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Phần 37

O

livia treo chiếc áo choàng của mình vào cái tủ nhỏ trong phòng và cầm

lấy cái xắc, chị chuẩn bị rời tòa án sau một ngày làm việc mệt mỏi. Hết cặp vợ
chồng nọ đến cặp vợ chồng kia chờ đợi chị. Họ muốn phá tan tổ ấm của mình
và môi trường an toàn của con cái. Dường như mỗi người đều cố chứng minh
rằng họ vẫn có thể sống tốt mà chẳng cần đến người kia. Trong họ đang chất
đầy những giận dữ, đắng cay và kiêu hãnh giả tạo. Tới hôm nay, Olivia mới
chợt nhận thấy rằng việc quyết định số phận cho các gia đình đã trở nên quá sức
mình. Chị vừa đi ra bãi đỗ xe vùa liếc đồng hồ. Tối nay chị hẹn ăn tối với
Grace. Từ khi Olivia kết hôn, đây là lần đầu tiên họ hẹn gặp nhau ngoài lớp học
thể dục nhịp điệu tối thứ Tư. Trước đây, họ gọi điện cho nhau khá đều đặn và
thỉnh thoảng rủ nhau đi Chợ của những người nông dân vào các buổi sáng thứ
Bảy, nhưng cuộc hôn nhân đã làm đảo lộn quỹ thời gian của Olivia. Họ đang cố
gắng tìm cách tiếp tục mối quan hệ bạn bè thân thiết như truớc đây.
Olivia vui mừng trước cơ hội được thỏa sức nói chuyện với cô bạn thân nhất
của mình. Chị muốn kể cho Grace nghe rất nhiều chuyện – những chuyện mà
chị thực sự không thể chia sẻ với bất kỳ ai khác. Khi nói chuyện qua điện thoại
với Grace, Olivia nhận ra trong giọng nói của bạn mình cũng có điều gì đó băn
khoăn. Vừa vào xe, Olivia lái thẳng tới nhà hàng Hải Đăng. Con gái và con rể
chị vừa hoàn thành một công việc phi thuờng và chị rất tự hào vẽ thành công
của chúng. Tuy nhiên, là một người mẹ nên Olivia vẫn không khỏi lo lắng.
Justine đang làm việc rất vất vả; ngoài việc quản lý sổ sách của nhà hàng và đôi
lúc là bà chủ, con gái chị còn là một người vợ và một người mẹ trẻ.
May mắn sao, tối nay Justine cũng đang làm việc ở đó. Khuôn mặt cô rạng
ngời khi nhìn thấy Olivia. “Chào mẹ”, Justine ôm chặt lấy mẹ mình.
“Mẹ rất vui được gặp con”.
Cách đây không lâu, đã có lúc mối quan hệ giữa hai mẹ con chị rơi vào trạng
thái căng thẳng. Justine đã hẹn hò với một người đàn ông hơn mình nhiều tuổi.
Khi ấy Justine luôn thu mình và giận dữ với thế giới bên ngoài. Olivia hiểu
được nguyên nhân sâu xa của tất cả những chuyện này. Cô biết rằng, trong một
mức độ nào đó, Justine vẫn đau lòng vì cái chết của người anh trai song sinh Jordan đã chết trong một tại nạn thảm thương lúc tắm sông khi mới mười ba
tuổi. Thật may mắn là cuối cùng Justine cũng vượt qua được nỗi đau này. Đó là
nhờ có Seth. Olivia biết rằng, mọi thứ đã thay đổi khi con gái mình yêu Seth
Gunderson.
“Chú Jack đâu rồi?”. Justine quay lại nhìn Olivia hỏi.
“Ở văn phòng chứ còn ở đâu nữa?”. Jack đã việc quá nhiều nhưng Olivia
chẳng thể thuyết phục được chồng giao bớt cho người khác một phần Jack đã
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dồn hết tâm trí cho tờ báo, và anh còn làm vì tình yêu công việc của mình. Cho
đến bây giờ tờ Bản tin vùng vịnh Cedar đã phát hành được số một tuần, Jack
thậm chí còn làm nhiều hơn lúc chưa lấy nhau. Đã vô số lần họ cãi cọ vì chuyện
này. Và cuối cùng, Olivia kết luận rằng mình nên quen với thực tế, là có một
ông chồng luôn ham mê công việc Jack đã hứa sẽ không để tình trạng này kéo
lâu nữa, nhưng chị nghĩ rằng khi nào anh nghỉ hưu hẳn thì mọi chuyện mới thay
đổi được.
