hỏi
Thời Chung, chỉ là truyền thông dài dòng báo cáo, là có thể làm Nhậm Tư Đồ
biết hiện tại Trung Hâm thảm đến mức độ nào.
Tôn Dao hiểu rõ Từ Kính, biết anh làm như vậy là vì cái gì, nhưng cuối cùng
thiếu kiên nhẫn với anh
Khi Tôn Dao không để ý ngăn trở vọt vào phòng, thì Từ Kính canh chừng
ánh mắt cô, cái loại ánh mắt đó, đã nói rõ tất cả.
“Họ Từ, như anh mong muốn, tôi tự mình đi cầu anh.”
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Nhưng cô hoàn toàn không có tư thái của người đi cầu người khác nên có.
Từ Kính sẽ không để ý, thấy cô vô cùng lo lắng như thế, anh lại vui vẻ mà cười.
Lúc này rất là thản nhiên, nói thẳng: “Tôi đã sớm xác định hết hạng mục, chỉ
chờ em tự mình đến cầu xin tôi.”
Tôn Dao không có nói gì tiếp, đối mặt Từ Kính như thế, chỉ có thể án binh
bất động, mới không bị anh giẫm ở hạ phong.
“Bao nhiêu tỷ không thành vấn đề.” Từ Kính không hề chớp mắt nhìn Tôn
Dao, “Điều kiện của tôi là đem con sanh ra, cùng tôi kết hôn.”

Chương 74

T

ừ Kính hoàn toàn có thể ngờ được phản ứng của Tôn Dao khi anh ta nói

những lời này. Quả nhiên đúng như anh ta dự liệu, bộ dạng cô giống như nuốt
phải một con ruồi chán ghét mà muốn nôn ra.
Nhiều năm như vậy, cũng đã thành thói quen cô chán ghét anh ta, Từ Kính
cũng sớm hình thành thói quen như vậy nên dù trong lòng dâng lên một chút
đau nhói nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh vênh mặt hất hàm nói: “Tôi cho cô thời
gian suy nghĩ, nhưng chớ có suy tính quá lâu, dù sao chồng của bạn thân cô
cũng không đợi được lâu đâu.”
Khi Tôn Dao về nhà thì thấy Nhậm Tư Đồ đang xem TV.
Chính là bản tin thời sự lúc mười hai giờ, công ty xây dựng Lợi Đức chuẩn
bị xây dựng trung tâm thương mại thế hệ mới.
Nhậm Tư Đồ cầm điều khiển TV không nói được lời nào, tôn dao cũng chỉ
nhắm mắt nghe tin tức, liền đem lời nói trong lòng Nhậm Tư Đồ nói ra hộ: “Họ
Tưởng kia cũng quá ác độc, đây đúng là nhỏ cỏ tận gốc mà.”
Nhậm Tư Đồ lắc đầu rồi tắt TV.
“Chủ nhật tốt lành cũng bị tin tức này làm cho hỏng bét...” Nhưng kỳ thật dù
chủ nhật không có tin tức này thì cũng không thể nào có một chủ nhật vui vẻ.
Vẻ mặt Nhậm Tư Đồ ủ dột, hai tuần này Tôn Dao đã quen thuộc đến mức
không thể quen thuộc hơn, chuyện cô đi tìm Từ Kinh, tạm thời không nói cho
Nhậm Tư Đồ biết. Tôn Dao hiểu rõ cô ấy, nếu biết nhất định sẽ khuyên cô
không nên đem chuyện hôn nhân của mình ra đánh cược vì Thời Chung và cô
ấy, nhưng như thế thì đồng nghĩ với việc cô trơ mắt nhìn Thời Chung mất đi cây
cỏ cứu mạng cuối cùng...
Nhìn bộ dạng hiện nay của Nhậm Tư Đồ, Tôn Dao có chút không cất được
lời: “Tư Đồ, mình...”
