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Vâng, đúng là buồn cười. Hai chữ "CHO
DZAI" và "DZIẾT NGƯỜI", nó nghĩa là
"cho giai" và "giết người" đó mà. Phiên âm
theo đúng cái giọng của Ronie đấy, đáng sợ
chưa?".
Đầu tiên, tôi thót hết cả tim, vì giọng của
Ronie rất quả quyết và tự hào khi nói ra
những lời nói đó. Tôi cảm tưởng như đó là
một lời "dọa nạt" thì đúng hơn. Tôi nghĩ dễ
chừng anh này là một tay hifi, tham gia
băng đảng, xã hội đen gì đó rồi. Tôi lắp bắp
hỏi lại:

"Là… à sao? Anh làm cái gì?".
"Thì đó, anh đâu có save được mấy tiền
đâu. Anh toàn cho bạn bè DZAI hết, rùi gửi
về Việt Nam DZÚP người nhà đó mà. Anh
không ăn chơi lăng nhăng như em nghĩ
đâu". Cuối cùng thì, tôi đã hiểu ra vấn đề.
Câu nói của Ronie chính là: "Anh cho VAY
và đi GIÚP người!" Lúc đấy tôi nhẹ cả
người và tôi tin rằng giờ cũng có bạn đọc
đến đây nhẹ cả người.
Vừa kịp, tôi lại ngáp một cái và tỏ ý mệt
mỏi vì phải đến tiệm ngày hôm sau. Ronie
nhắc lại đề nghị về chỗ anh ta làm, nếu tôi
muốn có đủ tiền mà mua một cái di động!
Và tôi lăn ra ngủ cái rầm!
Buổi sáng, chưa kịp ra khỏi nhà đã có tiếng
điện thoại. Bố tôi nhấc rồi gọi tôi là có
người cần gặp. Tôi thoáng chút rờn rợn.
Thì ra là Billy, anh ta lo lắng vì hôm qua tự
nhiên tôi xin nghỉ, không biết có chuyện gì

không và hỏi hôm nay tôi có đến tiệm được
không. Tôi trả lời là tôi đến ngay bây giờ
đây, Billy vui mừng ra mặt.
Billy có gặng hỏi tôi sao tôi xin nghỉ, phải
chăng tôi gặp vấn đề gì. Tôi bảo tôi thiếu
ngủ nên ở nhà ngủ mà thôi. Đồng thời tôi
rất muốn gọi điện cho Ryan xem anh đã về
tới Manhattan chưa, nhưng mà ngại quá, vì
tôi không muốn Billy để ý. Lúc này ước có
cái di động kinh khủng. Thế là tôi quyết
định mượn điện thoại gọi cho Hạnh xin vay
tiền để giúp tôi mua một cái. Tôi cũng nghĩ
tới việc tận dụng khả năng wax lông mày và
sơn vẽ của mình để đi kiếm tiền thật sự. Rồi
Ryan gọi điện vào số của tiệm. Lần này,
Billy đã biết ý đưa phong cho tôi, vì anh ta
biết không thì thể nào tôi cũng biết. Ryan
nói đã về tới Manhattan và muốn gặp tôi
luôn. Tôi hẹn buổi trưa sẽ gặp nhau.
Buổi trưa, dường như khi gặp tôi Ryan rất

vội. Anh quàng tay ôm chầm lấy và hôn tôi
một cái lên má ra điều tạ lỗi. Anh rủ tôi đi
ăn món Mexico. Giờ tôi mới biết khẩu vị
của Ryan. Anh rất thích ăn cái món salad
của Mexico, chỉ toàn rau sống có trộn ít
bánh mì vụn. Anh ăn tới hai suất liền, làm
tôi tò mò cũng ăn thử một suất. Được cái tôi
dễ ăn nên thấy gì cũng… ngon. Anh bảo lúc
đói là anh thèm món này nhất, thật kỳ lạ,
lúc đói người ta lại thèm rau nhất.
Ryan nói rằng Garbriel bây giờ đang hơi
"mất tự chủ", rằng khi có thời gian anh sẽ
kể cho tôi nghe về chuyện của cô ta, đồng
thời "thề" rằng họ không hề có mối quan hệ
gì hết. Cứ coi như vậy đi, nhưng tôi nói với
Ryan rằng, thế nào thì gặp tôi giải quyết
riêng, đừng để cô ta gọi điện đến nhà, rất
rắc rối. Ryan nhíu mày rồi… cười:
"Anh hứa mà!"
"Nhưng anh sẽ không phải đánh đổi cái gì
đó để bắt cô ta làm thế chứ?" Tôi bất ngờ

