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Phần 5

T

rân cứ đứng mãi trước gương xăm soi bộ váy áo, mặc dù tất cả đã hoàn

hảo nhưng Trân cứ muốn mình được hoàn hảo hơn nữa khi xuất hiện trước
Công.
- Cha! Đi đâu mà diện thế?
Trân giật mình quay lại khi nghe tiếng Châu hỏi, cô nói:
- Vào nhà như ăn trộm ấy?
Châu khoanh tay nhìn chị dò xét:
- Không phải em như ăn trộm mà là tại chị quá tập trung vào cái gương nên
không nhận ra thôi. Lúc nãy em thấy chị điệu đàng ghê, chậc! Có bồ rồi phải
không?
Trân chối biến:
- Tào lao!
- Hứ! Còn không khai thật, bao giờ ra mắt em đây hay là để em điện về cho
ba má triệu chị về hỏi.
- Ê, đừng có làm ba má lo.
- Mừng chứ lo cái gì, có người đem dùm hũ mắm đi cho má, má mừng
không hết thì có.
- Mày rảnh quá về lo cho chồng đi!
Nghe nhắc đến đó thì Châu sầm mặt thở dài:
- Nói tới em mới bực!
- Chuyện gì?
- Thì cái chuyện đất đai đó!
- Tao đã chỉ đường đi nước bước cho mày rồi còn gì, cứ thế mà làm.

www.vuilen.com

86

Tác Giả: Phương Phương

VÒNG XOÁY TÌNH YÊU

- Suôn sẻ thì nói gì, có trục trặc nên em mới chạy qua đây cho chị hay nè.
Dưng không có gã luật sư nào đó nhảy vào sách động mấy người dân ở đó
không chịu trả đất, giờ họ kháng án.
- Sao lại vậy?
- Giờ chị tính sao?
- Để xem họ đưa ra đòi hỏi gì đã, mai chị sang tòa xem lại hồ sơ.
- Chị ráng lo dùm em cho nhanh, chuyện làm ăn đâu thể lề mề dằng dai
được, em đã coi ngày coi tháng rồi.
- Ừ, để chị liên hệ rồi cho em hay, chuyện muốn gấp cũng không gấp được,
em đừng có nóng.
- Nếu không được thì em tính đường khác, có điều mặt bằng khó kiếm, nơi
đất đó có triển vọng, ba má anh Thông lại nghĩ em tính toán không tới nơi tới
chốn, làm mất lòng tin ở ông bà, em cũng khó ở, em đang muốn củng cố lại vị
trí của mình, mấy lúc gần đây ông bà có vẻ coi trọng em, nếu như vụ đất cát
khách sạn này không thành, chậc!
- Đừng quá lo, chuyện làm ăn đâu phải chuyện gì cũng trót lọt suôn sẻ, nếu
thế thì ai cũng làm được, ai cũng giàu rồi.
- Chị cố gắng giúp em, mấy lúc gần đây anh Thông lấy lại địa vị của mình
rồi, em cũng mừng, nếu chuyện làm ăn này của em tốt đẹp coi như tương lai sau
này em không cần lo, vợ chồng chú Phú không còn cửa để tranh giành với em
nữa.
- Em đừng quá tham lam đua tranh với chị em, dù sao thì chú Phú và Thông
cũng là ruột thịt, một giọt máu đào hơn ao nước lã, đến lúc người ta nhận ra sự
hơn thua ích kỷ của em sẽ không tốt đâu.
- Chậc! Ông bà già rồi, còn anh Thông là chồng em chẳng lẽ không bênh vợ,
vả lại em tranh giành là cho ai? Cho anh ấy cho con anh ấy sau này thôi, tức
một cái là em chưa có em bé, nếu giờ này em mà sinh được một thằng cu thì
phải biết, cũng lạ thật gần hai năm rồi mà tụi em vẫn chưa có tin vui gì.
- Em có kế hoạch không?
- Không có!
- Vậy thì đi khám thử xem!
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- Chắc hôm nào em nhờ chị đưa đi vậy. Mấy đứa bạn em con nó đã ăn thôi
nôi rồi, chị Hai! Có bao giờ em không có sinh được không?
- Nói bậy, chuyện sớm muộn cũng tùy theo người đâu phải em có dị tật hay
bệnh hoạn gì mà không có con.
- Nghe chị nói em cũng yên tâm, thôi em về đây!
- Ừ, chị cũng tới giờ hẹn rồi!
- Nè!
- Gì?
- Có thật là muốn dấu em không?
Trân cười:
- Chưa là gì cả nên chị không nói với em thôi.
- Ừ! Thà thế em đỡ thắc mắc, có đẹp trai không?
Trân đỏ mặt nguýt em:
- Chỉ tào lao!
