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B

uổi sáng ở thành phố Đà Lạt rất trong lành và yên ả, không giống như sự

náo nhiệt và phồn hoa nơi đô thị. Cái không khí bình yên này đã khắc sâu trong
tâm khảm của cô từ rất lâu rồi. Nó giúp tâm hồn của cô dịu lại sau những muộn
phiền không thể diễn đạt thành lời.
Hôm qua, cơn ác mộng lại trở về trong giấc mơ. Linh tính mách bảo cô rằng
sắp có chuyện chẳng lành. Người ta nói, nếu một giấc mơ cứ lặp đi lặp lại nhiều
lần, ắt có điềm báo.
Tuệ Anh nhấp môi một ngụm cà phê. Vị đắng lan tràn trong cơ thể, lan dần
vào từng tế bào thần kinh như liều moocphin trấn an tinh thần. Đặt ly cà phê
xuống bàn, cô thở dài nhìn ra ngoài khung cửa kính của nhà hàng khách sạn.
Bỗng một bó hoa hồng đỏ thắm hiện ra trước mặt cô, hương thơm phảng
phất xung quanh như mùi nước hoa dịu nhẹ.
- Cái này tặng cậu.
Tuệ Anh nhìn chủ nhân của bó hồng, gương mặt anh tuấn đang nở nụ cười
sáng ngời như ánh mặt trời đầu đông. Nụ cười của Hải Đăng vẫn ấm áp như
ngày nào, khiến cô cảm thấy bớt đi sự bất an.
- Sao lại tặng mình? - Tuệ Anh băn khoăn hỏi lại.
- Cứ coi như kỷ niệm ngày mình chính thức theo đuổi cậu đi - Hải Đăng vẫn
giữ nụ cười trên môi.
- Đăng, không phải hôm qua mình đã nói rõ rồi sao - Cô lưỡng lự nhìn anh
nói.
- Cậu có thể từ chối mình. Nhưng đâu có quyền cấm mình theo đuổi cậu, có
đúng không? - Hải Đăng nháy mắt, bộ dạng nửa đùa nửa thật.
Tuệ Anh thấy thế thì bật cười, vui vẻ nhận lấy bó hoa hồng.
- Mình cũng muốn xem thử một công tử hào hoa như cậu sẽ theo đuổi mình
thế nào đây.
- Nói cho cậu biết, cậu là người con gái đầu tiên được mình theo đuổi đấy.
Hải Đăng không hề nói sai sự thật. Vốn dĩ trước giờ anh chưa bao giờ tốn
công theo đuổi bất cứ cô gái nào, chỉ có họ luôn theo đuổi anh. Kể cả là Thục
Quyên, mối tình đầu của anh cũng diễn ra rất suôn sẻ.
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- Nói vậy kinh nghiệm của cậu là zero còn gì - Tuệ Anh nheo mắt nhìn Hải
Đăng, giọng bông đùa.
- Cậu nói phải. Có lẽ mình nên tích lũy kinh nghiệm từ bây giờ - Anh gật gù
tỏ vẻ đồng tình.
Rồi cả hai cùng nhau bật cười. Họ cùng ăn bữa sáng và nói chuyện vui vẻ,
dường như chẳng có trở ngại nào có thể làm rạn nứt được tình bạn bao năm qua.
Bất chợt, Hải Đăng nghĩ tới điều gì đó. Anh đặt chiếc nĩa đang ăn dở dang
xuống bàn, nghi ngại nhìn Tuệ Anh.
- Vừa nãy cậu suy nghĩ cái gì mà ngồi thần người ra vậy?
- Không có gì đâu - Cô cười lảng tránh. Giá như có thể nói ra cho nhẹ cõi
lòng, nhưng đó là những bí mật lớn nhất đời cô.
- Cậu lại nghĩ về anh ta, đúng không? - Chẳng biết từ bao giờ, nhắc đến
người đàn ông đó khiến anh cảm thấy thật khó chịu.
- Không phải. Cậu yên tâm. Mình biết điểm dừng. Hơn nữa, Quyên là người
bạn quan trọng của mình. Mình sẽ không làm tổn thương cô ấy.
Tuệ Anh cười buồn bã. Cô là người thông minh, cô hiểu Thục Quyên đã
không còn có thể rời xa người đàn ông đó. Cô ấy là người không thể che giấu
bất cứ điều gì, nhất là cảm xúc. Ngày hôm qua, ánh mắt của Thục Quyên đã nói
lên tất cả.
- … Trong mắt Vũ Uy cũng chỉ có một mình Thục Quyên. Mình hoàn toàn
không có khả năng.
Nói đến đây, đôi hàng mi dài như cánh hoa rẻ quạt của Tuệ Anh cụp xuống,
đáy mắt dần tối lại, trầm lặng. Biết vậy sao vẫn cứ u mê?
Hải Đăng thấy cô buồn vì một người đàn ông, chứng kiến dáng vẻ bất lực và
yếu đuối vì anh ta, cổ họng tự nhiên dâng lên vị chua xót. Kẻ đáng ghét đó đã
khiến người bạn mà anh quý trọng từ một cô gái mạnh mẽ trở nên yếu đuối đến
không ngờ. Nhưng cũng nhờ có anh ta mà anh biết được cô gái trước mặt không
phải hoàn toàn giống một nữ thần mà anh hằng cảm nhận - luôn trầm tĩnh và
không bao giờ thể hiện cảm xúc ra bên ngoài. Cô cũng là một người con gái
bình thường, biết cười khi vui, biết khóc khi buồn và cũng rơi lệ vì người mình
yêu.
Anh hoàn toàn bất ngờ trước một Tuệ Anh như vậy, những hình ảnh đó đã
dần xâm chiếm tâm trí của anh. Nét buồn của cô có gì đó rất đặc biệt, phải nói là
rất cuốn hút. Như khi nghe một bản nhạc buồn mà bị say mê tới tận tâm can,
như khi ngắm một bức tranh mùa thu ảm đạm nhưng lại không thể rời mắt. Sau
khi hiểu ra, lần đầu tiên anh nhận ra rằng cô gái đang ngồi đối diện anh thật sự
rất đẹp, vẻ đẹp xuất phát từ nội tâm.
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Nhưng, anh cũng hiểu rằng người con gái như Tuệ Anh khi yêu rất sâu sắc
và khó lay chuyển. Bằng chứng là cô ấy đã yêu hắn suốt một thời gian dài trong
im lặng. Biết rõ yêu người đàn ông không yêu mình là điều đáng thương nhất
mà không có cách nào ngừng lại.
Ánh mắt Hải Đăng trở nên trầm ngâm. Anh muốn thử làm rung động trái tim
của cô một lần nữa. Muốn cố gắng để bước vào cánh cửa tâm hồn đang khép
kín của cô. Muốn thấy cô hạnh phúc để được chiêm ngưỡng nụ cười diệu kỳ ở
nhà bà Tịnh Yên ngày hôm đó. Anh sẽ dùng tấm chân tình của mình để bù đắp
những thương tổn mà cô đã phải chịu đựng.
Hải Đăng khẽ rướn người về phía trước, nắm lấy bàn tay của Tuệ Anh đang
để trên mặt bàn.