hỏi.
Ryan nhìn ra ngoài cửa quán ăn về hướng
Central Park, ngừng 5 giây rồi bật ra:
"KHÔNG, TẤT NHIÊN LÀ KHÔNG RỒI!
" Nhưng anh làm tôi thấy nghi ngờ.
Ryan rất vội nên anh gặp tôi xong là đi
ngay. Anh nhắc nhở tôi phải cẩn thận và nói
rằng, anh muốn được nhìn thấy ông chủ
tiệm nail của tôi. Tôi vui vì hình như anh
ghen!
Tôi nói với Billy rằng tôi rất muốn gặp lại
Lavender vì tôi thấy nhớ cô gái ấy. Cô gái
nói rất nhiều và xinh ơi là xinh. Billy nói
rằng, có thể tôi sẽ làm bạn được với
Lavender và làm cô ấy vui hơn.
"Nhưng sẽ là khó khăn đấy, Mei không
thích Lavender giao du nhiều đâu".
"Không biết bà Mei có thích em không nhỉ?
Nhưng bà ấy tốt đấy, vì đã cho em học
trang điểm miễn phí. Không biết lấy gì cảm
ơn nhỉ?".
"Ah, em học giỏi đi, rồi quay lại giúp bà ấy,

thế là nhất đấy!"
"Nhưng tiếc quá, em còn phải đi học, chưa
được đi làm".
"Thì bây giờ cứ học giỏi đi".
Tôi gật gù và cảm ơn Billy. Thực ra, tôi rất
tò mò về quan hệ của Billy và gia đình bà
Mei. Tôi muốn hỏi nhiều hơn nhưng e rằng
Billy không thích.
"Thế Sheryl thế nào? Lavender xinh hơn
hẳn Sheryl nhỉ? Nhưng Sheryl ít nói và
trông dịu dàng hơn".
"Ừ thì Sheryl người lớn hơn mà. Mà nê,
hôm nay em có rỗi không?" Dường như
Billy không thích nói chuyện về Sheryl.
Billy lại hỏi câu đó, làm tôi… ngại. Tôi bảo
không bận nhưng tôi hơi mệt.
"Thế ngày mai đi ăn nhé, có chỗ này rất
ngon".
"Anh rủ Lavender đi nhé? Được không?".
"Ủa, anh không chắc cô ấy có đi được
không?" Billy ngần ngừ.
"Anh gọi điện đi, hỏi xem nào".

Hình như Billy không muốn nhưng vẫn
phải nhấc máy gọi. Thật không may mắn
cho Billy, hình như Lavender… đồng ý. Tôi
sướng rơn, vì, nói ra mọi người đừng cười
nhé, tôi nhớ cô gái ấy thật đấy, không biết vì
nói chuyện dễ thương hay là xinh quá nữa,
tóm lại là rất ấn tượng! Và tất nhiên, cũng
để khỏi phải đi với Billy một mình, cho dù
dạo này tôi đã có cảm tình hơn với Billy!
"Bọn mình đi ăn gì? Em thích ăn salad
Mexcio?".
"Hả, trời, sao thích mấy đồ đó, nhưng nếu
em thích! Buồn cười thật!".
Trước khi về, tôi nhận được điện thoại của
Hạnh báo rằng tôi đến nhà Hạnh mà lấy cái
di động bạn ấy đang dùng vì tôi cấp bách
hơn. Hạnh sẽ mua cái khác, vì bạn ấy lo
lắng rằng Garbriel sẽ tiếp tục gọi điện đến
nhà tôi khủng bố, cách tốt nhất là tôi có
máy sớm để… tự khủng bố lại cô ta!
Tôi gọi điện về nhà báo rằng tôi sang nhà

Hạnh, không ăn cơm. Tôi rất vui vì có ngay
cái di dộng của Hạnh. Đúng là bạn tốt có
khác. Cầm máy lên, tôi gọi ngay cho Ryan
để thông báo rằng tôi đã có số và cũng để
hỏi số của Garbriel, nhưng mà gọi liên tục
cả tối không thấy Ryan nhấc. Tôi đã rất sốt
ruột.
Ở nhà Hạnh buôn chuyện khá lâu, ngẩng
đầu lên đã 11 giờ hơn khiến tôi cuống quít,
vì đi cũng phải gần tiếng mới về đến nhà.
Từ nhà Hạnh phải đi bộ một đoạn khá xa
mới tới bến. Đường trơn và lạnh, nguy hiểm
nữa.
Ra khỏi nhà Hạnh, tôi gọi lại cho Ryan lần
nữa. Và lần này, Ryan nhấc máy khiến tôi
tỉnh cả người:
"Em gọi anh mấy lần mà anh không nhấc
máy".
"Anh xin lỗi, anh đang lái xe trên dường
cao tốc. Đây là số của ai? Của em sao? Em
đang ở đâu thế?"
"Anh đang lái xe? Anh đang lái xe đi

