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T

ôi mở mắt, nhưng đến khi đếm xong bảy mươi sáu ngôi sao mới nhấc

người ra khỏi giường, tung chăn để mặc vào bộ đồ chạy. Khi trèo qua cửa sổ
phòng ngủ, tôi khựng lại.
Cậu ấy đang đứng bên đường, lưng quay về phía tôi. Hai tay ôm lấy đầu,
những múi cơ lưng chuyển động theo từng nhịp thở nặng nhọc. Cậu ấy đang
trên đường chạy, tôi không chắc cậu ấy đang đợi tôi hay chỉ tình cờ dừng lại lấy
hơi, nên tôi ở yên phía ngoài cửa sổ, hy vọng cậu ấy sẽ chạy tiếp.
Nhưng cậu ấy vẫn đứng đó.
Sau vài phút, cuối cùng tôi cũng lấy đủ khí thế để bước ra sân trước. Nghe
tiếng chân của tôi, Holder quay lại. Tôi ngừng bước khi mắt chúng tôi gặp nhau
và đứng nhìn chằm chằm cậu ấy. Tôi không trừng mắt hay nhíu mày, chắc chắn
cũng không mỉm cười. Tôi chỉ đứng nhìn.
Ánh mắt Holder không giống mọi khi, tôi chỉ có thể dùng một từ để miêu tả
nó: hối tiếc. Nhưng cậu ấy không nói gì, có nghĩa cậu ấy sẽ không xin lỗi, có
nghĩa tôi không có thời gian để cố đoán định cậu ấy lúc này. Tôi chỉ cần chạy.
Tôi bước qua cậu ấy lên vỉa hè, rồi bắt đầu chạy. Sau vài bước chân, tôi nghe
thấy cậu ấy chạy theo sau, nhưng mắt tôi vẫn tập trung về phía trước. Cậu ấy
không chạy lên cùng - tôi cũng cố tình không giảm tốc độ vì muốn cậu ấy phải ở
sau mình. Có lúc tôi chạy nhanh dần, đến mức hết tốc lực, nhưng cậu ấy vẫn giữ
nguyên khoảng cách vài bước chân ngay sau tôi. Khi tới một chỗ mà tôi vẫn lấy
làm mốc vòng lại, tôi cố tình không nhìn vào cậu ấy. Tôi vòng lại, chạy qua cậu
ấy rồi hướng về nhà, toàn bộ nửa quãng đường này cũng y như quãng trước. Im
lặng.
Còn chưa đầy hai dãy nhà nữa là về đến, tôi bỗng thấy tức giận vì Holder đột
nhiên xuất hiện hôm nay, thậm chí còn tức hơn khi cậu ấy vẫn chẳng xin lỗi gì.
Tôi bắt đầu guồng chân chạy nhanh hơn, chắc phải nhanh hơn bất cứ lần chạy
nào trước đó, nhưng cậu ấy vẫn tiếp tục bắt kịp. Tôi lại càng điên hơn, vì thế khi
rẽ về phố nhà mình, tôi tiếp tục tăng tốc chạy nhanh hết mức có thể. Dường như
thế vẫn chưa đủ nhanh, vì cậu ấy vẫn theo sát. Đầu gối như rời ra, tôi đã ráng tới
www.vuilen.com

122

Tác Giả: Colleen Hoover

Người Dịch: Lạc Anh

LẠC MẤT VÀ HY VỌNG

mức không thở nổi, nhưng chỉ còn hơn hai mươi bước nữa là tôi tới được cửa sổ
phòng mình.
Tôi chỉ chạy được thêm mười bước.
Ngay khi giày chạm vào nền cỏ, tôi sụp xuống trên hai chân hai tay rồi hít
thở vài hơi thật sâu. Chưa lần nào, kể cả lần chạy bốn dặm đường, sức lực tôi lại
bị rút cạn đến mức này. Tôi nằm lăn ra thảm cỏ vẫn còn ướt sương, nhưng lại
khiến da thịt tôi khoan khoái. Mắt nhắm lại, tôi thở hổn hển, to đến nỗi mãi tôi
mới nghe được tiếng thở của Holder ngay cạnh mình. Tôi biết cậu ấy đang nằm
kế bên. Hai chúng tôi đều nằm yên, thở dốc, khiến tôi chợt nhớ về mấy đêm
trước khi chúng tôi cũng nằm như thế trên giường, tĩnh trí lại sau những gì cậu
ấy làm với tôi. Có lẽ Holder cũng đang nhớ đến chuyện đó, vì tôi lờ mờ cảm
thấy ngón út của cậu ấy với sang lồng vào ngón út của tôi. Nhưng lần này khi
cậu ấy làm thế, tôi không mỉm cười. Tôi rụt tay về.
Tôi giật tay ra, nhổm dậy và đứng lên. Bước nốt mười bước về phía nhà, tôi
trèo vào phòng rồi đóng cửa sổ lại.

