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C

hẳng biết Holder đã làm thế nào, nhưng tôi hoàn toàn tha thứ cho cậu ấy,

trở nên si mê cậu ấy và giờ đây không thể nào ngừng hôn cậu ấy, tất cả chỉ
trong vòng mười lăm phút. Chàng trai này thật có tài ăn nói. Tôi không còn để ý
chuyện cậu ấy phải mất rất nhiều thời gian mới nghĩ ra được những từ đó nữa.
Cậu ấy rời môi tôi và mỉm cười, đưa tay túm lấy eo tôi.
“Vậy cậu muốn làm gì trong ngày sinh nhật nào?” Vừa hỏi cậu ấy vừa kéo
tôi xuống khỏi quầy bếp. Cậu ấy hôn nhanh lên miệng tôi rồi quay trở lại phòng
khách, ví và chìa khóa của cậu ấy đang nằm trên bàn.
“Chúng ta không phải làm gì đâu. Mình không muốn cậu phải mua vui cho
mình chỉ vì hôm nay là sinh nhật mình.”
Holder thả chìa khóa vào túi quần và ngẩng lên nhìn tôi. Miệng ẩn giấu một
nụ cười bí hiểm, còn mắt dán chặt lấy tôi.
“Sao thế?” Tôi hỏi. “Trông cậu đáng nghi lắm.”
Cậu ấy cười phá lên rồi nhún vai. “Vừa nãy mình đã nghĩ ra tất cả những
cách mình có thể làm cậu vui nếu hôm nay chúng ta ở lại đây. Đó chính là lý do
tại sao chúng ta phải đi.”
Đó chính là lý do tại sao mình muốn ở lại đây.
“Hay chúng ta đến gặp mẹ mình nhỉ,” tôi đề nghị.
“Mẹ cậu ư?” Cậu ấy nhìn tôi với vẻ lo ngại.
“Ừ. Bà quản lý một cửa hàng thảo dược ở khu chợ trời. Bà đến đó vào cuối
tuần đầu tiên hàng tháng. Mình chưa bao giờ đến đó vì bà ở đó mười bốn tiếng
một ngày, làm mình phát ngán. Nhưng đó là một trong những khu chợ trời lớn
nhất thế giới và mình vẫn luôn muốn được dạo chơi trong đó. Cách đây khoảng
một tiếng rưỡi lái xe thôi. Ở đó có bán cả bánh funnel(1) đấy,” tôi bồi thêm, cố
gắng lôi kéo.
Holder đi tới, vòng tay quanh người tôi. “Nếu cậu muốn đến khu chợ thì
chúng ta sẽ đến. Mình phải chạy về nhà thay đồ và làm mấy việc đã. Một tiếng
nữa mình đón nhé?”
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Tôi gật đầu. Đó chỉ là một khu chợ trời, nhưng tôi rất hào hứng. Tôi không
biết mẹ Karen sẽ nghĩ thế nào khi thấy tôi xuất hiện với Holder mà không báo
trước. Tôi vẫn chưa thực sự kể về cậu ấy, nên tôi cảm thấy khá đường đột khi
đẩy cậu ấy đến trước mặt bà bất thình lình như vậy. Nhưng đấy là lỗi của bà mà.
Nếu bà không nghiêm cấm đồ công nghệ, tôi đã có thể gọi cho bà để báo trước
rồi.
Holder hôn nhanh tôi một lần nữa rồi đi ra cửa chính.
“Này,” tôi nói khi cậu ấy dợm bước ra ngoài. Cậu xoay người lại nhìn tôi.
“Hôm nay là sinh nhật của mình và hai nụ hôn vội vừa rồi của cậu thật khó chịu.
Nếu cậu muốn mình ở bên cậu cả ngày, mình nghĩ cậu nên bắt đầu hôn mình
như một người bạn trai hôn...”
Từ ngữ cứ thế buột ra khỏi miệng, tôi đột ngột dừng câu nói ở đó. Hai đứa
vẫn chưa thảo luận về cách gọi và chúng tôi chỉ vừa mới làm lành được nửa
tiếng đồng hồ. Vậy nên việc dùng từ bạn trai thật ủy mị làm sao. “Ý mình là...”
tôi lắp bắp, sau đó bỏ cuộc và ngậm miệng lại. Không thể chữa lại nữa rồi.
