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RỜI ĐÃ TỐI MỊT khi tôi rời khỏi nhà tang lễ, trước đó chúng tôi đã gọi

bánh pizza ăn mừng rồi bắt đầu lên kế hoạch cho đám cưới.
Trời đêm lạnh lẽo... có lẽ đủ lạnh để xuất hiện sương giá. Một mảnh trăng
mong manh treo trên nền trời, lá xào xạc rời khỏi cây khi tôi đi bộ xuống đồi.
Tôi kiểm tra điện thoại. Không có tin nhắn nào. Tôi không rõ chuyện giữa tôi và
Ian là như thế nào, nhưng như tôi đã nói lúc nãy - đã đến lúc cho một cuộc mây
mưa hòa giải hoang dại. Kệ chứ, nếu như bố mẹ tôi còn có thể tợp sau bao nhiêu
chuyện thế kia, thì chắc chắn Ian và tôi có thể vượt qua lần va vấp này. Tôi sẽ
tạt qua nhà, coi ông nội và Bowie ra sao, mặc bộ đồ lót ỡm ờ nào đấy, rồi sẽ
chạy qua đường Bitter Creek.
Đèn đóm ở Georgebury tối mù, khi bên vệ đường vắng tanh từ khoảng tám
giờ tối. Quán Whoop & Holler có tỏa chút dấu hiệu sự sống, nhưng những hàng
quán mặt tiền khác đều tối đen. Chỉ có hãng truyền thông Green Mountain là
còn sáng đèn. Mark vẫn còn đang ở công ty. Tôi có thể trông thấy mái đầu đen
của anh ta qua cửa sổ, anh ta đang ngồi bên bàn ngay khu vực mũi tàu của tòa
nhà hình bàn là của chúng tôi.
Tôi dừng lại, ngước nhìn lên văn phòng, ánh đèn vàng ấm mời mọc. Và rồi,
chỉ thế thôi, tôi đã đưa ra quyết định. Ngày mai, tôi sẽ nộp thông báo thôi việc.
Đến lúc rồi.
Một gánh nặng được nhấc đi khỏi tim tôi. Phải. Dứt khoát là đã đến lúc. Tôi
sẽ tìm được việc gì đó khác sớm thôi mà. Có lẽ thậm chí còn có thể mở công ty
riêng nữa, hay là đỡ đần ông nội trong vài tháng cho đến khi có cơ hội khác mở
ra. Nhưng đã đến lúc cắt đi bất cứ sợi dây tả tơi nào từng níu giữ tôi gần bên
Mark. Anh ta đã hiện diện suốt trong cuộc đời tôi, luôn che đường chắn lối bằng
cách này hay cách khác, và cuối cùng... rốt cuộc!... tôi đã chán ngấy chuyện đấy
rồi.
“Bà nói gì về quyết định này hả Michelle?” tôi hỏi thành tiếng. Đệ nhất Phu
nhân không trả lời, nhưng cũng không sao. Tôi không cần đến giọng nói lý trí
của bà nữa vì rốt cuộc tôi đã tìm thấy giọng nói của chính mình.
Khi tôi về đến nhà, chiếc xe tải của ông nội vẫn đậu chỗ thường ngày. Lúc
vào trong bếp, tôi giật vội công tắc đèn... căn nhà tối đen như mực. Và im lặng
nữa. Con chó của tôi đâu rồi? Nó thường chào đón tôi từ ngoài cửa, thường phát
hiện ra sự hiện diện của tôi từ tiếng khe khẽ đầu tiên của bước chân tôi, thường
ư ử lên vì vui cơ mà. Ấy nhưng tối hôm nay, lại chẳng có gì sất.
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“Bowie à?” tôi gọi lớn. “Mẹ về rồi này, nhóc con!”
Chỉ có sự tĩnh lặng.
“Ông nội ơi?” tôi gọi. Giọng nói của tôi dường như vang vọng lại.
