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N

gay khi trở về, Tuệ Anh cùng Hải Đăng lập tức đến thăm bệnh tình của

ông Đỗ Hào. Tình trạng ông ngày một xấu đi, e rằng không thể sống được bao
lâu nữa. Chẳng mấy chốc thông tin này lan truyền rộng khắp, cổ phiếu củaSCJ
bị sụt giảm nghiêm trọng. May nhờ có tập đoàn Hoàn Vũ ra mặt chốngđỡ, cuối
cùng tình hình cũng trở lại quỹ đạo.
Khỏi phải nói cũng biết ông Hào vui mừng ra mặt. Tuy căn bệnh hành hạông
mỗi ngày nhưng niềm hạnh phúc khi cô con gái rượu độc nhất đã tìmđược bến
đỗ, lại là một người đàn ông vô cùng ưu tú đã giúp ông lấy lại nét tươi tỉnh.
Cũng như lúc này, ông đang không ngớt khen ngợi chàng rểtương lai trước Tuệ
Anh và Hải Đăng.
- Nhìn bác vui vậy con cũng cảm thấy an lòng.Vậy là tốt rồi… Thật tốt…
Tuệ Anh gắng nở nụ cười chúc mừng ông Hào, sau đó nhìn sang Thục
Quyên đang cặm cụi gọt hoa quả.
- Quyên, chúc mừng cậu. - Lời chúc phúc lại như một lưỡi dao sắc bén cứa
vào tim.
- Cảm ơn cậu. - Thục Quyên nhìn cô mỉm cười, thế nhưng trong đôi mắt lại
thấp thoáng sự rối bời.
Có điều, lúc này Tuệ Anh chẳng thể nhanh nhạy mà bắt được vẻ khác lạ của
cô bạn như thường ngày. Cô đưa ly nước lên miệng nhấp liên tục để dìm vị
đắng ngắt đang dâng lên trong cổ họng khô khốc.
Ngồi bên cạnh, Hải Đăng không khó để nhận ra Tuệ Anh đang cố che
giấucảm xúc thật trong lòng. Từ ngày rời khỏi khu rừng ấy, tâm tư của cô ngày
càng mỏng manh, chỉ cần để ý kỹ một chút là dễ dàng phát hiện. Anh biết cô có
tâm sự, nhưng lại không thể hỏi bởi vẻ ngoài còn trầm mặc hơn lúc trước.
Nhưng Tuệ Anh không chối từ sự quan tâm săn sóc từ anh, thế nên anh nhất
định không buông tay. Đây là người con gái anh muốn yêu thương và chăm sóc
cả đời.
Ấy vậy mà lòng anh thật nhức nhối khi Tuệ Anh càng lúc không kìm giữ
được cảm xúc, đôi tay cô run rẩy nắm chặt ly thủy tinh, còn trong khóe mắt tự
khi nào đã long lanh giọt nước. Cô ấy yêu anh ta sâu đậm như vậy, đây hẳn là
một bi kịch. Anh vừa đố kỵ với người đàn ông kia, vừa chua xót thay cho cô.
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Biết làm sao được khi tất cả đã được an bài, Vũ Uy cũng không thể vìtình
yêu mà bất chấp đạo nhân nghĩa và chữ tín. Tuệ Anh lại càng không thể. Trong
thoáng chốc, đột nhiên anh cảm thấy thương cảm cho cô ấy và anh ta. Yêu nhau
mà không đến được với nhau, thậm chí còn không nhận ra tình cảm của đối
phương dành cho mình.
Cuộc đời thật không thiếu chuyện kỳ khôi, hai con người luôn tinh tườngvà
giỏi nắm bắt tâm lý, nay lại như những kẻ ngốc nghếch bởi chữ tình lắm truân
chuyên.
Như vậy cũng tốt, biết yêu thương ngay trong tầm tay mà không cách nào
chạm vào sẽ càng thêm bi đát. Bởi những thứ mà ta không thể có được lại là thứ
khiến ta day dứt, nhớ mãi khôn nguôi. Tới lúc đó, tất cả bốnngười bọn họ đều
không tránh khỏi cái kết bi thương của vòng tròn tìnhái.
- Cũng muộn rồi, chúng cháu xin phép về trước. - Hải Đăng thực sự không
muốn thấy Tuệ Anh gắng gượng nén đau khổ như vậy nữa, anh tìm cách cáo từ.
- Đăng, ta có chuyện muốn nói riêng với cậu. Có thể dành cho ta chút thời
gian không?
Trước cái nhìn thành khẩn của ông Hào, lưỡng lự một chút rồi anh cũng
đồng ý. Hai cô gái biết ý tránh ra ngoài, còn bà Thục Nhan đã về từtrước để giải
quyết chút việc nhà.
Khi chỉ còn lại hai người đàn ông, ông Hào mới nặng nhọc lên tiếng, trong
lời nói chất chứa muôn phần áy náy.
- Hải Đăng, ta muốn nói về chuyện năm năm trước, ta…
- Ngài không cần phải nói gì cả. Tôi cũng đã quyết định sẽ để quá khứ chôn
vùi vĩnh viễn.
Anh hiểu người đàn ông sắp gần đất xa trời này muốn nói về điều gì, nhưng
anh thì hoàn toàn không muốn nhắc lại những ngày tháng nếm mật nằm gai ấy.
Nỗi mất mát trong anh đã quá lớn rồi. Hơn nữa, ông cũng chỉ là một quân cờ bị
Vũ Uy lợi dụng mà không hề hay biết.
- Ngày đó, mặc dù ta biết mối quan hệ giữa cậu và Quyên nhưng chỉ vì hiếu
thắng và nóng giận nên đã hại cậu tan cửa nát nhà. Ta luôn nghĩ rằng cậu về đây
là để đòi lại công bằng cho cha cậu. Dù là bất kỳ điều gì, ta cũng sẽ dốc hết sức
để chuộc tội với cậu. - Ông nhìn chàng traiđiềm tĩnh trước mặt với ánh mắt ăn
năn và hối lỗi.
- Những gì đã mất cũng không thể lấy lại được. Hiện tại tôi chỉ muốn một
cuộc sống bình an mà thôi. - Vẻ mặt anh trở nên trầm ngâm.
Phải, mục đích của anh khi trở về là trả thù. Thế nhưng, người con gáiấy đã
khiến anh phải thay đổi, khiến anh nhận ra điều gì mới thực sựquan trọng và ý
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nghĩa đối với mình. Anh muốn sống an lành bên Tuệ Anh đến hết quãng đời
còn lại, điều đó lấn át cả nỗi hận thù vốn đã khắc sâu trong lòng.
- Dù vậy, trước khi nhắm mắt xuôi tay, cậu có thể tha thứ cho ta được
không? Xuống suối vàng, ta nhất định sẽ tạ lỗi với cha mẹ cậu.
Hải Đăng nhìn người đàn ông trước mặt, không khỏi thương cảm. Trong trí
nhớ của anh năm nào, ông là người lãnh đạo cả một doanh nghiệp lớn mạnh,
trên người luôn toát ra vẻ uy nghi và đường bệ. Vậy mà giờ đây, ông tiều tụy
đến nỗi chỉ còn da bọc xương, chỉ biết nằm trên giường thấp thỏm chờ đợi cái
chết. Năm tháng và bệnh tật thật đáng sợ, nó tàn phámột con người không
thương tiếc. Không ai tránh được cái quy luật khắc nghiệt ấy, thế nên mới nói
thời gian và sức khỏe là những điều quan trọng nhất trên đời.
Hơn hết, ông ấy đang cầu xin sự tha thứ nơi anh. Anh sao có thể chối từ ý
nguyện của một người sắp lìa đời. Mỉm cười thư thái nhìn ông Hào, anh từ tốn
nói.
- Được, tôi đồng ý. Ngài hãy an tâm tịnh dưỡng.
- Cậu là một người đàn ông tốt. Thật sự rất tốt. - Ông cảm kích đưa bàn tay
gầy guộc nắm lấy bàn tay trai trẻ của Hải Đăng. Sự nhân từ của chàng trai này
khiến ông thanh thản, nhưng cũng mang theo nỗi day dứt.
Hải Đăng không nói gì, anh khẽ mỉm cười nhìn ông, đón nhận lời xin lỗiqua
cái bắt tay thật chặt. Phút chốc trong lòng dâng lên cảm giác yên lành đến lạ. Lẽ
nào đây là phép màu của sự tha thứ? Chắc hẳn nếu khôngcó Tuệ Anh, anh vẫn
còn tiếp tục bị quá khứ và hận thù nhấn chìm, biết đâu sẽ còn làm ra những việc
khiến bản thân hối hận.
Nhưng anh không dám nhận mình là một người đàn ông tốt. Anh cũng
cónhững tà niệm và ích kỷ của riêng anh. Duy chỉ có một người khiến anhhiểu
rõ những tham sân si ngự trị tại nơi sâu thẳm nhất. Và anh sẽ không ngu ngốc để
vuột mất cô ấy thêm lần nào nữa. Anh không muốn đứng trong góc khuất nhìn
hạnh phúc đi về nơi khác rồi tự an ủi bản thân rằng mình cao thượng.
Nếu không ích kỷ, không chiếm giữ, không giành lấy, anh sợ yêu thương sẽ
trôi tuột khỏi tầm tay. Thế thì đã sao, nếu trên đời này tồn tại những thiên thần,
chắc hẳn họ cũng sẽ có những toan tính khi hạnh phúc hiện hữu ngay trước mắt.
Bên ngoài hành lang, Thục Quyên lén nhìn gương mặt thoang thoảng nét
trầm mặc của Tuệ Anh. Đây là cô gái đã cướp mất trái tim người cô yêu,cũng
chính là bạn thân nhất của cô. Thục Quyên không khỏi buồn lòng, cô biết Tuệ
Anh chẳng có lỗi, chỉ là có chút hờn ghen mà thôi.
Trước nay, cô vẫn cảm giác Vũ Uy không mấy có thiện cảm với Tuệ
Anh,nhưng chẳng mấy khi thể hiện để cô bớt khó xử. Vì cớ gì mà bây giờ anh
lại nảy sinh tình cảm với cô ấy ?
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Cô đã suy nghĩ rất nhiều và bất chợt hiểu ra, chính cô đã đẩy họ lại gần nhau.
Phải, ngay từ buổi dạ tiệc ở “Biệt thự mùa hè” ngày đó, tình yêu của anh dành
cho cô đã sớm lung lay rồi.