- Tuệ, hãy để mình giúp cậu. Chỉ cần cho mình một cơ hội - anh nói với vẻ
mặt và giọng nói vô cùng nghiêm túc.
- Nhưng…
Tuệ Anh bối rối. Chưa bao giờ cô thấy Hải Đăng nghiêm túc như lúc này.
Thế nhưng cô làm sao có thể đến với anh trong khi còn nặng tình với người đàn
ông khác. Như vậy sẽ chỉ làm tổn thương anh, một trong những người bạn quan
trọng trong cuộc đời của cô. Hơn nữa, tình cảm của anh giờ đây có thể chỉ là sự
đồng cảm, hoặc cảm thông, hoặc thương hại cũng không biết chừng. Cô không
muốn anh ngộ nhận để rồi sau này chính tình bạn bị rạn nứt bởi những việc
không đáng có. Tuy nhiên…
- Mình sẽ dùng tất cả tấm chân tình của mình để làm cậu thay đổi. Nếu đến
cuối cùng, cậu vẫn không thể quên hắn. Mình sẽ bỏ cuộc. Như vậy có được
không?
Từ giọng nói đến ánh mắt chân thành của Hải Đăng khiến Tuệ Anh rơi vào
thế khó xử. Cô không thể nhận lời anh, nhưng lại không biết cách nào từ chối sự
chân thành nơi anh. Cái siết tay nhẹ nhàng nhưng chắc chắn đã nói lên quyết
tâm của người con trai này.
- Đăng, mình biết cậu vì muốn tốt cho mình. Nhưng việc này…
Tuệ Anh chưa nói dứt câu thì một chất giọng trong như tiếng suối vang lên
làm phân tán sự chú ý của cô và Hải Đăng.
- Tuệ! Đăng!
Thục Quyên đang vẫy tay với hai người, đi bên cạnh là Vũ Uy, thần thái của
anh vẫn lạnh lùng như thường ngày, nhưng vẻ lãnh đạm thì đã không còn.
Lúc vừa bước qua ngưỡng cửa, cả anh và Thục Quyên đều nhìn thấy Hải
Đăng đang nắm tay Tuệ Anh, ánh mắt tràn đầy tình ý. Ngay lập tức, không hiểu
sao bao nhiêu thiện ý của Vũ Uy dành cho người con gái kia bay biến hết, chỉ
còn lại những ý nghĩ nhơ nhuốc từng tồn đọng trong trí nhớ.
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“Bây giờ lại thêm một con cá cắn câu, cũng lại là một con cá lớn. Định bắt
cá hai tay sao? Hay chê Phạm Tùng “già néo đứt dây” nên muốn tìm kẻ khác
thay thế? Hoàng Hải Đăng quả là một sự lựa chọn hoàn hảo.”
Cái suy nghĩ này cứ liên tục hiện lên trong đầu Vũ Uy, cảm giác khinh khi
trỗi dậy, đẩy lùi hình ảnh thuần khiết của cô gái ngồi trước cây đàn bạc màu tối
hôm nào. Có thể cô ta vì hoàn cảnh mà lợi dụng Phạm Tùng, nhưng việc lợi
dụng chính người bạn thân của mình thì không thể chấp nhận được. Tại sao anh
có thể quên thân phận của cô ta chứ? Có điều, trước đây chính vì coi thường cô
ta nên anh hoàn toàn thờ ơ. Còn bây giờ, tại sao lại cảm thấy tức tối đến thế?
Tuệ Anh nhìn thấy Thục Quyên đang tiến lại gần mình, đằng sau cô là Vũ
Uy với thần thái lạnh lẽo như làn hơi nước đến từ địa ngục. Cô giật mình rút tay
mình ra khỏi lòng bàn tay của Hải Đăng, trái tim lại loạn nhịp. Cô bối rối đứng
dậy. Thật là, cô quên bẵng đi mất việc họ cũng cùng thuê chung một khách sạn.
- À… Mình mới ăn sáng xong, chuẩn bị đến công trường bây giờ.
Mặc dù không hề nhìn Vũ Uy, nhưng thứ không khí tối tăm tản ra từ người
đàn ông kia khiến Tuệ Anh cảm thấy nghẹt thở. Sao lần này có cảm giác anh
đang vô cùng giận dữ?
Tốt nhất là nên tránh chạm mặt trực tiếp một cách tối đa. Một phần vì cô
chán ghét cái thứ đang làm loạn bên trong lồng ngực mình, nó thuộc về cơ thể
cô nhưng thật khó bảo, luôn vì người kia mà chống lại lý trí. Phần khác vì cảm
thấy có lỗi với Thục Quyên.
- Vậy sao? Thật tiếc… - Thục Quyên hạ giọng, vẻ thất vọng.
Đã lâu rồi Thục Quyên không được nói chuyện với Tuệ Anh, cô có rất nhiều
điều muốn kể, muốn tâm sự. Thế nhưng dạo gần đây Tuệ Anh luôn đi cùng Hải
Đăng, mà vì nhiều lý do khiến cô ngại ngùng khi đối diện với anh.
Cô vẫn còn nhớ như in gương mặt và ánh mắt ảo não của Hải Đăng lúc cô
nói với anh rằng:
“Em xin lỗi, người em yêu là Uy”.
Cô đã phản bội anh, chấp nhận và yêu người đã chia rẽ tình yêu của họ,
khiến anh tán gia bại sản, hại chết ba mẹ anh, hại anh phải bỏ đi biệt xứ. Ấy vậy
mà, người con trai đó vẫn chấp nhận buông tay, còn đồng ý với cô sẽ không trả
thù Vũ Uy nữa. Điều đó lại càng khiến Thục Quyên cảm thấy muôn phần day
dứt, cô không xứng đáng với tình cảm của anh.
- Để lúc khác cũng được. Chúng ta còn nhiều thời gian mà - Tuệ Anh bắt
được sự nuối tiếc trên gương mặt của Thục Quyên, cô cười an ủi.
Thục Quyên gật đầu. Đúng lúc đó, ánh mắt cô lướt qua chiếc bàn ăn và dừng
tại bó hoa hồng tuyệt đẹp nổi bật trên nền trắng tinh tươm của khăn trải bàn. Cô
thốt lên ngạc nhiên.
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- Bó hoa đẹp quá! Đăng, là của anh tặng Tuệ hả? - Cô nhìn Hải Đăng, đôi
mắt long lanh ánh lên tia chờ đợi câu trả lời khớp với suy nghĩ của mình.
- Đúng vậy - Hải Đăng không hề do dự trả lời. Anh quàng tay qua eo củaTuệ
Anh một cách tự nhiên và thân mật rồi khẳng định lần nữa - Anh đang theo đuổi
cô ấy.
Lời tuyên bố công khai và những cử chỉ thân mật đó khiến cho tất cả sững
người. Tuệ Anh chẳng biết phải phản ứng thế nào trong tình huống này, cứ
đứng im như pho tượng. Cô không dám nhìn Vũ Uy lấy một giây, nhưng lại
cảm nhận được ánh mắt ai kia đang nhìn chăm chăm vào mình khiến cả cơ thể
nóng ran.
