
Con đường em đi sẽ không có anh 

“ Nếu mình là một bác sĩ liệu rằng Dũng có yêu mình hơn không nhỉ ?” 

 

Minh viết xong câu cuối cùng trong cuốn sổ tay của mình rồi nằm suy nghĩ vẩn vơ 

nhìn ra hướng cửa sổ nơi có giàn hoa hồng leo đang đua nhau khoe sắc khiến cô 

bất giác rơi vào trạng thái của người mộng du. Cảm xúc đi lệch hướng một chút, 

Minh vội lắc đầu như để cho những suy nghĩ linh tinh bay ra khỏi đầu mình vậy, 

cô muốn hoàn thành cuốn tiểu thuyết này sớm nhất có thể.  

Phải khó khan lắm bố mẹ mới nuôi được cô tốt nghiệp đại học giờ cô đã đi làm 

đúng ngành nghề đã học rồi cũng coi như là ổn định, nhưng tận sâu trong thâm tâm 

Minh vẫn nuôi một ước mơ trở thành nhà văn dù cho điều ấy là rất khó thực hiện. 

Hàng ngày Minh làm việc trong xưởng với chuyên ngành là kỹ sư nông nghiệp cô 

cũng không để bố mẹ phải mất mặt chút nào, cô làm việc hang say và được đồng 

nghiệp yêu mến cấp trên quan tâm nâng đỡ. Vốn là cô gái thông minh, lại nhanh 

nhẹn hoạt bát thích giúp đỡ người tuy mới vào làm chưa đầy hai tháng nhưng toàn 

công ty có khoảng năm tram người ai ai cũng biết về cô kỹ sư trẻ này vừa giỏi lại 

rất tốt bụng. Việc cô được nhận vào làm chính thức chỉ là việc sớm hay muộn mà 

thôi.  

Dũng là kỹ sư cấp cao trong công ty, mọi quyết định về thiết bị máy móc của anh 

quyết định là rất quan trọng và ảnh hưởng tới việc sản xuất của công ty. Tốt nghiệp 

loại giỏi anh lại chuyên tâm dành thời gian phấn đấu cho sự nghiệp nên giờ anh đã 

ba mươi lăm tuổi có sự nghiệp ai cũng ghen tỵ nhưng lại chưa lập gia đình. Gia 

đình cũng sốt ruột thay cho anh còn anh thì chỉ mải mê với sự nghiệp của mình mà 

bỏ qua nhiều lần mai mối. Bố mẹ Dũng là những người có học thức cao, mẹ Dũng 

là bác sĩ tại một bệnh viện huyện A vừa mới nghỉ hưu còn bố Dũng là Đại tá quân 

đội còn đang đương chức họ rất mong đứa con trai duy nhất của mình có thể thành 

công trong sự nghiệp và trong cuộc sống. Hàng ngày Dũng đến công ty việc đầu 

tiên là anh đi một vòng trong xưởng để kiểm tra xem máy móc hoạt động ra sao dù 

đã giao phó lại cho Tùng là trợ lý của anh nhưng anh vẫn muốn tự mình đi check 

lại mọi thứ mới yên tâm ngồi nhâm nhi tách cà phê buổi sáng với cậu Tuấn được. 

Sáng nào Tuấn và Dũng cũng có mặt tại quán cà phê gần công ty để vì họ cùng có 

một sở thích là uống cà phê sáng, mà cà phê ở quán này pha chế rất đặc biệt, uống 

vào miệng còn đọng lại vị mặn mặn đắng ngọt của cà phê khiến người ta nhớ mãi 

không quên.Hai thằng là chơi thân với nhau từ hồi còn để chỏm lớn lên lại học 

cùng trường Dũng học khoa tự động hóa thì Tuấn học khoa công nghệ, hai người 

luôn kề vai sát cánh bên nhau. Ngày còn đi học hai người còn bị hiểu nhầm là gay 

vì không ai chịu yêu đương có bạn gái cả, cả hai có một ý chí phấn đấu rất cao, 

niềm đam mê có một sự nghiệp vững vàng rồi mới nghĩ tới yêu ai đó rồi cưới luôn 

nên không cô gái nào trong trường có thể được hai anh chàng để ý tới. Đến khi ra 



trường xin việc cả hai cũng xin làm cùng một công ty, có lẽ ai không chơi cùng sẽ 

nghĩ hai người này có vấn đề về giới tính.  

Hôm nay, vẫn như mọi ngày chàng kỹ sư tài ba này vẫn làm công việc quen thuộc 

khi tới line sản xuất vỏ hộp dán mác thì anh chàng bắt gặp cảnh tượng kinh hoàng. 

Dây chuyền chạy với tốc độ 3m/s còn người đứng trông dây chuyền thì đang mải 

cắm cúi vừa viết vừa nghĩ cái gì đó để chuyền chạy với tốc độ quá nhanh mác chưa 

in xong đã chạy phăng phăng trên chuyền. Dũng đi tới nơi rồi mà cô gái này vẫn 

không biết gì, anh vội vàng vặn chuyền và chỉnh lại thông số về chế độ auto và 

ngoảnh lại nhìn cô gái kia sao lại có thể bất cẩn như vậy chứ. Xong xuôi anh mới 

gọi to: - Chị kia, chị đang làm cái gì đấy ? chị có biết chị vừa làm công ty mất đi 

500 triệu không hả ? 

