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Mở Đầu
Arthur

B

ọn trẻ! Lúc nào cũng hớt hải, lúc nào cũng lo lắng, lúc này cũng đòi được

trả lời ngay. Chúng làm tôi mệt lử, cái bọn trẻ phiền nhiễu tội nghiệp.
Đừng quay lại, tôi vẫn bảo chúng thế. Đừng quay lại.
Tuổi trẻ vẫn ở nguyên nơi các cô cậu chia tay nó, đấy là chỗ thích hợp dành
cho nó. Cái gì đáng mang theo trên đường đời thì cô cậu cũng đã mang rồi.
Hai mươi năm nay tôi đã nói thế, mà nào ai có nghe? Nghe được thì đã phúc.
Đây lại một đứa nữa vừa xuất hiện. Thở hồng hộc mới lên được tới đỉnh vách
đá. Gần hết đầu băm rồi, có vẻ. Cũng khá điển trai, trên nền trời xanh. Trông
dáng dấp như chính khách. Mà tôi nghĩ vậy thật à? Có lẽ là ngôi sao điện ảnh.
Tôi không nhớ có hồi xưa thấy mặt cậu ta. Tuy cái đó cũng chẳng nói lên gì.
Hồi này thấy mặt chính mình trong gương tôi còn chẳng nhớ. Tôi thấy cậu
chàng đang đưa mắt lùng sục khắp xung quanh, đón nhận hình ảnh tôi ngồi trên
ghế dưới bóng cây ô liu ưa thích.
“Ông là Arthur?” cậu ta hỏi độp.
“Chính thị.”
Tôi sành sỏi liếc cậu ta một vòng. Xem ra là dạng có tiền. Áo phông có cổ,
logo hàng hiệu. Hẳn không chê vài ly Scotch đúp.
“Chắc cậu muốn uống gì chứ?” tôi thân mật hỏi. Tốt nhất nên đá câu chuyện
về hướng chai lọ ngay từ sớm.
“Tôi không muốn uống gì hết,” cậu ta nói. “Tôi muốn biết chuyện gì đã xảy
ra.”
Tôi không nén nổi ngáp dài. Dễ đoán quá. Cậu ta muốn biết chuyện gì đã
xảy ra. Lại một gã nhà băng đầu tư lên cơn khủng hoảng trung niên, lộn lại về
khung cảnh hoa niên. Về hiện trường phạm tội. Cứ để mặc những thứ đã qua,
tôi chỉ muốn đáp thế. Vòng lại đi. Vòng về với cái cuộc sống người lớn lắm vấn
đề của cậu đi, vì cậu chẳng tìm thấy đáp án ở đây đâu.
Nhưng cậu ta sẽ không tin tôi. Chẳng ai tin cả.
“Cậu bé ơi,” tôi hiền hòa đáp. “Cậu đã lớn lên. Chuyện đã xảy ra là thế đấy.”
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“Không,” cậu ta nóng nảy nói, lau cái trán mướt mồ hôi. “Ông không hiểu.
Tôi đến đây là có lý do. Nghe tôi này.” Cậu ta tiến lên vài bước, cao lừng lững
với thân hình vạm vỡ trong nắng, khuôn mặt điển trai lồ lộ quyết tâm. “Tôi đến
đây là có lý do,” cậu ta nhắc lại. “Tôi vốn không định can dự vào - nhưng tôi
không dừng được. Tôi phải làm việc này. Tôi muốn biết đích xác chuyện gì đã
xảy ra...”

Chương 1
Lottie

T

ôi đã mua nhẫn đính hôn cho anh. Thế có phải là sai lầm không?

Ý tôi là, đấy không phải loại nhẫn dành cho phụ nữ đâu. Nhẫn trơn, chỉ có
một viên kim cương tí xíu, cậu bán hàng thì nói đến kiến trong lỗ cũng phải bò
ra. Nếu Richard không thích mặt đá thì anh vẫn có thể xoay vào trong mà.
Hoặc có thể chẳng cần đeo. Cứ cất trong ngăn bàn đầu giường hoặc trong
hộp gì đấy.
Hoặc tôi có thể đem trả và chẳng bao giờ hé răng kể ra. Thực tình là cứ mỗi
phút tôi lại thêm nghi hoặc về vụ nhẫn, nhưng tôi áy náy là anh sẽ chẳng có quà
gì. Đàn ông đi cầu hôn đúng là thiệt thòi ghê. Họ vừa phải lên kế hoạch, vừa
phải quỳ gối, vừa phải hỏi, mà vẫn còn phải mua nhẫn nữa. Còn phụ nữ chúng
ta thì sao? Chỉ cần nói “vâng”.
Hoặc “không”, dĩ nhiên.
Tôi tự hỏi không biết bao nhiêu phần trăm các anh cầu hôn được nghe
“vâng” còn bao nhiêu phải nghe “không”? Miệng tôi tự động mở ra định buôn
với Richard - nhưng rồi vội ngậm lại. Ngốc.
“Gì cơ?” Richard ngẩng lên.
“Có gì đâu!” tôi cười duyên. “Chỉ là... thực đơn hấp dẫn quá!”
Tôi tự hỏi không biết anh đã mua nhẫn chưa. Sao cũng được, tôi không lấy
thế làm phiền. Hoặc là anh mua rồi, như thế thì lãng mạn kinh khủng. Hoặc
chưa, đi chọn nhẫn cùng nhau cũng lãng mạn rụng rời luôn.
Đằng nào cũng tuyệt.
Tôi nhấp một ngụm nước và mỉm cười dễ thương với Richard. Chúng tôi
ngồi bên một cái bàn góc nhìn ra sông.
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Nhà hàng này mới mở trên phố Strand, chỉ cách khách sạn Savoy vài bước
chân. Đá hoa cương đen trắng, đèn chùm vintage, ghế đệm lưng đính cúc xám
nhạt. Rất thanh lịch mà lại không phô trương. Địa điểm lý tưởng cho bữa trưa
cầu hôn. Tôi mặc sơ mi trắng nhuần nhị, rất hợp làm cô dâu tương lai, váy hoa,
đi tất dài có chun, phòng trường hợp sau đó chúng tôi sẽ ăn mừng quyết định
đính hôn. Chưa bao giờ tôi đi tất chun cả. Nhưng cũng chưa bao giờ có ai cầu
hôn tôi.
Ồ, mà biết đâu đấy anh đã đặt phòng ở Savoy!
Không. Richard không thuộc loại vung tay quá trán thế đâu. Anh chẳng bao
giờ làm cử chỉ lố bịch thừa thãi cả. Ăn trưa hoa lệ thì có, phòng khách sạn giá
cắt cổ thì không. Tôi tôn trọng điều đó.
Anh có vẻ căng thẳng lắm. Cứ liên tục vân vê cổ tay áo rồi lại nhìn điện
thoại và khuấy cốc cho nước sánh xung quanh. Thấy tôi nhìn, anh mỉm cười
theo.
“Thế...”
“Thế...”
Cứ như chúng tôi đang nói chuyện bằng mật mã ấy, lòng vòng mãi không
vào chủ đề chính. Tôi nghịch khăn ăn rồi xê dịch ghế. Chờ đợi thế này thật
không sao chịu nổi. Sao anh không làm quách đi cho xong?
Không, tất nhiên anh không nên “làm quách đi cho xong”. Tất nhiên tôi
không nghĩ thế. Có phải là tiêm vắcxin đâu. Chuyện này... Ừm, mà chuyện này
là gì nhỉ? Khởi điểm. Một bước mở đầu. Cả hai chúng tôi sẽ cùng bước vào
cuộc phiêu lưu chung vĩ đại. Vì chúng tôi muốn là một đội khi đối mặt với đời.
Vì chúng tôi không muốn chia sẻ hành trình ấy với bất cứ ai khác. Vì tôi yêu
anh và anh cũng yêu tôi.
Tôi lại đang mơ màng rồi. Tệ thế đấy. Tôi cứ ở trên mây như thế suốt mấy
ngày nay, ngay từ lúc nhận ra anh đang ám chỉ điều gì.