Vẫn đứng nguyên ở bậc cửa, Holder xoay cả người lại đối diện với tôi. Cậu
ấy không mỉm cười. Cậu ấy vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt đó, khóa chặt lấy mắt tôi,
không nói câu nào. Nghiêng đầu về phía tôi, cậu ấy nhướng cả hai bên mày lên
một cách tò mò. “Cậu vừa mới gọi mình là bạn trai cậu phải không?”
Tôi nhăn mặt. Chàng trai này không mỉm cười trước việc tôi vừa gọi cậu ấy
là bạn trai. Chúa ơi, chuyện này mới trẻ con làm sao.
“Không,” tôi khoanh tay trước mặt và bướng bỉnh nói. “Chỉ có bọn nhà quê
mười bốn tuổi mới nói thế.”
Holder bước đến chỗ tôi, vẫn giữ nguyên nét mặt. Cậu ấy đứng cách tôi nửa
mét, bắt chước cử chỉ của tôi. “Thế thì tệ quá đấy. Vì khi tưởng cậu vừa gọi
mình là bạn trai, mình đã muốn hôn cậu đến ngạt thở.” Cậu ấy nheo mắt lại, vẻ
trêu đùa ấy khiến tôi nhẹ cả người. Cậu ấy xoay người đi về phía cửa. “Một
tiếng nữa nhé.” Cậu ấy mở cửa, xoay người lại trước khi rời đi, từ từ bước ra
ngoài, trêu chọc tôi bằng nụ cười ranh mãnh cùng lúm đồng tiền duyên dáng.
Tôi thở dài và đảo mắt. “Holder, chờ đã.”
Cậu ấy dừng lại, kiêu hãnh tựa vào khung cửa.
“Cậu nên đến hôn tạm biệt bạn gái của mình mới phải,” tôi nói, cảm thấy
sướt mướt kinh khủng. Khuôn mặt bừng lên vẻ chiến thắng, Holder bước vào
phòng khách. Cậu ấy đưa tay ra sau lưng tôi, kéo tôi về phía mình. Đây là nụ
hôn đầu tiên mà chúng tôi đứng thế này, tôi yêu cách cậu ấy bảo bọc tôi bằng
vòng tay vững chắc quanh hông. Cậu ấy lướt ngón tay lên má tôi, rồi vuốt tóc
tôi, kề môi lại gần môi tôi. Nhưng cậu ấy không nhìn vào môi tôi. Cậu ấy nhìn
www.vuilen.com

137

Tác Giả: Colleen Hoover

Người Dịch: Lạc Anh

LẠC MẤT VÀ HY VỌNG

thẳng vào mắt tôi, ánh mắt tràn ngập điều gì đó mà tôi không hiểu được. Lần
này không phải là khao khát, nó giống sự trân trọng hơn.
Cậu ấy cứ nhìn tôi chằm chằm mà không xóa bỏ khoảng cách giữa hai đôi
môi. Không phải cậu ấy đang trêu chọc hay bắt tôi hôn trước. Cậu ấy chỉ nhìn
bằng sự trân trọng, yêu mến, khiến tim tôi như tan chảy. Tôi chầm chậm lướt
tay lên cổ và tóc cậu ấy, cảm nhận giây phút yên lặng này giữa hai người. Ngực
cậu ấy phập phồng, hòa cùng nhịp thở của tôi. Mắt cậu ấy bắt đầu dõi vào
khuôn mặt tôi, ngắm nghía từng đường nét. Cách cậu ấy nhìn khiến cả người tôi
như lả đi, tôi mừng vì tay cậu ấy vẫn đang ôm chặt lấy eo mình.
Hạ thấp trán xuống, Holder trút ra một hơi thở dài rồi nhìn tôi bằng ánh mắt
như đau khổ. Tôi bèn trượt tay xuống hai má cậu ấy, nhẹ nhàng vuốt ve chúng,
muốn quét đi bất kỳ điều gì đang ẩn trong đôi mắt đó.