Những nghi vấn vẫn luôn nằm sâu trong lòng mỗi khi nhớ lại ánh mắt của
anh nhìn Tuệ Anh, và cảnh họ hôn nhau trong khuôn viên tối hôm ấy. Tuyanh
đã giải thích, nhưng thật sự cô đã luôn cố thuyết phục bản thân hãy tin vào tình
yêu của anh. Thật chẳng ngờ…
Tuệ Anh vốn dĩ là một cô gái trầm tính với những nét đẹp dung dị.
Thoạttrông không có gì nổi bật và ít gây chú ý. Thế nhưng một khi đã tiếp xúc,
sự thông tuệ và sâu sắc thể hiện trong mọi khía cạnh tâm hồn cô ấy có một sức
hấp dẫn vô hình, thu hút ánh mắt lẫn tâm tư của người đối diện. Giống như vầng
trăng yên ả trong màn đêm tĩnh mịch, càng ngắm lại càng say.
Người đàn ông tinh tế như Vũ Uy hẳn đã nhìn ra nét đẹp tiềm ẩn ấy, và trót
lỡ bị nó làm cho mê đắm. Thục Quyên hiểu rất rõ điều đó, bởi đây là người bạn
thân thiết nhất của cô.
- Quyên, cậu sao vậy ?
Giọng nói của Tuệ Anh khiến Thục Quyên khẽ giật mình, cười lảng tránh.
- Có gì đâu. Mình chỉ đang nghĩ… Cậu rất đẹp.
Tuệ Anh hơi ngạc nhiên trước lời nói của Thục Quyên, cô nhìn gương mặt
xinh đẹp của cô bạn phủ nhận.
- Làm sao đẹp bằng cậu được.
Thục Quyên lắc đầu, ý cô đâu phải nói đến vẻ bề ngoài.
- Cậu khỏe hẳn rồi chứ?
- Ừ, mình không sao rồi.
- Vậy.. đứa bé trong bụng cậu… - bỗng Thục Quyên thay đổi chủ đề, giọng
nói hơi e dè.
Bị bất ngờ trước câu hỏi đột ngột này, Tuệ Anh sững người lại, gương mặt
tối sầm hẳn xuống. Thục Quyên biết rằng mình đã nói những điều không nên
nói, cô bối rối lên tiếng.
- Xin lỗi, Tuệ. Mình thực không cố ý…
- Chính mình đã tước đoạt quyền sống của nó.
Tuệ Anh thành thật trả lời, đôi hàng mi cụp xuống nặng trĩu. Bàn tay vôthức
đặt lên phần bụng, cô vẫn chưa thể tin ở đây từng có một sự sống.
Lần đầu tiên Thục Quyên cảm nhận được sự tổn thương trong lòng của
TuệAnh một cách sâu đậm. Cô ấy lấy đâu ra sự mạnh mẽ để đối diện với biết
bao đau thương ? Thục Quyên không khỏi thương cảm và khâm phục người bạn
của mình. Cô nắm lấy bàn tay Tuệ Anh, siết nhẹ.
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- Không phải lỗi tại cậu, đừng tự dằn vặt bản thân như thế.
Tuệ Anh không đáp lại mà cười buồn, nét buồn rười rượi hiện lên qua vẻ mặt
xanh xao lẫn trong ánh mắt.
- Vậy còn người đàn ông đó? Cậu và anh ta… - Thục Quyên nhìn Tuệ Anh
dòhỏi, trong lòng vô cùng hồi hộp. Dù biết không phải lúc, nhưng cô thật không
ngăn được ý muốn xác nhận lại lời nói của Vũ Uy.
Tuệ Anh hơi ngây người, thật khó để đối diện với Thục Quyên trong vấn đề
này. Nhưng rồi cô cũng từ tốn nói.
- Mình và anh ta không có mối quan hệ nào cả. Chuyện xảy ra là ngoài ý
muốn.
Mỗi lần nhắc đến anh, tim cô lại nhói đau. Có lẽ kiếp này gặp được anh là
hạnh phúc, cũng là khổ đau lớn nhất đời cô.
Bỗng Thục Quyên tròn mắt ngạc nhiên khi thấy bóng dáng cao lớn thân quen
đứng cách đó không xa.
- Uy, anh đến từ bao giờ thế ?
Quả nhiên, con tim lại nhói lên trong lồng ngực. Tuệ Anh không dám quay
đầu lại, nội việc đứng chung một không gian với anh cũng đã khiến hô hấp của
cô gặp khó khăn rồi. Đôi bàn tay vô thức bấu vào nhau thật mạnh như thể cố
kìm nén luồng cảm xúc.
Vũ Uy từ từ tiến lại gần, ánh mắt chẳng thể rời khỏi gương mặt người con
gái đang cố sức lẩn tránh mình.
- Anh đến được một lúc rồi.
Anh đã nghe thấy hết cuộc đối thoại của hai cô gái. Mặc dù Tuệ Anh từng
nói thẳng với anh điều đó từ trước, nhưng trong lòng lại không ngăn được cảm
giác hụt hẫng lẫn thất vọng khi nghe những lời đó từ cô với một người khác. Và
bởi lẽ trong mắt anh dường như chỉ có hình ảnh của cô gái trước mặt nên không
hề để ý đến một đôi mắt cũng đang dõi theo biểu hiện trên gương mặt mình.
Thục Quyên chạnh lòng khi thấy ánh mắt của Vũ Uy cứ bám riết lấy Tuệ
Anh. Bất ngờ hơn, trong đáy mắt anh ẩn chứa đầy sự phức tạp mà cô chưa một
lần bắt gặp. Trước nay, anh rất ít khi thể hiện cảm xúc, luôn luôn chỉ có sự điềm
tĩnh và thản nhiên, thậm chí là lạnh lùng, băng lãnh.Điều đó khiến bất cứ ai
đứng trước anh cũng phải nể sợ. Chỉ khi nhìn cô, đôi mắt ấy mới trở nên dịu
dàng đôi chút. Thế nhưng hiện tại, nó không đơn giản là dịu dàng, ôn hòa mà
trong đó chất chứa bao nhiêu nỗi niềmlắng đọng, có cả nét bi thương hòa tan
trong nỗi buồn chua chát.
Nhưng nó khiến anh trở nên thật mê hoặc. Khi một người đàn ông thực sựrơi
vào lưới tình, từ ánh mắt đến lời nói đều mang một vẻ phong trần đắm say
không cách nào cưỡng lại.
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Cô cứ nhìn Vũ Uy như thế, trái tim vụn vỡ. Dù gì cô cũng là vợ chưa cưới
của anh, vậy mà anh không thể kiềm chế một chút được sao? Người đàn ông nổi
tiếng luôn lạnh nhạt với phụ nữ ngày nào giờ đây lại nhìn đắm đuối một cô gái
như vậy. Nhưng Thục Quyên hiểu rằng không phải anh cố tình làm tổn thương
cô, mà là anh không thể kiểm soát được tình cảm của bản thân. Điều đó lại càng
làm cô đau lòng, Tuệ Anh có thể khiến anh thayđổi đến mức độ này ư?
Sống mũi cô bắt đầu cay cay, cảm thấy mình giống một người thừa thãi.
Đúng lúc đó, Hải Đăng từ phòng bệnh bước ra khiến thứ không gian đầycăng
thẳng và trầm lặng đến đáng sợ đó bị gián đoạn. Vòng tròn đuổi bắt ý nghĩ bằng
ánh mắt cũng dừng lại.
- Đăng, chúng ta về thôi. - Tuệ Anh vừa thấy Hải Đăng thì như người chết
đuối vớ được cọc. Phải, cô sắp nghẹt thở trong cái tình huống khó xử này rồi.
Hải Đăng lập tức đi theo Tuệ Anh. Khi bước qua Vũ Uy, anh khẽ liếc
nhìnbiểu cảm trên gương mặt người đàn ông đó và bắt gặp sự ảm đạm không
giấu nổi trong đáy mắt của anh ta. Từ bao giờ người mang một mặt nạ thép như
Vũ Uy cũng có cái vẻ mặt đáng thương như vậy? Nhưng chẳng còn thời gian
mà suy nghĩ, bây giờ tìm cách trấn an tinh thần cho Tuệ Anh là điều quan trọng
hơn cả.
Vũ Uy lặng lẽ nhìn dáng lưng Tuệ Anh đang bước đi thật nhanh rồi mất hút
sau góc khuất hành lang, lòng anh trĩu nặng. Những tia nắng vàng vọt thưa thớt
ngoài kia cứ vô tư hắt lên khuôn mặt điển trai, như thể muốn hòa cùng màu mắt
anh. Thế nhưng chúng chẳng khiến đôi đồng tử tuyệt mỹấy linh động hơn, nó
vẫn đậm một vẻ u hoài chới với, thất thần lạc lốinơi từng bước chân người con
gái đi qua.
Cuối cùng thì hôn ước của Vũ Uy và Thục Quyên cũng tràn lan trên các
phương tiện thông tin đại chúng. Những sự kiện lớn như thế này chỉ một đêm sẽ
gây chấn động giới báo chí lẫn kinh doanh. Việc sát nhập giữa hai công ty này
đang là một đề tài nóng bỏng cho thiên hạ bàn luận.
Tuệ Anh cầm tờ báo trên tay, đôi mắt cô cứ dính chặt vào dòng tít tođùng
trên mặt báo rồi sau đó nhìn đăm đăm vào hình ảnh đôi nam nữ đẹp như tranh.
Dù đã biết trước việc này, nhưng mỗi khi nghĩ đến trái tim lại không khỏi run
rẩy. Một cảm giác trống rỗng khoét sâu nơi lồng ngực.
- Họ đẹp đôi quá đúng không chị ?
Bỗng giọng nói lanh lảnh như tiếng chuông ngân vang lên bên tai khiến Tuệ
Anh giật mình, cô bối rối gập tờ báo lại rồi nhìn sang Linh Đan.
- Ừm, đúng vậy.
Đã một tuần trôi qua, Tuệ Anh trở về với công việc như thường nhật. Cô lại
cố vùi đầu vào các dự án để nguôi ngoai những cảm xúc hỗn tạp trong lòng. Có
điều, đôi lúc cô vẫn thừ người ra, ngẩn ngơ như mất hồn.
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Linh Đan bây giờ đã là trợ lý của cô, vì chuyện xảy ra ở công trường lần
trước nên Linh Đan rất được tín cẩn. Khoảng cách giữa cô và Linh Đan cũng
không còn bó hẹp trong quan hệ đồng nghiệp nữa.
- Chị với anh chàng tổng giám đốc của LNE cũng rất đẹp đôi đấy.
Linh Đan đặt xấp tài liệu trên tay xuống bàn làm việc của Tuệ Anh, vừa cười
vừa nói.
- Vậy à? Ừm..
