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H

ÔM TRƯỚC KHI BỐ MẸ TÔI trao nhau lời thề nguyền một lần nữa

cũng là ngày cuối cùng tôi ở lại nhà ông nội.
Tôi đã chuyển gần như toàn bộ đồ đạc của mình sang ngôi nhà mới bé xíu.
Chiếc trường kỷ bằng da cũ kỹ to xù, cả lố chậu cây cảnh để trong nhà, đống
ảnh chụp mấy đứa cháu và bộ sưu tập giày của tôi. Tôi mua rèm cửa kiểu quán
ăn nhỏ in hình lá dương xỉ xanh lục để treo trong bếp, dọn dẹp vài món từ chỗ
bố mẹ... bàn để góc nhà và đèn bàn của bố, chiếc bồn tắm cũ bằng đồng của mẹ,
thứ trông thật dễ thương khi được đặt ngoài cửa trước.
Tuần tới, tôi sẽ bắt đầu công việc tại trung tâm dưỡng lão. Như lời Jody tiên
đoán, tôi được nhận vào làm gần như ngay lập tức. Ai mà biết được một lớp dạy
hip hop nhí nhố lại có thể tạo ra sự tín nhiệm lớn thế cơ chứ? Công việc này
lương thấp hơn bên hãng truyền thông Green Mountain, nhưng chẳng sao. Có
một điều mà bác của Ian từng nói cứ nằm mãi trong đầu tôi... công việc trong
ngành quảng cáo của tôi là để khiến cho người ta mua thêm nhiều thứ rác rưởi.
Mà ta hãy thành thật xem nào; đại đa số người ta đâu thật sự cần thêm rác rưởi
nữa đâu.
Trái lại, trung tâm dưỡng lão đem đến cho người cao tuổi ở Georgebury một
nơi nào đó để đến, một việc gì đó để làm. Nơi này nuôi dưỡng tinh thần cộng
đồng và cảm giác hữu ích. Ý tưởng được làm việc tại đấy quả thật đã cho tôi
một cảm giác tốt hơn. Trong lành hơn. Có đi có lại với cuộc đời hơn hay đại
loại như vậy. Có lẽ rốt cuộc thì những lớp học yoga ấy không phải là vô bổ. Tôi
đã có những kế hoạch hay ho rồi. Nhận một đội Brownie này. Các lớp học luyện
trí nhớ này. Những chuyến đi thực tế và hiến máu. Thêm nhiều lớp hip hop, và
lần này, là được dạy bởi người biết mình đang làm gì.
Thế là mọi chuyện đều tốt đẹp. Nhà Grey chúng tôi đang hạnh phúc hơn bao
giờ hết. Sau bao nhiêu năm trời, bố tôi đã từ một kẻ khốn biến thành người tốt.
Còn mẹ thì... bà không còn là người bị phản bội đầy căm hận nữa. Thay vào đó,
bà đã thực hiện điều khó khăn và hào hiệp nhất mà một người có thể làm... bà
tha thứ cho người đàn ông đã làm bà tổn thương. Tha thứ thật sâu sắc và chân
thành đến mức bà thậm chí còn có thể yêu ông trở lại. Quả thật ngày mai sẽ vô
cùng tươi đẹp.
Nhưng giờ đây, tôi phải rời khỏi nhà ông nội để đến ngôi nhà mới của mình.
Freddie đã rất ý tứ khi biến đi đâu mất, tôi và Bowie ngồi khoảng một phút
trong căn phòng ngủ gần như trống không của tôi, ánh chiều tà chiếu qua cửa
sổ, đối lập với khí lạnh trong không trung.
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Dường như tôi đã ở đây lâu hơn nhiều so với khoảng thời gian hai năm rưỡi.
Ngày tôi dọn vào đây, ông nội đã quát vào mặt tôi. “Ta không cần một con y tá
khỉ gió nào cả, đừng có quên điều đấy đấy, cô nương!” Khi ấy ông vẫn còn ngồi
xe lăn, rồi ông đâm sầm xe vào khung cửa những ba lần trước khi có thể đi vào
được trong xưởng, tôi ẩn mình trong ấy suốt cả ngày. Tối hôm đó, tôi tìm thấy
một con chim sẻ ngô bé con được đẽo từ gỗ đặt trên bàn giấy như một lời xin
lỗi. Con chim ấy giờ đang đứng trên bậu cửa sổ phòng bếp trong căn nhà nhỏ
của tôi.
