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T

ôi đã cân nhắc xem có nên chạy bộ sáng nay không, nhưng cuối cùng lại

quyết định ngủ nướng thêm chút nữa. Ngày nào tôi cũng chạy, trừ Chủ nhật,
nhưng hôm nay việc dậy quá sớm dường như không đúng đắn cho lắm. Ngày
đầu tiên đến trường tự nó đã là sự tra tấn rồi, vì thế tôi quyết định dời việc chạy
bộ sang sau giờ học.
May thay, khoảng một năm nay tôi đã có xe hơi riêng, vì thế tôi không phải
nhờ vả ai đưa mình đến trường. Thế là tôi không chỉ đến đúng giờ, mà còn đến
sớm tận bốn mươi lăm phút. Xe tôi là chiếc thứ ba trong bãi - thế nên ít nhất tôi
cũng có một chỗ đỗ đàng hoàng.
Tôi dùng thời gian rảnh rỗi để xem xét khu đường chạy cạnh bãi đỗ xe. Nếu
thử sức gia nhập đội điền kinh, ít nhất tôi cũng nên biết mình cần tìm tới đâu.
Vả lại, tôi không thể cứ ngồi chết dí trong xe những nửa tiếng mà đếm ngược
từng phút được.
Khi tôi tới đường chạy, có một anh chàng đang băng qua những vòng đua
quanh sân, vì thế tôi rẽ phải, bước lên khu khán đài không có mái che. Tôi
chiếm một chỗ ngồi trên hàng ghế cao nhất để thu vào tầm mắt mọi thứ mới mẻ
quanh mình. Từ trên đây, tôi có thể trông thấy toàn cảnh ngôi trường trải ra
trước mặt. Nó không quá to lớn hay đáng sợ như tôi hình dung. Six đã vẽ tay
cho tôi bản đồ trường và thậm chí còn viết vài lưu ý cụ thể lên dó. Tôi lôi tờ
giấy ra khỏi ba lô để xem qua nó lần đầu tiên. Chắc là Six đang cố gắng đền bù
thật nhiều vì cảm thấy rất áy náy khi bỏ rơi tôi.
Tôi nhìn về phía sân trường, sau đó nhìn lại tấm bản đồ. Cũng dễ hình dung.
Những phòng học nằm ở toà nhà bên tay phải. Khu ăn trưa ở bên trái. Sân cỏ và
đường chạy ở phía sau nhà thể thao. Có cả một danh sách dài những lưu ý từ
Six.
- Đừng bao giờ vào nhà vệ sinh cạnh phòng thí nghiệm. Tuyệt đối. Đừng bao
giờ.
- Chỉ đeo ba lô ở một bên vai. Đừng khoác vào cả hai vai, trông rất quê.
- Luôn luôn kiểm tra hạn sử dụng trên hộp sữa.
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- Hãy kết bạn với Steward, anh chàng làm bảo trì trong trường. Có cậu ta ở
cùng phe sẽ rất yên tâm.
- Nhà ăn tự phục vụ. Hãy tránh nó bằng mọi giá, nhưng nếu thời tiết tệ quá,
chỉ cần giả vờ là cậu biết mình đang làm gì khi bước vào đó. Họ có thể ngửi
thấy mùi sợ hãi đấy.
- Nếu cậu phải học môn toán với thầy Declare, hãy ngồi lui xuống phía sau
và đừng nhìn vào mắt thầy. Thầy ấy yêu quý các nữ sinh lắm, cậu hiểu ý tớ rồi
đấy hay tốt hơn là, cậu có thể ngồi hàng đầu. Như thế dễ đạt điểm A hơn.
Bản danh sách còn dài nữa, nhưng lúc này tôi chưa thể đọc thêm. Tôi vẫn
đang băn khoăn vụ “họ có thể ngửi thấy mùi sợ hãi.” Những lúc thế này tôi lại
mong mình có một chiếc điện thoại di dộng, bởi tôi có thể gọi cho Six ngay để
yêu cầu một lời giải thích. Gập tờ giấy lại nhét vào ba lô, tôi tập trung chú ý vào
vận động viên đơn độc kia. Cậu ta đang ngồi trên đường chạy, quay lưng lại
phía tôi, chân duỗi thẳng. Không biết anh chàng này là học sinh hay huấn luyện
viên, nhưng nếu Grayson mà nhìn thấy anh chàng này ở trần, cậu ta hẳn sẽ trở
nên khiêm tốn hơn rất nhiều, không còn nhanh nhanh chóng chóng mà khoe
ngay đám cơ bụng của mình ra nữa.
Anh chàng đứng dậy và bước về phía khán dài, không liếc mắt về phía tôi
lấy một lần. Cậu ta ra khỏi cổng, bước về phía một chiếc ô tô trong bãi đỗ. Mở
cửa xe, cậu ta chộp lấy chiếc áo sơ mi trên lưng ghế trước rồi tròng nó qua đầu.
Ngay khi cậu ta nhảy vào xe lái đi, bãi đỗ xe bắt đầu đông đúc. Rồi nó nhanh
chóng được lấp đầy.
Ôi, Chúa ơi.
Tôi tóm lấy ba lô, cố tình khoác nó qua cả hai vai, rồi bước xuống những bậc
thang dẫn thẳng xuống Địa ngục.


