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Phần 11
Chương 25
Cuộc Sống Đâu Phải Bầu Trời Xanh Mùa Hạ

C

uộc đời là một chuỗi đau thương?

Cuộc sống là thế, đâu phải là một bầu trời xanh mùa hạ. Có lúc mưa, có lúc
nắng, lúc giông, lúc bão, lúc bình yên, lúc gào thét… Thế nhưng quy luật thiên
nhiên vẫn thế: Sau cơn mưa trời lại sáng, sau cơn bão là cơngió nhẹ se lại nỗi
kinh hãi của đêm qua.
Có ai đó nói rằng: “Nếu một người chọn cho mình một con đường thẳng tắp,
có nghĩa là người đó bị loại khỏi cuộc chơi lớn - trò chơi CUỘC SỐNG.”
Tuệ Anh cũng đang hứng chịu trò chơi đó, nhưng dường như nó đã quá khắc
nghiệt với cô rồi. Cuộc đời cô sao chỉ toàn đau thương nối tiếp đau thương.
Cô cứ lững thững bước đi với chút sức lực cuối cùng. Rồi khi mỏi mệt, cô
thả người ngồi trước bệ đá rào gốc cây ven đường. Một chiếc khăn mùi soa
trắng tinh mang mùi hương thoang thoảng hiện ra, Hải Đăng cẩn thận lautừng
vệt nước mắt đọng trên gương mặt cô một cách cẩn thận. Mãi tận lúc này, cô
mới biết là mình đang khóc. Những giọt nước mắt vô thức đua nhau rơi lã chã,
cứ ngỡ rằng nước mắt đã khô cạn, vậy mà rồi nó cũng trào ra như nước vỡ bờ.
Nước mắt tuôn rơi vì anh, cả trái tim này cũng thuộc về anh. Đây là sự thật
không thể chối cãi. Vậy mà cô vừa dứt khoát đoạn tuyệt tất cả mặc kệ cho con
tim gào thét. Nhưng cô đã quen rồi, đã chai sạn rồi. Đau thế nào cũng chẳng còn
cảm nhận được nữa, thậm chí vị nước mắt cũng trở nên nhạt nhẽo đến thế.
Hải Đăng đau lòng nhìn gương mặt tiều tụy thấm đẫm nước mắt của Tuệ
Anh, ánh mắt chất chứa ưu tư. Một lần nữa, anh lại đến sau người đàn ông đó,
để rồi chứng kiến tất cả. Giờ thì anh đã hiểu, tình cảm là thứ khó nắm bắt, mọi
sầu đau đều bắt nguồn từ lòng người mà ra.
Sau khi nhìn cô bỏ đi để lại Vũ Uy với bộ dạng tan nát, anh mới thở phào
nhẹ nhõm. Như vậy là cách tốt nhất cho cô, Vũ Uy, Thục Quyên và cả anhnữa.
Có lẽ, số phận đã sắp đặt sẵn kết cục là như vậy.
- Tuệ, hãy quên hết đi. Hãy coi tất cả như một cơn ác mộng. Từ đây, mình sẽ
bảo vệ cậu, sẽ không để cậu chịu tổn thương nữa.
- Đăng, mình không xứng với cậu đâu. - Cô cụp hàng mi ướt nhèm xuống,
nói trong buồn rầu.
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- Mình không quan tâm. - Anh nắm chặt lấy bàn tay cô, giọng nói chắc nịch
khẳng định. - Chỉ cần cậu ở bên mình và sống vui vẻ, những thứ còn lại đều
không quan trọng.
Tuệ Anh im lặng. Lòng bao dung của anh khiến cô chạnh lòng, cô
khôngmuốn nợ ân tình của anh, nhưng cũng chẳng còn đủ sức để từ chối. Giờ
đây, cô chỉ muốn im lặng, muốn bình yên dù chỉ trong thoáng chốc.
- Mình muốn về nhà.
- Được, đợi cậu khỏe hẳn mình sẽ đưa cậu về. Giờ về bệnh viện nhé, mọi
người rất lo cho cậu đấy. - Hải Đăng ôn tồn khuyên nhủ.
Nghĩ đến gương mặt mệt mỏi và buồn rầu của ba, mái tóc trên đầu ông đãbạc
đi không ít, Tuệ Anh ngậm ngùi gật đầu và theo Hải Đăng về bệnh viện.
Vừa bước chân vào cửa phòng, Thục Quyên đã nhào tới ôm chầm lấy Tuệ
Anh, đôi mắt cô đã ngân ngấn nước.
- Tuệ, cậu thật hư quá. Có biết mình lo cho cậu thế nào không?
- Xin lỗi, Quyên.
Tuệ Anh đưa tay vuốt nhẹ lưng Thục Quyên, cảm động nói. Đồng thời cô
cốgắng né tránh ánh nhìn của Vũ Uy. Cô sẽ không để anh vì hai từ “trách
nhiệm” nặng nề ấy mà tổn thương tình cảm của Quyên.
- Được rồi. Quyên à, con mau để cho nó nghỉ ngơi đi. - Phạm Tùng lên tiếng.
Sự lo âu vẫn còn vương lại trên gương mặt nhuốm mỏi mệt của ông. Tuệ
Anh nhìn ba mình mà cảm thấy thật có lỗi, ông đã vất vả chuyện công việc, còn
tốn công sức lo lắng cho cô nữa.
- Ba, con không sao rồi. Ba đừng vì con mà ảnh hưởng tới công việc.
- Con nói gì thế? Đối với ba, con là quan trọng nhất.
Ông lại gần và xoa đầu cô như đứa trẻ, rồi ôm cô vào lòng như thể còn bé
bỏng lắm. Ngoài Vũ Uy ra, vòng tay của ba khiến cô cảm thấy đáy lòng lặng đi
trong giây lát.
Vũ Uy, sao anh vẫn nhìn cô như thế? Chẳng phải đã kết thúc rồi sao, cô đã
giải thoát cho anh khỏi hai từ “trách nhiệm” rồi còn gì.
Lòng người thật phức tạp.
Anh nhìn cô mà con tim không ngừng nhức nhối. “Em nói hãy quên tất cả,
em nói thật dễ dàng, còn với tôi thì khó khăn chừng nào. Muốn quên những gì
đã ghi dấu trong đời đâu dễ đến thế, nhất là khi tôi đã trót đặt tên em cho những
cảm xúc không tên.”
Bỗng tiếng chuông điện thoại của Thục Quyên vang lên cắt ngang từngdòng
suy nghĩ của mỗi người. Mở màn hình lên cô thấy bà Thục Nhan gọi liền vội
vàng bắt máy.
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- Con nghe đây mẹ.
Vài giây sau, gương mặt Thục Quyên đột ngột trở nên tái nhợt, đôi mắt trong
veo như làn nước bỗng dưng tối sầm lại rồi chẳng mấy chốc nước mắt đã dâng
đầy. Biểu hiện này khiến mọi người vô cùng lo lắng. Vũ Uy tiến lại gần và nắm
lấy bàn tay đang rung lên dữ dội của cô, sốt ruột hỏi.
- Quyên, em không sao chứ?
Phải mất một lúc sau, Thục Quyên mới có thể giữ lại chút bình tĩnh. Cô nhào
vào lòng anh bấu víu để không bị ngã quỵ, cố dằn tiếng nấc phát ra trong cổ
họng rồi khó khăn nói.
- Ba em.. ba em xảy ra chuyện rồi.
You.
Vũ Uy tức tốc đưa Thục Quyên trở về Hà Nội rồi nhanh chóng đến ngay
bệnh viện mà ông Hào đang nằm. Thì ra, ông bị ung thư giai đoạn cuối, chỉ còn
sống được vài tháng nữa. Vì sợ gia đình lo lắng nên ông đã giấu căn bệnh quái
ác này mà chịu đựng đau đớn một mình. Khi bà Thục Nhan điện cho Thục
Quyên để báo tin dữ cũng chính là lúc ông phát bệnh.
Suốt quãng đường đến bệnh viện, Thục Quyên không thể ngừng khóc. Cô
chỉ biết vùi mặt vào lồng ngực của Vũ Uy mà thổn thức, giờ đây anh là chỗ dựa
duy nhất cho cô trước những biến cố sắp xảy ra. Vũ Uy cũng chẳng biết nói gì
để an ủi cô lúc này, cứ ôm cô trong lòng mà dỗ dành không ngớt. Tại sao mọi
chuyện không may cứ liên tiếp xảy ra thế này?
Khi đến nơi, ông Hào đã được cấp cứu qua cơn hiểm nghèo nhưng dáng vẻ
vô cùng ốm yếu và tiều tụy. Lúc Thục Quyên và Vũ Uy bước vào, ông nằm trên
giường bệnh mệt nhọc nói gì đó với bà Thục Nhan đang nước mắt lưng tròng.
Từ gương mặt đến cơ thể của ông không che giấu được sự tàn phá của căn bệnh
nan y. Thục Quyên thấy ông như vậy thì đau đớn không thốtnên lời, cô lao đến
bên giường và ôm lấy ông như thể sợ ông sẽ biến mất ngay lập tức.
- Ba, hãy nói với con đây không phải là sự thật đi. - Cô nói trong tiếng nấc
nghẹn, nước mắt vòng quanh gương mặt xanh xao vì sợ hãi. Chưa bao giờ cô
biết đến cảm giác của những mất mát lớn lao, vậy mà giờ phải đối mặt với sinh
tử. Đây là một cú sốc quá lớn đối với Thục Quyên.
- Quyên, kiên cường lên con.
Đỗ Hào đau lòng lau những giọt nước mắt của con gái, ông đã có tuổi
nênhiểu sinh lão bệnh tử là quy luật hiển nhiên của đời người. Thế nên, ông
chấp nhận cái chết đang đến gần một cách nhanh chóng. Có điều, nhìn vợ và
con gái mà lòng ông không nguôi xót xa và nuối tiếc. Làm sao ông cóthể ra đi
thanh thản trong khi để vợ con và cả sản nghiệp ở lại không người chèo chống.
Vợ ông vốn là một tiểu thư gia giáo không hề biết đến thương trường, Thục
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Quyên giống bà nên tâm tính đơn thuần, ngây thơ vàtrong sáng. Sau khi ông
mất, chắc chắn họ sẽ phải đối mặt với những khó khăn to lớn.
Ông đưa mắt nhìn Vũ Uy, cánh tay run rẩy hướng về phía anh dừng lại giữa
không trung. Anh hiểu ý bèn nắm lấy tay ông, thấp giọng nói.
- Chú Hào, con đây.
Nắm chặt lấy bàn tay của Vũ Uy và siết mạnh, ánh mắt ông như cầu khẩn rồi
thều thào trong hơi thở đứt quãng.
- Uy, ta chẳng còn sống được bao lâu nữa. Điều ta lo lắng nhất là đứacon gái
này, con hãy hứa với ta sẽ chăm sóc cho nó khi ta qua đời, có được không?
- Vâng, chú cứ yên tâm, con sẽ chăm sóc cho Quyên. - Anh từ tốn đáp lại để
trấn an ông.
- Còn một điều nữa, ta hy vọng những ngày cuối đời có thể thấy con và
Quyên nên vợ nên chồng. Người làm cha như ta rất muốn thấy con gái mình
trong bộ váy cô dâu và mỉm cười hạnh phúc. Con có thể giúp ta hoàn thành tâm
nguyện này không?
Vũ Uy chợt sững người.
Kết hôn ư?
Một tuần trước, có lẽ anh đã không do dự mà nhận lời ngay. Thế nhưngthời
điểm này, làm sao anh có thể? Con tim anh đã thuộc về người congái khác. Tình
yêu của anh chỉ có thể dành cho một người duy nhất, không thể san sẻ cũng như