Chắc là ông đang đi chơi với Jody rồi, tôi thầm nghĩ. Đem theo cả Bowie
nữa, có thế thôi.
Nhưng mật đắng dâng lên trong họng tôi. Ví xách tuột khỏi bàn tay bất chợt
đẫm mồ hôi của tôi. “Bowie?” giọng tôi yếu ớt run rẩy.
Rồi một âm thanh be bé phát ra. Chắc là ông nội đấy, cô nàng Betty Boop
nói. Ông đang ở trong phòng ngủ với Jody, họ đang làm tình theo kiểu người
già, vậy nên mới phát ra lắm tiếng động.
Nhưng tôi biết là không phải thế.
Âm thanh ấy lại vang lên, một tiếng ư ử khe khẽ, thương tâm. Là chú chó
của tôi.
Vừa bước đi vừa bật sáng mọi bóng đèn, hai chân tôi lập cập - vì tôi biết, tôi
đã biết - tôi ráng đi qua phòng bếp, qua phòng lớn. Đoạn, hai tay tôi run bắn lên,
tôi mở cửa vào nhà xưởng. Bowie lại rên rỉ, lần này to hơn.
Tay tôi do dự khi với lấy công tắc đèn. Tôi hoàn toàn chắc chắn là mình
không muốn nhìn thấy những gì trong ấy. Không cần bật đèn trần lên, tôi bước
vào xưởng. Dầu sao thì tôi cũng thuộc đường mà.
“Ông ơi?” tôi thì thào. Đuôi con Bowie quật thình thịch xuống sàn nhà, là
tiếng trả lời duy nhất.
Thật chậm rãi, thật cẩn thận, tôi đi đến bàn thao tác trong góc phòng và rồi,
sau một đỗi ngập ngừng, tôi bật ngọn đèn bằng đồng cũ kỹ lên. Ánh sáng dịu
nhẹ từ ngọn đèn quá đủ để soi rọi những gì tôi biết là mình sẽ thấy.
Ông tôi ngồi trên chiếc ghế tựa cũ kỹ của mình, Bowie nằm dài dưới chân
ghế. Chú chó của tôi vẫy đuôi một cái, nhưng nó không đứng lên.
Hai mắt ông nội nhắm nghiền. Hơn lúc nào hết, ông trông giống như một
ông già Noel ốm nhách, tóc và râu bạc trắng, hai bàn tay điệu nghệ, dịu dàng.
Không có vẻ cau có thường ngày, gương mặt ông trông dịu dàng và thư thái
hơn. Những vết chân chim quanh mắt ông... là những nếp gấp khi ông cười.
Ông tôi có một nụ cười tuyệt vời. Ông luôn cố phô ra cái tính cách ông già bẳn
tính, nhưng tôi thì không bao giờ tin - không hẳn là tin lắm. Một người không
thể giấu đi trái tim nhân hậu, dù người ấy có cố đến mức nào.
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Ông nội thật tình trông như đang ngủ. Nghe thì sáo rỗng lắm, nhưng lại thật
an tâm, vì mặc cho tôi từng lớn lên trong một nhà tang lễ, tôi vẫn luôn sợ người
chết.
Bowie lại rên lên. “Mày ngoan lắm,” tôi thì thào. “Ngoan lắm Bowie.”
Tôi dùng tay mình ấp lên bàn tay cứng đờ, lạnh ngắt của ông nội và quỳ
xuống cạnh ghế, nước mắt nóng hổi lăn dài trên mặt. Hẳn là ông đã ở đây được
một đỗi, vì trong xưởng này lạnh lẽo, không có ngọn lửa nào tí tách trong lò
sưởi. Không gian thật im ắng. “Ông ơi,” tôi nói khẽ. “Cháu rất xin lỗi vì đã
không có mặt ở đây.”
“Đừng có ngốc thế,” tôi gần như có thể nghe thấy ông nói.