- Muộn giờ rồi. Anh và Tuệ phải đi làm việc đây. Em ở lại ăn sáng vui vẻ
nhé.
Hải Đăng mỉm cười nói với Thục Quyên một cách lịch sự. Sau đó, tay anh
vẫn để bên hông của Tuệ Anh và nhanh chóng kéo cô đi ra khỏi nhà hàng. Tuệ
Anh chỉ kịp để lại một câu “Hẹn gặp lại!”.
Thục Quyên từ bất ngờ này đến bất ngờ khác dõi theo dáng lưng hai người
bạn, bất ngờ reo lên.
- Em biết ngay mà. Họ đang hẹn hò với nhau đó.
Trong thâm tâm, cô thực sự nghĩ rằng Tuệ Anh là cô gái hoàn toàn xứng
đáng với Hải Đăng.
- Không liên quan đến anh - Vũ Uy lạnh lùng buông một câu.
Rồi chẳng nói chẳng rằng, anh tiến tới một chiếc bàn trống và ngồi xuống.
Đôi tay lật giở cuốn menu nhưng thực chất đang cố kìm nén cơn giận đang dâng
lên dữ dội trong cơ thể. Tất cả việc diễn ra vừa rồi thật chướng tai gai mắt.
Đúng là hạng đàn bà dễ dãi, tùy tiện cho đàn ông chạm vào người. Vậy mà
trước mặt anh còn tỏ ra thanh cao. Giận nhất là thể loại đáng khinh như cô ta
không thèm nhìn anh lấy một giây, cứ như thể anh không tồn tại.
Đáng chết!
Cô ta dám coi thường anh, dám không để anh vào mắt sao?
Bên ngoài khách sạn, Hải Đăng đã thu bàn tay đặt bên hông Tuệ Anh về.
Vừa rồi, anh cũng chẳng hiểu sao mình lại hành động như vậy. Chỉ có điều, anh
cảm thấy khó chịu khi phát hiện ánh mắt của Vũ Uy nhìn Tuệ Anh, một cái nhìn
kỳ lạ. Linh tính của đàn ông mách bảo có điều gì đó rất mơ hồ ẩn sau ánh mắt
của anh ta.
Hải Đăng đã từng nghi ngờ quan hệ giữa Vũ Uy và Tuệ Anh, dường như hai
người họ có một mối liên hệ nào đó mà người ngoài không thể lý giải. Từ bữa
tiệc tại biệt thự nhà họ Vũ đến buổi tối mờ ám hôm đó, anh đã trên một lần thấy
ánh mắt anh ta nhìn Tuệ Anh ẩn chứa sự say mê. Nhưng tình cảm của người đàn
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ông đó dành cho Thục Quyên là thật lòng, ánh mắt và cử chỉ dịu dàng, nâng niu
và trân trọng đó rất chân thật, không thể là giả tạo. Có lẽ anh đã quá nhạy cảm
chăng? Hải Đăng loại bỏ ý nghĩ đó khỏi đầu, đưa mắt nhìn Tuệ Anh, áy náy nói.
- Mình xin lỗi đã hành động tùy tiện như vậy.
- Không có gì. Mình phải cảm ơn cậu đã giúp mình thoát khỏi tình huống
ban nãy mới đúng - Tuệ Anh mỉm cười nhưng trong lòng quả thật cũng đang rối
bời.
- Vậy, cậu sẽ đồng ý với mình chứ? - Hải Đăng gợi lại câu chuyện còn đang
dang dở, ánh mắt hiện lên vẻ mong chờ.
- Mình… - Cô nhìn gương mặt khẩn khoản của anh, từ “Xin lỗi!” chẳnghiểu
sao cứ đứng im giữa cổ họng như có vật gì đó cản trở, không thể thoát ra khỏi
miệng.
Bắt được sự do dự trong lời nói của Tuệ Anh, đôi mắt anh ánh lên tia mừng
rỡ, tuyệt đối không thể bỏ lỡ cơ hội này.
- Cho mình một cơ hội cũng chính là cho cậu một cơ hội. Cậu không thể cứ
ôm mãi tình yêu vô vọng với anh ta như vậy được.
Tuệ Anh cụp mi mắt xuống, cô không phủ nhận đã bị những lời nói của Hải
Đăng tác động. Đúng là về tình về lý, cô chẳng có lý do để cứ ấp ủ mãi tình cảm
với người đàn ông đó. Từ bỏ là con đường duy nhất. Nhưng cô không biết lợi
dụng tình cảm của người khác có phải là cách đúng đắn hay không?
- Mình không muốn lợi dụng tình cảm của cậu - Cô nói giọng buồn bã.
Trái tim trong lồng ngực Hải Đăng khẽ rung động. Người con gái này tính
khí khảng khái và luôn nghĩ cho người khác hơn bản thân mình, là một người
coi trọng tình cảm. Anh nhớ lại những lời nói của Vũ Uy ngày trước:
“Nếu như Hạ Tuệ Anh không van xin tôi buông tha cho cậu. Cậu nghĩ cậu
còn có thể ngồi đây mà chất vấn tôi hay sao?”.
Một cô gái tốt thế này chẳng thể tìm được người thứ hai. Anh đã bỏ lỡ cơ hội
một lần, chắc chắn lần này sẽ phải nắm thật chặt.
Hải Đăng nhẹ nhàng nâng chiếc cằm thon gọn của Tuệ Anh lên, hướng đôi
mắt trong veo nhìn vào mắt mình. Anh thành khẩn nói.
- Là mình tự nguyện. Hãy tin mình, được không?
Tuệ Anh nhìn anh hồi lâu, sự chân thành của Hải Đăng đã làm lung lay ý
nghĩ từ chối của cô. Người con trai này đã từng khiến cô rung động, có lẽ anh sẽ
làm lay chuyển con tim cô lần nữa chăng? Cô mím môi, gật nhẹ.
Như chưa thể tin vào mắt mình, Hải Đăng sững người ra có đến vài phút.
Sau đó, anh bất ngờ ôm chầm lấy Tuệ Anh, từ nét mặt đến giọng nói không giấu
được vẻ vui sướng.
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- Tuệ, cảm ơn cậu.
Trong vòng tay của Hải Đăng, Tuệ Anh cảm thấy được nhịp tim của người
con trai này đang đập rất nhanh. Cô bất giác mỉm cười. Anh vẫn luôn ấm áp và
gần gũi như ngày xưa, luôn là ánh mặt trời sưởi ấm sự lạnh lẽo trong cô, luôn là
ngọn hải đăng soi sáng mỗi khi cô lạc lối.
Hy vọng ánh sáng nơi anh có thể giải thoát cô khỏi sự trói buộc vô hình với
người ấy.
Bỗng nhiên, một cảm giác rợn người từ đâu xuất hiện khiến Tuệ Anh giật
mình, như thể có ánh mắt đang theo dõi nhất cử nhất động của cô. Mấy ngày
nay cô rất hay có loại cảm giác này. Cô rời khỏi Hải Đăng, ánh mắt bất an quan
sát xung quanh.