- Em hỏi thật, chị đừng “già kén kẹn hom” chọn ngay một ông bụng phệ mặt
thịt thì khổ.
- Chị kém thẩm mĩ vậy sao?
- Biết đâu, cái nợ cái duyên!
- Biết nói cái nợ cái duyên thì còn phê phán làm gì, thôi, tới giờ chị đi rồi, về
đi!
Châu chép miệng ngao ngán:
- Chị em thế đấy! Coi trai hơn cả ruột thịt.
Trân phát cho em một cái rồi mắng:
- Lại hỗn, về nhanh cho chị khóa cửa.
Châu trở về nhà với hộp sữa trên tay, bà Thủy và Trinh đang ngồi trong
phòng nhìn ra, bà lên tiếng khoe với Châu:
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- Con về rồi đó à, má nghe vợ thằng Phú nói chuyện mặt bằng đất đai gì của
con đang gặp trục trặc gì phải không?
Châu khẽ chau mày liếc Trinh. Hừ! Lẹ miệng mồm ghê chưa, chỉ chờ cơ hội
đâm bị thóc chọc bị gạo thôi.
Trinh thấy mặt Châu đổi sắc thì nhoẻn miệng cười vả lả:
- Em nghe nói khu đất chị định xây khách sạn đang bị thưa kiện gì đó, em sợ
tiền mất tật mang nên mới nói với má, để má góp ý với chị, chuyện làm ăn giấy
tờ phải cho rõ ràng đúng thủ tục hợp pháp đừng để lôi thôi rắc rối lắm.
Bà Thủy gật đầu:
- Con Trinh nó nói phải lắm, sao má không nghe con nói gì với má.
- Dạ! Trân cố dằn cơn giận, cô nhỏ nhẹ trả lời bà Thủy
- Dạ chuyện cũng không quan trọng gì nên con không nói với má thôi, con
đã nhờ chị Hai con giải quyết rồi, má đừng lo, nếu có gì con sẽ thưa với má, má
đừng nghe người ta dèm pha.
- Ờ! Nếu con nói thế thì má không lo nữa, dù gì thì chị con cũng là luật sư
chuyện giấy tờ pháp luật nó ắt rõ.
Trinh xụ mặt khi thấy Châu lại được sự tán thành của bà Thủy, cô mới cầm
chiếc túi xốp để trên bàn, mà từ lúc mới về Châu đã nhận thấy.
Trinh nói:
- Má! Con có mua cho má xấp vải để may áo, má xem có thích không.
Châu kín đáo trề môi, để xem cô khôn khéo cỡ nào.
Bà Thủy gật đầu cười:
- Ờ! Loại lụa này mặc mát lắm đây, có điều quần áo má nhiều quá rồi.
Châu chụp ngay câu nói của bà:
- Dạ phải, quần áo má nhiều quá rồi, có nhiều bộ thím Ba may cho má, má
nói cũng chưa mặc đến thật phí, con thấy lúc này má hay than đau nhức, con có
gởi người quen mua cho má hộp sâm để má uống bồi bổ, còn loại sữa này để
ngăn ngừa bệnh loãng xương ở những người trung niên, má uống thử ít lâu xem
sao.
www.vuilen.com

89

Tác Giả: Phương Phương

VÒNG XOÁY TÌNH YÊU

- Sâm à con?
- Dạ, loại này uống vào vừa giúp đẹp da, thông máu huyết mà cũng trị cả
bệnh đau nhức, con gởi bạn mua bên Đài Loan về đó má.
- Ôi! Quý hóa! Con thật chu đáo.
- Con chỉ mong má sống khỏe, sống lâu với tụi con, nay mai còn có cháu
nữa.
- Con nói sao, con có con rồi à?
Châu lúng túng vì bà hiểu lầm, cô chưa biết nói sao vì thấy bà vui mừng hỏi
cô dồn dập:
- Mấy tháng rồi? Trời đất! Sao không cho má hay, con có đi khám chưa?
- Chuyện gì phải đi khám vậy?
Vừa khi ông Thủy bước vào hỏi, bà bèn khoe:
- Con vợ thằng Thông nó có em bé rồi!
- Vậy ư! Vậy là tôi có cháu nội rồi sao? Ha ha, chiều nay phải khui sâm banh
uống mừng thôi.
- Phải đó, thằng Thông thật tệ vậy mà nó không cho tôi hay gì cả.
Châu trân mình chịu trận trước sự hiểu lầm của cha mẹ chồng mà cô thì
không thể mở miệng đính chính đến khi Thông về anh cũng vui mừng rối rít vì
nghe được tin vui mẹ báo.
- Con đó làm chồng vậy đó, vợ có thai mà không hề biết, suốt ngày chỉ lo
làm ăn thôi.
