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ặt trời rực rỡ chiếu qua cả lớp chăn tôi phủ lên mắt. Nhưng không phải

nó đánh thức tôi dậy, mà là âm thanh giọng nói của Holder.
“Nghe này, chú không biết bạn ấy đã trải qua những chuyện gì trong hai
ngày vừa rồi đâu,” Holder nói. Cậu cố nói khẽ, vừa để không đánh thức tôi, vừa
để tôi không nghe thấy cuộc trò chuyện. Tôi không nghe thấy ai đáp lại, hẳn là
cậu ấy đang nói chuyện điện thoại. Cậu ấy đang nói với ai thế nhỉ?
“Cháu hiểu chú muốn bảo vệ bạn ấy. Tin cháu đi, cháu cũng muốn. Nhưng
cô chú cần biết rằng bạn ấy không bước vào căn nhà đó một mình.”
Có một khoảng ngừng dài trước khi cậu ấy thở dài nặng nề vào điện thoại.
“Cháu cần đảm bảo là bạn ấy sẽ ăn chút gì đó, vì thế hãy cho bọn cháu thời
gian. Vâng, cháu hứa. Cháu sẽ đánh thức bạn ấy dậy ngay sau khi ngắt máy.
Chúng cháu sẽ rời đi trong vòng một giờ.”
Cậu không chào tạm biệt, nhưng tôi nghe thấy tiếng điện thoại đặt lên bàn.
Vài giây sau, chiếc giường lún xuống và cậu luồn cánh tay ôm quanh tôi. “Dậy
thôi, cưng,” cậu nói vào tai tôi.
Tôi không nhúc nhích. “Mình dậy rồi,” tôi nói bên dưới những lớp chăn, cảm
thấy đầu cậu áp vào vai tôi.
“Vậy là cậu nghe thấy rồi?” Cậu ấy hỏi, giọng trầm thấp.
“Ai thế?”
Holder chuyển mình trên giường, kéo chăn ra khỏi đầu tôi. “Chú Jack. Chú
ấy bảo cô Karen đã thú nhận mọi chuyện với chú tối qua. Chú ấy thấy lo lắng
cho Karen. Chú ấy cần cậu nói chuyện với mẹ.”
Tim tôi ngừng lại một nhịp. “Mẹ thú nhận ư?” Tôi cảnh giác hỏi, ngồi dậy
trên giường.
Holder gật đầu. “Mình không hỏi chi tiết, nhưng dường như chú ấy biết
những gì đang diễn ra. Mình đã kể cho chú ấy về bố cậu... chỉ vì cô Karen muốn
biết cậu đã gặp ông ấy chưa. Hôm nay khi thức dậy mình đã thấy vụ đó trên bản
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tin. Họ kết luận đây là một vụ tự sát, dựa vào sự thật rằng chính ông ấy đã gọi
đồng nghiệp đến. Thậm chí họ không tiến hành điều tra.” Holder nắm bàn tay
tôi và mơn trớn nó bằng ngón cái. “Sky, chú Jack có vẻ vô cùng mong cậu quay
về. Mình nghĩ chú ấy đúng... chúng ta cần trở lại, kết thúc chuyện này. Cậu
không đơn độc đâu. Mình và chú Jack sẽ ở đó. Có vẻ cô Karen rất hợp tác.
Mình biết là khó, nhưng chúng ta không có lựa chọn nào khác.”
Cậu ấy nói với tôi như thể tôi cần được thuyết phục, trong khi thực ra tôi đã
sẵn sàng. Tôi cần mặt-đối-mặt với mẹ Karen để có đáp án cho câu hỏi cuối cùng
của mình. Tôi ném hẳn chăn ra, bò xuống giường, đứng dậy vươn vai. “Mình
cần đánh răng và thay đồ đã. Sau đó chúng ta sẽ đi.” Sau đó, tôi bước thẳng vào
nhà tắm, không quay lưng lại, nhưng có thể cảm thấy niềm tự hào toát ra từ cậu
ấy. Cậu ấy tự hào về tôi.


 

K

hi chúng tôi đã ở trên đường, Holder đưa tôi điện thoại của cậu. “Đây.

Breckin và Six đều lo cho cậu lắm. Karen tìm số của bọn họ từ điện thoại của
cậu và đã gọi cho họ suốt cuối tuần, cố gắng tìm cậu.”
“Cậu có nói chuyện với ai không?”
Holder gật đầu. “Mình nói chuyện với Breckin sáng nay ngay trước khi chú
Jack gọi. Mình nói với cậu ấy hai mẹ con cậu cãi nhau, rằng cậu chỉ muốn dạt
nhà vài ngày. Cậu ấy có vẻ tin lời giải thích đó.”
“Thế còn Six?”
Cậu liếc tôi, khẽ mỉm cười. “Có lẽ cậu cần liên lạc với Six. Mình đã viết
email cho bạn ấy. Mình cố xoa dịu bạn ấy bằng câu chuyện đã nói với Breckin,
nhưng bạn ấy không bị đánh lừa. Six nói cậu với cô Karen chẳng bao giờ cãi
nhau, mình đành phải nói cho bạn ấy sự thật trước khi bạn ấy bay về Texas mà
tẩn cho mình một trận.”
Tôi nhăn mặt, biết Six hẳn đang phát ốm lên vì lo cho mình. Mấy ngày rồi
tôi không nhắn tin cho nó, vì thế tôi quyết định hoãn cuộc gọi cho Breckin để
viết email cho nó.
“Cậu viết email cho người khác bằng cách nào?” tôi hỏi. Holder bật cười, lấy
điện thoại nhấn vài nút. Cậu đưa nó cho tôi, chỉ vào màn hình.
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“Chỉ cần viết những gì cậu muốn nói vào đây rồi đưa lại cho mình, mình sẽ
gửi nó đi.”