Anh rất vụng về, Richard ấy. Ý tôi là theo một cách đáng yêu. Anh lúc nào
cũng đi thẳng vào vấn đề, không đùa cợt trong chuyện tình cảm. (Ơn Chúa). Và
anh cũng chẳng quen đặt bịch cả đống thứ ngạc nhiên trước mặt tôi. Trước ngày
sinh nhật vừa rồi của tôi từ lâu lắc, anh ám chỉ rằng sẽ tặng tôi một chuyến du
lịch bất ngờ, như thế rất tuyệt vì tôi còn biết đằng lấy cái túi du lịch xuống xếp
trước vài món.
Mặc dù cuối cùng anh vẫn làm tôi bất ngờ, vì không phải đi vào cuối tuần
như tôi đoán. Đó là một tấm vé tàu đi Stroud, anh đã chuyển phát bằng xe đạp
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đến cơ quan tôi mà không hề báo trước, đúng ngày sinh nhật tôi vào giữa tuần.
Hóa ra anh đã bí mật mặc cả với sếp tôi cho tôi nghỉ hai ngày, và đến khi tôi tới
Stroud thì có ngay xe chở đến căn nhà xinh như mộng trên khu đồi Cotswold,
nơi anh đã chờ sẵn, đã nhóm lửa và đã trải tấm da cừu trước lò sưởi. (Ừm... Làm
tình bên đống lửa bập bùng cháy là điều tuyệt nhất trần đời. Ngoại trừ việc có
tia lửa ngu si bắn ra bỏng cả đùi tôi. Nhưng không sao. Chuyện nhỏ như con
thỏ.)
Thế nên lần này khi anh bắt đầu nói gần nói xa thì cũng chẳng phải vắt óc
mới đoán được. Chẳng khác gì đã cắm bên đường những biển báo đại tướng:
Anh sắp cầu hôn em rồi đấy. Đầu tiên anh hẹn ăn trưa, “một bữa trưa rất đặc
biệt”. Rồi anh nhắc đến “một câu hỏi lớn” cần đặt ra cho tôi và gần như còn
nháy mắt (tôi giả vờ không nhận ra, tất nhiên). Rồi thì anh chọc ghẹo tôi, hỏi tôi
có thích họ của anh, Finch, không. (Mà thực tế là có. Ý tôi là tôi cũng sẽ nhớ
tiếc làm cô Lottie Graveney đấy, nhưng tôi sẽ vui điên cuồng được làm bà
Lottie Finch.)
Tôi thoáng nghĩ giá anh vòng vèo hơn chút nữa thì câu chuyện hẳn sẽ kịch
tính hơn nhiều. Nhưng, nhờ thế mà tôi cũng biết đằng đi chuốt lại móng tay.
“Thế, Lottie, em quyết định chưa?” Richard ngước lên nhìn tôi với nụ cười
ấm áp quen thuộc khiến bụng dạ tôi nhộn nhạo. Trong một giây tôi đã tưởng
anh đang chơi trò ranh mãnh và chính là lời cầu hôn.
“Ừm...” Tôi cúi xuống che giấu cơn lúng túng.
Tất nhiên tôi sẽ nói “vâng” rồi. “Vâng” thật to, thật mừng rỡ nữa kia. Thật
không tin nổi chúng tôi đi được tới đích ấy. Hôn nhân. Nghĩ mà xem - hôn
nhân! Ba năm Richard với tôi bên nhau, tôi vẫn cố tình lảng tránh chuyện hôn
nhân, cam kết, cùng mọi chủ đề liên quan (con cái, nhà cửa, sofa, chậu cây).
Chúng tôi gần như đã sống chung ở nhà anh, nhưng tôi vẫn giữ căn hộ riêng.
Chúng tôi là một đôi, nhưng tới Giáng sinh thì ai về nhà nấy. Tình hình là thế
đấy.
Được khoảng một năm thì tôi biết chúng tôi rất hợp nhau. Tôi biết mình yêu
anh. Tôi đã được thấy anh những khi anh dễ thương nhất (chuyến du lịch bất
ngờ, cùng cái lần bị tôi vụng về cán xe qua chân mà không cáu) cũng như lúc dễ
ghét nhất (ương bướng không chịu hỏi đường từ London về tận Norfolk, trong
khi hệ thống định vị trên xe bị hỏng. Mất tiêu sáu tiếng). Và tôi vẫn muốn ở bên
anh. Tôi hiểu anh. Richard không phải loại người khoe khoang.
Anh chừng mực và tinh tế. Có những lúc cứ tưởng là anh không lắng nghe
cơ, nhưng rồi đột ngột anh bừng tỉnh, và bạn có thể nhận ra rằng anh vẫn chăm
chú nghe từ đầu. Như một con sư tử nằm lim dim dưới gốc cây, nhưng sẵn sàng
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chồm tới vồ mồi. Còn tôi thì là con linh dương tối ngày nhảy nhót. Chúng tôi bổ
sung cho nhau. Như lẽ Tự nhiên.
(Không phải theo kiểu chuỗi chức ăn, tất nhiên. Mà theo lối nói ẩn dụ.) Vậy
là sau một năm, tôi đã biết anh đúng là Nửa Kia của mình. Nhưng tôi cũng biết
chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi bước nhầm chân.
Theo kinh nghiệm của tôi thì chữ “hôn nhân” cũng như một chất xúc tác.
Thả vào một mối quan hệ là sẽ gây ra đủ loại phản ứng hóa học, mà phổ biến
nhất là anh đi đường anh, tôi đi đường tôi.
Cứ thử ví dụ Jamie, anh bạn trai dài kỳ đầu tiên của tôi mà xem. Chúng tôi
yêu nhau thắm thiết suốt bốn năm, rồi tôi chỉ lỡ miệng bảo bố mẹ mình kết hôn
khi đúng bằng tuổi chúng tôi bây giờ (hai sáu với hai ba). Có mỗi thế. Đúng một
câu. Đủ khiến anh ta phát hoảng và bảo chúng tôi cần “tạm nghỉ”. Nghỉ cái gì
chứ? Cho đến lúc đó chúng tôi hoàn toàn ổn mà. Rõ ràng điều khiến anh ta cần
tạm nghỉ là nguy cơ phải nghe chữ “hôn nhân” thêm một lần nữa. Rõ ràng mối
lo này to đến nỗi anh ta không dám nhìn mặt tôi, vì sợ miệng tôi lại phát ra cái
chữ kia.
Kỳ “nghỉ” còn chưa qua thì anh ta đã cặp kè với một cô nàng tóc đỏ. Tôi
cũng chẳng cần, vì lúc ấy tôi đã quen Seamus. Seamus, với giọng nói du dương
quyến rũ đậm chất Ireland. Mà anh này tôi thậm chí còn chẳng biết là bị làm
sao. Chúng tôi mê mẩn nhau suốt cả năm trời - điên cuồng với việc làm-tình-cảđêm-chẳng-cần-biết-chuyện-gì-trên-đời - rồi đùng một cái thay vì làm tình
chúng tôi lại cãi nhau mỗi đêm. Từ hồ hởi xuống hục hặc chỉ vỏn vẹn trong hai
mươi tư giờ đồng hồ. Một mối quan hệ rất hại não. Quá nhiều hội nghị thượng
đỉnh với đề tài “Chúng ta đang đi đến đâu?” và “Chúng ta muốn gì từ nhau?”
làm cả hai kiệt quệ. Chúng tôi còn cà nhắc thêm được một năm nữa, mà giờ
nhìn lại, có vẻ như năm đó là vệt đen khổ sở nhất trong đời tôi.