không thể chia bớt cho bất cứ ai. Có đôi lúc anh thầm cảm ơn số mệnh đã an
bài, để anh nhận ra tình cảm của mình khi tất cả vẫn chưa quá muộn màng. Anh
có lỗi với Quyên vì đã ngộ nhận ngần ấy năm, nhưng sẽ càng tồi tệ hơn khi
chung sống với cô mà lâm vào cảnh “đồng sàng dị mộng”, như thế sẽ hủy hoại
cả đời cô. Anh tuyệt đối không thể làm điều này.
Biết làm sao được khi thứ dễ thay đổi nhất trên đời chính là tình cảmcon
người. Tình yêu rất dễ bị ngộ nhận, chỉ khi gặp được đúng người, ta mới phát
hiện bản thân mình đã từng nông nổi biết bao.
Sự do dự của Vũ Uy khiến cả gia đình họ Đỗ không khỏi bất ngờ, nhất là
Thục Quyên. Cô cứ nghĩ anh sẽ gật đầu ngay không suy nghĩ. Vậy mà... Cóphải
người đàn ông dứt khoát và mạnh mẽ vẫn luôn bên cô đây không? Thật sự anh
đã thay đổi rồi sao? Không còn cần cô nữa sao? Thục Quyên ngơ ngác nhìn
dáng vẻ khó xử của Vũ Uy mà trong lòng tràn ngập sự hụt hẫng và thất vọng.
Nhưng đây là tâm nguyện của ba cô, cô muốn ông được ra đitrong sự thanh thản
và mãn nguyện. Bất giác, cô ngước nhìn anh với đôi mắt ầng ậc nước mà cầu
khẩn.
- Uy, xin anh...
- Uy, con mau đồng ý với ông ấy đi. - Bà Thục Nhan sốt ruột giục giã.
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Vũ Uy thật sự bị rơi vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan, anh không có đủ
nhẫn tâm để thẳng thắn chối từ, nhưng trái tim lẫn lương tri lại không cho phép
anh nhận lời.
- Ta biết con còn nhiều chuyện phải lo nghĩ, nhưng hai đứa đã qua lạikhá lâu
rồi, không phải cũng nên tính đến chuyện hôn nhân sao? - Đỗ Hào cứ ngỡ Vũ
Uy còn đắn đo là vì liên quan đến công việc nên vẫn cố gắng thuyết phục.
- Con...
Trong lòng Vũ Uy không ngừng đấu tranh, chưa bao giờ anh bị dồn ép
vàothế bí như vậy, đối đầu với những lão cáo già trên thương trường còn dễchịu
hơn gấp trăm lần. Thế nhưng, anh không thể dối mình gạt người.Trước giờ Vũ
Uy luôn sống thật với chính bản thân và cảm xúc của mình, yêu hận hết sức rõ
ràng. Anh yêu Tuệ Anh, nên không thể kết hôn với Thục Quyên. Hơn nữa,
lương tâm anh không cho phép dối gạt một người sắp sửa lìa đời.
Vũ Uy nhíu chặt đầu lông mày, anh hít một hơi thật sâu định nói lời xinlỗi,
thế nhưng chưa kịp thốt ra thành tiếng thì căn bệnh của ông Hào lại đột ngột tái
phát. Cả người ông co rúm lại chống trọi cơn đau, gương mặt hốc hác không
còn chút sinh khí. Thế nhưng đôi bàn tay ông vẫn giữchặt lấy anh không buông,
ánh mắt van lơn cầu khẩn nhìn anh, cố bật ratừng tiếng nặng nhọc.
- Xin con.. ta xin con hãy đồng ý với ta…
- Ba! Ba đừng nói nữa! Con đi gọi bác sĩ!
Thục Quyên đau đớn thét lên, cô định rời đi thì đã bị ông Hào giữ lại. Bàn
tay gầy guộc run rẩy áp tay Thục Quyên lồng vào tay Vũ Uy, gần như nói trong
cơn thoi thóp.
- Xin con...
- Con đồng ý. Chúng con sẽ kết hôn.
Thốt ra câu này, lòng của Vũ Uy như bị một tảng núi đè nặng đến mức
không có cách nào vùng vẫy.
Xe đã dừng trước cổng biệt thự nhà Thục Quyên, thế nhưng hai người vẫn
ngồi đó, duy trì trạng thái im lặng đến nghẹt thở. Vũ Uy nhìn Thục Quyên né
tránh ánh mắt của mình mà trong lòng vô cùng áy náy và khó xử, anh biết cô
đang chịu một đả kích rất lớn. Nhưng mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, bản thân
anh cũng không có cách nào thích ứng kịp thời.
- Quyên, anh có chuyện muốn nói với em. - Anh buồn rầu nhìn cô, hạ giọng
nói.
Dù anh đã đồng ý với ba cô sẽ chăm sóc và kết hôn với cô, thế nhưng anh
không có quyền lừa dối cô. Dù biết điều này thật tàn nhẫn, anh vẫn phải cho cô
biết tất cả. Bởi vì hôn nhân là không có chỗ cho sự lừa dối. Một khi anh cưới cô
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về làm vợ, anh sẽ làm đúng bổn phận của một người chồng. Có điều, anh e rằng
con tim anh mãi mãi thuộc về nơi khác.
- Anh không còn yêu em nữa, đúng không? - Thục Quyên bất ngờ lên tiếng.
Có thể thấy cô đang hết sức cố gắng để giữ cho giọng nói bình thường.
Vũ Uy im lặng.
- Em có thể biết cô gái đó là ai không? - Trái tim như ngừng đập khicâu trả
lời của anh chỉ là sự im lặng, cô hiểu điều đó đồng nghĩa với sự thừa nhận.
Anh vẫn im lặng.
- Là Tuệ, đúng không? - Giọng của cô đã khàn đi thấy rõ.
Tuy Thục Quyên quay mặt về hướng khác nhưng anh biết rõ rằng cô đang
khóc. Điều đó khiến anh cảm thấy thật nặng nề. Và anh cũng chẳng nói nên lời,
chỉ có thể tiếp tục giữ im lặng.
- Từ bao giờ? Thật sự hai người bắt đầu từ bao giờ? - Thục Quyên quayngoắt
sang anh với đôi mắt mọng nước nhưng ánh nhìn đầy chất vấn lẫn trách móc.
Vũ Uy trầm ngâm một lát, thở dài một cách não nề rồi lên tiếng.
- Anh cũng không biết từ lúc nào, anh đã bị cô ấy thu hút, đến mức không
còn có thể cưỡng lại tình cảm của bản thân mình. Anh đã một mực chối bỏ nó,
nhưng khoảnh khắc cô ấy tuyệt vọng nhảy xuống bờ vực kia, anh mới nhận ra
mình không muốn mất cô ấy. Anh… yêu Tuệ Anh.
Dứt lời, anh cảm thấy như trút bỏ được tảng đá đè nặng trong người. Tuy
nhiên, Thục Quyên thì đã chết trân trước những lời thú nhận. Phải mất một lúc
sau, cô mới run rẩy cất tiếng hỏi.
- Vậy có lẽ nào, cái thai trong bụng cô ấy cũng là của anh?
- Đó là một sự cố ngoài ý muốn, anh hoàn toàn không nhớ gì sau khi
tỉnhrượu. Tuệ Anh cũng lẳng lặng mà đi. Nếu như không có vụ tai nạn vừa rồi,
có lẽ cả đời anh không biết mình từng xâm phạm và có lỗi với cô ấy.
Thục Quyên ôm mặt òa khóc nức nở, tại sao cô lại rơi vào tình huống trớ
trêu này?
Tiếng khóc lóc ai oán, nỉ non của cô khiến cõi lòng Vũ Uy tan nát, nhưng
nào có cách khác ngoài việc phải đối mặt.
- Anh đã nói với cô ấy chưa? - Cố nén sự chua chát trong lòng, cô ngập
ngừng đặt câu hỏi.
- Cô ấy nói không muốn gặp lại anh, không muốn có bất cứ quan hệ gì với
anh. Cô ấy còn nói, giữa anh và cô ấy không tồn tại thứ gọi là tình yêu.
Lặp lại lời nói cuối cùng của Tuệ Anh mà cổ họng anh đắng ngắt. Nỗi
đaucủa ngày hôm ấy dường như còn nguyên vẹn nơi ngực trái. Nó vẫn đau
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mộtcách âm ỉ, một cách tê tái nhưng lại chẳng có cách nào ngừng nhớ nhung.Vũ
Uy bất giác nhíu mày như kìm chế cơn nhức nhối trong lòng, đáy mắt hằn rõ vết
rạn nứt của sự tan nát. Lần đầu tiên Thục Quyên nhìn thấy vẻ mặt đáng thương
này của Vũ Uy, cô thật không tránh khỏi kinh ngạc. Hóa ra, anh cũng có lúc yếu
đuối thế này. Vậy mà trước đây, cô cứ ngỡ trên đời chẳng điều gì có thể làm
người đàn ông này khuất phục. Ngờ đâu, đó là một người con gái, nhưng không
phải là cô.
Thục Quyên cay đắng rơi nước mắt.
- Em muốn yên tĩnh để suy nghĩ.
Rồi cô vội vàng đẩy cửa xe bước ra ngoài và chạy thật nhanh khỏi đó. Cô
không thể chịu đựng cái không khí nặng nề cũng như nỗi đau đang phát tán
trong lòng thêm một phút nào nữa.
Vũ Uy nhìn bóng dáng tất tưởi chạy trốn của người con gái, lòng anh se
lạnh. Quả thật, khi đã rơi vào lưới tình thì phải chấp nhận đối mặt với khổ đau.
Dù cố tránh né, nhưng duyên đến phận chẳng đi.
Anh lái xe rời khỏi đó với tâm trạng xấu nhất từ trước đến nay, nhữngchuyến
đi dài cộng thêm phải suy nghĩ đến điên đầu khiến anh cạn kiệt hết sức lực. Thật
sự là quá mệt mỏi!
Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên, là Xích Long gọi đến. Cậu ta trước giờ
rất hạn chế liên lạc điện thoại với anh, hẳn là có chuyện quan trọng. Anh vội
vàng nghe máy.
- Ở hiện trường vụ bắt cóc lần trước tôi nhặt được một thứ liên quan đến cô
nàng của anh nên đã gửi bưu kiện đến nhà anh. Có điều hãy giữ bình tĩnh nhé.
Tôi sẽ đến đòi nợ sớm thôi.
Vũ Uy chưa kịp lên tiếng thì bên kia đã phóng ra một tràng cười phóng
khoáng rồi ngắt máy luôn. Anh hơi khó chịu thế nhưng không thèm chấp nhặt
với tên ất ơ đó. Phong cách của cậu ta vốn là vậy, bất cần và “coi trời bằng
vung”.
Dẹp Xích Long sang một bên, anh vội lái xe về nhà với tâm trạng thấp thỏm
lo âu. Bất cứ thứ gì liên quan đến Tuệ Anh cũng khiến anh bồn chồn và hồi hộp.
Sức ảnh hưởng của người con gái đó đối với anh đã trở nên quá lớn mất rồi.
Quả nhiên, bưu kiện đã gửi tới nhà. Anh khẩn trương mở ra thì thấy một
cuộn băng ghi hình. Vũ Uy nhíu mày khó hiểu nhưng rồi lập tức mở lên xem.
Và anh chết lặng người khi chứng kiến những gì diễn ra trên màn hình ti vi.