đâu?".
"Lên phía bắc thành phố, anh phải làm nốt
việc ở đấy".
"Ối trời ơi, anh quay lại thành phố chỉ để
gặp em rồi bây giờ anh lại quay lại sao?".
"Ừ, vì anh lo quá, anh chỉ muốn chắc chắc
rằng em sẽ OK thôi". Anh đã làm tôi suýt
khóc khi nghe như vậy. Đi lên upsate cũng
phải 6-7 tiếng lái xe. Anh ở đó về chỉ gặp tôi
buổi trưa, rồi lại quay trở lại vì công việc
chưa xong.
Chắc là anh mệt lắm.
"Chắc bây giờ anh phải mệt lắm, đúng
không? Đừng lo nữa. Em có thể tự lo cho
mình mà, đừng hoài phí thời gian và sức
khỏe như thế này nữa nhé, OK? Hứa
nhé?".
"Anh OK mà, anh hứa. Nhưng em đang ở
đâu giờ này vậy?"
"Chỉ đang đi ven sông thôi, nghỉ ngơi đi
Ryan".
"OK được rồi, đừng lo lắng nhé? Cẩn thận

và xinh cho anh nhé, ok?"
Tôi không muốn nói với Ryan rằng tôi đang
đêm khuya thanh vắng đi bộ một mình trên
một con dốc trơn tuột trời den sì và cực kỳ
vắng vẻ bên quận Queens. Kể thì cũng rờn
rợn người và cảm thấy nguy hiểm?
Và có nguy hiểm thật, khi tôi bắt đầu phát
hiện ra có bóng người lẵng nhẵng theo tôi
đằng sau!
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Sick people, I m one!
Đó là một người đàn ông da đen. Sở dĩ tôi
biết anh ta đi theo tôi chứ không phải là
một người đi bộ bình thường trên đường, vì
lúc tôi ngoái đầu lại, thấy anh ta nhe răng
ra cười, nhìn tôi chằm chằm. Tôi quay đầu,
bước nhanh anh ta cũng gần như chạy theo

đằng sau. Nếu ai đã đến khu nhà bạn Hạnh
thời kỳ đó đều biết rằng đó là một khu vực
vô cùng vắng vẻ và tối đen. Thường thì tôi
không sợ thật, nhưng lần này thì sợ, vì thấy
thực sự có nguy cơ.
Tôi đi được ra tới nơi có mấy cửa hàng nhỏ,
đã có ánh sáng và tôi thấy yên tâm hơn.
Nghĩ bụng anh ta cũng chỉ theo tới đây. Lúc
đó đã gần tới bến. Nghĩ tới việc cả một cái
bến dài không có ai ở dưới đó cùng và một
toa tàu điện ngầm vắng tanh lại sợ trở lại.
Anh ta không dừng lại thật, anh ta theo tôi
xuống bến. Và bến cũng… không có ai. Đen
thật là đen!
Dưới bến tàu điện ngầm có mấy hàng ghế
để ngồi chờ tàu. Tôi ngồi ở một chỗ phía
giữa của ga. Anh ta ra và ngồi ngay sát
đằng sau làm tôi lạnh cả lưng. Chả lẽ tôi
đứng dậy đi ra chỗ khác. Mà tàu buổi đêm
thì chờ rất lâu.