“Sky,” cậu ấy nhìn tôi chăm chú. Cậu ấy nói như thể câu tiếp theo là điều gì
đó trịnh trọng, sâu sắc lắm, nhưng thay vào đó, cậu ấy chỉ gọi mỗi tên tôi. Cậu
ấy từ từ kê lại sát miệng tôi và môi chúng tôi chạm nhau. Cậu ấy hít một hơi
thật sâu trong lúc áp vào môi tôi, như muốn hút trọn tôi vào mình. Rồi cậu ấy lại
lùi ra nhìn vào mắt tôi mấy giây, vuốt má tôi. Chưa bao giờ tôi được âu yếm
như thế này, thật tuyệt.
Holder lại cúi đầu xuống, đặt môi lên môi tôi, môi trên của tôi nằm giữa hai
môi cậu ấy. Cậu hôn tôi nhẹ nhàng hết sức, xem khuôn miệng tôi như một thứ
đồ dễ vỡ. Tôi hé môi để nụ hôn vào sâu hơn và cậu ấy làm thế thật, nhưng đến
lúc đó, cảm giác vẫn thật nhẹ nhàng. Thật dễ chịu và êm ái. Vẫn đặt một tay lên
gáy tôi, tay còn lại lên hông, cậu ấy từ từ nhấm nháp, trêu đùa từng ngóc ngách
trong miệng tôi. Nụ hôn này y như cậu ấy - cẩn thận, không bao giờ vội vã.
Đúng lúc đầu óc tôi đang mê muội vì được bao bọc, môi Holder đột nhiên
dừng lại. Cậu ấy từ từ lùi ra. Mắt bừng mở, tôi thở ra một hơi gần như hòa lẫn
vào câu nói “Chúa ơi.”
Thấy phản ứng như ngạt thở của tôi, cậu ấy cười toe toét. “Đó là nụ hôn đầu
tiên của bọn mình tính từ khi trở thành một cặp.”
Tôi chờ cho cơn hoảng loạn qua đi, nhưng nó không hề lắng xuống. “Một
cặp,” tôi lặng lẽ nhắc lại.
“Đúng vậy.” Cậu ấy vẫn đặt tay ở hông tôi. Tôi ép người vào cậu ấy, ngẩng
lên nhìn đôi mắt xanh đang rọi thẳng vào tôi. “Và đừng lo lắng,” cậu ấy nói
thêm. “Mình sẽ đích thân nói với Grayson. Mình mà còn thấy hắn định chạm
vào người cậu, hắn sẽ lại được nếm mùi nắm đấm của mình.”
Tay cậu ấy di chuyển từ hông tôi lên má. “Giờ mình phải đi thật rồi. Một
tiếng nữa gặp lại cậu nhé. Mình sống vì cậu.” Cậu ấy hôn nhanh lên môi tôi rồi
lùi lại, xoay người ra phía cửa.
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“Holder?” Tôi nói ngay khi phổi mình hít đủ không khí để nói. “Cậu nói lại
được nếm mùi nghĩa là sao? Cậu và Grayson từng đánh nhau rồi à?”
Vẻ mặt Holder chuyển sang trống rỗng, môi mím chặt. Cậu ấy gật đầu, nhẹ
như không. “Mình đã nói với cậu rồi, Sky. Thằng đó không phải người tốt.”
Cánh cửa đóng lại, tôi đứng đó với nhiều câu hỏi khác. Nhưng chuyện này có gì
lạ đâu?
Tôi quyết định bỏ qua khâu tắm để gọi cho Six. Có rất nhiều chuyện để kể
với nó. Tôi chạy vào phòng, trèo ra khỏi cửa sổ, sau đó đẩy cửa sổ phòng nó lên
trèo vào bên trong. Nhấc điện thoại ở đầu giường Six lên, tôi lấy điện thoại của
mình ra tìm tin nhắn có chứa số quốc tế của nó. Khi tôi vừa quay số, điện thoại
lại nhận được một tin nhắn từ Holder.
Mình đang sợ phải ở bên cậu cả ngày đây. Chuyện đó chả hấp dẫn tí nào cả.
À, cái váy của cậu thật bình thường, lại quá là giống váy mùa hè, nhưng cậu cứ
mặc thế đi.
Tôi cười toe. Khỉ thật, tôi đúng là đang sống vì chàng trai hết hy vọng này.
