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M

ột tháng qua, một tháng với sự sống êm đềm kín đáo.

Chương tự phụ rằng đã cải thiện được một cô gái giang hồ. Cô gái giang hồ
ấy, trước kia chưa từng biết ái tình chuyên nhất là gì, thế mà nay yêu được
mình, yêu được mình như một người vợ đoan chính yêu chồng. Đến chơi nhà
anh em bạn, chàng thường đêm chuyện Tuyết ra kể, mà bao giờ chàng cũng kết
luận một câu:
- Thật tôi lấy làm lạ, tính nết Tuyết nay khác hẳn.
Trong anh em, những người năng đến chơi nhà Chương cũng nhận thấy điều
ấy: Tính nết Tuyết khác hẳn trước.
Còn Tuyết, Tuyết rất chăm chú làm đẹp lòng Chương. Càng thấy Chương tử
tế với mình, vị nể mình, Tuyết càng hết sức chiều chuộng. Có khi nàng đoán ra
những ý muốn của Chương, rồi thế nào nàng cũng đạt được những ý muốn ấy
một cách rất cảm động.
Một tháng qua như thế.
Nhưng trong thời gian ấy, tâm hồn hai người cùng không được bình tĩnh.
Chương luôn luôn sợ hãi điều gì sắp xảy ra. Chương coi sự yêu thương êm đềm,
yên lặng như ấm nước vui vẻ reo trên ngọn lửa âm thầm cháy dịu. Chỉ một
luồng gió thoáng qua, cũng đủ làm cho ngọn lửa bùng lên và nước trong ấm sôi
sùng sục bắn tóe ra ngoài.
Tuyết thì thỉnh thoảng ngồi một mình, chợt rùng mình, ghê sợ. Nhất những
buổi chiều mưa gió, sấm chớp, nàng đưa mắt nhìn trời, lắng tai nghe như có
tiếng gọi ở chốn xa xăm. Nhưng sự nhớ ơn sự cảm động tấm lòng âu yếm chân
thật của Chương vẫn còn thắng nỗi sự cám dỗ huyền bí của một cuộc đời vô
định.
Người nọ dò la ý tứ người kia như hai cánh quân vô địch dò thám lẫn nhau,
xoay chiến lược để kiềm chế lẫn nhau.
Chương quả quyết tin ở sức mạnh và ảnh hưởng của giáo dục và luôn luôn
đem các thuyết về luân lý, về triết học, về tâm lý ra giảng cho Tuyết nghe. Dầu
chán nản đến đâu, dẫu khó chịu đến đâu, Tuyết vẫn cố nén lòng và vờ lưu ý đến
những lời buồn tẻ của Chương. Chương thấy thế càng vui sướng, càng hăng hái
chăm nom việc dạy bảo tình nhân. Đến khi chàng coi công việc chàng làm hầu
như bổn phận, như trách nhiệm thì Tuyết đã nghiễm nhiên trở thành một cô gái
giả đạo đức, hoàn toàn giả đạo đức.
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Là vì thấu hiểu Chương, biết Chương ưa những điều luân lý gay go, nàng cố
luyện tâm hồn nàng theo vào khuôn khổ. Nhưng than ôi! Tâm hồn ta khó lòng
biến cải được. Ta muốn có những tính tình của người tức là ta đã trở nên giả
dối, nghĩ một đường đi một ngả.
Lúc đầu Tuyết vẫn thành thật muốn cải hóa. Sự giả dối chưa hề xuất hiện.
Rồi vì thói quen, cũng như thói quen đã đem lại cho ta những nết xấu khác, sự
giả dối dần dần chiếm đoạt linh hồn Tuyết, như cỏ tranh mọc rất mau trong thửa
ruộng bỏ hoang.
Thật vậy, hôm mới trở về, Tuyết chỉ có một tấm lòng hối hận, và một ý chí
sửa lỗi. Nàng làm việc như một người nội trợ đảm đang, hầu hạ Chương như
một đứa thị tì ngoan ngoãn. Nhiều việc làm của nàng rất tầm thường đã tỏ cho
Chương thấy nàng âu yếm biết bao.
Một lần, Chương thấy nàng pha một cốc cà phê, liền hỏi sao nàng không
uống. Nàng trả lời rằng đã chừa cà phê từ lâu, vì uống cà phê không ngủ được.
Nhưng luôn mấy hôm, Chương thấy nàng pha lại để uống nước thứ hai thì
chàng mừng thầm rằng sự thay đổi - ảnh hưởng của giáo hóa – đã bắt đầu:
Tuyết trở nên một người đàn bà cần kiệm.
Có khi cần kiệm thái quá làm cho Chương sinh ngượng vì cái tính keo bẩn
bủn xỉn của Tuyết. Mỗi lần nàng kì kèo mè nheo bếp Vi về một xu, một trinh
tiền chợ tính lầm hay mua đắt là một lần chàng ôn tồn, vui vẻ khuyên răn nàng
và giảng cho nàng nghe một bài luân lý về sự phân biệt tính cần kiệm và tính
biển lận.
Thật ra, chàng sung sướng nhận thấy Tuyết đã nghĩ tới giá trị đồng xu.
Chàng có ngờ đâu rằng đó chỉ là một sự quá khích trong khi ta quá sốt sắng sửa
mình.
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