 

T

ôi vừa nói Địa ngục nhỉ? Thế còn là nói giảm nói tránh ấy. Trường công

có đủ các thứ mà tôi sợ, thậm chí còn khủng khiếp hơn. Lớp học cũng không
quá tệ, nhưng tôi đã phải dùng (vì quá bức thiết) nhà vệ sinh cạnh phòng thí
nghiệm, mặc dù sống sót, tôi sẽ hãi nó cả đời. Six đã lưu ý cho tôi biết nhà vệ
sinh ấy được dùng như một nhà thổ hơn là khu vực giải quyết nỗi buồn thực sự.
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Bây giờ chỉ mới tiết bốn mà tôi đã nghe thấy những từ như “loại mất nết”
hay “đồ điếm” thì thào không được kín đáo cho lắm bởi hầu hết đám con gái tôi
đi ngang qua hành lang. Cùng với những lời thì thào ấy, cả đống tờ một đô-la
bung ra khỏi ngăn tủ đồ của tôi, kèm theo đó là lời nhắn, một dấu hiệu rất rõ
ràng rằng có lẽ tôi không được đón chào cho lắm. Lời nhắn được thầy hiệu
trưởng ký tên bên dưới, nhưng tôi thấy khó mà tin được, bởi nó được viết là
“Xin lỗi, không có chìa nào ở đây mở được khóa của em đâu, đồ mất nết.”
Nhìn chằm chằm tờ giấy nhắn trong tay, tôi mím môi cười, chấp nhận một
cách đáng xấu hổ rằng số phận mà tôi tự giáng vào đầu mình sẽ còn kéo dài hai
học kỳ nữa. Tôi từng nghĩ con người chỉ hành xử kiểu này trong sách vở, nhưng
từ những gì tôi đang chứng kiến, hoá ra những kẻ ngốc cũng thực sự tồn tại
ngoài đời. Tôi cũng hy vọng hầu hết những trò chơi khăm nhằm hạ nhục tôi sẽ
có màn boa tiền như thế này. Kẻ ngu nào mà lại quẳng tiền đi để lăng mạ người
khác nhỉ? Hẳn phải là một kẻ rất giàu. Hoặc những kẻ rất giàu.
Tôi đoán chắc lũ con gái đang cười khúc khích đằng sau, với những bộ quần
áo thiếu vải nhưng rất đắt tiền, đang mong chờ tôi buông rơi mọi thứ và chạy
vào phòng vệ sinh gần nhất mà khóc lóc. Chỉ là, chúng nên biết:
1. Tôi không khóc. Chả bao giờ.
2. Tôi đã vào cái phòng vệ sinh đó rồi và tôi sẽ không bao giờ quay lại.
3. Tôi thích tiền. Ai mà quay lưng với tiền được chứ?
Tôi để ba lô xuống sàn bên dưới tủ đồ, nhặt tiền lên. Có ít nhất hai mươi mốt
tờ một đô trên sàn và hơn mười tờ vẫn còn trong tủ. Tôi hốt chúng lên, nhét
luôn vào ba lô. Lấy sách và đóng tủ lại, tôi khoác ba lô vào cả hai bên vai rồi
mỉm cười.
“Bảo với bố mấy người là tôi cảm ơn nhé.” Tôi bước qua đám con gái kia
(chúng không còn cười nữa), phớt lờ những ánh mắt nhìn trân trối của chúng.


 

Đ

ến giờ ăn trưa, mưa đang trút xuống sân trường. Rõ là vận hạn thường đi

kèm thứ thời tiết chết tiệt. Vận hạn của ai thì có trời mới biết.
Mình làm được.
Tôi đặt tay lên cửa nhà ăn tự phục vụ và mở nó ra, thấp thỏm chờ đợi mình
sẽ bị chào đón bằng lửa và lưu huỳnh.
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Tôi bước qua ngưỡng cửa. Chẳng có lửa hay lưu huỳnh nào cả, mà chỉ có
tiếng ồn khủng khiếp không giống bất cứ thứ gì tôi từng trải nghiệm dội thẳng
vào tai. Như thể hầu hết mọi người trong cái quán này đều cố nói át đi tiếng
những người còn lại. Tôi đã lọt vào ngôi trường toàn những kẻ muốn trên cơ
người khác rồi!
Tôi cố hết sức để tỏ ra tự tin, không muốn thu hút sự chú ý không mong
muốn từ bất kỳ ai. Những gã trai, những hội nhóm, những kẻ bị cô lập, hoặc là
Grayson. Tôi đã đi được nửa đường bình an vô sự tới dãy đồ ăn thì có ai đó
ngoắc lấy cánh tay tôi kéo về phía mình.
“Mình đợi cậu mãi,” cậu ta nói. Tôi thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ mặt anh
chàng này thì cậu ta đã dẫn tôi băng qua nhà ăn, len lỏi giữa những dãy bàn. Tôi
định phản đối sự phá đám đột ngột này, nhưng đây là chuyện thú vị nhất xảy ra
với tôi trong suốt ngày hôm nay. Cậu ta trượt tay xuống nắm lấy bàn tay tôi, kéo
tôi theo sau nhanh hơn. Tôi ngừng chống cự và nhanh chóng bước theo.
Nhìn từ phía sau, anh chàng này rất có phong cách, dù thực sự lạ lùng. Áo sơ
mi và giày cậu ta mang cùng có tông hồng nhức nhối y chang nhau. Quần cậu ta
màu đen và bó sát, nó sẽ tôn lên mọi đường nét... nếu cậu là con gái. Thay vào
đó, nó chỉ làm nổi bật vóc dáng vốn ẻo lả của cậu. Mái tóc nâu sẫm được cắt
ngắn ở hai bên và dài hơn một chút ở chỏm. Cặp mắt cậu ta đang... nhìn chằm
chằm vào tôi. Tôi nhận ra chúng tôi đã dừng lại và cậu ta không còn nắm tay tôi
nữa.
