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Phần 23

I

an Randall vội vã về nhà. Sáu tháng trời ròng rã ngoài biển, anh đếm từng

giây phải xa Cecilia. Anh đánh dấu từng ngày qua đi trên lịch cho tới khi hai
người được trở về bên nhau và háo hức mong chờ ngày đoàn tụ. Phải xa cách
Cecilia, đối với anh đó thật là một điều vô cùng khổ sở. Nhưng giờ đây anh đã
về, họ đã được ở bên nhau. Anh không thể chịu được nếu suốt ngày quanh quẩn
bên cô. Bởi còn khổ sở hơn nếu có Cecilia ở đó mà lại không được làm tình với
cô.
Khi tới gần chỗ đường cao tốc dẫn về nhà, Ian đi chậm lại. Anh nghĩ về
những điều sẽ xảy ra nếu đặt chân vào ngôi nhà của họ. Căng thẳng giữa hai vợ
chồng bắt đầu khi Cecilia thông báo rằng cô muốn có con trở lại. Và càng ngày
cuộc sống của họ càng trở nên căng thẳng hơn. Cecilia cố giả vờ rằng mọi thứ
vẫn hoàn hảo và cố lờ đi tâm trạng khó chịu của chồng. Tối nào cũng vậy, cứ đi
làm về là cô lại vào bếp chuẩn bị bữa tối. Trong khi anh đang vùi mặt vào tờ
báo thì cô ríu rít kể chuyện văn phòng. Cô làm cho một công ty kiểm toán lớn ở
vịnh Cedar và rất yêu thích công việc của mình. Ian băn khoăn, họ yêu nhau và
ai cũng hiểu rằng đó là lẽ đương nhiên. Đáng ra họ phải hạnh phúc trong cuộc
sống vợ chồng, thế mà những buổi tối đang trở nên quá sức chịu đựng. Thậm
chí Ian còn không dám đi ngủ cùng giờ với Cecilia. Anh nhìn thấy nỗi đau trong
mắt cô, nhưng với tính cách bướng bỉnh cộng với sự ngại ngùng, Cecilia chẳng
bao giờ kêu ca.
Nếu Cecilia thẳng thắn nói chuyện với Ian, có khi tình trạng này lại được cải
thiện. Cô muốn có một đứa con nhưng anh lại không muốn. Cecilia không dùng
bất cứ một biện pháp tránh thai nào cả. Vậy nên việc cô có con hay không hoàn
toàn phụ thuộc vào anh. Sau cái đêm kinh hoàng bị Cecilia quyến rũ, Ian nhận
thấy việc làm tình với Cecilia quả là nguy hiểm.
Nhưng cô làm anh quên hết mọi thứ. Khi ôm Cecilia trong vòng tay mình,
anh quên hết mọi thứ trên đời trừ nỗi ham muốn cháy bỏng. Ian không thể
cưỡng lại sức cám dỗ đầy ma quái của Cecllia. Và chính điều này khiến cho
nguy cơ có thai của cô lại càng cao.
Đã vài lần Ian vào sâu trong cô, thật sâu, sau đó anh lại tự xỉ vả mình. Anh
chỉ dám bò vào giường khi tưởng vợ đã ngủ. Nhưng cô vẫn thức, và anh lại đầu
hàng vô điều kiện. Họ lại làm tình với nhau trong khi Ian chưa kịp nhận ra là tại
sao anh lại để mình bị vợ cám dỗ đến như vậy. Trong những lần đó họ hoàn
toàn không dùng bất kỳ một biện pháp tránh thai nào... Ian định ngủ trên ghế sôpha nhưng Cecilia không đồng ý. Cô khăng khăng muốn anh ngủ trên giường
với cô.
Cách an toàn duy nhất mà Ian có thể nghĩ ra là tránh động chạm vào vợ.
Nhưng anh thường không tài nào kiềm chế được điều đó. Ian không bao giờ coi
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mình là một người đàn ông vô kỷ luật, ngành hải quân đã rèn luyện cho anh khả
năng kiềm chế dục vọng ngay từ giây phút anh đặt chân vào trại lính. Nhưng
trước vợ mình, Ian khó lòng cưỡng lại được.
Trong khi đó Cecilia chẳng bao giờ phiền lòng về việc Ian không dùng bao
cao su. Bởi đó chính là điều cô mong muốn.