“Bố mẹ quay lại với nhau rồi đấy ạ,” tôi kể cho ông mình nghe, giọng nói
run run. “Vậy nên ông không cần phải lo lắng cho con trai mình nữa, ông nhé?
Cháu sẽ trông nom Freddie cho. Nó sẽ ổn thôi mà. Chỉ là nó còn trẻ. Nhưng rồi
sẽ trưởng thành thôi ạ. Cháu biết Fred sẽ làm ông hãnh diện cho xem.”
Tôi nghĩ về bà mình, về tình yêu trọn đời của ông nội. Nghĩ về ông
Morelock và bác Remy, những người đã qua đời từ rất lâu rồi. Tôi hy vọng mọi
người đang ở nơi ấy chờ đợi ông. Tôi thấy thật vui vì mình đã được sống cùng
ông, trêu chọc và giúp đỡ cho ông. Vui vì ông đã tìm thấy chút vui tươi với Jody
trong những tuần lễ cuối cùng. Vui vì ông đã mất đi trong nhà xưởng mà ông rất
yêu thích, làm việc đến tận ngày cuối đời, vì một gã cao bồi già Vermont sẽ
không muốn có bất kỳ một kết cục nào khác. Vui vì chú chó xuất chúng của
mình đã có mặt tại đây, vì ông nội vô cùng quý mến Bowie.
Tôi hôn lên trán ông, rồi đứng dậy. “Nào Bowie,” tôi nói. “Mày đã làm rất
tốt. Đi ăn chút thịt muối nào.”
Chú chó của tôi, được bãi nhiệm, đi theo tôi vào bếp.
Buồn cười nhỉ. Tôi thật sự không biết phải làm gì, mặc dù là đã sinh trưởng
trong môi trường ấy. Tôi thưởng cho Bowie, rồi nhấc điện thoại lên. Quay số
mà hầu như là không nhận thức được mình đang làm thế. Xin làm ơn có mặt ở
đấy, tôi tự nhủ.
Anh không có ở đấy.
“Bạn đã gọi cho Ian McFarland. Vui lòng để lại tin nhắn và tôi sẽ gọi lại
ngay khi có thể.”
“Ian?” tôi nói, giọng lí nhí. “Em biết anh hơi bực em, nhưng em đang băn
khoăn liệu anh có thể ghé qua được không vì ông em vừa mới mất.”
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HAI TIẾNG ĐỒNG HỒ SAU, tôi lại một thân một mình trong ngôi nhà của
ông nội.
Bố mẹ tôi đã đến gần như ngay lập tức. Bố đứng lặng im bên ông trong vài
phút, rồi hôn lên đầu ông. Mẹ ôm bố vào lòng và rồi nhẹ nhàng thủ thỉ. Robbie
Neal, nhóm Chuột Trên Sông và đội cấp cứu, đã đến để xác nhận rằng ông nội
đã qua đời, và Shaunee, một tình nguyện viên khác trong đội cấp cứu, đã ôm tôi
an ủi.
“Trông như là một cơn đau tim dữ dội,” cô nói.
Cảnh sát hỏi vài câu... lần cuối tôi gặp ông là lúc nào, ông có khách đến
thăm nào không, những câu hỏi thông thường. Họ kiểm tra theo lệ, nhưng rõ
ràng trái tim của ông nội đơn giản là đã ngưng đập rồi. Louis đến, lặng lẽ và
được việc và đây là lần đầu tiên mà giọng nói của anh ta nghe không ghê ghê...
thay vào đó, anh ta dường như là tử tế và điêu luyện.
Cả bố mẹ đều lo cho tôi, muốn tôi sang nhà họ ngủ lại, rồi đề nghị được ngủ
lại đây. Bố mẹ nghĩ để Hes và Freddie đến sáng hôm sau biết tin cũng được...