Tôi quay số của Six rồi nằm lên giường nó. Con bé mệt mỏi trả lời khi
chuông reng đến hồi thứ ba.
“Này,” tôi nói. “Cậu đang ngủ hả?”
Tôi có thể nghe tiếng con bé đang ngáp. “Ngủ đâu mà ngủ. Nhưng cậu thực
sự cần chú ý đến việc chênh lệch múi giờ đấy.”
Tôi cười phá lên. “Six? Bây giờ ở đó đang là chiều mà? Thậm chí nếu tớ có
chú ý đến việc chênh lệch múi giờ thì cũng có ảnh hưởng gì đến cậu đâu?”
“Sáng nay tớ mệt quá,” nó lập tức tự vệ. “Tớ nhớ bản mặt cậu quá. Có
chuyện gì mới không?”
“Chả có gì mấy.”
“Lại dối rồi. Nghe giọng cậu hạnh phúc chết đi được. Tớ đoán cậu và Holder
cuối cùng cũng giải quyết được chuyện xảy ra ở trường ngày hôm đó, đúng
không?”
“Ừ. Và cậu là người đầu tiên được biết tin rằng tớ, Linden Sky Davis, bây
giờ đã là một cô gái có chủ.”
Con bạn tôi rên rỉ. “Tớ không thể hiểu nổi ai lại dám đi gánh chịu nỗi thống
khổ này thế? Nhưng tớ rất mừng cho cậu.”
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“Cả...” Tôi đang định nói câu cảm ơn thì bị chặn họng bởi tiếng hét “Ối giời
đất ơi!” từ đầu dây bên Six.
“Sao thế?”
“Tớ quên mất. Hôm nay là ngày sinh nhật đáng ghét của cậu mà tớ quên
mất! Chúc cậu sinh nhật vui vẻ, Sky, ôi, chết thật, tớ là đứa bạn thân tồi tệ nhất
quả đất.”
“Không sao mà,” tôi cười vang. “Tớ lại còn mừng vì cậu đã quên ấy. Cậu
biết tớ ghét quà cáp, ghét sự bất ngờ và tất tần tật mọi thứ liên quan đến sinh
nhật mà.”
“Ồ chờ đã. Tớ vừa mới nhớ ra là mình tuyệt vời đến thế nào. Hôm nay nhớ
kiểm tra đằng sau tủ đồ của cậu nhé.”
Tôi đảo mắt. “Biết ngay mà.”
“Và nhớ bảo gã bạn trai của cậu tự đi mà mua thêm thẻ nạp tiền điện thoại
nhé.”
“Ừ, được rồi. Tớ phải đi rồi, mẹ cậu mà nhìn thấy hóa đơn điện thoại thì sẽ
rống lên mất.”
“Ừ, mà... mẹ tớ cũng nên thân thiện với trái đất như mẹ cậu.”
Tôi cười phá lên. “Yêu cậu, Six. Giữ gìn sức khỏe nhé?”
“Tớ cũng yêu cậu. Mà Sky này?”
“Ơi?”
“Giọng cậu hạnh phúc lắm. Tớ rất vui vì cậu hạnh phúc.”
Tôi mỉm cười, đường dây ngắt. Tôi quay về phòng, và dù có ghét quà cáp
đến mấy, tôi vẫn là con người, cũng có thói tò mò như ai. Ngay lập tức, tôi bước
đến chỗ tủ đồ nhìn ra sau. Trên sàn nhà là một chiếc hộp được bọc kỹ. Tôi bèn
cúi xuống cầm nó lên, đi về phía giường, ngồi xuống mở hộp. Đó là một hộp
đầy sô-cô-la Snickers.
Khỉ thật, tôi yêu Six quá.
Chú thích:
(1) Bánh funnel: món bánh có nguồn ngốc từ Bắc Mỹ, khá phổ biến trong
các dịp lễ hội, sự kiện, là món ăn quen thuộc tại các khu nghĩ dưỡng bên bờ
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biển. Bánh được làm từ hỗn hợp các loại bánh, trứng, sữa tươi, đường, kết hợp
cùng bột đường và trái cây tươi hoặc mứt phủ trên bề mặt.