Ian không thể chịu đựng được khi nghĩ tới khả năng Cecilia mang thai và họ
lại mất thêm một đứa con nữa. Sự ra đi của Allison đã khiến cả hai suy sụp
tưởng chừng không gượng dậy nổi. Họ cũng gần như đánh mất tình yêu, may
mà cuối cùng họ Iại trở về bên nhau. Thời gian có thể hàn gắn mọi nỗi đau, anh
biết chắc là như vậy, nhưng giá như Cecilia không nêu vấn dề này ra quá sớm
thế này...
Khi đến chỗ biển báo dừng, thay vì rẽ phải, Ian rẽ trái, đi theo hướng ngược
chiều về nhà. Anh lái xe qua những con phố lạ với nỗi buồn xâm chiếm tâm
can. Ian biết rằng nếu mình bước vào cửa, mọi chuyện sẽ lại diễn ra y như thế vẫn ham muốn cháy bỏng ấy, và sau đó là nỗi thất vọng. Anh có thể cảm nhận
được nỗi đau cùng sự bức bối của cả hai một cách rõ ràng.
Bằng ý chí sắt đá, đã ba đêm rồi anh không động đến Cecilia. Điều đó giống
như bị tra tấn vậy. Ian biết rằng, đêm nay anh sẽ chẳng thế nào chống cự nổi sự
cám dỗ của vợ mình.
Khi phát hiện ra mình đang đi trên con đường dẫn vào nghĩa địa chôn con
gái, Ian giảm tốc độ và rẽ vào. Con gái anh đã chết sau khi ra đời chỉ vài ngày.
Cô bé bị bệnh tim bẩm sinh ngay khi mới chào đời và các bác sỹ chẳng thể nào
cứu nổi. Là một thủy thủ tàu ngầm, lúc đó Ian đang ở bên dưới một núi băng và
không thể ở bên Cecilia đúng lúc cô cần đến sự an ủi động viên của anh. Thực
ra, mãi tới khi biết con gái đã chết, anh mới biết rằng cô bé đã được sinh ra trên
cõi đời này. Khi Ian trở về, giữa họ xảy ra bao nhiêu chuyện: cãi vã, trách móc,
những giọt nước mắt và sau cùng là ly hôn. Tuy nhiên, cuộc ly dị của họ đã
không được chấp nhận. Sau đó, Ian yêu cầu được chuyển sang một chiếc tàu
hàng không mẫu hạm và đã được chấp nhận.
Ian ra khỏi xe. Hai tay đút túi, anh bước về phía mộ Allison. Anh đứng sững
người trên lớp cỏ mềm mại, nhìn đăm đăm vào tấm bia nhỏ đánh dấu ngày sinh
và ngày mất của con mình. Thật ngạc nhiên khi chỉ một chút thông tin trên tấm
bia vô cảm lại có thể khiến anh đau đớn đến vậy.
Ian nhìn đăm đắm vào tấm bia. “Chào Allison, con gái yêu của bố”, anh thì
thầm. Bất cứ khi nào đến thăm mộ con, anh cũng nói chuyện với cô bé. Anh
chưa bao giờ nhìn thấy con, cũng chưa từng được ôm ấp hay hôn hít con gái và
cười đùa với nó. Điều này làm anh cảm thấy mình như bị tước mất niềm an ủi từ
đứa con nhỏ bé này. Anh chỉ nhìn thấy mỗi bức ảnh chụp Allison ở bệnh viện
ngay sau khi chào đời. Lúc đó con gái anh còn nhỏ xíu. Cuộc đời của Allison
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thật ngắn ngủi và đau đớn. Mỗi hơi thở của cô bé là một cuộc vật lộn khốn khổ
với thần chết.
“Bố thấy mẹ con đến đây thăm con đấy”, Ian nhận xét khi trông thấy một
cành hồng trên ngôi mộ, dấu hiệu cho thấy chắc chắn là Cecilia mới tới đây.
Anh cũng chẳng biết vợ mình có thường đến nghĩa trang thăm con gái không,
nhưng anh đoán là cứ ba hay bốn ngày cô lại tới một lần. “Mẹ có bảo con là mẹ
muốn sinh em bé không?”.
Ian thở sâu. “Bố không nghĩ như thế là tốt”.