Justine để mẹ ngồi ở bàn gần cửa sổ, rồi quay và nói với một trong số các cô
phục vụ bàn. Bây giờ vẫn còn sớm và nhà hàng mới chỉ có khoảng một phần ba
lượng khách so với khả năng phục vụ. Ngay khi bố trí được người phục vụ,
Justine bước tới bàn của Olivia.
“Mẹ chờ một chút nhé. Đồ ăn sẽ được mang lên ngay thôi”. Justine nói.
“Ừ, không sao đâu”. Ít nhất phải mười phút nữa Grace mới tới. Justine kéo
chiếc ghế đối diện.
“Bà thế nào rồi ạ?”. Justine hỏi.
Olivia thở dài, không hiểu con gái mình có biết chuyện không. Có lẽ là nó
biết hết rồi.
“Mẹ con mình lại nói chuyện này rồi”. Justine mỉm cười, rõ ràng cô đã bớt
căng thẳng.
“Bà đang chuẩn bị làm đám cưới với Ben, con biết không?”.
Olivia là người đầu tiên biết chuyện này. “Bà gửi cho mẹ một lá thư”. Olivia
cảm thấy bị tổn thương khi mẹ chị lại viết thư chứ không nói trực tiếp. “Mẹ
không có ý làm tổn thương tới bà”, chị thú nhận. “Để bảo vệ bà, bác Will và mẹ
đã thuê người kiểm tra Ben, nhưng sự quan tâm này đã đem đến kết quả ngược
lại sự mong muốn của mẹ”.
“Con biết”. Ít ra Justine cũng có vẻ thông cảm.
“Bà đã rất buồn vì chúng ta thiếu tin tưởng vào bà”. Olivia nói. Theo bản
năng, chị phải biết mẹ mình cảm thấy giận dữ và bị tổn thương là đúng. Chính
cô cũng giấu không cho Charlotte biết chuyện mình đã thuê người kiểm tra Ben.
“Bà viết gì trong bức thư đó ạ?”.
“Bà nói rằng tất cả mọi người đều xứng đáng được hạnh phúc bất kể tuổi tác,
và bà nhắc nhở mẹ rằng bà đã rất ủng hộ khi mẹ lấy Jack”.
“Bà đã đúng, mẹ biết mà”, Justine lẩm bẩm.
“Tất nhiên là bà đúng”. Olivia đồng ý với con gái.
“Bà muốn bác Will và mẹ đối xử công bằng và có thái độ kính trọng với ông
Ben. Và mẹ cũng muốn các con của Ben phải yêu quý và tôn trọng bà”. Olivia
cau mày. “Tuy nhiên, mẹ không nghĩ là bà đã gặp họ, đúng hơn là chưa gặp”.
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Chị nhún vai và nói thêm. “Đương nhiên là mẹ sẽ tôn trọng những mong muốn
của bà. Nghĩ đến việc mẹ mình lấy người đàn ông khác đúng là hơi khó khăn,
nhưng đó là sự lựa chọn, là cuộc sống của bà và muốn bà sẽ được hạnh phúc”.
Justine tán đồng. “Con đã không phản đối khi quyết định lấy chú Jack”, con
gái chị nhỏ nhẹ. “Như trong sâu thẳm, con muốn mẹ và bố sẽ quay lại nhau.
Con biết điều đó không bao giờ xảy ra, như một phần của cô gái bé nhỏ trong
con luôn muốn mẹ lại yêu thương nhau như ngày xưa”.
Olivia thật sự bàng hoàng khi thấy con gái mình ứa nước mắt. Justine chớp
mắt liên tục, dường như cô rất bối rối.
“Mẹ vẫn còn nghĩ về Jordan”, Olivia thì thầm.
“Con cũng vậy”. Justine gật đầu.
“Con có nhớ hôm nay là ngày gì không?”. Với cú sốc vừa qua, Olivia đã trở
nên quá bận bịu những gì đang diễn ra trong cuộc sống của mình nên đã quên
mất ngày hôm nay. Chính ngày này ngày mùng 10 tháng 8, cách đây mười tám
năm, con trai chị đã bị chết đuối. Nó đã trở thành mốc thời gian trước và sau cái
chết của Jordan. Nó không chỉ đánh dấu sự xa lìa cuộc sống một cách vĩnh viễn
của Jordan, mà nó còn đánh dấu cái chết trong tâm hồn Olivia và hai đứa con
còn lại.