Freddie đã đi chơi với bạn, còn Hester thì luôn đi ngủ sớm. Tôi nói để mình báo
cho bà Jody vào ngày mai. Tội nghiệp bà.
“Có chắc là con không muốn về nhà chứ, con yêu?” mẹ tôi vừa hỏi vừa vuốt
tóc tôi khi tôi ngồi bên bàn bếp. Bố đã ra ngoài cùng đội cứu thương.
“Con không sao đâu mẹ,” tôi đáp. “Chỉ là, mẹ biết đấy... buồn thôi mà.”
Bowie, nhất định là đang làm việc ngoài giờ, kê đầu lên lòng tôi mà nháy nháy
bên mắt màu xanh. Tôi mỉm cười với nó và cho nó ăn nửa miếng bánh mì kẹp
mẹ đã làm cho tôi. Tôi ngước nhìn mẹ. “Con sẽ chỉ ở lại đây tối nay mà khóc
cho thỏa thôi ạ.”
Mẹ nghiêm nghị nhìn tôi, dò xét đánh giá công tơ mét sự thật trong tôi.
“Thôi được. Sáng mai mẹ sẽ gọi cho con.”
“Cảm ơn mẹ ạ. Chắc là mẹ sẽ lo sắp xếp mọi chuyện phải không ạ?”
Bà gật đầu. “Ừ. Ông đã giao phó cho mẹ tất cả sau khi bà con qua đời. Ông
không bao giờ nghĩ mình lại sống lâu đến thế mà không có bà bên cạnh.”
Tôi ngước nhìn mẹ. Gương mặt bà dăm chiêu. “Mẹ ơi?”
“Gì thế con?”
“Con rất mừng vì bố mẹ quay lại với nhau đấy.”
Mắt bà đẫm lệ. “Mẹ cũng vậy con à,” bà nói khẽ.
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“Con chắc là con muốn ở một mình chứ, Cún Con?” bố hỏi khi trở vào trong
bếp.
“Chắc bố ạ.”
Tôi ôm bố mẹ, cam đoan một lần nữa với hai người là mình ổn, nhìn theo lúc
bố giữ cửa cho mẹ. Khi bố vào ngồi cạnh mẹ trong xe, bà cầm rồi hôn lên tay
ông.
Rồi tôi quay đi khỏi cửa sổ, lên lầu để rửa mặt đánh răng, thay đồ ngủ. Cổ
họng tôi nghèn nghẹt vì khóc nhiều, còn căn nhà im lặng đến rợn người.
Tại nơi đấy, ngay góc phòng tôi, cạnh cửa sổ trông xuống dòng sông, là
chiếc ghế Morelock của tôi. Trên chiếc kệ bên trên ghế là mười bảy con thú
bằng gỗ, được ông tôi gọt đẽo trong nhiều năm, và khi nhận ra rằng ông sẽ
không bao giờ làm ra thêm một con thú nào nữa, một nỗi đau như xé toạc lồng
ngực tôi.
Tôi đi xuống phòng sinh hoạt, ngồi trên trường kỷ. Bowie nhảy lên ngồi
cạnh tôi. Chắc là chương trình Deadliest Catch đang được chiếu đấy, nhưng ý
nghĩ phải ngồi xem mà không có ông nội bên cạnh khiến cho cổ họng tôi càng
thêm đau đớn. Lẽ ra tôi đã có thể gọi cho Annie, nhung tôi không gọi, chỉ ngồi
đấy trong căn nhà im ắng, lặng lẽ. Khi tiếng gõ vang lên từ ngoài cửa, cả tôi
cùng Bowie nhảy dựng lên. Tôi thở hắt ra, không biết là mình đã nín thở nãy
giờ. Anh đã đến đây. Rốt cuộc cũng đến.
Không phải là Ian.
“Mark ư,” tôi hổn hển. “Anh đang làm gì ở đây thế?” Tôi liếc qua anh ta để
xem còn có ai đang đến không... như là Ian chẳng hạn.