Rồi thì đến Julian. Anh này cũng hai năm, nhưng chưa bao giờ thành cả. Chỉ
như bản nháp của một mối quan hệ. Tôi ngờ rằng đó là vì cả hai chúng tôi đều
ngập lụt trong công việc. Tôi thì mới chuyển sang Hãng Dược phẩm Blay và
phải đi công tác khắp nơi. Anh ta thì đang cố nhoi lên làm đồng chủ công ty kế
toán. Tôi còn chẳng nhớ chúng tôi có chia tay đàng hoàng không, hay hình như
chỉ là cứ thế dạt ra xa nhau. Chúng tôi vẫn thỉnh thoảng hẹn gặp, như bạn bè, và
cả hai đều giống nhau - đều chẳng hiểu rõ vấn đề nằm ở đâu. Hồi năm ngoái có
lần anh ta còn muốn hẹn hò với tôi cơ nhưng tôi phải nói mình đã có bạn trai rồi
và đang rất hạnh phúc. Đấy chính là Richard. Người tôi yêu thật lòng. Người
đang ngồi trước mặt tôi với một chiếc nhẫn trong túi (có lẽ thế).
Richard chắc chắn là đẹp trai hơn bất kỳ anh bồ cũ nào của tôi. (Cũng có thể
tôi thiên vị, nhưng tôi nghĩ anh đẹp như thiên thần.) Anh là một chuyên gia phân
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tích truyền thông bận rộn, nhưng không bị ám ảnh bởi công việc. Không giàu
đến như Julian, nhưng ai cần chứ? Anh năng động và hài hước, lại có điệu cười
ha hả đủ khiến tôi phấn chấn dù đang trong tâm trạng nào. Anh gọi tôi là “Hoa
cúc” từ hồi chúng tôi đi picnic và tôi tết cho anh vòng hoa cúc. Cũng có lúc anh
nổi cáu với người khác nhưng không sao. Có ai hoàn hảo đâu nào. Nhìn lại
quãng thời gian ở bên anh, tôi không thấy vệt đen như hồi Seamus, hay khoảng
trống như với Julian. Tôi chỉ thấy một video ca nhạc lãng mạn. Một chuỗi hình
ảnh với bầu trời xanh và những miệng cười. Hạnh phúc. Gần gũi. Cười vang.
Và lúc này video đang lên tới cao trào. Đến đoạn anh quỳ gối, hít một hơi
dài...
Tôi cũng thấy căng thẳng lây. Tôi muốn chuyện này diễn ra thật hoàn hảo.
Tôi muốn được kể với các con chúng tôi sau này rằng tôi lại phải lòng bố chúng
nó như ngày đầu, ngày anh cầu hôn tôi.
Con chúng tôi. Tổ ấm của chúng tôi. Cuộc đời của chúng tôi.
Trong lúc để đầu óc mặc sức tung hứng những hình ảnh hạnh phúc ấy, tôi
thấy lòng mình nhẹ bẫng. Tôi đã sẵn sàng cho chuyện này. Tôi đã ba mươi ba
tuổi và tôi đã sẵn sàng. Từ thuở trưởng thành đến giờ, tôi đã luôn vòng tránh
chủ đề cưới xin.
Bạn bè tôi cũng thế. Cứ như đấy là khu vực bị phong tỏa trong vòng băng
dính vàng khoanh vùng hiện trường phạm tội: CẤM ĐI VÀO.
LỐI VÀO. Người ta không thò chân vào đấy, vì chỉ nhích qua vạch là lời
nguyền sẽ giáng xuống, anh bạn trai sẽ bỏ của chạy lấy người.
Nhưng giờ thì chẳng phải sợ bùa bèn gì nữa. Tôi thậm chí còn cảm thấy tình
yêu đang chảy dào dạt qua khắp mặt bàn giữa hai chúng tôi. Tôi chỉ muốn siết
chặt tay Richard. Tôi muốn ôm chầm lấy anh. Có ai tuyệt vời được bằng anh
không? Có ai may mắn bằng tôi? Bốn mươi năm nữa, khi cả hai đều đã già lụ
khụ, có lẽ chúng tôi sẽ nắm tay nhau di dọc phố Strand mà ôn lại kỷ niệm ngày
hôm nay và tạ ơn trời đã cho chúng tôi gặp nhau. Nghĩ mà xem, có bao nhiêu
phần trăm cơ hội giữa cái thế giới dày đặc kẻ lạ này chứ? Tình yêu đúng là ngẫu
nhiên. Ngẫu nhiên quá mức. Nó là phép màu, thật thế...
Ôi chao, mắt tôi lại chớp rồi...
“Lottie?” Richard đã nhận ra đôi mắt tôi hoen ướt. “Này Hoa cúc cu. Em có
sao không? Chuyện gì thế?”
Mặc dù đã quen thổ lộ với Richard nhiều hơn với bất kỳ gã bạn trai nào,
nhưng có lẽ không nên kể hết mọi suy nghĩ trong đầu cho anh nghe. Chị Fliss
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vẫn bảo tôi suy nghĩ theo kiểu phim nhựa màu Hollywood và phải cố mà nhớ
rằng mọi người xung quanh không nghe thấy tiếng vĩ cầm réo rắt đâu.
“Xin lỗi,” tôi chặm chặm mắt. “Không có gì đâu. Em chỉ ước gì anh không
phải đi.”
Tối nay Richard sẽ bay đi San Francisco công tác. Ba tháng thôi - không đến
nỗi quá tệ - nhưng tôi sẽ nhớ anh khủng khiếp cho mà xem. Thực tế là duy chỉ
có ý nghĩ về đám cưới mới có thể làm tôi khuây khỏa.
“Đừng khóc bé ngoan ơi. Anh không chịu nổi đâu.” Anh đưa tay ra nắm tay
tôi. “Chúng mình sẽ gọi Skype hàng ngày mà.”
“Em biết.” Tôi cũng siết tay anh. “Em sẽ chờ anh.”
“Dù vậy có lẽ em cũng nên nhớ là nếu anh ở công ty, ai cũng có thể nghe
thấy em nói đấy. Kể cả sếp anh.”
Chỉ có ánh lấp lánh rất nhẹ trong mắt mới tiết lộ anh đang chọc ghẹo tôi. Lần
vừa rồi anh đi công tác, trong lúc nói chuyện qua Skype, tôi nổi hứng chỉ bảo
cho anh cách đối phó với ông sếp ác mộng mà quên mất anh làm việc trong một
văn phòng mở và cơn ác mộng ấy có thể đi ngang bất cứ lúc nào.
(Rất may là không.)
“Cảm ơn đã nhắc nhở.” Tôi tỉnh bơ nhún vai.
“Với lại, họ cũng có thể nhìn thấy em nữa. Thế nên có lẽ em không nên nuy
hết.”
“Không nuy hết,” tôi tán thành. “Chỉ nên chơi quần áo chíp trong suốt thôi.
Cho đơn giản.”
Richard cười toét và siết tay tôi chặt hơn nữa. “Anh yêu em.” Giọng anh
trầm ấm như muốn tan chảy. Tôi sẽ chẳng-bao-giờ chán nghe anh nói câu ấy.
“Em cũng thế.”
“Thực tình, Lottie này...” Anh hắng giọng. “Anh muốn hỏi em một câu...”
Ruột gan tôi nhộn nhạo như muốn nổ tung. Mặt tôi thì đã nhếch ra cười vì
háo hức còn các ý nghĩ thì quay cuồng trong óc tôi. Ôi trời ơi... anh bắt đầu rồi...
Đây là thời khắc thay đổi cả cuộc đời mình... Tập trung vào, Lottie... hãy hưởng
thụ giây phút này... khỉ quá! Chân mình bị làm sao thế?
Tôi nhìn xuống kinh hoảng.
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Dù là kẻ nào đã làm ra thứ “tất dính” này thì đều là đồ dối trá đáng bị đày
xuống địa ngục, vì một bên đã bị lơi ra. Nó đã tụt xuống quãng đầu gối tôi và
một dải băng “dính” rất kinh giờ lòng thòng quanh bắp đùi tôi. Thật gớm quá đi
mất.
Tôi không thể nhận lời cầu hôn trong tình trạng này. Tôi không thể dành cả
đời để nhớ lại khoảnh khắc này mà nghĩ, Thật là một khoảnh khắc lãng mạn
tuyệt vời, trừ vụ tất.