Chương 26
Làm Gì Khi Giấc Mơ Tan Vỡ
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T

hục Quyên nhìn đăm đăm vào ly rượu Martini đặt trước mặt mà không

ngừng tự hỏi, cứ như thể tiếng nhạc của quán bar xập xình xung quanh chỉ là
thứ âm thanh vô hình.
Cuối cùng thì cô cũng dừng chân đến chốn này để trút nỗi buồn đang đâm
sâu vào tim mình. Nghe nói người ta khi buồn thường tìm đến rượu, và cô đã
thử. Thế nhưng, một tiểu thư con nhà gia giáo như cô lại không biết uống rượu,
và sợ hãi mùi rượu một cách kinh khủng.
Bởi vì, thứ sặc mùi kinh hoàng ấy gắn liền với một ký ức khủng khiếp năm
cô mười bốn tuổi.
Ngày ấy, cô trốn tài xế riêng của mình để la cà với bạn bè sau khi tan học.
Nào ngờ trên đường về, ngang qua một con đường vắng, cô trở thành mục tiêu
của một gã yêu râu xanh.
“Bỏ tôi ra!”.
“Cứu tôi với!”.
Mặc cho cô gào thét và van xin, gã đàn ông vẫn thô bạo bịt miệng và lôi cô
đi xềnh xệch. Hắn kéo cô đến một ngõ tối tăm không bóng người qua lại rồi bắt
đầu thực hiện hành vi bạo hành. Đến tận bây giờ cô vẫn nhớ rõ mùi rượu nồng
nặc đến rợn người của gã hằn trên từng tấc da thịt.
Chính lúc tưởng như tuyệt vọng, một âm thanh dội lên bên tai cô và gã ôm
đầu gục xuống. Giữa sự tối tăm của con ngõ nhỏ và cơn hoảng loạng,Thục
Quyên mơ hồ thấy dáng dấp của một nữ sinh tay cầm thanh gỗ dài, ánh mắt
sáng long lanh phát ra tia khinh bỉ nhìn gã. Chớp mắt, cô gái ấy kéo cô chạy
khỏi đó trong lúc gã còn đang choáng váng.
Khi đã an toàn, cô nhận ra ngay người vừa ra tay cứu mình chính là cô bạn
học cùng lớp mới chuyển đến một tuần nay, Hạ Tuệ Anh. Đó là khởi đầu của
tình bạn giữa cô và Tuệ Anh.
Tuy nhiên, Tuệ Anh ngày ấy rất khó gần. Cô ấy khép kín với tất cả mọi
người, chỉ lầm lì trốn trong thế giới nội tâm của mình. Thục Quyên đã rất vất vả
mới có thể khiến Tuệ Anh mở lòng và chấp nhận. Và càng thân thiết, càng gần
gũi bao nhiêu, cô càng yêu quý Tuệ Anh bấy nhiêu. Cô ấy là một người mạnh
mẽ và sâu sắc với nội tâm phức tạp mà cô chẳng thể nào hiểu được. Thục Quyên
cảm thấy may mắn khi có một người bạn như Tuệ Anh. Không có cô ấy, chắc
cũng chẳng có cô ngày hôm nay.
Phải, cô rất may mắn. Cuộc sống của cô từ trước đến nay luôn bằng phẳng
và êm đềm như dòng sông bình lặng cứ từ từ trôi theo từng ngày mà bao người
hằng mơ ước. Cô có sự yêu thương lẫn che chở từ những người xung quanh
mình. Khi vấp ngã, khi đau khổ đều có sẵn một bờ vai cho cô dựa vào. Đến tận
bây giờ, Vũ Uy chính là bờ vai ấy. Có điều, hiện tại anh ấy chẳng còn là chỗ
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dựa vững chắc cho cô nữa, mà ngược lại, là người đẩycô tới bờ vực của muôn
vàn đau thương.
Cô cảm thấy chông chênh và chới với quá, cứ như người sắp chết đuối giữa
dòng sông vắng lặng.
Vũ Uy, tại sao lại đối xử với cô như vậy?
Trước đây anh luôn yêu chiều và trân trọng cô bao nhiêu, khiến cô đắm chìm
trong hạnh phúc ngất ngây bao nhiêu thì giờ làm trái tim cô tan nát bấy nhiêu.
Anh làm cô luôn tin rằng vị trí của mình trong trái tim anhlà mãi mãi, nhưng
hóa ra không phải vậy. Cái vị trí mà cô vẫn vọng tưởng ấy cuối cùng đã lung lay
và bị thay thế bởi người con gái khác, lại làngười bạn thân thiết của mình. Hay
đó mới chính là bản chất của đàn ông?
Không! Có thể là bất cứ ai, nhưng tuyệt đối không phải là Uy. Ở bên cạnh
anh bấy lâu nay, cô hiểu anh là người như thế nào. Một người đàn ông hội tụ tất
cả những điều mà phụ nữ mơ ước: mạnh mẽ, chung thủy, có trách nhiệm và hết
mực trân trọng người yêu.
Bên anh, cô cảm thấy mình được yêu thương và bảo vệ. Bên anh, cô cảm
thấy mình là người quan trọng nhất. Bên anh, cô cảm thấy mình hạnh phúc biết
bao. Thế nên cô mới yêu anh nhiều như thế, nhiều đến mức tưởng chừng chẳng
thể thiếu. Sự tồn tại của anh đã là lẽ sống đối với cô, sẽ ra sao nếu không có
anh?
Điều gì đã khiến anh thay đổi?
Những lời thú nhận của anh như căn bệnh ung thư từ từ lan ra rồi từng chút
phá hủy những tế bào còn sót lại, mà cô chẳng có cách nào chống chọi. Nỗi đau
khi biết tin dữ của ba, cộng thêm tổn thương từ trái tim khiến cô không có cách
nào gắng gượng. Cô chưa từng đối mặt với hàng loạt đau thương kéo đến liên
tiếp thế này, cô không biết cách chặn đứng nó.
Cô ghét bản thân mình, cô ghét sự yếu đuối này. Tại sao cô không thể mạnh
mẽ như Tuệ Anh? Tại sao Uy lại yêu cô ấy? Tại sao?
Hàng loạt câu hỏi tại sao dồn dập xuất hiện khiến đầu óc Thục Quyên muốn
nổ tung. Nước mắt không thể kìm giữ được nữa lại bắt đầu tuôn rơi.
- Vị tiểu thư này, có chuyện buồn sao?
Chợt một tiếng nói trầm nhưng chất giọng thanh thanh của người con
traivang lên làm ngắt quãng những cảm xúc buồn đau. Thục Quyên vội vã
quệtnước mắt và ngước nhìn chủ nhân của câu hỏi.
Là nhân viên bartender, anh ta còn khá trẻ và rất điển trai, nhưng là vẻ đẹp
kiểu phong trần và ương bướng, bất cần đời. Anh ta đang xoay xoay ly rượu
theo một nhịp đều đặn và nhẹ nhàng, tay kia cầm chiếc khăn lau theo vòng xoay
tròn trịa đó, động tác thoăn thoắt và linh hoạt, thực sự rất bắt mắt.
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Có lẽ mỗi người đàn ông đều ẩn chứa một khí chất riêng, nhưng không phải
người nào cũng có thể phát tán được nó, thậm chí rất hiếm hoi. Với mộtsố
những cá nhân tài giỏi hơn người, bản thân họ đều tự sản sinh ra cái khí chất bất
phàm đó. Thục Quyên từ trước đến nay tiếp xúc với rất nhiều người có phẩm
chất ưu tú như ba cô, Vũ Uy, Hải Đăng và gần đây nhất là Phạm Tùng. Vầng
hào quang vô hình nhưng hoàn toàn có thể cảm nhận được bao quanh họ đều
khiến người ta phải ngưỡng mộ và không ngừng bị lôi cuốn. Người đang đứng
trước mặt cô cũng có loại khí chất tương tự.
Ấn tượng nhất chính là viên kim cương đang phát sáng ngạo nghễ trên cánh
mũi cao và thẳng của anh ta. Đối với một nhân viên bartender nhỏ bé thì kiểu ăn
chơi này thật hoang phí. Thế nhưng Thục Quyên chẳng có tâm tr íđể phân tích
người lạ mặt ấy, có điều cô lại rất muốn trút những tâm tưtrong lòng.
- Tôi vừa bị cuộc đời đá cho một cú đau điếng. - Ánh mắt của cô lại trở về vị
trí ly rượu đặt trên bàn, giọng nói vẫn còn nghèn nghẹn.
- Bị cuộc đời đá hay bị người yêu đá? - Anh ta vẫn giữ nguyên nhịp điệu ở
đôi bàn tay với chiếc ly sáng bóng, nheo mắt nhìn cô cười cười hỏi.
- Cả hai. - Thục Quyên buông câu nói buồn rười rượi.
Lúc này, anh ta đặt chiếc ly xuống và chống tay trên cằm, gương mặt hếch
hếch nhìn cô, miệng nhếch lên một nụ cười láu cá. Ánh đèn màu lập lòe phản
chiếu trên làn da trắng sáng tỏa ra sự cám dỗ mê hoặc.
- Vậy ly rượu này có tội tình gì mà suốt cả buổi cô nhìn nó với ánh mắt đầy
chất vấn như thế?
Chẳng hiểu sao, thái độ trêu đùa của anh ta không làm Thục Quyên phật ý,
có điều cô hơi bối rối.
- Tôi… không biết uống rượu.
Một tràng cười tuôn ra không dứt, anh ta ôm bụng buông một câu trêu chọc.
- Cô đúng là đầu óc không bình thường.
Phục vụ gì thế này? Ở một bar cao cấp như vậy mà nhân viên thật chẳngcó tí
lịch sự với khách. Anh ta cứ ôm bụng mà cười sằng sặc khiến Thục Quyên xấu
hổ không để đâu cho hết, nhưng anh ta nói cũng có sai đâu. Cô buồn rầu đáp lại.
- Anh nói phải, là do tôi hèn nhát nên không dám uống ly rượu này.
Chàng bartender ngừng cười, lại chống tay lên cằm nhìn Thục Quyên một
cách chăm chú và hiếu kỳ, như thể chờ đợi những lời nói tiếp theo từ cô gái.
- Anh sẽ làm gì khi giấc mơ tan vỡ?
Bất chợt Thục Quyên hỏi anh ta câu hỏi vẫn luôn đau đáu trong lòng. Cô
cũng không hiểu tại sao mình lại tin người thế này, cứ vô tư mà tâm sự với một
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người xa lạ. Nhưng cô chẳng quan tâm nữa, cô chỉ muốn trút bỏ nỗi niềm đè
nặng nơi lồng ngực.
- Tỉnh dậy, trở về với hiện thực và đừng mơ nữa. Nếu cứ ôm mãi những giấc
mộng, cả đời cô chỉ có thể bước đi trên đại lộ của những giấc mơ tan vỡ.
Thục Quyên ngơ ngác nhìn người đối diện, vẻ mặt bất cần và ngông nghênh
khác hẳn với câu nói trải đời của anh ta. Lời nói đó tràn vào tâm trí cô, từng câu
từng chữ làm cô thức tỉnh. Một phần nào đó, những yếu đuối dần bị đẩy lùi. Cô
bắt đầu ngẫm nghĩ lại những gì đã xảy ra và nguyên nhân của nó.
Tất cả là do cô quá vô tâm và yếu đuối.
Từ trước đến nay, cô luôn là người nhận được mọi sự quan tâm và yêu
thương từ phía người khác vô điều kiện. Vì thế cô cứ mặc nhiên đón nhận tất cả
như điều hiển nhiên mà quên phải cho đi.
Từ trước đến nay, cô luôn sống dựa dẫm vào người khác mà không bao giờ
học cách tự đứng lên bằng chính đôi chân mình. Thế nên bão táp kéo đến, cô
không đủ khả năng chống đỡ.
Từ trước đến nay, lần đầu tiên cô nhận ra rằng bản thân mình thật nhiều
khiếm khuyết.
Trách chi Uy chẳng còn yêu cô nữa.
Cô phải thay đổi. Cô muốn anh lại yêu thương cô như ngày xưa, muốn vịtrí
của cô trong tim anh là mãi mãi. Cô sẽ cho anh thấy tình yêu của cô dành cho
anh lớn đến nhường nào. Dù sao Tuệ Anh đã từ chối tình cảm của Uy, anh hẳn
cũng đang rất buồn, cô vẫn còn cơ hội giữ lấy trái tim anh.
Và cô phải học cách trở nên mạnh mẽ, để ba mẹ không còn phải lo lắng nữa.
- Cảm ơn anh.
Cô mỉm cười nhìn anh chàng bartender với ánh mắt biết ơn rồi vội vã tụt
xuống khỏi ghế và toan bước đi. Thế nhưng anh ta đã nắm lấy cánh tay cô giữ
lại.
- Tôi trả tiền ly rượu rồi còn gì. - Thục Quyên ngạc nhiên hỏi.
- Không phải chuyện đó. Trước khi đi, hãy uống hết ly rượu đã. Tôi sẽcảm
thấy không vui nếu khách hàng không thèm đếm xỉa gì tới công sức của tôi.
Thục Quyên ngỡ ngàng nhìn nụ cười nửa miệng kiêu kỳ và ánh mắt khó
dòcủa anh ta, nhất thời không biết phải phản ứng ra sao. Rõ ràng cô đã nói rằng
mình không uống được rượu, sao còn ép cô? Hơn nữa, trên đời làm gì có
chuyện nhân viên bắt khách hàng uống rượu bao giờ?