Nhưng khi Nhậm Tư Đồ ngẩng đầu lên nhìn Tôn Dao, lời nói chưa nói ra,
đúng lúc điện thoại Nhậm tư Đồ vang lên, Nhậm Tư Đồ nhìn bộ dạng muốn nói
lại thôi của Tôn dao, nghi ngờ liếc nhìn cô một cái rồi nhận điện thoại.
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Đầu dây bên kia Thư ký Tôn nói: “Bà chủ, Thời tiên sinh không về kịp để ăn
cơm, các người đừng chờ anh ấy, cứ ăn trước đi.”
Khó có khi Thời Chung được về nhà ăn cơm, người giúp việc trong phòng
bếp đang rất bận rộn, rất nhiều ngày không thấy Thời Chung nên Tầm Tầm
cũng rất hưng phấn, nay Thư ký Tôn nói như vậy, Nhậm Tư Đồ không khỏi
nhìn vào bếp một cái Tầm Tầm cười híp mắt đem bát đũa sắp xếp lên bàn ăn,
tiểu tử này có nhiều biết bao mong đợi được gặp ba chân dài, không cần nói ra
cũng biết.
“Có phải ở công ty xảy ra chuyện gì không?”
“Không phải, Thời tiên sinh lúc này đang ở bệnh viện.”
Bị dọa cho sợ, Nhậm Tư Đồ đang ngồi trên ghế salon “Vụt” đứng lên: “Anh
ấy bị sao vậy?”
Lời vừa nói ra, ngay cả người giúp việc tỏng bếp cũng ló đầu ra, Tầm Tầm
cũng buông chén đĩa trực tiếp chạy tới trước mặt Nhậm Tư Đồ, vóc dáng nho
nhỏ dù có cố thế nào cũng không với tới điện thoại di động, Tầm Tầm định
bước lên ghế salon, tiến tới bên cạnh điện thoại, mắt to nhìn chằm chằm nghe
xem bên kia đang nói cái gì.
“Là Tiểu Từ. Bởi vì Thời tiên sinh đi xe khác nên, mà Tiểu Từ cùng với Cẩu
Tử đi chung một xe, không biết tại sao lại xảy ra xung đột nên bị thương một
chút, Thời tiên sinh ghế vào bệnh viện nhiền một lát rồi sẽ trở về công ty.”
Nhậm Tư Đồ nghe rất rõ, nhưng Tầm Tầm lại không, mỗi hai chữ “bệnh
viện” lọt vào lỗ tai, Tầm Tầm liền nóng nảy, trong nháy mắt nhảy từ ghế salon
xuống, chạy thẳng vào phòng mình, trong chốc lát đã vác ba lô nhỏ vọt ra khỏi
phòng, chân mày nghiêm túc nhíu lại: “Bệnh viện nào? Con muốn đi thăm ba
chân dài.”
Nhậm Tư Đồ vội vàng đem tên tiểu quỷ ôm trở lại: “Không phải ba Thời
Chung bị bệnh, mà là chú Tiểu Từ.”
Tình cảnh trước mắt làm cho hốc mắt Tôn Dao nóng lên, không nhịn được
mà quay mặt đi.
Nét mặt Tầm Tầm càng ngày càng giống một
người, nhất là khi cau mày, nhưng hôm nay trong suy nghĩ nó đã nhìn nhận
một người cha, mà không phải là anh ta...
Nhìn nhận một người mẹ, thì càng không phải là cô... Loại tâm tình này xuất
hiện trong lồng ngực Tôn Dao, hốc mắt cũng theo đó mà trở nên nóng, cô vội vã
liếc nhìn đồng hồ đeo tay: “Tớ thiếu chút nữa đã quên, buổi chiều còn có sự
kiện cắt băng khánh thành, tớ không ở đây ăn được, đi trước đây.”
