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êm nay, trăng rất sáng. Ánh trăng lan tràn trong bầu không gian tĩnh

mịch. Từng làn gió đêm mát lành khẽ nhảy múa xung quanh những khóm hoa
dạ hương, cuốn lấy hương thơm ngào ngạt của chúng hòa vào cảnh đêm như
mộng ảo.
Người ta có câu “tức cảnh sinh tình”. Cảnh đẹp sẽ khiến lòng người nảy sinh
tình ý, từ đó mà đem lòng say đắm.
Trong khung cảnh huyễn hoặc đó, dáng vẻ của hai người xuất hiện vô cùng
ám muội. Bóng hình cô gái và chàng trai in xuống nền cỏ rậm rạp dưới ánh
trăng huyền diệu, không khỏi làm cho người ta nghĩ ngay đến một câu chuyện
tình yêu lãng mạn lúc đêm khuya.
Thân hình cao lớn như pho tượng của chàng trai ôm gọn lấy cơ thể nhỏ bé
mong manh như giọt sương đêm của cô gái, quyến luyến hương hoa vương trên
đôi môi mềm. Vũ Uy từ từ rời khỏi đôi môi của Tuệ Anh, lại bị một phen ngỡ
ngàng.
Ánh trăng trên cao rơi xuống gương mặt đang ửng hồng, làn da trắng nõn
của cô tỏa ra thứ ánh sáng mông lung, diệu kỳ, đẹp đến đắm say lòngngười. Đôi
mắt trong suốt như thủy tinh đang mở to nhìn anh, không giấu nổi sự kinh ngạc.
- Tại sao anh làm vậy?
Hơi thở dịu dàng có phần gấp gáp mang theo sự dịu ngọt làm Vũ Uy không
thể chế ngự được cảm xúc lạ lùng đang xâm chiếm. Một lần nữa, anh cúi xuống
ngậm lấy đôi môi kia, nhanh chóng thâm nhập vào bên trong tìm kiếm thứ mềm
mại trong khuôn miệng nhỏ nhắn.
Tuệ Anh chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ thấy trái tim trong lồng ngực
đang đập những nhịp loạn lạc. Hơi thở nam tính của Vũ Uy tràn cả vào khí
quản, môi anh miết vào môi cô một cách vội vã và mạnh mẽ. Bên trong khoang
miệng đang có một sự hỗn loạn, dường như anh muốn cướp lấy hết tất cả không
khí nơi cô.
Cô cố vùng vẫy theo bản năng, nhưng bị anh ôm càng chặt. Cô cố tránh né
sức dụ hoặc của đôi môi, nhưng vẫn không tài nào thoát khỏi sự khống chế của
anh, đành bất lực đón nhận.
Lần đầu anh hôn cô, chỉ là sự tiếp xúc bên ngoài, nhẹ vơi như chuồn chuồn
đậu mặt nước để lại dư âm dịu êm, thế nhưng cũng đủ khiến cánh môi cô tê dại,
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tim nhung nhớ mãi không nguôi. Lần này là một nụ hôn thật sâu, thật dài, thật
cuồng nhiệt. Lồng ngực cô muốn vỡ tung, hoàn toàn bị cuốn vào dòng xoáy bất
tận do anh tạo ra.
Trong lúc đang quay cuồng bởi nụ hôn đầy chiếm hữu, cô cảm nhận bàn tay
nóng bỏng của anh di chuyển trên cơ thể mình. Ngực cô bị anh xâm lấn, dồn
dập và mạnh bạo. Cô muốn ngăn cản nhưng vô ích, sức lực của cô hoàn toàn bị
từng đợt khoái cảm thao túng. Không dừng ở đó, bàn tay anh bắt đầu lần xuống
dưới, không hề kiêng dè kéo tà váy của cô lên cao. Cô hốt hoảng chặn đứng
cánh tay anh, cố gắng thì thào trong hơi thở.
- Đừng…
Con người này bị làm sao vậy? Không say mà hành động chẳng khác gì mất
hết lí trí, không phân biệt được đây là đâu và đang ở trong hoàn cảnh nào sao?
Cô không hiểu nổi nữa.
Thế nhưng, chưa kịp nói đến chữ thứ hai thì ngay cả hơi thở cũng bị anh
nuốt mất, tay vẫn ngang nhiên tiến vào trong tà váy. Cô bất giác hồi tưởng lại
cái cảm giác đau đớn khi đó. Lần đầu của cô thật sự là đau thấu trời. Nhưng nỗi
đau trong tim thì còn lớn hơn gấp vạn lần. Lỡ như anh lại buột miệng gọi tên
người con gái khác, liệu con tim cô có chịu đựng thêm được một lần tổn thương
nữa hay không?
Nghĩ đến đây, đầu lông mày của Tuệ Anh nhíu lại. Cô dùng hết sức bình
sinh để đẩy mạnh thân thể đang ghì chặt lấy mình ra. Thở hổn hển nhìn anh, đau
khổ nói.
- Tôi không phải là Quyên.
Trông biểu hiện của cô, dường như nó thể hiện là anh đang ép uổng cô vậy.
Điều đó khiến anh thật sự tức tối, khó chịu mà buột miệng, cũng chẳng suy nghĩ
là nó sẽ khiến cho người con gái kia chết lặng.
- Không sao, đàn ông có thể làm tình với người phụ nữ mà họ không yêu.
Thật không thể tha thứ. Lần trước anh ta say cô không tính toán, lần này rõ
ràng là đang tỉnh táo. Còn có thể nói một câu như đánh chết lòng tự trọng của
cô. Câu nói này còn đau đớn hơn một chữ “Quyên” mà anh ta thốt ra. Dường
như không thể kìm nén được sự uất ức trong lòng thêm nữa, Tuệ Anh vung tay.
CHÁT!
Một cái tát thẳng vào bên má trái của Vũ Uy, anh trợn trừng mắt kinh ngạc.
Cô ta vừa tát anh? Chưa có một ai dám tát anh, vậy mà loại người thấp hèn
như cô ta dám tát anh? Cặp mắt màu hổ phách long lên tức giận.
- Cô dám - Anh gằn giọng.
Tuệ Anh cố nuốt nước mắt vào trong, nhưng cơ thể vẫn còn đang run lên.
- Anh… Vô liêm sỉ!
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Vũ Uy cười lạnh. Chẳng qua là một ả gái bao cao cấp, được đổi đời cũng là
nhờ dâng cơ thể mình cho những thằng đàn ông. Vậy mà làm như trong sạch
lắm. Anh khinh rẻ nhất những kẻ sống với bộ mặt giả tạo. Toàn thân đầy nhơ
bẩn nhưng lại luôn cho mình sạch sẽ.
Anh tiến lại gần như muốn nuốt chửng lấy Tuệ Anh. Cô bất giác lùi lại phía
sau, chẳng may vấp phải hòn đá, cả cơ thể yếu ớt đổ ập xuống nền cỏ mềm mịn
ướt sương. Thân hình lừng lững của Vũ Uy đứng trước mặt cô, cái bóng to lớn
trùm lên toàn bộ thân hình nhỏ bé khiến cô sợ hãi. Ánh mắt anh lóe lên tia khinh
miệt, tim cô vì thế mà đau nhói khôn cùng. Bất ngờ bàn tay như gọng kìm giơ
lên bóp chăt lấy chiếc cằm nhỏ nhắn, buông lời nhục mạ.
- Sao? Chỉ có Phạm Tùng mới được chạm vào cô sao? Vậy thì tôi mua cô
một đêm, phải hầu hạ tôi cho thật tốt.
Tuệ Anh chưa thoát ra khỏi sự bàng hoàng đã bị Vũ Uy dùng sức ghì chặt
xuống thảm cỏ. Cô cố chấp phản kháng thì bàn tay to lớn đã tóm gọn lấy cổ tay
cô, ghim lên trên đỉnh đầu. Anh cúi rạp người xuống cắn nuốt bờ môi đang run
rẩy. Không giống như nụ hôn đầy say đắm ban nãy, đây là nụ hôn nghiệt ngã
làm cô đau đớn. Tuệ Anh dùng sức lên hàm răng, cắn mạnh. Vị máu tanh nồng
tràn ra.
Sự đau buốt khiến Vũ Uy phải thu người lại. Anh ôm lấy khuôn miệng, cảm
nhận được mùi máu nơi đầu lưỡi. Thừa cơ hội, Tuệ Anh vùng ra và chạy mất.
- Chết tiệt!
Vũ Uy nhìn theo bóng dáng hoảng hốt bỏ chạy của người con gái, trong lòng
vô cùng bức bối, nhưng trên hết đó là cảm giác hoang mang khó tả.
Tuệ Anh cứ chạy mãi, chạy mãi. Cô muốn chạy trốn khỏi người đàn ông tàn
khốc này. Nước mắt lại không ngừng tuôn rơi. Tại sao lại đối xử với cô như