Thứ Bảy Ngày 29 Tháng 9 Năm 2012
10:25 Sáng

T

ôi đang đứng bên cửa sổ, sốt ruột chờ đợi thì thấy Holder rẽ vào lối đỗ xe.

Sau khi ra khỏi cửa chính và khóa nó lại, tôi quay về phía xe thì bỗng đứng
khựng. Cậu ấy không đi một mình. Cửa bên ghế khách bật mở, một cậu con trai
bước ra. Khi cậu ta quay người lại, biểu cảm trên mặt tôi mắc kẹt giữa hai trạng
thái “OMG!” và “WTF?”. Tôi đang học thích nghi với cách dùng từ này đây.
Breckin giữ cửa xe mở với nụ cười toe toét. “Hy vọng hôm nay cậu không
ngại kỳ đà cản mũi. Người bạn thân thứ hai trên thế giới này của cậu đã mời
mình đi cùng.”
Tôi đi tới cửa xe, bối rối không tưởng được. Breckin chờ tôi trèo vào trong
rổi mới mở cửa ghế sau và chui vào. Tôi nghiêng đầu sang Holder vì cậu ấy
đang cười phá lên như thể vừa phát hiện ra mấu chốt của một câu chuyện rất
buồn cười. Một câu chuyện chả liên quan gì đến tôi.
“Có ai trong hai người có thể giải thích chuyện quái gì đang xảy ra không?”
Tôi nói.
Holder túm lấy tay tôi, đưa lên miệng hôn lên khớp ngón tay. “Mình sẽ để
Breckin giải thích. Dù sao cậu ấy nói cũng nhanh hơn.”
Tôi quay ngoắt lại trong lúc Holder bắt đầu lùi xe, nhướng một bên mày với
Breckin.
Cậu bạn nhìn tôi với vẻ mặt tội lỗi. “Mình đã ký hiệp ước đồng minh được
hai tuần rồi,” cậu ấy ngượng ngùng nói.
Tôi lắc đầu, cố nhét lời thú tội này vào não, rồi nhìn qua nhìn lại giữa hai
người họ. “Hai tuần ư? Hai người đã nói chuyện với nhau được hai tuần rồi ư?
Mà không có tôi? Sao chẳng ai nói gì với tôi hết vậy?”
“Mình đã bị bắt thề phải giữ bí mật,” Breckin đáp.
“Nhưng mà...”
“Quay lại thắt dây an toàn vào đi,” Holder bảo tôi.
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Tôi trừng trừng nhìn cậu ấy. “Tí nữa. Mình đang cố tìm hiểu tại sao cậu lại
làm lành với Breckin từ tận hai tuần trước, còn với mình thì đến tận hôm nay.”
Cậu ấy liếc tôi, sau đó lại nhìn đường. “Breckin đáng được nhận một lời xin
lỗi. Hôm ấy mình cư xử như một thằng tồi mà.”
“Còn mình thì không đúng không?”
Lần này cậu ấy nhìn thẳng vào tôi. “Đúng,” cậu ấy quả quyết nói rồi lại
chuyển ánh mắt xuống đường. “Cậu không xứng đáng để nhận xin lỗi bằng lời,
Sky ạ. Cậu xứng đáng nhận bằng hành động.”
Tôi nhìn Holder chằm chằm, không biết cậu phải thức đến mấy giờ đêm để
nghĩ ra câu trả lời hoàn hảo đó. Cậu ấy liếc nhìn và bỏ tay tôi ra, cù vào đùi tôi.
“Đừng ra vẻ nghiêm trọng thế nữa. Bạn trai cùng anh bạn cực kỳ thân của cậu
đang đưa cậu đến chợ trời đấy.”
Tôi cười, gạt tay cậu ấy ra. “Làm sao mình có thể vui vẻ được khi đồng minh
của mình đã bị mua chuộc cơ chứ? Hôm nay hai cậu có rất nhiều việc phải làm
để chuộc tội đấy.”