Lau khô nước mắt trên mặt, Justine cố gượng cười. “Con không thích mình
lúc nào cũng ủy mị. Chúng ta hãy quay lại vấn đề của bà, trước khi mẹ con
mình không được ngồi nói chuyện cùng nhau nữa”.
Olivia đồng ý và nuốt nước miếng. “Mẹ mới ghé qua nhà bà vào đầu tuần
này. Lần đầu tiên bà đã ôm mẹ kể từ khi bà phát hiện ra bí mật tồi tệ của bác
Will và mẹ. Bà đã tha thứ cho mẹ. Mẹ chắc rằng bà sẽ nói với con là bà với ông
Ben đã chọn ngày cưới”.
Justine toét miệng cười. “Con biết tất cả rồi mà. Sáng nay bà đã đến đây để
đặt tiệc. Bà cũng đã nói với bác Will, và bác ấy nói sẽ tới tham dự đám cưới của
bà”.
Olivia rất vui sướng khi biết tin này, chị muốn báo cho Grace ngay khi bạn
mình đến, Olivia dự định sẽ nói chuyện cụ thể với Will khi trai mình về dự đám
cưới mẹ. Chị sẽ hỏi Will về mối quan hệ qua mạng giữa anh ấy và người bạn
thân nhất của mình. Anh ấy đã lợi dụng Grace và phụ bạc Georgia, vợ anh. Cứ
mỗi khi nghĩ đến điều này, Olivia lại cảm thấy rất tức giận.
“Chào hai mẹ con”, Grace nói và tiến về phía họ. “Không biết mình có làm
ngắt quãng câu chuyện của hai người không nhỉ?”
“Ôi cô Grace, không đâu ạ”, Justine đáp và duyên dáng đứng dậy. “Cháu làm
bạn với mẹ trong khi chờ cô tới”. Justine nhìn Olivia, cô chớp mắt chào và quay
trở lại công việc của mình.
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Olivia rất vui vì tuy chỉ có vài phút nói chuyện với con gái, nhưng đó lại là
những phút đầy ý nghĩa. Olivia cảm thấy thật gần gũi với Justine và cả với cậu
con trai James, cô tự thấy mình thật may mắn vì có những đứa con tuyệt vời đến
thế.
“Xin lỗi cậu tớ đến muộn”, Grace vừa ngồi xuống cái ghế đối diện với Olivia
vừa nói. “Công việc ở thư viện chẳng bao giờ hết”.
“Đừng lo về điều đó, Justine và mình đã có cơ hội ngồi nói chuyện với nhau
và lâu lắm rồi hai mẹ con mình mới có dịp nói chuyện cùng nhau đấy”.
“Tớ biết con bé cảm thấy thế nào, bởi vì tớ cũng có được thường xuyên tâm
sự với cậu đâu”, Grace thì thầm. “Dạo này cậu và tớ rất hiếm khi có thời gian để
ngồi cùng nhau”.
“Tớ xin lỗi”, Olivia chân thành nói với bạn. Chị đã xao lãng tình bạn của
mình, nhưng chị nhất định không để tình trạng đó tiếp diễn. “Tuần này của cậu
trôi qua thế nào?”.
Grace nhún vai. “Có những thời điểm tuyệt vời nhất và có cả những khoảnh
khắc tồi tệ. Còn cậu?”.
Olivia mỉm cười. “Cũng như cậu thôi. Jack và tớ vẫn đang điều chỉnh cuộc
sống riêng để có thể hòa hợp với nhau, quả là không dễ như tớ nghĩ. Cậu cũng
biết cả rồi đấy”. Olivia thường phàn nàn về sự khác biệt của mình với Jack
trong lúc họ tập thể dục nhịp điệu vào các tối thứ Tư hàng tuần. “Bây giờ mẹ và
tớ đã nói chuyện với nhau. Mẹ đã tha thứ cho tớ rồi. À, suýt nữa thì tớ quên
mất, Will sẽ tới đây dự đám cưới của mẹ tớ đấy”.
Grace tái mặt nhưng không nói gì.