Việc duy nhất còn lại là phải mang chiếc ghế đu của tôi đi, vì tôi không
muốn làm nó bị trầy xước hay va đập gì vào những đồ khác.
Tôi đứng lên, thả Bowie ra rồi tiến đến món tài sản quý giá của mình. Nhẹ
nhàng cầm hai tay ghế nâng lên, tôi mang nó xuống lầu, cẩn thận không để ghế
va phải lan can cầu thang. Ra khỏi cửa trước, đặt vào sau thùng xe tải mini của
Hester, chiếc xe mà chị cho tôi mượn vì mục đích này.
Cảm giác lái xe ra khỏi thành phố thật lạ lùng làm sao, đi qua những cửa
hiệu nho nhỏ cùng các tòa nhà trong trung tâm thành phố, qua cả trạm xe lửa và
nhà máy xay xát. Đi qua hãng Green Mountain, quán Toasted & Roasted, qua
nhà hàng Elements. Tôi không phải là đang rời khỏi Georgebury, nhưng tôi
đang bỏ lại rất nhiều điều sau lưng mình.
Đến được căn nhà nhỏ của mình, tôi thả Bowie ra, hít vào vài ba hơi không
khí lạnh đẫm mùi thông, rồi đem ghế ra. Bằng sự tôn kính hết mực, tôi mang
chiếc ghế đến hàng hiên rồi đặt xuống. Ngôi nhà của riêng tôi. Đây là điều mà
tôi cùng chiếc ghế của mình đã chờ đợi bấy lâu rồi. Tôi mỉm cười trông đợi rồi
nhìn về chiếc ghế.
Hừ. Không được... Trông không được phù hợp cho lắm. Tôi dịch chiếc ghế
sang trái vài phân. Không. Thế còn ở đây thì sao, ngay bên phải cửa sổ này?
Chỗ đấy cũng không. Tôi thử xoay chiều chiếc ghế, đầu tiên là sang hướng Tây,
rồi hướng Đông. Đặt ghế qua góc kia hàng hiên, rồi chuyển nó sang đến gần cửa
chính.
Có gì đấy không phải. Chiếc ghế cứ... hơi quá. Quá đẹp quá duyên.
Ý nghĩ ùa đến trong tôi thật nhanh và mãnh liệt đến mức khi nó còn chưa kịp
thành hình trọn vẹn thì tôi đã chất chiếc ghế trở lại xe của Hester. Mười lăm
phút sau, tôi quành xe vào đường Bitter Creek.
Dưới ánh chiều muộn, căn nhà của Ian thậm chí trông còn đáng yêu hơn... và
có phần cô độc nữa. Ngoài lối xe vào không có chiếc nào đậu, từ trong nhà
không có tiếng chó sủa. Có lẽ Ian vẫn còn ở phòng khám... có lẽ anh quả thật đã
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rời khỏi thành phố, như lời Carmella đã nói. Quỷ thật, có khi anh đang ở bên
Nga, đi kiếm một cô vợ. Tôi thật không thể biết được.
Tôi mở thùng xe và lại lôi chiếc ghế ra. Khi đặt nó xuống hàng hiên, tôi biết
ngay chiếc ghế đã tìm được ngôi nhà cho mình. Chiếc ghế hạnh-phúc-đến-đầubạc-răng-long này thuộc về nơi đây, mặc cho tôi và Ian có được bên nhau hay
không.
Tôi quay trở ra xe, lục lọi trong hộc chứa đồ tìm ra được một cây viết cùng
mảnh khăn ăn, như thế cũng tạm đủ. Tôi ngồi đó một lát, nghĩ về bao nhiêu điều
thông thái mình từng viết ra trong suốt mấy năm qua. Giờ đây chẳng có điều
thông thái nào tìm đến tôi cả, chẳng có một câu văn hoàn hảo hay một thông
điệp có thể khiến người ta hồi tâm chuyển ý. Sau một phút, tôi chịu thua và chỉ
viết ra những gì mình muốn nói.
