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PHẦN THỨ HAI
CHƯƠNG X

N

hất là từ khi hết hè, Chương đi dạy học, mỗi ngày hai buổi, thì Tuyết

sinh buồn bực, càng có những tư tưởng hắc ám. Một ngày, năm sáu giờ ngồi
một mình, thì tránh sao khỏi nghĩ liên miên.
Đã nhiều lần, Tuyết lấy tiểu thuyết của Chương ra xem để cố giải khuây,
nhưng cảnh người trong truyện dù sung sướng hay khổ sở đều làm cho Tuyết
càng thấy rõ rệt sự khốn nạn đời mình.
Về sau Tuyết không dám mó tới sách nữa. Nàng định sửa soạn, thu dọn may
vá để quên. Song những việc làm bằng tay, nàng chỉ thấy nặng nhọc, vô vị.
Đến một thứ rất giản tiện mà nàng tưởng có thể giúp nàng đỡ khổ được là
“ngủ”, ngủ liên miên, ngủ suốt ngày, cũng vô công hiệu nốt. Nằm trên giường
không ngủ được thì tâm trí càng thêm loay hoay với ý nghĩ. Mà có ngủ được thì
nhiều lần lại bị những chiêm bao ghê tởm, xấu xa ám ảnh.
Một buổi sáng. Chương đi dạy học đã lâu mà Tuyết còn nằm lì ở giường. Hai
lần con sen lên gác nói có khách. Nhưng mãi mơ mộng, Tuyết vẫn không nghe
thấy gì. Mãi lúc hai người nóng ruột đi thẳng lên buồng ngủ. Tuyết mới chịu trở
dậy mặc quần áo.
Khi hai người bạn ngỏ lời rủ Tuyết lại nhà đánh tổ tôm vui mừng và lấy làm
lạ rằng sao mấy tháng trước nàng không nghĩ đến cách tiêu khiển ấy.
Từ đó, Tuyết ham mê cuộc đời đỏ đen và qua được mỗi ngày mấy giờ buồn
tẻ.
Những cuộc bài bạc hội họp ở nhà bạn dần dần trở nên một thói quen của
Tuyết, đến nỗi ngày chủ nhật và chiều thứ năm. Chương ở nhà, Tuyết không đi
được, lấy làm bực tức, khó chịu, tình nhân hỏi chẳng buồn thưa.
Buổi đầu, một hôm Chương được nghỉ một giờ trước giờ tan học, về không
thấy Tuyết. Khi hỏi Tuyết, Tuyết tìm cách nói dối quanh. Nhưng sang tuần lễ
thứ hai, Tuyết đã thuộc lòng bản chương trình của Chương. Biết hôm nào
Chương nghỉ sớm thì nàng cũng về sớm. Giờ dạy học và giờ đánh bạc của hai
người từ đó đi đôi với nhau.
Nhưng, giấu giếm Chương thì hẳn là Tuyết không sẵn tiền để đánh bạc, vì
nàng đã trót ngõ lời cùng tình nhân thi hành bản chương trình tiết kiệm.
Nàng liền vay mượn chị em rồi một ngày kia dựt tạm mấy người đàn ông
thường gặp ở đám bạc. Trong bọn, có một người hễ nàng hỏi vay là đưa liền,
nhiều lần lại đưa gấp đôi số tiền nàng cần dùng. Trước nàng còn trả ngay, sau
thấy người kia dễ dãi, nàng sinh trây lười để nợ hàng tuần, hàng tháng.
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Thế là hai người có cảm tình với nhau. Tuyết tìm cách khôn khéo giới thiệu
chàng với Chương, đưa chàng về nhà, mời chàng ăn cơm. Chàng là một nhà
thương mại giàu có ở Hà Thành, tính tình hào phóng, rất giỏi khoa tán gái mà
lại có tài giao thiệp. Vì thế, chẳng bao lâu, chàng trở nên người bạn thân của
Chương.
Và chẳng bao lâu, gia đình Chương trở thành gia đình tay ba. Chương, người
tình nhân chính thức, và Giang, tên nhà thương mại, người tình nhân phụ, ba
người ở với nhau rất là ôn hòa, vui vẻ. Chương không những không biết một tí
gì, mà thấy Tuyết trở lại cái tính đùa bỡn, tinh nghịch, lanh lẹ như xưa, chàng
còn lấy làm sung sướng.
Tuyết chia hẳn thời giờ ra làm hai phần. Tan giờ dạy học của Chương thì
nàng ở nhà và là người nội trợ rất đảm đang, âu yếm. Trong giờ dạy học, thì
nàng đi với Giang, nghiễm nhiên là tình nhân của chàng, chẳng thèm giấu giếm