Nhậm Tư Đồ đem Tầm Tầm đang không yên đặt lên ghế sofa, nhìn theo Tôn
Dao ở phía trước, chỉ kịp hỏi một câu: “Không phải trưa nay đã tham gia sự
kiện cắt băng đó rồi sao?”
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Lúc này Tôn Dao đã vào thang máy, làm bộ như không nghe thấy, cứ im
lặng như vậy mà rời đi.
Buổi chiều sau khi đưa Tầm Tầm tới lớp, Nhậm Tư Đồ liền tới bệnh viện
thăm Tiểu Từ, hoàn toàn không biết khi mình vừa lái xe rời khỏi cổng trường,
thì một chân Tầm Tầm đã bước theo sau, thằng bé lưng đeo cặp sách, ra sức
chạy như điên.
Bạn nhỏ Tầm Tầm trốn học.
Dùng tiền tiêu vặt mua một đống lớn đồ ăn vặt, cặp sách nhỏ của cậu bị nhét
đầy, ở bên ngoài siêu thị bắt một chiếc taxirồi nói: “Tòa nhà Trung Hâm.”
Nói xong lại móc ở trong túi ra một cái điện thoại di động cũ, lên web tra địa
chỉ: “Đường 11, khu Tài chính.”
Chỉ là Tầm Tầm không ngờ, bản thân trăm ngàn khổ cực trốn học lại chụp
hụt...
Sau khi nói rõ mục đích tới đây, cậu liền đem cặp sách đặt trên ghế, bóng
dáng nghiêm túc nho nhỏ này thu hút rất nhiều người vây xem: “Đứa bé này ở
đâu tới vậy?”
“Tìm cha.”
“Cha? Là ai?”
“Nó nói cha nó là Tổng giám đốc Thời.”
“Không thể nào. Tổng giám đốc Thời mới kết hôn không lâu... Không đúng,
không phải hôn lễ không thành sao?”
“Tôi cũng không biết, vốn là muốn điện thoại hỏi thư ký Tôn một chút, chắc
anh ấy sẽ biết rõ mọi chuyện, nhưng lại không gọi được.”
“Khẳng định là không gọi được rồi. Thư ký Tôn đi theo Tổng giám đốc Thời
tới Tập đoàn Kính Nam, khẳng định là không có tiến triển gì, nào có rảnh nhận
điện thoại của cậu?”
“Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ để thằng bé này ngồi chờ nguyên buổi
chiều?”
Tầm Tầm lắng tai nghe, con ngươi nho nhỏ lay chuyển, lấy điện thoại ra tìm
kiếm một hồi...
Tập đoàn Kính Nam.
Sờ ví tiền một lần nữa, tính toán thì thấy cũng không còn lại bao nhiêu,
nhưng xem chừng cũng đủ thuê xe. Tầm Tầm không nói hai lời liền nhảy xuống
khỏi ghế đi về phía thang máy, chị gái tiếp tân nhìn bóng dáng nhỏ bé như bay
về phía trước thì cuống quýt kêu: “Này! Người bạn nhỏ, em đi đâu vậy?”
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Lúc này Tầm Tầm đã vào thang máy, cửa thang máy đóng lại, thân hình nhỏ
bé liền biến mất hoàn toàn khỏi ánh mắt của cô tiếp tân.
Đáng tiếc khi tới Tập đoàn Kính Nam thì Tầm Tầm cũng gặp tình cảnh
tương tự...
Bị chặn lại.
“Cháu tới tìm Thời Chung, ông ấy tới chỗ này để họp.”
Tập đoàn Kính Nam có quy mô mà Trung Hâm không thể sững sờ được, cả
một tòa nhà lớn đều là của một mình Tập đoàn, Tầm Tầm mới ở lầu một đã bị
nhân viên an ninh chặn lại, rồi bị dẫn đến chỗ của quản lý.
“Người bạn nhỏ, cháu tìm ai?”
“Thời Chung.”