Anh vừa cười vừa nói. “Ngày xưa bố đã sững sờ khi mẹ báo là mẹ mang thai
con. Con có biết rằng con đã làm bố ngạc nhiên lắm không? Bố không nghĩ rằng
phụ nữ lại có thể mang thai dễ dàng đến thế”. Tuy nhiên khi đó anh cũng đã rất
hạnh phúc khi biết tin này. Anh vô cùng vui mừng vì cảm thấy việc mình lấy
Cecilia là hoàn toàn đúng đắn. Nụ cười của Ian tắt dần. Ngay cả khi có bầu,
Cecilia vẫn chưa thực sự muốn bước vào cuộc sống hôn nhân. Cô lo sợ mình sẽ
giẫm theo vết xe đổ của mẹ. Mẹ Cecilia đã mang thai cô trước khi cưới và ngay
từ đầu, cuộc hôn nhân đó đã trở thành một thảm họa. Cecilia không muốn lặp lại
sai lầm của người mẹ, vì vậy cô đưa ra một thỏa thuận giữa họ. Ian đã ký vào
bản thỏa thuận ấy. Hành động thoạt trông có vẻ điên rồ. Nhưng cuối cùng, chính
nó đã cứu vãn cuộc hôn nhân giữa họ. Thẩm phán Lockhart cho rằng họ còn bị
ràng buộc với nhau bởi bản thỏa thuận, đã không chấp nhận đơn ly hôn của họ.
“Mẹ con vẫn chưa biết đâu, nhưng có thể bố sẽ lại ra biển”. Mặc dù chưa nói
gì với Cecilia, nhưng ngay khi có quyết định, Ian sẽ nói với vợ điều này. Với
tình hình hiện nay, ngành hải quân không thể cho phép anh được nghỉ lâu như
thế. Đó vừa là một tin tốt lành, vừa là một tin buồn. Anh không muốn rời xa
Cecilia sớm như vậy, nhưng anh biết rằng nếu anh cứ ở lại, chắc chắn cô sẽ
mang thai.
“Hãy chăm sóc mẹ con trong khi bố đi vắng nhé con gái yêu?”, anh thì thầm
với Allison. “Hãy để mẹ con biết rằng bố yêu mẹ con nhiều lắm”.
Ian nán lại bên con gái một chút, chìm đắm trong nỗi buồn mênh mang ám
ảnh mìh bấy lâu nay.
Anh rất ngạc nhiên vì thấy mình yêu thương cô con gái nhỏ chưa một lần
biết mặt này đến vậy. Đây là cô bé mà anh chưa bao giờ được âu yếm hôn để
chúc ngủ ngon hay được ôm và nựng nịu trong tay. Ấy vậy mà trong sâu thẳm
trái tim anh, cô bé vẫn là một phần không thể thiếu.
Mười phút sau, Ian rời khỏi nghĩa trang và lái xe về nhà. Anh hy vọng
Cecilia sẽ nhận ra rằng anh về muộn hơn mọi khi và sẽ hỏi anh đã đi đâu.
Nhưng cô không hề hỏi. Cô đang bận rộn ở trong bếp và gần như không ngước
lên khi anh bước vào cửa.
“Hôm nay anh vui chứ?”, Cecilia hỏi.
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Sau khi liếc nhìn bức thư, Ian nhặt tờ báo buổi tối và ngồi vào chiếc ghế yêu
thích của mình. “Có vẻ ổn, anh nghĩ vậy”.
Anh mở trang đầu của tờ báo ra để khỏi phải nhìn thấy vợ. Anh phát hiện ra
nhìn vợ mình cực kỳ gợi tình khi đi chân trần trong bếp, mặc quần soóc và một
chiếc áo phông. Ian cho rằng Cecilia cố tình ăn bận như vậy. Cứ đi làm về là cô
thay quần áo công sở và mặc những thứ thật khêu gợi khiến anh không thể rời
mắt khỏi cô.
“Em cũng có một ngày rất ổn”. Cecilia vừa bê cái bát to đặt lên bàn vừa trò
chuyện với chồng. “Em làm sa-lát thịt chiên giòn cho chúng mình đấy”.
Anh gật đầu. “Cảm ơn em!”.
“Anh có đói không?”.
“Cũng hơi đói”. Từ khi về nhà, anh không thấy ăn ngon miệng. Đó là kết quả
của những căng thẳng mà gần đây anh đang phải chịu đựng.