Thông ôm vợ sung sướng đáp:
- Con chịu lỗi với má, bắt đầu từ đây con sẽ quan tâm tới vợ con nhiều hơn.
Châu lườm chồng:
- Nhờ có con nên anh mới quan tâm đến em phải không?
- Làm gì có, anh nói anh quan tâm hơn thôi, em nghe không rõ tức là anh đã
quan tâm giờ anh quan tâm thêm đó mà. Vì em vì con anh sẽ bỏ tất cả để chỉ lo
cho em cho con thôi.
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- Hừ! Anh khéo nói lắm.
- Ờ! Tại anh giống mẹ mà.
Bà Thủy cười đến đỏ mặt vì câu nịnh khéo của con trai, tin Châu có con
chẳng mấy chốc làm cả nhà vui như ngày tết, ông Thủy đưa hết cả nhà ra nhà
hàng ăn mừng niềm vui tiếp nối niềm vui và Châu cũng mặc nhiên xem đó như
là một tin mừng thật sự, cô không muốn lên tiếng đính chính nữa.
Sáng hôm sau, Châu thay chiếc quần jean trắng với chiếc áo thun rồi tung
tăng bước xuống cầu thang, cô vừa đi được nửa đường thì đã nghe tiếng của bà
Thủy từ trên vọng xuống:
- Kìa Châu! Đừng mặc quần jean nữa con, mặc thế nó bó cái bụng không nên
đâu vả lại từ hôm nay con dọn xuống tầng trệt mà ở, không ở trên lầu nữa, đi lên
đi xuống có hại cho cái thai lắm.
- Má! Má dậy hồi nào vậy?
- Má dậy nãy giờ, nhớ tới con má lật đật qua, con định đi đâu đó?
- Con định đi coi mấy cái vụ đất đai. Nói rồi cô kín đáo nhìn sang bà dò xem
phản ứng của bà. Con xem coi xong chưa?
- Chậc! Đừng có lo làm quá?
- Má! Má chuyển khoản cho con chưa để con giao cho anh Thông làm giúp
con.
- Được rồi, lát nữa má đi chuyển tiền cho con, bao việc cứ giao cho thằng
Thông đừng làm ôm đồm nữa.
Châu thở phào nhẹ nhõm:
- Con nghe nói chú Ba cũng định làm giấy tờ căn nhà bên đó.
- Vậy sao?
- Dạ, hay là má cho tụi con cắt đất sang tên luôn cho rồi được không má, sẵn
con nhờ chị Hai con làm thủ tục luôn.
- Má chỉ sợ ba con rầy, ba má còn sống mà tụi con đã phân chia tài sản.
- Má! Giờ ba má phân chia mới đúng, của má cho ai thì tụi con nhận, không
dám cãi, cứ đâu đó rõ ràng, nay mai mạnh ai nấy làm rồi hỗ trợ cho nhau, để
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chung đụng ai cũng nghĩ không phải của riêng ai thì làm sao ra hết sức, vả lại
như vậy tụi con không ỷ y có má chống lưng mà làm không lo lỗ vốn.
- Con nói cũng phải!
- Tụi con có tính rồi, má cho con tiền, tụi con làm dự án này thì bên công ty
anh Thông sẽ giao cho chú Ba phụ trách, tụi con cũng không muốn để chú Ba
thiệt, dù sao chú cũng là út, chú hưởng phần đó cũng là đúng.
- Vợ chồng con tính vậy sao?
- Dạ, chú Ba giỏi lại năng nổ má cứ giao công ty cho chú Ba quản còn về
nhà cửa thì con xin ba má về ở với tụi con, dù sao anh Thông là con cả phải
phụng dưỡng cho ba má, vả lại má thương con hơn phải không.
Châu khéo léo nói ngọt rồi choàng tay ôm gối của bà thỏ thẻ, làm cho bà
Thủy cảm động mím môi cười. Mặc dù bà không có con gái nhưng thay vào đó
bà có đứa con dâu thật ngoan, luôn làm cho bà hài lòng.
Căn nhà lớn hôm nay vui hơn mọi ngày thường, vì cả gia đình đều tề tựu
đông đủ quanh mâm cơm. Bà Thủy cười luôn miệng:
- Đã lâu rồi các con không cùng ngồi ăn cơm với má.
Thông đáp:
- Tụi con bận rộn suốt ngày quên cả giờ giấc, nếu như má vui như vậy từ đây
tụi con sẽ cố gắng về nhà ăn cơm với ba má nhiều hơn.
Phú nói:
- Anh Hai nói đúng đó, em sẽ cố gắng về ăn cơm với ba má.
- Hai con làm ăn kiếm tiền ba không trách, có điều đừng quên gia đình
không nên. Người đàn bà nào cũng mong muốn người chồng luôn ở bên mình,
chia sẻ với mình, lúc xưa có làm gì ba cũng dành cho má con và các con một
ngay cuối tuần.