Tôi cho chân lên ghế, ngồi chống tay nghĩ
ngợi ra vẻ chả sợ và chả quan tâm. Tôi phát
hiện ra, anh ta cũng… làm y như thế. Tôi
ngoái đầu lại nhìn, anh ta cũng ngoái đầu
nhìn tôi, làm tôi giật mình, lại quay ngoắt
giả vờ nhìn… cái bảng tàu. Thế rồi, anh ta
đứng dậy, đi hẳn ra cái cột ngay trước hàng
ghế tôi ngồi, đứng dựa và… nhìn tôi chằm
chằm. Vô duyên nhất trần gian luôn. Tôi
cũng lại vờ như không quan tâm, bắt
chuyện… chơi lúc này là tối kỵ.
Cuối cùng tàu cũng đến. Tôi háo hức muốn
lên cho mau để thoát khỏi cảnh bị "mật
thám"… công khai thế này. Ai dè, vị trí tàu
dừng của tôi lại ở đúng cái toa chắc phải
vắng người nhất. Trên toa, chỉ có hai thằng
choai choai Hispanic đang ngủ gật. Tôi
không kịp chạy sang toa khác, đành lên. Và
hắn cũng lên!

Tôi cũng lại ngồi ở vị trí giữa toa, tránh xa
hai thằng Hispanic đang bắt đầu tỉnh tỉnh
nhìn tôi. Hắn ngồi đối diện với tôi luôn. Thế
là tôi nhắm mắt giả vờ ngủ để khỏi phải
nhìn nó. Tôi thấy hơi tức vì không mang
theo cái minidisc, có nhạc vào chắc sẽ đỡ…
sợ hơn. Nhưng mà, nhắm mắt lại thấy… bất
an. Nhỡ nó lại gần làm gì mà mình không
biết thì càng sợ. Cuối cùng, mở mắt, hít một
hơi dài, tôi mở mắt… nhìn lại hắn. Tôi nghe
thấy hai chú Hispanic bắt đầu xì xồ gì đó,
nhìn về phía tôi. Tức mình, tôi cũng quay ra
nhìn bọn nó luôn. Bọn nó cười lên rồi…
quay đi chỗ khác, chắc do tôi tia kinh quá.
Tôi quay lại nhìn tiếp chú da đen này. Thế
rồi tôi đứng dậy, mở toa để đi sang toa khác
mặc dù tôi chưa bao giờ thử mở cái cánh
cửa chuyển toa đó bao giờ. Cái cửa còn bị
tắc nữa chứ. Tức điên lên được, quê nữa.
Mãi tôi cũng mở được Tôi đứng dậy, hắn
cũng đứng dậy, tôi mở cửa, hắn theo sau.
Tôi sang toa mới, có thêm vài người lác đác.

Tôi không ngồi nữa, tôi đứng ôm cột. Hắn
ngồi ngay gần tôi.
Thế là tôi đứng… nhìn hắn tiếp. Nhìn mãi
thì hắn cũng bắt đầu bối rối và nhìn đi chỗ
khác. Tôi đứng nhìn không chớp mắt. Hình
như chân tay bồn chồn, hắn ngọ nguy rồi…
đi ra một chỗ khác xa hơn ngồi. Thế là tôi đi
theo, ngắm tiếp. Hắn lại bắt đầu vò đầu bứt
tai. Lúc này thì tôi bắt đầu thấy… hay hay,
không còn sợ nữa. Có lẽ kẻ đang bắt đầu sợ
là hắn. Được một lúc, thấy tôi không buông
tha hắn, hắn thét lên: "Cái gì?" Tôi nghẹo
đầu và hỏi lại thẽ thọt: "Cái gì? " Thế là cái
bến đó, hắn xuống ngay lập tức Đúng là đồ
chicken shit. Nhưng đêm đó về đến nhà mà
tôi cứ phải vừa đi vừa cười một mình. Có lẽ
hắn nghĩ tôi… bệnh hơn hắn! Dù sao tôi đã
may mắn vì đó không phải là một người
bệnh hoạn thật sự. Ở Mỹ thiếu giống gì!".
Lavender hẹn chúng tôi đi ăn buổi trưa.

Billy đóng cửa tiệm và chở chúng tôi tới
một quán ăn… Mexico.
Anh định giới thiệu quán ăn nào đó của một
người bạn Việt mới mở, nhưng chỗ đó có lẽ
hơi xa, chỉ thích hợp đi ăn tối. Lavender
vừa nhìn thấy tôi là tíu tít. Chúng tôi trao
đổi số điện thoại ngay. Lavender nói rằng
sắp có một show thời trang của trường cô
ấy học, cô ấy sẽ mời tôi đến xem, nhân tiện
giới thiệu bạn trai luôn. Tôi gọi món salad
ăn ngon lành. Lavender và Billy tưởng tôi
ăn kiêng nên thích rau. Họ bảo tôi đủ gầy
lắm rồi.
Lavender công nhận thật là xinh. Anh phục
vụ đi ra bê đồ cho chúng tôi mà còn mải
nhìn suýt vấp. Mấy anh chàng đầu bếp ngó
ra nhìn chúng tôi trầm trồ. Vừa thấy vinh
dự vừa thấy mình như đi làm nền cho cô gái
xinh đẹp ấy. Tôi nói với Lavender ngày mai
tôi sẽ xuống làm ở spa. Bất ngờ, Lavender
nghiêm mặt:
"Cậu và mẹ tớ OK chứ?"