- Tuệ, có chuyện gì vậy? - Hải Đăng thấy biểu hiện lạ lùng của Tuệ Anh, lo
lắng hỏi.
Là do cô nhạy cảm quá sao? Cảnh vật xung quanh vẫn thanh bình như mọi
ngày.
- Không có gì. Chúng ta đi thôi.
Nén sự bất an trong lòng, Tuệ Anh cùng Hải Đăng rời khỏi khách sạn đến
công trường.
Trong góc khuất cách nơi Tuệ Anh và Hải Đăng vừa rời đi không bao xa,
một người thanh niên mặc bộ đồ đen đang hướng ánh mắt sắc lạnh dõi theo hai
bóng người. Anh ta rút điện thoại và bấm một dãy số.
- Ông chủ, đối tượng có biểu hiện nghi ngờ - Giọng nói cũng như thần sắc
trên gương mặt anh ta, vô cùng lãnh cảm.
- Vậy sao? Con bé này đúng là không thể coi thường - Tiếng nói trong điện
thoại phả ra như âm hồn dưới địa phủ - Khải Nguyên, mau tiến hành kế hoạch
ngay đi.
- Tôi rõ rồi.
Đã hai tuần trôi qua kể từ khi Tuệ Anh công tác tại thành phố Đà Lạt. Công
việc xây dựng diễn ra thuận lợi và suôn sẻ. Công trình đã xong giai đoạn đặt
móng và dựng khung, có lẽ chỉ hai tháng nữa là hoàn tất.
Tuệ Anh đang đứng theo dõi tiến trình thi công với các kiến trúc sư và kỹ sư
xây dựng. Trong lòng cô vui mừng khôn tả khi nghĩ đến những đứa trẻ đáng yêu
kia sắp có một ngôi trường mới, kiên cố và đẹp đẽ. Cô thật muốn thời gian trôi
qua nhanh để có thể nhìn thấy dáng vẻ háo hức và những nụ cười rạng rỡ của
chúng.
Đang mải mường tượng những hình ảnh tốt đẹp trong đầu, bỗng một giọng
nói trong và thanh của một cô gái kéo tâm trí Tuệ Anh trở lại.
- Chị Tuệ Anh, thanh tra công trình đến rồi. Người ta nhờ em đến gọi chị.
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Thì ra là Linh Đan, cô bé đang thực tập tại công ty của Tuệ Anh một tháng
nay. Cô bé mới học năm thứ hai nhưng rất lanh lợi và dễ thương. Cô có gương
mặt ưa nhìn và tính cách hòa đồng nên được mọi người trong công ty yêu mến.
Có điều, bề ngoài của Linh Đan nom trẻ hơn so với tuổi hai mươi.
Mặc dù Tuệ Anh luôn giữ khoảng cách nhất định với đồng nghiệp, không
quá thân thiết và gần gũi với ai, cư xử có chừng mực nên cô là nhân vật rất được
nể trọng trong công ty cũng như giới kiến trúc. Tuy nhiên, nhân viên trong công
ty cô đều nhớ rõ.
- Chị đến ngay đây. Cảm ơn em, Linh Đan - Cô mỉm cười nhã nhặn nói với
Linh Đan rồi xin phép các đồng nghiệp rời đi.
- Chị Tuệ Anh biết tên em sao? - Linh Đan đi theo cô, nét mặt vui mừng hỏi.
- Là đồng nghiệp với nhau sao chị lại không biết tên em chứ - Cô cười đáp
lại.
- Em sao lại là đồng nghiệp với chị được. Em còn kém chị xa lắm - Linh Đan
thở dài nhưng ngay sau đó lại nhìn Tuệ Anh với đôi mắt long lanh đầy ngưỡng
mộ - Chị biết không? Chị là thần tượng của em đấy. Chị vừa xinh đẹp lại giỏi
giang và thành đạt. Em chỉ ước giá như bằng một nửa của chị thôi cũng mãn
nguyện rồi.
Tuệ Anh cảm thấy cô bé này có chút gì đó giống với Lila, chắc hẳn sau này
Lila lớn lên cũng sẽ là một cô bé đáng yêu như vậy. Nghĩ thế nên Tuệ Anh mở
lời nhiều hơn.
- Chị nghĩ sau này em nhất định sẽ là một nữ kiến trúc sư tài giỏi thôi. Thành
tích của em ở trường cũng rất đáng nể, đúng không?
Sinh viên năm hai đã được nhà trường giới thiệu đi thực tập hẳn phải rất xuất
sắc, giống như cô ngày trước làm cho Hoàn Vũ khi vẫn còn ngồi ghế nhà trường
vậy.
- Chỉ có điều vẫn không thể bằng chị được. Ở trường em bây giờ, chị là
huyền thoại đấy. Không sinh viên nào mà không biết đến chị - Linh Đan hào
hứng khen ngợi Tuệ Anh không ngớt lời.
Nhìn cô bé sinh viên lém lỉnh và hồn nhiên trước mắt, cô lại nhớ đến thời
sinh viên đầy hoài bão. Những ngày đi ký họa, đi thực tập thật sự rất vui vẻ, rất
đáng nhớ. Lúc đó, cô hoàn toàn cho rằng mình đã chọn lựa đúng con đường.
Bây giờ cũng vậy, cô không bao giờ hối hận việc từ bỏ thương trường để theo
đuổi nghệ thuật. Hai thứ chẳng có chút gì lien quan nhau, thậm chí là đối lập.
Cô yêu thích và say mê công việc bản thân đang theo đuổi. Mỗi khi vẽ tranh,
nỗi lòng cô như được giải tỏa. Mỗi khi nhìn vào những công trình do chính
mình tạo dựng, tâm hồn như được tưới một loại nước linh thiêng, làm sống dậy
những niềm vui đã vụt tắt. Khi chúng chỉ là các viên gạch vô tri rời rạc, rồi dần
dần được bồi đắp dựng xây theo năm tháng trở thành một khối vững chắc. Bắt
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đầu từ những thứ nhỏ bé nhất, bắt đầu từ một mái nhà, cũng là lúc bắt đầu câu
chuyện của mỗi con người. Là hạnh phúc, là đau thương, là hội ngộ hay là chia
ly… Tất cả đều đong đầy cảm xúc trong một đời người.
Nhưng chung quy, mái nhà chính là tổ ấm, chính là gia đình mà mỗi người
đều hướng về. Cái nghề cô say mê nó có ý nghĩa vậy đấy.
Còn thương trường đầy rẫy cạm bẫy, xung quanh là những con người ranh
ma quỷ quyệt như cáo chồn chỉ trực chờ thời cơ trục lợi, không có đạo nhân
nghĩa, không có tình thương thuần túy. Sống trong môi trường như vậy, tinh
thần luôn căng thẳng và mệt mỏi.
Có lẽ, đây là sự lựa chọn đúng đắn nhất trong cuộc đời đầy lầm lạc của cô,
mãi đến bây giờ vẫn chẳng được thanh thản. Đôi mắt trong vắt như hồ thu của
Tuệ Anh trong chốc lát lại trở nên u tối.
Đúng lúc hai người đang men theo lối mòn dẫn ra ngoài khu thi công, bỗng
một tiếng uỳnh từ trên không trung dội xuống dưới ngay chỗ Tuệ Anh và Linh
Đan đang đứng.

