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Phần 17
Thứ Tư Ngày 23 Tháng 6 Năm 1999
4:10 Chiều

D

ean trở về sân nhà mình, rồi quay người nhìn tôi. Tôi lại vùi đầu vào

cánh tay, cố gắng ngừng khóc. Tôi biết chắc hai anh em cậu ấy sẽ muốn chơi
trốn tìm lần nữa trước khi tôi trở vào trong, vì thế tôi cần thôi buồn bã, để trò
chơi có thể bắt đầu.
“Hope!”
Tôi ngẩng lên nhìn Dean, cậu ấy không còn nhìn tôi nữa. Tôi cứ tưởng cậu
ấy gọi tên tôi, nhưng cậu ấy đang nhìn một chiếc xe. Nó vừa đỗ lại trước nhà
tôi, cửa kính được hạ xuống.
“Lại đây, Hope,” người phụ nữ nói. Cô ấy mỉm cười, bảo tôi đến gần cửa
xe. Tôi cảm giác như mình biết người phụ nữ này, nhưng không thể nhớ ra tên
cô ấy. Tôi đứng dậy để đến xem cô ấy muốn gì. Phủi bụi sau quần soóc, tôi
bước đến chỗ chiếc xe. Cô ấy vẫn mỉm cười, trông thật tử tế. Khi tôi đến gần, cô
ấy ấn nút mở cửa xe.
“Cháu sẵn sàng đi chưa, bé yêu? Bố muốn cô cháu mình phải nhanh lên.”
Tôi không biết hôm nay mình phải đi đâu. Bố chẳng nói chúng tôi sẽ đi đâu
hôm nay cả.
“Chúng ta đi đâu ạ?” Tôi hỏi cô ấy.
Người phụ nữ mỉm cười, với tới tay nắm mở cửa xe cho tôi. “Cô sẽ nói khi
chúng ta ở trên đường. Vào xe đi, thắt dây an toàn lại, chúng ta không thể muộn
được.”
Có vẻ cô ấy thực sự không muốn đến nơi đó muộn. Tôi cũng không muốn cô
ấy bị muộn, nên bèn trèo vào ghế trước và đóng cửa lại. Cô ấy nâng cửa kính
lên, bắt đầu lái ra khỏi nhà tôi.
Cô ấy nhìn tôi mỉm cười, với ra ghế sau. Cô ấy đưa cho tôi một hộp nước
quả, tôi cầm lấy nó, bóc ống hút ra.
“Cô là Karen,” cô ấy nói. “Và cháu sẽ ở với cô một thời gian. Cô sẽ kể cho
cháu nghe mọi chuyện khi chúng ta tới đó.”
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Tôi uống một ngụm nước quả. Đó là nước táo. Tôi thích nước táo.
“Nhưng còn bố cháu thì sau? Bố có đi cùng không ạ?”
Karen lắc đầu. “Không, bé yêu. Chỉ có cô cháu mình ở đó thôi.”
Tôi lại nhét ống hút vào mồm để cô ấy không trông thấy nụ cười của mình.
Tôi không muốn cô ấy biết rằng tôi đang sung sướng vì bố không đi cùng với
chúng tôi.

Chủ Nhật Ngày 28 Tháng 10 Năm 2012
2:45 Sáng

T

ôi ngồi bật dậy.