Tôi soạn một bức email ngắn, nói với Six rằng tôi vừa khám phá ra một số
chuyện của quá khứ và cần đi khỏi nhà một thời gian. Tôi đảm bảo sẽ gọi lại
giải thích cho nó mọi chuyện trong vài ngày tới, nhưng tôi không chắc mình có
thực sự kể cho nó nghe sự thật không. Tôi không chắc có muốn ai khác biết về
câu chuyện của mình không, cho đến khi tôi có những câu trả lời.
Holder gửi bức thư, rồi cầm lấy tay tôi, đan ngón tay hai đứa vào nhau. Tôi
hướng mắt ra ngoài cửa sổ xe và nhìn đăm đăm lên bầu trời.
“Cậu đói không?” cậu ấy hỏi sau hơn một tiếng đồng hồ hoàn toàn im lặng
lái xe. Tôi lắc đầu. Tôi đang quá bồn chồn để có thể ăn bất cứ thứ gì, khi biết
mình chuẩn bị đối mặt với mẹ Karen. Liệu tôi có thể nói chuyện một cách bình
thường với mẹ và ngày mai khi tỉnh dậy tôi sẽ ở đâu?
“Cậu cần phải ăn, cưng ạ. Cậu hầu như chẳng ăn gì suốt ba ngày nay và với
bệnh hay ngất của cậu, mình nghĩ thức ăn lúc này không phải một ý kiến tồi
đâu.”
Cậu ấy sẽ không từ bỏ cho đến khi tôi chịu ăn, vì thế tôi dịu lại. “Được thôi,”
tôi lẩm bẩm.
Cuối cùng cậu ấy cũng chọn được một nhà hàng Mexico bên đường sau khi
tôi không quyết định được sẽ ăn ở đâu. Tôi gọi bừa một món trong thực đơn ăn
trưa, chỉ để làm cậu ấy hài lòng. Tôi gần như chẳng thể nuốt nổi thứ gì.
“Cậu muốn chơi trò Những câu hỏi trong bữa tối không?” Holder hỏi, nhúng
miếng bánh mì ngô vào sốt salsa.
Tôi nhún vai. Tôi thực sự không muốn đối mặt với điều sẽ xảy ra sau năm
tiếng nữa, vì thế biết đâu chuyện này giúp được tôi tạm thời quên đi. “Cũng
được. Nhưng với một điều kiện. Mình không muốn nói về bất cứ điều gì liên
quan đến mấy năm đầu đời của mình, ba ngày vừa qua hay hai mươi tư giờ tiếp
theo.”
Holder mỉm cười, có vẻ nhẹ nhõm hơn. Có lẽ cậu cũng không muốn nghĩ
đến chúng.
“Con gái trước,” cậu nói.
“Vậy đặt miếng bánh xuống đi,” tôi nói, mắt tia vào đồ ăn cậu chuẩn bị đưa
vào miệng.
Cậu liếc xuống miếng bánh, nhíu mày tinh nghịch. “Vậy thì hỏi nhanh lên,
mình sắp chết đói rồi.”
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Tôi tận dụng lợi thế để tu một ngụm soda, rồi cắn một miếng bánh lấy từ tay
cậu. “Sao cậu lại thích chạy đến thế?” Tôi hỏi.
“Mình không biết,” Holder trả lời, lún sâu vào ghế ngồi. “Mình bắt đầu chạy
từ năm mười ba tuổi. Lúc đầu đó là cách để thoát khỏi Les cùng đám bạn phiền
phức của nó. Đôi khi mình chỉ đơn giản muốn ra khỏi nhà. Tiếng la hét cười đùa
của đám con gái mười ba tuổi khiến mình nhức óc kinh khủng. Mình thích được
chìm trong im lặng mỗi khi chạy bộ. Không rõ cậu có nhận ra không, mình là
kiểu người hay suy nghĩ, thế nên chạy giúp đầu óc mình được quang đãng hơn.”
Tôi cười vang. “Mình nhận thấy rồi,” tôi nói. “Cậu có hay như vậy không?”
Holder cười toe toét và lắc đầu. “Thế là hai câu hỏi rồi. Đến lượt mình.” Cậu
lấy miếng bánh tôi đang định ăn bỏ tọt vào miệng, rồi tu một ngụm soda. “Sao
cậu không đến buổi thi tuyển vào đội điền kinh?”
Tôi nhướng mày, bật cười. “Hỏi cậu ấy lúc này thì kỳ cục quá. Chuyện từ hai
tháng trước rồi mà!”
Cậu lắc đầu, chĩa miếng bánh vào tôi. “Không được xét đoán khi mình chọn
nó để hỏi.”
“Được rồi,” tôi cười vang. “Mình không biết, thật đấy. Trường học không
giống những gì mình hình dung. Mình không nghĩ lũ con gái lại xấu tính đến
mức ấy. Không đứa nào thèm nói chuyện với mình trừ việc thông báo cho mình
biết mình hư hỏng ra sao. Cả trường chỉ có mỗi Breckin cố gắng làm bạn với
mình.”
“Không đúng,” Holder nói. “Cậu quên Shayla rồi à?”
Tôi cười vang. “Ý cậu là Shayna hả?”
“Gì cũng được,” cậu nói, lắc đầu. “Đến lượt cậu.” Cậu nhanh chóng bỏ một
miếng bánh nữa vào miệng và cười toe toét.
“Sao bố mẹ cậu lại ly dị?”
Cậu mỉm cười với tôi, môi mím chặt, rồi gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, nhún
vai. “Mình đoán chỉ là đến lúc họ phải làm thế,” cậu hờ hững nói.
“Đến lúc ư?” Tôi bối rối bởi câu trả lời mơ hồ này. “Thời đại bây giờ có
ngày mãn hạn cho những cuộc hôn nhân sao?”
Cậu nhún vai. “Với một số người thì đúng như thế.”