Mặt Mark nghiêm trang. “Anh vừa nghe tin,” anh ta vừa nói vừa ôm tôi vào
lòng. “Anh rất lấy làm tiếc Callie ạ.”
Đấy là một cái ôm sát rạt... không phải là kiểu ôm chỉ thoáng tựa vào, mà là
cái ôm sít sao, từ đùi lên mặt. Má Mark áp vào má tôi, trơn mịn, ấm áp và nhẵn
nhụi. Anh ta có mùi như mọi khi vẫn vậy - mùi nước hoa Hugo Boss mà tôi
từng rất thích, đến nỗi tôi đã vác cái thân thảm hại của mình đi mua lấy một lọ
sau khi chia tay. Bao nhiêu giờ đồng hồ sướt mướt đã được bỏ ra để ngồi ngửi
lấy cái mùi nước hoa ngu ngốc và phân tích năm cái tuần lễ diệu kỳ ấy.
Tôi rời ra. “Cảm ơn anh, Mark. Ừm... ai nói cho anh biết vậy?” tôi lùi bước,
để cho Bowie hoàn thành các công đoạn của quy trình đánh hơi khách đến thăm
mọi khi. Gương mặt tôi nóng ran.
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“Anh mới ghé qua quán Whoop & Holler,” Mark đáp. “Shaunee Cole nói
cho anh biết.” Trong thành phố bé như thế này thì tin tức truyền đi nhanh lắm.
“Em ở nhà có một mình ư?” anh hỏi.
“Vâng,” tôi lưỡng lự đáp. “Ừm... mời anh vào. Anh muốn uống chút gì
không?”
“Cũng được. Ta hãy nâng ly vì ông Noah nào.”
Một phần trong tôi nổi sung lên. Ông Noah ấy chưa bao giờ ưa anh đâu,
Mark à. Ông nghĩ anh là loại thùng rỗng kêu to đấy. Nhưng Mark chỉ là đang tử
tế thôi mà. Với lại, tôi nghĩ chắc chúng tôi cần nói chuyện.
Một phút sau, chúng tôi ngồi trên chiếc trường kỷ bằng da cũ kỹ trước lò
sưởi, mỗi đứa cầm một hay hai lóng tay whisky.
“Uống vì ông nội em. Một nghệ nhân chế tác thuyền có một không hai,” anh
ta nói.
“Cạn nào,” tôi đáp lại, lịch sự cụng ly với anh ta cho phải phép. Nhấp một
ngụm. Tôi chưa khi nào thích whiskey. Mark uống cạn ly của mình, tôi để ý
thấy thế.
“Em cần bao nhiêu ngày phép thì cứ lấy,” Mark nói.
Tôi hít vào hơi sâu. “Thật ra thì, Mark này, em cần trao đổi với anh về công
việc.” Tôi di di tay theo hình mèo Hello Kitty trên bộ đồ mặc nhà của mình, rồi
hít vào. “Em sẽ nộp đơn thôi việc. Có hiệu lực ngay lập tức là tốt hơn cả, căn cứ
vào tình trạng như hiện nay.”
Mark không nhúc nhích gì. Thậm chí dường như là không thở. Rồi anh ta
chớp chớp mắt và đột ngột hít vào. “Callie, cưng này, đừng có nói bừa như thế
chứ. Thật điên rồ. Em không thể bỏ đi được.”
Tôi ngưng bặt. “À, nói cho đúng ra thì em có thể bỏ đi được chứ.”
“Em đang bực bội. Ông em vừa mới mất. Em không nên đưa ra quyết định
vào lúc này.”
“Đâu có. Em đã quyết định từ trước cơ.”
Mark chớp mắt, rồi xoa xoa trán. “Thôi được rồi, ta nói thẳng thừng ra nào.
Có phải là vì anh không?”