Ian, em muốn anh giữ lấy chiếc ghế này. Giữ lại, bán đi hay đem tặng cho
nơi nào đó đáng tặng. Giờ nó là của anh. Callie.
Tôi nhét mảnh khăn vào dưới chiếc ghế đu và rồi, sau một cái nhìn lâu và
đầy biết ơn nữa về chiếc ghế từng mang ý nghĩa lớn lao với tôi trong suốt một
thời gian rất rất dài, tôi quay về nhà.
HAI MƯƠI BẢY GIỜ ĐỒNG HỒ SAU, bố mẹ tôi lại kết hôn lần nữa. Tiệc
cưới được tổ chức tại nhà tang lễ, một kiểu tổ chức hết sức bệnh hoạn, nhưng
mà cũng tại lò sưởi của nhà hàng Elements bị hỏng. Dave cho mang thức ăn đến
tận nhà, nhưng phải rồi, bố mẹ tôi trao lời thề nguyền trong phòng Tĩnh tâm.
May sao, ngày hôm nay không có buổi phúng điếu nào đặt trước, nên mẹ tôi
cũng có lý đấy... chúng tôi đã có sẵn hoa, một hệ thống âm thanh tuyệt hảo và
thừa chỗ để khiêu vũ.
Khi bố tôi thề sẽ yêu và quý trọng mẹ tôi mỗi ngày cho đến hết đời, tôi khóc
nức nở trên chiếc khăn tay. Thật ra là khăn của Ian. Tôi đã giữ lại. Việc tôi khóc
coi như là đương nhiên thôi, tôi nghĩ thế, nhưng cả Hester cũng khóc nữa, mà
chuyện này thì không phải là đương nhiên rồi. Freddie lóng ngóng kinh dị trong
vai phù rể. Bronte mặc váy trông thật đẹp, người lớn và lộng lẫy đến bất ngờ
khiến tôi chỉ nhìn con bé mà đã phát khóc. Josephine trông tươi tắn vô cùng,
còn Louis thì... à, anh ta vẫn trông đầy âm khí và ghê ghê, nhưng anh ta mỉm
cười với chị tôi suốt cả buổi lễ, còn Hester thì hình như rất thích điều này.
“Nói lời chúc đi, Cún Con,” bố tôi nói, rạng ngời, long lanh và đắm chìm
trong tình yêu.
“Không. Freddie phải nói chứ.”
“Phải rồi,” bố khụt khịt. “Hay là Hester. Hay có lẽ là con chó của con.
Không được đâu cưng, con phải nói thôi. Coi nào. Hãy làm vì ông bố già của
con đi. Và vì mẹ con nữa.”
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Mẹ tôi lướt đến, gương mặt bà sáng ngời vẻ thanh thản và, e hèm, tĩnh tâm.
“Hôm nay là một ngày vui, phải không Calliope?” mẹ hỏi, ngả đầu tựa lên vai
bố.
“Phải ạ,” tôi đáp, mắt tôi lại nhòe ướt. “Con sẽ nói lời chúc. Chắc chắn rồi.
Cam đoan đấy bố.”
Và nói là làm, tôi nghiêng mình trước sự bền bỉ và tình yêu, lòng thủy chung
và vị tha, và vâng, tôi đã nói thật hùng hồn, lòng cảm thấy cũng công bằng thôi
nếu mọi người nhỏ một hai giọt lệ vì ngay cả mắt tôi cũng làm việc hết công
suất rồi. Rồi Josephine cầm lấy micro còn Bronte làm gì đấy với chiếc iPod của
mình và chỉ vài giây sau, nhóc Josephine đã ngân nga lên, “Bộ anh không muốn
bạn gái anh hấp dẫn như em hả,” và thế là theo một cách nào đấy, nó đã trở
thành bản nhạc đầu tiên mà bố mẹ tôi khiêu vũ cùng nhau.