Tuệ Anh cười trừ cho qua chuyện, cô đưa tay lật giở từng trang tài liệu trước
mặt.
- Nhưng chị yêu người khác, có đúng không? - Linh Đan ở tư thế đứngchống
cằm trên bàn, chớp chớp đôi mi cong dài ngây thơ nhìn Tuệ Anh.
- Tại sao em lại hỏi thế? - Tuệ Anh hơi khựng lại một chút, nhưng rồi lấy lại
sự điềm nhiên đáp.
- Tại vì em thấy đứng bên cạnh anh ta, chị không có vẻ gì của một
ngườiđang yêu cho lắm. - Linh Đan đảo đảo con ngươi một vòng ra chiều ngẫm
nghĩ, rồi ánh mắt dừng lại trên nét mặt của Tuệ Anh.
- Vậy sao? Em có vẻ rành về chuyện này nhỉ? - Tuệ Anh gập xấp tài liệu
trong tay, nheo mắt nhìn Linh Đan - Em đừng có suy đoán lung tung nữa, đang
giờ làm việc đó.
- Haha, phải phải, em ra làm việc liền đây.
Linh Đan le lưỡi rồi rút êm. Tuy Tuệ Anh tính tình điềm đạm lại nhẹnhàng
nhưng vô cùng nghiêm túc trong công việc. Vốn Linh Đan đã bị nhắc nhở mấy
lần nhưng vẫn không chừa được tính tám chuyện mọi lúc mọi nơi.Cô nhìn bóng
dáng nhỏ nhắn nhưng linh hoạt của Linh Đan mà không khỏi cười thầm, giá như
lúc nào cũng được vô tư như cô bé ấy thì tốt.
Đôi mắt Tuệ Anh lại vô thức dừng trên tờ báo hồi lâu rồi chuyển hướng ra
ngoài khung cửa sổ. Tầm mắt trải dài về phía đường ranh giới xa xăm, ởnơi đó
ráng chiều tím nhạt một khung trời gợi nét buồn lãng đãng đầy thi vị. Bất chợt
trên mặt kính lác đác vài vệt nước đọng lại như sợi chỉ đứt đoạn, cơn mưa phùn
từ đâu kéo đến giăng kín cả không gian, nhữnggiọt mưa đan xen vào nhau làm
nhòe đi mọi cảnh vật. Chúng như những sợi tơ quấn chặt lấy tâm hồn cô, không
cách nào tháo gỡ.
Tự hỏi, mưa có phải là nước mắt? Nhưng nước mắt chẳng thể nào hóa giải
nỗi đau, cũng như cơn mưa đầu mùa không làm tan cơn khát. Thế nên, mưa và
nước mắt cũng giống nhau mà thôi. Nước mắt là do con người chợt khẽđánh rơi,
còn mưa là do Thượng Đế vô tình đánh rơi nước mắt. Khi nước mắt hòa mặn
dưới mưa, ta có thấy niềm đau vơi bớt? Có những cơn khát chẳng thể nào dịu
xuống, và những nỗi đau lòng chẳng hóa được thành mưa.
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Cơn mưa phùn đầu đông lạc đến thành phố này cứ miên man hoài chẳng
dứt,mùi đất ẩm thấp hòa tan vào hơi thở se lạnh của gió trời. Tuệ Anh đứngtrú
mưa bên một điểm dừng xe buýt, cô cứ thẫn thờ nhìn những hạt mưa bay, mặt
đất thật dịu dàng khi làn mưa rơi xuống. Đây là lần thứ hai cô ngắm mưa khi
lòng chất đầy hoài niệm.
Nghĩ rồi lại nghĩ, cô đứng dậy và bước ra ngoài cơn mưa. Tuệ Anh cứ đểmặc
cho chúng vương trên cơ thể. Quần áo và mái tóc bắt đầu ẩm ướt, hơi lạnh dần
thẩm thấu qua làn da mỏng manh, luồn lách vào từng ngóc ngách tâm hồn.
Từng giọt mưa rơi ướt vai, rơi ướt khóe mi cay cay. Và nhẹnhàng lắm, chúng
rơi vào cõi lòng cô một nỗi niềm miên man không dứt.
Mải đắm chìm trong những ưu tư, bất chợt Tuệ Anh cảm giác làn mưa
khôngcòn chạm tới mình nữa. Một chiếc ô từ đâu xuất hiện trên đầu ngăn
cảnchúng tưới ướt người cô. Bên cạnh đó, mùi hương thoang thoảng quá đỗi
quen thuộc tràn vào cõi lòng trống vắng, nó làm cô giật mình thảng thốt. Giọng
nói trầm ấm khẽ vang lên bên tai, ngay đằng sau cô thôi, thổi vào hồn cô một
luồng không khí ấm nóng xua tan hơi se lạnh đang ngự trị.
- Em mới ốm dậy, đừng đi dưới mưa như thế.

Chương 30
Chiều Buồn Mưa Rơi

M

ưa dịu dàng thấm vào cõi lòng người.

Con đường chiều nay bị mưa thay một màu áo ướt át, người người ai nấyđều
vội vã bước thật nhanh tránh cơn mưa phùn phiền nhiễu. Dường như thời gian
trôi qua gấp gáp hơn hẳn rồi chỉ trong thoáng chốc, con đường dần thưa thớt
người qua lại. Chỉ còn tiếng mưa rả rích đọng trên những tán cây nghe rì rào,
những chiếc lá bị bứt lìa khỏi cành, rơi rải rác trên mặt đường trơn nhẵn.
Những hạt mưa tạo nên bức màn mỏng manh khuất giấu hai người đang
lặnglẽ nhìn nhau, như thể tách biệt họ với thế giới bên ngoài. Ở nơi họđứng,
không gian ngưng đọng trong phạm vi xoay tròn của chiếc ô lớn màu đen thanh
lịch, bóng dáng đôi nam nữ in trọn vẹn dưới nền gạch sẫm màu láng bóng.
Tuệ Anh lặng người khi vừa ngoảnh mặt lại đã thấy anh đứng đằng sau mình
từ lúc nào không hay, nhất thời không thốt được lên thành tiếng.
- Hồn em ở nơi nào mà có người đi đằng sau nãy giờ vẫn không phát hiện ra
vậy? Như thế rất nguy hiểm, có biết không?
Anh chợt cười, rút từ trong túi quần chiếc khăn mù soa tối màu, dịu dàng
thấm nhẹ trên gương mặt ướt đẫm nước mưa của cô.
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Đúng là hồn phách của Tuệ Anh thất lạc ở nơi nào đó chưa kịp về với thể
xác rồi. Chứng kiến người đàn ông trước mắt có những cử chỉ ân cần thế này
làm gì có người con gái nào không ngẩn ngơ cho được.
Vũ Uy đưa ô cho Tuệ Anh cầm. Sau đó, anh nhanh chóng cởi chiếc áo vest
đang mặc rồi choàng qua người cô. Đồng thời rút lại chiếc ô từ trong tay cô,
trên môi phảng phất ý cười.
- Đi thôi.
Theo một cách rất tự nhiên, anh nắm lấy bàn tay gầy nhỏ nhắn của Tuệ Anh
rồi dắt cô đi. Từ đầu đến cuối, cô cứ như bị thôi miên vậy, hoàn toàn không có
bất cứ phản ứng gì. Quả thật, trong đầu cô đang phân tích loạn lên những gì
đang diễn ra. Rồi khi cảm nhận được bàn tay mình đang nằm trọn vẹn trong
lòng bàn tay to lớn và ấm áp như chiếc lò sưởi ấy, cô mới sực tỉnh. Ngay lúc đó,
con tim đã kịp hoạt động hết công suất không cho cô có thời gian trấn áp.
- Tại sao anh lại ở đây? - Cô đứng khựng lại, bối rối hỏi người đang đi trước
mình chỉ vỏn vẹn nửa nhịp chân.
Anh ngoảnh lại nhìn cô, ánh mắt ngập tràn tia nhu hòa, tựa những tianắng
mùa thu dịu nhẹ, không cần gắt gao nóng bỏng mà vẫn thấm sâu vào tận tâm
can người đối diện.
- Tôi đi ngang qua đây rồi tình cờ nhìn thấy em.
- Xe anh đâu? - Cô vừa hỏi vừa đảo mắt nhìn xung quanh.
- Hỏng rồi.
Cô nhíu mày bán tín bán nghi. Thấy Tuệ Anh cứ đứng tần ngần một chỗ
không chịu đi, anh nhíu mày thúc giục.
- Em sao thế? Định đứng đây đến bao giờ? Đi thôi.
- Đi đâu?
- Tôi đưa em về.
Sau câu nói ẩn chứa đầy sự quan tâm lẫn dịu ngọt ấy, anh siết nhẹ lòng bàn
tay rồi kéo cô đi. Tuệ Anh thêm một lần nữa thất thần, giờ thì cô không thể hiểu
được người đàn ông này, hoàn toàn không hiểu được. Anh đang nghĩ gì? Anh
cứ thế này sẽ khiến cô ảo tưởng mất.
- Cảm ơn anh, nhưng không cần đâu. Tôi tự về được rồi. Nếu có người nhìn
thấy e sẽ gây ra hiểu lầm mất.
Tuệ Anh muốn rút tay mình ra khỏi tay anh, nhưng đã bị bàn tay ấm nóng ấy
nắm chặt hơn. Anh nhìn thẳng vào mắt cô khiến cô bối rối.
- Hiểu lầm gì?
- Hiểu lầm chúng ta…
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Ý nghĩ tiếp theo xuất hiện trong đầu khiến cô không khỏi ngại ngùng, đôi
hàng mi cụp xuống né tránh ánh mắt của ai kia.
- Anh sắp kết hôn rồi, tôi cũng không muốn bị điều ra tiếng vào. Anh bỏ ra
đi.
Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng cô lại muốn giữ mãi hơi ấm nơi
bàn tay ấy. Nhưng giữ lại để làm gì khi đến cuối cùng vẫn phải chấpnhận buông
ra? Bàn tay này sắp trở thành của một người con gái khác, sẽnắm tay một người
con gái khác đi hết chặng đường đời. Cô thậm chí đến quyền ảo tưởng về anh
cũng không còn có thể, chỉ nghĩ thôi mà sao lòng nhức nhối đến thế.
Mãi mà không thấy Vũ Uy có phản ứng, cô ngập ngừng nhìn lên, bỗng
đáylòng chộn rộn khác thường. Hình ảnh của cô được xếp gọn trong đôi đồng tử
màu thạch anh sâu hun hút ấy, anh chỉ lặng lẽ nhìn cô không nói.