thế? Tại sao luôn vì người đàn ông này mà phải rơi lệ?
Nỗi đau như xé tan lòng cô không chút thương tiếc. Từng lời nói của anh cào
nát trái tim cô, cứ một vệt lại thêm một vệt. Cảm giác tuyệt vọng đến cùng cực.
Yêu người đàn ông không yêu mình thật sự rất đau. Rất đau.
Cứ nghĩ rằng, hết ngày hôm nay thôi, những gì còn sót lại của tình yêu lặng
lẽ này, là những khoảnh khắc ngọt ngào với người đàn ông cô thầm yêu. Để sau
này, cô có thể mỉm cười mà nhớ lại một mối tình theo cô đến cuối cuộc đời.
Nhưng giờ đây, cô lại cảm thấy sợ hãi cái tình yêu từng đâm chồi mọc rễ trong
trái tim mình. Vì nó, cô đã bị tổn thương quá nhiều, đến mức không còn có thể
chịu đựng được nữa.
Cô muốn tự tay nhổ bật rễ cây đã ăn sâu trong tim mình bao nhiêu năm nay.
Nhưng nó đã bám tới tận nơi sâu thẳm nhất, tưởng như nếu bứt được nó ra, thì
trái tim cô cũng chẳng còn nguyên vẹn. Nếu vậy, chỉ còn cách đóng băng nó. Cô
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sẽ không để cho bản thân mình phải tổn thương nữa. Nhưng sao nước mắt vẫn
cứ rơi mãi không ngừng. Phải khóc bao nhiêu nữa thì lệ mới thôi rơi?
Cô ngẩng đầu lên, bắt gặp bầu trời đêm hiền hòa. Những ngôi sao trên trời
như đang nhìn cô thổn thức. Một cơn gió nhẹ thoảng qua, hong khô vệt nước
mắt. Bất chợt một bài hát buồn phát ra từ một nơi nào đó, vẳng lại bên tai cô.
“Cơn gió khẽ rung cánh cửa sổ.
Và bên ngoài căn phòng nhỏ của em.
Những vì sao giăng kín bầu trời, tỏa sáng lấp lánh.
Nhiều vô kể…
Những vì sao bảo vệ cho em.
Cho con người đang rất mệt mỏi này.
Chúng lau khô những dòng nước mắt vốn ẩn sâu bên trong.
“Đừng buồn nhé!”
Chúng ôm chặt lấy em vỗ về, an ủi.
Mặc dù em đã kiệt sức với những điều em mãi không thể đạt được.
Mặc dù nước mắt làm nhòe đi ánh nhìn của em.
Em vẫn sẽ mỉm cười trước tình yêu của mình.
Tình yêu mà em không thể có được.
Mặc dù khoảng thời gian hạnh phúc của anh và em rất ngắn ngủi.
Em vẫn trân trọng cất giấu chúng vào sâu trong tim mình.
Mãi mãi…
Chỉ duy nhất hôm nay thôi.
Rồi em sẽ không để cho mình bật khóc lần nữa.
Dù cho nước mắt đã ngấn đầy đôi mắt.
Em muốn mỉm cười như những vì sao kia.
Muốn giữ mãi những giây phút hạnh phúc của mình.
Thật sâu trong tim…
Giống như những vì sao ấy.
Mãi mãi…”
Tuệ Anh cứ lặng lẽ đi trong đêm. Nước mắt vẫn chưa thể ngừng rơi. Gạt đi
một giọt, một giọt khác lại tới. Rồi cô cũng để mặc cho chúng thi nhau rớt
xuống gò má nhạt nhòa.
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Một chiếc ô tô đằng xa đi theo cô từ khi rời “Biệt thự mùa hè” đến tận bây
giờ. Đôi mắt người đàn ông trong xe ánh lên nét buồn bã khi thấy dáng vẻ tiều
tụy đến đáng thương của người con gái kia. Váy áo cô xộc xệch, mái tóc hơi rối
bời theo làn gió, thất thểu đi môt cách vô định. Gương mặt từ lúc đó đến giờ vẫn
ướt nhòa nước mắt.
Đình Trung nhớ lại cái ngày đầu tiên anh gặp Tuệ Anh, một cô gái trẻ tuổi,
mộc mạc và giản dị. Cô không giống với những cô gái trang điểm và ăn vận cầu
kỳ khác, ở cô toát lên vẻ đẹp tự nhiên và khí chất hơn người. Nhất là đôi mắt
tinh anh biết nói ấy, anh đã bị hút hồn ngay khoảnh khắc đầu tiên.
Thế nhưng sau này biết được thân thế của cô, lòng anh không khỏi bang
hoàng. Một cô gái đầy tài năng và trí tuệ như thế, tại sao phải làm công việc
này? Có phải do bị ép buộc?
Đình Trung đã từng nghĩ thế, nhưng thực sự không phải. Những tấm hình
chụp cô và Phạm Tùng không hề có sự cưỡng ép, hơn nữa còn rất thân mật.
Thấm thoát đã năm năm trôi qua, anh cứ lặng lẽ quan sát cô, dõi theo cô như
thế, càng ngày càng bị say đắm. Chưa có người con gái nào toát lên vẻ đẹp từ
nội tâm sâu sắc đến vậy. Cô thông minh, tài hoa và mạnh mẽ. Ở cô có một sức
hấp dẫn vô hình không thể cưỡng lại. Khi cô từ salon bước ra, anh đã khẳng
định điều đó một lần nữa. Nhìn người con gái mang dáng dấp như nữ thần mặt
trăng, phiêu diêu thoát tục, tim anh không khỏi đập loạn nhịp. Nhưng sự mến
mộ của anh đối với cô chỉ dám giữ trong lòng. Bởi vì, anh cho rằng cô yêu
người đàn ông bao dưỡng mình.
Nhưng đến hôm nay thì anh đã biết mình hoàn toàn nhầm lẫn. Người cô ấy
yêu không phải ai khác, chính là Vũ Uy, vị tổng giám đốc quyền cao chức trọng
của anh.
Lòng anh cảm thấy xót xa thay cho cô. Yêu một người đàn ông lạnh lung
như thế là điều đau khổ nhất. Bởi vì anh biết, Vũ Uy chỉ quan tâm tới một người
con gái duy nhất là Đỗ Thục Quyên. Cho đến khi vô tình chứng kiến cảnh tượng
trong khu vườn ở biệt thự, trái tim anh như bị giằng xé, hận không thể kéo cô ra
khỏi sự nhẫn tâm của ngài ấy. Rồi lại thấy cô như một linh hồn lạc lõng cứ đi
mãi trong đêm, muốn lại gần nhưng không thể, chỉ dám âm thầm dõi theo.
Tuệ Anh không về biệt thự của Vũ Uy mà về ngôi nhà của mình, khi chỉ còn
cách vài bước chân thì mất hết sức lực quỵ xuống. Đình Trung lo lắng định chạy
lại thì bất chợt, một người đàn ông khác đã đi đến gần đỡ lấy cô. Thấy vậy, anh
lẳng lặng rời đi. Dù sao cô ấy cũng đã về tới nhà an toàn.
- Tuệ… Cậu đang khóc đấy ư?
Hải Đăng ngây ngẩn trước những giọt nước mắt lăn nhẹ trên gò mà nhợt nhạt
của Tuệ Anh. Từ khi quen biết, đây là lần đầu tiên anh chứng kiến dáng điệu
yếu đuối này của cô.
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Tuệ Anh thấy Hải Đăng đứng đó thì hơi bất ngờ, lấy tay gạt đi nước mắt,
mệt mỏi đứng dậy.
- Mình không sao. Cậu tìm mình có chuyện gì?
- Cậu thế này mà bảo không sao. Hắn ta đã làm gì cậu?
Hải Đăng ái ngại nhìn Tuệ Anh, gương mặt lúc trước còn xinh đẹp yêu kiều
là thế, giờ đã bị nước mắt làm cho nhạt nhòa, tiều tụy. Đôi mắt mọng nước sưng
đỏ này, có lẽ là đã khóc rất lâu rồi.
- Cậu đến hỏi quan hệ giữa mình và Vũ Uy có phải không? - Tuệ Anh nặng
nhọc cất lời.
- Mình… - Hải Đăng bối rối, cô đã hỏi trúng điều mà anh đang thắc mắc.
- Mình và anh ta không có quan hệ gì cả. Cậu yên tâm - Làn mi mỏng cụp
xuống, dường như muốn trốn tránh. Rồi cô bất ngờ nhìn thẳng vào Hải Đặng Còn nữa, nếu cậu yêu Quyên thì hãy để cô ấy được lựa chọn. Đừng kéo cô ấy
vào vòng thù hận của đàn ông các người.
Chẳng chút chần chừ, Tuệ Anh đi lướt qua anh, bỏ lại Hải Đăng với vẻ mặt ủ
rũ. Anh vốn là người thông minh, anh cũng đã đoán được ý đồ của người đàn