Kể ra việc đó cũng hay, tôi thầm nghĩ khi khiêu vũ với bố tôi sau đó. Ngày
hôm nay, trong căn phòng u buồn này lại chất chứa thật nhiều hạnh phúc. Hai
mươi năm có lẻ trước kia, tôi đã dõi theo bố mình rời khỏi chính ngôi nhà này,
rồi bây giờ ông đã quay về, một lần nữa kết hôn với mẹ, và con bé buồn bã từng
đứng vẫy tay từ cửa sổ lầu trên... con bé ấy có thể chạy đi chơi nhảy dây, lò cò
hay chơi Wii hay món gì cũng được miễn là khiến nó vui. Mẹ yêu bố và mọi
chuyện trên thế giới này một lần nữa lại được an lành.
Gần như là vậy.
Không đúng. Nghĩ xem này. Mọi chuyện trên thế giới này đều an lành cả.
Chấm hết. Nếu Mark có dạy cho tôi được điều gì đấy, thì đấy là tôi thiếu đi thứ
siêu năng lực để khiến người ta yêu mình. Tôi có thể thân thiện, hữu dụng, dễ
thương đấy, nhưng tôi lại không điều khiển được mọi chuyện. Nếu Ian muốn có
tôi, anh đã muốn rồi. Còn nếu như anh không muốn... à, như vậy sẽ khó khăn
hơn. Nhưng rồi tôi sẽ ổn.
“Cảm ơn nhé Cún Con,” bố thì thầm vào tóc tôi.
“Vì chuyện gì cơ, bố?” tôi hỏi.
“Vì bao năm nay vẫn nghĩ bố là người tốt.” Ông hôn lên thái dương tôi.
“Bố là người tốt mà, bố,” tôi nói khẽ. “Một người tốt từng phạm vài sai lầm,
nhưng giờ đây tất cả đã là quá khứ.”
“Phải, bố đã đúng,” bố tôi suy tư. “Con quả là thiên tài. À chào anh.”
“Callie?”
Tôi dừng phắt lại, khiến bố giẫm lên chân tôi. “Chào,” tôi nói như hết hơi.
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Ian đứng trước mặt tôi, gương mặt anh hằn lên những nếp nhăn, trông mỏi
mệt và... lo lắng.
“Thôi để bố rút lui khỏi đây nhé,” bố tôi thì thào, nháy mắt với tôi.
Ian trông như thể không biết nói gì. Anh chỉ đứng đấy mà nhìn tôi. “Chào,”
tôi lại nói.
“Chào bác sĩ McFarland ạ!” Josephine lên tiếng. “Bác sĩ biết gì không? Bạn
trai của mẹ cháu sẽ tặng cháu con mèo con đấy! Chị Bronte nói đấy là của hối
lộ, nhưng cháu không quan tâm! Cháu sẽ đặt tên cho nó là Stephanie! Tên hay
phải không chú?”
“Bác sĩ với dì con đang bận đấy cưng,” Hester nói, nháy mắt khiến cho cả
bản mặt chị trông như là đang bị động kinh. “Để cho hai người có chút riêng tư
đi nào.”
Có vẻ như là, chút riêng tư có nghĩa là nào ta hãy cùng thôi nói chuyện và
lắng nghe đi nào, vì đấy chính là điều đang thực sự diễn ra.
“Callie à,” Ian nói. “Anh... anh đã đến Honduras cùng với... và anh... Khi
anh trở về...” Anh bực bội hít một hơi và dường như chẳng biết làm gì với hai
bàn tay mình. “Thế này, anh luôn nghĩ anh biết mình đang tìm kiếm gì,” Ian nói.
“Đầu tiên là với Laura, và rõ ràng là... thế rồi anh nghĩ anh biết mình nên tìm
kiếm gì, nhưng đấy đúng ra... ơ, không phải là em. Nhưng rồi khi anh đi xa, anh
cứ mãi nghĩ đến em, và Chúa ơi... anh nhớ em quá, Callie ạ.” Hình như Ian thấy
kinh ngạc với điều này lắm.
“Tớ có nên mời mọi người ra khỏi đây không, Callie?” Annie đến bên tôi thì
thào hỏi. Tôi không trả lời, vì mọi câu chữ chừng như đã bỏ tôi đi mất.
“Không sao đâu,” Ian vừa nói vừa nuốt khan. “Tôi không quan tâm có ai
nghe không.”