“Đây chẳng phải cô gái điếm của Babylon sao.” Cậu ta cười nhăn nhở với
tôi. Trái ngược với những từ ngữ vừa thoát ra khỏi miệng, vẻ mặt cậu ta lại khá
thân thiện và đáng mến. Rồi cậu ta ngồi xuống cạnh bàn, khẽ vẫy tay như thể
muốn tôi cùng ngồi xuống. Có hai khay đồ ăn trước mặt cậu ta, nhưng rõ ràng
chả có ai ngoài cậu ta cả. Đẩy một khay về phía chỗ trống trước mặt tôi, cậu ta
nói, “Ngồi đi. Chúng ta đàm phán thành lập liên minh.”
Tôi không ngồi ngay. Trong vài giây, tôi chẳng làm gì ngoài việc suy đoán
về tình huống trước mặt. Tôi chẳng biết gã trai này là ai, dù cậu ta hành động
như thể đang mong chờ tôi lắm. Không thể bỏ qua thực tế cậu ta vừa gọi tôi là
điếm. Và từ điểm nhìn ấy, cậu ta lại mua cho tôi... bữa trưa? Liếc về phía khuôn
mặt nghiêng nghiêng của cậu ta, tôi đang cố đoán định về con người này thì
bỗng nhiên ba lô cạnh chỗ cậu ta ngồi đập vào mắt tôi.
“Cậu thích đọc sách à?” tôi hỏi, chỉ vào quyển sách thò ra từ miệng ba lô. Đó
không phải là một quyển giáo trình. Là sách-hẳn-hoi. Một thứ mà tôi nghĩ mình
đã không còn tìm thấy ở lớp người nghiện internet bây giờ. Tôi với tới, lôi
quyển sách đó ra rồi ngồi xuống chỗ đối diện với cậu ta. “Sách gì thế? Đừng nói
là tiểu thuyết khoa học viễn tưởng nhé!”
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Cậu bạn mới quen vừa ngả người ra ghế vừa cười toe toét như thể cậu ta đã
chiến thắng một chuyện gì đó. Quỷ ạ, có lẽ cậu ta thắng thật rồi. Chẳng phải tôi
đã ngồi xuống đây sao?
“Nếu nó hay ho, thì việc nó là sách gì có còn quan trọng không?” cậu ta nói.
Tôi lật lướt qua các trang, không thể đoán được đây có phải một cuốn truyện
lãng mạn hay không. Tôi vốn chết mê chết mệt tiểu thuyết tình cảm và dựa vào
ánh nhìn của cậu bạn đang ngồi trước mặt tôi đây, có lẽ cậu ta cũng thế.
“Thế à?” Tôi vừa hỏi vừa tiếp tục lật giở. “Hay thật hả?”
“Ừ. Cứ cầm lấy mà đọc. Mình vừa nghiền xong nó trong tiết tin học dấy.”
Tôi ngẩng lên nhìn cậu ta. Cậu ta vẫn đang tắm trong hào quang chiến thắng.
Tôi nhét quyển sách vào ba lô của mình rồi cúi xuống khám phá khay đồ ăn.
Trước tiên, tôi kiểm tra hạn sử dụng trên hộp sữa. Nó vẫn dùng được.
“Nếu mình ăn chay thì sao?” Tôi hỏi, nhìn phần ức gà trộn trong đám salad.
“Thế thì bỏ nó lại,” cậu ta đáp trả.
Tôi chộp lấy cái nĩa và xiên một miếng gà cho vào miệng. “Ừm, cậu may
mắn đấy, vì mình không ăn chay.”
Cậu bạn mỉm cười, rồi cũng cầm nĩa lên và bắt đầu ăn.
“Chúng ta liên minh chống lại ai vậy?” Tôi tò mò chuyện này lẫn chuyện tại
sao mình lại được chọn.
Cậu ta liếc quanh, giơ hai tay lên trời và làm một vòng khua về mọi hướng.
“Những kẻ ngớ ngẩn. Bọn hợm hĩnh. Lũ mù quáng hẹp hòi. Đám con gái lẳng
lơ.” Cậu ta hạ tay xuống. Tôi nhận thấy móng tay của cậu ta được sơn đen kịt.
Thấy ánh mắt của tôi, cậu ta bèn nhìn xuống đám móng tay rồi nhăn mặt phân
trần, “Mình sơn móng tay đen vì nó mô tả rõ nhất tâm trạng của mình hôm nay.
Có lẽ sau khi cậu đồng ý tham gia vào nhóm của mình, mình sẽ chuyển sang
màu gì đó vui mắt hơn. Vàng chẳng hạn.”
Tôi lắc đầu. “Mình ghét màu vàng. Cứ giữ màu đen đi, nó hợp với trái tim
cậu mà.”
Cậu bạn bật cười. Tiếng cười chân thành, trong trẻo khiến tôi cũng mỉm cười
theo. Tôi thấy quý... cậu bạn này, dù thậm chí tên cậu ta tôi còn chưa biết.
“Tên cậu là gì?” Tôi hỏi.
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“Breckin. Còn cậu là Sky chứ gì. Ít nhất mình cũng hy vọng thế. Có lẽ mình
nên chắc chắn về nhận dạng của cậu trước khi tiết lộ những chi tiết trong kế
hoạch bạo lực ma quỷ của mình nhằm thống trị cả cái trường này chỉ với liên
minh hai người chúng ta.”