“Xin lỗi anh, Richard,” tôi ngắt lời. “Chờ em một giây...”
Tôi lén lút thò tay xuống kéo tất - nhưng thứ vải èo uột kia vừa động đến đã
rách toạc trong tay tôi. Tuyệt chưa. Giờ chân tôi được tô điểm bằng cả băng
dính lòng thòng lẫn chiếc tất nylon rách. Thật không tin nổi buổi cầu hôn của tôi
lại bị phá hỏng bởi một đôi tất chân. Đáng ra tôi phải đi chân trần mới đúng.
“Mọi chuyện ổn cả chứ?” Richard ngẩn người khi thấy tôi trồi lên từ dưới
gầm bàn.
“Em phải ghé nhà vệ sinh đã,” tôi lẩm bẩm. “Em xin lỗi. Xin lỗi. Chúng
mình có thể bấm nút ngừng ở đây không? Chỉ một phần nghìn giây thôi?”
“Em có sao không?”
“Em ổn mà.” Mặt tôi đỏ chín vì ngượng. “Em gặp... gặp tí trục trặc kỹ thuật.
Em không muốn anh thấy. Anh quay đi được không?”
Richard ngoan ngoãn quay đầu. Tôi đẩy lùi ghế và vội vã băng ngang phòng,
mặc kệ đám thực khách nhòm ngó. Chả cách gì giấu được. Tất lòng thòng thì cứ
kệ nó lòng thòng.
Tôi đâm sầm qua cửa nhà vệ sinh nữ, cởi phăng giày và lột đôi tất ngu ngốc
ra rồi nhìn mình trừng trừng trong gương, tim đập thình thịch. Thật không tin
nổi tôi vừa nhấn nút ngừng cho lời cầu hôn.
Tôi cảm thấy như thời gian cũng đang ngưng lại. Như thể chúng tôi đang ở
trong một bộ phim khoa học viễn tưởng, Richard thì đang dừng hình còn tôi có
thể đứng suy nghĩ thỏa thích xem mình có muốn lấy anh không.
Mà tôi đâu cần làm thế, vì câu trả lời rõ ràng là: có.
Một cô nàng tóc vàng, trán đeo băng kết cườm quay sang ngó tôi thật kỹ,
thỏi son cầm trong tay. Tôi nghĩ chắc mình trông cũng hơi kỳ, đứng như phỗng
tay cầm giày tất.
“Đằng kia có thùng rác đấy.” Cô ta hất đầu chỉ. “Cô có sao không?”
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“Không sao. Cảm ơn.” Bỗng dưng tôi thấy không thể không chia sẻ giây
phút trọng đại như thế này. “Bạn trai tôi đang cầu hôn tôi dở chừng!”
“Thật hả?” Cả đám con gái đứng trước gương quay phắt lại nhìn tôi.
“‘Dở chừng’ là thế nào?” một cô tóc đỏ có vóc dáng mảnh mai mặc màu
hồng hỏi, cặp lông mày nhíu lại. “Anh ấy bảo gì? ‘Em có...’?”
“Anh ấy đang định nói thì cái đôi tất thảm họa này...” Tôi giơ thủ phạm lên
chứng minh. “Nên bây giờ anh ấy đang dừng hình.”
“Dừng hình?” ai đó hỏi vẻ rất không tin.
“Nếu là tôi, tôi sẽ quay lại thật nhanh,” cô tóc đỏ nói. “Đừng cho anh ta thời
gian đổi ý.”
“Thú vị quá!” cô tóc vàng nói. “Chúng tôi xem được không? Tôi ghi hình
được không?”
“Chúng ta có thể cho lên YouTube!” bạn cô ta chêm vào. “Anh ấy có thuê
nhảy flash mob hay gì không?”
“Tôi nghĩ là không...”
“Cái này hoạt động thế nào?” Một bà già tóc xám như thép thô bạo cắt ngang
câu chuyện của chúng tôi. Bà ta đang huơ tay đầy giận dữ dưới vòi phun nước
rửa tay tự động. “Bày ra đủ thứ máy móc này mà làm gì? Xà phòng bánh chẳng
tốt chán à?”
“Đây này, thế này này bác Dee ơi,” cô tóc đỏ dịu dàng nói. “Bác để tay cao
quá.”
Tôi cởi nốt chiếc giày tất bên chân kia ra, và vì đằng nào cũng đang ở đây
rồi, tôi với lấy lọ dầu dưỡng tay bôi đầy hai bên chân trần. Tôi chẳng muốn sau
này sẽ ngồi nhớ lại, Thật là một khoảnh khắc lãng mạn tuyệt vời, trừ vụ chân
như bị ghẻ. Rồi tôi móc điện thoại. Tôi phải nhắn cho Fliss. Tôi bấm thật nhanh:
Anh ấy đang nói!!! Một giây sau tin nhắn của chị đã hiện trên màn hình:
Ko phải là e nt cho c giữa chừng cuộc cầu hôn chứ!!!
Trong wc. Hoãn 1p.
Tuyệt vời!!! 2ng đẹp đôi lắm.
C gửi tới anh chàng một cái hôn xxx.
Chắc chắc rồi! 8’ sau xxx.
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“Anh ấy là anh nào?” cô tóc vàng hỏi khi tôi cất điện thoại. “Tôi phải ngó
một cái mới được!” Cô ta lao vọt ra khỏi nhà vệ sinh, rồi thoắt đã trở lại. “Ồ tôi
thấy rồi. Anh da ngăm ngồi trong góc hả? Đẹp trai đấy. Này, cô bị lem mascara
rồi kìa.” Cô ta chìa cho tôi bút tẩy trang. “Có muốn sửa chút không?”
“Cảm ơn lắm.” Tôi nhoẻn cười đồng điệu rồi bắt đầu tẩy những chấm đen li
ti dưới mắt. Mái tóc xoăn màu hạt dẻ của tôi đang bới cao, và bỗng dưng tôi
nghĩ hay là thả tóc xõa vai để đón nhận sự kiện trọng đại này.
Không. Như thế sến quá. Tôi lôi vài lọn ra xoắn bồng bềnh quanh mặt trong
lúc làm cuộc đánh giá tổng thể. Son: màu hồng cá hồi rất xinh. Bóng mắt: màu
xám lung linh làm nổi bật đôi mắt xanh. Phấn má: hẳn là không cần dặm thêm,
đằng nào mặt tôi cũng sẽ đỏ bừng lên vì phấn khích.
“Ước gì bạn trai tôi cũng cầu hôn,” một cô tóc dài mặc đồ đen nhìn tôi ao
ước. “Cô có mẹo gì thế?”
“Không hiểu nữa,” tôi đáp, ước sao mình có thể cho cô ta một vài lời
khuyên. “Tôi nghĩ chắc là vì chúng tôi quen nhau cũng lâu, thấy hợp nhau, thấy
yêu nhau...”
“Nhưng tôi với bạn trai cũng thế. Chúng tôi sống chung, trên giường cũng
tốt, cái gì cũng tuyệt...” .
“Đừng gây sức ép,” cô tóc vàng khôn ngoan khuyên.
“Tôi chỉ nhắc đến, một năm một lần.” Cô tóc dài lúc này trông thật khổ sở.
“Mà anh ấy đã nhặng lên, thế là thôi luôn. Tôi phải làm gì đây? Chuyển ra ngoài
à? Đã sáu năm rồi...”
“Sáu năm?” Bà già đang sấy tay ngoảnh lên nhìn. “Cô bị cái gì vậy?”
Cô tóc dài đỏ mặt. “Tôi không bị cái gì cả,” cô ta đáp. “Tôi đang nói chuyện
riêng.”
“Chuyện riêng cái khỉ mốc.” Bà già khoát tay chỉ quanh phòng. “Cả thiên hạ
đang nghe đấy.”
“Bác Dee!” Cô tóc đỏ bối rối. “Thôi nào!”
