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PHẦN THỨ HAI
CHƯƠNG V

B

ỏ Chương để đi với Văn, Tuyết cho là một hành vi rất tự nhiên, cũng tự

nhiên như trước kia nàng rời Bảo đến ở với Chương. Là vì nàng coi thường tình
ái, hay đúng hơn, nàng cho rằng tình ái chỉ là tình dục, thế thôi.
Nhưng đối với Chương, ái tình gần như là một sự thiêng liêng, nhất lần này,
chàng lại mới yêu là một, yêu hoàn toàn, yêu nhục thể và tâm hồn. Tuyết tưởng
Chương sẽ quên nàng ngay, song chàng quên sao được ở trong một cái nhà đầy
kỷ niệm của người yêu? Từ những cây hoa ở ngoài vườn tuy nay đã tàn cho chí
những đồ dùng, những quần áo của Tuyết, cho chí cái dư hương còn phảng phất
trong khắp các phòng.
Muốn tránh sự nhớ nhung, Chương cất biệt đi một nơi kính hết thảy những
quần áo của Tuyết. Còn những hộp phấn, những lọ nước hoa thì chàng gói vào
một bọc, rồi một buổi chiều, đem vứt xuống Hồ Tây. Nhưng cái dư hương kia
vẫn phảng phất trong các phòng, vẫn thoang thoảng trong lành không khí bao
bọc lấy mình Chương.
Bực tức,Chương định đổi chỗ ở, thì một buổi chiều Tuyết trở về…
Tuyết trở về lúc Chương đi tìm nhà.
Vẻ mặt buồn rầu, dáng điệu uể oải, Tuyết vào phòng khách ngồi phịch xuống
cái ghế nệm dài. Nàng cũng chẳng buồn hỏi Vi xem Chương có nhà hay đi
vắng. Như người mất trí nghĩ, nàng nhắm mắt gục đầu vào cánh tay.
Gần hai tuần lễ ở với Văn, người xưa, đã biến cải tâm tính nàng một cách
sâu xa đến thế? Một cô gái lúc nào cũng vui, cũng cười với hiện tại, không hề
bao giờ nghĩ đến ngày mai, cớ sao bỗng như mất hết nghị lực để sống? Văn
ruồng rẫy nàng chăng? Hay đó là kết quả của sự trụy lạc nhũ thể?
Nửa giờ sau, Chương về, Tuyết vẫn nằm gục xuống bàn. Giá thỉnh thoảng có
một tiếng thở dài không làm cho hai vai nàng hơi đưa lên thì ai bước vào phòng
trông thấy cũng tưởng nàng ngủ. Tiếng giày lộp cộp từ hiên đi vào. Ngẩng đầu
lên, thoáng thấy bóng Chương, Tuyết vội quay mặt vào phía trong. Cái tính
trâng tráo mọi ngày đã không còn nữa.
Tuyết vẫn tưởng Chương sẽ nổi cơn thịnh nộ và nói những lời tàn tệ, hay ít
ra cũng có vẻ mặt lạnh lùng, khinh bỉ. Nhưng trái lại hẳn, chàng thản nhiên cất
tiếng gọi Vi và bảo:
- Mợ đi chơi đã về. Vậy chiều nay có đủ thức ăn không?
- Bẩm đủ.
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Chương treo mũ lên mắc, rồi ung dung đến bên Tuyết hỏi một cách rất tự
nhiên:
- Em đi Lạng Sơn về có mệt không?
Tuyết hai tay bưng mặt khóc. Lần đầu Chương thấy Tuyết khóc. Thương hại,
chàng vuốt ve mái tóc người yêu, khẽ nói:
- Em chả nên thế, làm phiền lòng anh lắm.
Như không nghe thấy gì, Tuyết vẫn gục đầu xuống cánh tay, khóc nức nở.
Chương bỗng chau mày nhìn Tuyết một cách ghê tởm. Mấy hôm nay chàng
vẫn đem những triết lý về sự sống ra tự an ủi, để quên nỗi nhớ thương. Song
chàng có ngờ đâu Tuyết lại dám vác mặt về nữa. Vì thế chàng không nghĩ đến
cách đối phó với Tuyết.
Nay Thốt gặp mặt người yêu, chàng bối rối, và sự mừng rỡ hồn nhiên làm
cho chàng quên hẳn lòng tức giận. Nhưng mấy phút sau, khi đã kịp suy xét,