“Mình đúng là Sky. Và cậu không phải lo đâu, cứ xem như cậu chưa thực sự
chia sẻ bất cứ thông tin nào về kế hoạch ma quỷ của cậu hết. Nhưng mình tò mò
làm sao cậu lại biết mình? Mình biết bốn hay năm anh chàng ở trường này và đã
từng ôm ấp tất cả bọn họ. Cậu không nằm trong số đó, vậy tại sao?”
Trong chưa đầy một giây, tôi nhận thấy ánh nhìn giống như thương cảm loé
lên trong mắt cậu ta. May cho cậu ta là nó chỉ lóe lên như ánh chớp.
Breckin nhún vai. “Mình là người mới ở đây. Và nếu cậu chưa suy ra được
gì từ gu thời trang hoàn hảo không chê vào đâu được của mình, mình có thể nói
là mình...” cậu ta cúi về phía trước và khum tay quanh miệng ra chiều bí mật.
“Mình là người Mormon1,” cậu ta thì thào.
Tôi bật cười. “Mình cứ tưởng cậu định nói cậu là gay cơ đấy.”
“Cái đó cũng đúng luôn,” cậu ta phẩy tay. Gập bàn tay lại dưới cằm, cậu cúi
gần thêm vài phân nữa. “Hoàn toàn nghiêm túc đấy, Sky. Hôm nay mình đã để
ý đến cậu trong lớp và rõ ràng cậu cũng là người mới. Sau khi thấy đống tiền
boa đổ ra từ ngăn để đồ của cậu trước tiết thứ tư, rồi chứng kiến sự tỉnh bơ của
cậu, mình đã biết chúng ta có duyên với nhau rồi. Mình nghĩ nếu hợp thành một
đội, chúng ta có thể ngăn chặn ít nhất hai vụ teen tự tử không cần thiết trong
năm nay đấy. Vậy, cậu sẽ nói gì nào? Có muốn trở thành bạn cực-kỳ-tốt của
mình trên thế giới bao la này không hả?”
Tôi cười vang. Sao mà không cười được cơ chứ! “Chắc chắn rồi. Nhưng nếu
cuốn truyện này mà dở tệ, chúng ta sẽ đánh giá lại tình bạn này nhé.”
Ghi chú
1. Người Mormon (hay Mặc Môn) là những người theo Giáo hội Mormon
(Giáo hội các Thánh hữu Ngày sau của Chúa Giêsu Kitô - một giáo hội Kitô lớn
và nổi tiếng nhất trong phong trào Thánh hữu ngày sau). Họ định cư phần lớn ở
tiểu bang Utah, Hoa Kỳ, chủ trương duy trì chế độ đa thê.

Thứ Hai Ngày 27 Tháng 8 Năm 2012
3:35 Chiều
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óa ra Breckin chính là đặc ân ông trời ban cho tôi hôm nay... và cậu đích

thực là người Mormon. Chúng tôi có rất nhiều điểm chung cùng hàng đống thứ
khác người giống nhau - chúng càng làm cho cậu trở nên lôi cuốn hơn. Cậu ấy
cũng là con nuôi, nhưng vẫn giữ mối quan hệ gần gũi với cha mẹ đẻ. Breckin có
hai anh trai không phải làm con nuôi và cũng không bị gay, vì thế cha mẹ cậu
cho rằng cái sự gay của cậu (từ dùng của cậu, không phải của tôi) chứng tỏ cậu
không cùng dòng máu với hai người anh kia. Họ hy vọng rằng tình trạng này sẽ
mất dần sau những lời cầu nguyện và sau khi cậu tốt nghiệp phổ thông, nhưng
cậu ấy khẳng định nó sẽ chỉ ngày càng mạnh mẽ hơn.
Mơ ước của Breckin là ngày nào đó sẽ trở thành một ngôi sao sân khấu kịch
Broadway, nhưng cậu nói mình thiếu khả năng hát hò hay diễn xuất, vì thế cậu
ấy đành dằn lòng theo học một trường về kinh doanh. Tôi nói với cậu ấy mình
mong được học chuyên về viết lách và chỉ ngồi đó trong chiếc quần yoga,
không làm gì cả ngoài viết truyện và ăn kem hàng ngày. Cậu ấy hỏi tôi muốn
viết về thể loại nào. Tôi đáp, “Chẳng quan trọng, miễn là nó hay, đúng không?”
Có lẽ câu nói ấy đã gắn kết định mệnh chúng tôi lại với nhau.
Giờ thì tôi đang trên đường về nhà, nghĩ xem nên đến gặp Six để kể lể cho
nó tất cả những chuyện ngọt ngào cay đắng trong ngày đầu đi học của mình hay
nên tới cửa hàng tạp hóa để mua ít caffeine trước cuộc chạy bộ thường nhật.
Caffeine đã thắng, bất chấp sự thật rằng tình cảm của tôi dành cho Six có lớn
lao hơn tí chút.
Phần đóng góp tối thiểu của tôi cho gia đình là hàng tuần đi mua sắm ở cửa
hàng tạp hóa. Mọi đồ ăn trong nhà tôi đều không đường, ít năng lượng và ít
hương vị vì kiểu ăn chay khác thường của mẹ Karen. Thế nên tôi thực sự thích
đi mua sắm trong cửa hàng tạp hóa. Tôi chộp lấy một lốc sáu lên soda cùng một
túi Snickers loại to nhất rồi ném chúng vào xe đẩy. Tôi có một nơi tuyệt hảo để
cất giấu những thứ bí mật trong phòng ngủ của mình. Hầu hết các bạn trẻ cất
giấu xì gà và thuốc lá còn tôi thì giấu đồ ngọt.