Giờ thì tôi chú ý đến mạch suy nghĩ của cậu rồi đây. Mong rằng cậu không
chuyển sang lượt hỏi của mình khi đã trả lời xong câu hỏi của tôi, vì tôi thực sự
muốn biết quan điểm của cậu về hôn nhân. Không phải tôi đang lên kế hoạch
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kết hôn sớm. Cậu là người con trai tôi yêu, biết được lập trường của cậu sẽ làm
tôi đỡ bị tổn thương và không bị sốc nặng trong những năm về sau.
“Sao cậu lại nghĩ cuộc hôn nhân của họ có giới hạn thời gian?”
“Cuộc hôn nhân nào cũng có một giới hạn thời gian nếu cậu bước vào nó vì
những lý do sai lầm. Hôn nhân không khiến mọi việc dễ dàng hơn... nó chỉ có
khó khăn hơn. Nếu cậu cưới một người nào đó với hy vọng hôn nhân sẽ cải
thiện mọi chuyện, cậu chẳng khác nào đã đặt đồng hồ bấm giờ cho mình vào
giây phút nói, ‘Tôi đồng ý’.”
“Vì lý do sai lầm nào mà họ lại kết hôn?”
“Mình và Les,” cậu nói thẳng thừng. “Họ biết nhau chưa đầy một tháng thì
mẹ mình có thai. Bố lấy mẹ, nghĩ rằng đó là chuyện đúng đắn nên làm, trong
khi việc đúng đắn đầu tiên có lẽ là đừng bao giờ làm mẹ có thai.”
“Chỉ là 'tai nạn' thôi,” tôi nói.
“Mình biết. Thế nên giờ họ mới ly dị.”
Tôi lắc đầu, thấy buồn khi cậu quá bình thản trước việc bố mẹ thiếu yêu
thương dành cho nhau. Dù vậy, chuyện xảy ra đã được tám năm. Cậu bé Holder
mười tuổi hồi ấy chắc không quá bình thản về chuyện ly dị của bố mẹ như bây
giờ. “Nhưng cậu không nghĩ chuyện ly dị là không thể tránh khỏi với mọi cuộc
hôn nhân chứ?”
Holder khoanh tay lên bàn, cúi về phía trước, nheo mắt lại. “Sky, nếu cậu
đang phân vân không biết mình có gặp vấn đề trong chuyện cam kết hứa hẹn
không, thì câu trả lời là không. Một ngày trong tương lai xa, rất xa... kiểu như
khi học đại học xong ấy... khi mình cầu hôn cậu... việc mà mình sẽ làm một
ngày nào đó vì cậu không bỏ mình được đâu mình sẽ không cưới cậu với hy
vọng hôn nhân sẽ giúp giải quyết mọi việc. Khi cậu là của mình, sẽ mãi mãi là
như vậy. Mình từng nói với cậu rồi, thứ duy nhất quan trọng với mình và cậu là
những điều vĩnh viễn và ý mình rất nghiêm túc.”
Tôi mỉm cười, tự nhiên thấy yêu cậu thêm một chút so với ba mươi giây
trước. “Ồ. Cậu không cần nhiều thời gian để nghĩ ra những lời đó nhỉ.”
Holder lắc đầu. “Bởi vì kể từ giây phút nhìn thấy cậu trong cửa hàng tạp hóa,
mình đã nghĩ về chuyện mãi mãi ở bên cậu rồi.”
Không còn thời điểm nào hoàn hảo hơn để hướng tới đĩa đồ ăn, vì tôi không
biết phải đáp lại thế nào. Tôi cầm nĩa định xiên một miếng nhưng cậu đã với
qua bàn, giật nó khỏi tay tôi.
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“Không được chơi ăn gian,” cậu nói. “Chúng ta vẫn chưa xong và mình đang
định hỏi một câu rất là riêng tư đây.” Cậu cắn một miếng thức ăn, chậm rãi nhai
trong khi tôi đang đợi được hỏi một câu “rất là riêng tư.” Sau khi uống một
ngụm, cậu cắn một miếng nữa và nhìn tôi cười toe toét, cố tình kéo dài lượt để
ăn.
“Hỏi mình cái câu chết tiệt ấy đi,” tôi giả vờ bực bội.
Holder cười vang, lấy khăn lau miệng, sau đó cúi về phía trước. “Cậu có
đang dùng biện pháp tránh thai nào không đấy?” Cậu ấy thì thào hỏi.
Câu hỏi khiến tôi cười ầm lên, vì nó không thực sự riêng tư đến thế khi đối
tượng là cô gái mà bạn đã làm tình cùng. “Không,” tôi thú nhận. “Mình chẳng
có lý do nào để làm việc đó trước khi cậu thò mũi vào cuộc đời mình.”
“Thế thì, mình muốn cậu làm đi,” cậu dứt khoát. “Hẹn gặp bác sĩ tuần này
đi.”
Tôi đỏ mặt trước sự lỗ mãng của cậu. “Cậu có thể đề nghị mình một cách
lịch sự hơn chút không?”
Holder nhướng mày nhấp một ngụm nữa, sau đó bình tĩnh đặt ly xuống bàn
trước mặt. “Là lỗi của mình.” Cậu mỉm cười, phô ra hai lúm đồng tiền. “Để
mình diễn đạt lại nhé,” cậu hạ thấp giọng theo kiểu thì thào bí mật. “Mình dự
kiến sẽ làm tình với cậu, Sky. Rất nhiều vào bất cứ khi nào có thể. Mình muốn
được tận hưởng cậu cuối tuần này, bất chấp mọi sự kiện đang diễn ra. Vì thế,
mình sẽ rất cảm kích nếu cậu thu xếp lựa chọn biện pháp tránh thai để hai đứa
không rơi vào cảnh phải cưới nhau vì ăn cơm trước kẻng và bị cài thời hạn cho
cuộc hôn nhân của chúng mình. Cậu có làm được điều đó giúp mình không? Để
chúng ta có thể yêu nhau thật nhiều, thật nhiều, thật nhiều?”