- Tại sao lại nhìn tôi như vậy? - Cô bối rối lên tiếng, cảm giác hồi hộp đến lạ,
giống như khi đối diện với ánh nhìn của anh trong khu rừng nọ.
- Giao ước của chúng ta… - Anh vẫn nhìn cô, chất giọng trầm ấm lẫn trong
tiếng mưa nghe não nề. - … Tôi không làm được.
- Vì sao? - Tuệ Anh theo phản xạ liền hỏi. Điều gì có thể làm khó người đàn
ông đang đứng trước mặt cô chứ.
- Tôi không có khả năng thực hiện điều đó.
Từng câu từng chữ cứ nhảy nhót trong đầu Tuệ Anh, cô lại cố gắng phântích
hàm ý trong lời nói ấy. Nhưng nghĩ mãi vẫn không thể hiểu, tại sao bỗng dưng
anh lại thay đổi thái độ với cô như vậy? Hẳn như là một con người khác trong
vẻ bề ngoài quen thuộc. Ngay lúc đó, cô vô thức buột miệng nói ra ý nghĩ vụt
qua trong đầu.
- Là anh cảm thấy thương hại tôi nên mới đối xử tốt với tôi, phải vậy không?
Vũ Uy ngây người một lúc, vẻ ngạc nhiên chợt hiện lên trong ánh mắt.
- Em nghĩ tôi thương hại em ư?
Thật kỳ khôi. Trước nay anh chưa từng biết đến hai chữ “thương hại”, nhất
là vì nó mà đối xử tốt với người khác. Hóa ra, cô ấy hiểu lầm tình cảm của anh.
- Không phải sao? - Cô hồi hộp chờ đợi.
- Không phải.
Chỉ hai từ thôi khiến lòng cô nao nao đến thế, anh vừa phủ nhận điều cô đã
nghĩ, thứ ý nghĩ đả thương trái tim lẫn tâm hồn cô, khiến cô đau lòng mà buông
trôi bỏ mặc tất cả. Thậm chí ý niệm ai oán cũng từng nhen nhóm trong đáy lòng.
Cô đã từng ước giá như anh chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc đời cô.
- Vậy vì sao? - Tuệ Anh không kìm được lòng mà gặng hỏi.
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Lại là những giây phút trầm lặng trôi qua, cô không tránh né nữa mà nhìn
thẳng vào người đàn ông đối diện, cố gắng tìm kiếm một điều gì đó thật mơ hồ
trong đôi mắt kia. Nếu anh mở lòng với cô một lần nữa giống nhưtrong khu
rừng hôm ấy, có lẽ cô sẽ hiểu được ý nghĩ mà anh muốn truyền tải đến mình.
Chắc chắn cô biết anh có điều muốn nói, chỉ là lần đó do tâm trí quá rối bời
khiến cô bỏ lỡ.
Thế nhưng, anh vẫn khép kín tâm tư qua cái nhìn đầy phức tạp như vậy. Rồi
để cho nỗi vấn vương trong cô còn bỏ ngỏ, anh thu ánh mắt lại lảng tránh, trầm
giọng nói.
- Chỉ một lần này thôi, để tôi đưa em về.
Đó là một lời đề nghị, nhưng sao nghe day dứt quá, hình như mang theo cả
một sự khẩn cầu tha thiết. Chỉ một lần này thôi, nghĩa là sẽ chẳng cònlần sau
nữa. Người đàn ông cô gửi trọn tình yêu một đời sẽ thuộc về người con gái
khác. Yêu thương rồi cũng nhanh chóng hòa tan vào dĩ vãng. Tuệ Anh nghe như
có thứ gì đó đang tan vỡ, là giọt mưa vỡ òa, hay tiếng lòng cô rạn nứt.
Cô gật đầu rồi sóng bước bên anh, tay trong tay như đi giữa muôn trùnggiấc
mộng. Ý nguyện dưới mưa hôm nào giờ đã thành hiện thực, có một bàntay ấm
áp đang dẫn cô đi dưới những hạt mưa bay. Từng hạt, từng hạt rải ướt đoạn
đường tưởng chừng dài bất tận, tiếng mưa dịu êm đi vào lòng người nhạt nhòa.
Nỗi niềm trĩu nặng của người con gái một lần nữa được gửi gắm vào con đường
chiều buồn mưa rơi, thầm lặng.
Luôn luôn là vậy, chờ đợi một tia hy vọng nhỏ nhoi sau khi dập tắt hẳn. Suy
cho cùng con người ta sống để đón nhận yêu thương nhưng đôi khi họ lại quên
mất cách cho đi và bảo vệ nó. Và rồi khi nhận ra điều gì đó thì đã quá muộn.
Cố gắng bước từng bước chân mỏi mệt trên quãng đường này, chẳng còn ai
đi cùng em nữa. Duyên số đã cho ta cơ hội nhưng ta lại để vuột mất. Giấu nước
mắt và nghe cô đơn quay về.
Đằng sau màn mưa, một chiếc ô tô bí ẩn đỗ bên đường quan sát từng cử chỉ
lẫn biểu hiện của hai con người đang lặng lẽ đi bên nhau như đang thưởng thức
một bộ phim sống động.
- Ra đó mới là người đàn ông trong lòng chị ta. Một phát hiện thật thú vị.
Đôi mắt tinh anh của Linh Đan mang đậm nét cười, vành môi đã cong
lênthành hình trăng lưỡi liềm sáng rỡ. Có điều, người con trai ngồi bên cạnh
hiểu rằng, ẩn sau đôi mắt và nụ cười đó là một toan tính khó lường.
- Chúng ta có cần đi theo họ không, cô chủ?
Linh Đan quay đầu mỉm cười với Khải Nguyên, vẻ mặt lạnh như tiền của
anh trước giờ vẫn không suy chuyển.
- Không cần. Chúng ta về thôi, tôi sẽ dành cho chị ta món quà bất ngờ nhất.
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Anh gật đầu rồi quay đầu xe phóng đi. Linh Đan ngắm dáng lưng của đôi
nam nữ qua kính chiếu hậu, trên môi vẫn giữ nguyên ý cười nhưng đáy mắt đã
lộ một tia tà ác. Từ đầu môi như cánh hoa đào tươi bật thành tiếng nói lẫn trong
tiếng cười đầy thâm ý.
- Hạ Tuệ Anh, nếu như mất đi trái tim. Chị sẽ sống thế nào?

Chương 31
Dưới Tán Ngọc Lan

C

on đường dài thênh thang, mưa vẫn rơi rả rích như lời tự tình thầm kín

nén đọng trong hình hài giọt nước, rơi rớt xuống mặt đường rồi vỡ òa, hòa tan
vào nền đất ẩm ướt.
Có lẽ, mưa làm con người ta xích lại gần nhau hơn.
Tuệ Anh nhìn những ngón tay đan vào nhau, lòng thấp thỏm bồi hồi, trái tim
lại run lên những nhịp đập mạnh mẽ. Đến tận bây giờ cô mới biết bàntay của
người đàn ông lại to lớn và ấm áp nhường nay, bao bọc gọn bàn tay nữ tính của
cô. Từng mạch máu trong lòng bàn tay truyền tới trái tim một loại cảm xúc an
toàn đến thanh thản. Lại thêm một ký ức nữa hằn sâu vào chuỗi kỷ niệm. Hơi
ấm nơi anh giờ đây đã xua tan hết những cô đơn, quạnh quẽ trong cô bấy lâu.
Chẳng còn nghĩ đến những được và mất, những đau thương tủi hờn khi đoạn
đường này kết thúc, cô chỉ muốn đắm mình trong hạnh phúc lần sau cuối.
Một hạnh phúc trọn vẹn nhất từ trước tới nay, dù nó ngắn ngủi nhưng khiến
lòng cô tràn ngập bình yên. Tình cảm cứ thế giăng mắc, đan cài vào nhau thành
sợi tơ vấn vương quẩn quanh cõi lòng. Cô vừa đi vừa thơ thẩn nhìn khuôn mặt
nghiêng anh tuấn vương vài sợi ưu tư của anh đã một lúcrồi, anh đang nghĩ điều
gì?
Chợt anh quay sang nhìn cô, trong khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, khóe
môi anh giãn nở thành nụ cười đầy dịu ngọt. Trái tim gần như muốn vọt ra khỏi
lồng ngực, cô vụng về dịch chuyển ánh nhìn về hướng khác nhằm che giấu
gương mặt đang dần ửng hồng của mình. Người đàn ông này khi đối xử tốt với
ai đều khiến thần trí người ta quay cuồng đến vậy ư? Quá đỗi dịu dàng, quá đỗi
ngọt ngào.
Đang lúng túng không biết làm sao thoát khỏi tâm trạng ngượng ngập
này,bỗng từ đằng xa, lọt vào mắt cô là hình ảnh một cậu bé đang ôm xấp giấy
báo đứng trú mưa dưới gốc cây ven đường. Bộ dáng của cậu rất khổ sở và khó
khăn để che đậy tập báo trong khi quần áo gần như đã ướt mèm.
Con đường này vốn trải dài từ công ty Tuệ Anh đến gần khu nhà cô ở. Một
bên là tuyến xe cộ lưu thông, một bên là hàng rào lồng họa tiết hoa văn bằng sắt
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ngăn cách công viên phía trong. Thế nên trên lề chỉ trồng hàngcây ngọc lan tán
lá sum suê. Có điều những giọt mưa vẫn có thể xuyên kẽ lá rớt xuống thân hình
gầy gò, co rúm lại như con mèo nhỏ của cậu békia.
Cô bất giác nhìn thấy hình ảnh của mình thuở hàn vi, cũng phải vật lộn bươn
trải với cuộc sống bằng việc bán báo rong - việc của những đứa trẻ lang thang.
Những ngày trời đổ mưa tầm tã, không kịp tìm chỗ trú, chồng báo của cô bị ướt
hết. Kết quả là chồng báo trở thành mớ giấy lộn, nhẹ thì bị mắng mỏ thậm tệ,
nặng thì bị đánh đòn, phạt nhịn đói.
Trong trí nhớ mờ nhạt ngày ấy, hình như có một cậu bé luôn bên cạnh vàche
chắn cho cô mỗi lúc như vậy. Cho đến tận bây giờ, mặt mũi hình dạng của cậu
cũng chỉ còn là một chấm nhỏ trong hồi ức đen tối.
Giờ đây, nhìn thấy cậu bé này, cô lại chạnh lòng. Thấy việc thương cảm đi
ngang qua sao cho đành. Cô ngập ngừng nhìn Vũ Uy, bước chân chậm lại. Đang
loay hoay không biết nên giải quyết thế nào với những vướng mắc trong lòng,
bỗng nhiên ngoài dự đoán của cô, anh đột ngột dừng lại, xoay người kéo cô
cùng đi tới chỗ cậu bé đó. Anh đặt chiếc ô vào tay cậu bé rồi giõng giạc nói.