Đến quầy thanh toán, tôi nhận ra đứa đang tính tiền học cùng lớp tiếng Anh
với mình. Tên nó là Shayna, tôi nhớ chắc chắn thế, nhưng thẻ của nó lại ghi tên
là Shayla. Shayna/Shayla có mọi thứ tôi mơ ước. Cao ráo, mái tóc vàng rực như
ánh mặt trời và vô cùng khêu gợi. Biết đâu một ngày đẹp trời nào đó tôi sẽ đạt
tới chiều cao một mét sáu hai và mái tóc nâu sẫm buồn tẻ của tôi sẽ được cắt tỉa
- thậm chí nhuộm highlight chút đỉnh nữa. Giữ được những lọn highlight đó sẽ
phiền toái kinh khủng, căn cứ vào lượng tóc tôi hiện có. Nó dài quá vai tôi mười
lăm phân, nhưng khí hậu ẩm ướt của phương Nam khiến tôi thường xuyên buộc
túm nó lên.
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“Cậu học cùng lớp Khoa học với mình thì phải?” Shayna/Shayla cất tiếng
hỏi.
“Tiếng Anh,” tôi chỉnh lại.
Con bé bắn cho tôi một ánh nhìn chiếu cố. “Mình đang học nói tiếng Anh1
còn gì,” nó vặn lại. “Mình nói cậu học cùng lớp Khoa học với mình thì phải?”
Ôi, chết mất tôi. Có lẽ tôi không muốn mình vàng hoe tới cỡ này.
“Không,” tôi nói. “Ý mình là ‘Mình không học cùng lớp khoa học với cậu’,
mà học cùng lớp Tiếng Anh.”
Con bé nhìn tôi ngây ra trong một giây, sau đó phá ra cười. “Ồ.” Nhận thức
bừng lên trên mặt nó. Nó nhìn màn hình trước mặt và đọc số tiền tôi phải trả.
Tôi thò tay vào ba lô lấy ra thẻ tín dụng, hy vọng có thể nhanh chóng thoát khỏi
cuộc hội thoại không được thú vị lắm này.
“Ôi, Chúa lòng lành,” Shayna/Shayla khẽ thốt lên. “Nhìn xem ai quay lại
kìa.”
Tôi liếc nhìn lên và thấy nó đang nhìn chằm chằm vào ai đó phía sau tôi
trong một hàng người chờ thanh toán khác.
Không, tôi phải đính chính lại. Nó đang nhìn kiểu thèm nhỏ dãi vào ai đó
phía sau tôi trong hàng người chờ thanh toán.
“Chào, Holder,” nó cất giọng nói đầy khêu gợi về phía cậu ta, phô ra nụ cười
rạng rỡ.
Có phải nó vừa nháy mắt không nhỉ? Tôi khá chắc là nó vừa nháy mắt. Tôi
thực sự đã nghĩ trò này chỉ trong phim hoạt hình.
Tôi liếc về phía sau để xem Holder là ai mà có thể cuốn phăng đi mọi biểu
hiện giống như lòng tự trọng mà Shayna/Shayla có thể có. Cậu ta ngẩng lên và
gật đầu đáp lại, dường như không quan tâm lắm.
“Chào...” Cậu ta liếc nhanh thẻ tên của nó “Shayla”. Rồi cậu ta hướng sự chú
ý trở lại người thu ngân bên phía mình.
Có phải cậu ta đang lờ nó đi không nhỉ? Một trong những cô gái xinh đẹp
nhất trường đang đưa ra lời mời mọc công khai, thế mà cậu ta lại hành động như
thể đó là một sự phiền hà? Cậu ta có còn là con người không vậy? Lũ con trai
tôi biết chả bao giờ phản ứng như thế.
Cô nàng hầm hừ. “Là Shayna chứ,” cô bạn nói, tỏ ra bực bội vì cậu ta chẳng
biết tên mình. Tôi quay trở lại phía Shayna và quẹt thẻ qua máy.
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“Xin lỗi,” cậu ta nói. “Nhưng cậu biết thẻ tên của cậu ghi Shayla đúng
không?”
Cô nàng cúi nhìn xuống ngực và kéo tấm thẻ tên lên để đọc dòng chữ. “Hừ,”
nó nói, nhíu mày lại như thể chìm sâu trong suy nghĩ, mà tôi thì rất nghi ngờ
chiều sâu của suy nghĩ ấy.
“Cậu quay về từ khi nào thế?” Nó hỏi Holder, lờ tịt tôi đi. Tôi vừa quẹt thẻ
xong, chắc chắn cần làm gì đó nữa để hoàn tất thủ tục thanh toán, nhưng cô
nàng lại có vẻ đang quá bận rộn lên kế hoạch cho đám cưới trong mơ với anh
chàng này nên chẳng thể nhớ ra mình còn có khách hàng.
“Tuần trước.” Cậu ta đáp cụt lủn.
“Vậy là họ sẽ để cậu trở lại trường?” Shayna hỏi.
Từ chỗ đang đứng, tôi có thể nghe thấy cậu ta thở dài.
“Chẳng quan trọng,” cậu ta nói đều đều. “Tôi không định quay lại.”