Thứ Sáu Ngày 28 Tháng 9 Năm 2012
12:05 Trưa

Đ

ã gần bốn tuần trôi qua. Holder không một lần đến chạy cùng tôi, cũng

không một lần xin lỗi. Cậu ấy không ngồi cạnh tôi trong lớp hay trong quán ăn,
không gửi cho tôi những tin nhắn dìm hàng, cũng không xuất hiện như một con
người khác vào dịp cuối tuần. Điều duy nhất cậu ấy làm, ít nhất tôi nghĩ cậu
làm, là gỡ những mẩu giấy nhắn rủa xả khỏi tủ đồ của tôi. Chúng luôn bị vo
viên, nằm trên hành lang dưới chân tôi.
Tôi tiếp tục tồn tại, cậu ấy cũng tiếp tục tồn tại, nhưng chúng tôi không tồn
tại cùng nhau. Ngày tháng vẫn tiếp tục trôi đi bất kể tôi tồn tại với ai. Và những
tháng ngày chắn giữa hiện tại và dịp cuối tuần bên Holder dạo ấy càng dài thêm,
tôi càng chìm đắm trong mớ thắc mắc chất chồng mà tôi quá ngoan cố để cất
lời.
Tôi muốn biết điều gì đã khiến Holder phản ứng như thế ngày hôm đó. Tôi
muốn biết tại sao cậu ấy không đơn giản cho qua mà lại giận dữ bỏ đi như vậy.
Tôi muốn biết tại sao cậu ấy không xin lỗi, vì hầu như chắc chắn tôi đã cho cậu
ít nhất thêm một cơ hội. Những gì cậu ấy làm thật điên rồ, lạ lùng, và hơi độc
đoán nữa, nhưng nếu đặt nó lên cán cân so với những gì tuyệt vời ở cậu, tôi biết
nó không thể sánh bằng.
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Breckin không còn cố gắng phân tích tình hình nữa, vì thế tôi cũng giả vờ bỏ
qua. Nhưng tôi vẫn băn khoăn, điều khiến tôi mòn mỏi nhất là chuyện mọi thứ
xảy ra giữa chúng tôi bắt đầu có vẻ siêu thực, tất cả tựa hồ một giấc mơ. Tôi
thấy bản thân mình thường tự hỏi rằng liệu cuối tuần đó có thực sự xảy ra
không, hay chỉ là một ký ức vô căn cứ khác của tôi, hoàn toàn chẳng phải thực.
Suốt cả tháng, điều thường trực hàng đầu trong tâm trí tôi hơn bất cứ điều gì
khác (tôi biết nghe có vẻ rất lâm ly) là tôi chưa bao giờ được hôn Holder. Tôi
muốn hôn cậu ấy đến cháy lòng cháy dạ, đến nỗi biết rằng mình sẽ không được
trải nghiệm chuyện đó nữa khiến lồng ngực tôi như có một lỗ hổng sâu hoắm
khổng lồ. Sự dễ chịu khi chúng tôi tương tác, cách cậu ấy chạm vào tôi thật hiển
nhiên, những nụ hôn cậu ấy đặt lên tóc tôi... chúng là những mảnh nhỏ của một
thứ gì đó lớn lao hơn rất nhiều. Thứ gì đó đủ lớn đến mức, dù chúng tôi chưa
bao giờ hôn nhau, vẫn khiến tôi nhận ra phần nào về cậu ấy. Phần nào đó về sự
tôn trọng. Cậu ấy xem chuyện đang nảy nở giữa chúng tôi như một sự sai lầm,
điều đó thật đau đớn. Bởi vì tôi biết cậu ấy đã cảm nhận được. Tôi biết. Và nếu
cậu ấy cũng cảm thấy như tôi, thì chắc chắn cậu ấy vẫn còn cảm thấy như thế.
Tim tôi không tan nát, tôi vẫn chưa phải nhỏ một giọt nước mắt nào sau toàn
bộ tình huống này. Tôi không thể đau lòng, vì may mắn thay, tôi vẫn chưa trao
phần tâm hồn đó cho cậu ấy. Nhưng tôi không quá hãnh diện để thừa nhận mình
cũng hơi buồn, tôi biết cần phải có thời gian vì tôi thực sự, thực sự thích cậu ấy.
Vậy đấy, tôi vẫn ổn. Tôi chỉ hơi buồn, hoàn toàn bối rối, nhưng vẫn ổn.
“Gì thế?” Tôi hỏi Breckin, mắt nhìn xuống bàn. Cậu ta vừa đặt một hộp
trước mặt tôi. Một hộp được bọc rất đẹp.
“Chỉ là một lời nhắc nhở nho nhỏ thôi.”
Tôi ngẩng lên nhìn cậu ta dò hỏi. “Nhắc nhở cái gì?”
Breckin cười, đẩy chiếc hộp lại gần tôi. “Nhắc rằng mai là sinh nhật cậu. Giờ
thì mở nó đi.”
Tôi thở dài và đảo mắt, rồi đẩy nó sang một bên. “Mình đã mong là cậu quên
rồi cơ đấy.”