Tôi ngắm nghía khuôn mặt anh ta, đôi hàng chân mày đang nhíu lại, đôi mắt
đen đáng yêu kia, mái tóc muôn đời bất trị. Gương mặt kiểu đức ngài Byron hay
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gì đó... lãng mạn, đầy biểu cảm và đẹp trai đến nao lòng. Gương mặt của Ian
không được điển trai cho lắm, nhưng trông thú vị hơn nhiều, mang đầy sắc thái
ẩn giấu cùng những nụ cười chực nở. Có thể Mark mang nét đẹp đàn ông đấy,
nhưng Ian lại... gương mặt của Ian lại ẩn chứa cả một câu chuyện. Mark chỉ đơn
giản là một sự hoàn hảo vô vị.
“Callie này,” Mark thì thầm, cầm lấy tay tôi.
Tôi rụt tay lại. “Anh biết sao không Mark? Anh nói đúng. Chuyện này là vì
anh.” Tôi nhặt một chiếc gối trên ghế mà ôm chặt vào lòng. “Em muốn nói
thẳng thắn, vì em chợt nhận ra mình trước nay đã không thành thật với anh. Có
lẽ là chưa bao giờ.”
Mark xịu mặt. “Đừng có ngớ ngẩn thế chứ.”
“Không,” tôi nói. “Em đã không thành thật. Sự thật là Mark ạ, em... em đã
yêu anh từ nhiều năm rồi. Lâu lắm kia. Trước cả vụ Santa Fe ấy.”
Mark há miệng ra, định nói gì đấy, nhưng rồi đổi ý. “Ừ... được rồi. Nói tiếp
đi.”
“Thế này, đầu tiên là thời trung học, dưới tầng hầm nhà Gwen, mọi chuyện
dưới đấy.” Mark khẽ cười, còn tôi nói tiếp. “Rồi sau đấy, kể từ ngày được anh
phỏng vấn, em đại loại là cứ ngồi đấy như một con chó con tràn trề hy vọng,
chờ đợi anh chú ý đến mình.” Bowie ăng ẳng lên ủng hộ.
“Tất nhiên là anh có để ý đến em chứ Callie,” Mark sốt ruột nói. “Anh đã
luôn nghĩ em thật tuyệt vời còn gì.”
Tôi khịt mũi. “Phải rồi. Nhưng phải mất cả ba năm cùng một trải nghiệm
sém chết thì chúng ta mới sát lại gần nhau. Mà vấn đề là, em lại không để tâm.
Em hoàn toàn mụ mị vì yêu, và mãi rồi, dường như anh cũng cảm nhận được
điều đó. Ít ra là trong vài ngày. Khi chúng ta quay về đây, anh cứ tránh né làm
em nghĩ, à thôi thì anh ấy cần chút thời gian. Thế là em chờ thêm ít nữa, lòng
nghĩ rằng ngày nào đó anh sẽ nhận ra là anh cũng yêu em.” Tôi lắc đầu. “Đêm
hôm ấy... cái đêm mà anh chia tay với em ấy, khi anh nấu bữa tối ngon tuyệt ấy
- thực tình thì em cứ ngỡ là anh sắp cầu hôn cơ đấy, Mark ạ.”
Mark nhìn xuống hai bàn tay, má anh ta ửng đỏ.
“Và rồi anh quẳng cho em cái câu nhảm nhí về thời điểm thích hợp gì đấy.”
“Callie, không phải nhảm nhí đâu.”
“Ừm... nhảm nhí đấy Mark.”
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Mark thở hắt ra bực dọc. “Thôi được, phải, Callie à. Em này. Em và anh...
Santa Fe, đấy là một sai lầm. Chuyện thì đặc biệt đấy, nhưng thời điểm lại
không đúng, và lẽ ra anh không bao giờ nên ngủ với em. Anh xin lỗi.”