Câu trả lời cuối cùng của cậu ta lập tức khiến Shayna nhụt chí. Cô nàng đảo
mắt và hướng sự chú ý trở lại tôi. “Thật xấu hổ khi thân hình thì như thế mà não
lại ngắn,” nó thì thầm.
Sự mỉa mai trong câu nói đó chả ảnh hưởng gì tới tôi.
Khi cô nàng cuối cùng cũng bắt đầu bấm số trên quầy để hoàn tất quá trình
giao dịch, tôi nhân lúc nó xao lãng để liếc ra phía sau. Tôi tò mò muốn nhìn lại
anh chàng dường như đang nổi cáu với cô nàng chân dài tóc vàng hoe này. Cậu
ta đang nhìn vào trong ví, cười về điều gì đó mà người thu ngân vừa nói. Ngay
khi mắt tiếp cận được cậu ta, tôi lập tức nhận ra ba điều:
1. Cậu ta có hàm răng trắng bóng hoàn hảo đến ngạc nhiên ẩn sau điệu cười
cong môi đầy quyến rũ.
2. Lúm đồng tiền vẽ một đường rãnh giữa khóe môi và đôi má khi cậu ta
mỉm cười.
3. Tôi dám chắc mình đang bốc hoả.
Hoặc là bị kiến bò trong bụng.
Hoặc có lẽ phát ốm với virus tấn công dạ dày.
Cảm giác này quá lạ lùng, tôi không chắc nó là gì nữa. Tôi không thể nói anh
chàng này có điều gì quá khác biệt để gợi lên phản ứng sinh học tôi chưa bao
giờ cảm thấy khi đứng trước người khác giới như thế. Tuy nhiên, tôi cũng
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không chắc mình từng thấy chàng nào có vẻ ngoài đáng kinh ngạc như chàng
này chưa. Cậu ta rất đẹp không phải theo kiểu bảnh bao xinh trai. Cũng không
phải kiểu đàn ông rắn rỏi. Mà là một sự hòa trộn hoàn hảo giữa hai thứ ấy.
Không quá cao to, nhưng cũng không nhỏ bé. Không quá thô ráp, không quá
hoàn mỹ. Cậu ta mặc quần jean và áo sơ mi trắng, không có gì đặc biệt. Tóc cậu
ta trông như thể hôm nay vẫn chưa được chải và có lẽ cũng không được cắt tỉa
kỹ càng, giống như tôi. Tóc mái khá dài khiến cậu ta phải gạt nó ra khỏi mắt khi
ngẩng lên và bắt gặp tôi đang ngây người nhìn chằm chằm.
Khỉ thật.
Thường thì khi hai ánh mắt gặp nhau tôi sẽ chuyển hướng nhìn đi chỗ khác
ngay, nhưng cách cậu ta phản ứng khi thấy tôi có điều gì đó kỳ lạ, khiến ánh
nhìn của tôi vẫn giữ nguyên.
Nụ cười của cậu ta nhạt dần, đầu hất lên. Vẻ băn khoăn dò hỏi lạc vào đôi
mắt, cậu ta chậm rãi lắc đầu, vừa như không tin vừa như... căm ghét. Tôi không
thể đoán định được, nhưng đó rõ ràng không phải một phản ứng dễ chịu. Tôi
liếc quanh, hy vọng mình không phải đích đến của sự khó chịu này. Khi tôi
quay lại nhìn cậu ta, cậu ta vẫn đứng nhìn không chớp mắt.
Vào tôi.
Tôi bối rối, nói thế là còn nhẹ, vì thế tôi vội vã quay đi và đối mặt với Shayla
lần nữa. Hay là Shayna. Mặc xác tên nó là cái quái gì. Tôi cần phải lấy lại khả
năng chịu đựng. Bằng cách nào đó, chỉ trong sáu mươi giây, chàng trai này dã
khiến tôi choáng váng, rồi lại làm tôi khiếp hãi. Thứ phản ứng lẫn lộn này
không tốt cho cơ thể vốn đang thiếu caffeine nghiêm trọng của tôi. Thà cậu ta
cứ nhìn tôi với ánh mắt dửng dưng lãnh đạm như đã nhìn Shayna/Shayla, còn
hơn là với ánh mắt này. Tôi chộp lấy tờ biên lai từ cô nàng kia rồi nhét vào túi.
“Này.” Giọng cậu ta trầm trầm, mang vẻ đòi hỏi, ngay lập tức khiến hơi thở
tôi ngưng lại. Tôi không biết cậu ta đang nói với cô nàng này hay với tôi, vì thế
tôi luồn tay vào quai mấy túi đồ, hy vọng mình sẽ kịp mang chúng ra xe trước
khi cậu ta thanh toán xong.
“Mình nghĩ cậu ta đang nói với cậu đấy,” Shayna nói. Tôi túm lấy túi dồ
cuối cùng rồi lờ nó đi, bước nhanh hết sức có thể về phía cửa ra.
Khi đã tới được xe, tôi vừa thở phào một hơi dài vừa mở cửa sau để tống
đống đồ vào trong. Mình đang gặp chuyện khỉ gió gì thế này?
Một chàng đẹp trai cố bắt chuyện với tôi và tôi bỏ chạy ư? Tôi thường không
đến nỗi bất an đến thế với bọn con trai. Thậm chí tôi còn hết sức tự tin nữa là
khác. Vậy mà tôi đã bỏ chạy khi lần đầu tiên trong đời thực sự cảm thấy rung
động.
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Six sẽ giết tôi mất.