- Phải! Cứ đến chủ nhật là ba con ở nhà, ai gặp cũng không tiếp, ba con đưa
cả nhà đi chơi hay má tổ chức ăn uống rồi cả nhà cùng quây quần mâm cơm,
còn tụi con bây giờ thì chẳng có giờ giấc gì cả.
- Má à, công việc bây giờ đâu như ngày xưa, nếu như ta chậm trễ một chút là
xem như thua người ta, tụi con cũng đâu muốn như vậy.
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- Má biết nhưng tất cả đều do chúng ta sắp xếp, tiền bạc không làm nên tất
cả.
- Dạ vâng!
- Ừ, sẵn má cũng bàn luôn với tụi con, má định là sang tên nhà đất cho hai
con.
- Má tính sao tụi con nghe vậy.
- Việc ở công ty từ nay do anh Hai con quản lý, còn con thì coi phụ với anh
con, để nay mai anh con nó còn lo bên khách sạn.
Phú khẽ dạ rồi đáp:
- Con biết, giờ chị Hai đã có em bé, anh Hai sẽ còn bận rộn nhiều, má không
nói con cũng biết phải làm gì.
- Ít hôm nữa công ty Đại Lợi khánh thành, chi nhánh có mời gia đình mình
đến đó dự tiệc, tụi con cũng sắp xếp sang dự với họ, ta và bên đó làm ăn với
nhau bao lâu nay cũng khá thân thiết.
Trinh hớn hở nói:
- Vậy mai con phải đi may thêm cái áo để mặc. Chị Hai đi sắm đồ với em
không?
Châu đáp:
- Đi chung với thím để góp ý thì đi, chứ chị Hai không mua sắm đâu.
- Sao vậy?
- Áo chị mặc còn nhiều lắm, may thêm chỉ lãng phí nay mai bụng chị lớn
cũng bỏ.
Trinh tắt ngay nụ cười trên môi. Hừ! Mình cố gắng tỏ ra thân thiện với chị
ấy trước mặt má cũng không xong. Lúc nào cũng đem cái thai ra khoe khoan bỉ
mặt mình.
- Vả lại chị phải tiết kiệm để lo cho thằng nhóc của chị nữa.
Trinh khẽ nhếch môi xách mé:
- Xem ra chị chắc chắn con trai rồi sao?
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- Ừ, nghe nói có bầu con trai ít ốm nghén, chị thấy không bị ói mửa, thím Ba
cũng cố mà có một đứa đi.
Trinh gượng cười:
- Em cũng cố kiếm một đứa để được má cưng chứ.
Bà Thủy cười xòa:
- Có hay không thì đứa nào má cũng cưng.
Trinh quay đi nghĩ. Má nói vậy mà có phải vậy đâu, cái ý nghĩ ganh tỵ ấy
theo Trinh cho đến khi hai vợ chồng về đến phòng.
Phú bật người nằm xoài ra trên giường, sảng khoái kéo tay vợ ghì vào lòng
mình, mùi nước hoa gợi cảm của nàng thường dùng quyện lấy anh, khiến cho
anh thấy rạo rực ham muốn. Anh vùi đầu vào vùng ngực êm ái bềnh bồng của
nàng thì thào:
- Em đẹp quá!
Thế nhưng Trinh đã nhăn nhó xô chồng ra càu nhàu:
- Đừng mà!
Phú vẫn lăn xả vào mơn trớn vợ:
- Chiều anh đi, đã lâu rồi anh không ở gần em.
Trinh giận dỗi:
- Anh cũng biết là lâu sao?
- Em biết là anh lo làm ăn chứ có phải bỏ bê gì em đâu.
- Xì! Làm ăn! Có làm chứ có ăn đâu.
Thấy vợ hằn học, Phú lấy làm lạ hỏi:
- Em nói gì vậy?
- Không phải sao? Lúc nãy anh không nghe má nói à?
- Hử!
- Má nói làm giấy tờ chia đất đó.
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- Thì sao nào, má cho chúng ta đúng chủ quyền còn gì?
- Hừ! Chỉ cái nhà này thôi à? Anh không thấy nó không rộng bằng căn nhà
lớn bên đó sao, đã vậy nó lại quay mặt tiền ra con đường nhỏ, làm sao có giá trị
bằng căn nhà mặt tiền đại lộ đó, còn dự án khách sạn nữa, nay mai anh có phần
không? Không chứ gì, coi như phần tốt người ta dành hết, vợ chồng mình có gì?
Phú sửng sốt bật dậy nhìn vợ chăm chăm, anh nhíu mày về vẻ đanh đá trên
mặt cô. Sao cô ấy có thể nói ra những lời nhỏ nhen đến thế kia chứ!