- Cô gái ngơ ngác nhìn trước sau mới thấy có người đang đứng nhìn mình rồi 

đáp: Tôi…..xin lỗi….tôi đang học việc nên không biết rõ phải chỉnh máy 

như thế nào. 

- Vậy cô làm ở đây được bao lâu rồi ?. Dũng cố nén cơn giận mà hỏi tiếp 

- Cô gái sợ sệt thứ: Tôi học việc được một tuần rồi ạ, vừa rồi chị Liên có chút 

việc ra ngoài nhờ tôi trông giúp chị ấy ạ. 

- Lúc này Dũng mới bớt cau mày mà tiếp: Vậy cô có biết khi máy đang hoạt 

động thì người vận hành máy phải đứng cạnh nghiêm túc theo dõi máy 

không ? 

- Tôi…. Tôi biết ạ .Cô gái trả lời 

- Biết sao !? Biết mà tôi thấy cô đang cắm cúi viết viết cái gì đấy, đâu có theo 

dõi quá trình vận hành máy nhỡ  tôi không đi qua thì có phải hôm nay công 

ty thiệt hại lớn rồi không !? Dũng quát lớn. 

Đúng lúc này chị Liên từ ngoài bước vào: 

- Xin lỗi anh, tôi vừa chạy ra ngoài gấp, có việc gì không anh ? 

- Việc gì à ? cô thử hỏi chị kia xem. Dũng được đà cáu gắt  

Chị Liên nhìn về phía Minh cô gái nãy giờ vẫn sợ sệt đứng yên một chỗ rồi 

chị quay lại nói tiếp với Dũng: 

- Thôi anh cho chúng tôi xin lỗi, lần sau sẽ không có chuyện xảy ra tương tự 

nữa đâu ạ, tôi sẽ đào tạo lại thật cẩn thận ạ. 

Dũng không nói gì đi ra ngoài rồi bực dọc đi lên tầng 2 vào phòng làm việc 

của mình ngồi lặng yên. Thực ra anh đã sớm quên chuyện lớn đó rồi mà thứ 

đang khiến anh bận tâm ở đây là thứ cô gái kia đang viết cái gì mà lại có thể 

quên đi hết mọi thứ xung quanh để viết đến vậy. 

Nói đến Minh, chị Liên nhẹ nhàng nói chuyện: 

- Em có biết vừa rồi là ai không hả ?  

- Dạ em không biết, ai vậy chị trông có vẻ khó tính chị ạ ? Minh ngây thơ trả 

lời 



- Chị Liên: anh ta là Dũng giám đốc kỹ thuật của nhà máy mình đấy, nổi tiếng 

là giỏi nhất là chưa một mảnh tình vắt vai nhé. 

- Minh ngạc nhiên trợn tròn mắt ngước nhìn chị Liên: thật hả chị, em thấy anh 

ta cũng đứng tuổi rồi mà chưa có ai yêu hay lấy vợ sao chị ? 

- Chị Liên: ừ, anh ta có lẽ kén quá, hoặc là bị bệnh giới tính. 

- Thật hả chị, em nhìn anh ta trông cũng ưa nhìn, lại có sự nghiệp như vậy 

chắc là cô gái nào là bạn gái anh ấy phải là người hoàn hảo lắm chị nhỉ ? 

Minh nói chuyện với chị Liên nhưng tâm tư đã chạy theo người nào đó mất 

rồi. Có mùi của tiếng sét đã đánh trúng cô kỹ sư trẻ kiêm nhà văn không 

nghiệp dư mất rồi. 

 

Ước mơ của Minh là được trở thành nhà văn nổi tiếng, ngày ngày cô cố gắng 

rèn luyện kỹ năng viết cũng như đọc rất nhiều sách nhằm bổ sung kiến thức 

cho việc viết của mình vậy nên khi ai đó trông thấy cô không làm gì cả mới 

thấy làm lạ. Mình chăm chỉ như một chú ong thợ, mỗi ngày ngoài việc hoàn 

thành công việc một cách suất sắc ra thì cô lại dành thời gian cho ước mơ 

của mình. Những chủ đề cô viết chủ yêu là chia sẻ những vấn đề trong cuộc 

sống hành ngày, giọng văn còn non yếu nên cô chưa có nhiều độc giả theo 

dõi. 

Minh đang bí chưa có chủ đề viết cô quyết định lấy chủ đề về người đàn ông 

vừa xuất hiện trước mặt cô cách đây ba mươi phút để viết, cô nói là làm bắt 

tay vào công việc luôn tìm hiểu về cuộc sống, công việc, tính cách của nhân 

vật hình tượng của cô. Cô bắt đầu đi tìm hiểu về con người của anh giám đốc 

trẻ và bạn bè của anh.  

Về phần Dũng từ sau khi gặp người con gái ấy anh hay nghĩ về cô, hình ảnh 

cô mải miết với công việc viết lách của mình khiến anh nhớ tới ai đó đã từng 

khiến anh mê đắm một thời.  

Tình cảm mới chớm nở giữa hai người sẽ ra sao, khi giữa họ còn một 

khoảng cách mà họ tự đặt ra trong tâm hồn mình. 