“Thời Chung là ai? Làm ở bộ phận nào, ta có thể giúp cháu gọi cậu ta
xuống.”
“Không phải không phải, ông ấy tới đây để họp.”
Quản lý có chút khó hiểu, suy nghĩ một chút rồi nói: “Là như thế này, người
bạn nhỏ, nếu cháu không có thể thì sẽ không thể nào lên lầu, chỉ có thể để người
ở trên xuống đón, hoặc là... để nhân viên bảo vệ ở đây cùng chờ với cháu đến
khi cậu ta xuống, được chứ?”
Tầm Tầm có vẻ khó xử hơn so với vị quản lý này, cậu cũng suy nghĩ một
chút rồi nói: “Nhưng cháu đã không còn thời gian nữa rồi...”
Là cậu trốn học ra ngoài, vốn là muốn đưa đồ an ủi sau đó sẽ trở về lớp học,
như vậy sẽ thần không biết quỷ không hay, Nhậm Tư Đồ cũng không phát hiện
nó trốn học, nó cũng sẽ không bị mắng.
Muốn cậu ở lại chỗ này đợi Thời Chung, nhất định là phải đợi đến gần tối,
khi Nhậm Tư Đồ tới trường đón, tất cả sẽ bị bại lộ...
Đang lúc khó xử thì quản lý tình cờ liếc mắt nhìn về phía sau lưng Tầm Tầm,
nhất thời liền bắt đầu cẩn thận. Quản lý đứng thẳng, kính cẩn lễ phép hướng về
phía đó chào hỏi: “Từ tiên sinh.”
Tầm Tầm tò mò quay đầu nhìn lại, sững sốt.
Cậu nhớ người này...
Chính là người xấu đã hại cậu tứ cầu thang.
Từ Kính ngồi trên xe lăn, được người đẩy tới trước mặt Tầm Tầm. Tầm Tầm
theo bản năng lùi về phía sau một bước, nhưng đối với Từ Kính làm cho người
ta không đoán được suy nghĩ thì vô cùng kiên cường, không có nửa điểm né
tránh.
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Cho đến khi người trợ lý đẩy xe lên tiếng phá vỡ không khí im lặng này:
“Người bạn nhỏ tới đây làm gì?”
Không đợi người quản lý trả lời, Tầm Tầm đã đem khuôn mặt nhỏ nhắn
ngạo nghễ giương lên: “Cháu tới tìm ba.”
Vẻ mặt trầm ổn không cảm xúc giống như pho tượng của Từ Kính lúc này
thoáng vẻ bối rối.
Đoán chừng đến nay chưa từng có ai có thể nhìn thấy vẻ mặt sững sốt này
của Từ tiên sinh lừng lẫy.

Chương 75

T

ầm Tầm rất ghét ông chú cứ nhìn mình chằm chằm kia, cậu liếc một

vòng, thấy trợ lý đứng sau ông chú kia, không những thế...Quản lý đại sảnh còn
kính cẩn lễ phép gọi anh này là “Từ tiên sinh” nữa, như vậy anh ấy chắc chắn là
ông chủ ở đây Tầm Tầm quyết định bỏ qua sự tồn tại của chú ngồi xe lăn, cực
kỳ chân thành tha thiết ngẩng đầu nhìn về phía trợ lý, nói: “Ba em đến đây họp,
em đến đưa đồ cho ba rồi trở về đi học. Anh ơi, giúp em đi mà.”
Thằng bé này rất thông minh, đáng tiếc đã đánh giá sai tình thế, cầu xin lầm
người rồi, Từ Kính nhanh chóng phục hồi lại, anh không nói gì, chỉ hướng hất
cằm về phía lối vào, trợ lý Tiêu Viên lập tức hiểu ý, vẻ mặt hiền hoà nói với
Tầm Tầm: “Được, để anh dẫn em lên.”