Chương 16
Đằng Sau Bóng Tối

C

ông trường là nơi đầy rẫy nguy hiểm. Những tai nạn chết người xảy ra bất

ngờ và vô cùng thảm khốc. Thần chết ẩn hiện trong mọi ngóc ngách, chỉ trực
chờ một chút sơ xảy sẽ kéo đến, mang linh hồn rời khỏi thể xác những nạn nhân
không may. Khi một công trình được hoàn thành, bề ngoài hào nhoáng và đẹp
đẽ là thế. Nhưng chẳng ai biết được mồ hôi, nước mắt và thậm chí cả máu tươi
của những người công nhân xấu số đã tưới đầy lên các thanh trụ, các viên gạch,
thấm cả xuống nền đất.
Điều đó khiến con người ta liên tưởng đến những cánh đồng đẹp ngất ngây,
những cây cối khỏe mạnh và tươi tốt. Thế nhưng nguồn dinh dưỡng nuôi dưỡng
chúng tốt nhất, ở ngay bên dưới, chính là xác chết đã được phân hóa.
Nơi mà Tuệ Anh đang đứng cũng không ngoại lệ.
Có vẻ như sự sơ suất của ai đó đã khiến những bao tải xi măng nặng đến cả
tạ đang từ trên cao rơi xuống. Chúng va đập vào các thanh trụ, tạo thành những
tiếng ầm ầm như sấm, rung chuyển cả tòa nhà, khói bụi bay mù mịt.
Những bao tải đó đang tìm điểm đáp xuống và chúng nhắm vào nơi Tuệ Anh
đứng.
Tiếng động như sấm trên cao khiến Tuệ Anh và Linh Đan giật bắn, hoảng
hồn nhìn lên. Cảnh tưởng đập vào mắt Tuệ Anh khiến cô kinh hoàng. Những
bao tải lớn đang nhằm trúng chỗ cô đứng mà rơi xuống, giống như thần chết nơi
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công trường trong truyền thuyết kéo đến bất ngờ mà nạn nhân lần này là cô.
Trong một khắc, tim Tuệ Anh như ngừng đập.
- Chị Tuệ Anh, tránh ra mau!
Tiếng hét thất thanh vang lên bên tai Tuệ Anh. Đồng thời Linh Đan nhào đến
ôm lấy cô và dùng một lực thật mạnh đẩy cả hai bật ra khỏi mục tiêu của đống
bao tải đang hung tợn rơi xuống. Chỉ một giây sau, chúng đáp xuống mặt đất
gây ra những âm thanh nổ trời, bụi đất và những mảnh đá vỡ bắn ra tung tóe.
Những lớp bụi và đất cát phủ đầy lên cơ thể hai cô gái ngã sõng soài trên nền
đất, chỉ cách đống hỗn độn vài centimet. Tuệ Anh chưa thoát khỏi sự bàng
hoàng, cô nhìn những bao tải xi măng nát be bét rồi đưa tay lên ngực kiểm tra.
Nó vẫn còn đập, những tiếng tim đập vì hãi hùng.
- Linh Đan, em không sao chứ?
Tuệ Anh chợt nhớ ra cô gái bên cạnh mình đang khó nhọc gượng dậy. Cô
hốt hoảng đỡ lấy Linh Đan thì thấy cánh tay của cô bé đã bị rách một đường,
máu thấm cả ra bên ngoài cánh tay áo sơ mi trắng tinh, loang lổ và nhỏ thành
từng giọt xuống nền đất. Tuệ Anh có cảm giác buồn nôn dâng lên tận cổ họng,
mặt cắt không còn một giọt máu.
Nếu như có người hỏi rằng, nhược điểm của Tuệ Anh là gì? Câu trả lời là:
Máu.
Nếu như có người hỏi rằng, Tuệ Anh sợ hãi nhất điều gì? Câu trả lời là:
Máu.
Đúng vậy. Máu có thể khiến cô sợ hãi đến tột độ, còn hơn cả cái chết. Đó là
sự ám ảnh lớn nhất đời cô.
- Chị Tuệ Anh! Chị Tuệ Anh! Chị làm sao vậy? - Linh Đan mặc dù đang
nhăn nhó vì vết thương nhưng thấy gương mặt trắng bệch của cô thì lo sợ vô
cùng.
Tuệ Anh cảm thấy đầu óc choáng váng, trước mắt tối sầm rồi hoàn toàn là
một màu đen dày đặc. Tiếng ồn ào xung quanh dần nhỏ lại, rồi im bặt.
Tại phòng y tế tạm thời ở công trường.
Vì cả Tuệ Anh lẫn Linh Đan không bị thương tích đáng kể nên mọi người
quyết định không cần đến bệnh viện. Thêm nữa vì sự cố này nếu bị lan truyền ra
ngoài sẽ ảnh hưởng đến tiến trình xây dựng. Cũng may thanh tra không có mặt
ở công trường lúc đó, nếu không sẽ khó tránh khỏi phiền phức.
Công ty cũng đã điều tra và phát hiện do các mắt xích trên thanh treo cần cẩu
bị gỉ sét khá nhiều, không chịu được sức nặng của các bao tải. Và kết luận đó là
một tai nạn, đồng thời kỷ luật nội bộ. May mắn không xảy ra thương vong.
Công trường bị một phen náo loạn, gương mặt ai cũng đầy sự căng thẳng và
sợ hãi. Những người có mặt ở công trường chứng kiến tai nạn đều kinh hãi, tim
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muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực. Những người được nghe kể lại cũng không
khỏi bàng hoàng. May là hai cô gái tốt số.
Nhưng có một người thì ngược lại, Linh Đan vẫn tươi cười vui vẻ dù bị
thương ở cánh tay phải. Điều đó làm cho mọi người cảm thấy không khí bớt
nặng nề hơn. Nếu như không có cô bé này, giới kiến trúc sẽ mất đi một tài năng.
Sau khi sơ cứu, Linh Đan được phép nghỉ ngơi một ngày để tịnh dưỡng. Còn
Tuệ Anh bị ngất vẫn chưa tỉnh phải nằm lại phòng nghỉ.
Trước khi đến đây công tác, Linh Đan từ chối ở cùng khách sạn với đoàn, cô
đến ở tại nhà một người quen để giảm bớt chi phí. Đó là một ngôi biệt thự mini
hiện đại nằm trong loạt biệt thự bên dòng sông êm đềm, thơ mộng.
Lúc này, Linh Đan đã về đến nhà. Cô đang ngồi bên bục cửa sổ nhìn ra dòng
sông, khuôn miệng nhỏ nhắn thổi một bản nhạc bằng chiếc kèn acmonica đã cũ,
cánh tay bị băng bó không làm ảnh hưởng đến cô chút nào. Đôi mắt lanh lợi giờ
đây ánh lên tia khó dò khi chỉ còn một mình.
Ngoài trời đang mưa phùn.
Bản nhạc Linh Đan thổi mang giai điệu vui tươi và trong sáng, tựa như
những giọt mưa đang tí tách nhảy nhót ngoài hiên. Tên bản nhạc là Stepping on
the rainy street.