- Anh nghĩ đi, anh cứ vô tư cắm đầu cắm cổ đi làm, còn lợi lộc thì anh chị
Hai hưởng, vợ chồng mình có gì chứ, đã thế nay mai chị Hai còn có em bé
không chừng bao nhiêu tài sản ba má đều dành hết cho anh ấy, hôm nọ anh xin
ba cho anh tham gia cổ đông bên Phước Thành ba nói không có tiền, ba bàn ra
còn dự án kinh doanh khách sạn của anh chị thì ba ủng hộ, trong khi em nghe
nói chuyện đất đai mặt bằng đang bị thưa kiện tùm lum lên.
- Ngọc Trinh! Phú quát lên khi thấy vợ càng nói càng hăng.
- Em chịu không nổi nữa, anh làm gì mà quát em, em nói không phải sao?
Vợ chồng người ta nay dự tiệc này, mai dự tiệc nọ, dung dăng dung dẻ hưởng
thụ, còn em thì sao, đêm nào cũng phải chờ anh về, phải chi anh làm cho riêng
mình thì em không nói, anh làm cho ai chứ danh không miếng cũng không.
- Đủ rồi! Anh không ngờ em lại nói ra những lời đó, anh em ruột thịt mà em
cũng nhỏ nhen phân biệt.
- Phải, em nhỏ nhen nên người ta mới được sung sướng, còn em thì chẳng có
gì.
- Em muốn đòi hỏi gì nữa! Em có thiếu thốn cái gì đâu! Em làm cho anh thật
tức giận, em tính toán cả với người trong nhà nếu như ba má nghe được thì sao?
- Em chỉ nói đúng sự thật thôi.
- Em im đi, hừ!
Nói rồi Phú bực dọc khoác chiếc áo bỏ ra ngoài sau khi đóng ầm cửa lại.
Trinh ấm ức bật khóc, đây là lần đầu tiên Phú quát cô, tại sao anh lại vô lý như
thế, cô nói có sai đâu, rõ ràng là người thân của anh không công bằng với vợ
chồng cô mà!
Phú rảo bước trên vỉa hè, không khí mát mẻ ngoài trời đã làm dịu lại phần
nào nỗi bực dọc trong anh.
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T

rinh thật quá đáng chưa bao giờ anh nghĩ Trinh lại có những so đo tính

toán nhỏ mọn dường ấy. Sao cô ấy lại có thể xúc phạm đến người thân của anh,
làm tổn hại tình cảm gia đình anh, cô ấy thật quá đáng. Cô ấy đã làm cho anh
thật khó chịu đúng là đàn bà!
- Anh Phú! Trinh đâu?
Phú quay lại, Lan đã đứng đối diện với anh trước một cửa hàng mỹ phẩm,
anh không nghĩ là mình đã đi được xa đến vậy, anh đã đến trước khu trung tâm
thương mại từ lúc nào, Lan lại hỏi:
- Xe đâu, anh định mua gì à?
- Ờ, tôi đi dạo!
Phú nhớ lại chuyện hôm nào anh ngập ngừng rồi hỏi:
- Cô đi mua sắm à?
- Vâng, nhưng chưa chọn được thứ mình thích.
- Chúng ta sang bên kia uống nước tôi mời Lan.
- Ừm!
Chờ cho Lan uống xong ngụm nước và đặt ly xuống bàn, Phú mới lên tiếng:
- Tôi đã định gặp cô mấy lần rồi mà không có cơ hội.
- Tôi... tôi muốn xin lỗi cô vì chuyện hôm đó quả thật là tôi đã hồ đồ... tôi...
tôi...
Lan gạt đi:
- Chuyện qua rồi, vả lại lỗi cũng không phải do anh, tôi đến ngủ ở nhà anh
mà mặc cả áo của Trinh không trách anh được, phòng thì lờ mờ tối, cỡ tôi cũng
lầm huống gì anh.
Phú thở phào nhẹ nhõm:
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- Nếu Lan nói vậy thì tôi mới yên tâm, thật ra bấy lâu nay tôi cứ áy náy.
- Vẫn nhớ đến chuyện đó à?
- Vâng!
Lan mỉm cười:
- Giờ thì anh yên tâm đi, tôi không để bụng chuyện đó đâu, nếu có thì chầu
nước này coi như xí xóa hết rồi.
- Cám ơn Lan.
- Thật ra hôm đó tôi buồn quá nên Trinh mới rủ tôi đến nhà tâm sự, chúng tôi
không nghĩ là anh lại về, lúc chưa lấy chồng tôi và Trinh vẫn hay ngủ chung
giường với nhau, nói thật nhé! Lúc Trinh lấy anh tôi rất ghét anh. Lan mỉm
cười. Tôi nghĩ anh đã cướp mất Trinh và phá hoại tình bạn của hai chúng tôi.