Tầm Tầm rất thích anh này, nghe thấy thế không ngừng gật đầu, thấy Tiêu
Viên đẩy xe lăn đi vào, Tầm Tầm lập tức đuổi theo theo sát bên cạnh Tiêu Viên,
cố gắng cách xa cái người đang ngồi xe lăn kia.
Nhìn thấy Tiêu Viên đi vào mà không cần quét thẻ, bảo vệ trực tiếp mở cửa
cho qua, Tầm Tầm càng cảm thán bản thân không nhìn nhầm người. Cũng vì
vậy nên trong thang máy, Tiêu Viên hỏi cái gì cậu cũng ngoan ngoãn trả lời.
“Người bạn nhỏ, ba em tên là gì?”
“Dạ là Thời Chung.”
“Một mình em đến đây, mẹ em nhất định sẽ lo lắng.”
“Em chuồn từ trường ra đây, mẹ em vẫn tưởng em ở trong lớp.”
Từ kính ngồi trên xe lăn, mặc dù anh không nói gì, cũng không quay lại nhìn
Tầm Tầm và Tiêu Viên ở đằng sau, nhưng tất cả vấn đề Tiêu Viên hỏi đều là
hỏi giúp anh, anh chỉ có thể nhìn thằng bé qua vách thang máy phản quang, thấy
vẻ mặt nó rất sống động.
Khi Tầm Tầm nằm viện, Tiêu Viên có đến thăm bệnh cùng anh nhưng thằng
bé này không biết, bây giờ còn làm quen với cậu ta nữa.
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Thậm chí nó còn bày ra bộ dạng sùng bái khi thấy Tiêu Viên gọi điện: “Phó
tổng phụ trách tiếp đãi người nào của Trung Hâm?”
“...”
“Được.” Nói xong liền huỷ lệnh thang máy, ấn vào lầu chỗ Phó tổng làm
việc.
Tầm Tầm cứ như vậy bị dẫn vào phòng tiếp khách. Anh trai tốt bụng và chú
xấu tính đều đi rồi, chỉ còn lại một mình cậu đông trong phòng khách.
Cửa vừa mở ra, Tầm Tầm liền ngẩng đầu nhìn lên, sau khi nhìn thấy người
đến là một dì xinh đẹp mà không phải Thời Chung xong, cặp mắt tràn ngập hy
vọng của cậu thoáng cô đơn.
Dì xinh đẹp đem thức uống và đồ ăn vặt đặt trước mặt Tầm Tầm: “Người
bạn nhỏ, chờ một chút, bọn họ sẽ ra ngay.”
Tầm Tầm vốn không có khẩu vị, nhất là nghĩ đến việc ngộ nhỡ Nhậm Tư Đồ
đến trường đón cậu, phát hiện ra... Nhưng dõi mắt nhìn lên, trên bàn đều là đồ
cậu thích ăn liền không nhịn được nuốt nước miếng.
Vừa bóc được một gói xoài sấy khô, cửa phòng khách lại bị người đẩy ra.
Đáng tiếc người tới vẫn không phải Thời Chung, mà là chú ngồi xe lăn hung dữ.
Từ Kính có thể cảm thấy đứa nhỏ này có địch ý với mình.
Thật ra thì ngay cả ánh mắt của nó cũng cực kỳ giống anh. Khi lần đầu tiên
ba anh dẫn Từ Kính Duyên bước vào nhà họ Từ thì anh cũng dùng ánh mắt ấy
nhìn thằng em không biết chui từ đâu ra, chỉ là đang thời niên thiếu, không ai
ngờ tương lai sẽ xảy ra bước ngoặt lớn tới vậy.
Mà bộ dạng đứa bé quật cường mím môi giống hệt Tôn Dao, cực kỳ giống.
Từ Kính trượt xe lăn đi vào phòng tiếp khách: “Ba cháu vẫn còn ở trong nói
chuyện cùng Phó tổng, chú chờ với cháu.”