“Đừng có nói thôi nào với bác, Amy!” Bà ta chĩa vào cô tóc dài đôi mắt nhỏ
sáng lóa. “Đàn ông cũng như hổ báo trong rừng. Cứ thấy con mồi là xơi luôn rồi
ngủ gục. Cô đã dâng mồi tận miệng cọp chứ gì?”
“Không đơn giản thế,” cô tóc dài hậm hực đáp.
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“Thời chúng tôi, đàn ông lấy vợ vì cần ngủ với gái. Đấy mới là động lực!”
Bà già cười nhạt. “Còn thế hệ bọn cô, nào là ngủ chung, nào là sống chung, rồi
sau có đòi nhẫn đính hôn. Đúng là đuôi lộn lên đầu.” Bà ta xách túi lên. “Đi thôi
Amy! Cháu đợi cái gì?”
Amy tuyệt vọng liếc một vòng xung quanh vẻ xin lỗi, rồi biến mất cùng bà
bác. Chúng tôi nhướng mày nhìn nhau. Đúng là mụ già chập mạch.
“Đừng lo,” tôi an ủi và siết chặt cánh tay cô gái. “Tôi tin là sớm muộn mọi
chuyện cũng tốt đẹp với cô thôi.” Tôi muốn chia sẻ niềm vui. Tôi muốn ai cũng
được hưởng may mắn như tôi và Richard: gặp được người phù hợp, và nhận ra
điều đó.
“Ừ.” Cô ấy cố gắng hết sức để bình tĩnh lại. “Cứ hy vọng thế. Ừm, tôi chúc
hai người sống với nhau hạnh phúc trọn đời.”
“Cảm ơn!” Tôi trả lại bút tẩy trang cho cô tóc vàng. “Tôi đi ra đây. Chúc tôi
may mắn đi!”
Tôi lách đường ra khỏi phòng vệ sinh, nhìn một vòng quanh nhà hàng tấp
nập mà cảm thấy như mình vừa bấm nút “chạy”. Richard kia, vẫn ngồi đúng vị
trí như khi tôi đứng dậy. Anh còn không thèm nghịch điện thoại nữa. Hẳn là anh
cũng như tôi, đang dồn hết tâm trí vào giây phút này. Giây phút đặc biệt nhất
trong đời cả hai chúng tôi.
“Em xin lỗi nhé.” Tôi trượt người vào ghế, trao cho anh nụ cười âu yếm dễ
thương nhất của mình. “Chúng ta tiếp tục chứ nhỉ?”
Richard mỉm cười đáp lại, nhưng tôi thấy anh đã bị hơi mất đà. Có lẽ chúng
tôi cần từ từ quay lại câu chuyện.
“Hôm nay là một ngày đặc biệt,” tôi nói đầy khích lệ. “Anh có cảm thấy thế
không?”
“Hoàn toàn đồng ý.” Anh gật đầu.
“Chỗ này đáng yêu ghê.” Tôi chỉ xung quanh. “Một nơi rất thích hợp để... để
nói chuyện nghiêm túc.”
Tôi bỏ hai tay lên bàn vẻ như vô tình, và đúng như tôi dự đoán, Richard nắm
lấy tay tôi. Anh hít một hơi thật sâu rồi cau mày.
“Nhân chuyện đó, Lottie à, có một điều anh muốn hỏi.”
Khi mắt chúng tôi chạm nhau, anh hơi nhíu khẽ. “Anh nghĩ đây chẳng phải
chuyện gì bất ngờ khủng khiếp lắm...”
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Chúa ơi, Chúa ơi bắt đầu rồi.
“Vâng?” Giọng tôi the thé đầy căng thẳng.
“Anh chị dùng thêm bánh mì chứ?”
Richard giật bắn mình, và đầu tôi ngoảnh phắt lên. Người bồi bàn đi đến
lặng lẽ đến mức cả hai chúng tôi đều không nhận ra. Tôi chưa kịp phản ứng thì
Richard đã buông lơi tay tôi và đang nói về bánh mì nâu ủ bột. Tôi chỉ muốn lật
tung cả giỏ bánh vì giận dữ. Anh bồi này không có mắt à? Nhà hàng không đào
tạo cho họ cách dò dấu hiệu của một cuộc cầu hôn ư?
Có thể nhận thấy cả Richard cũng chưng hửng. Gã bồi bàn ngớ ngẩn ngu
ngốc. Sao hắn ta dám cả gan phá hỏng giây phút trọng đại của bạn trai tôi chứ?
“Thế,” tôi lại khích lệ, ngay khi gã bồi đi khỏi. “Anh đang định hỏi gì?”
“À. Ờ.” Anh nhìn tôi chăm chú và hít một hơi thật sâu - rồi nét mặt anh lại
thay đổi. Tôi ngạc nhiên nhìn quanh thì thấy một tên bồi củ chuối nữa đang lù lù
đi tới. Hừ, công bằng mà nói, trong nhà hàng thì tránh sao được chuyện này.
Cả hai cùng gọi món - tôi hầu như chẳng biết mình đang gọi món gì nữa - và
gã bồi biến mất. Nhưng sẽ lại có gã khác đến thôi, bất kỳ lúc nào. Tôi thấy
thương Richard hơn bao giờ hết. Anh sẽ cầu hôn thế nào trong hoàn cảnh này
chứ? Cánh đàn ông sẽ làm thế nào nhỉ?
Tôi không ngăn nổi mình cười tinh quái nhìn anh. “Hôm nay anh không gặp
may rồi.”
“Không hẳn thế.”
“Bồi rượu sẽ đến ngay bây giờ đấy,” tôi nhận xét.
“Ở đây chẳng khác gì bùng binh Piccadilly.” Anh đảo mắt vẻ rầu rĩ, và tôi
thấy lòng mình ấm áp vì đồng cảm. Chúng tôi cùng hội cùng thuyền. Ai cần biết
anh cầu hôn lúc nào? Ai quan tâm nếu đấy không phải là một khoảnh khắc sắp
đặt hoàn hảo chứ? “Chúng mình gọi sâm banh nhé?” anh hỏi.
Tôi không ngăn nổi nụ cười ra vẻ biết tỏng. “Như thế có hơi... sớm quá
không?”
“Ồ còn tùy.” Anh nhướng mày. “Em nói xem có sớm không?”
Hàm ý đã quá rõ, tôi không biết nên cười phá hay ôm chầm lấy anh nữa.
“À, nếu vậy...” Tôi dừng một hồi thật lâu, kéo dài khoảnh khắc đặc biệt này
cho cả hai. “Có. Câu trả lời của em là có.”
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Cặp mày anh dãn ra, tôi có thể cảm thấy nỗi căng thẳng rút khỏi anh. Anh
thực sự đã nghĩ tôi có thể từ chối ư? Anh thật khiêm tốn. Thật là một người dễ
thương quá đỗi. Ôi Chúa ơi! Chúng tôi sắp lấy nhau!
“Vâng, từ tận đáy lòng em, Richard ạ,” tôi nhấn mạnh, giọng bỗng dưng run
run. “Anh phải hiểu chuyện này có ý nghĩa với em thế nào. Rất là... Em không
biết phải nói gì nữa.”
Những ngón tay anh siết chặt tay tôi, cứ như thể chúng tôi có thứ mật mã
riêng. Tôi gần như thấy tội nghiệp cho các cặp tình nhân khác, họ phải nói rõ
mọi thứ ra mới được. Họ không có mối giao cảm như chúng tôi.
Trong một phút cả hai chỉ im lặng. Tôi cảm thấy như một đám mây hạnh
phúc bồng bềnh đang ôm lấy cả hai chúng tôi. Tôi những muốn đám mây ấy cứ
bồng bềnh ở mãi đó. Lúc này đây tôi đã có thể nhìn thấy tương lai của chúng tôi
trải ra trước mắt, cùng sơn nhà, cùng đẩy xe nôi, cùng trang trí cây thông Noel
với mấy nhóc tì lẫm chẫm... Bố mẹ anh có thể sẽ muốn đến thăm và nghỉ lại vào
lễ Giáng sinh, mà như thế cũng tuyệt, vì tôi yêu bố mẹ anh. Thực tế, việc đầu
tiên sau khi tất cả chuyện này được công bố là tôi sẽ tới thăm mẹ anh ở Sussex.