Chợt tiếng động phát ra phía cửa ra vào làm gián đoạn khúc nhạc, gương mặt
xinh xắn của Linh Đan ánh lên sự vui mừng khi nhìn thấy một người đàn ông
xuất hiện. Gương mặt anh ta rất đẹp trai, thần sắc lạnh như tiền nhưng đầy cuốn
hút. Ánh mắt lãnh cảm khi thấy cô gái ngồi trước khung cửa sổ thì dần chuyển
sang nhu hòa. Có điều khi dừng lại nơi cánh tay cuốn băng trắng toát của cô,
con ngươi khẽ dao động.
- Xin lỗi, cô chủ.
- Tại sao phải xin lỗi? Anh hành động theo ý tôi kia mà - Linh Đan mỉm
cười.
Người đàn ông không nói gì, chỉ có ánh mắt trùng xuống. Nụ cười của người
con gái kia quá đỗi ngây thơ, thế nhưng…
- Kế hoạch của chúng ta thành công rồi, tâm trạng tôi đang rất tốt.
Linh Đan nhanh nhẹn nhảy xuống bục cửa đến bên người đàn ông đang đứng
lặng im. Cánh thon dài trắng trẻo của cô vòng qua cổ anh, đôi chân kiễng lên hết
cỡ. Cô đặt một nụ hôn nhẹ như cánh chuồn chuồn đậu mặt nước lên làn môi
lạnh lẽo của anh. Sau đó nhìn anh cười thật tươi.
- Tôi sẽ từng bước lấy hết tất cả của chị ta, khiến chị ta sống không bằng
chết. Vì thế, anh phải toàn tâm toàn ý giúp tôi đấy nhé.
Nói dứt câu, Linh Đan lại tiếp tục nụ hôn. Chiếc lưỡi hồng mềm mại như thứ
mật ngọt trêu đùa đôi môi mỏng của anh, kích thích bản năng vốn có của người
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đàn ông. Đôi mắt dài hẹp nam tính ánh lên tia đục ngầu, đôi tay cứng cáp giữ
lấy thân thể nhỏ nhắn của Linh Đan, rồi bắt đầu mở miệng nuốt lấy chiếc lưỡi
nhỏ không an phận kia. Nụ hôn vụng về và ướt át của người con gái mới lớn
thật khiến anh say đắm. Thứ mật ngọt có thể giết chết người chính là thế này
đây.
Hai bờ môi quấn lấy nhau một hồi lâu, Linh Đan khẽ rời đôi môi kia, ánh
mắt mơ màng nhìn người đàn ông đối diện.
- Anh có tin vào phép màu không?
- Tôi tin.
Có vẻ như câu hỏi kỳ lạ, không đầu không đuôi này đã quá quen thuộc nên
anh trả lời không cần suy nghĩ. Sau đó, anh lại tiếp tục hôn cô. Linh Đan mỉm
cười, nói trong hơi thở.
- Tôi thì không.
Không gian trở nên yên lặng, tiếng mưa ngoài hiên đượm buồn. Bên trong
căn phòng, hai cơ thể không mảnh vải che thân đang dính chặt vào nhau làm
nóng rực không khí se lạnh từ bên ngoài khung cửa sổ tràn vào. Trong cơn mơ
màng, Linh Đan thì thầm vào tai người đàn ông đang vận động trên cơ thể
mình.
- Khải Nguyên, anh là của tôi. Mãi mãi thuộc về tôi.
Ở một nơi khác.
Trong cơn mê, Tuệ Anh thấy mình đang đứng trơ trọi giữa khoảng không tối
tăm. Sự lạnh lẽo tản ra từ không khí như chất độc thấm vào từng hơi thở, từng tế
bào. Cô rùng mình. Cái cảm giác cô độc thật đáng sợ. Nỗi sợ hãi càng lúc càng
xâm chiếm tâm hồn. Cô dò dẫm bước từng bước trong bóng tối, hy vọng tìm
thấy một nguồn ánh sáng mong manh.
Bỗng trong không gian mang đến một mùi vị khác lạ. Thứ mùi này khiến
Tuệ Anh khó chịu, cả người nôn nao, thoáng chốc trở nên hoảng loạn. Đó là
mùi tanh nồng của máu. Cô chưa bao giờ quên mùi vị này, hay chính xác là
không thể quên.
Chợt lòng bàn chân cô cảm thấy ươn ướt và lạnh giá như đang dẫm lên một
tảng băng, buốt đến tận óc. Nhìn xuống phía dưới, một thứ chất lỏng đang từ
chỗ cô đứng tràn ra xung quanh, nuốt lấy bóng tối. Tuệ Anh có thể nhìn rõ thứ
chất lỏng đó là gì.
Cơ thể cô run lên bần bật. Cô muốn bỏ chạy, nhưng thứ chất lỏng ma quái đó
đã kìm, khiến thân thể hoàn toàn trở nên bất động, cứng đờ. Chỉ còn biết sợ hãi
nhìn nó dần bao vây lấy mình, không lối thoát. Cho đến khi nó tràn tới một vật
thể. Khuôn mặt trắng bệch của người phụ nữ hiện ra trong bóng tối ghê rợn, đôi
mắt trắng dã mở to nhìn chằm chằm vào Tuệ Anh. Trên cổ người phụ nữ có một
vết cắt dài và sâu hoắm, máu tuôn ra như suối.
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Cả đời Tuệ Anh không thể quên cảnh tượng kinh hoàng này, không thể quên
gương mặt của người phụ nữ kia. Chính là người mẹ đáng thương của cô, bà
chết không nhắm mắt. Nước mắt làm mờ đi ánh nhìn của Tuệ Anh như phủ một
lớp sương mù, cô lấy tay gạt đi nước mắt. Cô muốn nhìn rõ bà, dù bà giờ đây
chỉ còn là cái xác không hồn.
Thế nhưng khi nhìn rõ ràng lại, gương mặt thân thương của người mẹ biến
mất, thay vào đó là xác của một người phụ nữ xa lạ. Bên cạnh đó là một cô bé
chừng mười tuổi, cô bé đang quỳ bên cơ thể đầy máu me của người phụ nữ.
Gương mặt non nớt bị nước mắt làm cho nhem nhuốc, đôi mắt sưng đỏ trợn tròn
nhìn Tuệ Anh, vằn lên những tia uất hận.
“Chị là ma quỷ! Cả đời này tôi sẽ không tha thứ cho chị. Xuống địa ngục tôi
cũng sẽ nguyền rủa chị”.
Âm thanh dội từ quá khứ như lưỡi lam rạch một đường vào trái tim đang run
rẩy của Tuệ Anh. Cô cảm thấy rõ sự đau đớn cứa vào tâm hồn cũng như thể xác.
Cơ thể tưởng chừng muốn vỡ tung. Sau đó, mặt đất dưới chân bỗng nứt toác, cô
rơi xuống một hố sâu đen ngòm thăm thẳm tựa như đường dẫn đến địa ngục.
Linh hồn về lại với thể xác, Tuệ Anh choàng tỉnh dậy. Mồ hôi đã ướt đẫm
lưng áo. Cô nín thở định thần lại.