ông tên Vũ Uy đó. Chỉ là muốn gặp Tuệ Anh để xác thực. Quả nhiên, đúng như
anh nghĩ. Ngày hôm nay, anh đã phát hiện một điều, rằng trái tim của Thục
Quyên đã hoàn toàn không còn chỗ cho anh nữa.
Hải Đăng đang trên đường trở về nhà. Trong lòng anh là một mớ cảm xúc
hỗn độn. Suốt trên quãng đường đi, anh không ngừng suy nghĩ về lời nói của
Tuệ Anh.
Cô ấy từng nói, hận thù chỉ làm cho tất cả bị tổn thương.
Đúng vậy. Tuệ Anh luôn luôn đúng. Anh cảm thấy vết thương trong lòng
tưởng như đã chai sạn, giờ đây lại toác ra khi nhìn thấy nét mặt ảm đạm của
Thục Quyên hôm nay. Cả quãng đường đưa cô về, anh có thể nhận ra cô đang
cố không khóc trước mặt anh. Nhưng Thục Quyên che giấu cảm xúc rất dở, tất
cả sự đau buồn của cô đều thể hiện ra hết bên ngoài. Đến lúc này, anh nhận ra
rằng: Người đàn ông đó đã hoàn toàn thay thế hình ảnh của anh trong trái tim
cô.
Lẽ nào anh nên buông tay Thục Quyên một lần nữa? Cô ấy là một cô gái
ngây thơ và trong sáng. Cô ấy không đáng bị tổn thương, không đáng bị cuốn
vào vòng thù hận giữa anh và hắn.
Tuệ Anh lê những bước chân nặng như chì vào nhà, cảm thấy cả cơ thể kiệt
sức. Nhưng cô vẫn cố đi tới căn phòng bí mật, nhẹ nhàng mở cửa bước vào và
tiến lại gần bức tranh treo ở giữa phòng. Đường nét trên khuôn mặt thân thuộc
hiện ra trên trang giấy trắng, chân thực đến mức cảm giác anh đang hiện hữu
trước mặt cô, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cô. Tất cả đều hiển hiện trong tâm trí
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một cách rõ ràng. Từ nụ hôn đầu tiên cho đến ngày hôm nay, từ những niềm vui
cho đến giọt nước mắt, từ hy vọng cho đến sợ hãi. Người đàn ông này đã cho cô
biết thế nào là hạnh phúc nhỏ nhoi, thế nào là đau đến xé lòng. Cuối cùng, anh
phóng một mũi tên đâm xuyên thủng những giấc mơ và làm trái tim cô tan vỡ.
Có lẽ, đã đến lúc phải chấm dứt những chuỗi đau thương này.
Cô châm một mồi lửa, ánh lửa sáng rực một căn phòng. Trước mắt cô, bức
tranh từ từ bốc cháy, từng đường nét trên giấy bị lửa thiêu rụi thành đống tro
tàn, bay vật vờ giữa không trung. Nước mắt đã ngừng rơi, lại một lần nữa đua
nhau trào ra khỏi khóe mắt. Ngọn lửa phả những hơi nóng rực vào người cô,
phả vào tận trái tim không chút sinh khí. Cô tự nhủ với lòng, sau ngày hôm nay,
tất cả đều sẽ hóa tro tàn.
Tại quán cà phê La Ciel.
Hai cô gái đang ngồi đối diện với nhau, một người xinh đẹp rạng rỡ như ánh
bình minh, một người trầm tĩnh hiền hòa như vầng trăng thanh tịnh. Nhưng
gương mặt mỗi người đều chất chứa ưu tư.
- Quyên, cậu muốn nói gì thì cứ nói đi. Không cần e ngại - Thấy Thục Quyên
im lặng hồi lâu, Tuệ Anh chủ động cất lời.
- Mình chỉ muốn biết… Cậu và Uy là… - Thục Quyên rõ ràng là đang vô
cùng lúng túng. Đôi mắt nâu tròn cụp xuống, bàn tay nhỏ nhắn đan chặt vào
nhau.
- Cậu còn quan tâm đến Vũ Uy phải không? - Tuệ Anh tất nhiên hiểu Thục
Quyên đang thắc mắc gì trong lòng. Nhưng cô không trả lời ngay vào vấn đề.
- Mình… - Thục Quyên càng tỏ ra bối rối.
- Mình chỉ nói thế này. Hãy lắng nghe tiếng lòng của cậu. Còn nữa, mình và
anh ta không có một chút liên quan nào cả. Đó chỉ là một vở kịch để khiến cậu
nhận ra tình cảm thực sự của mình thôi - Tuệ Anh nói liền một mạch rồi đứng
dậy chào tạm biệt - Mình có việc phải về trước, lần khác chúng ta nói chuyện
tiếp nhé.
Dường như cô đang muốn che giấu những đớn đau vẫn còn để lại dư âm
trong lòng bằng cách trốn tránh.
Ông trời cũng thật trêu người. Cô ấy thì có tình yêu của anh ta quá dễ dàng,
còn cô thì chật vật đau khổ. Cô không muốn liên quan thêm bất cứ điều gì về
con người đó nữa, cũng không muốn bản thân bị kéo vào cái vòng tròn tình ái
luẩn quẩn, thù hận luân hồi. Cô chỉ muốn có một cuộc sống yên bình, đời cô đã
có quá nhiều sóng gió rồi.
Còn lại một mình, Thục Quyên bị lời nói của Tuệ Anh làm cho thẫn thờ. Cô
khẽ nhắm mắt lại, mùi hương hoa oải hương lan trong không khí thật dễ chịu.
Bất chợt, tâm trí cô hiện lên gương mặt anh tuấn quen thuộc, đôi mắt màu hổ
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phách ánh lên những tia dịu dàng làm trái tim trong lồng ngực thổn thức. Cô
choàng mở mắt, đặt tay lên ngực trái, ánh mắt dao động không ngừng.
Một khoảng thời gian trôi qua, Thục Quyên lấy điện thoai di động gọi cho
một người. Khi giọng nói trầm ấm phía bên kia vang lên, đôi mắt cô cụp xuống
không giấu nổi nét buồn bã xen lẫn day dứt. Cô ngập ngừng lên tiếng.
- Đăng, em có chuyện cần nói với anh.
Tại tổng công ty Hoàn Vũ.
Vũ Uy đang làm việc thì một bóng hình quen thuộc ngập ngừng nép sau
cánh cửa khiến anh chú ý. Anh nhận ra ngay người con gái anh hằng mong chờ
sẽ quay về bên anh, vội vàng đứng dậy.
- Quyên - Vũ Uy vui mừng gọi tên cô. Anh không nghĩ là cô sẽ đến nhanh
như thế, hơn cả dự kiến của anh. Như vậy có nghĩa là cô vẫn còn rất yêu anh.
Thục Quyên nghe thấy tiếng anh gọi tên mình vô cùng dịu dàng, không kìm
được nước mắt. Bộ dạng như một cô bé đang phải nhận hình phạt, bối rối không
nói thành lời.
- Uy, em…
- Lại đây - Vũ Uy đưa vòng tay rộng lớn hướng về phía Thục Quyên, trìu
mến nói.
Chỉ chờ có thế, Thục Quyên như chú chim nhỏ sà vào lòng anh, ở trong vòng
tay anh mà nức nở. Thực tế là, cô rất nhớ vòng tay vững chãi này, cả hơi thở ấm
áp lan tỏa nơi lồng ngực anh. Nhớ rất nhiều dù ở bên cạnh cô là Hải Đăng, mối
tình đầu của cô. Cho đến khi cảm giác mất anh ập đến, cô mới nhận ra tình yêu
với Hải Đăng chỉ là dĩ vãng đã xa từ lâu, người đàn ông này mới là người cô
yêu thực sự.
- Em đến nhanh hơn là anh nghĩ đấy - Vũ Uy âu yếm lâu đi giọt nước mắt
của Thục Quyên, thì thầm.
Cô ngước đôi mắt ngây thơ mọng nước nhìn anh nói.
- Là Tuệ, cô ấy nói em hãy lắng nghe tiếng lòng của mình. Và em đã không
thể kìm chế được mà chạy ngay đến đây.
Là Tuệ Anh sao? Đáy mắt Vũ Uy hơi gợn nhẹ.
Chiếu tối.
Sau khi đưa Thục Quyên về, Vũ Uy cũng về biệt thự của mình. Lúc bước
vào nhà, mùi hương quen thuộc thoảng tới. Anh vô thức ngó vào bếp, chỉ là một
màn tối đen. Anh tự cười giễu, định tìm thứ gì ở trong đó? Cô ta đã rời khỏi đây
rồi. Bỗng chốc lòng anh có cảm giác trống trải. Những chậu hoa giọt tuyết vẫn
còn đó, tại sao sự lạnh lẽo của căn nhà đã quay trở lại nhanh đến như vậy?
www.vuilen.com