Tôi khóa chặt mắt Holder khi đưa chiếc ly rỗng cho chị phục vụ bàn hiện
đang nhìn chằm chằm Holder, miệng há hốc. Giữ nét mặt tỉnh rụi, tôi đáp lại.
“Thế tốt hơn rồi đấy,” tôi nói. “Và được. Mình tin mình có thể thu xếp
chuyện đó.”
Cậu gật đầu, rồi đẩy ly tới cạnh ly của tôi, liếc lên người phục vụ bàn. Cô ta
cuối cùng cũng tỉnh cơn mê, nhanh chóng rót đầy ly cho chúng tôi rồi rời đi.
Ngay sau khi cô ta đi, tôi nhìn trừng trừng Holder và lắc đầu. “Cậu là đồ quỷ,
Dean Holder,” tôi bật cười.
“Gì cơ?” cậu ngây thơ hỏi.
“Thật không đúng đắn chút nào khi những từ ngữ như ‘làm tình’ và ‘quan
hệ’ cứ thốt ra khỏi môi cậu khi trước mặt cậu còn có người phụ nữ khác ngoài
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người thực sự được cùng cậu lên giường. Cậu không nhận ra cậu có tác động
thế nào đến phụ nữ sao?”
Cậu lắc đầu, cố gạt đi lời nhận xét của tôi.
“Mình nghiêm túc đấy, Holder. Không cần phô trương, cậu vẫn có sức hấp
dẫn không thể tin nổi với bất cứ người phụ nữ nào. Ý mình là, nghĩ về chuyện
đó đi. Mình không thể đếm được số đàn ông mình gặp trong đời, vậy sao cậu lại
là người duy nhất mình bị thu hút? Giải thích chuyện đó đi?”
Holder cười vang. “Dễ thôi mà cưng.”
“Tại sao nào?”
“Bởi vì,” cậu nói, nhìn sâu vào mắt tôi. “Cậu đã yêu mình từ trước khi thấy
mình trong cửa hàng tạp hóa ngày hôm đó. Việc cậu chặn mọi ký ức về mình
khỏi tâm trí không đồng nghĩa cậu có thể chặn chúng khỏi con tim.” Cậu xúc
một nĩa đầy ụ, nhưng ngừng lại trước khi cho vào miệng. “Dù vậy, có thể cậu
đúng. Biết đâu chỉ do cậu muốn liếm những lúm đồng tiền của mình,” cậu nói,
đưa nĩa thức ăn vào miệng.
“Dứt khoát là do những lúm đồng tiền rồi,” tôi mỉm cười. Không thể đếm
xuể cậu đã làm tôi cười bao nhiêu lần chỉ trong nửa giờ hai đứa ở đây, và bằng
cách nào đó tôi đã chén hết nửa đĩa thức ăn. Chỉ riêng sự hiện diện của cậu thôi
cũng đủ làm nên điều diệu kỳ cho một tâm hồn đang thương tổn.

Thứ Ba Ngày 30 Tháng 10 Năm 2012
7:20 Tối

C

òn cách nhà mẹ Karen một dãy thì tôi bảo Holder dừng xe lại. Phải phấp

phỏng suốt quãng đường về đây đã đủ tra tấn rồi, nhưng việc thực sự về đến nơi
khiến tôi hoàn toàn kinh hãi. Tôi không biết phải nói gì với mẹ hoặc phải phản
ứng thế nào khi bước qua cửa.
Holder tấp vào lề đường, cho xe đỗ lại. Cậu nhìn tôi lo lắng. “Cậu cần một
đoạn ngắt chương?”
Tôi gật đầu, hít vào một hơi sâu. Cậu với qua ghế ngồi nắm lấy tay tôi. “Cậu
sợ hãi điều gì nhất khi gặp cô Karen?”
Tôi xoay sang đối điện với cậu. “Mình sợ rằng dù hôm nay mẹ có nói điều
gì, mình cũng không bao giờ có thể tha thứ cho bà. Mình biết sống với bà đời
mình ổn hơn nhiều so với ở cùng bố, nhưng bà không đời nào biết được chuyện
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đó khi bắt cóc mình đi. Biết được bà cả gan làm những chuyện gì khiến mình
không thể tha thứ. Nếu mình đã không thể tha thứ cho bố vì những gì ông làm...
thì mình cảm thấy cũng không nên tha thứ cho Karen.”
Holder lướt ngón cái qua mu bàn tay tôi. “Có thể cậu sẽ không bao giờ tha
thứ cho Karen, nhưng cậu có thể biết ơn về cuộc sống cô ấy trao cho cậu sau
chuyện đó. Cô ấy là một người mẹ tốt của cậu, Sky. Hãy nhớ điều đó khi nói
chuyện với cô ấy hôm nay, được chứ?”
Tôi thở ra một hơi hoang mang. “Đó là phần mình không thể vượt qua, tôi
nói. “Thực sự bà là một người mẹ tốt, mình yêu bà. Mình yêu bà quá nhiều và
sợ rằng sau ngày hôm nay mình không bao giờ có bà trong đời nữa.”
Holder kéo tôi lại gần và ôm tôi. “Mình cũng sợ điều đó cho cậu, tình yêu,”
cậu nói, không giả vờ là mọi thứ sẽ ổn khi nó không thể ổn. Nỗi sợ về ẩn số
chưa biết đang bao trùm lên cả hai chúng tôi. Chúng tôi đều không biết đời tôi
sẽ rẽ về đâu sau khi tôi bước qua cánh cửa kia và liệu con đường đó chúng tôi
có thể cùng nhau bước tiếp?