Cậu bạn chộp lấy hộp quà và đẩy nó lại trước mặt tôi. “Mở món quà chết tiệt
này ra, Sky. Mình biết cậu ghét nhận quà, nhưng mình lại thích tặng quà, vì thế
hãy thôi làm một cô ả sầu não đi và mở nó ra, sung sướng với nó rồi ôm mình
cảm ơn mình đi.”
Tôi chùng vai xuống. Đẩy chiếc khay trống sang một bên, tôi kéo chiếc hộp
lại gần mình. “Cậu bọc quà giỏi đấy,” tôi nói, gỡ chiếc nơ, xé giấy bọc một đầu
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hộp ra. Tôi nhìn xuống bức hình in trên thân hộp rồi nhướng mày. “Cậu tặng
mình một chiếc ti vi đấy à?”
Breckin cười ngất và lắc đầu, sau đó cầm chiếc hộp lên. “Không phải ti vi,
ngố ạ. Đó là một máy đọc sách điện tử.”
“Ồ,” tôi nói. Tôi chẳng biết máy đọc sách điện tử là gì, nhưng khá chắc rằng
mình không được phép có một cái. Tôi chỉ việc chấp nhận nó như chấp nhận
chiếc điện thoại của Six, nhưng thứ này quá to để có thể giấu trong túi quần.
“Cậu đang đùa hử?” Breckin cúi về phía tôi. “Cậu không biết máy đọc sách
là gì ư?”
Tôi nhún vai. “Với mình thì nó vẫn giống một cái ti vi bé xíu thôi.”
Cậu ta cười thậm chí còn to hơn, mở hộp lôi chiếc máy ra. Cậu ta bật nó lên
đưa cho tôi. “Đây là một thiết bị điện tử có thể lưu trữ nhiều sách hơn cả số sách
cậu đọc suốt đời.” Cậu ta ấn một nút. Màn hình máy sáng lên, cậu ta lướt ngón
tay qua đó, chạm vào mấy chỗ cho đến khi toàn màn hình sáng lên với hàng tá
ảnh bìa sách nhỏ. Tôi chạm vào ảnh một bìa, màn hình thay đổi - bìa cuốn sách
đã choán toàn bộ màn hình. Breckin lướt ngón tay qua, trang sách thực sự được
lật giở, tôi đang nhìn chằm chằm vào chương đầu tiên.
Tôi lập tức bắt đầu lướt ngón tay qua màn hình và quan sát khi mỗi trang
sách được lật giở tuần tự thật dễ dàng. Đây chắc chắn là thứ thú vị nhất trên đời
tôi từng nhìn thấy. Tôi, chạm vào nhiều nút khác, vào nhiều quyển sách nữa,
lướt qua các chương truyện và thật thà nghĩ rằng chắc mình chẳng bao giờ có
thể nhìn thấy một phát minh đẹp đẽ, thiết thực hơn.
“Ôi,” tôi thì thầm, dán mắt vào chiếc máy, hy vọng cậu ta đang không chơi
một trò đùa độc ác với mình, bởi nếu cậu ta mà giằng lại chiếc máy này thì hẳn
tôi sẽ chạy biến.
“Cậu thích nó không?” Breckin hỏi đầy hãnh diện. “Mình đã tải về khoảng
hơn hai trăm cuốn sách miễn phí, cậu có thể vui vẻ một thời gian rồi nhé.”
Tôi ngẩng lên nhìn cậu bạn đang cười ngoác miệng đến tận mang tai. Đặt
chiếc máy xuống bàn, tôi lao về phía trước ôm chặt lấy cổ Breckin. Đây là món
quà tuyệt vời nhất tôi từng được nhận, tôi mỉm cười, ôm bạn thật chặt, hoàn
toàn không quan tâm đến chuyện mình từng kinh hãi khi nhận quà đến thế nào.
Breckin ôm đáp lại, hôn lên má tôi. Khi buông cổ cậu ta ra và mở mắt, tôi vô
tình liếc về phía chiếc bàn vẫn tránh nhìn suốt gần bốn tuần qua.
Holder đã quay lại trên ghế, đang nhìn hai đứa tôi. Cậu ấy đang mỉm cười.
Đó không phải nụ cười giận dữ, quyến rũ hay khiến người khác rùng mình. Nó
là nụ cười tràn đầy yêu mến, ngay khi nhìn thấy nó, từng đợt sóng buồn bã ào
lên từ đáy lòng tôi. Tôi rời mắt khỏi cậu ấy để trở lại nhìn Breckin.
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Tôi ngồi xuống, cầm chiếc máy lên. “Cậu biết đấy, Breckin. Cậu thực sự vĩ
đại kinh khủng.”
Cậu bạn mỉm cười, nháy mắt với tôi. “Chính là con người Mormon trong
mình đấy. Bọn mình là những người đáng ngưỡng mộ mà!”
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