87

Tác giả: Nguyệt Cát

YOU ARE MY SOULMATE

Vũ Uy gạt đi những cảm giác kỳ lạ, đi vào phòng tắm. Quyên đã quay về bên
anh rồi, anh phải gột bỏ những cảm xúc kỳ lạ với cô gái kia. Giờ đây, cô ta
không liên quan gì đến anh nữa.
À, vẫn chưa. Cô ta còn có một giao ước từ anh. Vậy mà bỏ đi dễ dàng vậy
sao? Có lẽ tối hôm qua, anh đã làm cho cô sợ hãi.
Đứng dưới làn nước ấm, anh nhớ lại chuyện đó, không hiểu nổi tại sao bản
thân có thể mất tự chủ đến thế. Anh cắn mu bàn tay, nhắm mắt nghĩ ngợi. Trong
đầu thấp thoáng hình ảnh người con gái với dáng vẻ huyễn hoặc dưới ánh trăng,
từ ánh mắt đến làn môi thật khiến anh si mê. Cơ thể Vũ Uy lại bắt đầu nóng lên.
Anh tức tối chỉnh sang chế độ nước lạnh, miệng lẩm nhẩm như đọc bùa chú.
“Chết tiệt! Thứ cảm xúc đáng chết. Chỉ là thoáng qua mà thôi!”
Sau khi bảo đảm cái đầu đã nguội hẳn, anh mới chịu ra khỏi phòng tắm. Vũ
Uy tới phòng làm việc như thường lệ. Bước tới sảnh, anh bất giác hướng về căn
phòng ngủ phụ đằng xa. Đó là nơi Tuệ Anh ở trong thời gian qua. Như có một
sức hút vô hình, anh tiến lại và mở cửa. Một mùi hương khác lạ đi thẳng vào
khứu giác, thanh khiết mà dịu nhẹ. Mùi hương trên cơ thể của Tuệ Anh, cái
hương thơm này hôm đó đã làm anh quẫn trí mà mất tự chủ. Sao lại có thể khiến
người ta ngây ngất đến thế?
Anh nhìn quanh, thấy mọi thứ trống trơn và y nguyên như chưa từng có ai ở
trước đó. Có lẽ khi anh đi vắng cô đã dọn khỏi đây. Người đã đi rồi, chỉ còn mùi
hương vương lại trong không gian quạnh vắng.
Một tờ giấy trắng tinh rớt lại nơi góc phòng khiến anh chú ý. Tò mò, anh lại
gần nhặt lên xem. Một bức tranh vẽ dáng lưng của một người đàn ông đang
đứng trước khung kính in nền trời mênh mông rất gợi cảm xúc, dưới bức tranh
đề chữ “You are my Soulmate”. Lẽ nào, đây là người đàn ông trong lòng Tuệ
Anh?
Nghĩ đến đây, tròng mắt màu hổ phách thu lại, thêm một cảm giác lạ lung
khác xâm chiếm. Nhưng Vũ Uy nhất thời không biết gọi tên nó là gì, chỉ biết
rằng, nó làm anh bức bối.

Chương 12
Tuổi Thơ Không Êm Đềm

M

ột khoảng thời gian không lâu qua đi, Tuệ Anh dường như lao vào công

việc không biết mệt mỏi. Cô làm mọi lúc, mọi nơi và mọi thứ có thể. Đồng
nghiệp nói cô đang trong giai đoạn cuồng công việc. Nhưng chẳng ai hiểu, cô
đang cố chạy trốn những thứ bản thân mình không muốn nghĩ đến. Phải làm
việc thật nhiều, phải suy nghĩ thật nhiều để không có thời gian bất chợt nhớ lại
những gì đã qua, dù chỉ là một giây.
www.vuilen.com

88

Tác giả: Nguyệt Cát

YOU ARE MY SOULMATE

Nhưng dạo này, cả cơ thể và tinh thần của cô đi xuống rất nhiều. Đôi khi
cảm thấy chóng mặt buồn nôn, mệt mỏi vô cùng. Và đêm nào cũng mơ thấy ác
mộng.
Chẳng hiểu sao, những cơn ác mộng từ xa xưa cứ lũ lượt kéo về phá vỡ giấc
ngủ. Nửa đêm choàng tỉnh dậy, mồ hôi và nước mắt đã hòa vào nhau, ướt cả áo.
Một dự cảm không lành trỗi dậy. Tại sao cả cuộc đời cô chỉ mong một giây phút
bình yên mà khó đến thế? Tuệ Anh thở dài, gạt bỏ những suy nghĩ không hay,
có lẽ do cô đã làm việc quá tải.
Tuy nhiên, hiện tại không thể dừng, cô vẫn phải tiếp tục. Cuộc sống này quả
thật rộng lớn và có rất nhiều việc phải làm. Tìm không thiếu, mà làm chẳng hết.
Thay vì cứ vùi mình trong đau khổ, chi bằng tự tìm niềm vui ở nơi khác. Nói
cho cùng, cuộc sống không chỉ xoay vòng quanh tình yêu, đau khổ và hận thù.
Sống mãi với giấc mơ, đó chẳng phải là cách. Vì vậy, tốt hơn là quên đi và tiếp
tục cuộc đời này.
Ấy thế mà, nói thì dễ, làm mới khó, để làm được lại càng khó hơn. Cảm xúc
vốn là thứ chế ngự mỗi con người, có muốn thì cũng cần phải có thời gian. Thời
gian để quên đi một người.
Tuệ Anh tự cười mình, chỉ dừng một chút mà đã nghĩ vẩn vơ. Cô bắt đầu giở
một dự án mới ra xem xét, lại không khỏi ngạc nhiên. Đó là một hợp đồng với
LNE. Đây là một dự án từ thiện khá lớn có tên “Mái ấm tình thương”. LNE sẽ
đầu tư xây dựng một ngôi trường cho những trẻ em cơ nhỡ, không nơi nương
tựa. Tuệ Anh mỉm cười. Cô rất thích những dự án mang tính chất từ thiện như
thế này, rất có ý nghĩa.
Lại nhìn đến địa điểm của nó. Là thành phố Đà Lạt.
Tập tài liệu trên tay rơi lả tả xuống đất, đó là nơi nuôi dưỡng tuổi thơ cô.
Thành phố Đà Lạt nằm bên dải thung lũng cánh đồng cỏ xanh ngắt một màu,
xung quanh là những đồi thông trải dài miên man. Mặc dù nơi đây là một địa
điểm thu hút khách du lịch trên địa hình đồi núi quanh co, trù phú thuộc tỉnh
Lâm Đồng, nhưng lại khiêm tốn đằm mình trong sự thanh bình,yên ả. Đà Lạt
nổi tiếng bởi sự hiện diện của hàng trăm ngôi chùa, nhà thờ, tu viện v. v… Cùng
với cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, những rừng thông bạt ngàn và di sản kiến
trúc phong phú. Vì nằm trên cao nguyên với khí hậu ôn hòa và dịu mát quanh
năm, nên Đà Lạt còn được mọi người dành tặng cho cái tên hết sức thi vị:
“Thành phố sương mù”.
Chiếc xe chở đoàn kiến trúc sư đang chạy dọc trên thung lũng nhỏ dưới sườn
đồi, từ từ tiến vào trung tâm thành phố. Cứ mỗi giây phút trôi qua, Tuệ Anh lại
khắc khoải. Chẳng rõ đã bao lâu rồi cô không trở lại đây, hình như từ năm cô
mười tuổi.
Tuệ Anh đưa đôi mắt trầm buồn nhìn ra xa xăm. Ngay dưới thung lũng kia
thôi, tuổi thơ của cô đang dần tái hiện. Một tuổi thơ không êm đềm như dòng
www.vuilen.com