"Cũng OK. Tớ và bà ấy không nói chuyện
nhiều, nhưng bà ấy cũng tốt lắm".
"Đừng nói với mẹ tớ là cậu gắp tớ nhé,
OK?"
"Tại sao?".
"Và đừng nói với mẹ tớ là tớ đi gặp bạn trai
đấy! OK? Đừng nói cả cho chị tớ biết nữa".
"Ôi nghe có vẻ nghiêm trọng nhỉ. Mẹ của
cậu không biết cậu có bạn trai à? Chắc bởi
vì cậu xinh quá nên mẹ phải cẩn thận?".
Tôi cười nhưng Lavender chẳng cười tí nào
cả.
"Tớ thích cậu lắm Kin à, nhưng mà có
những việc ngu ngốc đang xảy ra. Hy vọng
cậu có thể giữ im lặng. Tớ mệt vì mẹ và chị
tớ dạo gần đây lắm rồi. Ghét họ lắm!"
Lavender nói mà như muốn khóc. Tôi nghĩ
rằng một cô gái xinh đẹp như vậy hay nhận
được sự quan tâm thái quá của gia đình, và
cho dù có là ở Mỹ thì vẫn là người Trung
Quốc thôi.

Nhưng chả hiểu sao từ lúc đấy mặt của
Lavender buồn lắm. Cô ngồi nguẩy nguẩy
chán chường, như vừa bị rơi hẳn vào một
tâm trạng hoàn toàn khác, không còn nhí
nhảnh nói nhiều nữa. Tôi nghe thấy Billy
nói vài câu tiếng Quảng, ý chừng không
muốn tôi hiểu. Lavender chỉ luôn mồm nói:
"shit, shit". Thôi, tôi ăn xong suất của tôi
đã. Lúc này tôi lại cười nói để hai người vui
hơn.
Hạnh gọi điện, nói rằng buổi chiều nay sang
tiệm tôi chơi, xem vẽ móng chân móng tay
và wax nó như thế nào. Tôi nói rằng sang
đây tôi sẽ giới thiệu anh chủ Billy cho.
Ba giờ chiều. Billy có điện thoại, anh ta vội
vã đi ra ngoài. Một lúc sau thì tôi cũng ra
ngoài để đón Hạnh ở bến tàu điện ngầm.
Billy quay lại, tôi giới thiệu Hạnh cho Billy.
Tự nhiên Hạnh kêu à lên khiến Billy nhíu
mày. Tôi chưa hiểu vì sao. Nhưng rồi họ vẫn
bắt tay làm quen.

Hạnh ngồi chơi với tôi đến 5 giờ, tôi xin
phép Billy về sớm để dắt Hạnh đi chơi một
chút ở Manhattan. Vừa ra ngoài, tôi hỏi sao
khi nhìn thấy Billy lại à lên. Hạnh bảo, lúc
đến đây bạn ấy có chạy đi mua kẹo cao su
và nhìn thấy anh này đang đứng ở góc với
một cô gái rất xinh xắn trắng trẻo, hai
người cãi nhau gì đó. Cô ấy cứ giật lấy tay
của anh này khóc rồi ôm chầm lấy anh ấy.
Hạnh bảo chắc là cãi nhau với bồ. Nhìn đôi
này ấn tượng, không ngờ anh ta là chủ tiệm
của tôi. Tôi lại nghĩ ngợi, có khả năng là
Sheryl.
"Có phải cô gái tóc dài da trắng cũng cao
cao không?"
"Ừ, trông hay hay xinh xinh".
"Thế đúng là Sheryl rồi. Lắm chuyện
thật!".
Ra tới bến, tôi chỉ thiếu nước suýt rú lên khi
lại thấy Garbriel đứng lù lù ngay lối xuống.
Tôi kéo tay Hạnh thì thầm: "Garbriel đấy,
cái con trợ lý gọi điện 3 giờ đêm đấy". Hạnh