- Nhưng tôi… - Cô bắt đầu trở nên lúng túng.
- Không uống được chứ gì. Có muốn tôi giúp không? - Vẫn giữ nụ cười nửa
đùa nửa thật trên môi, anh ta đề nghị.
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- Giúp? Giúp như thế nào? - Thục Quyên ngây thơ hỏi.
- Như thế này.
Nụ cười của anh ta chuyển sang vẻ ranh mãnh, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn
ThụcQuyên và lập tức hành động thay cho câu trả lời. Anh ta nhấc ly rượu đưa
lên miệng và ngửa cổ nốc cạn. Sau đó, trước sự ngỡ ngàng của Thục Quyên,
cánh tay dài và mạnh mẽ vươn ra sau cổ cô và dùng lực kéo mạnh. Chỉ trong
một giây, mặt áp mặt, môi chạm môi. Một cái khóa môi nhanh chóng và gọn lẹ,
đến nỗi Thục Quyên chỉ có thể chết trân chịu trận.
Một dòng chất lỏng từ miệng anh ta chảy vào khoang miệng của Thục
Quyên khiến cơ thể cô run bắn lên. Cô dùng hết sức đẩy anh ta ra rồi bắt đầu ho
sặc sụa, vị rượu cay xé cổ họng với nồng độ cồn lớn đến mức xộc lên tận óc
khiến mặt Thục Quyên đỏ gay, đầu óc chuếnh choáng.
- Anh… sao anh dám…? - Cô trừng mắt nhìn anh ta, giận dữ nói.
- Chẳng phải cô hỏi tôi giúp như thế nào sao? - Anh ta bình thản đáp, nụ
cười ranh mãnh vẫn thường trực trên môi giống như chưa từng có chuyện gì xảy
ra.
Thục Quyên tức nghẹn nhưng chẳng thể làm gì, cô xấu hổ vội vã rời khỏi đó,
chắc chắn cô sẽ không bao giờ trở lại đây nữa.
Một tên đểu cáng! Cứ ngỡ hắn là người tốt, thì ra chỉ muốn chòng ghẹo cô.
Đến Vũ Uy, thậm chí là Hải Đăng ngày xưa cũng không có những hành động
khiếm nhã với cô như vậy. Thục Quyên cảm thấy bị xúc phạm ghê gớm,vậy mà
chỉ vài phút trước cô còn cảm kích hắn.
Nhìn dáng vẻ tức tối bỏ đi của cô gái, Xích Long nhếch miệng cười đắc ý.
Anh đưa tay quệt một đường lên vành môi, sảng khoái nói.
- Mùi vị không tệ.
Bây giờ đã quá nửa đêm, thành phố chìm vào giấc ngủ sâu của sự tĩnh mịch.
Đêm cô liêu và quạnh quẽ, lòng người cũng trải dài thênh thang theo những nỗi
ưu phiền vẫn còn bỏ ngỏ.
Tắt màn hình tivi, Vũ Uy ngả người dựa vào thành ghế sofa một cách
mệtmỏi, anh đã xem đi xem lại cuộn băng này rất nhiều lần, mỗi lần là mộtnhát
đâm chí mạng vào lòng anh. Từng nét mặt, từng hành động và sự tuyệt vọng của
người con gái trong đó chà sát vào tim anh thành những vết xước rỉ máu. Thì ra,
cô ấy đã phải trải qua những điều khủng khiếp nhưvậy, chẳng trách một người
nghị lực và mạnh mẽ đến thế lại tìm đến cách quyên sinh.
Nếu anh quay trở lại sớm hơn, có lẽ cô ấy đã không rơi vào tay bọn xấu,
không phải chịu đựng nỗi đau thể xác lẫn tâm hồn nặng nề thế này.
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Không thể tha thứ cho kẻ đã gây ra tổn thương cho Tuệ Anh, anh nhất định
phải lôi gã ra ánh sáng và bắt gã trả giá. Ánh mắt Vũ Uy dần chuyển sang sắc
lạnh và kiên quyết.
Từ đây, anh sẽ bảo vệ người con gái ấy trong âm thầm, cũng như tình
yêulặng lẽ đang chảy trôi trong huyết quản. Chỉ đứng từ xa mà nhìn người mình
yêu và dốc lòng giữ gìn sự bình yên cho người ấy, cuối cùng anh đã hiểu tâm
trạng của bà Hạ Huyền rồi.
Nhìn xuống tấm thảm trải dưới nền nhà được ánh trăng bên ngoài khung
kính dát một lớp vàng bàng bạc, Vũ Uy hình dung lại nét thanh bình như bông
hoa giọt tuyết ngủ say trong nắng của Tuệ Anh ngày ấy, tim anh lại rung lên
những nhịp điệu khác thường.
“Tuệ Anh, tôi sẽ bảo vệ sự bình yên thuộc về em.”
Ding Dong!
Âm thanh của tiếng chuông báo hiệu có người đến vang lên làm xáo trộn
dòng suy nghĩ của Vũ Uy, anh nhíu mày, ai còn đến tìm anh đêm hôm khuya
khoắc như vậy?
Mệt mỏi nhấc mình đứng dậy, anh đến gần cửa và quan sát hình ảnh thu lại
từ chiếc camera ngoài cổng chính. Thục Quyên? Tại sao cô ấy lại đến tìm anh
giờ này? Anh ấn nút mở cổng và vội vàng ra ngoài đón.
Thục Quyên vừa thấy bóng dáng của Vũ Uy thấp thoáng đằng xa, cô vui
mừng chạy thật nhanh tới nhào vào lòng anh. Con tim nhảy nhót rạo rực, rõ
ràng là anh vẫn còn quan tâm tới cô.
- Quyên, có chuyện gì mà em đến tìm anh giờ này? - Vũ Uy thấp giọng hỏi,
tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt của cô.
- Uy, em đã nghĩ kĩ rồi. Em sẽ cố gắng hết sức để làm anh yêu em như ngày
xưa. Hãy cho em cơ hội để làm điều đó, có được không? - Cô nghẹn ngào nhìn
anh nói, nước mắt đã dâng đầy nơi khóe mắt.
- Quyên, em đừng như thế.
- Em yêu anh, rất yêu anh.
Nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của Thục
Quyêncùng lời thổ lộ đầy ắp chân tình, anh thật sự bối rối. Người con gái này đã
bên cạnh anh bao năm qua, sưởi ấm cõi lòng cô đơn lạnh lẽo bằng nụ cười tỏa
nắng, anh không nỡ làm cô đau lòng. Giá như anh không gặp người con gái ấy
để rồi bị cuốn hút. Giá như anh có thể toàn tâm toàn ý chăm sóc Quyên.
Thế nhưng, từ “giá như” mãi mãi chỉ là giả định, hiện thực vẫn bày ra trước
mắt. Hiện thực nói rằng tình yêu của anh đã dành cho một người con gái khác.
Hiện thực nói rằng cô gái ấy chính là mối tình khắc cốt ghi tâm của anh. Bởi vì
anh đã trải nghiệm cảm giác yêu thương trong thời khắc sinh tử, bởi vì anh đã
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đau cùng với nỗi đau của người con gái ấy, và bởi vì, yêu người ấy giúp anh
nhận ra bản thân mình cũng có mặt yếu đuối. Và chỉ yếu đuối khi đứng trước cô
ấy.
Tuy vậy, anh không phải là kẻ bội tín, anh sẽ chăm lo cho Quyên cả cuộc đời
còn lại.
- Chúng ta vào nhà cái đã, ở ngoài này gió lạnh lắm. - Anh khéo léo thay đổi
chủ đề rồi nhanh chóng dẫn cô vào nhà.
Đêm nay thời gian trôi qua thật nặng nề, không phải do sự thinh lặng
trongcăn phòng tối tăm lạnh lẽo mà do lòng người đầy ắp những ưu tư. Giờ đây,
lòng Vũ Uy đang rối như tơ vò, đến nỗi anh chẳng thể nào chợp mắt, trong tâm
tưởng đang diễn ra sự đấu tranh dữ dội, giằng xé tâm can không dứt.
Làm người thật khó khăn biết chừng nào, đôi mắt màu hổ phách uy nghiêm
ngày nào giờ phút này nhuốm một màu mỏi mệt và bí bách, anh thật sự đã bị
mất phương hướng rồi.
- Uy..
Tiếng nói trong và nhỏ nhẹ mang chút ngập ngừng cất lên phía đằng sau,Vũ
Uy định quay lại thì cánh tay thon thả của người con gái đã ôm lấy tấm lưng to
lớn của anh, càng khiến anh thêm rối bời. Thục Quyên dụi dụi gương mặt nhỏ
nhắn vào nơi vững chắc ấy, hơi thở phả ra nhè nhẹ như cuốn lấy lòng anh.
Anh nhẹ nhàng gỡ tay Thục Quyên ra và xoay người đối diện với cô, bắt gặp
gương mặt yêu kiều cùng đôi mắt to tròn đen láy đang nhìn anh say đắm. Cơ thể
quyến rũ ẩn hiện qua lớp áo sơ mi mỏng manh tỏa sáng nhè nhẹ dưới ánh trăng,
bây giờ trông cô thực sự rất gợi cảm. Thế nhưng, từ trước đến nay anh hoàn
toàn có thể kiểm soát được cảm xúc lẫn dục vọngkhi đứng trước vẻ đẹp hoàn
mỹ này.
- Sao em còn chưa ngủ? - Vũ Uy nhẹ giọng hỏi.
Thục Quyên không trả lời mà vẫn nhìn anh bằng ánh mắt chất chứa thâm
tình, rồi cô đột ngột nhón chân lên hôn nhẹ vào môi anh khiến anh có phần bất
ngờ. Thục Quyên vốn rất nhút nhát và hay e thẹn, đây là lần đầu tiên cô chủ
động làm như vậy.
- Uy, hôn em đi.
Cô thỏ thẻ lên tiếng, đồng thời cánh tay trắng mịn như tuyết vòng qua cổ Vũ
Uy áp cơ thể mình sát lại gần anh và tiếp tục khơi gợi lửa tìnhtrong anh.
Đối với đàn ông, ít ai có thể cưỡng lại vẻ đẹp như mây như nước của Thục
Quyên. Nhưng hiện tại, anh lại cảm thấy khó khăn khi vấp phải tình huống này.
Bởi vì, sự tiếp xúc da thịt đang diễn ra hoàn toàn không có cảm xúc, nụ hôn
của Quyên chẳng chạm được đến tim anh.
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Phải chăng người con gái kia đã cướp lấy hết tất cả sự rung động nơi anh?
Tuy vậy, anh không nỡ lạnh lùng đẩy Quyên ra, anh sợ cô sẽ bị tổn thương.
Phải làm gì cho đúng đây? Anh có nên mặc bay tất cả mà xuôi theo số phận?
Tuệ Anh đã từ chối tình cảm của anh, và anh rồi cũng sẽ kết hôn với Quyên,
chuyện nam nữ thường tình này diễn ra chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Người
con gái trước mặt anh đây mới là người phụ nữ đi cùng anh đến cuối con đường.
Hôn nhân chính là ràng buộc, vì vậy anh không thể làm tổn thương cô.
Nghĩ đến đây, đáy lòng anh cảm thấy thật nhức nhối. Rồi gạt bỏ tất cả, anh
từ từ đáp lại nụ hôn của Quyên. Phải, cứ xuôi theo dòng chảy của tựnhiên đi, số
phận đã an bài cả rồi.
Sau đó, Vũ Uy bế thốc thân thể yêu kiều của người con gái lên và tiến về
phòng ngủ. Đặt Thục Quyên xuống chiếc giường êm ái, anh từ từ lần cởi từng
chiếc cúc áo trên người cô, nụ hôn rơi rớt từ làn môi xuống chiếc cổ trắng ngần
và dừng lại tại nơi quyến rũ nhất của người con gái. Trước sự chủ động của anh,
Thục Quyên chỉ biết đỏ mặt mà ôm chặt lấy bờ vai to lớn và tận hưởng những
cảm xúc lạ lẫm.
Có điều, cô không biết rằng Vũ Uy đang khó khăn gạt bỏ hình ảnh một
người con gái ra khỏi đầu. Chẳng hiểu sao, những cảm xúc khi gần gũi với Tuệ
Anh lũ lượt tràn về như thác lũ hành hạ tâm can anh. Anh nhớ thân hình mảnh
mai như giọt sương đêm của cô khi ngã vào vòng tay anh, nhớ đôi mắt phẳng
lặng ôm bao nhiêu nỗi buồn, nhớ mùi hương thanh khiết vương vất trên mái tóc,
trên làn da mềm mại và trên cả từng hơi thở dịu ngọt.
Làn môi ấy như thứ thuốc phiện cám dỗ linh hồn anh, ánh mắt mơ màng như
mộng ảo ấy chiếm trọn cả trái tim anh.
Anh nhớ người con gái ấy đến quay quắt.
Và rồi, trước sự ngạc nhiên và hụt hẫng của Thục Quyên, anh đột ngột dừng
lại. Ánh mắt đầy khổ sở nhìn cô và khó nhọc lên tiếng.
- Quyên, anh xin lỗi. Vẫn là nên chờ đến khi kết hôn thì hơn.
Cố gắng tránh né cái nhìn trách cứ đầy đau khổ kia, anh nhanh chóng càicúc
áo che đậy lại cơ thể cho cô và vội vã bước ra khỏi phòng. Để lại người con gái
thất thần đằng sau, chẳng mấy chốc gương mặt đã thấm đẫm nước mắt. Thục
Quyên gục mặt xuống giường mà không cách nào ngăn đượctiếng nức nở.
- Mình không được bỏ cuộc… không được…