89

Tác giả: Nguyệt Cát

YOU ARE MY SOULMATE

sông lơ đãng ngoài kia. Đã có lúc, cô muốn quên đi những gì đã có ở đây, cất
vào quên lãng. Nhưng cuối cùng vẫn là, chẳng thể nào quên hết được. Đến mỗi
một nơi lại cảm thấy thân thuộc, những ký ức năm xưa cứ vô thức hiện về.
Đoàn kiến trúc sư của Tuệ Anh nghỉ chân tại một khách sạn gần nơi xây
dựng. Vừa phải đi một quãng đường dài nên mọi người khá mệt mỏi, tranh thủ
lên phòng nghỉ ngơi để mai bắt tay vào công việc. Riêng Tuệ Anh lại muốn tản
bộ một mình.
Từng con đường, từng ngã rẽ đều hết sức quen thuộc với cô. Đã bao năm trôi
qua, cô từ một đứa bé đã giờ đã trưởng thành, vậy mà nơi này cơ hồ vẫn không
thay đổi gì nhiều làm cô cứ ngỡ như rời khỏi nhà chỉ mới ngày hôm qua.
Đây là nơi cô được mẹ mua cho chiếc kẹo mút đầu tiên, cảm giác mừng rỡ
và hớn hở không thể che giấu. Kia là nơi cô thường đứng để ngắm những chiếc
váy xinh xắn qua khung kính của một cửa hàng bày bán quần áo trẻ em và mơ
ước về những nàng công chúa. Cách đó không xa là nơi cô được bác bán cháo
tốt bụng thương tình cho một bát cháo quẩy nóng hổi v. v… Tất cả đều hiện rõ
mồn một trong tâm trí của Tuệ Anh. Cảm tưởng như cô còn có thể thấy một con
bé mặt nhọ nhem mặc một bộ quần áo cũ sờn, đầy những mảnh chắp vá.
Tuổi thơ của cô vô cùng nghèo khó, cơ hàn.
Đi ngang qua một tiệm mì nổi tiếng nhất nhì thành phố, cô dừng bước nhìn
hồi lâu. Đôi mắt trong suốt ánh lên vẻ mơ màng như đang lục lọi điều gì đó từ
quá khứ. Rồi cô bước vào bên trong.
- Ông chủ, cho tôi một tô mì bò - Tuệ Anh gọi món rồi đến ngồi vào một
chiếc bàn sát cửa sổ.
Cô đưa mắt quan sát một vòng. Có lẽ đang là sáng sớm nên cửa hàng khá
vãn khách. Cách bài trí so với ngày xưa đã được thay đổi theo phong cách hiện
đại và mới mẻ hơn. Chủ quán cũng đã là một người khác. Ngày cô còn ở đây,
đó là một người đàn bà béo mập, luôn tất bật tay chân.
Cô nhìn về phía cuối cửa hàng, có một cánh cửa luôn luôn đóng, thỉnh
thoảng vài người phục vụ hối hả đi ra đi vào. Bên trong cánh cửa đó là con
đường dẫn đến nhà bếp, cuối hành lang là một khu riêng để rửa bát đĩa. Cô đã
từng rửa những chồng bát cao ngất, tưởng như cả thế kỷ mới xong ở đó.
Và ngay tại chiếc bàn này, một cậu bé trong tâm tưởng đã ngồi đây nơi quá
khứ đi qua. Tuệ Anh hồi tưởng lại.
Năm đó, cô mười tuổi, nhưng tám tuổi đã đến làm công cho tiệm mì này.
Công việc của cô là rửa những chồng bát đĩa chất cao như núi, thi thoảng nếu
khách đông cũng ra phụ bưng bê. Vì nhà cô quá nghèo, mẹ cô luôn phải làm
việc cả ngày, có khi cả đêm cũng không về. Tuy vậy, vẫn không đủ sống, cô
phải giấu mẹ đi kiếm việc làm thêm. Ban ngày đi học, tối đến lại rửa bát tận
khuya. Cũng may cô vốn thông minh nên không ảnh hưởng gì nhiều tới việc
học hành.
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Dạo đó, mẹ cô bệnh nặng phải nằm nhà nên không có tiền để trang trải. Cô
vẫn nhớ, mẹ cô rất đẹp. Tuy bà đang ốm nặng nhưng không ảnh hưởng đến
nhan sắc, chỉ có làn da là hơi tái đi. Mẹ ốm, cô rất thương mẹ. Cứ ngồi trông mẹ
mà khóc, bởi cô rất sợ mẹ sẽ ra đi, bỏ cô lại một mình trên cõi đời này.
Bà nhìn cô, cố gắng nở một nụ cười yếu ớt, ánh mắt dịu dàng trấn an: “Tuệ,
đừng khóc. Mẹ sẽ luôn ở bên con”.
Phải, chỉ cần mẹ còn ở bên cô. Dù cô không biết ba mình là ai, ở đâu và làm
gì... Tại sao ông lại để mẹ con cô phải khổ sở như vậy, nương tựa vào nhau mà
khó khăn cầm cự qua ngày như vậy. Thế nhưng, mẹ luôn nhắc tới ông với ánh
mắt chất chứa đầy yêu thương, bà không hề oán giận. Vậy nên, Tuê Anh cũng
không hề oán trách người ba ấy, vì mẹ cô yêu người đó, có lẽ là rất sâu đậm.
Đối với cô, mẹ là cả thế giới, cô cũng chỉ cần có bà mà thôi.
Vì không có tiền tẩm bổ đầy đủ, sức khỏe của bà ngày càng yếu dần. Tiền cô
làm công chỉ đủ để mua thuốc cho bà. Có một hôm, nhà không còn gì để ăn.
Tuệ Anh thương mẹ nên đã quyết định trộm một ít thức ăn thừa ở quán mang
về. Chẳng may bị phát hiện, cô bị một trận đòn nhừ tử. Họ còn định đưa cô đến
đồn công an, dọa tống vào trại cải tạo. Cô quá sợ hãi nhưng không biết làm gì,
chỉ đứng im hứng chịu tất cả. Tuy nhiên, cô không hề rơi một giọt nước mắt.
Ngay vào chính lúc đó, giọng nói non nớt nhưng ngữ khí nghiêm trang của một
cậu bé vang lên phá tan bầu không khí hỗn loạn.
- Dừng lại.
Tất cả mọi người đều quay về hướng nơi phát ra tiếng nói. Đó là một cậu bé
áng chứng mười hai, mười ba tuổi đang ngồi ở chiếc bàn sát cửa sổ, trước mặt
cậu là tô mì bò nóng hổi vẫn y nguyên. Cậu ta còn bé nhưng rất đẹp trai, nét nào
ra nét đấy. Hơn hết, khí chất tản ra từ người cậu như một bậc hoàng tộc, không
chỉ nhờ bộ quần áo đắt tiền mà còn ở phong thái cao quý. Tuệ Anh nhận ra, đây
chính là vị khách nhỏ tuổi vẫn thường xuyên lui tới tiệm mì và lần nào cũng chỉ
gọi một tô mì bò không hành, nhiều giá đỗ. Có điều, xung quanh cậu luôn có vệ
sĩ đi theo giám hộ, nên có thể đoán ra thân thế của cậu không hề bình thường.
- Không thấy tôi đang dùng bữa sao? Náo loạn hết lên như thế thì còn
thưởng thức gì được nữa? - Cậu bất mãn lên tiếng với bà chủ quán.
Bà ta thấy đó là vị khách quen con nhà quyền quý nên không dám khinh
suất, thái độ vồn vã thanh minh.
- Ây da, cậu chủ nhỏ, xin lỗi đã làm gián đoạn bữa ăn của cậu. Nhưng cậu
xem, con bé kia tôi nuôi nó bao nhiêu năm mà bây giờ nó quay ra ăn cắp ở ngay
chính cửa hàng của tôi. Thật đúng là “nuôi ong tay áo” mà. Loại ăn cắp này
phải…
- Im đi. Bà nói nhiều thế để làm gì - Cậu bé khó chịu cau mày lại, ném một
cái nhìn phản cảm khiến bà ta im bặt.
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Sau đó, cậu dời ánh mắt về phía Tuệ Anh, quan sát một hồi rồi đứng dậy
khỏi chỗ ngồi, đĩnh đạc tiến đến trước mặt cô, dõng dạc nói.
- Cô bé, em hãy ghi nhớ điều này: Cảnh khổ là một nấc thang cho bậc anh
tài, một kho tàng cho kẻ khôn khéo, một vực thẳm cho kẻ yếu đuối. Trong cuộc
sống, không sự trở ngại nào lớn bằng việc cho bản thân cái quyền được vấp ngã.
Cậu nhìn bà chủ quán một lần nữa bằng ánh mắt sắc bén, ra chiều cảnh cáo.
- Thả cô bé đi. Bát mì kia tôi không muốn ăn nữa.
Rồi cậu quay sang người vệ sĩ bên cạnh, nói nhỏ vào tai anh ta.
- Cho cô bé ít tiền… À thôi, cho hết đi.
Thế rồi, cậu đi một mạch ra khỏi quán.
Tuệ Anh đứng đó ngây ngẩn nhìn dáng đi từ đằng sau của cậu, lòng côbỗng
nhiên trở nên ấm áp khôn cùng. Cô chạy thật nhanh về nhà, muốn gặp mẹ để kể
cho bà nghe về cậu bé tốt bụng như thiên thần từ thiên đường xuống giúp đỡ
người nghèo khổ mà bà vẫn thường kể với cô trong những câu chuyện cổ tích.
Cho đến bây giờ, Tuệ Anh vẫn còn nhớ rõ khuôn mặt khôi ngô và lời nói của
cậu bé ấy. Chính lời nói đó đã giúp cô kiên cường chống chọi với bao tang
thương, bất hạnh của cuộc đời. Cậu bé trong ký ức của cô giống y chang cậu bé
trong hình ở “Biệt thự mùa hè”.
Phải, đó chính là Vũ Uy.
Mặc dù cô đã tự hứa với bản thân rằng sẽ loại bỏ hình bóng anh ra khỏi trái