Nhịp tim tôi nhanh lên gấp ba. Cụm từ tình cảm lâm li tiêu chảy thoáng vụt
qua tâm trí tôi - không phải là những từ ngữ lãng mạn nhất, nhưng có lẽ, trong
những hoàn cảnh như vậy, chúng lại là như vậy thật. Tôi nghe thấy âm thanh
hổn hà hổn hển, rồi nhận ra âm thanh đó là từ mình, nên tôi cố ngăn lại. “Chào,”
tôi lại nói lần thứ ba.
“Callie,” Ian nói, “khi anh trông thấy em hôn Mark...”
“Ố ồ,” Jack thốt lên, càu nhàu khi bị Annie thúc cùi chỏ vào sườn.
“Anh... anh phát hoảng. Bởi vì anh thấy rằng em có thể... cứt thật, anh không
biết nữa. Làm tan nát trái tim anh.”
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“Chú ấy nói bậy giống mẹ kìa mẹ,” Seamus nhận xét.
Ian lắc đầu, nhắm mắt lại, đoạn mở mắt ra rồi cầm lấy tay tôi. “Anh không
muốn có chiếc ghế. Không muốn đâu, trừ phi là ghế đi kèm theo em. Đấy mới là
điều sẽ làm tim anh tan nát. Là không có được em.”
“Ơ,” tôi hụt hơi.
Ian nuốt khan thành tiếng. “Anh chỉ là... em biết mà, chưa bao giờ anh hình
dung ra mình sánh vai cùng em đấy Callie ạ, nhưng anh không thể... anh
không... Cuộc đời này thật quá lộn xộn và khó để lý giải, nhưng những gì anh
biết là, Callie, em khiến anh thấy... tốt đẹp hơn. Hạnh phúc hơn. Em luôn tràn
trề sức sống ở bất cứ nơi nào em qua, còn anh... anh sẽ là thằng ngốc nếu để em
ra đi. Nên làm ơn nhé, Callie, đừng để anh biến thành thằng ngốc.” Ian hít vào
một hơi run run. “Anh yêu em. Ngay cả khi nói thế chẳng có lý chút nào.”
“Được rồi,” tôi nói, rồi tôi hôn anh, và anh thật, thật tuyệt vời và đúng là
người dành cho tôi. Anh ôm tôi chặt đến mức tôi không thở nổi, còn tôi thì mơ
hồ nghe thấy tiếng vỗ tay và có lẽ là Bronte đang nói rằng cảnh này kinh dị đến
thế nào, em trai tôi huýt sáo và Josephine đang nói rằng con bé thích mặc một
chiếc váy màu đen đi dự lễ cưới của chúng tôi.
Tôi thật sự không để ý. Tất cả những gì tôi biết được là ngay đây trong căn
phòng này, tại khoảnh khắc này, với người đàn ông này, tôi đã có được mọi
điều tôi hằng mong ước.
Và còn hơn cả thế.

Phần Kết
Tám tháng sau.

J

ANE MCFARL KHÔNG THỂ đến dự đám cưới chúng tôi, vì bà đang ở

Nigeria. Nhưng sáng nay Alejandro đã đến, và ngày mai anh sẽ làm phù rể cho
Ian.
“Vậy em sẽ chăm sóc Manito tốt chứ, Calí?” anh hỏi, làm cho tên tôi nghe
kỳ lạ đến khó tin bằng âm giọng của anh. Chúng tôi đang ngồi ngoài hiên nhà
Ian... một buổi tối tháng Sáu tươi đẹp, chim chóc đang líu lo vang lừng. Gió hây
hây thổi, mùi hoa huệ tây thoang thoảng bay đến chỗ chúng tôi. Từ sân sau,
chúng tôi có thể nghe thấy tiếng ăng ẳng vui vẻ của Bowie khi nó đang tán
dương cô nàng người yêu của mình. Vì Alé phải lên đường vào tối mai, chúng
tôi quyết định bỏ qua bữa tối tổng duyệt để anh và Ian có thêm thời gian thăm
hỏi nhau. Dầu sao thì lễ cưới sẽ đơn sơ thôi.