- Vì cô gái bên cạnh tôi không yên lòng vì em, thế nên cầm lấy nó đi.
Sau đó, chẳng nói chẳng rằng, anh chủ động trùm chiếc áo khoác che kín đầu
cô rồi kéo cô đi thật nhanh trong làn mưa. Trường hợp này có lẽ phải gọi Đình
Trung lái xe đến đón, không nên để Tuệ Anh dầm mưa nữa.
- Khoan đã.
Vừa mới cất mấy bước, cậu bé đằng sau gọi vọng lại. Những nhọc nhằn của
cuộc đời in hằn lên dáng vẻ nhỏ bé và xanh xao, thế nhưng khẩu khí phát ra thì
hoàn toàn trái ngược. Nó khiến Vũ Uy phải dừng bước.
- Hãy cho tôi địa chỉ, tôi sẽ gửi trả chiếc ô này lại cho ngài.
Vũ Uy nhếch môi cười. Thằng bé này khá đặc biệt. Không biết có phải
docuộc sống dạy cho nó những mánh khóe tiểu xảo để lấy lòng thiên hạ, haybản
chất thực sự là một “bông hoa sen lẫn trong bùn đất”. Nếu quả đúngvậy, “thời
thế tạo anh hùng”, chắc chắn sau này nó sẽ trở thành người không tầm thường.
Bất giác anh cảm thấy hiếu kỳ về cậu nhóc này đến lạ.
- Nói cho ta biết tên của cậu.
Dáng vẻ uy phong với ánh mắt sắc bén của một người đứng trên muôn người
trở về, đứa trẻ kia trong một thoáng chốc đã bị khí chất vương giả ấylàm cho sợ
hãi. Cậu đã từng gặp đủ loại người trong xã hội, nhưng chưa từng thấy ai có thể
sử dụng ánh mắt để áp bức đối phương như vậy. Người đàn ông trước mắt cậu
đây hẳn phải là một nhân vật tầm cỡ.
- Hoàng Quân. - Cậu bé cuối cùng cũng có thể mở miệng trả lời.
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- Được, Hoàng Quân. Hãy ghi nhớ điều này: Cảnh khổ là một nấc thang cho
bậc anh tài, một kho tàng cho kẻ khôn khéo, một vực thẳm cho kẻ yếu đuối.
Trong cuộc sống, không sự trở ngại nào lớn bằng việc cho bản thân cái quyền
được vấp ngã.
Câu nói khiến người con gái bên cạnh giật mình, hồi ức ngày nào bất chợt ùa
về. Cô nhìn anh đầy bỡ ngỡ, lại bắt gặp ánh mắt chất chứa thâm tình từ anh. Sự
việc ngày ấy, có lẽ nào anh vẫn còn nhớ ?
Phải, Vũ Uy chưa bao giờ quên cô bé nghèo khổ và lem luốc trong tiệm
mỳngày nào. Cô bé ấy cũng giống như cậu nhóc đang đứng kia, là một “bông
hoa sen lẫn trong bùn đất”. Dù có bị cuộc đời vùi dập nhưng vẫn giữ được bản
chất trong sạch, đẹp đẽ và thanh khiết. Giờ đây bông hoa ấy đã tỏa hương thơm
ngát và theo một cách nào đó, anh như con ong lạc đường, hoàn toàn bị say
đắm.
Biểu hiện của cô ngay lúc này đã chứng minh những nghi vấn trong anh,Tuệ
Anh chính là cô bé năm ấy. Có lẽ đây là sự sắp đặt của số phận, choanh và cô
gặp lại nhau một lần nữa.
Anh tiếp tục nói với cậu bé kia, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt trên khuônmặt
ngỡ ngàng của Tuệ Anh, khóe môi mang nét cười như ý. Sự lạnh lùng kiêu kỳ
đã bị thay thế bởi vẻ ôn hòa trầm tĩnh.
- Cậu nhóc, chiếc ô đó cứ giữ lấy.
Một thằng bé còn ít tuổi nhìn vào cũng hiểu được không khí đang diễn
ragiữa hai người lớn kia, cậu đỏ mặt lí nhí cảm ơn rồi chạy biến. Khi chỉ còn lại
anh và cô trên con đường ướt mưa, cô mới ngập ngừng lên tiếng.
- Tại sao anh... ?
Anh lặng nhìn những đường nét thanh tú hài hòa trên gương mặt của cô, tay
vuốt nhẹ hạt mưa nhỏ bé rơi lất phất trên mái tóc đen tuyền óng ả, mỉm cười
nói.
- Nhìn nét mặt đoán lòng người là sở trường của tôi mà.
Tất nhiên cô biết anh lợi hại, nhưng điều cô băn khoăn chính là hành động
vừa rồi của anh. Thật chẳng dám tin một người tưởng chừng luôn vô tình lãnh
đạm với mọi thứ ngoài phạm vi quan tâm của bản thân, lại chịu dầm mưa cùng
cô để trao cho cậu bé chiếc ô kia. Là cô chưa nhìn thấy một con người khác
trong anh, hay là vì anh nghĩ đến tâm tư của cô ?
- Em nghĩ hành động vừa rồi không giống tôi, phải không? - Thấy cô ngây
ngô nhìn mình không chớp mắt, anh cười khổ. - Bình thường tôi hay hành xử
độc đoán, chắc em nghĩ tôi rất xấu xa. Tôi có thể hiểu.
- Không phải như vậy. - Tuệ Anh lắc đầu phủ nhận mà không hề suy nghĩ.
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Cô biết chứ, dù bề ngoài anh luôn tỏ ra sắt đá, đôi khi là nhẫn tâm, thế nhưng
thật sự ẩn sâu bên trong con người anh chứa đựng bao tình cảm. Anh đối xử dịu
dàng và trân trọng với những thứ quan trọng với mình, thấu tình đạt lý và là
người đàn ông có trách nhiệm. Tất cả cô đều hiểu, vì hiểu nên mới yêu thật
nhiều.
Trước sự phủ nhận không do sự của cô, lòng anh trở nên rạo rực
khácthường, niềm vui dần lan toả. Cô ấy không có thành kiến với anh như
những người khác sao? Sau đó, anh từ tốn kể lại một mảnh hồi ức.
- Khi còn nhỏ, tôi đã tình cờ gặp một cô bé. Vì nghèo đói mà phải lấytrộm
thức ăn, nhưng điều khiến tôi ấn tượng là cô ấy không rơi một giọtnước mắt dù
bị đánh đập, chửi mắng thậm tệ. Tôi nhìn thấy một nghị lực phi thường trong
đôi mắt của cô bé đó...
Anh dừng lại một vài giây, nhìn sâu vào đôi mắt trong veo của cô rồi tiếp tục
lời nói đang dang dở,
- ... Thật giống với đôi mắt của em.
Không lời nào có thể diễn đạt được nỗi xúc động trong cô giờ đây, tìnhcảm
trào dâng dạt dào đến mức không thể khống chế, chỉ còn biết nhìn anh đầy hàm
ơn. Ngày ấy, cô chỉ là cọng rơm cọng cỏ trong mắt người khác, vậy mà một
người kiêu hãnh như anh lại chủ động để hình ảnh tầm thường đó tồn đọng
trong trí nhớ của mình. Điều này có ý nghĩa hết sức lớn lao đối với cô, anh có
biết chăng ?
Vũ Uy không hề ngạc nhiên trước phản ứng của cô, ngược lại trong lòng
cảm thấy mãn nguyện. Anh vòng tay ôm cô vào lòng, cảm nhận cơ thể nữ tính
mềm mại và hơi thở nhè nhẹ phả vào lồng ngực mình mà con tim rungđộng.
Anh nhắm mắt tận hưởng làn hương thanh khiết tỏa ra từ cô, ôm TuệAnh trong
lòng anh mới phát hiện bản thân đã nhung nhớ cô nhiều biếtc hừng nào. Cứ ngỡ
chỉ cần nhìn thấy cô thôi sẽ lấp đầy cơn khát tronganh, chẳng ngờ càng ở gần cô
lại càng muốn tham lam hơn nữa.
Từ không gian lao xao tiếng mưa, giọng nói của cô nhỏ nhẹ cất lên, trong
lành như cơn gió thu khiến lòng anh khắc khoải bồi hồi.
- Cảm ơn anh.
Dưới tán cây ngọc lan, Vũ Uy choàng tay ôm gọn thân hình mảnh mai của
cô gái đang e dè nép vào lòng mình, ngăn những giọt mưa rơi trúng cô. Chiếc áo
sơ mi đắt tiền đã bắt đầu thầm nước, mái tóc thường ngày được vuốt keogọn
gàng nay bị hạt mưa xô đẩy làm rủ xuống, che khuất vầng trán cao ráo thông
minh của anh. Tuy nhiên điều đó lại làm nên một vẻ đẹp khác biệt của người
đàn ông này, vẫn vô cùng cuốn hút.
Tuệ Anh cảm nhận được hơi thở ấm nóng của anh phả vào mái đầu, cả
hương thơm nam tính lẫn khuất trong mùi hương ngọc lan dịu nhẹ, thêm một
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chút vị tinh khiết của mưa. Cô khẽ nhắm mắt, nhè nhẹ hít một hơi mùi hương
ấy, để mặc nó lan tràn tới từng ngõ ngách tâm hồn, ngấm sâu vào tận cõi lòng.
Trái tim lại bắt đầu thổn thức, có một sự thật phũ phàng, nhưng vô cùng rõ ràng:
Trải nghiệm hạnh phúc lớn bao nhiêu, khi mất đi sẽ đau đớn gấp trăm lần.
Bất giác cô siết nhẹ những ngón tay trên vạt áo anh, nước mắt vô thức lăn
dài trên gò má.
Vũ Uy phát hiện biểu hiện nhỏ đó nơi cô, anh khẽ cúi đầu, chầm chậm nâng
gương mặt cô lên.
- Em khóc đấy ư?
- Không phải, là nước mưa. - Cô lắc đầu chối cãi.
Anh lấy ngón tay quệt nhẹ trên gò má cô rồi đưa lên môi, ánh mắt thoảng
chút buồn.
- Nước mưa không mặn như thế này đâu.
Cô bối rối cúi gằm mặt tránh né, lại bị tay anh nâng lên đối diện vớimình.