tim mình. Nhưng cậu bé năm nào đã khắc sâu trong tâm tưởng, vĩnh viễn không
thể phai mờ. Bởi anh là ký ức đẹp đẽ nhất trong tuổi thơ bần cùng ấy.
Tuệ Anh bước ra khỏi tiệm mì, lòng ngổn ngang những hoài niệm. Cái cảm
giác ấm áp nhỏ bé năm nào là thứ ánh sáng dẫn lối cho cô. Nhớ lại mà lòng vẫn
cảm thấy xúc động bồi hồi. Có thứ gì đó để mà nhớ về thật hạnh phúc. Vì thế,
cô vô cùng trân trọng những khoảnh khắc dịu ngọt trong đời.
Tuệ Anh lại tiếp tục cuộc hành trình đi tìm tuổi thơ.
Cô đang đi trên con đường thân quen nhất, con đường dẫn lối về nơi cô sinh
ra và lớn lên. Ngày xưa, đó chỉ là con đường lát sỏi đá gồ ghề, trên lề trồng
những cây xà cừ xanh um tươi tốt. Bây giờ, nó được lát gạch hoa đẹp và sạch
sẽ, nhưng rặng cây thì vẫn thế, chỉ có điều chúng vươn cao lớn và cành lá sum
suê hơn.
Cuộc sống là thế, có những thứ không hề thay đổi để nhắc nhở ta về sự tồn
tại của việc đã từng.
Vừa đi vừa miên man suy nghĩ, chẳng mấy chốc Tuệ Anh đã đứng trước một
xóm nghèo nàn. Đây là nơi ở của những người vô gia cư, mà người ta hay gọi là
khu ổ chuột. Mẹ và cô đã từng sống ở khu này, trong một căn nhà cấp bốn cũ
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nát, ẩm thấp. Trời mưa thì dột, trời nắng thì nóng, trời lạnh thì rét cóng. Nhưng
những thứ đó chẳng làm cô phiền hà, chỉ cần mẹ còn bên cô.
“Tuệ, đừng khóc. Mẹ sẽ luôn ở bên con”.
Câu nói đầy ắp tình yêu thương này bà vẫn luôn dành cho cô, cũng là lời
cuối cùng của bà. Đây chính là nơi bà ra đi để cô ở lại với cuộc đời đầy rẫy ác
nghiệt, đau khổ.
Không phải, người mẹ yêu dấu của cô, người mẹ đáng thương của cô, bà bị
người ta hại chết. “Hắn” đã ngang nhiên cướp đoạt cuộc sống của bà, đẩy cô
vào tăm tối một cách tàn nhẫn.
Hàng loạt mảnh ký ức đẫm máu dồn dập ùa về khiến Tuệ Anh khó thở, đầu
óc cô choáng váng. Cứ ngỡ gần mười lăm năm trôi qua, khi quay trở lại, cô có
thể đối mặt với những ký ức kinh hoàng nhất. Hóa ra cô vẫn không thể.
Tuệ Anh bỏ chạy, bỏ lại đằng sau những chuyện tưởng chừng đã lấp vùi vĩnh
viễn. Hóa ra chúng chỉ ngủ quên trong ký ức, chỉ cần một mảnh hiện ra, những
mảnh khác lũ lượt kéo đến. Cô cứ mải miết chạy một cách vô thức, đến đâu
cũng được. Cô chỉ muốn chạy trốn.
Rất lâu trôi qua, Tuệ Anh kiệt sức mà ngã quỵ. Nước mắt chẳng biết đã rơi
ra từ lúc nào, hòa với mồ hôi thấm đẫm gương mặt đang tái đi. Tại sao gần đây
cô lại trở nên yếu đuối đến thế? Nước mắt lúc nào cũng trực trào.
Đúng lúc ấy, một bàn tay nhỏ bé từ đâu xuất hiện lau đi giọt nước mắt đang
rơi trên gò má của Tuệ Anh.
- Chị à, tại sao chị khóc?
Giọng nói trong veo và cao vút khiến cô ngơ ngác nhìn lên. Hiện ra trước
mắt cô là hình ảnh một cô bé ước chừng bảy, tám tuổi. Quần áo của cô bé đã cũ
nát với vài mảnh chắp vá, mặt mày lem luốc, trông bộ dạng rất tội nghiệp. Duy
chỉ có đôi mắt ngây thơ như chú nai con luôn mở to tròn long lanh, còn cái
miệng chúm chím. Trông cô bé xinh xắn y hệt một bong hoa nhỏ. Nhìn cô bé
này, Tuệ Anh tưởng như đang nhìn thấy hình ảnh của chính mình ngày xa xưa
ấy.
- Em là ai? - Tuệ Anh lau nước mắt, mỉm cười nhìn cô bé hỏi.
- Em tên Linh Lan. Mọi người hay gọi em là bé Lila. Chị cũng có thể gọi em
như vậy - Thấy Tuệ Anh đã thôi khóc và mỉm cười thân thiện với mình, cô bé tỏ
vẻ vui mừng trông thấy, cười rất tươi giới thiệu.
- Tên của em đẹp lắm. Rất hay. Rất có ý nghĩa - Cô nhìn cô bé bằng ánh mắt
dịu dàng.
- Chị biết ý nghĩa của tên em sao? - đôi mắt cô bé càng mở to tròn hơn, trông
thật đáng yêu.
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- Ừ, tên của em là một loài hoa nở vào tháng Năm, mang ý nghĩa là “sự trở
về của hạnh phúc” hay “nấc thang tới thiên đường”. Là cây hoa lan chuông đó Tuệ Anh nhẹ nhàng giải thích.
- Chưa ai nói với em về điều này. Mà sao chị biết?... A , em biết rồi. Ba mẹ
em trên thiên đường nhờ chị xuống đây nói với em phải không? Vậy chị là chị
thiên thần rồi.
Lila thay đổi biểu cảm trạng thái trên khuôn mặt liên tục khiến Tuệ Anh
không khỏi buồn cười. Từ vẻ mặt ngạc nhiên sang đăm chiêu, từ đăm chiêu đến
vui mừng, từ vui mừng qua phấn khích. Có điều, cô bé nói ba mẹ đang ở trên
thiên đường. Vậy cô bé là trẻ mồ côi sao? Lòng Tuệ Anh dấy lên sự thương
cảm, xót xa. Cô trìu mến nói.
- Chị không phải là thiên thần. Nhưng ba mẹ em chắc chắn muốn bông hoa
nhỏ xinh là em sống thật vui vẻ, thật hạnh phúc. Vậy nên mới lấy tên của một
loài hoa tượng trưng hạnh phúc để đặt tên cho em.
Gương mặt thanh thoát như mây trời của Tuệ Anh nở một nụ cười. Nụ cười
ấy làm cô bé Lila ngẩn ra nhìn.
- Chị biết không, chị nhất định là thiên thần.
Nói xong cô bé quay đi và chạy rất nhanh về chỗ đám trẻ đang chơi đùa cách
đó không xa. Miệng hô lớn.
- Aaaaaaaaaaaaaa… Các cậu ơi, mình vừa tìm thấy một chị thiên thần!
Tuệ Anh dở khóc dở cười. Thật là một sự hiểu lầm ngoài ý muốn.
Cô nhìn những đứa trẻ mà lòng bâng khuâng khó tả. Trẻ con thật đáng yêu.
Tâm hồn của chúng sáng trong như ngọc, không chút vẩn đục, không bị những
nỗi đau, những toan tính của cuộc sống làm vấy bẩn. Trong những tâm hồn đó
chỉ có ước mơ và điều thần tiên của những câu chuyện cổ tích. Nụ cười ngây
thơ và trong sáng ấy dường như xóa tan đi hết mọi bóng tối ẩn sâu trong tim
mỗi người. Thật kỳ diệu. Giá như có thể giữ mãi những nụ cười tươi sáng trên
môi trẻ thơ.
Sau cuộc gặp gỡ tình cờ với cô bé Lila, Tuệ Anh trở thành chị thiên thần của
lũ trẻ ở đó. Mặc dù cô đã nói với bọn trẻ cứ gọi cô là chị Tuệ được rồi, nhưng
Lila cứ luôn miệng gọi cô là chị thiên thần, nên chúng cũng theo Lila mà gọi cô
là chị thiên thần. Có lẽ, chúng mong một điều kỳ diệu sẽ đến như trong những
câu chuyện cổ tích. Và cô bất đắc dĩ trở thành chị thiên thần của chúng.
Lila và lũ trẻ mà cô gặp chính là những đứa trẻ cơ nhỡ, không nơi nương tựa
trong dự án từ thiện của cô lần này. Thật trùng hợp. Cuộc sống đôi khi có nhiều
điều cứ như là sự sắp đặt của định mệnh. Tuệ Anh tự nhủ sẽ phải hoàn thành dự
án này thật tốt, dành những điều tốt đẹp nhất cho lũ trẻ đáng thương này. Cũng
như cô ngày xưa, luôn mong có một bà tiên xuất hiện mỗi khi cô khóc.
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Nếu không phải làm việc, thời gian rảnh rỗi cô hay đến thăm bọn trẻ, mang
cho chúng những món quà nho nhỏ. Ví dụ như một bịch kẹo, một túi trái cây,
hay bút và vở. Chúng cũng rất yêu quý Tuệ Anh, mỗi lần cô đến là chúng lại
chạy ùa ra đón cô với nụ cười tươi sáng như những thiên thần bé nhỏ, miệng
đua nhau hô to: “Chị thiên thần! Chị thiên thần!” . Mỗi lúc như thế, cảm giác
ấm áp và bình yên tràn cả vào tận đáy lòng, sưởi ấm tâm hồn cô đơn, lạc lõng
của cô.
Nơi ở của bọn trẻ hiện tại là một ngôi nhà cũ kỹ, do một người phụ nữ có
tấm lòng thiện lương dựng nên cho những đứa trẻ mồ côi. Tên bà là TịnhYên,
năm nay bà đã ngoài bốn mươi tuổi. Tuy nhiên gương mặt tròn trịa toát lên vẻ
nhân hậu như trăng rằm, tuy giản dị mà vẫn đài các. Bà sống cùng với lũ trẻ đã