“Bữa tối đã sẵn sàng”, Cecilia ngồi xuống bàn và nói.
Ian hờ hững đặt tờ báo sang một bên và ngồi vào bàn cùng vợ. Hầu như tối
nào cũng vậy, anh không mấy khi nói chuyện với cô. Cecilia cứ kiên nhẫn độc
thoại. Ian chỉ hỏi vợ vì sự im lặng giữa hai người khiến anh khó chịu chứ không
phải vì anh muốn nghe giọng nói của Cecilia.
Tuy nhiên tối nay, có vẻ Cecilia cũng không muốn tán gẫu. Ian thở phào khi
cô ăn xong bữa tối và mang đĩa ra bồn. Rõ ràng là cô cũng chẳng cảm thấy ngon
miệng.
“Em có ổn không?”, anh hỏi.
“Em ổn”.
Ian nhíu mày không biết anh có nên tin vào điều vợ mình vùa nói không.
Nhưng nụ cười thật dịu dàng của Cecilia đã đánh tan những nghi ngờ nhen lên
trong anh.
Tối hôm đó, họ im lặng bên nhau, mỗi người đọc một thứ - Cecilia đọc tạp
chí còn Ian thì đọc một cuốn tiểu thuyết hành động mượn của đồng nghiệp. Đến
chín giờ, cô đã ngáp ngắn ngáp dài. “Em đi ngủ đây”. Anh gật đầu. “Anh muốn
đọc thêm chút nữa.”
Cecilia nín lặng đi về phòng ngủ và đóng cửa lại. Cho đến giờ thì mọi
chuyện vẫn ổn, anh vẫn kiềm chế được mình, Ian nghĩ thế và thư giãn thoải mái
trên chiếc ghế của mình.
Ian cố đọc, nhưng chẳng có gì trên trang báo chui vào đầu anh. Bất chợt anh
nhận ra việc Cecilia đi ngủ vào lúc chín giờ tối là quá sớm so với thói quen mọi
khi. Anh không hiểu tại sao vợ mình lại như thế. Cô thường thức tới mười giờ
cơ mà. Lúc chín giờ ba mươi, anh tắt đèn và bước vào phòng ngủ tối om. Phải
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mất một lúc mắt anh mới quen được. Cecilia đang nằm cuộn mình phía bên
giường và anh biết ngay rằng cô đang thức.
“Cecilia?”.
“Sao ạ?”.
“Em vẫn thức à? Có chuyện gì không ổn phải không em?”.
Cô không trả lời anh.
Cái đệm lún xuống khi anh ngồi vào mép giường.
“Có chuyện gì vậy Cecilia? Em hãy nói cho anh biết đi”. Tim anh bắt đầu
đập rộn lên.
Cô giả vờ như không nghe thấy.
“Cecilia?”.
“Anh có lên giường không?”.
Ian nghĩ cách duy nhất để khiến vợ nói chuyện lại là lên giường cùng cô, vì
thế anh cởi quần áo và chui vào bên dưới chăn. Cecilia nằm sát lại nhưng không
chạm vào anh. “Anh sẽ ôm em chứ?”, cô thì thầm.
“Được” Ian đặt lưng xuống và Cecilia dụi đầu vào vai chồng. Anh choàng
tay quanh người cô. Trong vòng tay anh, Cecilia cảm thấy mình thật nhỏ bé,
nhỏ bé hơn bao giờ hết.
Ian chờ đợi, nhưng cô vẫn chẳng nói gì. Tận sâu trái tim, Ian đoán được điều
gì đang xảy ra. “Em có thai rồi phải không?”.
“Vâng”. Cecilia ngẹn ngào. “Anh có giận em không?”.
Ian khịt mũi, cố nén xúc động. “Không. Anh không thể trách ai khác ngoài
bản thân mình”.
“Em muốn mọi thứ sẽ khác chuyện đã xảy ra với Allison. Em nghĩ rằng anh
sẽ không giận em, và anh cũng sẽ vui mừng vì điều này”.
Ian không nói gì.
“Tin vui này sẽ làm chúng ta hạnh phúc”.
“Em có hạnh phúc không?”, anh hỏi.
Cecilia không trả lời thẳng. “Em sẽ rất hạnh phúc nếu anh cũng cảm thấy
như vậy”.