Khoảng cách giữa hai khuôn mặt gần đến nỗi hơi thở của anh tràn cả vào khí
quản của cô, khiến tâm trí mông lung khó tả, tim đập liên hồi. Đôi mắt anh sâu
hút như đại dương không đáy, bao bọc cô trong dòng cảm xúc vô vàn êm ái và
dịu ngọt.
Đến tận giờ phút này, Tuệ Anh không khỏi nghi hoặc. Nhưng những lần
hụthẫng và đau đớn ê chề trước đây ngăn không cho cô rơi vào hố sâu cảm xúc
lần nào nữa.
- Tại sao anh cứ luôn như vậy? - Cô nhìn anh chất vấn, dường như là đang
trách cứ.
- Ở bên cạnh tôi làm em không vui sao? - Anh không trả lời mà đặt một câu
hỏi ngoài lề.
Vui ư? Không phải, không chỉ đơn thuần là vui, là rất hạnh phúc.
Không vui ư? Không phải, không chỉ đơn giản là không vui, là vô cùng đau
khổ.
Ở bên anh, cô biết đến mặt trái của tình yêu. Nó cứ giằng níu, giày vòcô
không thương tiếc. Đến mức cô đã muốn bứt ra khỏi sợi dây mà số mệnh trói
buộc với anh. Vậy mà khoảnh khắc này, cô lại quyến luyến những giây phút
ngắn ngủi bên anh đến thế.
Không có thứ tình yêu nào dễ dàng, không có đắng cay và nước mắt. Đây là
cơ hội để cô nói rõ lòng mình, nhưng đã quá muộn màng rồi.
- Có thể tha thứ cho tôi vì đã từng làm tổn thương em, được không? - Trước
sự im lặng của cô, anh khẩn khoản nói.
Cô chậm rãi gật đầu.
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Anh như trút bỏ được hòn đá tảng nặng nề bấy lâu nay, khẽ tựa trán mình lên
trán cô.
- Cảm ơn em.
Hành động quá sức thân mật này khiến Tuệ Anh bị bất ngờ, hơi thở của
côbắt đầu rối loạn. Tại sao hôm nay anh cư xử với cô như thể một người tình bé
nhỏ? Vô cùng dịu dàng và ân cần. Ở trong vòng tay anh, những cảm xúc đang
dâng lên bóp nghẹt lấy trái tim. Từng đường nét quyến rũ trên gương mặt ưu tú
của anh hiện lên rõ mồn một trước mắt cô, sống mũi thanh cao thẳng tắp, hàng
mi dài và rậm che khuất đôi đồng tử màu hổ phách tuyệt đẹp. Hơi thở nam tính
phảng phất khiến thần trí cô tê dại, chẳngbiết làm gì ngoài việc ngắm nhìn anh
gần gũi như thế.
Bất chợt, cảm giác âm ấm nơi đầu môi truyền đi khắp cơ thể, cô giật mình
mở tròn mắt ngạc nhiên. Đôi môi anh đã kề lên bờ môi cô từ khi nào.Nhưng
đúng lúc ấy, ý thức vội vàng quay trở về, cô lập tức tránh né nụ hôn ướt át tựa
cơn mưa dịu ngọt từ anh.
- Chúng ta không nên như thế này.
Tuệ Anh lúng túng đẩy anh ra rồi nhanh chóng xoay người bước đi,
dườngnhư chỉ chậm trễ một chút nữa thôi, cô sẽ bị mê hoặc mất. Tất cả
nhữngchuyện này, những cảm xúc này là sai trái, là không nên có. Cô phải dừng
lại ngay trước khi không còn có thể khống chế được cảm xúc của chính mình.
Vậy mà, Vũ Uy vẫn không chịu buông tha cho cô. Anh kéo ngược cô trở lại vị
trí trong vòng tay mình, giọng nói trở nên trầm đặc.
- Tôi biết là tôi ích kỷ, nhưng chỉ hôm nay thôi. Dù em không yêu tôi, hãy
đặt tôi vào trái tim em một lần. Sau đó, tôi sẽ tự mình bước ra không làm phiền
đến em nữa.
- Anh.. đang nói gì? Anh... ý anh... là sao?
Lời nói của anh tác động vào cô một lực vô cùng mạnh khiến đầu óc cô
choáng váng, giọng lạc hẳn đi, cứ thế lắp bắp không nói được một câu hoàn
chỉnh.
- Em trở nên ngốc nghếch từ bao giờ thế? Chẳng lẽ tôi nói vậy chưa đủ rõ
ràng hay sao? - Thấy bộ dạng cô lóng ngóng như thể chưa nhận thức hết được
những lời nói khi nãy, anh bật cười. - Vậy, để tôi nói rõ hơn nữa nhé.
Anh dừng lại một lát, ánh mắt ẩn chứa tia dịu dàng quá đỗi ấm áp chân tình
nhìn sâu vào mắt cô, rành rọt nói từng chữ.
- Tôi yêu em.

Chương 32
Chẳng Thể Giữ Được Yêu Thương, Dù Chỉ Là
Chiếc Bóng
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rời dần tối, và cơn mưa dần nặng hạt. Con phố vắng tanh không người

qua lại, chỉ trừ một bóng dáng cao lớn lẫn trong đêm đen, nghe tiếng mưa rơi
trong tịch lặng.
Vũ Uy cứ đứng bần thần tại chỗ như vậy từ lúc Tuệ Anh kiên quyết rời đi.
Đã là lần thứ ba rồi, một người níu kéo, còn một người quay lưng.
Mưa rơi miên man vào lòng anh một nỗi buồn dấm dứt, chẳng thể giữ được
yêu thương, dù chỉ là chiếc bóng.
Khi gặp được người con gái ấy, anh mới nhận ra trước đây bản thân đã sống
trong cô đơn đến nhường nào. Tại sao anh không thể nhận ra cô ấy sớm hơn?
Mọi chuyện giờ đã đi quá xa khỏi tầm tay, bản thân anh dù biết rõ tất cả là vô
ích, nhưng lại chẳng thể khống chế.
Anh đã cố quên, vậy mà hình bóng ấy mãi ám ảnh trong tâm trí. Nỗi nhớ cứ
thế chậm rãi dâng lên, và rồi anh phát hiện ra khả năng kiềm chế tìnhcảm của
mình thật sự kém cỏi. Đã bao ngày rồi, anh chỉ đứng từ xa tìm kiếm bóng dáng
của cô mỗi chiều tan sở, dõi theo bước chân cô về tới tận nhà. Anh đã đứng thật
lâu dưới đường nhìn lên cao, mường tượng vềnhững việc cô đang làm. Lướt
thấy bóng đen thanh mảnh in trên nền cửa sổ mà con tim rạo rực, thật giống như
kẻ khờ khạo. Thì ra, anh có thể si tình đến vậy.
Vài lần anh bắt gặp Hải Đăng đến đón Tuệ Anh, ánh mắt cậu ta chẳng
hềgiấu giếm tình cảm với cô ấy. Lòng anh sục sôi nhưng cũng muôn phần ganh
tỵ. Anh ước giá như được một lần được bộc lộ tất cả cảm xúc của mình. Việc
che đậy tình cảm thật sự khiến anh vô cùng khổ sở, đôi khi như muốn nổ tung.
Hôm nay, nhìn cô một mình đi dưới mưa, anh không kìm nổi lòng mà
chạytới bên cô. Tim anh đập nhanh khi được nắm tay và được ôm thân hình
sương mai ấy vào lòng, hạnh phúc căng tràn. Và rồi, mọi thứ bộc phát, anh đã
nói ra tiếng yêu từ tận đáy con tim với tất cả chân tình.
Nghĩ lại, anh đã làm một việc hết sức điên rồ.
Tuệ Anh nói đúng, anh là kẻ ích kỷ. Có lẽ, anh không nên tham lam như vậy.
Chỉ nên đứng bên lề cuộc đời của cô thì tối hơn. Biết thế, nhưng nỗi trống rỗng
như con sâu đang đục khoét nơi lồng ngực.
Người đi một nửa hồn tôi chết
Một nửa hồn kia hoá dại khờ.
Từng hạt buốt giá rơi vào lòng lạnh lẽo, hồn anh như cái cây héo tàn, mệt
mỏi đến mức chẳng buồn cất bước. Âm thanh tan vỡ của trái tim lantrong không
gian tối tăm, đọng lại trong tiếng mưa rả rích đêm nay. Giấc mơ xa vời đã tan,
nụ cười người tri kỷ dần nhuốm sắc vàng phai. Người đi mất, nỗi đau lặng sâu.
Đêm dần tàn nhưng hình bóng cũ vẫn vương, một mình, bóng đơn côi phản
chiếu trên nền đất lạnh lẽo.
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Ấy thế mà, nhịp tim người con gái ấy sao vẫn gần gũi và nồng nàn đến thế.
Anh không thể quên..
Muốn nói với em đêm nào anh cũng nhớ.
Hoài niệm về đôi môi đỏ thắm.
Nhịp tim em gần gũi và nồng nàn.
Nhìn em quay lưng mà lòng quay quắt.
Mất em, dòng lệ hoen vẩn đục.
Mất em, tươi sáng hóa vẻ âm u.
Cơn gió vắt vẻo trên cao cười nhạo anh.
Để hạnh phúc và yêu thương vuột mất.
Xin ông trời hãy làm ướt đôi mắt.
Hãy đóng băng trái tim anh.
Để anh không còn kỳ vọng em trở lại.
Đến bên cạnh anh…
Nhưng, giá được nhìn thấy em thêm một lần nữa…
Ý nghĩ vừa dứt, bóng dáng người con gái xuất hiện cách đó không xa in sâu
vào tròng mắt khiến anh ngỡ ngàng. Cô mặc chiếc váy trắng đơn giản, trên tay
cầm chiếc ô đỏ thắm nổi bật giữa màn mưa lâm thâm, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy
thảng thốt.
Rồi cô vội vã chạy tới chỗ anh đang đứng, mỗi bước chân tiến lại gần như
những hồi trống liên tiếp vang vọng trong anh, lấp đầy khoảng không trống
rỗng. Tại sao cô ấy quay lại ?
- Anh làm gì thế? Tại sao anh vẫn còn ở đây ?
Tuệ Anh giơ cao tay nghiêng chiếc ô che mưa cho Vũ Uy, giọng nói có phần
hơi to tiếng, nhưng cô không biết phải làm sao ngoài tức giận. Đã 5 tiếng đồng
hồ trôi qua rồi, anh vẫn đứng dầm mưa ở đây từ lúc đó sao ?
- Tại sao em quay lại ?
Anh nhìn cô không giấu nổi sự ngạc nhiên, sự lạnh giá dường như dần tan
biến nhường chỗ cho hơi ấm toát ra từ người con gái trước mặt.