Tôi rời khỏi cậu, chống hai tay lên đầu gối, lấy can đảm đối mặt với chuyện
này. “Mình đã sẵn sàng,” tôi nói. Cậu gật đầu rồi cho xe chạy vào làn đường, rẽ
qua chỗ ngoặt, dừng lại trên lối đỗ xe nhà tôi. Nhìn thấy ngôi nhà còn khiến hai
tay tôi run rẩy hơn trước. Holder mở cửa bên ghế lái đúng lúc chú Jack bước ra
ngoài. Cậu quay lại với tôi.
“Ở đây nhé,” cậu nói. “Mình muốn nói chuyện với chú Jack trước.” Rồi cậu
ra khỏi xe, đóng cửa lại sau lưng. Tôi ở lại theo lời cậu vì thực lòng tôi chẳng có
gì phải vội vã ra ngoài. Holder cùng chú Jack nói chuyện vài phút. Việc chú
Jack vẫn ở đây, làm chỗ dựa cho mẹ Karen, khiến tôi băn khoăn không biết mẹ
có thực sự kể hết cho chú ấy nghe về những gì đã làm hay không. Tôi nghi ngờ
việc chú ấy vẫn ở đây - nếu đã biết sự thực.
Holder quay lại xe, lần này bước về phía cửa hành khách nơi tôi đang ngồi.
Cậu mở cửa và quỳ xuống cạnh tôi, lướt bàn tay qua má tôi, dùng mu bàn tay
vuốt ve khuôn mặt tôi. “Cậu sẵn sàng chưa?” Cậu ấy hỏi.
Tôi cảm thấy đầu mình gật xuống, nhưng không cảm thấy mình điều khiển
động tác này. Tôi cảm thấy chân mình bước ra khỏi xe còn tay thì với lấy tay
Holder, nhưng lại không biết mình cử động thế nào khi tôi thực sự muốn nấn ná
trong xe. Tôi chưa sẵn sàng đi, nhưng vẫn bước ra, theo cánh tay Holder đi về
phía ngôi nhà. Khi tôi đến chỗ chú Jack, chú vươn ra ôm lấy tôi. Ngay khi vòng
tay quen thuộc của chú bao quanh tôi, tôi sực tỉnh lại và hít một hơi sâu.
“Cảm ơn cháu vì đã trở về,” chú nói. “Mẹ cháu cần một cơ hội để giải thích
mọi chuyện. Hứa với chú là cháu sẽ cho mẹ một cơ hội nhé?”
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Tôi lùi lại nhìn vào mắt chú. “Chú có biết mẹ đã làm gì không, chú Jack? Mẹ
có kể cho chú không?”
Chú đau đớn gật đầu. “Chú biết, chú biết thật khó khăn với cháu, nhưng cháu
cần nghe mẹ cháu kể từ phương diện của cô ấy.”
Rồi chú quay về phía ngôi nhà, tay vẫn ôm lấy vai tôi. Holder cầm lấy tay
tôi, họ cũng đưa tôi về cửa trước như thể tôi là một đứa trẻ yếu ớt.
Tôi không phải một đứa trẻ yếu ớt.
Dừng lại trên bậc thềm, tôi quay sang nhìn họ. “Cháu cần nói chuyện với mẹ
một mình.”
Tôi biết mình đã muốn Holder đi cùng, nhưng tôi cần phải mạnh mẽ cho bản
thân. Tôi yêu cách cậu bảo vệ tôi, nhưng đây là chuyện khó khăn nhất tôi từng
phải làm - tôi muốn nói rằng tôi có thể tự đối mặt. Nếu một mình đối mặt được
với chuyện này, tôi sẽ có đủ can đảm để đối mặt với bất cứ chuyện gì.
Không ai trong hai người phản đối. Tôi thực sự cảm kích, biết rằng họ đều
tin tưởng vào tôi. Holder siết chặt tay tôi rồi đẩy tôi về phía trước, sự tự tin lấp
lánh trong mắt. “Mình sẽ ở ngay đây nhé,” cậu nói. Tôi hít một hơi sâu, rồi mở
cửa.
Tôi bước vào phòng khách. Mẹ Karen ngừng đi đi lại lại trên sàn nhà và
quay lại, trông thấy tôi. Ngay khi mắt chúng tôi gặp nhau, bà mất kiểm soát, ào
tới chỗ tôi. Tôi không biết mình mong chờ nhìn thấy điều gì trên gương mặt bà
khi bước qua ngưỡng cửa, nhưng đó chắc chắn không phải vẻ nhẹ nhõm thế
này.
“Con vẫn ổn,” bà nói, dang tay ôm lấy cổ tôi. Bà áp chặt bàn tay vào sau đầu
tôi, kéo tôi về phía bà trong khi nức nở khóc. “Mẹ rất xin lỗi, Sky. Mẹ vô cùng
xin lỗi khi con đã tìm ra mọi chuyện trước khi mẹ có thể kể cho con.” Bà cố hết
sức để nói, nhưng những tiếng thổn thức đã cuốn đi mọi lời lẽ. Nhìn thấy bà đau
đớn thế này khiến tim tôi đau xé. Dù biết bà lừa dối, tôi cũng không quên ngay
được mười ba năm yêu thương gắn bó với bà, vì thế nhìn bà đau buồn thế này
chỉ khiến tôi thấy nhức nhối thêm.
Ôm lấy khuôn mặt tôi, bà nhìn vào mắt tôi. “Mẹ thề là mẹ định nói với con
tất cả vào đúng giây phút con bước sang tuổi mười tám. Mẹ ghét việc con đã tự
khám phá ra mọi chuyện. Mẹ đã làm mọi điều có thể để ngăn chuyện đó xảy
ra.”