Tầm Tầm không lên tiếng.
“Lần trước làm cháu té cầu thang, chú xin lỗi.”
Từ Kính nói xong, xe lăn đã đến trước mặt Tầm Tầm, tựa như đang trong
cuộc đàm phán, Từ Kính: “Chấp nhận lời xin lỗi của chú nhé?”
Tầm Tầm nhìn bàn tay đưa ra của Từ Kính, suy tư thật lâu, từ từ đưa tay ra
nhưng vẫn còn do dự. Đúng lúc này, Từ Kính liền cầm lấy tay cậu: “Đồng ý.”
Tầm Tầm cứ như vậy bị ép buộc đón nhận lời xin lỗi của người này nhưng,
nam tử hán nói lời phải giữ lời, đã bắt tay giảng hòa rồi, dù vẻ mặt Tầm Tầm
vẫn sa sầm nhưng vẫn dịch mong sang nhường chỗ, Từ Kính nhận ý tốt của cậu,
tay khẽ chống lên thành ghế sofa rồi dời người từ xe lăn lên ghế.
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“Rốt cuộc bao giờ ba cháu mới ra ngoài?”
“Nhanh thôi.” Từ Kính hiển nhiên không thích bất cứ chuyện gì có liên quan
đến người “ba” kia, giọng điệu hơi đanh lại nói chuyện. Anh nhìn chằm chằm
vào một vết thương cũ trên cánh tay Tầm Tầm: “Đây là lần trước té bị thương
à?”
Tầm Tầm sờ lên vết sẹo, như một chiến sĩ chiến thắng trở về, khóa miệng
nhếch lên nụ cười hài lòng: “Đây là vết sẹo lần đầu tiên cháu đánh nhau thắng
để lại. Ba cháu gọi cái này là huy chương.”
Đứa nhỏ này chẳng câu nòi rời “người ba” kia cả, Từ Kính cam thấy hơi bị
đè nén, giọng nói lạnh đi: “Trẻ con không thể động tý là đánh nhau được, mẹ
cháu sẽ đau lòng.”
Tầm Tầm hơi khinh thường: “Nó đáng bị thế, ai bảo nó nói cháu được nhặt
từ đống rác về.”
“...”
“Tại sao chú không nói gì thế?” Tầm Tầm nghi ngờ nhìn Từ Kính đột nhiên
im lặng.
Từ Kính dơ tay, gần như là theo bản năng muốn kiểm tra đỉnh đầu thằng bé,
nhưng tay anh mới vươn ra một nửa, thằng bé đã vô thức nghiêng đầu trốn
tránh. Từ Kính chỉ có thể thu tay, tựa như vô ý hỏi: “Bị nó nói như vậy có phải
rất khổ sở không?”
Tầm Tầm vung tay lên, làm như không để ý: “Cháu đã quen rồi. Bọn nó đều
cười cháu là thằng không có bố, nói cháu được nhặt từ đống rác về, về sau, mỗi
lần họp phụ huynh, chỉ cần ba chân dài có mặt...” Suy nghĩ đến tình cảnh lúc đó,
Tầm Tầm cười tươi như hoa, dứt khoát “Ha ha” mấy tiếng.
Mặt Từ Kính không nhìn ra cảm xúc, chỉ có điều quả đấm nắm lại càng chặt.
“Ba chân dài của cháu rất lợi hại, nhiều người thấy ông ấy còn không dám
nói, có một lần ông ấy đến đón cháu tan học, mấy bạn học hay cười nhạo cháu
sợ đến nỗi chẳng dám nói gì, sau này cũng không dám ném đồ vào cặp sách của
cháu nữa.” Tầm Tầm vẫn cố hồi tưởng lại cảnh tượng lúc đó, háo hức kể lại cho
Từ Kính nghe.
Từ Kính cười phụ họa, nhưng không mở miệng nói gì nữa.