Breckin tựa cằm vào sau ghế tôi, cúi xuống nhìn tôi. “Mình lại nghĩ mình
mới là người phải chịu đựng nhiều nhất trong mớ bòng bong này. Bạn trai cậu
đã hủy hoại hai đêm thứ Sáu vừa qua của mình, rên rỉ, than van về việc cậu ta
muốn cậu đến thế nào và không muốn làm cậu thất vọng ra sao, vân vân và vân
vân. Khó khăn lắm mình mới không phàn nàn với cậu về cậu ta vào mỗi bữa
trưa đấy.”
Holder quay ngay lại phía Breckin. “Rồi, bây giờ hai cậu có thể phàn nàn về
mình nếu muốn. Đời đã trở lại như xưa.” Cậu ấy lướt ngón tay trên tay tôi và
xiết nhẹ. Da tôi râm ran, không biết vì sự động chạm hay vì lời nói của cậu ấy.
“Mình vẫn nghĩ hôm nay mình xứng đáng được đền bù,” tôi nói với hai cậu
bạn. “Hai người phải mua cho mình hất cứ thứ gì mình thích ở khu chợ. Mình
không quan tâm giá cả bao nhiêu, to bé nặng nhẹ thế nào.”
“Chơi luôn,” Breckin đáp.
Tôi rên rỉ. “Cậu đã nhiễm kiểu của Holder rồi đấy.”
Breckin cười phá lên, với tay qua ghế để túm lấy tay tôi kéo về phía mình.
“Hẳn rồi, vì ngay lúc này mình thực sự muốn ôm ghì lấy cậu ở ghế sau.”
“Nếu cậu nghĩ là tớ sẽ chỉ ôm ghì lấy Sky ở ghế sau thì cậu chưa nhiễm tớ
nhiều lắm đâu,” Holder nói. Cậu ấy vỗ vào mông tôi trước khi tôi ngã ra sau với
Breckin.
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“K

hông đùa đấy chứ!” Holder nói khi cầm lọ muối tôi vừa đặt vào tay

cậu ấy. Chúng tôi đã đi lòng vòng quanh khu chợ hơn nửa tiếng rồi mà tôi vẫn
chưa thỏa mãn với kế hoạch của mình. Họ đã mua cho tôi tất cả những thứ tôi
muốn. Nhưng tôi phải mua thật nhiều thứ linh tinh nữa mới thấy hả lòng hả dạ
được.
Tôi nhìn chiếc lọ trong tay cậu ấy, gật đầu. “Cậu nói đúng. Mình nên lấy
nguyên bộ cho hợp.” Rồi nhặt thêm lọ tiêu đưa cho Holder. Chúng chẳng phải
là thứ tôi muốn. Chẳng biết có ai muốn mua chúng không. Ai lại làm hộp tiêu
và muối bằng sứ trông giống hình ruột non ruột già thế không biết?
“Mình cá là chúng từng thuộc về một bác sĩ,” Breckin nói trong lúc ngắm
nghía cùng tôi. Tôi thò tay vào túi Holder lấy ví của cậu ấy ra, sau đó quay về
phía người đàn ông đứng bên kia bàn. “Bao nhiêu ạ?”
Ông ta nhún vai. “Tôi không biết,” ông ta đáp không nhiệt tình cho lắm.
“Mỗi cái một đô được không?”
“Một đô cho cả hai thì sao ạ?” Tôi hỏi. Ông ta cầm lấy tờ tiền từ tay tôi rồi
gật đầu cho xong chuyện.
“Mặc cả giỏi gớm,” Holder vừa nói vừa lắc đầu. Lần tới mình ghé qua,
những cái này nên có mặt trên bàn ăn nhà cậu.”
“Eo, còn lâu,” tôi đáp. “Ai mà dám nhìn chằm chằm vào ruột khi đang ăn cơ
chứ?”
Chúng tôi ghé qua vài gian hàng nữa cho đến khi tới chỗ mẹ Karen và chú
Jack ngồi bán. Lúc ba đứa đến nơi, mẹ tôi liếc mắt nhìn cả Breckin lẫn Holder.
“Òa,” tôi giơ tay ra. “Ngạc nhiên chưa!”
Chú Jack nhảy dựng lên, đi vòng qua quầy hàng ôm tôi một cái thật nhanh.
Mẹ Karen đi theo chú ấy, mắt vẫn dán vào tôi đầy cảnh giác.