Nhưng ánh mắt ấy. Cách cậu ta nhìn tôi có điều gì quá ư phiền toái. Nó
khiến tôi vừa khó chịu, vừa lúng túng, lại có phần hãnh diện. Tôi không quen
trải qua những phản ứng kiểu này, chưa một lần trong dời.
“Này.”
Tôi đông cứng người. Giọng cậu ta, không nghi ngờ gì nữa, đang hướng
thẳng đến tôi.
Tôi vẫn không thể phân biệt được hội chứng kiến bò trong bụng và virus dạ
dày, nhưng dù là gì thì tôi cũng không thích cách giọng nói đó xuyên thẳng vào
người mình. Tôi cứng người và chầm chậm quay lại, thình lình nhận ra mình
chẳng còn chút tự tin nào như trong quá khứ để mà trông cậy nữa.
Cậu ta xách hai túi đồ bên mình bằng một tay, tay kia xoa xoa sau gáy. Tôi
thực sự ước sao trời vẫn mưa gió dầm dề để cậu ta không thể đứng đó vào lúc
này. Cậu ta đưa ánh mắt về phía tôi. Ánh nhìn khinh thường ở trong cửa hàng
giờ được thay thế bằng một nụ cười nửa miệng hơi gượng ép nếu xét đến tình
trạng không thoải mái lắm giữa chúng tôi hiện tại. Khi tôi nhìn thấy cậu ta rõ
hơn, rõ ràng nhưng triệu chứng đột ngột ở dạ dày tôi chẳng liên quan tí nào đến
virus cả.
Chỉ là vì cậu ta mà thôi.
Mọi thứ về cậu ta, từ mái tóc đen bù xù, đôi mắt xanh hoang dại, tới cái...
lúm đồng tiền đó, và đôi cánh tay lực lưỡng, tất cả khiến tôi chỉ muốn với tới và
chạm vào.
Chạm vào ư? Thiệt tình, phải không vậy Sky? Bình tĩnh lại xem nào!
Mọi thứ ở cậu ta đều khiến phổi tôi yếu đi, còn tim thì đập cuồng. Tôi cảm
giác nếu cậu ta mỉm cười với tôi như kiểu Grayson cố cười với tôi, thì quần lót
của tôi sẽ được vứt đi trong thời gian kỷ lục mất.
Khi mắt tôi nhìn trở lại vào mắt cậu ta, cậu ta buông tay khỏi cổ và chuyển
túi đồ sang tay trái.
“Mình là Holder,” vừa nói cậu ta vừa giơ tay ra cho tôi.
Tôi nhìn xuống bàn tay ấy, rồi lùi lại một bước chứ không bắt nó. Toàn bộ
tình huống này quá ư kỳ lạ để tôi có thể tin tưởng cậu ta cùng với lời giới thiệu
vẻ như vô hại kia. Có lẽ nếu lúc ở trong cửa hàng cậu ta không xuyên thủng tôi
bằng ánh nhìn chằm chằm gay gắt đó, thì tôi đã xúc động hơn trước thân hình
hoàn hảo này rồi.
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“Cậu muốn gì?” Tôi cẩn trọng nhìn vào mắt cậu ta, nghi ngờ hơn là kinh
ngạc.
Lúm đồng tiền của Holder lại xuất hiện cùng một nụ cười vội vã. Cậu ta lắc
đầu, sau đó lại quay đi. “Ừm,” cậu ta nói, vẻ bồn chồn lắp bắp chẳng phù hợp
chút nào với phong thái chí ít cũng là tự tin kia. Mắt cậu ta phóng quanh bãi đỗ
xe như thể để tìm một lối thoát, rồi cậu ta thở dài trước khi nhìn vào mắt tôi lần
nữa. Chuỗi phản ứng này làm tôi bối rối tột cùng. Cậu ta gần như đã căm ghét
sự hiện diện của tôi, thế mà một phút sau lại đuổi theo tôi. Tôi luôn khá giỏi
trong việc đoán định người khác, nhưng nếu phải đưa ra một giả định về Holder
dựa trên hành động của cậu ta chỉ trong hai phút trở lại dây, tôi sẽ nói rằng cậu
ta đang bị chứng tâm thần phân liệt. Sự chuyển biến thình lình giữa khiếm nhã
sỗ sàng và sốt sắng đeo đuổi của cậu ta thật khiến tôi muốn phát điên.
“Có thể điều này nghe rất ngớ ngẩn,” Holder nói, “nhưng trông cậu quen
lắm. Cậu có phiền nếu mình muốn hỏi tên không?”
Nỗi thất vọng ập đến ngay khi câu nói làm quen ấy thoát khỏi môi cậu ta.
Cậu ta cũng giống những gã kia thôi. Bạn biết đấy. Những gã đẹp đến khó tin những kẻ có thể có bất cứ ai, vào bất cứ lúc nào, ở bất cứ nơi đâu và họ biết điều
đó. Những gã mà tất cả những gì họ phải làm là phô ra nụ cười nửa miệng hay
chiếc lúm đồng tiền quyến rũ rói hỏi tên một cô nàng và khiến cô ta tan chảy
cho đến khi quỳ mọp xuống trước mặt họ. Những gã mà tối thứ Bảy tuần nào
cũng trèo ra trèo vào qua các khung cửa sổ.
Thật thất vọng quá chừng. Tôi đảo mắt rồi với ra sau kéo tay nắm cửa xe.
“Tôi có bạn trai rồi,” tôi nói dối, sau đó xoay người mở cửa chui vào trong xe.