nhìn nó và bảo: "Kệ nó". Thấy chúng tôi,
Garbriel tiến tới ngay.
"À hôm nay lại có thêm một đứa Trung
Quốc nữa đi cùng hả? Cũng đi làm mấy cái
lò móng tay ngu ngốc đấy à?".
Tôi và Hạnh tảng lờ và lách Gar đi xuống
bến.
Nhưng Gar kéo tay tôi lại rất mạnh, khiến
tôi trượt ngã đập đầu vào thành cầu thang
choáng váng (lúc này rất trơn vì mưa tuyết
đọng). Hạnh rú lên một phát, và mọi người
lao tới xem có chuyện gì. Gar thoáng ngỡ
ngàng vì biết rằng mình đã thái quá. Cô ta
buông một lời xin lỗi cộng một chữ "damn"
rồi quay đầu bỏ đi vội vã (trước khi cảnh
sát tới).
Phần 23
First kiss
Có lẽ đầu tôi đập phải đúng góc nhọn nhất

của cầu thang nên có đâm vào da chảy máu,
vết cứa cũng khá nên máu mới chảy xuống
nhanh như vậy. Thật may có Hạnh chạy đi
rất nhanh ra cửa hàng tạp phẩm mua về
cho tôi cái band-aid. Lúc đó có bà già đưa
cho tôi mớ giấy tissue để tôi rịt máu. Theo lẽ
thường, mà ở nước Mỹ này, tôi có khả năng
làm rất to chuyện. Tôi mà kiện Garbriel thì
cả cái phòng nha sĩ của bố cô ta cũng không
đủ tiền để trả cho tôi. Nhưng tất nhiên tôi
chẳng làm thế, tôi biết cô ta cũng không
phải hoàn toàn là cố tình. Và kiện cáo cũng
chả phải đơn giản. Anh chàng an ninh ở bến
đó còn nhảy ra hỏi han tôi và nói rằng tôi có
cần gọi cảnh sát tới hay không.
Cũng may mắn, vết thương chỉ đến thế thôi.
Tôi cũng phải mắt nhắm mắt mở và choáng
váng gần nửa tiếng, ngồi dưới trạm cho tới
khi quyết định lên tàu đi về.
Tôi choàng mũ của áo khoác lên đầu để về

nhà bố mẹ không nhìn thấy. Ý định đi
Manhattan của tôi và Hạnh đành tạm hoãn,
tôi rủ Hạnh về nhà tôi ăn cơm.
Hôm đấy check mail, được biết tin sẽ có
mấy người bạn học cùng khóa K27 của Học
viện sẽ sang đây thi luật bằng tiếng Anh,
nhưng họ sẽ lên D.C trước, rồi chỉ được
xuống New York một ngày, thấy vui vui
hơn.
Ngày mai Ryan sẽ trở về và tôi sẽ phải nói
chuyện nghiêm túc với anh.
Ronie lại gọi điện thoại. Dường như Ronie
là một người rất cô đơn, tôi có thể hiểu
được qua những điều anh ta nói và cái cách
anh ta tâm sự. Từ từ tôi cũng hiểu, thực ra
đó là một con người rất đáng thương. Ba
của Ronie là một kỹ sư Tây Ban Nha, sang
Việt Nam từ hồi còn chống Mỹ, sau khi đất
nước thống nhất ông ta đã về lại đất nước
mình, bỏ lại mẹ của Ronie. Ronie mới có

mấy tuổi và một cô em gái nữa. Rồi từ đấy
họ không còn liên lạc với nhau. Ronie đã có
một khoảng thời gian cực kỳ thiếu thốn và
bị kỳ thị vào thời kỳ đó. 13 tuổi anh ta được
làm giả giấy tờ để đi xuất cảnh sang Mỹ
theo diện HO. Từ đấy lang thang nơi này
nơi kia, không có gia đình, không biết tình
cảm gia đình là gì. Thậm chí hai sợi dây liên
lạc gần như duy nhất của Ronie ở Việt Nam
là người mẹ và cô em gái cũng rất bi thảm.
Cô em gái thì mất tích, còn mẹ mất được vài
tháng rồi mới có người báo sang cho biết.
Ronie rất muốn có một gia đình, nhưng anh
ta lại là một người phóng khoáng, dầy mâu
thuẫn. Tôi nói gia đình của Helen rất đông
đúc, anh ta sẽ được hòa nhập nếu vào đó.
Anh ta nói rằng, anh ta chưa sẵn sàng, và
rằng gia đình đó thật quái đản, ghê gớm,
mang tới cho anh ta một kiểu cảm giác ràng
buộc rất đáng sợ.
"Anh là một thợ giỏi. Anh vào đó sẽ có