“Nào, cậu có gì mới không?”, Olivia hỏi.
Trước sự ngạc nhiên của Olivia, Grace lấy một chiếc khăn tay từ ví ra. “Tớ
có chuyện muốn kể cậu nhưng tớ nghĩ có lẽ mình sẽ khóc mất”.
Olivia kinh ngạc. “Chuyện gì vậy?”.
“Tuần trước tớ đã nhận được một lá thư từ Mike Sherman, anh họ của Dan ở
Oregon”. Grace dừng lại một chút để giữ bình tĩnh trước khi tiếp tục kể. “Anh
ấy có viết thư cho tớ một lần trước khi Dan chết và từ đó, tớ và anh ấy đã có hai
lần nói chuyện với nhau. Và hai cuộc nói chuyện ấy chỉ gợi lại cho tớ những ký
ức buồn và sự lo lắng đến điên người mà thôi”.
“Sao thế”.
Grace bối rối gấp chiếc khăn ăn.
“Mike thực sự cảm thấy rất tồi tệ vì điều này, nhưng anh ấy cho rằng đã đến
lúc tớ nên biết Dan đã vay mười ba ngàn đô-la của anh ấy. Rõ ràng anh ấy đã
hỏi vay được khoảng một năm trước khi anh ấy ra đi. Mike không muốn nói bất
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kỳ điều gì sau khi Dan biến mất lại nói ngay với tớ chuyện này. Anh ấy không
muốn tớ thêm sốc”.
“Ôi không... không phải là anh ấy muốn lấy lại tiền ngay bây giờ đấy chứ?”.
Grace gật đầu. “Anh ấy không muốn đòi ngay, nhưng anh đã đưa ra đủ giấy
tờ và chắc chắn đó là chữ ký của Dan trong giấy vay nợ khoản tiền này. Mike
nói việc này đã xảy ra hơn bốn năm rồi và anh ấy cần số tiền này. Mike nghĩ
rằng tớ đã nhận được một khoản tiền bảo hiểm nhân thọ sau khi người ta tìm
thấy thi thể của Dan”.
Olivia biết là bạn mình không có tiền. Chị chưa bao giờ đánh giá cao về
người chồng đã chết của Grace, nhưng chị cho rằng việc Dan để lại gánh nặng
nợ nần cho Grace là điều không thể tha thứ. Đặc biệt khi Dan biết rõ rằng Grace
không thể nhận được bất kỳ khoản tiền bảo hiểm nhân thọ nào nếu anh ta tự tử.
Tất cả những gì Dan để lại cho Grace: nỗi đau, sự ám ảnh, những dằn vặt... và
bây giờ tới khoản nợ khổng lồ này đều là những tổn thất không tài nào bù đắp
nổi.
“Cậu định làm gì bậy giờ?”.
Grace nắm chặt chiếc khăn trong tay. “Còn làm gì được nữa đây? Tớ đang
cầm cố căn nhà để có tiền trả lại cho Mike, kể cả tiền lãi. Việc Dan đã chọn kết
cục đời mình như thế không phải là lỗi của Mike”.
“Cậu có định nói với anh ta là cậu không nhận được bất cứ khoản tiền bảo
hiểm nào không?” .
“Không”. Grace lắc đầu. “Như thế chỉ làm anh ta cảm thấy ngại ngùng khi
đòi lại số tiền đó, và anh ta không đáng bị như vậy. Thẳng thắn mà nói, tớ biết
ơn anh ấy vì đã cho tớ thời gian hồi phục sau cơn sốc về Dan. Nếu anh ta đòi
sớm hơn, thì tớ không biết sẽ phải làm thế nào nữa”.
“Cậu sẽ làm thế nào nếu thiếu tiền?”. Olivia biết những khoản chi tiêu của
bạn mình vốn rất hạn hẹp.
“Tớ sẽ vẫn phải sống mà. Tớ đã từng trải qua những khoảng thời gian còn tồi
tệ hơn thế này nhiều”.
“Tớ biết. Cậu có định nói chuyện này với Cảnh sát trưởng Davis và Roy
không?”
Trước đây Roy cho rằng đã có một bí ẩn nào đó về số tiền mười ba nghìn
đôla mà Dan đã dùng để mua xe”, Grace nói. “Anh ấy là người đầu tiên phát
hiện ra những dấu vết còn sót lại. Tớ và Roy luôn thắc mắc không biết Dan lấy
tiền...”.