chàng chỉ nhận thấy Tuyết là một người đáng ghê sợ, một con vật hung dữ đáng
lánh xa.
Tuyết ngẩng mặt lên nhìn chàng. Đôi mắt ướt và dịu dàng của Tuyết bảo cho
chàng biết rằng chàng đã nghĩ lầm. Cặp môi nhách một nụ cười, nụ cười đau
đớn nhưng âu yếm, nói với chàng rằng Tuyết vẫn yêu chàng như xưa. Lòng căm
hờn ngờ vực, khinh bỉ đã tiêu tán hết. Chỉ còn lại tấm lòng trắc ẩn. Se sẽ Tuyết
nói, giọng thì thầm đầy những vẻ thành thật, mật thiết:
- Anh tha tội cho em.
Chương toan đáp: “Em có tội gì mà anh tha?”. Nhưng chàng như líu lưỡi tắc
họng không nói được nên lời. Thì Tuyết lại tiếp luôn:
- Vâng, tội em thật không đáng tha.
Rồi Tuyết thuật lại những sự đã xảy ra trong gần hai tuần lễ nàng đi với Văn,
từ khi gặp Văn ở nhà khách sạn Đồ Sơn. Chương phần tức giận, phần thương
hại, đăm đăm đứng nghe, không nói một lời.
- Trừ anh ra, từ nay em không thể yêu ai được nữa.
Chương cười chua chát, nhưng Tuyết không lưu ý tới.
- Thật vậy, anh ạ. Đối với em, anh tử tế quá, nên khi rời anh ra, em không
thấy ai yêu em nữa. Em coi như họ tự phụ rằng có tiền mua gì cũng được, mà
em là vật sở hữu của họ. Cực nhục lắm, anh ạ. Trước kia, không bao giờ em
tưởng đến sự cực nhục ấy, nhưng mấy tháng ở với anh, ái tình trong trẻo của
anh đã làm cho tấm thân dơ dáy của em trở nên trong sạch mất rồi.
Chương cảm động. Chàng chỉ có một mục đích là đưa Tuyết về con đường
ngay thẳng, song chàng nhận thấy đó là một sự không thể làm nổi. Chàng vẫn
đoán chắc rằng chóng chầy thế nào Tuyết cũng bỏ chàng để đi với người khác.
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Vì vậy nên hôm đọc thư từ biệt của Tuyết, Chương tuy căm tức, đau đớn mà
không kinh ngạc.
Chương ngẫm nghĩ tìm câu trả lời, tìm cách đối phó với Tuyết. Chàng không
muốn tỏ cho Tuyết biết tính dễ tha thứ của chàng, nhưng chàng lại sợ rằng nếu
nói tệ Tuyết quá thì nàng sẽ bỏ nhà đi, có lẽ không về đâu nữa, điều mà chàng lo
sợ hơn hết.
- Anh giận em lắm phải không?
Câu hỏi của Tuyết làm cho Chương càng thêm lúng túng:
- Không.
- Anh không giận em thì sao anh lại không nói gì?
Rồi Tuyết nũng nịu:
- Chỉ tại anh ấy mà! Ai bảo anh cứ chiều em quá?
Chương quên hẳn lòng căm tức. Ôn tồn, chàng nói:
- Hôm nay nực lắm,Tuyết nhỉ? Tuyết có tắm không?
Thật ra, nghĩ đến thân thể Tuyết đã nằm trong lòng người khác, chàng ghê
tởm. Tuyết ngoan ngoãn vâng lời ngay, đứng dậy lên gác.
Một lát nghe tiếng Tuyết gọi con sen. Chương vội chạy lên:
- Anh quên không bảo cho mình biết rằng con sen xin nghỉ phép về. Vậy
mình nên mượn một đứa khác. Tuyết có vẻ suy nghĩ rồi cười bảo Chương:
- Thôi, mình ạ, em không muốn mượn đứa ở nữa. Em làm lấy. Bắt đầu từ
nay, chúng ta phải cần kiệm mới được.
Thấy Tuyết đổi tính nết, Chương mừng thầm.
Tuyết nói luôn:
- Rồi anh xem!
Tối hôm ấy, hai người chẳng khác gì một cặp vợ chồng mới cưới, cùng nhau
bàn việc nhà việc cửa, Tuyết nhất định rút bớt các khoản chi tiêu, để dành tiền
trả nợ. Nàng không quên rằng vì nàng, Chương đã mắc nợ hơn nghìn bạc.
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