- Vậy sao? Phú khẽ cười, may là tôi không bị tạt axit.
- Phải! Tôi là người lành tính, nhưng giờ thì tôi rất ngưỡng mộ hai vợ chồng
anh, nghe Trinh nói anh là người chồng tốt, Trinh nó có được hạnh phúc tôi rất
mừng.
- Thế còn cô?
Lan nhếch môi cười buồn:
- Tôi không được may mắn như Trinh. Hạnh phúc không ai muốn cũng có
được! Tôi đã đeo đuổi chịu lụy nhưng nó vẫn vuột khỏi tay tôi.
- Người đàn ông nào không muốn nắm lấy cơ hội với Lan thì người đó thật
vô phước.
- Anh có cách an ủi thật dễ chịu, lâu rồi tôi không có được những giờ phút
thú vị như hôm nay, được đi dạo được trò chuyện với người đã lắng nghe và
cảm thông, nỗi buồn cũng vơi bớt phần nào cám ơn anh!
- Có gì đâu nếu được thì Lan cứ điện cho tôi, chúng ta cùng đi dạo và uống
nước.
- Thôi trời cũng khuya rồi, tôi không muốn anh bị Trinh cằn nhằn, ta về đi!
- Tôi đưa Lan về!
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Cả hai chia tay nhau với một chút bâng khuâng quyến luyến. Dường như có
một điều gì đó vừa len nhẹ vào tâm hồn mà cả hai không dám khẳng định, kể từ
hôm đó Phú thường hẹn Lan đi dạo, sau những ngày làm việc căng thẳng, ở bên
cô anh không phải nghe những lời cằn nhằn, những toan tính nhỏ nhen của vợ
và Lan thì không muốn nghĩ đến cái từ chồng của bạn, mà chỉ đến với Phú với
suy nghĩ chống chế là vì ngưỡng mộ, thời gian trôi qua cả hai đều không muốn
tự hỏi cái quan hệ mà họ đang có là gì, cho đến một hôm.
Đã một tuần nay Phú cứ mãi bận rộn vì công ty và cũng vì dự án xây khách
sạn của Thông bắt đầu khởi công. Anh và Thông cả hai anh em bù đầu vì công
việc sau khi tiễn xong người khách cuối ra về.
Thông vỗ vai Phú nói:
- Không nhờ em, anh chắc mệt, hai anh em đi uống cốc bia chứ!
- Ừ! Lâu quá hai anh em mình không đi với nhau.
- Công chuyện lúc này nhiều quá, có đôi lúc nghĩ nếu như chúng ta không
theo kịp ắt là sẽ trụ không vững, mai này công ty trông cậy vào em.
- Anh có thưa với ba rồi, em có năng lực hơn anh, để cho em quản lý công ty
tốt hơn.
- Anh đừng khiêm tốn.
- Biết mình biết ta dễ sống hơn, là anh em có gì mà phải nói khoác, anh
không thích bon chen, mộng của anh lúc xưa là được làm nghệ thuật tiếc là anh
không thực hiện được mơ ước của mình nay mai khách sạn đi vào hoạt động
anh để cho anh chị Hai em quản lý, còn anh thì dành thời gian để thực hiện ước
mơ của mình.
- May mà anh có chị Hai không như Trinh của em, chẳng biết làm gì, nếu cô
ấy như chị Hai thì em khỏe biết mấy.
- Chị Hai em nhiều tham vọng lắm nhưng anh em mình thì vẫn là anh em
anh không để tham vọng của cô ấy làm ảnh hưởng đến tình cảm chúng ta. Thôi
đi nào, hôm nay anh khao.
Phú cảm động khoác vai anh ra xe, đã lâu lắm rồi anh không thấy mình gần
gũi anh như lúc này, cái cảm giác thật ấm áp thân thiết. Đi uống xong Thông
còn ghé vào cửa hàng mua cho Châu hộp bánh nhân táo mà cô rất thích và anh
cũng không quên phần cho cô em dâu của mình.
- Cầm về cho Trinh.
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- Cám ơn anh Hai!
Phú vui vẻ cởi chiếc áo khoác vắt lên ghế căn nhà thật yên ắng, chắc có lẽ
Trinh đang ở trên phòng, anh khẽ mỉm cười rón rén bước nhẹ lên lầu đẩy cửa
phòng của hai vợ chồng, anh định dành cho Trinh sự bất ngờ và cô muốn chia
sẻ với anh niềm vui hôm nay.
- Hù!
Trinh đặt chiếc lược lên bàn cau mày quay lại cằn nhằn:
- Ngày nào cũng về giờ này!
Phú cười mơn, đưa hộp bánh cho vợ:
- Hôm nay anh bận bàn việc với anh Hai.
- Việc gì chứ?