Là một giấc mơ.
Chỉ là một giấc mơ.
Tôi có thể cảm thấy tiếng tim đập cuồng dại trong mọi ngóc ngách cơ thể
mình. Nó đập nặng nhọc đến nỗi tôi phải thở hổn hển, người thì đầm đìa mồ
hôi.
Chỉ là một giấc mơ.
Tôi cố thuyết phục mình như thế. Tôi muốn tin bằng cả trái tim rằng ký ức
tôi vừa thấy không hề có thực. Không thể là sự thực.
Nhưng nó vẫn hiện hữu. Tôi nhớ thật rõ ràng, như thể nó vừa xảy ra ngày
hôm qua. Mỗi mảnh ký ức tôi nhớ lại trong mấy ngày qua lại kéo theo một ký
ức mới thình lình xuất hiện. Những chuyện tôi cố xóa tan đi hoặc còn quá nhỏ
để nhớ hết, bỗng ào ạt trở về. Những chuyện tôi không muốn nhớ. Những
chuyện tôi ước gì mình đừng bao giờ biết.
Tôi tung chăn ra với tới chiếc đèn, bật công tắc lên. Căn phòng ngập tràn ánh
sáng. Tôi bỗng hét lên thất thanh khi thấy có ai đó trên giường mình. Ngay khi
tiếng hét thoát ra khỏi miệng tôi, cậu ấy mở bừng mắt và ngồi bật dậy.
“Cậu làm cái quái gì ở đây vậy?” Tôi lớn tiếng thì thào.
Holder liếc đồng hồ, rồi lấy lòng bàn tay day day mắt. Khi đủ tỉnh táo để đáp
lời, cậu ấy đặt tay lên đầu gối tôi. “Mình không thể bỏ cậu lại. Mình cần chắc
chắn rằng cậu vẫn ổn.” Rồi cậu ấy đặt tay lên cổ tôi, ngay phía dưới tai, vuốt ve
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hàm tôi bằng ngón cái. “Tim cậu,” cậu ấy nói, cảm thấy mạch tôi đang đập thình
thịch dưới đầu ngón tay. “Cậu đang sợ hãi.”
Thấy Holder ở trên giường, quan tâm đến tôi thế này... tôi không thể phát
điên với cậu ấy. Tôi không thể trách móc gì cậu ấy. Bất chấp sự thật rất muốn
nổi điên lên, tôi vẫn không thể. Nếu cậu ấy không ở đây, ngay lúc này, để vỗ về
tôi sau những gì tôi vừa nhận ra, tôi chẳng biết phải làm gì nữa. Cậu ấy chỉ toàn
tự trách móc chính mình vì mọi thứ xảy đến với tôi. Tôi bắt đầu chấp nhận sự
thật rằng có lẽ Holder cũng cần an ủi nhiều như tôi vậy. Vì thế, tôi cho phép cậu
ấy đánh cắp thêm một mảnh trái tim nữa của mình. Tôi chộp lấy bàn tay đang
chạm vào cổ tôi, siết chặt.
“Holder... mình đã nhớ.” Giọng tôi run rẩy, cảm thấy nước mắt cứ chực trào
ra. Tôi nuốt xuống, nuốt cả nước mắt vào trong. Cậu ấy nhích lại gần tôi hơn,
quay mặt tôi đối diện với mình. Cậu ấy đưa cả hai tay lên mặt tôi và nhìn vào
mắt tôi.
“Cậu đã nhớ gì?”
Tôi lắc đầu, không muốn nói ra. Holder không chịu bỏ qua. Cậu ấy dỗ dành
tôi bằng ánh mắt, nhẹ nhàng gật đầu để đảm bảo rằng nói ra sẽ ổn thôi. Tôi thì
thầm hết sức khẽ khàng, sợ phải nói to nó lên. “Là mẹ Karen trong chiếc xe đó.
Bà đã làm điều đó. Chính bà đã mang mình đi.”
Nỗi đau đớn và nhận thức thiêu đốt nét mặt Holder, cậu ấy kéo tôi vào lồng
ngực, vòng tay ôm lấy tôi. “Mình biết, tình yêu,” cậu ấy nói bên tóc tôi. “Mình
biết.”
Tôi níu lấy áo Holder, rúc vào cậu ấy, muốn được chìm trong sự yên ổn và
thoải mái mà đôi cánh tay kia mang lại. Tôi nhắm mắt, nhưng chỉ được một
giây. Holder đẩy tôi ra ngay khi mẹ Karen mở cửa vào phòng.
“Sky?”
Tôi xoay một vòng trên giường. Bà đang đứng nơi ngưỡng cửa, nhìn chằm
chằm Holder, rồi lia mắt sang tôi. “Sky?! Các... con đang làm gì vậy?” Sự bối
rối và thất vọng phủ mờ gương mặt bà.
Tôi quay ngoắt sang Holder. “Đưa mình ra khỏi đây,” tôi nói trong hơi thở.
“Làm ơn.”
Cậu gật đầu, rồi bước tới tủ quần áo của tôi. Cậu mở tủ, còn tôi đứng dậy