nhiều năm nay, chăm sóc và yêu thương chúng thay cho ba mẹ của chúng.
Căn nhà nhỏ đơn sơ của bà sơn màu trắng nền nã, bên trong không có nhiều
đồ, chỉ có vài cái tủ, mấy cái giường và một vài chậu hoa. Thứ đáng giá nhất có
lẽ là chiếc đàn dương cầm màu nâu đã bị thời gian làm cho bạc màu. Bà vẫn hay
dạy chúng hát và múa bằng cây đàn này. Bà nghĩ âm nhạc sẽ nuôi dưỡng tâm
hồn một đứa bé.
Có điều, lũ trẻ ngày một đông hơn, điều kiện của bà không thể gánh nổi nên
cuộc sống khá chật vật, khó khăn. Hàng xóm xung quanh biết chuyện nên đã
cùng nhau nhờ truyền thông tìm những nhà hảo tâm để giúp đỡ. Chẳng ngờ
được các doanh nghiệp đầu tư cho hẳn một ngôi trường từ thiện, lại còn chu cấp
vốn và những trang thiết bị cần thiết.
Bọn trẻ luôn miệng nói về chị thiên thần của chúng với bà khiến bà không
khỏi tò mò. Đến khi gặp Tuệ Anh, bà mới biết chị thiên thần của chúng quả
nhiên là một cô gái tốt, có tấm lòng nhân ái. Bà Tịnh Yên rất hay trò chuyện với
Tuệ Anh trong khi bọn trẻ chơi đùa ngoài sân.
Khoảng đất sau căn nhà nhỏ của bà là một cánh đồng hoa cải rất đẹp. Khu
vườn này là do bà và bọn trẻ cùng nhau chăm sóc, cũng là nơi kiếm miếng cơm
manh áo. Vườn cải trải đầy một màu vàng rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời, vô
cùng nên thơ.
Tuệ Anh và bà Tịnh Yên đang trò chuyện thì bé Lila chạy lại kéo tay cô,
lanh lợi nói.
- Chị thiên thần, ra chơi với chúng em đi.
Bàn tay nhỏ bé như búp bê nắm lấy bàn tay thanh mảnh của cô, kéo kéo cô
ra phía cánh đồng cải hoa vàng. Hơi ấm từ bàn tay cô bé làm cô mỉm cười, theo
sau hình dáng bé nhỏ hòa vào sắc vàng tươi.
Bà Tịnh Yên dịu dàng nhìn hình ảnh cô gái và lũ trẻ đang nô đùa trên cánh
đồng hoa cải, trong lòng cảm thấy thanh bình đến lạ. Cuộc sống có gì hạnh phúc
bằng được nhìn thấy những người xung quanh mình vui vẻ.
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Bỗng một giọng nói trầm của một người đàn ông kéo bà về thực tại.
- Xin lỗi, cho cháu hỏi. Đây có phải là nhà của bà Tịnh Yên không ạ?
Bà quay lại, thấy một người thanh niên dáng cao lớn thư sinh, gương mặt
toát lên vẻ nho nhã, thanh lịch. Hình như cậu ta không phải là người nơi này.
- Tôi chính là Tịnh Yên. Cậu là ai? - bà lịch sự trả lời.
- Cháu là bạn của Tuệ Anh. Đồng nghiệp nói Tuệ Anh đang ở đây nên cháu
tới tìm - Người kia nở một nụ cười lịch thiệp.
- À, tới tìm Tuệ Anh sao? Con bé ở đằng kia - Bà Tịnh Yên đưa tay chỉ về
phía cánh đồng hoa cải, nhẹ nhàng nói.
Người thanh niên nhìn theo hướng tay bà Tịnh Yên, thoáng chốc gương mặt
anh tuấn đầy vẻ ngỡ ngàng. Hiện ra trước mắt anh là một khung cảnh thơ mộng
như bức tranh sơn dầu mang linh hồn của đất trời. Bức tranh khắc họa một bầu
trời xanh thăm thẳm hòa quyện với màu vàng ươm của cánh đồng hoa, và linh
hồn làm nên tác phẩm chính là cô gái đang chơi đùa cùng những đứa trẻ. Người
và cảnh hòa làm một thật sống động, thật nên thơ.
Những đứa trẻ chỉ mặc những bộ đồ đã cũ, có chút lôi thôi nhưng trên khuôn
mặt chúng nụ cười trong sáng vẫn thường trực trên môi. Chúng đangvây quanh
một cô gái như những tiểu tinh linh vây quanh một thiên thần. Cô gái ấy mặc
một chiếc váy màu trắng tinh khôi nổi bật trên nền sắc vàng của hoa cải, mái tóc
dài tung bay theo gió. Trên gương mặt thanh lệ là một nụ cười sáng rực rỡ cả
một góc trời, rọi thẳng vào tim bất cứ ai được chiêm ngưỡng.
Hải Đăng thực sự ngẩn ngơ trước nụ cười đó. Chưa bao giờ anh thấy Tuệ
Anh cười một cách vui vẻ như thế. Trước đây, nụ cười của cô ấy luôn chứa
đựng nét buồn xa xăm, chẳng thể nào nắm bắt. Nhưng ngay lúc này, Tuệ Anh
đang nở một nụ cười từ chính tâm hồn của mình. Chẳng ngờ, lúc cười cô ấy lại
đẹp đến kinh động lòng người.
Cảm giác có ai đó đang nhìn mình, Tuệ Anh khẽ đưa mắt quan sát. Thấy Hải
Đăng đang đứng cạnh bà Tịnh Yên, cô không khỏi bất ngờ, nhanh chóng tiến về
phía hai người.
- Đăng, sao cậu lại ở đây?
Hải Đăng chưa thoát ra khỏi cảm giác bất ngờ ban nãy, giật mình một chút.
Tuệ Anh đã thu hồi nụ cười, lấy lại dáng vẻ thường nhật. Anh cười cười nói.
- Đồng nghiệp của cậu nói cậu đến đây nên mình đi tìm.
- Sao không chờ mình ở khách sạn mà lại đến tận đây tìm mình thế?
- Mình tò mò chút thôi - Anh gãi đầu tìm lý do che đậy cho việc nôn nóng
muốn gặp cô.
Từ buổi dạ tiệc hôm đó, anh luôn lo lắng cho cô mà chưa có cách nào mở
miệng hỏi thăm. Bèn mượn dự án lần này hợp tác với bên công ty cô, chỉ đích
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danh cô chủ trì thiết kế. Tuy nhiên, vừa nhìn cô cười vui vẻ như vậy, dù sắc mặt
hơi xanh xao nhưng có vẻ như anh đã quá sốt sắng rồi, Tuệ Anh vốn là một cô
gái mạnh mẽ từ xưa đến nay.
- À, kia chính là những đứa trẻ chúng ta giúp đỡ trong dự án từ thiện lần này
đó. Còn đây là dì Tịnh Yên - Tuệ Anh nhanh nhẹn giới thiệu.
- Ừ, mình biết rồi - Hải Đăng nở một nụ cười hiền hòa nhìn cô.
Lúc này, bà Tịnh Yên mới lên tiếng.
- Tuệ Anh à, con ở lại đây trông nhà hộ dì chút, dì ra chợ mua vài thứ nhé.
- Vâng, dì yên tâm - Tuệ Anh vui vẻ đồng ý.
Rồi bà nhìn Hải Đăng ôn tồn nói.
- Cậu cứ ở đây chơi tự nhiên đi nhé.
- Vâng, cảm ơn dì - Hải Đăng lễ phép đáp lại.
Bà Tịnh Yên đi rồi, Tuệ Anh và Hải Đăng ngồi tán gẫu với nhau. Chốc chốc,
cô lại đưa mắt nhìn lũ trẻ, đôi môi hồng bất giác mỉm cười, ánh mắt nhìn chúng
đầy ấm áp. Hải Đăng thấy biểu cảm trên gương mặt của cô, lòng anh cũng ấm
lại. Rất lâu rồi anh mới lại thấy cô vui vẻ như thế. Nơi này như tách biệt với thế
gian trần trụi, chỉ có những tiếng nô đùa cùng ước mơ của trẻ nhỏ, khiến cho
lòng người cảm thấy bình an.
- Trước đây trong lúc túng quẫn và cùng cực nhất, mình chỉ mong có một
bàn tay, một hơi ấm để mà bấu víu dù chỉ là về mặt tinh thần. Nhìn những đứa
trẻ này, mình lại nhớ đến khoảng thời gian đó. Chúng… Cũng giống như mình,
không nơi nương tựa.
Ngắm những đứa trẻ ngoài kia, Hải Đăng bất ngờ trút bầu tâm sự, đôi mắt
đẹp trầm ngâm, ánh lên những tia ưu tư. Tuệ Anh hiểu cảm giác của bạn mình,
hiểu rất rõ. Anh có lẽ đã từng có những lúc tuyệt vọng.
Cô không nói gì, chỉ đưa bàn tay mảnh mai đặt nhẹ lên bàn tay anh như là an
ủi, như là vỗ về. Hải Đăng nhìn nụ cười mỉm dịu hiền kia, lòng không khỏi bồi
hồi. Những tảng đá luôn đè nặng trên ngực anh bỗng chốc tan biến hết.
Trên một chiếc ô tô sang trọng, Vũ Uy cũng đang trên đường đi công tác đến
thành phố Đà Lạt.
Đi qua một con phố, một mùi vị thơm lừng hấp dẫn bay tới khiến anh chú ý.
Anh bất giác nhìn ra ngoài cửa kính, trông thấy quán mì gia truyền nổi tiếng
nhất thành phố này từ xưa đến nay. Hồi nhỏ, anh rất thích ăn mì bò của tiệm
này. Nhưng có một sự việc xảy ra khiến anh không bao giờ đặt chân tới đó nữa.
Ngày ấy, anh hay lui tới đây vì mùi vị mì bò của cửa hàng khá giống với mùi
vị mẹ anh từng làm. Nó khiến anh gợi nhớ về bà. Anh vẫn nhớ, có một cô bé
giúp việc ở đó, xấu xí, gầy guộc và xanh xao. Điểm nổi trội nhất trên gương mặt
www.vuilen.com