Cánh cửa xe không lay chuyển khi tôi định đóng nó lại. Ngẩng lên tôi thấy bàn
tay Holder đang nắm chặt phía trên cửa xe, giữ nó mở ra. Một sự tuyệt vọng đến
khắc nghiệt trong mắt cậu ca khiến hai cánh tay tôi rung lên ớn lạnh.
Cậu ta nhìn tôi và tôi bị ớn lạnh ư? Tôi là ai vậy chứ?
“Tên cậu. Mình chỉ cần thế thôi.”
Tôi cân nhắc xem có nên giải thích với cậu ta rằng tên tôi chẳng giúp ích
được gì cho nỗ lực đeo bám này hay không. Tôi hẳn phải là đứa con gái mười
bảy tuổi duy nhất còn lại ở nước Mỹ chẳng bao giờ thò mặt lên mạng. Vẫn nắm
chặt tay nắm cửa xe, tôi phóng ra một ánh nhìn trừng trừng cảnh báo. “Cậu
không phiền chứ?” Giọng tôi sắc lạnh. Tôi đưa mắt tới bàn tay đang giữ cánh
cửa xe mình và lướt nhìn từ bàn tay ấy đến một dòng chữ nhỏ được xăm ở cánh
tay cậu ta.
Vô vọng.
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Tôi không thể nén nổi tiếng cười trong bụng. Rõ ràng hôm nay tôi đã bị quả
báo. Rốt cuộc tôi đã tìm được một anh chàng mà tôi cảm thấy rung động, vậy
mà cậu ta lại là một học sinh bỏ học giữa chừng, lại còn xăm lên mình hai chữ
vô vọng.
Giờ thì tôi nổi cáu. Tôi kéo cánh cửa thêm lần nữa, nhưng cậu ta vẫn không
chịu nhúc nhích.
“Tên cậu. Làm ơn đi.”
Thật lạ lùng, ánh nhìn tuyệt vọng trong đôi mắt Holder khi cậu ta nói làm ơn
đã khơi dậy một phản ứng thương cảm đáng kinh ngạc trong tôi.
“Sky,” tôi đột ngột nói, bất ngờ động lòng trắc ẩn trước nỗi đau rõ ràng ẩn
sau đôi mắt xanh thẳm của cậu ta. Việc dễ dàng nhượng bộ yêu cầu của anh
chàng này chỉ vì một ánh nhìn khiến tôi thất vọng về bản thân ghê gớm. Tôi
quên cái cửa xe đi và quay kính lên.
“Sky,” Holder nhắc lại với chính mình. Cân nhắc trong một giây, rồi cậu ta
lắc đầu như thể tôi vừa đưa cho cậu ta câu trả lời sai. “Cậu chắc chứ?” Cậu ta
hất đầu về phía tôi.
Tôi có chắc không ư? Cậu bạn này nghĩ tôi là cô nàng Shayna/Shayla kia và
thậm chí không biết cả tên mình sao? Tôi đảo mắt và tựa mình trên ghế ngồi, lôi
ra chứng minh thư trong túi rồi chìa nó trước mặt cậu ta.
“Chắc chắn tôi biết tên của chính mình.” Tôi chuẩn bị thu tấm chứng minh
thư về thì cậu ta bỗng buông cửa xe ra để chộp lấy nó, cầm lại gần hơn để săm
soi. Sau khi nghiên cứu nó mấy giây, cậu ta giơ nó ra trả lại cho tôi.
“Xin lỗi.” Cậu ta bước vài bước cách xa khỏi xe tôi. “Mình nhầm.”
Vẻ mặt Holder giờ được che phủ bởi nỗi khắc nghiệt, cậu ta nhìn tôi nhét
chứng minh thư vào túi. Nhìn chằm chằm cậu ta trong một giây, tôi chờ đợi
động thái gì đó nữa, nhưng chỉ có quai hàm của cậu ta là nhúc nhích trong lúc
tôi thắt dây an toàn.
Gã trai này từ bỏ chuyện mời tôi đi chơi một cách dễ dàng thế sao? Thực sự
là thế sao? Tôi đặt ngón tay vào tay nắm của xe, chờ cậu ta giữ cánh cửa lại lần
nữa để thốt ra thêm một câu mời mọc ngớ ngẩn nào đó. Khi chuyện đó không
xảy ra và cậu ta lùi lại thậm chí còn xa hơn khi tôi đóng cửa xe, một nỗi sợ hãi
thiêu đốt tôi. Nếu cậu ta không bám theo tôi để mời tôi đi chơi, thì cất cả chuyện
này là thế quái nào?
Holder lùa ngón tay qua tóc và lẩm bẩm gì đó với chính mình, nhưng tôi
không thể nghe thấy qua lớp cửa đã đóng kín. Tôi lùi xe và liếc về phía cậu ta.
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Cậu ta vẫn đứng đó, bất động, nhìn tôi chằm chằm. Cho xe chạy thẳng về hướng
ngược lại, tôi điều chỉnh gương chiếu hậu để nhìn cậu ta lần cuối trước khi ra
khỏi bãi đỗ. Cậu ta bắt đầu quay góc bước đi, rồi nện nắm tay đánh sầm vào mui
một chiếc xe cạnh đó.
Hay rồi, Sky. Cậu ta nóng tính đấy chứ.
Ghi chú
1. Sky nói “Engish” hàm nghĩa tiết Tiếng Anh, nhưng Shayna lại tưởng Sky

bảo mình hãy nói bằng tiếng Anh đi.
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