Chương 27
Rừng Thiêng Và Suối Nguồn Uớc Nguyện
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áng hôm sau, Thục Quyên thức dậy với mi mắt nặng trĩu và sưng húp, cô

đã khóc cả đêm hôm qua. Thế nhưng cô để ý thấy rằng mình đã được đặt nằm
ngay ngắn trên giường, có lẽ Vũ Uy chờ cô ngủ rồi mới vào chỉnh lại tư thế và
đắp chăn cho cô. Thục Quyên chạnh lòng, nếu không yêu cô thì hà cớ gì phải
quan tâm chăm sóc cô như vậy? Để cô hy vọng rồi lại thất vọng. Càng nghĩ
Thục Quyên càng không ngăn nổi dòng nước mắt lăn trên gò má, cô liền lấy tay
quệt vội.
Bỗng tiếng gõ cửa vang lên làm Thục Quyên giật mình chú ý, sau đó Vũ Uy
đẩy cửa bước vào, trên tay anh cầm một túi đồ. Anh tiến lại gần và đặt nó bên
cạnh cô, nhẹ giọng nói.
- Anh về nhà lấy quần áo cho em rồi đây, mau thay đồ rồi chúng ta đi ăn
sáng.
- Anh… không chán ghét em sao? - Thục Quyên né tránh ánh mắt của anh,
ngượng ngùng lên tiếng.
- Cô bé ngốc, lần sau đừng uống rượu nữa nhé. Thôi em thay đồ đi, anh chờ
ở ngoài xe. - Anh dịu dàng xoa nhẹ mái đầu của cô rồi nhanh chóng đi ra.
Rượu? Ngồi lại một mình, Thục Quyên bắt đầu lục lại trí nhớ. Rồi bất giác
cô lại đỏ mặt, nhưng bởi vì tức giận. Tên đó đã lợi dụng lúc cô sơ hở mà chuốc
rượu cô bằng cái cách thật dung tục, hại cô không còn ý thức được hành động
của mình mà làm ra những chuyện đáng xấu hổ như vậy. Hôm qua cô đã mặt
dày mà quyến rũ Uy một cách lộ liễu, bây giờ thật muốn có cái lỗ để mà chui
xuống.
Cũng may, anh luôn là người đàn ông lịch thiệp, tế nhị và hiểu lòng người.
Chẳng trách cô yêu anh nhiều đến thế. Tất cả những việc anh làm chứng minh
rằng anh vẫn quan tâm đến cảm nhận của cô. Vì thế, cô phải mạnh mẽ hơn nữa,
không thể bỏ cuộc khi chưa cố gắng hết sức.
Nghĩ như vậy khiến tinh thần của Thục Quyên khá hơn đôi chút, cô với lấy
túi đồ và bước nhanh vào phòng tắm, trong lòng nghĩ đến giây phút cùng ăn bữa
sáng với người đàn ông mà mình yêu thương. Đúng vậy, chỉ cần vẫn được ở bên
anh là tốt rồi.
Tuy vậy, không khí giữa anh và cô có đôi phần không tự nhiên, điều
nàykhiến Thục Quyên khá buồn rầu. Nhìn anh lãnh đạm dùng bữa trước mặt
mình, cô cảm thấy thật nặng nề. Làm cách nào để xóa bỏ khoảng cách đang tồn
tại giữa hai người?
Chợt Thục Quyên nhớ lại những ngày khi còn trong bệnh viện giúp dì Tịnh
Yên chăm sóc Lila và nơi cô bé gọi là “thiên đường” trong khu rừng. Cô đã rất
hiếu kỳ khi nghe dì Tịnh Yên nhắc về nơi đó, dù không chắc chắnmấy nhưng
biết đâu nó sẽ giúp cô và Uy cải thiện lại mối quan hệ chông chênh lúc này.
Nghĩ vậy, cô ngước mắt nhìn Vũ Uy, e dè đề nghị.
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- Uy, em muốn đến một nơi này. Anh đưa em đến nhé.
Thời xưa, người ta từng cảm nhận cỏ cây hoa trái cũng có tâm hồn và cảm
nhận mọi tâm hồn, là bạn của muôn loài.
Có kỳ lạ không khi Tuệ Anh cảm nhận được rằng những bông hoa giọt
tuyếttrước mặt mình đây cũng đang đồng điệu với tâm hồn của cô, cảm nhận
cùng cô nỗi lòng khắc khoải và trĩu nặng.
Hoa giọt tuyết.
“Loài hoa nhỏ có màu trắng sữa và hương thơm thanh khiết, nở vào cuối
mùa đông và sinh thành trong mùa băng tuyết đang sắp sửa tan. Vì vậy,nó là
một trong các dấu hiệu mạnh mẽ và đẹp đẽ nhất báo xuân về, mang ý nghĩa của
niềm an ủi và hy vọng. Ngoài ra, hoa giọt tuyết còn là biểu tượng của lòng dũng
cảm, sự bền bỉ chịu đựng và lòng trung kiên sắt đá.”
Giọng nói dịu dàng và êm ái như lời ru văng vẳng vọng về bên tai Tuệ Anh
từ một miền ký ức xa xôi. Đây là loài hoa mà mẹ cô yêu thích nhất. Bà kể rằng
ngày còn trẻ, bà có cơ hội sang Pháp và tình cờ chứng kiến khung cảnh đẹp nhất
trong cuộc đời. Đó là khi những lớp tuyết dày mùa đông tan dần và vô vàn đóa
hoa trắng muốt tinh khiết bật dậy từ những hạt mầm nằm im dưới băng giá, ngoi
lên hứng ánh nắng mặt trời và đón mùa xuân ấm áp.
Bà còn kể cho cô nghe về truyền thuyết của loài hoa này, loài hoa được sinh
ra trong vườn Địa Đàng. Một thiên thần, người đã an ủi Eva và sự cằn cỗi của
thiên đàng vào mùa đông đã bắt được một bông tuyết đang rơi, thổi nhẹ vào nó
và bảo nó hãy hóa thành một bông hoa tươi tốt mãi mãi.Sau đó, nữ thần Mùa
Đông và thần Gió muốn cho cái lạnh giá mãi ngự trịtrên mặt đất. Chính vì thế
họ quyết định ngăn cản thần Mùa Xuân đến bằng cách đe dọa mọi loài hoa trên
Trái Đất không được nở. Hết thảy mọi loài đều e sợ, chỉ duy nhất một loài hoa
dũng cảm chống lại. Hoa Giọt Tuyếtđứng thẳng thân người, khoe những cánh
hoa trắng rực rỡ, kiêu hãnh vàkhông chùn bước, gọi thần Mặt Trời cùng thần
Mùa Xuân về đem sức sốngđến cho muôn loài.
Tuổi thơ của Tuệ Anh gắn liền với câu chuyện về loài hoa giọt tuyết những
chiến binh mảnh dẻ mà dũng mãnh qua lời kể dịu dàng của mẹ. Và cô thường
mong ước có một ngày được tận mắt nhìn thấy nó, ngóng chờ khoảnh khắc các
đợt hoa trắng phau nhú lên, bừng nở và rũ xuống dưới hình dạng quả chuông
đặc thù. Trong tâm hồn bé bỏng ngày xưa, cô còn tưởng tượng được rằng mình
có thể nghe thấy tiếng chuông rung rinh khe khẽ phát ra từ bông hoa nhỏ nhắn
đó, cũng như ngửi được mùi hương của tuyết trắngđang tan chảy thành giọt, ấy
là khi trời đất đang tỉnh dậy sau giấc ngủ.
Có điều, loài hoa này chỉ mọc được ở xứ ôn đới nên không thể sinh tồn ở đất
nước nhiệt đới. Tuệ Anh cứ ngỡ chẳng bao giờ có thể nhìn thấy hoa giọt tuyết
trong trí nhớ của mẹ. Khi ba cô biết được, ông đã dốc một sốtiền tài trợ cho các
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nhà khoa học lai giống chúng để có thể thích nghivới môi trường nơi đây.
Nhưng ông không bán dự án nghiên cứu mà để dành riêng cho cô. Ông nói đây
là món quà mà một người cha muốn dành tặng cho con gái. Hay nói cách khác,
cả đất nước chỉ mình cô mới có được nhữngbông hoa tuyệt vời này và biết cách
chăm sóc chúng.
Và chẳng mấy chốc, căn nhà nơi Tuệ Anh đang sống ngập tràn sự hiện
diệncủa những chậu hoa giọt tuyết. Mỗi lần nhìn thấy chúng, có cảm giác
nhưmẹ đang ở bên cô, nhìn cô và ôm cô vào lòng bởi hương thơm dịu nhẹ, an
ủi, vỗ về những cô đơn, buồn tủi vây quanh. Chỉ có ở bên những bông hoa diệu
kỳ này, cô mới có thể tìm lại một thoáng bình yên nơi tâm hồn.
- Tuệ, xe chuẩn bị xong rồi, Đăng đang chờ ở dưới kia. Chúng ta đi thôi. Phạm Tùng đẩy cửa bước vào gọi Tuệ Anh.
Hôm nay là ngày cô ra viện, mặc dù vết thương trên đầu vẫn cần phải kiểm
tra đều đặn nhưng để tránh bất tiện, Tuệ Anh sẽ tiếp tục theo dõi ở bệnh viện
lớn nơi cô sinh sống.
- Vâng, con ra ngay. - Cô ôm lấy chậu hoa rồi nhanh chóng đi theo ông.
Lưu luyến nhìn màu xanh bạt ngàn qua khung cửa kính lần sau cùng,
thiênnhiên nơi đây đã lấy đi phần nào nỗi buồn ảm đạm ngự trị trong lòng
cô.Khi đặt chân tới một vùng đất xa lạ, những nơi có nhiều cây xanh bóng mát,
quả thật lòng ta cũng vơi nỗi cô đơn. Mọi ưu tư và triết lý cuộc đời cũng sẽ
được giải tỏa và lắng đọng tại đây.
- Ba, con muốn đến chào dì Tịnh Yên và thăm bé Lila. - Bỗng Tuệ Anh
lêntiếng đề nghị, sau đó cô nói với người đàn ông đang cầm lái. - Đăng,phiền
cậu một chuyến nhé.
- Không vấn đề gì, đừng khách sáo với mình. - Hải Đăng mỉm cười nhìn Tuệ
Anh qua gương chiếu hậu. Thần sắc của cô đã khá hơn nhưng trong đôi mắt kia
vẫn trải dài một màn đen sâu thẳm, không có cách nào chạm tới.
Sau một quãng đường dài, cuối cùng ba người cũng đến nhà bà Tịnh Yên.
Nhưmọi lần, mới chỉ thấy bóng Tuệ Anh thấp thoáng, những đứa trẻ lại ào tới