Mặc dù là tôi đã thôi không còn thích anh ta nữa, nhưng những lời ấy đâm
vào tôi nhức nhối như những con ong be bé.
“Nhưng mà, Callie ạ,” Mark nói tiếp, “như thế cũng không có nghĩa là em
nên bỏ việc! Em yêu thích việc em làm. Và em làm rất giỏi cơ mà!”
“Em biết chứ,” tôi đáp. “Em chỉ... giờ em chỉ muốn thứ gì đó khác đi thôi.
Và nói thẳng nhé, em không thích cái kiểu Muriel đàn áp mọi người trong hãng.
Em chỉ muốn bước tiếp và cắt đứt hoàn toàn. Em đã phí quá đủ thì giờ với anh
rồi Mark à.”
Mark lắc đầu. “Anh không hề biết là em lại cảm thấy như vậy, anh ta lẩm
bẩm.
“Có, anh có biết chứ!” tôi quát lên khiến anh ta nhảy dựng. “Và anh lợi dụng
tôi! Anh vẫn đang lợi dụng tôi! Ngay tối nay thôi, anh còn bảo tôi rằng tôi đặc
biệt thế nào. Anh biết tôi cảm thấy ra sao mà, và anh lợi dụng điều đó, như anh
đã lợi dụng trong suốt bao nhiêu năm.” Mark ném cho tôi cái nhìn tội lỗi, tôi thở
dài, đột nhiên thấy kiệt sức. “Này Mark, ông tôi vừa mất hôm nay, và nói thẳng
ra là, anh là người tôi không hề muốn có mặt ở đây. Tôi thôi việc. Làm ơn đi đi.
Tuần sau chúng ta sẽ nói chuyện, được chứ?”
Mark đứng dậy. “Thôi được. Nhưng chúng ta chưa xong đâu. Và anh không
chấp nhận thư từ chức của em, vì anh nghĩ em đang buồn bực và em không nên
đưa ra quyết định lớn ngay lúc này. Em cứ suy nghĩ đi, nhé?”
“Tôi không cần nghĩ.”
“Ừ thì... cứ nghĩ đi.” Mark thở sượt. “Này, anh không muốn làm cho ngày
của em thêm tồi tệ đâu Callie. Anh chỉ muốn nói là anh lấy làm tiếc thế nào về
chuyện ông Noah thôi. Anh biết là em quý ông ấy thế nào mà.”
Đấy luôn là vấn đề rắc rối về Mark. Anh ta không phải xấu xa hoàn toàn.
“Em rất cảm kích về điều này,” tôi đáp có phần dịu đi. Tôi đứng dậy tiễn anh ta
ra cửa. “Cảm ơn đã ghé qua.”
“Không có gì,” Mark vừa đáp vừa mở cửa ra.
Ian đang đứng ngoài hiên, đang mặc áo choàng y sĩ mà không có áo khoác,
mặc cho tiết trời mùa thu lạnh ngắt.
“Ian,” tôi thều thào. Bowie bắt đầu ngân nga vui sướng.
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Ian nhìn tôi, rồi nhìn qua Mark. “Anh đang bận mổ,” anh ngần ngừ nói. “Có
con chó bị... mà thôi.” Anh nuốt khan. “Anh chỉ vừa mới nhận được tin nhắn
của em thôi Callie à.”
“Tôi sắp về đây,” Mark làu bàu. “Chào nhé.” Anh ta lê bước ra xe rồi lái đi,
ánh đèn sau xe Mark chói lòa trong đêm tối. Sau lưng tôi, Bowie rên ư ử, rồi
ngã vật ra sàn, chìa cái bụng tênh hênh ra đòi gãi, nếu có ai còn thích gãi cho
nó.
“Có muộn quá không em?” Ian hỏi.
“Muộn cho việc gì cơ?”
“Để ở cạnh em ấy?”