chị em bạn. Mà chị em bạn thấy nàng dụ được một anh chàng giàu có, dễ dãi thì
cũng mừng cho nàng và cho cả bọn.
Những gia đình tay ba thường vẫn được hòa thuận, vui vẻ. Biết mình có
ngoại tình là có lỗi, người vợ cố ở với chồng được chu đáo để chuộc tội lỗi
mình và khiến người chồng không ngờ vực. Anh tình nhân hiểu rằng muốn
ngoạm quả cấm thì phải hết lòng chiều chuộng người có quả. Cho đến người
chồng cũng hí hửng vui mừng vì thấy vợ mình âu yếm mình và bạn mình quý
mến mình.
Cái tình thân giả dối của ba người đối với nhau nhiều khi có thể trở nên
thành thật được.
Nhưng bao giờ cũng vậy, nếu người đàn bà dễ ghét người chồng thì họ cũng
dễ ghét tình nhân. Khi còn xa nhau tưởng tính tình hợp lắm, song càng gần
nhau, càng thấy những nét xấu, những chỗ trái ngược biểu lộ ra…
Vì thế chẳng bao lâu Tuyết chán ghét Giang, mà đời nàng càng thêm buồn
tẻ: Còn chút hy vọng cuối nào, nay tiêu tán hết.
Không những nàng ghét Giang mà nàng còn khinh Chương nữa. Có lúc nàng
cáu có, gắt gỏng thốt ra lời oán trách chung cả bọn đàn ông: “Họ mù hết!”.
Mùa thu với da trời vàng úa với tiết trời bắt đầu hơi lạnh đem lại cho Tuyết
những tư tưởng hắc ám, âu sầu. Có khi ngồi trên gác, nhìn qua cửa sổ, Tuyết
nghĩ lẩn thẩn muốn đâm đầu xuống sân cho vỡ sọ ra. Rồi lần nào, nàng cũng
như sực tỉnh, tự cho mình là điên gàn mà cất tiếng cười lanh lảnh.
Lại có lần giữa lúc mưa gió sấm sét nàng vụt có cái hy vọng lạ lùng. Nàng
thì thầm có một mình: “Giá sét đánh chết quách ta đi thì sung sướng cho ta biết
bao!”. Phải, nàng muốn chết mà không bao giờ dám can đảm quả quyết lìa đời.
Rồi hết thu sang đông, Tuyết như người không hồn, bám hờ lấy sự sống.
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Đối với nàng, Chương càng ân cần chăm sóc, mua thuốc bổ về ép nàng
uống, mua thuốc tiêm về tiêm cho. Có khi nàng cũng cảm bụng tốt của Chương,
cố hớn hở cười đùa để làm vui lòng chàng. Song cái vui gượng không thể chống
cự nổi cái buồn chán nản nó như mọc rễ trong tâm hồn.
Những đêm hai người ngồi đối diện nhau bên lò sưởi nóng, Chương đọc
sách, nàng đan áo. Tuyết thoáng thấy hiện ra cái cảnh êm đềm của một gia đình
thân mật. Những lúc đó, nàng cảm động quá, hối hận quá, muốn thú hết với
Chương cái tính giả dối của nàng. Nhưng hễ nàng ứa hai hàng lệ, hé môi ngập
ngừng toan thú tội, thì Chương đã đem những ý tưởng triết lý đâu đâu ra giảng,
đem những lời nhạt nhẽo khô khan ra vỗ về, khuyên can, an ủi.
Nàng khó chịu, lãnh đạm ngồi nghe, âm thầm cảm thấy mình khinh bạc và
không thể yêu thương được người mình đã khinh.
Rồi lòng khinh bạn chẳng bao lâu lại đổi ra lòng tự khinh mình. Nàng cho
dẫu sao Chương cũng tốt hơn nàng. Một người thẳng thắn, thành thật như
Chương, nàng so sánh sao được, vì nàng nhận thấy nàng chỉ là một đứa giang
hồ man trá, phản trắc, đắm đuối trong vực sâu mà không chịu để ai cứu vớt…
Thế rồi một buổi sáng, buổi sáng hôm mồng ba tết trong khi tiếng pháo hãy
còn vui mừng đón chào xuân mới, một buổi sáng mưa phùn, gió bay, Tuyết lặng
lẽ bỏ Chương ra đi. Thà liều thân với một đời mưa gió, khổ sở, đê tiện, nàng
cho còn hơn là sống mãi cái đời lừa dối, bên cạnh một người mà nàng đã cạn
tình yêu và trong một gia đình bình tĩnh, êm ấm nó luôn luôn nhắc nàng nhớ
rằng địa vị nàng không phải ở đấy.
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