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“Manito ư?” tôi hỏi bằng giọng có vẻ mơ màng. Chỉ vì tôi đang yêu Ian
không có nghĩa là tôi không được thưởng thức bữa tiệc hình ảnh ngay trước mắt
mình đây.
“Tên kia kìa,” Alejandro đáp và hất hàm về phía Ian. “Hermanito. Em trai
của anh.”
Ồ! Thằng em trai của anh! Không phải là em họ... mà là em trai. Ôi chao!
Tôi ngồi xổm ngoài hiên nhà, tựa mình vào cột chống để có thể nhìn ngắm cả
hai người đàn ông. “Em sẽ chăm sóc anh ấy mà, Alejandro, nhưng giờ ta đừng
nói đến chuyện này nhé. Hình như em đang say nắng anh đấy, nên em muốn tận
hưởng cho hết.” Tôi thở dài theo kiểu Betty Boop, còn Ian thì nhấp ly cười toe.
“Say nắng anh... là gì vậy?” Alejandro hỏi, thế là Ian trả lời bằng tiếng Tây
Ban Nha. Alé cười thầm. Anh trông giống Antonio Banderas. Tôi không nói
điêu đâu.
“Nhà của em đẹp lắm,” Alé nói. “Anh sẽ hình dung ra em ở đây, vui vẻ hạnh
phúc.”
Ian mỉm cười với tôi, còn tôi với tay lên nắm lấy tay anh. Tôi toàn tâm toàn ý
muốn làm cho Ian hạnh phúc.
“Thế mọi chuyện thế nào với Cơn Bão rồi?” anh hỏi Ian. “Là mẹ anh đấy,”
anh giải thích cho tôi và hai mắt mở lớn. “Em không biết đâu, kinh dị luôn!”
“Em biết mà,” tôi vừa đáp vừa cười.
“Bác ổn ạ,” Ian nói. “Và mừng cho hai bọn em.” Có lẽ lời này là nói quá,
nhưng tôi bỏ qua.
“Mẹ có nói với anh về, gọi là sao ấy nhỉ... về vụ hiến tặng. Hay lắm, Manito.
Trông thì tẩm ngẩm tầm ngầm nhưng em khi nào cũng thông minh thật đấy.”
“Thật ra là ý của Callie đấy,” Ian nói.
Alejandro nhướng mày. “Vậy còn tốt hơn nữa.”
Ý nghĩ đấy vẫn còn làm tôi đau nhói, nhưng lại là điều đúng đắn nên làm. Ít
ra là tôi đã nghĩ thế.
Chúng tôi bán chiếc ghế Morelock.
Colleen McPhee từ Viện Bảo tàng Thủ công Mỹ nghệ Hoa Kỳ mừng phát
điên. “Cô chắc không?” bà ta nói qua điện thoại. “Tất nhiên không phải là
chúng tôi không muốn có nó! Chúng tôi muốn chứ! Nhưng cô dường như... quả
quyết lắm mà.”
“Tôi chắc,” tôi đáp.
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Viện bảo tàng trả ba mươi nghìn cho chiếc ghế. Mặc dù tôi được trao cho
quyền được đặc biệt ghé thăm, nhưng đến lúc thật sự phải chia tay, tôi không
thể không khóc lóc chút đỉnh. “Em không cần phải làm chuyện này đâu.” Ian
cau mày nói. “Callie à, nếu chuyện này làm em khóc...”
“Thôi. Không sao đâu.” Tôi mỉm cười lau nước mắt. “Em chắc mà.”
Và rồi tôi gửi ngân phiếu đến một tổ chức từ thiện rất tiếng tăm. Quỹ từ thiện
của Bono. À há. Đúng vậy. Và đoán xem còn gì nữa nào? Tôi nhận được một lá
thư. Từ Bono! Với một bức ảnh có ký tặng. Và đoán xem còn gì nữa nào? Lần
đi lưu diễn tới của nhóm U2, tôi sẽ được vé xem miễn phí cùng thẻ vào hậu
trường, mặc dù chắc là tôi sẽ dẫn theo Bronte, vì Ian cương quyết gắn bó với
mấy bản giao hưởng Mahler của anh và sẽ không đánh giá chính xác được ban
nhạc yêu thích đến từ Ai Len của tôi đâu.