Nỗi sợ hãi khiến Ian không thể nào vui mừng nói, anh trầm giọng nói. “Anh
sợ, Cecilia ạ”.
“Em cũng vậy, nhưng em khao khát chúng mình có con. Em yêu anh, Ian.
Anh về nhà gần hai tháng rồi và quãng thời gian này thật khủng khiếp. Cứ như
là... như là anh đang ghét bỏ em ấy”.
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“Cecilia, không…”.
“Vậy em nên nghĩ thế nào về những gì đang diễn ra giữa chúng ta? Anh ít
nói chuyện với thậm chí anh còn không đi ngủ cùng em nữa. Anh nghĩ là em
không biết tại sao à? Anh không muốn làm tình với em. Và cứ mỗi lần yêu em
anh lại tự dằn vặt bản thân mình”.
Ian cảm thấy có lỗi. “Anh làm em có thai đúng không?”.
Anh cảm nhận được cái gật đầu của vợ.
“Nhưng em biết quan điểm của anh rồi mà”.
“Anh cũng biết cảm giác của em chứ”. Cecilia sụt sịt. Rõ ràng là cô đang cố
kiềm chế để không khóc. Em muốn có đứa con này, em muốn chồng em yêu
em, chồng em được vui sướng và hạnh phúc. Nhưng anh lại không như thế. Anh
làm trái tim em tan nát”.
Ian hổn hển. “Anh đã rất cố gắng. Em hãy cho anh cơ hội để anh điều chỉnh
mình, được không?”.
Nước mắt cô thấm đẫm vai anh.
“Cecilia, đừng khóc nữa em”.
“Em không thể”.
Ian nuốt những giọt lệ trên mặt vợ bằng những nụ hôn mềm mại, dịu dàng,
và cuối cùng anh gắn môi mình vào miệng cô. “Tất cả rồi sẽ ổn”. Anh an ủi với
hy vọng làm cô bình tĩnh, rồi anh lại hôn cô tới tấp.
“Đây là con của chúng ta”, Cecilia nghẹn ngào thì thầm với anh. “Em muốn
anh được hạnh phúc... Em muốn anh yêu con của chúng ta”.
“Chắc chắn anh sẽ yêu con chứ”. Ian nhắm mắt lại và gồng mình lên để kiểm
soát những cảm xúc đầy mâu thuẫn đang trào dâng trong lòng.
“Nhưng hiện tại thì anh không thể phải không?”
Anh thở dài. “Anh đang cố gắng. Đó là tất cả những gì anh có thể”.
Cecilia gỡ tay anh ra rồi lăn về phía giường của mình, quay lưng lại với Ian.
“Em yêu, xin em, em có muốn anh nói dối không?”.
“Không”.
“Vậy em hãy cho anh thời gian”. Ian vuốt ve vợ trong tư thế nằm úp thìa và
luồn tay vào giữa cơ thể cô. Từ thói quen bản năng, tay anh bất chợt mân mê
ngực cô. Đã nhiều đêm trên tàu, anh vẫn mơ được như thế này, được vuốt ve cơ
thể người vợ yêu dấu, được yêu và thích thú với cảm giác cơ thể vợ đang áp sát
vào mình. Cecilia bật ra một tiếng thở dài và nâng núm vú nhỏ xíu của mình lại
gần chồng hơn. Cô dịch người một cách quyến rũ lại chỗ anh. “Ian”, cô thì
thầm.
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Anh nhắm nghiền mắt lại và không trả lời.
“Em có bầu thế này lại hay”.
Anh muốn biết tại sao Cecilia lại nói thế bởi lúc này anh không thể nghĩ đến
bất kỳ điều gì ngoài cơ thể của vợ mình.
“Anh không phải chờ em ngủ rồi mới lên giường”.
Ian mỉm cười. Anh kêu lên nho nhỏ và vuốt ve lưng vợ. Cecilia thở dốc như
đầu hàng rồi vòng tay quanh ổố Ian và kề môi mình vào môi anh.
“Chúng mình sẽ ổn mà”, cô hứa với chồng.
“Chắc chắn sẽ như thế, anh yêu ạ”.
Ian định phản bác. Nhưng anh quên khuấy mất mình định nói gì. Anh vùi nỗi
sợ hãi của mình trong vòng tay ấm áp của người vợ yêu dấu.
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