tương lai làm chủ cửa hàng nail, và cả một
gia đình".
"Anh thích gia đình nhưng anh không thích
bị ràng buộc".
Anh ta muốn có được thứ tình thương của
gia đình, nhưng lại thích kiểu nay đây mai
đó, làm từng nào tiêu từng đấy, không cần
biết ngày mai sẽ phải ra sao. Tôi hỏi tại sao
anh lại tâm sự với tôi? Anh ta nói tôi cho
anh ta cảm giác kỳ lạ, vừa có nét gì đó gần
gũi, lại vừa có nét gì hoang dại, và rằng có
thể tôi sẽ hiểu những gì anh ta nói. Helen, cô
ta chỉ biết yêu đơn thuần và đòi hỏi Ronie
theo một khuôn phép. Và tôi nói:
"Thế thì anh không biết tôi rồi?".
Nhưng thật sự tôi đã quý mến và nhìn
Ronie bằng một con mắt khác. Và có lẽ trực
quan của tôi cũng không sai, anh ta cũng
chỉ là một kẻ tội nghiệp mà thôi!
Tới ngày tôi xuống tiệm spa. Đầu vẫn còn
hơi nhức và phải cẩn thận vì sợ nó lại tóe
máu lần nữa. Hôm nay tôi chờ điện thoại

của Ryan, tôi rất muốn nói chuyện với anh
và không muốn thông báo chuyện gì đã xảy
ra kẻo anh sốt ruột. Cũng chưa chắc hôm
nay tôi đã gặp được Ryan, vì có thể anh sẽ
rất mệt mỏi.
Hôm nay cả Helen và Mei đều bỗng thấy
vui vẻ.
Với Helen tôi có cảm giác như cô ta đã biết
chuyện Ronie nói chuyện với tôi hay sao
vậy, cái này gọi là "có tật giật mình" đây
mà. Còn bà Mei thì nhìn cứ âu sầu và lạnh
lùng sao vậy. Tôi không biết đấy là do tôi
suy đoán vì "biết chuyện" hay là họ có vấn
đề như thế thật.
Thế rồi, bà Mei tiến tới hỏi tôi:
"Cô gặp mấy cô con gái của tôi rồi đúng
không?. Sheryl và Lavellder ấy?"
Thật khó xử, với Sheryl thì không sao,
nhưng Lavender có dặn rồi, nhưng chả biết
sao, tôi đành phải nói thật.
"Vâng đã gặp, cả hai. Billy giới thiệu họ cho

tôi.
"Khi nào?"
"Vài ngày trước đây".
"Gặp cả hai cùng lúc à?"
"Không, riêng".
"Như thế nào?"
"Chỉ là đi ăn tối cùng Sheryl và ăn trưa với
Lavender". (tôi cắt đi một buổi ăn tối với
Lavender).
"Tất cả là đều do Billy đưa họ đến gặp cô
à?"
"Vâng, họ thật là đáng yêu. Nhất là
Lavender, bạn ấy rất rất đẹp".(Khen thật
lòng đấy)
"Lavender đi một mình à?"
"Bạn ấy đi cùng Billy".
"Cảm ơn, nhưng cô làm ơn không gặp họ
nữa được không?"
Ôi một đề nghị hơi "choáng váng". Lúc đó
tôi có cảm giác như mình vừa làm việc gì đó
tội lỗi to lớn lắm (cho dù chưa biết đó là lỗi
gì), và bắt đầu thấy Mei như có vẻ gì đó thật

lập dị.
Helen xin số di động của tôi. Tôi thấy lo lo
nếu cô ta cũng thấy số điện thoại này trong
di động của…Ronie. Tôi cho Ronie để anh
ta đỡ gọi về nhà làm phiền gia đình.
Ryan gọi điện. Anh nói anh sẽ về tới New
York lúc 6 giờ và sẽ qua spa đón tôi. Thế là
tôi mừng rơn, quên cả sự phiền phức bà
Mei vừa đem tới. Đành ở lại spa đến 6 giờ
vậy.
Tôi thấy Ronie không qua đón Helen nữa.
Helen về một mình, tôi hỏi Helen trả lời
trống không là vì Ronie bận. Mọi người thật
là u ám.
Ryan qua đón, khuôn mặt anh vô cùng mệt
mỏi và hàng râu rất sậm màu. Tôi bảo Ryan
đừng dừng xe trước cửa tiệm mà ra xa một
chút vì không muốn bà Mei và mấy người
trong đó bận tâm.
"Ôi trông anh mệt quá. Anh lái xe lâu lắm
đúng không? Mọi thứ thế nào?"
Nhìn Ryan của tôi thật đáng thương.