“Thoải mái đi mẹ,” tôi nói sau khi thấy mắt bà nhìn cả Holder lẫn Breckin
đầy lo ngại. “Chẳng ai trong họ làm con có thai cuối tuần này đâu.”
Bà bật cười, cuối cùng cũng vòng tay quanh người tôi. “Chúc mừng sinh
nhật.” Bà lùi lại. Bản năng làm mẹ của bà xuất hiện muộn mất mười lăm giây.
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“Đợi đã. Sao con lại ở đây? Mọi chuyện ổn chứ? Con ổn chứ? Nhà có sao
không?”
“Mọi thứ ổn cả. Con cũng ổn. Con chán quá nên bảo Holder đi mua sắm với
con.”
Holder đang đứng sau tôi, tự giới thiệu mình với Jack. Breckin lách qua
người tôi để ôm mẹ Karen. “Cháu là Breckin,” cậu ấy nói. “Cháu đang liên
minh cùng con gái cô để chống lại hệ thống trường công cùng đám bợ đỡ trong
đó.”
“Trước đây thôi,” tôi chỉnh lại, trừng mắt nhìn Breckin. “Trước đây cậu ấy
từng hợp tác với con.”
“Cô thích cháu rồi đấy,” mẹ Karen mỉm cười với Breckin. Bà nhìn qua vai
tôi để thấy Holder rồi bắt tay cậu ấy. “Holder,” bà lịch sự nói. “Cháu khỏe
chứ?”
“Khỏe ạ,” cậu nói, phản ứng có vẻ đề phòng. Tôi nhìn sang, thấy hình như
cậu ấy đang cực kỳ bứt rứt. Tôi không biết có phải do lọ muối và tiêu cậu đang
cầm không, hay việc gặp mẹ Karen lần này khiến cậu ấy phản ứng khác lạ, khi
mà cậu đang hẹn hò với con gái bà. Tôi cố gắng thay đổi không khí bằng cách
quay sang hỏi mẹ Karen xem bà có chiếc túi nào để chúng tôi đựng đồ không.
Bà với tay xuống dưới bàn rồi đưa túi cho Holder. Cậu ấy đặt mấy cái lọ vào
trong, còn bà nhìn xuống túi rồi lại ngẩng lên nhìn tôi, vẻ dò hỏi.
“Mẹ đừng hỏi,” tôi nói, cầm lấy túi mở ra để Breckin đặt một món khác vào
trong. Đó là một bức tranh nhỏ đóng khung gỗ với chữ “Tan chảy” viết bằng
mực đen trên giấy trắng. Nó có giá hai mươi lăm xu và hoàn toàn chẳng có
nghĩa gì, vậy nên tất nhiên là tôi phải có nó rồi.
Có hai khách hàng đi về phía bàn. Mẹ Karen và chú Jack đi vòng qua quầy
để giúp họ. Tôi quay người lại thì thấy Holder đang nhìn họ với ánh mắt khắc
nghiệt. Tôi chưa bao giờ thấy cậu có biểu hiện như vậy trước đây, kể từ hôm
trong quán ăn trưa đó. Hơi sợ, tôi bèn lại gần vòng tay quanh lưng cậu ấy, cực
kỳ mong vẻ mặt đó biến mất.
“Này,” tôi nói để thu hút sự chú ý của cậu ấy vào mình. “Cậu ổn chứ?”
Holder gật đầu, hôn lên trán tôi. “Mình ổn mà,” cậu ấy ôm lấy eo và mỉm
cười trấn an tôi. “Cậu đã hứa với mình về vụ bánh funnel(1) đấy,” vừa nói cậu ấy
vừa đưa tay lên vuốt má tôi.
Cảm thấy nhẹ nhõm vì cậu vẫn ổn, tôi gật đầu. Tôi không muốn Holder căng
thẳng trước mặt mẹ Karen. Tôi không biết liệu mẹ có hiểu được cách sống nhiệt
thành ấy như tôi đang bắt đầu hiểu không.
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“Bánh funnel ư?” Breckin hỏi. “Các cậu vừa mới nhắc tới bánh funnel phải
không?”
Tôi quay người lại thấy vị khách của mẹ Karen đã đi rồi. Mẹ đang đứng yên
sau bàn nhìn cánh tay vòng quanh eo tôi. Trông mẹ thật xanh xao.