Tôi bỏ tay bà ra khỏi mặt tôi rồi bước quanh bà. “Con không biết phải đáp lại
những điều mẹ đang nói thế nào.” Tôi quay lại, nhìn vào mắt bà. “Con có rất
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nhiều câu hỏi, nhưng lại quá sợ việc hỏi chúng. Nếu mẹ trả lời chúng, làm sao
con biết được là mẹ đang nói thật? Làm sao con biết được mẹ sẽ không nói dối
con như đã nói dối suốt mười ba năm qua?”
Mẹ Karen bước vào bếp lấy một miếng khăn ăn lau mắt. Bà hít vào vài hơi
run rẩy, cố trấn tĩnh lại. “Lại đây ngồi với mẹ, con yêu,” bà nói, rồi bước qua tôi
tới ghế dài. Tôi vẫn đứng đó, nhìn bà ngồi vào mép đệm. Bà liếc lên tôi, khuôn
mặt tràn ngập nỗi buồn. “Đi, con,” bà nói, “Mẹ biết con không tin mẹ và con có
mọi quyền không tin mẹ vì những gì mẹ đã làm. Nhưng nếu con lắng nghe trái
tim và nhận ra sự thật rằng mẹ yêu con còn hơn cả chính mẹ, con sẽ cho mẹ một
cơ hội giải thích.”
Đôi mắt bà đong đầy chân thật. Vì lẽ đó, tôi bước tới ghế, ngồi đối diện với
bà. Bà hít vào một hơi sâu rồi thở ra, trấn an mình đủ lâu để có thể bắt đầu giải
thích.
“Để nói hết về chuyện đã xảy đến với con... trước tiên mẹ cần giải thích về
chuyện đã xảy đến với mẹ.” Bà ngừng lại trong vài phút, cố không òa khóc.
Nhìn vào mắt bà, tôi thấy dù bà sắp kể chuyện gì, đó cũng là một chuyện khó có
thể chịu đựng nổi. Tôi muốn ôm lấy bà, nhưng không thể. Dù yêu bà thật nhiều,
tôi cũng không thể an ủi bà lúc này.
“Mẹ đã có một người mẹ tuyệt vời, Sky. Con sẽ rất yêu bà đấy. Tên bà là
Dawn, bà yêu hai anh em mẹ vô cùng. Anh trai mẹ, John, lớn hơn mẹ mười tuổi,
vì thế hai anh em không bao giờ so đo với nhau. Bố của mẹ mất khi mẹ lên chín
và John giống như một người cha trong đời mẹ hơn là một người anh. Anh là
người bảo vệ, che chở cho mẹ. Mẹ có một người mẹ và một người anh trai thật
tốt. Không may, khi mẹ mười ba tuổi, John đã trở thành người cha thực sự của
mẹ khi mẹ của mẹ cũng qua đời.”
“Khi ấy John mới hai mươi ba tuổi, vừa tốt nghiệp cao đẳng. Mẹ chẳng có
gia đình nào sẵn lòng nhận nuôi, vì thế anh ấy đã làm việc phải làm. Đầu tiên
mọi việc khá ổn. Nhưng mẹ đã nhớ mẹ của mẹ quá nhiều và thật lòng, John
cũng có một thời gian khó khăn khi phải giải quyết mọi chuyện bày ra trước
mắt. Anh ấy vừa ra trường, vừa bắt đầu công việc mới, mọi thứ thật gian nan
với anh. Với cả hai anh em. Năm mẹ mười bốn tuổi, những căng thẳng trong
công việc đổ ập xuống đầu anh ấy. Anh ấy bắt đầu uống rượu, còn mẹ bắt đầu
nổi loạn, thỉnh thoảng còn đi chơi rất khuya.”
“Một đêm khi mẹ về nhà, John đã rất tức giận với mẹ. Vụ cãi nhau nhanh
chóng chuyển thành đánh nhau, anh ấy đánh mẹ vài cái. Anh ấy chưa bao giờ
đánh mẹ trước đây, nên mẹ rất kinh hoàng. Mẹ chạy về phòng, vài phút sau anh
ấy vào để xin lỗi. Chuyện anh ấy cư xử tệ hại vì rượu mấy tháng nay làm mẹ sợ.
Giờ lại thêm chuyện anh ấy đánh mẹ nữa... mẹ kinh hãi anh ấy.”
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Karen cựa mình trên đi văng, với tới ly nước nhấp một ngụm. Tôi nhìn bàn
tay bà khi bà đưa ly lên miệng, những ngón tay đang run rẩy.
“Anh ấy cố xin lỗi mẹ nhưng mẹ không nghe. Sự ngoan cố của mẹ làm anh
ấy nổi điên thêm, anh ấy đẩy mẹ xuống giường và bắt đầu hét vào mặt mẹ. John
gào thét liên tục, rằng mẹ đã hủy hoại cuộc đời anh ấy, rằng mẹ cần cảm ơn anh
ấy vì mọi thứ anh ấy làm cho mẹ... rằng mẹ phải mang ơn chuyện anh ấy đã làm
việc cực nhọc thế nào để chăm lo cho mẹ.”
Karen hắng giọng, nước mắt lại dâng lên khi bà cố gắng tiếp tục kể về sự
thật đau lòng trong quá khứ. Bà đưa mắt nhìn tôi. Tôi nhận thấy những từ ngữ
trên đầu lưỡi bà thật quá khó khăn để thốt ra. “Sky...” bà thổn thức. “Anh trai
mẹ đã cưỡng bức mẹ đêm đó. Anh ta không chỉ làm chuyện đó một lần, mà nó
tiếp diễn hầu như hàng đêm sau đó trong vòng hai năm.”
Tôi đưa tay che miệng, thở gấp. Máu rút hết khỏi đầu tôi, nhưng tôi cảm giác
nó cũng đang rút cạn khỏi toàn bộ phần còn lại của cơ thể mình. Tôi cảm thấy
hoàn toàn trống rỗng khi nghe những lời của mẹ, vì tôi quá sợ phải nghe tiếp
điều có lẽ bà chuẩn bị nói với mình. Ánh mắt bà bây giờ còn trống rỗng hơn tôi
cảm thấy. Không muốn đợi bà kể nữa, tôi hỏi luôn.