Bác ấy sẽ rất mừng được giúp một tay cho lễ cưới, mà tôi thì không có mẹ để lo
mấy vụ đó.
Bao nhiêu là khả năng. Bao nhiêu là kế hoạch. Bao nhiêu là năm tháng cuộc
đời đẹp đẽ sẽ ở bên nhau.
“Thế,” rốt cuộc tôi cũng nói, dịu dàng cọ vào các ngón tay anh. “Anh vui
chứ? Hạnh phúc chứ?”
“Không gì hạnh phúc hơn.” Anh ve vuốt bàn tay tôi.
“Em đã nghĩ về chuyện này cả thế kỷ nay lồi.” Tôi thở một hơi dài đầy thỏa
mãn. “Nhưng em chẳng bao giờ nghĩ là... Chẳng ai biết được, phải không? Kiểu
như là... nó sẽ như thế nào? Cảm giác sẽ thế nào?”
“Anh hiểu ý em.” Anh gật đầu.
“Em sẽ nhớ mãi căn phòng này. Em sẽ nhớ mãi hình ảnh anh ngay lúc này
đây.” Tôi siết tay anh chặt hơn.
“Anh cũng thế,” anh đáp gọn lỏn.
Điều tôi mê nhất ở Richard là anh có thể truyền tải biết bao nhiêu chỉ trong
một cái liếc mắt hay cái gật đầu. Anh chẳng cần phải nói nhiều, vì tôi có thể
đoán ý anh dễ dàng biết mấy.
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Tôi có thể thấy cô tóc dài đang quan sát chúng tôi từ đầu kia phòng, và
không ngăn nổi mình mỉm cười với cô ta. (Không phải là mỉm cười đắc thắng,
như thế thì rất vô duyên. Mà là cười bẽn lẽn và biết ơn.)
“Hai người có dùng rượu vang không, thưa ông? Thưa cô?” Bồi rượu đến
hỏi và tôi ngước lên tươi rói.
“Tôi nghĩ chúng tôi cần chút sâm banh.”
“Rõ.”Anh ta cười đáp lại. “Sâm banh của nhà hàng chứ? Hoặc chúng tôi còn
có chai Ruinart rất tuyệt cho các dịp đặc biệt...”
“Cho tôi Ruinart đi.” Tôi không đừng được phải chia sẻ niềm vui. “Hôm nay
là một ngày rất đặc biệt! Chúng tôi vừa đính hôn!”
“Ồ thưa cô!” Khuôn mặt người bồi rượu dãn ra thành nụ cười. “Cung hỉ
cung hỉ! Thưa ông! Xin chúc mừng ông!” Tôi và anh ta cùng quay sang Richard
- nhưng thật ngạc nhiên, anh lại không chia sẻ khoảnh khắc ngọt ngào này cùng
tôi. Anh đang trố mắt nhìn tôi như nhìn ma. Sao mặt anh lại trắng bệch ra thế
kia? Có vấn đề gì sao?
“Em...” Giọng anh nghèn nghẹt. “Em nói cái gì vậy?”
Tôi bỗng nhiên hiểu sao anh lại bực tức. Tất nhiên rồi. Lúc nào tôi cũng là
đứa làm hỏng mọi chuyện bằng cách nói toẹt ra.
“Richard, em xin lỗi. Anh muốn báo cho bố mẹ biết trước à?” Tôi nắm chặt
tay anh. “Em hiểu mà. Chúng ta sẽ không nói với ai nữa hết, em hứa.”
“Nói cái gì cơ?” Đôi mắt anh mở tròn nhìn xoáy vào tôi. “Lottie, chúng mình
có đính hôn đâu.”
“Nhưng...” Tôi hoang mang nhìn anh. “Anh vừa cầu hôn em đấy thôi. Và em
đã bảo vâng.”
“Anh đâu có ý đó!” Anh giật tay ra khỏi tay tôi.
Được rồi, hoặc là anh hoặc là tôi đang hóa điên. Người bồi rượu đã tế nhị rút
lui, tôi còn thấy anh ta đang xua cả người cầm giỏ bánh lúc này đang định trở
lại.
“Lottie, anh rất xin lỗi, nhưng anh không hiểu em đang nói chuyện gì.”
Richard lùa tay vào tóc. “Anh chưa hề nói chuyện cưới hỏi hay đính hôn hay bất
cứ chuyện gì tương tự cả.”
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“Nhưng... nhưng anh có ngụ ý thế mà! Khi anh gọi sâm banh, rồi anh bảo,
‘Em nói xem có sớm không’, rồi em bảo ‘Vâng, từ tận đáy lòng em’. Thật
duyên dáng! Thật đáng yêu!”
Tôi đang chăm chăm nhìn anh, chờ anh gật đầu, chờ anh cảm thấy giống như
tôi. Nhưng anh chỉ nghệt ra, và lòng tôi chợt nhói lên sợ hãi.
“Ý anh... không phải là thế à?” Họng tôi nghẹn lại đến nỗi gần như không
thể nói thành lời. Tôi không tin nổi chuyện này lại có thể xảy ra. “Không phải
anh định cầu hôn em à?”
“Lottie, anh không cầu hôn em!” anh gắt lên. “Chấm hết!”
Anh có cần hét to đến thế không? Khắp xung quanh nhiều cái đầu đang
ngẩng lên nghe ngóng.
“Được rồi! Em hiểu rồi!” Tôi lấy khăn ăn lau mũi. “Anh không việc gì phải
tuyên bố cho cả nhà hàng nghe.”
Cảm giác bẽ bàng xâm chiếm lấy tôi. Tôi ngây người ra vì đau khổ. Làm sao
mà tôi lại sai lầm đến thế được chứ?
Mà nếu anh không cầu hôn tôi, thì lý do là gì?
“Anh không hiểu nổi.” Richard lẩm bẩm một mình. “Anh chưa từng nói gì,
mà chúng ta cũng chưa từng nhắc tới chuyện đó...”
“Anh nói bao nhiêu lần rồi!” Sự tổn thương và cơn phẫn nộ đang phun khỏi
miệng tôi. “Anh bảo anh mời em đi ăn bữa trưa ‘rất đặc biệt’.”
“Đặc biệt thật mà!” anh cố cãi. “Ngày mai anh sẽ đi San Francisco.”
“Anh còn hỏi em có thích họ của anh không! Họ của anh, Richard ạ!”
“Vì công ty anh chơi bỏ phiếu đùa!” Richard trông rất hoang mang. “Chỉ là
tán chuyện bình thường thôi mà!”
“Và anh còn nói muốn đặt ra cho em ‘một câu hỏi lớn’.”
“Không phải một câu hỏi lớn.” Anh lắc đầu. “Chỉ là một câu hỏi thôi.”
“Em nghe rõ ràng ‘một câu hỏi lớn’.”
Tiếp đó là một khoảng im lặng khốn khổ giữa hai chúng tôi. Đám mây hạnh
phúc đã bay mất rồi. Phim nhựa màu Hollywood và vĩ cầm réo rắt cũng hết rồi.
Người bồi rượu tế nhị luồn tờ thực đơn rượu vào góc bàn rồi rút vội.
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“Vậy là gì?” cuối cùng tôi nói. “Cái câu-hỏi-cỡ-vừa thực sự quan trọng đó?”
Richard trông như bị mắc bẫy. “Không quan trọng. Bỏ qua đi.”
“Nào, anh nói đi!”
“Thôi được rồi,” cuối cùng anh cũng nói. “Anh chỉ định hỏi em mình nên
dùng dặm thưởng của anh để làm gì. Anh đã tính chúng mình có thể bay đi chơi
đâu đó.”
“Dặm thưởng à?” tôi không kìm được mình buột ra. “Anh đặt một bàn ăn
đặc biệt rồi gọi sâm banh để nói về chuyện dặm thưởng?”