Hôm nay có chuyện quái gì với mọi người và vẻ mặt lạ lùng của họ thế
không biết?
“Mẹ ổn chứ ạ?” Tôi hỏi bà. Có phải mẹ chưa bao giờ thấy tôi đi cùng bạn
trai đâu chứ. Matt gần như sống ở nhà chúng tôi nguyên một tháng trời tôi hẹn
hò cậu ta mà?
Mẹ ngẩng lên nhìn tôi, sau đó liếc nhanh sang Holder. “Mẹ chỉ không nhận
ra là hai đứa đang hẹn hò.”
“Vâng. Việc đó,” tôi nói, “đáng ra con nên nói với mẹ, nhưng chúng con mới
chỉ bắt đầu hẹn hò cách đây bốn tiếng.”
“Ồ,” bà nói. “Ừm... hai đứa trông đẹp đôi lắm. Mẹ nói chuyện với con một
lát được không?” Bà hất đầu về phía sau, ra hiệu muốn nói chuyện riêng. Tôi gỡ
tay ra khỏi tay Holder và đi theo bà đến chỗ kín đáo. Bà quay lại, lắc đầu.
“Mẹ không biết mình cảm thấy thế nào về chuyện này,” mẹ tôi nói bằng
giọng thì thầm.
“Về chuyện gì cơ ạ? Con mười tám tuổi rồi, con có bạn trai. Đơn giản mà
mẹ?”
Bà thở dài. “Mẹ biết, chỉ là... tối nay chuyện gì sẽ xảy ra? Khi mẹ không ở
đó? Làm sao mẹ biết cậu ta sẽ không ở lại qua đêm?”
Tôi nhún vai. “Mẹ chỉ cần tin con,” tôi nói, ngay lập tức cảm thấy tội lỗi vì
nói dối. Nếu bà biết đêm qua cậu ấy đã ở bên tôi, chắc bây giờ Holder không
còn sống sót mà làm bạn trai tôi nữa.
“Như thế thật kỳ lạ, Sky ạ. Chúng ta chưa bao giờ thảo luận về các quy định
về con trai khi mẹ không ở nhà.” Trông bà cực kỳ lo lắng, nên tôi gắng làm bà
cảm thấy thoải mái hơn.
“Mẹ? Tin con đi. Chúng con mới chỉ chính thức đồng ý hẹn hò nhau được
vài tiếng. Không thể có chuyện gì xảy ra giữa hai đứa con mà mẹ phải lo đâu.
Đến nửa đêm cậu ấy sẽ về, con hứa.”
Karen lưỡng lự gật đầu. “Mẹ chỉ... Mẹ không biết nữa. Thấy hai đứa đi cùng
nhau rồi ôm nhau. Cái cách hai đứa cư xử với nhau nữa. Đó không phải là ánh
mắt hai người mới hẹn hò nhìn nhau, Sky ạ. Điều đó khiến mẹ lo lắng, vì biết
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đâu con đã hẹn hò nó được một thời gian rồi nhưng con giấu mẹ. Mẹ muốn con
có thể chia sẻ với mẹ về mọi chuyện.”
Tôi cầm lấy tay bà, xiết nhẹ. “Con biết mà mẹ. Mẹ tin con đi, nếu chúng con
không đến đây hôm nay thì ngày mai con cũng sẽ nói với mẹ. Có lẽ con sẽ kể
đến khi tai mẹ ê ẩm đấy. Con không giấu mẹ điều gì cả, được không?”
Bà mỉm cười, xiết tay tôi. “Mong là ngày mai con sẽ làm tai mẹ ê ẩm vì kể
về thằng bé.”
Chú thích:
(1) Funnel Cake là món bánh có nguồn gốc từ Bắc Mỹ, khá phổ biến trong
các dịp lễ hội, sự kiện, và là món ăn quen thuộc tại các khu nghỉ dưỡng bên bờ
biển. Funnel Cake thường được làm từ hỗn hợp các loại bột bánh, trứng, sữa
tươi, đường, kết hợp cùng bột đường và các loại trái cây tươi hoặc mứt phủ trên
bề mặt.
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