“Mẹ... John... có phải bố con không?”
Bà gật đầu nhanh khi nước mắt lã chã tuôn ra. “Ừ, con yêu. Đúng là ông ta.
Mẹ rất xin lỗi.”
Toàn thân tôi rung lên khi tiếng nấc vỡ ra, vòng tay của mẹ Karen ôm chặt
lấy tôi ngay khi giọt nước mắt đầu tiên trào ra khỏi mắt tôi. Tôi ôm lấy mẹ, níu
chặt lấy áo mẹ. “Con rất tiếc vì ông ta đã làm thế với mẹ,” tôi khóc. Karen xích
lại gần tôi trên ghế, hai mẹ con ôm lấy nhau, cùng khóc cho những gì chúng tôi
phải chịu đựng, dưới bàn tay của người đàn ông chúng tôi đã yêu bằng cả trái
tim mình.
“Vẫn còn nữa,” bà nói. “Mẹ muốn kể với con mọi chuyện, được không?”
Tôi gật đầu khi bà rời ra, nắm lấy bàn tay tôi.
“Năm mười sáu tuổi, mẹ nói với một người bạn chuyện ông ta làm. Cô ấy
nói với mẹ mình, sau đó bà đã tố giác việc này. Vào thời điểm ấy, John đã làm
trong lực lượng cảnh sát được ba năm và đã có tên tuổi. Khi bị thẩm vấn, ông ta
tuyên bố mẹ bịa chuyện ra vì ông ta cấm mẹ gặp bạn trai. Cuối cùng ông ta
trắng án, vụ này bị bác bỏ, nhưng mẹ biết mẹ không bao giờ có thể sống cùng
ông ta nữa. Mẹ sống với vài người bạn cho đến khi tốt nghiệp phổ thông vào hai
năm sau. Mẹ không bao giờ nói chuyện với ông ta nữa.”
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“Sáu năm sau, mẹ mới gặp lại ông ta. Mẹ đã hai mươi mốt tuổi và đang học
cao đẳng. Mẹ đang ở cửa hàng tạp hóa, đứng tại lối đi bên cạnh thì nghe thấy
giọng ông ta. Mẹ cứng người, không thể thở khi nghe thấy ông ta trò chuyện.
Mẹ có thể nhận ra giọng nói ấy ở bất cứ đâu. Có điều gì đó trong giọng nói ấy
làm mẹ khiếp sợ đến độ không bao giờ quên được.”
“Nhưng ngày hôm đó, không phải giọng ông ta làm mẹ tê liệt mà là con. Mẹ
nghe thấy ông ta nói chuyện với một cô bé và ngay lập tức nhớ lại tất cả những
đêm ông ta làm tổn thương mẹ. Mẹ thấy buồn nôn kinh khủng, khi biết những gì
ông ta có thể làm. Mẹ đi theo ông ta và con, cách một quãng, nhìn hai người trò
chuyện. Ông ta rời chiếc xe đẩy hàng vài bước. Lúc đó mắt mẹ gặp mắt con.
Con nhìn mẹ một lúc lâu. Con là cô bé xinh đẹp nhất , nhưng cũng là cô bé tuyệt
vọng nhất mẹ từng thấy. Chính giây phút nhìn vào mắt con, mẹ đã biết ông ta
cũng làm với con chính xác việc đã làm với mẹ. Mẹ có thể thấy nỗi sợ hãi lẫn
vô vọng trong ánh mắt của con.”
“Vài ngày tiếp theo, mẹ cố tìm hiểu mọi thứ về con, về mối liên hệ của con
với ông ta. Mẹ biết được chuyện xảy đến với mẹ con và ông ta đang nuôi con
một mình. Cuối cùng mẹ lấy hết can đảm gọi cho cảnh sát, nặc danh tố giác ông
ta, mong rằng rồi ông ta sẽ phải hứng chịu những gì đáng phải chịu. Một tuần
sau, mẹ nghe được rằng sau khi họ hỏi han con, vụ án đã bị bác bỏ ngay bởi Cơ
quan Bảo vệ Trẻ em. Mẹ hầu như chắc chắn việc ông ta giữ vị trí cấp cao trong
lực lượng hành pháp đã tác động tới vụ bác bỏ đó. Đây là lần thứ hai ông ta
thoát tội. Mẹ không thể chịu nổi ý nghĩ để con sống tiếp cùng ông ta khi đã biết
những gì xảy đến với con. Mẹ chắc chắn còn những cách khác mình có thể làm,
nhưng mẹ còn quá trẻ và sợ hãi thay cho con, sợ muốn chết. Mẹ không biết phải
làm gì nữa, khi mà luật pháp đã bỏ rơi cả hai chúng ta.”
“Vài ngày sau mẹ đã quyết định. Nếu không ai định giúp con thoát khỏi ông
ta... thì mẹ sẽ làm. Ngày mẹ dừng xe lại trước nhà con, mẹ không bao giờ quên
được hình ảnh cô bé ngồi một mình trên cỏ, đau khổ gục đầu xuống cánh tay mà
khóc. Khi mẹ gọi tên con và con chạy lại chui vào xe với mẹ... mẹ con mình đã
lái xe đi và không bao giờ nhìn lại.”