bên cô như ong vỡ tổ luôn miệng ríu rít không ngớt.
- Chị thiên thần! Chị thiên thần!
Trong mắt bọn trẻ bây giờ, cô quả đã trở thành thiên thần thực sự, một thiên
thần luôn che chở và bảo vệ cho trẻ nhỏ. Cô mỉm cười nhìn chúng đáp lại một
cách dịu hiền, những đứa trẻ thật đáng yêu.
Từ đằng xa, bà Tịnh Yên đang dắt Lila chân đi khập khiễng ra đón cô. Vì cô
bé ngã từ trên dốc xuống nên bị gãy chân và phải bó bột, còn lại không có gì
nguy hiểm nên bác sĩ cho cô bé xuất viện sau khi kê đơn thuốc.
Cô bé thấy Tuệ Anh đến thì mắt sáng rỡ như sao, bắt bà Tịnh Yên dẫn ra đón
cô bằng được. Tuệ Anh cảm động xoa đầu cô bé hết sức trìu mến, dịu dàng hỏi.
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- Lila, em không sao chứ?
Bỗng dưng cô bé mếu máo, nước mắt trực trào ra từ đôi mắt đen láy to tròn
như búp bê.
- Chị thiên thần, em xin lỗi. Vì em mà chị bị thương.
- Chị không sao, không sao hết. Lila ngoan, đừng khóc. - Cô ôm lấy thân
hình bé nhỏ của Lila dỗ dành, thấy lòng dịu lại khi cảm nhận hơi ấm từcơ thể cô
bé. Thật may mắn, mọi chuyện cuối cùng cũng đã ổn.
Nhìn thấy cảnh này, bà Tịnh Yên, ông Phạm Tùng lẫn Hải Đăng đều thở
phào nhẹ nhõm. Những ngày qua đã xảy ra nhiều chuyện, có điều chẳng biết sự
yên bình này sẽ kéo dài được bao lâu.
Sau đó, mọi người vào nhà cùng nhau trò chuyện. Tiếng trẻ con rộn ràngcả
một khoảng trời thanh bình. Thỉnh thoảng, Lila cứ ngóng ra ngoài sân nơi bọn
trẻ nô đùa mà tiếc hùi hụi.
- Lila, rốt cuộc thì em tìm thấy gì trong khu rừng đó vậy? - Hải Đăng tò mò
hỏi cô bé.
- Là “thiên đường” đó. Em quả thật đã đến đó rồi. - Cô bé hồn nhiên trả lời,
giọng điệu vô cùng hào hứng.
- Con đó, thật là nghịch hết biết. Hại mọi người vì con mà lo lắng. - bà Tịnh
Yên nghiêm mặt lại. Bà vẫn chưa quên tội trạng to lớn của Lila, không nghe lời
người lớn.
- Con biết lỗi rồi mà.
Cô bé lại xị mặt xuống như cái bánh bao xế chiều, nom hết sức ngộ nghĩnh
khiến mọi người ai nấy cũng phải tủm tỉm cười.
- Thôi được rồi, trẻ con mà. Em đừng quá nghiêm khắc với nó. - Phạm Tùng
lên tiếng bênh vực cô bé dễ thương này. Nhìn cô bé ông lại nghĩ đến Tuệ Anh,
chắc hẳn ở tuổi đó con gái ông cũng thông minh, lanh lợi như vậy.
- Anh đừng bênh nó. Trẻ con không dạy dỗ tới nơi tới chốn dễ sinh hư lắm. bà Tịnh Yên nhấp một ngụm trà, tuy lời nói có vẻ nghiêm khắc nhưng nét cười
vẫn ẩn hiện trên khóe mắt.
- Em vẫn chẳng thay đổi, thảo nào Kiến Văn…
Biết mình đã lỡ lời, Phạm Tùng ngừng lại và bối rối quan sát bà TịnhYên.
Quả nhiên vừa nhắc đến tên người này, bà đột ngột sững lại, ly tràtrong tay bất
động giữa không trung.
Không khí đang vui vẻ trong thoáng chốc chìm trong sự im lặng bất thuờng.
Tuệ Anh tinh ý bắt được vẻ khác lạ giữa hai vị trưởng bối, bèn chuyển chủ đề.
Cô nhìn bé Lila rồi mỉm cười nói.
- Bao giờ chân em khỏi, chị sẽ dẫn em đi đến đó lần nữa, chịu không?
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- Chịu! - Cô bé mừng rỡ gật đầu ngay tắp lự, ôm chầm lấy Tuệ Anh. - Cảm
ơn chị thiên thần!
- Nơi đó là nơi nào vậy dì? - Hải Đăng càng ngày càng trở nên hiếu kỳ.
- Từ rất lâu rồi, có một nơi rất đẹp có tên gọi là “rừng thiêng”, trong đó có
“suối ước nguyện”. Nghe đồn đó là chốn linh thiêng, những người tình cờ gặp
nhau ở đó ắt có duyên tiền kiếp. Nhưng khu rừng đó rất khó tìm vì càng vào sâu
sương mù càng dày đặc, giống như một mê cung vậy. A, nhưng ta cũng chỉ là
nghe đồn thôi. - Bà Tịnh Yên ôn tồn giải thích thắc mắc của Hải Đăng.
- Không phải tin đồn đâu, con nhìn thấy nó rồi. Thực sự là rất đẹp! - Lila thốt
lên đầy tự hào.
- May cho con là không bị lạc đó. - bà Tịnh Yên lườm Lila một cái khiến cô
bé sụi lơ.
- Nghe có vẻ thú vị quá. Tuệ, hay là chúng ta tới đó xem thử đi. - Hải Đăng
tỏ ra vô cùng phấn khởi đề nghị.
- Cậu không nghe dì nói là rất dễ bị lạc sao? - Tuệ Anh tìm cách từ chối
khéo, thế nhưng ba cô đã không cho cô đường thoái lui.
- Trời sáng thế này không lạc được đâu. Hai đứa cứ thử đi đi. Hơn nữa, Tuệ,
con nằm viện lâu rồi cũng cần vận động chút cho khỏe người.
- Chú nói đúng đấy, Tuệ, đi thôi!
Dứt lời Hải Đăng liền cầm tay Tuệ Anh kéo đi, không cho cô một chút cơ
hội trốn tránh.
- Em đi với! - Lila lật đật tụt xuống ghế định đi theo nhưng đã bị bà Tịnh
Yên giữ lại và nhận được thêm một cái lườm nữa. Cô bé phồng hai cái má
phúng phính, phụng phịu cà nhắc đi vào trong buồng.
Còn lại hai người đã trạc tuổi xế chiều ngồi lại với nhau, bà Tịnh Yên chậm
rãi thưởng trà, đồng thời lên tiếng hỏi Phạm Tùng.
- Anh định gán ghép chúng với nhau hay sao?
- Hải Đăng là một người tốt. Cậu ta nhất định sẽ chăm sóc cho con bé chu
đáo. - Phạm Tùng gật gù đáp.
- Nhưng em cảm thấy Đăng không phải là người mà con bé cần. - bà ung
dung đặt tách trà xuống mặt bàn, mỉm cười nói.
- Vậy ai mới là người nó cần? Em biết điều gì rồi đúng không? - Ôngthấp
thỏm hỏi dồn. Trước giờ ông rất tò mò về mẫu đàn ông của Tuệ Anh, nhưng cô
con gái này quá ư là kín miệng.
- Bí mật.
Bà Tịnh Yên ung dung thả ánh nhìn về đường chân trời thoai thoải ngăncách
giữa bầu trời và mặt đất. Ngoài khung cửa sổ, bên chiếc rèm thêu cũ kỹ thấp
thoáng những giỏ hoa cải vàng ươm, thiên nhiên đưa dắt tâm hồnbà phiêu lãng
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về một mảnh trời xa xăm nào đó. Nơi có những đồng cỏ,những dòng sông thắm
đượm tình yêu nồng nàn, có thể bất ngờ tìm lại mình trong quá khứ.
Sống lại với quá khứ nghĩa là đi ngược lại thời gian, giây phút ấy tathực sự
thấy trẻ lại, thực sự yêu thương và thực sự ham muốn cùng tồnđọng bao cảm
xúc hoài bão, thậm chí cả hối tiếc. Thiết nghĩ cái giâyphút ấy chẳng mua được
bằng tiền bạc hay vật chất.
Vậy đấy, cuộc sống có lý lẽ của riêng nó mà con người không bao giờ có thể
nắm bắt. Tình yêu cũng vậy.
- Cứ để cho định mệnh đưa đường dẫn lối bọn trẻ.
Có ai đó nói rằng, con người sống không thể thiếu màu xanh, theo cả
nghĩađen lẫn nghĩa bóng, cả về thực thể và tâm hồn khi đứng dưới ánh nắng mặt
trời. Nếu thiếu ánh sáng mặt trời, thì màu xanh cỏ cây cũng sẽ phai nhạt, sự
sống không thể trường tồn. Đó chính là mối quan hệ âm dương xoay vần, biến
cải. Màu xanh là âm tính, ánh sáng mặt trời là dươngtính. Âm dương cần nhau
như con người cần không khí và nước lã vậy.
Khi dạo chơi hay dừng chân nghỉ ngơi dưới bóng mát của cây xanh, bao giờ
ta cũng thấy tâm hồn như trẻ lại, mọi nỗi nhọc nhằn như lùi lại và mờđi, cuộc
sống trở nên có ý nghĩa. Phải chăng đây là giây phút ta đượctrở về “lòng mẹ cỏ
cây”?
Khung cảnh buổi bình minh nơi đây thật khác hẳn đêm mưa gió ngày hôm
ấy. Dưới ánh nắng mặt trời, muôn loài thực vật khoác lên mình lớp áo màu xanh
biêng biếc tươi trẻ và tràn đầy nhựa sống. Từng hàng cây khẳng khiu vươn lên
cao, xòe rộng tán lá đón nhận ánh mặt trời nuôi dưỡng chất diệp lục trong từng
tế bào cây xanh.
Tuệ Anh thư thái tản mạn giữa bạt ngàn cây cối, hương rừng hòa lẫn vị
sương sớm lan tràn vào khí quản, cô nhắm mắt hít thật sâu hương vị tuyệt diệu
của thiên nhiên ban tặng. Chúng khiến tinh thần cô xoay chuyển,tâm hồn phút
chốc trở nên yên ả biết mấy.
Những làn gió trong lành ve vuốt gương mặt và mái tóc, khẽ thì thầm nhắc
nhở về một ký ức dịu ngọt mà cô gửi gắm tại nơi đây. Đúng vậy, cô đã gửi đôi
mắt hổ phách nhu hòa sáng rực trong đêm như xoáy sâu vào tâm khảm. Cô gửi
hơi ấm từ bàn tay nóng hổi dịu dàng xua tan cơn run rẩylạnh lẽo, cả vòng tay rất