- Thì việc... Chậc! Em hỏi làm gì em có biết gì đâu, anh Hai mua cho em đó.
- Sao tử tế vậy?
Phú chau mày vì câu nói gay gắt của Trinh.
- Anh đó, em đã nói bao lần rồi, anh làm cho nhiều vào, mà có hưởng được
gì đâu chuyện của ảnh thì để cho ảnh lo.
- Em đừng nói kỳ vậy, chuyện là chuyện chung chứ có riêng gì ai đâu, anh
thấy em lúc này có nhiều suy nghĩ lệch lạc quá.
- Tự vì em đứng ngoài nên thấy rõ hơn.
- Em thấy gì chứ?
- Thấy anh bị thiệt thòi, bị lợi dụng nay mai này cả cái gia sản này không có
tên anh đâu.
- Em đừng nghĩ ai cũng xấu như em.
- Anh! Trinh tức nghẹn lời vì câu mắng của chồng, cô không thấy sắc giận
đã hiện trên nét mặt Phú.
- Anh nói em xấu. Em xấu vì bênh vực quyền lợi cho chồng.
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- Anh không cần em bênh vực kiểu đó, gia đình anh không ai có những ý
nghĩ hơn thua như em, lúc nào em cũng so bì phàn nàn, em làm cho quan hệ anh
em sứt mẻ, anh không thích nghe những lời đại loại như thế nữa.
- Em chỉ nói sự thật thôi.
- Em ở không riết rồi đầu óc u ám, cho dù có thế thật thì sao? Anh chị Hai
cũng ra sức làm mới có, vả lại đây là việc chung và quyền của ba má, chúng ta
có gì mà đòi hỏi, em tự xem em đã làm được gì?
- Thì ra anh cho là em vô dụng. Phải! Em không làm được gì cả, anh coi
thường em, bản thân em là thế đó, sao lúc cưới em anh không nói rõ là anh
muốn cưới một người hữu dụng có tài, em thấy anh thua thiệt nên mới lên tiếng,
em không muốn anh chị mình lợi dụng chèn ép, anh nghĩ họ tốt với anh lắm sao
giả dối.
- Em thật quá đáng!
- Bởi vì gia đình anh đối xử ra sao với em nên em mới thế.
- Em im đi.
- Hừ! Lúc nào cũng chê bai em, coi thường em chính anh cũng thế, anh chưa
nói một câu công bằng với em.
- Đủ rồi Trinh!
Phú tức giận đóng sầm cửa lại xăm xăm bước ra khỏi nhà. Sao lúc nào cô ấy
cũng làm cho không khí gia đình trở nên nặng nề khi anh về nhà. Càng ngày anh
càng không muốn quay về đó, nó không còn là tổ ấm của anh nữa. Cái mệt làm
cho đầu óc anh căng ra. Bụng anh đói cồn cào vì cốc bia lúc nãy, cứ tưởng về
đến nhà thì được ngồi bên mâm cơm nóng hổi với sự chăm sóc dịu dàng của vợ,
nào ngờ! Phú thở dài chán chường hai chân anh đã mỏi, mà hai bên đường
chẳng có hàng quán nào.
- Anh phú! Xe đâu sao đi bộ ở đây vào giờ này?
- Lan đó à? May quá, cho anh đi nhờ ra quán cơm nào đó được không? Anh
đói rã rời rồi đây.
Tưởng phú đùa nhưng khi nhìn nét mặt của Phú, Lan biết là anh không đùa,
cô trao tay lái cho anh rồi lên yên ngồi sau lưng anh hỏi khẽ:
- Anh muốn đi đâu thì đi, trông anh ghê quá!
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Lan ngồi bên chậm rãi nhấp từng ngụm nhỏ ly nước cam và nhìn Phú ăn.
Với chiếc sơ mi màu mận chín trông anh càng phong nhã đẹp trai hơn, càng
nhìn anh Lan càng say đắm, sao anh ấy không là người đàn ông của mình nhỉ?
Nếu như điều đó thành hiện thực mình nguyện sẽ yêu anh ấy và không bao giờ
làm cho anh ấy buồn, cái sóng mũi cao cao ấy, cái đôi mắt như biết nói ấy, mỗi
lần anh ấy cười thì nó như cũng biết cười, mình thích nhất cái cách anh ấy nhìn
mình, cái ánh nhìn ấy cứ khiến cho mình khao khát được ngả vào lòng anh ấy,
vòng tay kia chắc là rất ấm và rắn rỏi, lồng ngực ấy chắc là rất êm ái và ngọt
ngào.
- Lan sao thế?
Phú chạm khẽ vào tay Lan làm cho Lan giật mình nhìn lại, cô bối rối vì
những ý nghĩ vừa nảy sinh trong đầu mình, nếu như anh ấy đọc được, mình
không biết chui vào đâu để trốn.