tóm lấy chiếc quần jean từ ngăn kéo để mặc vào.
“Sky?” Karen nói, nhìn cả hai chúng tôi từ ngưỡng cửa. Tôi không nhìn bà.
Tôi không thể nhìn bà. Bà bước tới vài bước ngay khi Holder mở chiếc túi vải
thô ra để trên giường.
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“Nhét quần áo vào đây này, tình yêu. Mình sẽ lấy những đồ cậu cần trong
phòng tắm.” Giọng cậu điềm tĩnh, tự chủ, điều đó làm cơn hoảng sợ đang dâng
lên trong tôi dịu xuống phần nào. Tôi bước tới tủ đồ, bắt đầu tháo áo ra khỏi
mắc.
“Con sẽ không đi đâu với cậu ta cả. Con có điên không hả?” Giọng mẹ
Karen gần như hốt hoảng, nhưng tôi vẫn không nhìn bà, chỉ tiếp tục nhét quần
áo vào trong túi. Tôi bước tới tủ đồ, kéo ngăn kéo trên cùng, lôi ra một ôm tất
cùng đồ lót. Khi tôi bước tới giường, Karen chặn ngang tôi, đặt tay lên vai tôi
rồi buộc tôi nhìn vào bà.
“Sky,” bà lặng người. “Con đang làm gì vậy? Có chuyện gì với con vậy?
Con không được bỏ đi với cậu ta.”
Holder trở lại phòng ngủ với một ôm những đồ trong nhà tắm. Cậu bước
thẳng qua mẹ Karen, chất chúng vào trong túi. “Cô Karen, cháu nghĩ cô nên để
bạn ấy đi,” cậu bình tĩnh nói, bình tĩnh như một lời đe dọa.
Mẹ Karen cười khẩy, quay lại nhìn Holder. “Cậu sẽ không mang con bé đi
đâu hết. Nếu cậu bước ra khỏi cái nhà này với con bé, tôi sẽ gọi cảnh sát.”
Holder không đáp. Cậu ấy nhìn tôi, lấy nốt mấy món đồ trong tay tôi rồi
quay lại nhét chúng vào chiếc túi vải thô, kéo khóa lại. “Cậu sẵn sàng chưa, tình
yêu?” cậu ấy vừa nói vừa nắm lấy tay tôi.
Tôi gật đầu.
“Đừng có đùa!” Karen hét lên, nước mắt bắt đầu chảy xuống má. Bà điên
cuồng nhìn hết tôi lại đến Holder. Nhìn bà đau đớn như vậy, tim tôi muốn vỡ
tan, bởi bà là mẹ tôi, tôi yêu bà, nhưng tôi không thể lờ đi nỗi tức giận cùng sự
bội phản mình cảm thấy sau mười ba năm qua.
“Tôi sẽ gọi cảnh sát đấy,” bà kêu lên. “Cậu không có quyền mang con bé
đi!”
Tôi thò tay vào túi quần Holder, lấy ra chiếc điện thoại của cậu ấy và bước
một bước về phía mẹ Karen. Nhìn thẳng vào bà, bình tĩnh hết mức có thể, tôi
đưa chiếc điện thoại cho bà. “Đây,” tôi nói. “Gọi họ đi.”
Mẹ nhìn xuống chiếc điện thoại trong tay tôi, sau đó nhìn lại tôi “Sao con
làm thế, Sky?” Bà giàn giụa nước mắt.
Tôi túm lấy tay bà, nhét chiếc điện thoại vào đó, nhưng bà không chịu cầm
lấy. “Gọi đi! Gọi cảnh sát đi mẹ. Làm ơn đấy.” Tôi van nài. Tôi van nài bà hãy
gọi cho họ - để chứng minh rằng tôi đã sai. Để chứng minh rằng bà chẳng có gì
phải giấu giếm. Chứng minh rằng tôi không phải thứ bà đang giấu giếm. “Làm
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ơn đi,” tôi lại lặng lẽ nói. Mọi ngõ ngách trong tim tôi, trong tâm hồn tôi đều
muốn bà cầm lấy điện thoại gọi cho cảnh sát, để tôi biết mình đã sai.
Mẹ Karen bước lùi lại, hơi thở tắc nghẹn. Bà bắt đầu lắc đầu, tôi hầu như
chắc chắn bà biết tôi đã biết, nhưng tôi không muốn quanh quẩn ở đây để tìm
hiểu nữa. Holder túm lấy tay tôi, kéo tôi về khung cửa sổ đã mở sẵn. Cậu ấy để
tôi trèo ra trước, sau đó đến lượt mình. Tôi nghe mẹ Karen gào khóc gọi tên tôi,
nhưng tôi không dừng lại mà vẫn bước tới xe của Holder. Chúng tôi vào xe, cậu
ấy lái đi. Đi khỏi mái nhà duy nhất mà tôi từng thực sự biết.
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