- Tôi, tôi đi mua ít đồ ngang qua đây. - Cô bối rối tìm một lý do chống chế.
Có điều làm sao qua mắt được Vũ Uy, khóe môi anh khẽ cong lên thành nục
ười mãn nguyện. Thái độ và hành động hiện tại đều chống đối cái lý do mang
tính chất “chỉ là tình cờ” kia của cô.
- Em đang lo lắng cho tôi à ? - Anh mặc nhiên bỏ ngoài tai cái cớ của Tuệ
Anh mà hỏi trúng tim đen.
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- Không.. tôi..
Càng phủ nhận càng lúng túng, càng nói càng lộ sơ hở, người đàn ông này
cứ như con sâu trong bụng cô vậy. Phải, là cô đã cương quyết bỏ đi, nhưng lòng
lại không có cách nào thôi nghĩ ngợi về anh và những lời anh nói. Chúng thắt
chặt lấy tâm tư cô, khiến cô bồn chồn đứng ngồi không yên. Dáng vẻ và ánh
mắt khi anh nói lời yêu cứ bủa vây lấy tâm hồn, dù đã cố xua đi nhưng giọng
nói ấy cứ mãi vọng về. Rồi nhớ đến những nét buồn lắng đọng nơi anh và cả
những lần níu kéo, cô không khỏi bồi hồi, xúc động. Tuệ Anh đã khóc suốt đoạn
đường mưa, khóc như chưa bao giờ được khóc. Tưởng chừng bao nhiêu nước
mắt trước đây chẳng có cách nàotuôn rơi, nay trào ra không thể kìm giữ được.
Cô không biết đó là nhưnggiọt lệ đau thương hay vì hạnh phúc. Buồn vui lẫn
lộn, cào cấu và giằngxé trái tim cô không dứt.
Ngay chính lúc ấy, trong thâm tâm cô bỗng lóe lên một tia tiếc nuối. Làm
theo lý trí chính là đi ngược với con tim. Bản thân cô thừa hiểu nó đang vỡ òa vì
bất ngờ và hạnh phúc. Đây là người đàn ông cô yêu hơn năm năm trời dài đằng
đẵng. Làm sao có thể xem như không có gì cho được. Rồi thứ mãnh lực vô hình
đã đưa đẩy cô quay lại nơi đây, dù chỉ để tìm tiếng yêu mong manh còn sót lại.
Có điều cô chẳng ngờ có thể chứng kiến dáng vẻ cô độc của anh dưới mưa, cả
người ướt đầm đìa. Hình ảnh ấy hoàn toàn cào nát trái tim cô, xót xa cùng cực.
Cô cắn môi suy nghĩ một hồi rồi nhìn sâu vào mắt anh lên tiếng.
- Nếu chẳng may sau ngày hôm nay, em yêu anh, anh sẽ làm thế nào?
Giọng nói cô nhỏ nhẹ và rụt rè lẫn trong thanh âm của mưa nghe thật êm ái
và dịu ngọt, khiến anh ngẩn ngơ vài giây.
- Tôi nhất định sẽ không để mất em. - Anh cương quyết.
Con tim của cô hân hoan, lý trí hoàn toàn bị đánh gục. Bỗng gương mặt vô
tư thân thuộc đột ngột hiện lên trong đầu khiến đáy lòng nhức nhối.
- Nhưng, còn Quyên…?
- Tôi đành có lỗi với cô ấy. - Anh trầm mặc trả lời.
- Anh có thể vô tình vậy sao?
- Biết sao được khi người tôi yêu là em.
Tuệ Anh lặng người. Phút chốc, tưởng chừng như cô đã lao vào vòng tayanh.
Thế nhưng một chút lý trí còn sót lại đã ngăn trở. Tâm cô đang bị giằng xé giữa
một bên là tình yêu và một bên là tình bạn. Điều này liệu có đúng đắn hay
không?
- Chuyện đó có thể xảy ra không ? - Nhận thấy sự khác thường trong thái độ
lẫn lời nói của cô, đáy mắt anh hơi vụt sáng tia hy vọng.
Tuệ Anh nhìn sâu vào mắt anh, một cái nhìn phức tạp, dường như cô đang
đắn đo dữ dội lắm. Cuối cùng, cô buồn rầu lắc đầu.
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- Không thể.
Tia sáng liền tắt lịm.
- Tôi hiểu. - Anh cười buồn. - Vậy chào em.
Rồi anh ủ rũ xoay người bước đi. Có điều chỉ sau vài bước chân ngắn ngủi,
âm thanh trong bất ngờ phát ra phía sau lưng khiến tâm hồn lẫn con tim anh
chấn động, vội vã quay lại. Cũng không để ý rằng chiếc ô đã rơi xuống mặt
đường, cánh tay cô buông thõng.
- Em vừa nói gì?
- Em nói, em yêu anh.
Đêm thâu, nước đọng trên tán lá rơi tí tách, bọt nước như thác chảy ở ven
đường. Trời cuối thu u ám, những tia chớp nhảy múa lúc đứt đoạn, lúc liên tục
khiến con người mệt mỏi.
Mây và trăng ôm lấy trời đêm, em và anh bị mưa phủ kín. Lặng lẽ thả mình
giữa có và không, chẳng biết là mong manh hay là vĩnh viễn. Có lẽ chỉ là của
riêng em mà thôi. Giông bão, lặng yên, ngậm ngùi, tiếc nuối.
Tương lai vỡ vụn như tiếng lòng xa cách, tim em lơ lửng một bóng hình, tan
biến và rơi nhanh. Mưa giấu đi nước mắt, yêu anh là điều duy nhất khiến em tồn
tại trên cõi đời này.
Em sẽ yêu anh dù chỉ còn sót lại một khoảnh khắc.
Dưới mưa, âm thanh thoát ra từ bờ môi người con gái như những giọt trong
vắt chảy vào trái tim chàng trai.
- Em đang nói nghiêm túc phải không? - Vũ Uy dường như chưa thể tin vào
tai mình, anh cẩn trọng xác nhận lại, nhịp tim bắt đầu tăng dần. Tuy nhiên…
- Đây có phải là điều anh muốn?
Giọng nói xa cách và vẻ mặt hững hờ của Tuệ Anh lúc này khiến tất cả cảm
xúc trong anh bị cuốn trôi theo dòng nước.
- Ý em là gì ?
- Em đồng ý với anh.
Anh không thể đoán ra được suy nghĩ của cô trong màn mưa dày đặc, như
thể chúng thay cô che giấu tất cả mọi cảm xúc trên khuôn mặt thấm đẫm nước
mưa kia.
- Tại sao em đổi ý?
Tại sao ư? Tại vì con tim cô quá ương bướng, nên khi thấy anh quay lưng,
nó đã vô cùng sợ hãi. Mặc dù quyết định từ bỏ tình yêu với anh để giữ lòng
được thanh thản, nhưng khoảng thời gian dài đằng đẵng cô ấp ủ hình bóng anh
trong tim khiến việc thực hiện nó thật khó khăn.
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Yêu. Chỉ một hôm nay thôi nào có gì sai. Miễn là anh không hay biết đến
tình cảm thực sự của cô, mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Mẹ và ba cô cũng như vậy, và
họ chưa từng hối tiếc.
Cô bồi hồi thổn thức:
- Khi em mười tuổi, mẹ em bị ốm rất nặng, nhà không còn gì để ăn, bất đắc
dĩ mới phải lấy trộm thức ăn của người ta. Ngày ấy, em không khác gì cọng rơm
cọng cỏ bên đường, em chỉ có mỗi mẹ. Nhưng mẹ rồi cũng rời xa em, bỏ em lạc
lõng giữa dòng đời khắc nghiệt, em rơi vào vòng xoáy đentối của cuộc đời và
lòng người. Có những lúc em tuyệt vọng, không biếtbao lần em muốn đi theo
bà, nhưng chính lời nói của anh ngày ấy đã giúp em chống trọi với số phận của
mình. Vì em vẫn tin rằng, cuộc sống này vẫn còn có những người như anh, sẵn
sàng sẻ chia lòng tốt với một đứatrẻ nghèo khổ không quen biết như em. Em vì
anh mới sống sót được đến ngày hôm nay, đã bao lần em muốn nói lời cảm ơn,
nhưng làm sao đây, biết bao lời cảm ơn cũng không đủ.
Từ bao giờ khóe mi lại dâng đầy nước mắt, chúng hòa vào mưa, rơi
xuốnglàn môi, vừa mặn đắng lại vừa ngọt bùi. Cô muốn nói thêm điều gì đó,
nhưng những tiếng nấc nghẹn ngào đã chặn đứng nơi cổ họng. Đúng lúc ấy,Vũ
Uy ôm chầm cô vào lòng anh, siết mạnh.
- Em đừng nói nữa, tôi hiểu rồi.
- Nếu anh muốn, em có thể cho anh tất cả. Nhưng Quyên là người bạn quan
trọng nhất của em, em không thể làm chuyện có lỗi với cô ấy, không thể làm tổn
thương cô ấy. Em chỉ có thể vì anh một hôm nay thôi… Sau đó, anh hãy quên
em đi, hãy chăm sóc cho cô ấy. Cô ấy rất cần anh.
Lòng cô đau đớn trăm bề, khổ tâm trăm mối, cứ thế mà dốc bầu tâm sựtrong
tiếng nấc vụn vỡ. Tình yêu cô dành cho anh không thể nói ra, cũng chẳng lời
nào diễn tả hết nỗi niềm sâu nặng ấy. Đành nhờ cơn mưa và thời khắc ngắn ngủi
của ngày hôm nay lưu giữ lại mối duyên này.
- Phải, trên đời này, cũng chỉ có cô ấy cần tôi.
Cô lặng người, lồng ngực co thắt đau đớn, nước mắt tiếp tục tràn khỏikhóe
mi. Muốn nói anh sai rồi, nhưng lại cắn răng nuốt đau thương vàotrong lòng.
- Em không cần vì báo đáp tôi mà miễn cưỡng làm những điều trái lòng
mình. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ nhận được điều gì từ sự giúp đỡ năm đó. Chỉ
cần em sống tốt và luôn vui vẻ, vậy là được rồi.
Giọng anh nghe rất buồn, buồn đến não nề. Từng lời nói đánh vào trái tim cô
đang run rẩy, cô biết, mình đã làm anh tổn thương. Đến khi cảm nhậnđược vòng
tay anh dần nới lỏng, cô đột nhiên cảm thấy sợ hãi mà níu chặt lấy lưng áo anh.
- Không…!
Tuệ Anh ngước mắt nhìn anh, dòng lệ hòa cùng nước mưa hoen rỉ đôi mắt.