Olivia tự hào về Grace vì bạn mình đã vượt qua được thử thách khắc nghiệt
cuối cùng này và không để hoàn cảnh chôn vùi. Chị đang định bộc lộ suy nghĩ
ấy thì Grace đổi chủ đề.
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“Có một tin tốt lành”, Grace nói với nụ cười tươi róii “Tớ mới nhận được hồi
âm của Cliff”.
“Thế à?” Olivia biết chuyện bạn mình đã cố gắng hết sức để giành lại anh
chàng chủ trại ngựa.
Grace xoay người một cách thích thú trên chiếc ghế của mình. “Cliff hồi âm
cho tớ vào thời điểm mà thú thật với cậu, tớ gần như sắp từ bỏ hy vọng”.
Olivia vươn về phía Grace. “Tuyệt, đừng để tớ phải hồi hộp thế này, hãy kể
lại xem chuyện gì đã xảy ra”.
“Cách đây mười ngày, tớ đã lái xe đến trang trại của anh ấy và mang theo
một mẻ bánh quy sô-cô-la”.
Olivia gật đầu tán đồng. “Và rồi?”.
“Tớ suýt khóc vì thất vọng khi anh ấy không có nhà, nhưng tớ đã nói chuyện
với Cal và cậu ta đã động viên tớ. Tớ rất khoái anh chàng này. Cậu ta khẳng
định Cliff luôn tin rằng một ngày nào đó, tớ sẽ ghé qua”.
“Tớ rũng rất quý Cal”. Olivia mới chỉ gặp người huấn luyện ngựa này một
lần thoáng qua, nhưng chị có cảm tình với anh ta ngay lập tức. Mặc dù anh
chàng tương đối ít nói, thậm chí có vẻ rất nghiêm nghị, nhưng Olivia biết rằng
ẩn sâu trong vỏ bọc đó là một con người đầy nghị lực và cá tính.
“Sáu đó Cliff có gọi cho cậu không?”. Olivia háo hức chồm sát hơn về phía
bạn để nghe kể chi tiết sự việc.
“Không... thực ra tớ vẫn chưa nói chuyện lại với anh ấy”. Nhưng Grace có
vẻ không hề nản lòng. “Tớ đã nhận được một bức thư điện tử”.
“Thế anh ấy đã nói gì?”.
Cô nhân viên phục vụ tiến về phía bàn của họ, và Olivia nhận ra rằng vì mải
nói chuyện quá nên họ chưa kịp gọi bất cứ đồ ăn hay thức uống nào. Cô gái trẻ
nhận yêu cầu gọi rượu vang sủi bọt của họ rồi rời đi.
“Cliff nói gì nữa?”. Olivia thúc giục.
“Anh ấy cảm ơn tớ một cách rất lịch sự về món bánh. Chỉ thế thôi, nhưng,
Olivia ạ, tớ cảm thấy như phá vỡ được bức tường mà anh ấy dựng lên giữ hai
bên. Anh ấy không thể lờ tớ đi được nữa. Tớ sẽ không để anh ấy im lặng với tớ
mãi đâu”.
“Thật là tuyệt!”.
“Tớ không tự lừa phỉnh bản thân. Tớ sẽ phải vượt qua một chặng đường dài
mới có thể đạt được điều tớ mong muốn, nhưng lá thư đó làm tớ vui đến mức từ
lúc đó đến giờ tớ cứ như đi trên mây”.
“Cậu đã gửi thêm cho anh ấy lời nhắn nào nữa chưa?”.
www.vuilen.com

202

Tác giả: Debbie Macomber

TÌM LẠI TÌNH YÊU

Grace gật đầu. “Tối nào tớ cũng gửi thư, và hai tuần là một tấm thiệp điện tử.
Cal nói với tớ là Cliff đã bắt đầu nhận thư điện tử trong hòm thư của anh ấy.
Khi nào không gửi thiệp thì tớ viết thư. Anh ấy không chặn thư của tớ nữa, vậy
là tớ biết anh ấy cũng đã nhận các lời nhắn của tớ”.
Olivia cầm lấy thực đơn. Lần đầu tiên trong nhiều tháng, chị nhìn thấy có
bước tiến triển đáng mừng trong mối quan hệ giữa Grace và Cliff Harding.
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