“Không! Ý anh là...” Richard nhăn mặt. “Lottie, anh rất tiếc chuyện lúc nãy.
Anh hoàn toàn không biết...”
“Nhưng chúng mình vừa nói đủ thứ về chuyện hứa hôn!” Tôi cảm thấy nước
mắt mình đang dâng trào. “Em vuốt tay anh và nói em rất hạnh phúc và rằng em
đã nghĩ về chuyện này cả tỉ năm rồi. Và anh thì đồng ý! Thế anh nghĩ em đang
nói chuyện gì?”
Mắt Richard đang đảo tía lia như tìm lối thoát. “Anh nghĩ là em đang... em
hiểu ý anh muốn nói gì mà. Nói nhảm như mọi khi.”
“Nói nhảm như mọi khi?” Tôi trố mắt nhìn anh. “Ý anh là sao, thế nào là
‘nói nhảm như mọi khi’?”
Richard trông thậm chí còn tuyệt vọng hơn. “Thực tình, không phải lúc nào
anh cũng hiểu em đang huyên thuyên cái gì,” anh bất chợt thú nhận. “Thế nên
nhiều khi anh chỉ... gật đầu cho xong.”
Gật đầu cho xong?
Tôi choáng váng giương mắt nhìn anh. Tôi cứ tưởng hai chúng tôi có mối
ràng buộc và giao cảm đặc biệt không cần dùng tới lời nói. Tôi cứ nghĩ chúng
tôi có mật mã riêng. Thế mà từ đầu đến giờ anh chỉ gật đầu cho xong.
Hai anh bồi đặt đĩa sa lát xuống trước mặt chúng tôi rồi vội rút dù như thể
hiểu chúng tôi không có lòng dạ nào mà nói chuyện. Tôi cầm nĩa lên rồi lại bỏ
xuống. Richard hình như còn không nhìn thấy cái đĩa trước mặt mình.
“Em mua cho anh cái nhẫn đính hôn,” tôi nói để khỏi phải im lặng.
“Chúa ơi.” Anh vùi đầu vào tay.
“Không sao. Em sẽ mang trả.”
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“Lottie...” Trông anh thật khổ sở. “Chúng mình có cần phải... Mai anh đi rồi.
Chúng mình không thể chuyển sang chủ đề khác được à?”
“Thế, anh có bao giờ muốn lấy vợ không?” Ngay khi hỏi câu ấy, tôi đã thấy
lòng dạ quặn thắt. Mới một phút trước tôi còn nghĩ mình đã đính hôn. Tôi đã
chạy hết cuộc marathon. Tôi đang ào qua sợi dây căng ở vạch đích, hai cánh tay
vung lên phấn khích. Còn bây giờ tôi đã quay lại vạch xuất phát, buộc dây giày,
thậm chí còn không biết có cuộc chạy nào hay không.
“Anh... ôi trời, Lottie... anh không biết.” Nghe như anh đang bị dồn vào
đường cùng. “Ý anh là có, chắc là có.” Anh đảo mắt, càng lúc càng luống
cuống. “Có lẽ. Em hiểu mà. Một lúc nào đó.”
Chà. Bạn sẽ không thể đọc được tín hiệu nào rõ ràng hơn thế. Có thể anh sẽ
cẳm thấy muốn lấy ai đó, vào lúc nào đó. Nhưng người đó không phải tôi.
Và rồi cơn tuyệt vọng rã rời bỗng ập lên tôi. Tôi đã tin từ tận đáy lòng rằng
đây là Nửa Kia của mình. Làm sao tôi lại sai lầm đến như thế được cơ chứ? Tôi
cảm thấy mình không bao giờ còn có thể tin tưởng vào bản thân nữa.
“Được rồi.” Tôi nhìn đăm đăm xuống đĩa xa lát mất một lúc, mắt đếm từng
lá rau, từng lát bơ, từng hạt lựu, cố gắng gắn kết mạch suy nghĩ trong đầu. “Vấn
đề là, Richard ạ, em muốn cưới. Em muốn lấy chồng, có con, xây nhà - tất cả
những thứ ấy. Và em muốn cùng anh xây dựng tổ ấm. Nhưng hôn nhân là ý
nguyện của cả hai.” Tôi dừng lại, hít thật sâu để cố giữ bình tĩnh. “Vậy nên em
nghĩ thật may là em đã sớm biết sự thật. Dù sao cũng cảm ơn anh.”
“Lottie!” Richard hốt hoảng nói. “Khoan đã! Chuyện này chẳng thay đổi
điều gì hết...”
“Nó thay đổi tất cả. Em không còn trẻ nữa, không thể ngồi phòng chờ mãi
được. Nếu chuyện của chúng ta không đi đến đâu thì tốt hơn là em biết từ giờ và
bước tiếp. Anh hiểu không?” Tôi cố mỉm cười, nhưng các cơ tươi bưởi đã xin
nghỉ phép rồi. “Chúc anh đi San Francisco thật vui. Em nghĩ em nên về thôi.”
Nước mắt ứa qua mi. Tôi phải nhanh chóng rời khỏi đây. Tôi sẽ quay lại công
ty, xem lại bài thuyết trình ngày mai. Tôi đã xin nghỉ chiều nay, nhưng để làm
gì chứ? Đằng nào tôi cũng chẳng cần gọi điện báo tin vui cho bạn bè nữa rồi.
Trên đường đi ra, tôi cảm thấy có một bàn tay chộp lấy cánh tay mình. Tôi
giật mình quay lại thì thấy cô tóc vàng đeo băng đô kết cườm đang nhìn lên.
“Thế nào?” cô ta phấn khích hỏi. “Anh ấy có trao nhẫn không?”
Câu hỏi như một lưỡi dao đâm thẳng vào tim tôi. Anh ấy chẳng trao nhẫn mà
cũng chẳng còn là bạn trai của tôi nữa. Nhưng tôi thà chết còn hơn thừa nhận
điều đó.
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“Thực tình là...” tôi vênh ngược cằm lên. “Thực tình là anh ấy cầu hôn,
nhưng tôi từ chối.”
“Ối.” Cô ta bụm tay lên miệng.
“Đúng thế đấy.” Tôi bắt gặp ánh mắt cô tóc dài ở bàn bên đang căng tai nghe
lỏm. “Tôi đã bảo không.”
“Cô bảo không á?” Cô ta trông sửng sốt đến nỗi khiến tôi phẫn nộ.
“Đúng!” Tôi quắc mắt nhìn cô ta với vẻ thách thức. “Tôi bảo không. Rốt
cuộc thì chúng tôi không hợp nhau, nên tôi đã quyết định cắt đứt. Dù anh ấy rất
muốn lấy tôi, sinh con, nuôi chó, và đủ thứ...”
Cảm thấy những ánh mắt tò mò đang xói vào lưng mình, tôi liền quay người
lại thì thấy cả lố người đang há hốc miệng nghe. Chẳng lẽ cả cái nhà hàng khốn
kiếp này đang chõ vào vụ này sao?
“Tôi bảo ‘Không’!” Giọng tôi cao vút bất bình. “Tôi bảo không. Không!”
Tôi hét thật to về phía Richard, lúc này vẫn đang ngồi ở bàn, trông cực kỳ ngơ
ngác. “Em xin lỗi, Richard. Em biết anh yêu em và em biết ngay lúc này em
đang làm tim anh tan nát. Nhưng câu trả lời là không!”
Thế rồi, cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, tôi sải bước ra khỏi nhà hàng.
Tôi quay lại công ty, thấy bàn đã dính đầy những tờ giấy nhớ mới. Điện
thoại chắc đã réo liên tục trong khi tôi đi. Tôi ngồi phịch xuống ghế và thở dài
run rẩy. Rồi tôi nghe thấy tiếng ho. Kayla, cô bé thực tập, đang loanh quanh gần
cửa phòng làm việc tí xíu của tôi. Kayla thập thò bên cửa phòng tôi suốt ngày.