lớn và ấm áp, ôm trọn cơ thể cô. Khoảnh khắc ấy, Tuệ Anh không thể ngăn
được hạnh phúc dâng trào.
Tất cả đều diễn ra dưới chân con dốc này, ngay dưới nơi cô đang đứng. Ở
nơi ấy, anh là ánh sáng duy nhất và đẹp nhất soi rọi linh hồn cô tuyệt vọng. Ở
nơi ấy, anh đã gọi tên cô rất êm ái, rất ngọt ngào. Cảm xúc ăn sâu vào tim, vừa
xoa dịu, vừa gặm nhấm không dứt.
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Lúc đó, Tuệ Anh đã tự hỏi giấc mộng ngắn ngủi của ngày hôm ấy là do đâu?
Giờ thì câu trả lời rõ mồn một. Chẳng có gì tồn tại trên đời mà có thể giấu giếm
mãi mãi, anh đã biết tất cả về thân thế lẫn quá khứ kinhhoàng của cô. Những cử
chỉ ân cần và quan tâm dành cho cô đều xuất pháttừ lòng thương hại và sự day
dứt sao? Nhưng thà chịu đựng sự chán ghét còn hơn là đón nhận sự thương hại.
Biết đâu, anh cứ mãi lạnh nhạt dửng dưng như trước kia, rồi đến một ngày cô
cũng thôi thao thức mòn mỏi về tình yêu không lối thoát. Còn bây giờ, cô hoàn
toàn yếu đuối trước một người đàn ông dịu dàng và sâu lắng đến thế. Nếu anh
cứ tiếp tục như vậy, cô sẽ sa ngã vào vòng tay ấy mất, sẽ không thể rời xa anh
mất.
Tình yêu này tồn tại chỉ để gây thương tích cho cô, có đúng không? Giọt
máu của cô - mối liên kết duy nhất với anh cũng đã bị số phận cướp đoạt. Thực
ra, chẳng có định mệnh nào cho anh và cô cả, rũ bỏ nó là điều nên làm từ rất lâu
rồi.
- Tuệ, đi thôi. - Hải Đăng khẽ giục.
Tuệ Anh gật đầu, rồi lẳng lặng đi tiếp.
Đi bên cạnh Tuệ Anh nãy giờ, anh hoàn toàn có thể nhận thấy tâm hồn của
cô đang phiêu du ở dưới chân dốc kia. Anh cũng nhận ra đó chính là nơi Vũ Uy
tìm ra Tuệ Anh và Lila ngày hôm ấy. Thế nhưng đã xảy ra chuyện gì mà gương
mặt cô ấy đầy hoài niệm như vậy?
Từ sau ngày giông bão ấy, cô càng ngày càng thâm trầm và ít nói, Hải Đăng
chẳng có cách nào tiến thêm bước nữa vào trái tim của cô. Chỉ còn biết dậm
chân tại chỗ, kiên trì chờ đợi. Anh tin có một ngày Tuệ Anh sẽ hiểu tấm lòng
của anh và đón nhận nó. Vì vậy, anh mới đưa cô đến đây, biết đâu sợi dây gắn
bó giữa anh và cô sẽ bắt đầu từ chốn này.
Đi được một đoạn khá xa thì sương mù dần xuất hiện mang theo hơi thở
selạnh của núi rừng, phút chốc cả khu rừng ẩn hiện trong lớp sương khói mờ ảo.
Nhưng hơi sương còn loãng nên không khó để quan sát.
- Có lẽ sắp đến nơi rồi.
Hải Đăng háo hức lên tiếng rồi quay sang nhìn Tuệ Anh đang mải mê quan
sát. Dáng vẻ thoang thoảng nét u hoài rơi vương vãi khiến anh bất chợt muốn
nắm lấy bàn tay của cô. Có cảm giác nếu không giữ lấy, cô sẽ tan biến theo màn
sương này bất cứ lúc nào.
Thế nhưng ngoài mong muốn, Tuệ Anh không hề hay biết tới ý nghĩ này
củaHải Đăng. Cô bỗng bước đi thật nhanh về phía trước để anh chưng hửng lại
phía sau, rồi từ đâu một lớp sương mù dày đặc kéo đến che khuất mọi tầm nhìn.
Hải Đăng hốt hoảng đuổi theo dáng lưng của cô gái đang dần biến mất trong
sương khói, nhưng vô ích. Trong một tích tắc, trước mắt anh chỉ còn một màu
trắng hư ảo.
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Tuệ Anh nhìn thấy một cái gì đó thấp thoáng trong màn sương, có một
sứcmạnh vô hình thôi thúc cô đến gần. Cô cứ bước đi về hướng cái bóng đen to
lớn ẩn hiện đằng xa ấy, ngày một gần. Và khi đến nơi, thứ hiện ra trước mắt
khiến cô không khỏi sửng sốt và bị choáng ngợp.
Thiên nhiên ẩn chứa biết bao điều kỳ diệu. Nếu không chứng kiến tận mắt
thì khó có thể tin được chúng thật sự tồn tại.
Một cánh rừng đại ngàn căng trào nhựa sống với hàng vạn cây rừng thẳng
tắp và cao vút hiện ra. Tuệ Anh đang đứng trước một cây đại thụ cao hơn năm
mươi mét tựa cột trụ kiêu hãnh nối liền đất trời. Thân gỗ to lớn vàchắc nịch
đứng sừng sững hiên ngang giữa rừng, với đường kính hàng chục người ôm
không xuể, dáng vẻ đường bệ và uy nghiêm như vị chúa tể. Những nhánh cây
khỏe khoắn vươn dài và rộng ôm trọn khung trời cao vời vợi,những tán lá xanh
diệp lục đầm mình trong đám sương mù phản chiếu tianắng mặt trời, tỏa ra thứ
hào quang huyễn hoặc. Bộ rễ ăn sâu vào lòng đất có đến vài nghìn năm, trồi lên
cả mặt đất như những con trăn khổnglồ uyển chuyển trườn mình khoác lên bộ
rêu phong mơn mởn. Tất cả đều gợi vẻ kỳ bí không tưởng.
Có cảm giác như tất cả linh khí của đất trời đều hội tụ trong cây đại thụ này.
Trong lòng Tuệ Anh hết sức rộn ràng bởi lần đầu tiên cô được tận mắt nhìn thấy
vẻ đẹp thiêng liêng và tuyệt vời đến thế. Một món quàvô cùng quý giá của tạo
hóa, có phải cô đã đến “Rừng thiêng” rồi không?
Bỗng Tuệ Anh mơ hồ thấy lớp vỏ cây dường như đang động đậy, cô tò mò
lại gần quan sát và không khỏi ngạc nhiên khi phát hiện hàng ngàn con bướm
như những cánh hoa rực rỡ khẽ lay động bám xung quanh thân cây, dệt nên một
tấm áo choàng lộng lẫy và huy hoàng.
Rồi một làn gió thoảng qua, chúng trở mình tung cánh bay ào ạt đuổi theo
cơn gió, tạo nên một dải lụa uốn lượn giữa không trung. Vạt áo của cánh rừng
ấy vô tình xua tan lớp sương mù dày đặc, bấy giờ Tuệ Anh mới có thể chiêm
ngưỡng hết vẻ đẹp màu mỡ và kỳ diệu của rừng đại ngàn.
Quả thực là một chốn thiên đường nơi trần thế.
Tuệ Anh cứ thơ thẩn như lạc vào xứ Oz thần tiên, mải mê chiêm ngắm cỏ
cây và những loài hoa dại nồng nàn tha thiết, hít thở không khí đặc trưng của
rừng già và lắng nghe hơi thở của đất trời. Đâu đó văng vẳngtiếng suối róc rách
như bản nhạc êm dịu vang đến bên tai, cô phấn khích tìm đến nơi phát ra âm
thanh ấy, trong lòng khấp khởi. Lẽ nào đó là “Suối ước nguyện”?
Quả nhiên, một con suối trong vắt đang chảy hiền hòa xuất hiện như người
lữ hành thong dong. Thấp thoáng trên mặt nước, một vài bông hoa nhàn nhã
xuôi theo dòng chảy. Tuệ Anh mừng rỡ lại gần, nước trong đến mức cóthể nhìn
thấy những hòn đá cuội trơn bóng dưới đáy, chỉ có nước từ cội nguồn mới có
thể trắng trong không chút vẩn đục thế này. Cô không kìm được mà thả tay đùa
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giỡn với dòng nước, cảm giác thích thú khi sự mát lành vây quanh làn da,
truyền đến tâm hồn một sự tĩnh lặng khó tả.
Để ý kỹ thêm một chút nữa, Tuệ Anh phát hiện thấy có một vài đồng xu phát
sáng lấp lánh bên cạnh những hòn đá cuội. Cô nhận ra rằng đã có người từng
đặt chân đến nơi đây, tuy nhiên số lượng xu ít ỏi dưới nước cho thấy những
người may mắn như cô chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chắc hẳn họ thả những đồng
xu này xuống suối và mong chờ một lời nguyện ước.
Tự nhiên Tuệ Anh cảm thấy tò mò, không biết họ ước điều gì và điều ước ấy
có trở thành sự thật chăng?
Cô chợt nhớ tới một lời nói: Hãy đặt tay vào trái tim và gọi tên người mà ta
yêu quý nhất, Hạnh Phúc sẽ đưa ta đến bên người ấy.
Nếu cô đặt tay lên trái tim và nghĩ đến người cô yêu nhất, liệu rằng Hạnh
Phúc có đưa anh đến bên cô?
Tuệ Anh cười buồn, cô rút từ trong ví ra một đồng xu, thả nó xuống dòng
suối và khẽ nhắm đôi hàng mi. Lập tức trong đầu cô hiện lên một hình ảnh quá
đỗi quen thuộc khiến con tim nhức nhối.
Khẽ thở hắt ra rồi chậm rãi mở mắt, Tuệ Anh cảm thấy bản thân thật đáng tội
nghiệp. Dù đã dứt khoát đoạn tình, vậy mà từ nơi sâu thẳm nhất vẫn nhớ nhung
anh đến thế. Lý do gì mà tình yêu vô vọng này cứ dai dẳng đeo bám lấy cô mãi
không chịu buông?
Mải miên man theo cõi lòng, Tuệ Anh không nhận ra rằng lớp sương mù
phía trước đang dần tản ra, lộ rõ hình dáng cao lớn của một chàng trai đứng bên
kia bờ suối.