- Tuệ, cậu tỉnh rồi sao?
Gương mặt ôn hòa của Hải Đăng giờ đây vô cùng căng thẳng, giọng nói anh
đầy vẻ lo lắng. Lúc nhận được tin Tuệ Anh gặp tai nạn ở công trường, tim anh
như chết lặng, vội vàng bỏ hết công việc đến tìm cô. Cũng may, cô không bị
thương tích, chỉ vì hoảng loạn lên ngất đi.
- Mình không sao - Tuệ Anh mệt mỏi gượng ngồi dậy. Đầu cô đau như búa
bổ.
Chợt Tuệ Anh nhớ ra điều gì đó. Cô quay sang nhìn Hải Đăng, vội vã hỏi.
- Linh Đan thế nào rồi? Cô bé đang ở đâu?
- À, lúc mình đến thì cô bé đó đã về rồi. Mình nghe nói cô ấy chỉ bị thương
ngoài da ở cánh tay, còn lại không có vấn đề gì.
- Thật may, cũng nhờ cô bé mà mình thoát chết - Tuệ Anh nhớ lại sự việc đó,
đến tận bây giờ cô vẫn chưa hết hãi hùng. Ngày mai gặp Linh Đan, cô không
biết phải cảm ơn cô bé như thế nào cho đủ.
Hải Đăng nhìn vẻ mặt thoáng chút mệt nhọc của Tuệ Anh, cảm giác xót xa
dâng lên trong lòng. Anh biết, có một điều gì đó ẩn đằng sau đôi mắt trong lành
phẳng lặng kia, nhưng anh không thể chạm tới. Lúc mê man, đôi lông mày cô
ấy cứ nhíu chặt lại, sự đau khổ hiển hiện rõ trên nét mặt. Anh đau lòng đưa tay
chạm nhẹ một bên gò má nhợt nhạt, cảm thấy lạnh ngắt. Làm sao có thể khiến
người con gái này mở lòng với anh?
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Anh nắm lấy đôi tay mềm mại nhưng lạnh như đá của cô, đáy mắt dấy lên sự
bất an, trầm giọng nói.
- Mình thực sự đã rất sợ.
Tuệ Anh đặt bàn tay còn lại lên mu bàn tay anh, mỉm cười khẽ nói.
- Mình không sao rồi còn gì. Đừng lo.
Cái nắm tay thân tình khiến lòng Tuệ Anh ấm lại. Cô cảm nhận được sự lo
lắng, sự quan tâm và cả tình cảm của người con trai này dành cho mình trong
suốt thời gian qua. Đôi khi cô cũng tự hỏi, nếu ngày ấy Hải Đăng không từ chối
tình cảm của cô thì bây giờ mọi chuyện sẽ ra sao? Liệu cô có được một tình yêu
như cô hằng mong muốn và một cuộc sống hạnh phúc hay không? Người con
trai này tốt như vậy, ân cần như vậy, ấm áp nhưvậy, giống như hoàng tử trong
truyện cổ tích.
Thế nhưng Tuệ Anh hiểu, cuộc đời không hẳn là những câu chuyện cổ tích,
ít nhất là đối với cô. Gặp được hoàng tử không có nghĩa sẽ có hạnh phúc viên
mãn. Hơn nữa, quá khứ không thể thay đổi. Đó là sự sắp đặt của số phận. Số
phận đã định sẵn cuộc đời cô phải gặp nhiều giông bão, chịu nhiều đắng cay. Có
lối thoát hay không còn chưa biết.
Đôi khi, cô cũng tự hỏi, tại sao số phận sắp xếp cho cô gặp người đàn ông
lạnh lùng đó để rồi nếm trải trái đắng của tình yêu? Cuộc đời cô đã đầy rẫy
những nỗi đau rồi, cớ sao còn đối xử với cô như vậy? Cô rất muốn quên anh để
đến với người đàn ông thương yêu mình. Nhưng vẫn là trò đùa trớ trêu của số
mệnh, cái bóng của anh trong tim cô quá lớn. Phải làm sao để có thể chấp nhận
người con trai bên cạnh bước vào trái tim cô đây?
Làm người sao lại khó khăn thế này? Cô không muốn suy nghĩ nữa, các dây
thần kinh trong đầu cô bây giờ đang căng cả ra, nhức nhối vô cùng. Trong đầu
Tuệ Anh bất chợt hiện ra hình ảnh căn nhà nhỏ và sự hiện hậu của bà Tịnh Yên,
cả nụ cười của những đứa trẻ. Chúng khiến tâm trạng cô dễ chịu hơn rất nhiều.
- Đăng, mình muốn đến nhà dì Tịnh Yên một chút.
Tuệ Anh ngắm nhìn cảnh vật qua lớp kính từ trong ô tô. Hải Đăng đang đưa
cô đến nhà bà Tịnh Yên.
Ngoài kia trời đang mưa lất phất, hình như mưa từ lúc Tuệ Anh chưa tỉnh lại.
Cô không có nhiều kỷ niệm với mưa, nhưng điều đó lại khiến cô có cảm tình
với nó. Những thứ gắn với kỷ niệm của cô toàn là những đau thương, dày vò
không dứt. Nhìn những hạt mưa rơi xuống nền đất tạo thành những âm thanh
vui tai, như reo hò, như nhảy múa thật thú vị.
Lướt qua tầm mắt của Tuệ Anh là hình ảnh những đứa trẻ đang vui đùa dưới
mưa mới rộn ràng làm sao. Mưa tưới ướt những thân hình nhỏ bé như những
chồi non mới lớn. Có vẻ chúng rất thích mưa.
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Phải rồi, mưa chính là nguồn sống của vạn vật. Mưa là linh hồn của đất trời,
là nước mắt của mẹ thiên nhiên. Vì vậy, mưa là thứ nước linh thiêng tựa nước
thánh. Liệu những giọt mưa có thể gột rửa mảng đen u ám trong lòng cô hay
không?
Trên vỉa hè, một đôi nam nữ đang che chung một chiếc ô đi dưới mưa, thật
lãng mạn. Cô đoán rằng đó là một đôi tình nhân, và… Có lẽ họ rất yêu nhau. Tại
sao cô lại nghĩ vậy nhỉ? Bất chợt khóe môi Tuệ Anh cong lên thành nụ cười. Có
thể việc che chung một chiếc ô làm người ta nghĩ đến điều đó. Cơn mưa khiến
những người yêu nhau xích lại gần nhau, có phải vậy không? Giá như cô có thể
cùng với người mình yêu đi dạo dưới trời mưa lất phất như thế này.
Thật lạ! Rõ ràng dạo gần đây cô cảm nhận được rằng tâm trạng mình có
những biến chuyển lớn, thay đổi cảm xúc không ngừng. Có lúc quá nhạy cảm,
có lúc không kìm giữ được cảm xúc. Đôi khi vì những điều nhỏ nhặt mà suy
nghĩ vu vơ, đôi khi nhìn những thứ đời thường lại cảm thấy thật khác lạ. Đó là
những niềm vui giản dị của cuộc sống mà trước nay cô chưa từng để ý.