Cô bé chịu khó hơn bất kỳ nhân viên thực tập nào tôi từng gặp. Cô bé viết kín
hai mặt thiếp Giáng sinh ca tụng tôi là kiểu mẫu truyền cảm hứng, rồi kể mình
sẽ chẳng đời nào đi thực tập ở Hãng dược phẩm Blay nếu không phải vì nghe
tôi nói chuyện ở Đại học Bristol. (Bài nói chuyện rất tuyệt vời, tôi phải công
nhận thế. So với các bài tuyển dụng của các hãng dược phẩm.)
“Bữa trưa thế nào?” Mắt cô bé sáng lóng lánh.
Tim tôi rơi cái thịch. Tại sao tôi lại đi kể với cô bé về chuyện Richard sẽ cầu
hôn tôi làm quái gì cơ chứ? Tôi đã quá tự tin. Thấy cô bé hào hứng mà tôi đâm
ra phấn khích. Cô bé khiến tôi cảm thấy mình là nữ siêu nhân việc gì cũng giỏi.
“Tốt thôi. Được. Nhà hàng đẹp.” Tôi bắt đầu lật lật giấy tờ trên bàn, như thể
đang tìm một thông tin nào đó hết sức cấp thiết.
“Thế, chị đã đính hôn rồi chứ?”
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Lời cô bé như xát muối lên da bỏng. Con bé này không biết thế nào là tế nhị
à? Chẳng ai lại đi hỏi độp sếp, “Chị đã đính hôn rồi chứ?” cả. Nhất là nếu lúc ấy
bà sếp không đeo một cái nhẫn mới tinh to bự, mà tôi thì rõ rành rành là không.
Có lẽ tôi cần nhớ vụ này khi viết đánh giá. Kayla không giỏi xác định giới hạn
trong quan hệ công việc.
“À.” Tôi phủi áo khoác, nấn ná kéo dài thời gian, nuốt cục nghẹn trong họng
xuống. “Thực tình là không. Thực tình là tôi đã quyết định từ chối.”
“Thật ư?” Cô bé hoang mang.
“Thật.” Tôi gật đầu mấy lần liền. “Rất thật. Tôi đã đi đến kết luận với mình,
ở độ tuổi này, ở tầm mức công việc này, thì đi bước ấy là không khôn ngoan.”
Kayla trông như vừa trúng đòn. “Nhưng mà... hai anh chị hợp nhau thế cơ
mà.”
“Chà, những chuyện như thế này đâu có đơn giản như vẻ bề ngoài, Kayla
ơi.” Tôi lật giấy tờ nhanh hơn.
“Chắc là anh ấy đau khổ lắm.”
“Hẳn rồi,” tôi ngưng một giây rồi đáp. “Ừm. Khá tuyệt vọng. Thực tế là...
anh ấy đã khóc.”
Tôi muốn nói gì cũng được. Cô bé sẽ chẳng bao giờ gặp Richard nữa. Tôi
hẳn là cũng chẳng bao giờ còn gặp anh nữa. Và cứ như một đòn thụi vào giữa
bụng, sự thật tàn nhẫn lại giáng xuống tôi. Hết rồi. Hết hẳn rồi. Tôi sẽ không
bao giờ ngủ với anh nữa. Tôi sẽ không bao giờ thức giấc bên anh nữa. Tôi sẽ
không bao giờ ôm anh nữa. Không hiểu sao chuyện đó, chứ không phải mọi
chuyện khác, làm tôi muốn rống tướng lên.
“Ôi Lottie, chị đúng là nguồn cảm hứng bất tận.” Mắt Kayla sáng rực. “Biết
việc gì có hại cho sự nghiệp của mình, rồi đủ dũng khí bám trụ, rồi bảo,
‘Không! Tôi sẽ không làm như mọi người trông đợi.’”
“Chính thế.” Tôi gật đầu tuyệt vọng. “Tôi đang hành động vì phụ nữ ở mọi
nơi.”
Quai hàm tôi run lên. Tôi phải chấm dứt cuộc nói chuyện này ngay lập tức,
nếu không muốn điều tồi tệ như “òa khóc tu tu trước mặt cô bé thực tập” xuất
hiện trong tiểu sử của mình.
“Thế, có tin nhắn quan trọng nào không?” Tôi lướt qua chỗ giấy nhớ mà
không nhìn.
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“Một của Steve về buổi nói chuyện ngày mai, và một anh Ben nào đó gọi
điện tới.”
“Ben nào?”
“Ben thôi. Anh ta bảo chị biết.”
Chẳng ai lại tự xưng là “Ben thôi” cả. Hẳn là tay sinh viên táo tợn nào đó
từng gặp tôi ở buổi tuyển dụng, giờ đang cố chen chân vào cửa. Tôi thực tình
không có hứng lúc này.
“OK. Được rồi. Tôi sẽ xem lại bài thuyết trình bây giờ. Thế nên...” Tôi bấm
bừa chuột cho đến lúc cô bé đi ra. Thở sâu. Giữ chặt quai hàm. Mạnh mẽ lên.
Mạnh mẽ lên, mạnh mẽ lên, mạnh mẽ lên.
Điện thoại reo, tôi bắt máy bằng một cử chỉ nhanh nhẹn đầy quyết đoán.
“Charlotte Graveney xin nghe.”
“Lottie! Chị đây!”
Tôi phải cố cưỡng lại ý muốn dập ống nghe ngay lập tức.
“Ờ, chào chị Fliss.” Tôi nuốt nước bọt. “Chào.”
“Vậy là... em thế nào?”
Tôi nghe rõ giọng điệu đùa cợt của chị và chửi mắng mình không tiếc lời
trong bụng. Lẽ ra tôi không bao giờ nên nhắn cho chị lúc ở nhà hàng.
Khốn khổ thân tôi. Nỗi thống khổ khôn cùng. Việc gì tôi phải đi kể lể
chuyện yêu đương với bà chị gái chứ? Việc quái gì tôi phải nói mình đang hẹn
hò với Richard chứ? Đã thế còn đi giới thiệu họ với nhau. Đã thế lại còn đi khoe
khoang về chuyện cầu hôn.
Lần sau có gặp thằng cha nào, tôi sẽ không nói gì với ai hết. Không một từ.
Không một âm tiết. Tới chừng nào chúng tôi đã cưới nhau, sống hạnh phúc tròn
một thập kỷ, đẻ ba đứa con và vừa lập lại lời hôn thệ. Tới lúc đó, và chỉ tới lúc
đó thôi, tôi mới nhắn tin cho Fliss mà bảo: BIẾT TIN CHƯA? EM VỪA GẶP
MỘT NGƯỜI! ANH ẤY DỄ THƯƠNG LẮM!
“Ờ, em khỏe.” Tôi cố lấy giọng nhẹ nhàng, điềm tĩnh. “Thế chị thế nào?”
“Đằng này ổn cả. Vậy là...?”
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Chị bỏ lửng câu hỏi ở đó. Tôi biết rõ ý chị là gì. Ý chị là, Vậy là, chắc em
đang xỏ một chiếc nhẫn với viên kim cương đại tướng và nâng ly Bollinger còn
Richard đang mút ngón chân em trong phòng khách sạn cực kỳ nào chứ hả?
Tôi cảm thấy nhói đau. Tôi không thể nói về chuyện này. Tôi không thể chịu
được những lời chia buồn ồn ào của chị. Đánh trống lảng sang chuyện khác nào.
Gì cũng được. Nghĩ đi.
“Thế. Ờ mà.” Tôi cố gắng làm ra vẻ tươi tỉnh. “Ờ mà. Ừm, thực ra em đang
suy nghĩ. Thực lòng mà nói em nên nộp đơn vào cái khóa thạc sĩ lý thuyết kinh
doanh hồi gì đi. Chị biết là em vẫn có ý định học mà. Ý em là, em còn đợi cái gì
chứ? Em có thể đăng ký vào Birkbeck, đi học trong thời gian rảnh... Chị thấy
sao?”
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