Chương 28
Định Mệnh Của Hai Người

N

gười ta cho rằng mỗi con người khi sinh ra đều tồn tại một nửa linh hồn

để trở nên trọn vẹn. Định mệnh chính là con đường dẫn dắt những mảnh đời
thuộc về nhau tìm thấy nhau. Bằng cách này hay cách khác, vào lúc này hay lúc
khác, sự kỳ diệu của số phận bất ngờ ập đến như món quà vô giá dành tặng
những ai không tìm được lời giải đáp cho riêng mình.
Trong biển đời mênh mông, ta cứ vô thức đi tìm một tâm hồn đồng điệu với
những nốt nhạc trong tâm hồn ta, một trái tim khẽ rung theo mỗi nhịp đập trái
tim ta. Và đôi khi, những lời nói trở nên thừa thãi, lặng yên và chỉ cần một ánh
mắt cũng đủ chạm tới trái tim.
Những đám sương trắng như dải tinh vân quấn quanh thân hình mảnh mai
của Tuệ Anh, bồng bềnh mờ ảo gợi sự huyễn hoặc đến khó tả. Một vài tia nắng
www.vuilen.com

230

Tác giả: Nguyệt Cát

YOU ARE MY SOULMATE

hiu hắt xuyên kẽ lá rơi xuống nơi cô đứng, chúng làm cơ thể mảnh mai được
bao bọc bởi một vầng sáng lung linh, dịu nhẹ.
Khung cảnh hiện tại quá ảo mộng khiến những gì hiện ra trước mắt Vũ
Uydường như trở nên không thực. Anh không rõ bản thân đang tỉnh hay
mê,nhất thời cũng quên mất tại sao mình đến được nơi đây, bởi lúc này trong
đầu anh chỉ có dáng dấp của bóng hồng thấp thoáng đằng xa kia.
Hình ảnh người con gái đứng bên bờ suối khắc sâu vào tròng mắt màu hổ
phách của Vũ Uy, truyền tới trái tim anh một dòng cảm xúc mãnh liệt. Dường
như anh nghe thấy tiếng chuông ngân lên đánh vào lòng như sự chúc mừng của
định mệnh, rằng anh đã có câu trả lời đích thực.
Phải, anh đã tìm thấy một nửa của đời mình.
Hạnh phúc mà Vũ Uy cả đời tìm kiếm chẳng ở đâu xa xôi, cô ấy đứng ở
ngay kia, chỉ cách anh một dòng suối.
Cô đang nhắm mắt nên không biết đến sự hiện diện của anh, nét mơ mà
ngnày của Tuệ Anh làm anh cảm thấy xốn xang. Và rồi, khi hàng mi ấy khẽ lay
động và đôi mắt ấy hé mở, lòng anh rộn ràng.
Đáp lại sự mong chờ của Vũ Uy, Tuệ Anh cuối cùng cũng trông thấy
dángdấp của anh thấp thoáng trong màn sương trắng xóa. Khi hai ánh mắt
vôtình chạm nhau, anh cảm nhận được sự ngỡ ngàng đến không tưởng của cô.
Trái tim anh chưa bao giờ loạn lạc hơn thế, thậm chí có thể nghe thấy rõ nhịp
đập mạnh mẽ của nó như muốn đào tẩu khỏi cơ thể để chạy đến bên người con
gái kia.
Lớp sương mù tản dần, không khí xoay vần xung quanh hai cơ thể đang
chìm đắm trong tâm hồn của nhau.
Tâm trí Vũ Uy lúc này bỗng chốc bị tiêu tán theo những thanh âm vọng về,
anh không hiểu mình đang rơi vào cảnh giới gì. Có điều, rõ ràng anh cảm nhận
được trái tim của anh và người con gái ấy đang cùng chung một nhịp đập. Hai
tâm hồn đồng điệu dung hòa, ví như hai mảnh vỡ bị thất lạc nay tìm thấy nửa
kia, tái sinh từ trong vụn vỡ.
Anh nghe rõ mồn một tiếng lòng của mình, và không khỏi sững sờ khi
cảmnhận được rằng đó cũng là lời phát ra từ một mảnh tâm hồn khác, cả tiếng
thổn thức từ trái tim của cô nữa. Nó rất nhỏ bé, rất mong manh và chằng chịt
những vết thương lớn nhỏ, cũ và mới. Nó khiến lòng anh nhức nhói vô hạn.
Chuyện này có thể xảy ra chăng ?
Chưa bao giờ Vũ Uy trải nghiệm thứ cảm giác mông lung kỳ ảo đến vậy.
Vạn vật xung quanh bỗng hóa thành hư vô, vật đổi sao dời, ngoại trừ người con
gái đang đứng xa kia. Trong khoảnh khắc, anh chỉ tâm niệm một điều duy nhất,
nó cứ thôi thúc anh không ngừng nghỉ.
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Tuệ Anh như hóa đá khi bắt gặp bóng dáng quen thuộc vừa lóe lên trong tâm
thức. Chỉ một giây trước thôi, anh còn là suy nghĩ xa vời vợi. Vậymà bây giờ, ý
nghĩ ấy đã bước ra ngoài trở thành hình ảnh vô cùng chân thực, không cho cô
kịp ngỡ ngàng. Gương mặt ấy, dáng người ấy tỏa ra thứ ánh sáng chan hòa, như
hơi nóng mặt trời xua tan màn sương lạnh lẽo. Nó làm tan chảy khối băng lạnh
buốt đóng trong trái tim cô bấy lâu nay.
Thế nhưng, khi lớp vỏ ấy nứt vỡ, vật yếu ớt bên trong lại mất đi tấm láchắn
bảo vệ. Buốt càng thêm buốt, đau càng thêm đau. Thiếu nó, cô làm sao chống
chọi đây ?
Ánh mắt kia đang hút lấy cô, khiến đáy lòng run lên từng cơn. Cô muốnđến
bên anh, muốn ôm anh thật chặt thay cho nỗi nhung nhớ và tủi hờn chất đầy bao
năm. Cô muốn trách cứ anh, tại sao làm tim cô vỡ nát, hồncô tan hoang.
Cô yêu anh. Yêu đến không thở được. Đến mức chẳng thể chịu đựng thêm
lần nữa nếu bị vô tình ném xuống từ tầng mây hy vọng. Phải rồi, trèo cao thì
ngã đau. Chi bằng quyết tâm từ bỏ, đoạn tuyệt mối tình câm lặng,nuốt ngược
nước mắt vào trong. Đắng quá! Nhưng chấp nhận đi thôi, rằngtất cả chỉ là ảo
ảnh. Nếu cứ sống mãi trong ảo tưởng, thân xác lẫn tâm hồn này còn héo mòn
đến bao giờ đây.
Và rồi, dồn hết sức lực lẫn dũng khí để thoát khỏi lực hấp dẫn từ màu mắt
kia, Tuệ Anh quay lưng bỏ chạy trước sự bất ngờ của chàng trai.
Tại sao? Dường như mới vài giây trước, anh còn đọc được trong đôi mắt
trầm buồn kia một nỗi niềm thâm sâu trĩu nặng chỉ dành riêng cho anh.Vậy mà
giờ đây đã vội vã trốn tránh. Nét mặt anh sa sầm lại, lập tức sải bước tới nơi
những hòn đá nhấp nhô trên mặt nước cách đó không xa nối hai bên bờ suối
đuổi theo cô.
Theo tình, tình chạy. Trốn tình, tình theo. Trò chơi đuổi bắt chẳng biết đến
khi nào chấm dưt.
Cuộc đời Vũ Uy chưa bao giờ “đuổi hình bắt bóng” một cô gái, lại là người
đã dùng thái độ lạnh nhạt từ chối anh thẳng thừng. Anh cũng không hiểu bản
thân tại sao lại cố chấp đến mức này. Nhưng trái tim cứ thôi thúc hai chân
cuống quýt hối hả chạy theo cô, ép đôi mắt dán chặt vào dáng người con gái
mong manh lẫn trong sương khói đằng xa kia.
Cuối cùng, anh cũng bắt được cánh tay cô và kéo giật trở lại, mặt đối mặt.
- Buông tôi ra !
Cô không ngờ anh sẽ đuổi theo, trong lòng thật hỗn mang, hoảng loạn né
tránh cặp mắt đang xoáy sâu vào mình, sợ rằng khi nhìn vào nó ở cự ly gần thế
này, bản thân sẽ tiếp tục bị lung lạc.
- Tại sao em bỏ chạy? - Vũ Uy nhìn cô đang cố gắng thoát khỏi vòng
taymình mà không khỏi chua xót. Cô chán ghét anh đến thế sao?
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- Anh làm ơn, buông tôi ra! - Cô nhíu mày, khổ sở nói, cơ thể co rúm lại.
Màu mắt hổ phách tuyệt đẹp nhuộm một sắc hoàng hôn buồn bã, anh lặng
imnhìn gương mặt đượm vẻ u sầu, đôi rèm mi cụp xuống run run như bờ vai
gầy trong tay anh. Cô đang sợ hãi anh ư ?
- Nhìn anh đi.
Một cảm giác sững sờ lan tỏa khắp cơ thể, con tim cô co thắt lại từng hồi.
Lời anh vừa thốt ra còn dịu dàng hơn rất nhiều trong những cơn mơ.
- Xin em, nhìn anh đi.
Lần này không khó để nghe ra sự khẩn cầu trong câu nói của anh. Tuệ Anh
hoàn toàn bị chất giọng êm ái xen chút day dứt, thiết tha ấy đánh gục. Đáy lòng
phẳng lặng u tối như mặt nước đêm đông bắt đầu lăn tăn gợn sóng. Cuối cùng
vẫn là, chẳng có cách nào thoát khỏi sức dụ hoặc củangười đàn ông này.
Cô ngập ngừng ngước mắt lên, lập tức bị nhấm chìm trong màu nâu sắc vàng
trong suốt ấy. Đôi mắt anh sao buồn đến thế. Cô chưa từng bắt gặp nét mặt
vương vất u hoài này trước đây. Nó nhẹ nhàng len lỏi vào tim cô, gặm nhấm
từng chút một. Lần đầu tiên, cô cảm giác rằng anh đang chủ động cởi bỏ lớp vỏ
lạnh lùng đến khắc nghiệt, để cô có thể dễ dàng thấy tất cả cảm xúc nơi sâu
thẳm nhất trong anh. Hồn cô bị lạc lối mất rồi, cứ thơ thẩn lang thang trong đôi
mắt kia, không cách nào rời ra.
Tuệ Anh cứ mất hồn nhìn anh, dáng vẻ của cô bây giờ hết sức mị hoặc. Mặc
dù khung cảnh xung quanh hai người như ở cõi thiên thu, thế nhưng chẳng thể
nào sánh bằng người con gái trong vòng tay anh. Vũ Uy ngỡ như mình đang ôm
trọn một giấc mộng đêm hè tuyệt đẹp.
Anh bồi hồi nâng tay chạm vào gương mặt cô, ngón tay khẽ miết nhẹ trên
làn da cô rất dịu dàng, cử chỉ hết mực trân trọng. Anh nhìn cô chăm chú như thể
muốn khắc từng chi tiết trên gương mặt người con gái vào tận tâm khảm.
-Tuệ Anh, anh rất…
Đúng lúc đó, tiếng Thục Quyên gọi tên anh vang lên trong không gian tĩnh
lặng khiến cả hai người giật mình, đánh bật mọi cảm xúc vừa dâng lên, theo
phản xạ mà nhìn về hướng phát ra tiếng gọi.
Vũ Uy bối rối nhìn Tuệ Anh, và hoảng hồn khi nhận ra vẻ lạnh băng hiện
hữu trở lại qua nét mặt lẫn đôi con ngươi xinh đẹp mà u ám. Cô giằngmạnh ra
khỏi anh và xoay người bước đi thật nhanh.
Dù biết nếu để Thục Quyên bắt gặp tình cảnh này sự việc sẽ càng thêm rối
ren, ấy vậy anh chẳng thể tự chủ được mà níu giữ lấy bàn tay cô. Bàn tay nhỏ
nhắn, mềm mại nhưng băng đá truyền đến lòng anh một nỗi tê buốt. Cô chẳng
buồn quay lại nhìn anh, chỉ hờ hững nói.
- Đừng quên giao ước giữa chúng ta.
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Phải rồi, khi xưa anh đã sử dụng thái độ và lời nói này với cô, vì vậyanh có
tư cách gì mong chờ lẫn hy vọng. Thế nhưng lòng anh lại khắc khoải khôn
nguôi bởi ánh mắt đắm đuối nhìn mình khi nãy, biểu hiện đólàm anh ngỡ rằng
cô thật sự cũng có tình cảm với anh, một cảm xúc không hề đơn thuần.
“Giữa chúng ta không tồn tại thứ gọi là tình yêu.”
Lời nói lạnh nhạt cứa vào lòng anh ngày nào chợt quay về quấy nhiễu dòng
cảm xúc. Liệu có phải do quá nhớ nhung mong chờ mà sinh ảo tưởng? Lòng
anh chợt se lạnh, rồi một lần nữa, anh bất lực buông tay. Một lần nữa, anh chỉ
có thể đứng chôn chân tại chỗ đau khổ dõi theo bóng lưng người con gái lẫn
trong sương khói, khuất xa khỏi tầm mắt và biến mất.
Thục Quyên hớt hải chạy đến chỗ anh, gương mặt cô tái đi vì lo lắng. Cô
không nghĩ ở đây sương mù dày đặc đến vậy, chớp mắt mà Vũ Uy đã biến mất
làm cô một phen sợ hãi.
- Anh đây rồi! Em cứ sợ sẽ không tìm thấy anh. - Cô ôm chầm lấy anh ngay
khi đến nơi, thở hắt ra như trút bỏ được gánh nặng.
Ngước lên thấy gương mặt thất thần của anh đang đăm đăm nhìn về
mộthướng xa xăm, cô bất giác nhìn theo, nhưng chẳng có gì ngoài không gian
sâu hun hút của rừng cây cùng màn sương đang bắt đầu kéo đến.
- Uy, anh nhìn gì vậy? - Cô băn khoăn hỏi.
Lòng anh bây giờ tràn ngập cảm giác hụt hẫng, thất vọng. Tìm kiếm dấu hiệu
gì trong màn sương mù vô vọng đó nữa? Anh cười giễu bản thân, chẳng ngờ có
ngày lại vì một người con gái mà trở thành gã lụy tình đến vậy. Thật ngớ ngẩn.
- Chúng ta về thôi ! - Anh thẫn thờ nói với Thục Quyên, đôi mắt nay đã phủ
một màu ảm đạm.
Cùng lúc ấy, sương mù che giấu thân hình người con gái đang ôm mình
runrẩy nấp đằng sau cây cổ thụ. Khi đôi nam nữ đã đi khuất, Tuệ Anh bất lực
tựa vào thân cây mà mệt mỏi sụp xuống.
Hai người họ tìm đến đây chắc hẳn cầu mong hạnh phúc đôi lứa, cô rốt cuộc
cũng chỉ là người thứ ba mà thôi.
Nước mắt đau thương đã cố kìm nén lại vô thức đua nhau rơi xuống, tình là
gì mà có thể giày vò tâm hồn lẫn thể xác con người ta thành nhàu nátđến vậy?
Tại sao cứ mỗi lần dứt lòng từ bỏ, chữ tình lại ngày một cắm thêm sâu? Sâu đến
độ dứt mãi, dứt mãi nhưng cuối cùng vẫn là chính bản thân bị tổn thương.
Cô gắng gượng đứng dậy và lững thững bước những bước chân vô hồn. Cho
đến khi tiếng Hải Đăng đột nhiên vang lên bên tai.
- Tuệ, cậu không sao chứ ?
Đưa ánh mắt u sầu nhìn vẻ mặt gần như tái đi vì hoảng hốt của Hải Đăng,
Tuệ Anh chợt sực tỉnh. Cô áy náy nói.
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- Mình không sao.
- Cậu làm mình lo muốn chết, mình gọi đến mấy lần cậu mới có phản ứng.
Hải Đăng thở phào nhẹ nhõm. Lúc đang cuống cuồng tìm Tuệ Anh thì may
sao bắt gặp cô đi lại. Có điều, cô trông như người mất hồn, thậm chí còn không
biết đến sự tồn tại của anh.
- Xin lỗi, có lẽ do mình hơi mệt. Chúng ta về thôi, kẻo mọi người chờ.
Tuệ Anh bối rối né tránh ánh mắt dò hỏi của Hải Đăng, cô rảo bước nhanh
về phía trước. Bỏ lại sau lưng những cảm xúc lẫn hoài niệm chồng chất trong
lòng.
Nỗi nhớ chậm rãi dâng lên.
Tình yêu chân thành giống như chiếc lá rụng.
Vì sao con người phải phân ly?
Tim đã nát mà lòng còn gắng gượng.
Cô đơn thực sự đã trải qua ưu thương.
Bất lực rơi nước mắt.
Hãy để cơn gió thu mang đi nỗi nhớ.
Mang đi những giọt lệ của em.
Âm thầm chờ đợi anh.
Tại nơi ta từng ước hẹn.
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