Karen siết chặt tay tôi, nhìn tôi tha thiết. “Sky, mẹ thề bằng cả trái tim mình
rằng mẹ chỉ muốn bảo vệ con khỏi ông ta. Mẹ đã làm mọi điều có thể để ngăn
ông ta tìm ra con. Ngăn con tìm kiếm ông ta. Chúng ta không bao giờ nhắc lại
về ông ta, và mẹ đã cố gắng giúp con vượt qua quá khứ để có thể sống một cuộc
đời bình thường. Mẹ biết mình không thể giấu con mãi. Mẹ biết sẽ đến một
ngày mẹ phải đối mặt với những gì mình làm... nhưng chẳng sao hết. Chẳng
chuyện gì làm mẹ vướng bận. Mẹ chỉ muốn con được an toàn cho đến khi con
đủ lớn, để con không bao giờ bị gửi trả về với ông ta.”
“Hôm trước khi đón con đi, mẹ đã đến nhà con. Chẳng có ai ở đó. Mẹ bước
vào trong bởi muốn tìm thứ gì đó có thể vỗ về con khi con đã an toàn bên mẹ.
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Một thứ như tấm chăn yêu thích hay chú gấu Teddy. Nhưng khi bước vào phòng
con, mẹ nhận ra rằng chẳng thứ gì trong ngôi nhà này có thể mang lại cho con
sự vỗ về. Nếu con cũng giống mẹ, mọi thứ liên hệ với ông ta đều sẽ nhắc con
nhớ tới chuyện ông ta làm với mình. Vì thế mẹ chẳng lấy gì, mẹ không muốn
con nhớ tới chuyện cũ.”
Karen đứng dậy, lặng lẽ bước ra khỏi phòng, lát sau bà quay lại với một hộp
gỗ nhỏ. Bà đặt nó vào tay tôi. “Nhưng mẹ không thể rời đi mà không mang theo
những thứ này. Mẹ biết khi đến ngày phải nói cho con sự thật, con sẽ muốn biết
tất cả về mẹ đẻ của mình. Mẹ không tìm được nhiều, nhưng những gì tìm được,
mẹ đã gìn giữ cho con.”
Nước mắt chan chứa khi tôi lướt ngón tay qua chiếc hộp lưu giữ những ký ức
duy nhất về người phụ nữ tôi chưa từng nghĩ sẽ có cơ hội nào để nhớ. Tôi không
thể mở nó ra. Không thể. Tôi cần mở nó một mình.
Karen vén tóc tôi ra sau tai, tôi ngẩng lên nhìn bà. “Mẹ biết điều mẹ làm là
sai, nhưng mẹ không hối tiếc. Nếu mẹ phải làm lại để con được an toàn, mẹ sẽ
không chần chờ đến một giây. Mẹ cũng biết chắc chắn con ghét mẹ vì đã lừa dối
con. Không sao đâu, Sky, vì mẹ yêu con đủ cho cả hai chúng ta rồi. Đừng bao
giờ tự trách mình về điều con cảm thấy trước việc mẹ làm với con. Mẹ đã chuẩn
bị cho khoảnh khắc này, cho cuộc nói chuyện này suốt mười ba năm, vì thế mẹ
cũng đã chuẩn bị cho bất cứ quyết định nào của con. Hãy cứ làm điều tốt nhất
với con. Mẹ sẽ gọi cảnh sát ngay nếu con muốn mẹ làm thế. Mẹ sẵn sàng kể cho
họ nghe mọi điều mẹ vừa nói với con nếu điều đó giúp con tìm lại yên bình.
Nếu con cần mẹ đợi đến khi con tròn mười tám tuổi để con được sống tiếp trong
ngôi nhà này, mẹ sẽ đợi. Mẹ sẽ ra đầu thú ngay giây phút con được phép chăm
lo cho chính mình theo pháp luật và mẹ sẽ không bao giờ chất vấn về yêu cầu
của con. Nhưng dù con lựa chọn cách nào, Sky, dù con quyết định làm gì, cũng
đừng lo cho mẹ. Mẹ chỉ cần biết là con đã được an toàn. Dù điều gì xảy đến với
mẹ, nó cũng đáng với từng giây phút suốt mười ba năm qua mẹ được sống bên
con.”
Tôi nhìn xuống chiếc hộp và tiếp tục khóc, không biết phải làm gì. Tôi
không biết điều gì đúng, điều gì là sai, liệu điều đúng đắn có trở nên sai trái
trong tình huống này không. Tôi biết mình không thể trả lời mẹ ngay lúc này.
Tôi cảm thấy như thể với mọi chuyện mẹ vừa kể cho tôi, những điều tôi biết về
lẽ phải và công bằng vừa tát vào mặt tôi một cái đau điếng.
Tôi ngẩng lên nhìn mẹ, lắc đầu. “Con không biết,” tôi thì thầm. “Con không
biết con muốn gì nữa.” Tôi không biết mình muốn gì, nhưng tôi biết mình cần
gì. Tôi cần một quãng ngắt chương.
Tôi đứng dậy. Mẹ vẫn ngồi đó, nhìn tôi đi ra cửa. Không thể nhìn vào mắt
bà, tôi chỉ lẳng lặng mở cửa. “Con cần suy nghĩ ít lâu,” tôi lặng lẽ nói rồi bước
www.vuilen.com

275

Tác Giả: Colleen Hoover

Người Dịch: Lạc Anh

LẠC MẤT VÀ HY VỌNG

ra ngoài. Ngay khi cánh cửa đóng lại sau lưng, Holder đã dang tay ôm lấy tôi.
Tôi cầm chiếc hộp gỗ trong một tay, tay kia ôm quanh cổ cậu, vùi đầu vào vai
cậu. Tôi khóc trên áo cậu, không biết phải bắt đầu thẩm thấu mọi thứ vừa nghe
được như thế nào. “Bầu trời,” tôi nói. “Mình cần nhìn lên bầu trời.”
Holder không hỏi gì. Cậu biết chính xác điều tôi đang nói, vì thế cậu nắm tay
tôi đưa đến xe. Chú Jack trở vào trong nhà khi Holder cùng tôi lái ra khỏi lối xe
chạy.
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