- Em... ơ... không!
- Thấy Lan cứ ngẩn ra, ngồi nhìn anh ăn chắc là chán lắm phải không?
- Ờ không! Trái lại là khác, sao Trinh lại để cho anh đói như vậy?
Nghe nhắc đến vợ mặt Phú xầm tối, anh nói sang chuyện khác:
- Tối nay Lan không bận gì chứ!
- Ừm! Lúc nãy em đi loanh quanh ở nhà buồn quá, ba má đi du lịch tuần sau
mới về. Căn nhà chỉ có mình em, hay là anh đến nhà em...
Lan buột miệng nói rồi mới thấy má mình bừng nóng, thế nhưng Phú đã gật
đầu nhận lời:
- Cũng được em pha cà phê cho anh nhé, nghe nói em khéo chuyện nấu
nướng lắm.
- Cũng tàm tạm thôi, tiếc là anh đã ăn cơm rồi, thôi thì uống cà phê cũng
được.
Căn nhà tuy nhỏ nhưng lại rất khang trang, Phú nhìn quanh rồi buột miệng
khen:
- Người thiết kế căn nhà này rất khéo, hôm nào giới thiệu cho anh với.
- Anh chế nhạo em đó à, là em trang trí đó.
- Vây sao? Phú ngạc nhiên kêu lên.
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- Em xem trong sách rồi mới chọn ra cái gì phù hợp với nhà của mình rồi
mới bắt chước làm theo, xem như ăn cắp mỗi thứ một chút.
- Em khéo thật!
Lan đặt ly cà phê thơm phức lên bàn rồi mời Phú.
- Cà phê này chú em gởi đem từ Ban Mê về, ba em rất hay uống cà phê nên
nhà lúc nào cũng có sẵn.
- Thơm quá, ở nhà anh chỉ được uống cà phê bột, mặc dù tiện lợi nhưng
không bì được với loại cà phê pha phin này.
- Ba em cũng nói thế, ba nói cà phê phin pha với sữa đặc có đường là ngon
nhất, đôi lúc má em mua cà phê bột cho ba, nhưng ba không uống, ba chê nó
nhạt nhẽo, loại cà phê này là do chú em pha chế, ba nói nó là loại cà phê cứt
chồn, chỉ có người trong gia đình chú mới cho.
- Anh có nghe nói về loại cà phê này lúc xưa nhưng không rõ lắm.
- Ba nói nó là loại cà phê được chồn ăn rồi đi ra, em nghĩ chắc là ba nói đùa.
Phú bật cười:
- Anh thua! Có lẽ điều này anh phải tìm giới chuyên môn để hỏi.
- Em rất thích nghiên cứu về thế giới ẩm thực, rất tiếc là em không có thời
gian và điều kiện, nên chỉ quanh quẩn ở các phố ăn uống trong nội thành.
- Vậy thì sau này nếu gặp món gì lạ và ngon anh sẽ mời em đến thử.
- Chắc nhé, nếu mai này em nổi tiếng làm một chuyên gia về ẩm thực thì tên
anh sẽ được ghi cạnh tên em.
- Hân hạnh! Có điều anh không ăn được các món mắm.
- Em sẽ tìm cách để anh bỏ đi cách nghĩ đó!
- Hy vọng thế!
- Đêm nay uống cà phê với anh, có lẽ em sẽ thức trắng tới sáng.
- Anh sẽ thức cùng em.
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Lan ngẩng lên nhìn Phú, ánh mắt của cô làm cho Phú không kềm lòng được,
bất chợt anh kéo cô vào lòng và đặt nhanh nụ hôn lên đôi môi đang rực lửa đam
mê của cô.
Cả hai buông nhau ra và ngồi lặng bên nhau một lúc thật lâu. Như muốn để
cho cái cảm xúc vừa đến hình thành rõ ràng trong họ.
- Em không hiểu sao khi gặp anh em luôn muốn được anh chú ý.
Lan thì thào nói khi dựa vào lồng ngực rắn chắc của anh. Cô cảm nhận được
làn da nóng ấm của anh sau làn áo sơ mi, có một khao khát cứ thôi thúc cô được
áp mặt mình vào làn da ấm áp đó, được cọ xát được vuốt ve và đươc thử
nghiệm.
- Anh...!
Tiếng gọi mượt như nhung của Lan như một sự gọi mời nồng nhiệt, Lan đã
khơi dậy sự thèm muốn trong anh một cách kỳ diệu, thân thể mềm mại của cô
áp sát vào anh, anh nhận rõ đôi gò ngực căng tròn trịa của cô đang cố thoát khỏi
làn vải mỏng, anh bế thốc cô lên và đi vào trong... lần đầu tiên anh không về
nhà, không bởi vì một lý do chính đáng nào!
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