- Cậu đang nghĩ gì thế? - Hải Đăng thấy Tuệ Anh mỉm cười bâng quơ, lòng
cảm thấy vui lây, có vẻ tâm trạng của cô đã tốt lên nhiều. Đây cũng là một nụ
cười xuất phát từ tâm hồn của Tuệ Anh, vì nó rất đẹp, vẻ đẹp mang sự bình yên.
- Đang nghĩ mưa thật đẹp - Tuệ Anh vẫn dán mắt vào lớp kính bị những giọt
mưa làm nhòe đi.
- Cậu thích mưa lắm sao? - Hải Đăng tò mò hỏi.
- Có lẽ từ bây giờ đúng là như vậy - Cô mỉm cười đáp lại.
Chợt tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên ngắt quãng câu chuyện, là điện
thoại của Hải Đăng. Anh cầm điện thoại lên xem, là của cô thư ký gọi. Anh
nhấc máy.
- Có việc gì không?
- Giờ tôi đang bận. Bảo họ dời lại thời điểm đi.
- Vậy sao? Thôi được rồi.
Hải Đăng nhíu mày vẻ bất mãn. Anh không muốn bị công việc chen ngang
vào lúc đang đi với Tuệ Anh. Nhưng đây là một vụ làm ăn khá quan trọng.
Không còn cách nào khác, anh áy náy nói với cô.
- Xin lỗi, Tuệ. Mình có việc quan trọng nên phải đi bây giờ. Xong việc mình
sẽ quay lại ngay.
- Cậu bận công việc cứ đi đi. Không cần lo cho mình đâu - Tuệ Anh mỉm
cười trả lời. Cô vẫn biết Hải Đăng là một người bận rộn, không thể để vì cô mà
ảnh hưởng tới cậu ấy.
Đúng lúc đó, xe dừng lại nơi con hẻm dẫn vào nhà bà Tịnh Yên. Hải Đăng
đưa cho cô một chiếc ô, ánh mắt đầy quan tâm dặn dò.
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- Nhớ đừng để ướt mưa. Mình quay lại ngay. Cho mình gửi lời chào dì Tịnh
Yên nhé.
Cô gật đầu. Rồi anh phóng xe đi.
Tuệ Anh che ô bước đi trên con đường lát sỏi đá ghồ ghề, mưa rơi từng giọt
nhẹ nhàng, mát lạnh. Tiếng mưa rì rào thật giống như một bản nhạc du dương.
Trong đầu cô mường tượng ngay đến một giai điệu, hình như đó là bản nhạc
Stepping on the rainy street. Nếu có chiếc headphone, vừa dạo bước dưới mưa
vừa nghe nhạc thì cảm giác thế nào nhỉ? Một ngày thanh bình hơn mọi ngày.
Lần sau, cô chắc chắn sẽ thử. Có điều, hình như còn thiếu thiếu một cái gì
đó. Cô ngẫm nghĩ một hồi, liên tưởng đến đôi tình nhân mà cô bắt gặp hồi nãy.
À, thì ra là thiếu hơi ấm một bàn tay cùng mình đi dưới mưa.
Nhưng vừa mới dứt suy nghĩ, Tuệ Anh bỗng dừng bước. Trái tim cô đột
nhiên đập những nhịp đập loạn lạc.
Trước mắt cô chẳng có gì khác lạ, vẫn là con đường vắng vẻ và dài thênh
thang. Nhưng chính ở nơi này và không gian này, vào một buổi tối thanh tịnh,
bức tường kiên cố bấy lâu cô tốn công dựng nên đã bị sụp đổ, bởi nụ hôn say
đắm của một người. Cô vẫn nhớ rất rõ hương vị của nó ngay trên đầu môi, chỉ
như mới ngày hôm qua. “Không được!” Tuệ Anh lập tức dập tắt những đợt
sóng tràn rung động dâng lên từ đáy lòng.
Cô không được phép cho bản thân mình yếu đuối như vậy. Cô đã đồng ý với
Hải Đăng, cho cậu ấy cơ hội. Vì vậy cô cũng phải cố gắng mà tiếp nhận tình
cảm của cậu ấy, cố gắng loại bỏ tất cả cảm xúc với người đàn ông kia.
Tuệ Anh vội vã chạy trốn khỏi nơi khiến trái tim cô bị giằng xé giữa hạnh
phúc và nỗi đau xót ấy. Hạnh phúc vì khoảnh khắc ngọt ngào đến mê muội với
bóng hình trong tim, đau xót bởi tất cả chỉ là một giấc chime bao. Không phải,
chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn. Anh ta không hề yêu cô, chỉ muốn thỏa mãn
ham muốn nhất thời. Thật đau đớn thay! Cô còn lưu luyến gì người đàn ông đó?
Thế nhưng, ông trời luôn muốn đùa giỡn với tình cảm của con người. Từ nơi
Tuệ Anh chạy trốn đến hết quãng đường còn lại, hình ảnh người đàn ông anh
tuấn, dáng vẻ ung dung thư thái bước trong bóng tối cứ luẩn quẩn trong tiềm
thức, đến nỗi gần như cảm nhận được người ấy đang đi bên cạnh cô, mùi hương
tỏa ra từ người ấy đang phảng phất quanh cô.
Tuệ Anh đột ngột dừng lại. Cô không chạy trốn nữa, càng chạy càng không
có cách nào thoát. Cô phải đối mặt với những cảm xúc đang ngự trị trong lòng,
quyết tâm dứt bỏ.
Chiếc ô rớt xuống, cơ thể mảnh mai của Tuệ Anh được cơn mưa bao bọc.
Mưa phùn rơi lất phất, rất nhẹ nhàng, rất dịu dàng, xoa dịu nỗi canh cánh trong
lòng. Giọt mưa nhỏ bé thật kỳ diệu. Chúng đang gột sạch tâm trí cô.
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Một bản nhạc phát ra từ ngôi nhà nào đó vang tới bên tai Tuệ Anh. Có phải
do bản nhạc ấy nói hộ tiếng lòng của cô ngay chính lúc này, nên cảm thấy hay
đến thế.
Cơn mưa trắng bao bọc những giọt lệ.
Lệ nhòa rơi trong cơn gió ấm.
Anh có cảm thấy không?
Lời thì thầm run rẩy trong gió tới nơi anh.
Em vẽ anh trên trang giấy trắng.
Nụ hôn ngọt ngào ôm trọn trái tim em.
Liệu đây có phải là tình yêu?
Cả khi nhắm mắt, em vẫn chỉ thấy mình anh.
Em chờ đợi anh.
Em đã chờ đợi.
Nhưng em không muốn thấy những giọt lệ khổ đau nữa.
Anh cho em thấy.
Tình yêu này là sai lầm,
Em sẽ phải buông xuôi thôi…
Em đang bước đi trong những kí ức bên anh.
Những giọt lệ dâng trào từ nơi sâu thẳm con tim.
Em nên làm gì đây?
Cả trong mơ, em cũng nhớ mong anh.
Xin anh, hãy nhìn em này,
Em mãi mãi không thể làm bóng hình duy nhất trong tim anh sao?
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