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- Em không muốn nợ ân tình của anh. Em muốn có cơ hội rũ bỏ quá khứ.
Anh nhìn cô, trái tim đã tan nát từ lúc nào.
Rốt cuộc, giữa hai người họ vẫn chỉ là những cuộc trao đổi.
Nhưng anh và cô đều hiểu, từ sâu đáy lòng mỗi người muốn lưu giữ hình ảnh
của đối phương, bảo quản ở một góc tâm hồn. Dù cái giá phải trả có lớn đến
đâu, cũng chấp nhận đánh đổi lấy một phút yêu thương trọn vẹn.
Tiếng mưa vẫn rơi rả rích, đâu đó trong không gian quạnh vắng, đọng lạitrên
những tán ngọc lan ủ rũ vì mưa sa, âm thanh bi ai xen lẫn đắng cay, đong đầy
nước mắt vang vọng buồn bã.
Tiếng sấm thi thoảng vang lên đì đùng, chớp giật lóe sáng bầu trời đêmthăm
thẳm khiến Thục Quyên sợ hãi. Cô vội vàng kéo tất cả rèm cửa chekhuất trận
mưa bão đang diễn ra bên ngoài, rồi trở về ngồi thu lu trên chiếc sofa giữa
phòng khách, ôm gối và cắn môi nghĩ ngợi.
Cô đang ở nhà Vũ Uy và chờ anh, nhưng đã khá muộn rồi, ngoài trời lại
đang mưa lớn, sao mãi chẳng thấy anh trở về. Lòng cô bắt đầu bồn chồn,lo lắng.
Nhìn quanh căn phòng trống vắng, bao nhiêu trăn trở bỗng chốc ùa về. Nghĩ
đến ba mình mà cô rơi nước mắt, thế nhưng ông vẫn gắng gượng để cô và mẹ an
lòng. Cô đọc được niềm vui trong mắt ông, đó là sự chờ mong ngày cô và anh
nên vợ nên chồng. Ngày ấy cũng chẳng còn bao xa nữa, vì bệnh tình của ba
ngày một trở nặng, hai bên gia đình đã quyết định sẽ tổ chức hôn lễ vào đầu
tháng sau. Nghĩa là chỉ còn hai tuần nữa thôi, côsẽ chính thức trở thành người
phụ nữ của anh.
Đó hẳn là một chuyện vui, cô đã mong chờ giây phút này rất lâu rồi. Thế
nhưng hiện tại, mọi chuyện dường như không giống với những gì cô tưởng
tượng.
Nó không mang cho cô cảm giác hạnh phúc, ngược lại luôn bất an, lo lắngvà
bồn chồn. Vũ Uy vẫn luôn ân cần, chăm sóc cô chu đáo như trước đây,có điều
cô có thể cảm nhận rất rõ ràng, tâm hồn anh đang ở một nơi khác. Điều này
khiến cô vô cùng đau đớn. Có lẽ cuộc đời cô đây là lần đầutiên phải chịu nhiều
áp lực đến vậy. Cô hoàn toàn không biết phải làmcách nào để thoát khỏi tình
cảnh rối rắm và tâm trạng hỗn độn này.
Đôi khi cô nghĩ, có khi nào nên buông tay? Cô vốn không phải loại người
không hiểu chuyện, nên cô biết: Tình cảm cần xuất phát từ hai phía, ràng buộc
người đàn ông không còn yêu mình có ích gì? Nhưng vấn đề ở đây là, cô đã yêu
anh quá nhiều, chỉ cần nghĩ đến việc không có anh bên cạnh, lòng cô như chết
lặng, chẳng thể tự chủ được hai hàng nước mắt. Hơn nữa, còn ý nguyện của ba
cô thì sao? Cô không thể làm ông thất vọng.
Một tiếng sấm nổ vang trong không trung, Thục Quyên giật mình, có chút
hãi hùng. Cô muốn tránh những suy nghĩ phức tạp đang hành hạ tâm trí nên
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đứng dậy rời khỏi phòng khách lên tầng trên, định bụng tìm vài quyển sách đọc
giết thời gian. Tới phòng làm việc của Vũ Uy, cô đứng trước tủ sách đắn đo một
hồi rồi thở dài thất vọng. Tất cả đều là những quyển sách chuyên ngành về các
lĩnh vực kinh doanh, bất động sản, tài chính, luật doanh nghiệp v.v… Mà đối
với cô không có hứng thú.
Cô chán chường ngồi xuống chiếc ghế bọc da trước bàn làm việc nơi anh
vẫn thường ngồi, cảm giác êm ái, dễ chịu lan tỏa. Cô quét mắt một lượt trên mặt
bàn, mọi đồ vật được sắp xếp rất gọn gàng, ngay ngắn theo trình tự. Thục
Quyên dừng lại tại khung ảnh chiếm một góc bàn, cô với tay cầm lên ngắm
nghía, vẻ mặt dần hiện lên vẻ thích thú. Đây là Vũ Uy và người mẹ quá cố của
anh, từ ngày bé anh đã rất khôi ngô rồi, còn mẹ anh thậtsự là một người đàn bà
đẹp. Anh từng nói cô có nụ cười rất giống bà, đó là lý do vì sao vừa gặp cô lần
đầu tiên, ngay lập tức anh bị cô thu hút.
Anh nói, anh sẽ luôn làm cho cô cười, bảo vệ nụ cười ấy.
Anh nói, anh yêu nụ cười của cô, mãi mãi là như vậy.
Mãi mãi ư?
Ánh mắt Thục Quyên trở nên chua xót, cô đặt khung ảnh trở lại vị trí cũ, một
giọt nước mắt tràn khỏi khóe mi. Lẽ nào, anh yêu người con gái mang hình
bóng nụ cười của mẹ anh, chứ không phải là cô?
Nước mắt đua nhau rơi xuống, cô hoảng hốt tìm khăn giấy, tiện tay mở ngăn
kéo ngay bên cạnh. Một thứ trong đó khiến cô chú ý, đó là bức tranh vẽ dáng
lưng của một người đàn ông, góc trái ghi dòng chữ “You are my soulmate”. Cô
nhận ra đây là nét vẽ của Tuệ Anh, ngẫm nghĩ một hồi, côtự hỏi có khi nào đây
là người đàn ông trong lòng cô ấy? Tại sao cô ấy chưa từng nhắc đến người
này? Vì anh ta mà cô ấy từ chối tình cảm của Vũ Uy sao? Thục Quyên quên cả
việc tìm khăn giấy, lấy tay lau nước mắt, trong lòng nổi lên sự hiếu kỳ.
Quan trọng hơn, tại sao Vũ Uy lại giữ nó? Cô bất chợt nhớ lại, anh từng kể
với cô ngày trước vì muốn nhanh chóng tạo tin đồn, Tuệ Anh đã đến đây ở một
thời gian ngắn. Cô vẫn còn nhớ, khi nhắc về cô ấy, thái độ của anh không còn
khó chịu hay dửng dưng nữa.
Không biết bao lần cô hỏi anh tại sao không ưa Tuệ Anh, anh nói chỉ là anh
không muốn thiết lập mối quan hệ với người xuất thân không rõ ràng. Cũng
không biết bao lần cô cố gắng phân trần rằng Tuệ Anh thực sự là một cô gái rất
tốt. Nếu anh hiểu một chút về cô ấy, anh sẽ có cái nhìn khác.
Điều cô mong muốn đã trở thành sự thật, nhưng cô không ngờ rằng mọi việc
chuyển biến đến mức độ này. Nếu biết trước, cô thà để anh giữ thái độ lạnh nhạt
ấy.
Cô lại ích kỷ rồi.
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Cô nén cơn xúc động, gọi cho Vũ Uy, nhưng điện thoại của anh đã tắt
máykhông liên lạc được. Cô lo lắng gọi cho Đình Trung, ngập ngừng một
lát,anh mới nói tổng giám đốc bận giải quyết một số chuyện quan trọng. Cô
đành cảm ơn rồi ngắt máy. Có lẽ Vũ Uy sẽ không về nhà, cô chờ đợi vô ích rồi.
Thục Quyên thở dài rồi gọi lái xe riêng của cô đến đón.
Ngoài trời mưa vẫn rơi rả rích, giọt mưa liên tiếp xô đẩy nhau chẳng khác gì
tâm trạng chồng chất của cô lúc này. Dường như lại rơi vào bế tắc.
Đi ngang qua một quán bar khá quen, không hiểu sao cô nghĩ đến anh chàng
bartender kỳ quái kia. Cô không thích anh ta vì đã trêu chọc cô quá đà. Nhưng
không thể phủ nhận, sau khi nói chuyện với anh ta, tâm trạng cô như được đả
thông, phấn chấn hơn rất nhiều. Đắn đo một lát, cô quyết định bảo bác tài xế
dừng xe.
Đứng từ dưới nhìn lên, bây giờ cô mới để ý bảng hiệu cầu kỳ, dòng chữ
“GOSSIP” uốn lượn bắt mắt, ánh chớp đèn nhấp nháy liên tục như mời
gọi.Thục Quyên chậm rãi bước vào. Bên trong thật sự náo nhiệt, tiếng nhạc
nonstop bùng nổ như muốn phá tan màng nhĩ của cô. Trong cái không gian loạn
lạc này, có muốn bắt bản thân buồn chán cũng khó, tất cả tâm trạng hỗn mang
dường như bị gián đoạn.
Thục Quyên e dè đi xuyên qua đám đông thẳng tới quầy bar, chọn một
chỗngồi khuất tầm mắt, xa rời cuộc huyên náo. Cô đảo mắt vào trong quầy tìm
kiếm nhưng rồi nhanh chóng thất vọng, nhân viên bartender không phải là
người trước đây. Cậu ta lại gần cô hỏi muốn dùng gì, cô gọi một ly Martini. Đây
là loại rượu duy nhất mà cô biết, bởi Vũ Uy thường hay uống loại này mỗi khi
dự tiệc rượu.
Do vẫn còn sợ hãi mùi rượu nên rốt cuộc cô cũng chỉ ngồi nhìn đăm đămvào
thứ chất lỏng trong suốt đựng trong ly thủy tinh tao nhã, đơn giản mà tinh tế.
Sau một hồi lưỡng lự, cô quyết tâm đưa lên miệng nhấp thử. Nhưng rồi cô nhăn
mặt, đầu lưỡi bỏng rát khó chịu. Có điều, hình như vịcủa ly rượu này khác với
vị lần trước anh chàng kia pha cho cô.
Đang phân vân khó hiểu, một giọng nói lạ lẫm vang lên bên tai phân tán sự
chú ý của Thục Quyên.
- Không biết uống rượu?
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