Tầm Tầm nói rất vui vẻ, nhất là khi nói đến công trạng vĩ đại, suýt chút đã
quên thời gian, cậu xem đồng hồ: “Ôi! đã trễ vậy rồi à, cháu phải về trường
đây!”
Tầm Tầm vội vàng móc mấy thứ trong cặp sách ra, đặt một túi đồ ăn vặt lớn
lên bàn trà: “Đưa mấy thứ này cho ba cháu giúp cháu nhé, nhất là bức tranh này,
nhất định phải đưa tận tay cho ba cháu nhé...!”
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Từ Kính quét mắt nhìn đống đồ ăn vặt kia liền bất đắc dĩ bật cời, nhưng khi
thấy Tầm Tầm trịnh trọng đưa bức tranh cho anh, tim anh bỗng dưng căng lên,
không thể cười nổi.
Bức tranh do chính thằng bé vẽ, dùng bút sáp bút nước, còn một màu vẽ
không biết tên về một bức tranh gia đình, đề là: Ba ơi cố lên!
Từ Kính nhắm chặt mắt, ẩn giấu tất cả cảm xúc: “Chú đưa cháu về trường.”
“...” Hiển nhiên, Tầm Tầm vẫn kiêng kị lần trước anh đưa nó về nhà phát
sinh chuyện ngoài ý muốn, anh hơi ngẩn ra.
“Chỗ này khó bắt xe, ngộ nhỡ về muộn bị mẹ cháu phát hiện cháu trốn
học...”
Từ Kính còn chưa nói xong, ánh mắt của Tầm Tầm đã nói cho anh biết:
Thằng bé bị thuyết phục.
Từ Kính ngồi trở lại xe lăn, đi về phía cửa: “Ngồi xe của chú sẽ tiết kiệm
thời gian hơn, đi thôi.”
Tầm Tầm nhìn đồng hồ, quả thật đã đến giờ tan học, cậu ra quyết tâm, đề
xuống toàn bộ khúc mắc, bước nhanh theo.
Trên đường ngồi xe về trường, Tầm Tầm không hề hé răng, vẫn nhìn đồng
hồ, không dám sơ suất, Từ Kính thấy bộ dạng khẩn trương của cậu, nụ cười
thoáng hiện bên khóe miệng.
Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang tâm trạng tốt đẹp của
anh Là phó tổng gọi tới: “Từ tổng, Thời tổng của Trung Hâm tới nói chuyện, bọn
họ muốn hợp tác với chúng ta...”
Từ Kính chăm chú nhìn Tầm Tầm thằng bé vẫn cố chấp nhìn đồng hồ, lầm
bầm cầu nguyện; Đi chậm một chút, chậm một chút...
Từ Kính thu lại ánh mắt yêu thương, lạnh lùng nói: “Vẫn như trước đi, tạm
thời không đáp ứng, cũng đừng cự tuyệt. Tiếp tục kéo dài.”
Xe dừng ở cửa trường Cấm Hành, cách thời gian tan học không đến mười
phút, Tầm Tầm vội vàng tạm biệt Từ Kính, cậu xuống xe, quét mắt một vòng,
không thấy bóng dáng Tầm Tầm. Cậu đang định thở phào thì đột nhiên nghe
thấy giọng của Tôn Dao “Tầm Tầm!”
Huyệt thái dương của Tầm Tầm giật giật, người cứng lại, rất lâu sau mới
quay lại nhìn.
Chỉ thấy xe của Tôn Dao đỗ cách đó không xa, còn cô đang hạ cửa sổ xe
xuống, cau này nhìn thằng bé vừa trốn học về.
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Thật ra Tôn Dao đã nhận ra chiếc xe kia của Từ Kính, sau đó mới thấy Tầm
Tầm nhảy xuống từ chiếc xe đáng chết đó.
Cô không ngờ mình đến đón Tầm Tầm tan học lại đụng trúng một màn này.
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