Về chiếc ghế Morelock xinh đẹp của tôi thì, vâng... nó đã hoàn thành sứ
mệnh của mình. Thật lòng thì bao nhiêu năm vỗ về an ủi kia tôi luôn trân trọng
sâu sắc. Nhưng tôi không cần một chiếc ghế làm biểu tượng cho những gì một
ngày kia tôi sẽ có được, vì tôi đang có tất cả ngay lúc này rồi. Có lẽ Jane
McFarland cũng đã khiến tôi thấy khác đi đôi chút, vì chiếc ghế đã trở thành...
ừm... đơn giản là một chiếc ghế. Một chiếc ghế đẹp, đặc biệt, nhưng không phải
là hạnh phúc đến đầu bạc răng long của tôi. Ian và tôi đang tự mình làm nên
điều đó.
Và nếu đó chỉ là một hành động nịnh hót trắng trợn người đàn bà gần giống
như một bà mẹ chồng nhất mà tôi sẽ có thì tôi nghĩ, cứ phải làm thôi. Ian xứng
đáng với điều đó.
“Hai đứa này, hai đứa đang, nói sao nhỉ? Hai đứa đang tán nhau, phải không
nhỉ? Thật dễ thương đấy.” Alejandro nháy mắt với tôi. “Nó yêu em đấy, Calí.”
“May quá,” tôi lẩm bẩm. “Vì cảm giác đến từ hai phía ạ.” Tôi đứng lên và
phủi quần jean của mình. “Mấy anh ơi, em phải đi đây. Để hai hermano(1)...”
cảm ơn phim Sesame Street! “... lại với nhau cho hai người còn đi thăm hỏi
xung quanh. Với lại, em cần phải ngủ dưỡng nhan sắc với đủ thứ chuyện khác
nữa.”
“Hoàn hảo rồi, em không thể đẹp hơn được nữa đâu,” Alejandro vừa nói vừa
đứng lên hôn hai bên má tôi.
“Hy vọng là anh ghi nhớ câu này,” tôi nói với hôn phu của mình.
Ian mỉm cười, khiến hai gối tôi bủn rủn. Nụ cười ấy... nó cứ khiến tôi như
thế.
“Lần tới, anh sẽ đem vợ với mấy đứa nhỏ đến để chúng gặp người cô mới,”
Alé nói.
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“Em rất mừng là anh đã đến đấy, Alejandro,” tôi mỉm cười.
“Tất nhiên anh phải đến chứ! Nhưng, Ian này, lần này, lần này là phải dính
cứng đấy nhé? Không được có thêm đám cưới nào nữa.”
“Không có thêm đám cưới nào nữa đâu,” Ian đồng tình.
“Hasta manana(2), Calí,” Alé nói.
“Tạm biệt, hermano,” tôi đáp. Người sắp thành anh chồng của tôi mỉm cười.
Ian nắm lấy tay tôi và chúng tôi bước ra xe. “Vậy là em có thêm người bạn
thân mới rồi nhé,” anh khẽ nói.
“Anh ấy thật tuyệt vời.”
Ian khẽ gật. “Đúng vậy. Cảm ơn em.” Vẫn còn trịnh trọng, vẫn còn hơi quá
lặng lẽ, vẫn hơi chút dè dặt. “Đừng có mà phải lòng anh ấy đấy,” Ian nói thêm.
“Tim em có chủ rồi,” tôi nói. Ian mỉm cười, và niềm hạnh phúc quá đỗi sâu
lắng quá đỗi tràn trề dường như nhấc bổng tôi khỏi mặt đất. “Em gặp anh ngày
mai nhé,” tôi thì thầm. “Nói đúng ra, ngày mai em sẽ là vợ anh.”
Thế là Ian hôn tôi, rồi hôn thêm nữa, rồi tì trán xuống trán tôi. “Anh không
thể đợi được nữa rồi,” anh nói. Con tim tôi ngập tràn niềm vui, không gian thật
êm dịu, và bầu trời... bầu trời dường như chưa bao giờ trong xanh đến vậy.
Chú thích:
1. Một từ trong tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là người anh em.
2. Một cụm từ trong tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là hẹn mai gặp lại.

HẾT
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