97

Tác giả: Nguyệt Cát

YOU ARE MY SOULMATE

cô bé là đôi mắt tinh anh, đen láy với hàng mi dài cong vút. Nhưng anh ấn
tượng một điều, cô bé nom còn nhỏ tuổi hơn anh mà đã phải ra ngoài xã hội
bươn trải, vật lộn với cuộc sống.
Bao nhiêu câu hỏi về cô bé ấy hiện lên trong đầu anh. Cô bé có được đi học
không? Gia đình đâu mà để một đứa bé phải làm việc vất vả như vậy? Cô bé là
trẻ mồ côi ư? Rồi cảm giác của cô bé như thế nào? Có oán trách số phận và
cuộc đời quá bất công? Nhìn những đứa trẻ với độ tuổi xấp xỉ nhưng được ăn no
mặc ấm có cảm thấy ganh tỵ?... Bao nhiêu suy nghĩ xoay quanh mỗi khi thấy cô
bé làm việc quần quật khiến anh không khỏi hiếu kỳ. Anh luôn quan sát biểu
hiện trên nét mặt non nớt ấy, tuy nhiên vô ích. Cô chỉ cặm cụi làm việc và chẳng
bao giờ ngó nghiêng lung tung, chẳng bao giờ cười, cũng chẳng bao giờ tỏ ra
mệt mỏi hay buồn tủi mỗi khi bị la mắng.
Dần dà, trong Vũ Uy hình thành một loại cảm giác như sự cảm thông. Anh
bắt đầu cho rằng mình đã may mắn hơn so với rất nhiều người.
Rồi một ngày, hình ảnh những người cao lớn vây quanh chửi bới và đánh
đập một cô bé gầy còm, yếu ớt làm anh không thể nuốt nổi tô mì trước mặt vì
bất bình và giận dữ. Cô bé nghèo khổ ấy rất đau nhưng không kêu than một
tiếng, chỉ cắn răng chịu đựng. Giống như một ngọn cỏ tội nghiệp bị dập vùi
trước cuộc đời. Thương cảm, anh mới lên tiếng giải nguy cho cô, còn để lại một
câu mà mẹ thường hay dạy bảo anh mặc dù không chắc cô bé có hiểu được giá
trị trong đó.
Cuộc sống vốn dĩ khắc nghiệt là vậy, không thích nghi được sẽ sớm bị đào
thải. Muốn sinh tồn phải biết đấu tranh mạnh mẽ. Anh hy vọng cô bé sẽ như
ngọn cỏ dại với sức sống mãnh liệt, vượt qua được sóng gió cuộc đời. Còn
không, chắc gì cô bé còn tồn tại.
Đang mải suy nghĩ mông lung, bỗng một bóng người lọt vào tầm mắt của Vũ
Uy khiến anh sững sờ. Vội vã kêu tài xế dừng lại, anh xuống xe đuổi theo người
đó.
- Dì Dạ Hương?
Người phụ nữ quay lại, gương mặt cũng lộ rõ vẻ kinh ngạc.
- Uy… Là con sao?
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