“Với anh thì không,” tôi đáp, và nghe thế, Ian vòng tay quanh người tôi và
hôn lên trán tôi.
“Anh rất lấy làm tiếc về chuyện ông Noah,” anh thì thầm.
“Cảm ơn anh,” tôi nói, anh thì quá ấm áp và rắn rỏi lẫn dịu dàng khiến cho
nước mắt một lần nữa sánh tràn mắt tôi.
“Em có muốn nói chuyện không?” Ian hỏi.
“Em chỉ muốn đi nằm thôi,” tôi nghẹn ngào, mặt vùi sâu vào ngực anh.
“Được rồi em yêu,” anh nói. Trước đây Ian chưa từng gọi tôi bằng gì khác
ngoài Callie, nên điều này càng khiến tôi khóc dữ dội hơn. Ian đóng cửa lại, nói
đôi ba lời dỗ dành với Bowie, rồi dẫn tôi lên lầu, đi đến đâu anh tiện tay tắt đèn
đến đấy. “Em có cần đánh răng hay gì không?” anh hỏi.
“Không ạ,” tôi nấc lên. “Em xong xuôi hết rồi.”
Ian quẳng hết mấy chiếc gối ôm be bé của tôi sang một bên giường rồi lật
chăn. “Vào giường đi em,” anh nói, và tôi làm theo, đột nhiên cảm thấy thật
nặng nề mỏi mệt.
Ian kéo chăn phủ đến tận cằm tôi, rồi cúi xuống hôn lên tóc. Tôi nắm lấy tay
anh, anh ngồi xuống bên mép giường, ngón tay cái của anh nhẹ nhàng ve vuốt
mu bàn tay tôi, thế là một ý nghĩ ùa về trong tôi rằng Ian sẽ là một người chồng
tốt, một người cha tốt, một người tốt theo đủ mọi mặt.
“Em rất tiếc về chuyện tối qua,” tôi thì thầm.
“À,” anh vừa nói vừa vuốt mượt tóc tôi. “Con tim em đã làm điều đúng đắn,
anh nghĩ thế. Anh cũng xin lỗi em.” Anh nhìn xuống tấm chăn, dõi mắt theo
một mảnh vải trang trí. “Bác Jane sẽ không bao giờ dễ tính đâu, Callie à.”
“Em đoán thế,” tôi nói.
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“Vậy tụi mình giải quyết xong chuyện ấy chưa?”
Tôi gật đầu.
“Anh cứ tưởng tối qua em chia tay anh rồi chứ, khi em bỏ đi ấy,” Ian nói mà
không ngước nhìn lên.
Hơi thở tôi nghẹt đi. “Ôi không đâu Ian. Chúng ta chỉ... chúng ta chỉ cãi nhau
thôi mà.”
“Được rồi.” Ian nuốt khan, làm con tim tôi dường như đột nhiên phập phồng.
“Thật ra thì, em tính sẽ qua nhà anh làm một trận mây mưa hòa giải hoang
dại cơ. Nhưng rồi em về nhà thì thấy ông nội, rồi... rồi... thôi...” Mặt tôi nhăn
nhó.
“Thôi này,” Ian nói, và nói thật nhé, không thứ gì trên thế giới này lại có cảm
giác tuyệt vời bằng hai cánh tay rắn chắc kia đang ôm lấy tôi. Ian ép mặt tôi vào
cổ anh và để tôi òa khóc.
“Anh có thể ở lại đây với em đêm nay được không?” Giọng tôi lí nhí.
Ian lùi mình ra sau nhìn tôi bằng đôi mắt xanh biếc mùa hạ. “Đấy là lý do vì
sao anh đến đây,” anh chỉ trả lời như thế.
Rồi anh cởi bỏ bộ quần áo bác sĩ và lên giường với tôi, ôm tôi thật chặt cho
má tôi tựa lên tim anh. Chỉ trong vài giây, tôi đã chìm vào giấc ngủ.
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