"Mọi thứ đều tốt cả, em thế nào? Em có
nhớ anh không?"
"Có chứ, rất nhiều, tất nhiên là nhớ rồi.
Bây giờ vẫn nhớ anh, kể cả khi anh đang ở
đây".
Và như thường lệ, Ryan kéo tôi lại gần và
cắn vào tai, hít lên mái tóc, ấm áp và dịu
dàng. Nếu tôi ngồi bên kia, có thể anh sẽ
nhìn thấy vết thương đang bị tóc che phủ.
Ryan nói rằng anh đã quyết định chuyển
nơi làm việc rồi. Mặc dù hơi xa nếu phải đi
từ trường so với nơi cũ nhưng thoải mái
hơn nhiều và không dây dưa với Garbriel
nữa. Oh, có lẽ lý do nàng ta phát điên là vì
thế này đây.
Chúng tôi vào quán Mexico, lại ăn salad
Mexico dù lúc đó tôi không thấy ngon lắm.
Tôi thấy Ryan rất mệt mỏi và không được
vui. Tôi gác lại chuyện về Garbriel, lúc này
anh cần được nghỉ ngơi và thanh thản. Thế

rồi, anh đề nghị, hai đứa sẽ đến ngọn hải
đăng trên đảo nhé.
Tôi gật đầu, và nói rằng, anh cũng nên nghỉ
sớm vì quá mệt.
Hôm nay trên đảo vẫn đầy sương, không
khí có ấm áp hơn đôi chút. Chúng tôi hầu
như không nói chuyện gì với nhau suốt
đường đi. Có thể vì Ryan mệt, vì anh đang
có chuyện chưa được giải quyết. Trực quan
của tôi mách bảo như vậy. Tôi rất muốn
hỏi: "Có chuyện gì đang xảy ra thế? Có
chuyện gì?" Nhưng nhiều lời sẽ là vô duyên.
Ryan lại dừng xe và ngắm ngọn hải đăng
qua tấm kính. Rồi anh nói:
"Bây giờ anh hôn em được không? được
không?"
"Hey, em chưa được hôn bao giờ".
Không có câu trả lời, chỉ có một cú xoay
người bất ngờ. Anh kéo tôi về phía anh, đặt
lên môi tôi một nụ hôn đầu tiên của cuộc
đời. Những gì tôi còn nhớ lại, đó là một cảm
giác rất… kỳ kỳ, như một cú sốc vậy, chưa

kịp phản ứng chưa kịp sẵn sàng. Cả người
nóng ran, và nín thở.
Một nụ hôn rất ấm nóng và nồng nàn.
Hey, thế đã là tình yêu chưa? Nếu tôi có nói
với ai rằng tôi chưa hôn ai bao giờ, thì là tôi
nói dối đấy!
Tựa đầu trên vai anh, tôi cũng ngắm ngọn
hải đăng. Hey Ryan, tôi sẽ vẽ tặng anh ngọn
hải đăng này. Và đó là bức tranh đẹp nhất
mà tôi đã từng vẽ!".
Phần 24
Ryan cho tôi số điện thoại của Hugo, anh
chàng đánh trống trong ban nhạc. Anh
chàng tôi ấn tượng nhất và cũng là người
gần gũi nhất với Ryan. Ryan muốn mỗi lần
tôi gọi điện cho anh không được hoặc nếu
tôi có vấn đề gì gấp mà không gặp được anh
thì tôi sẽ gọi cho Hugo. Tôi cũng dự định gọi
điện cho Garbriel để nói chuyện riêng với
cô ta.

Ronie hầu như tối nào cũng gọi điện cho tôi.
Tôi đã có cảm tình hơn và bắt đầu nói
chuyện lại. Dù sao tôi cảm nhận được sự
thật lòng và cô đơn của Ronie, hơn cả, tôi có
sự thương hại, và người ta dễ dàng đến với
nhau hơn bởi tình thương…
Lúc này trời đang là mùa xuân, trên
Washington D.C. đã bắt đầu có hoa đào.
Mấy người bạn của tôi ở học viện cũng đã
sang tới nơi và đang thi luật trên đó. Họ gọi
cho tôi nói rằng thi xong sẽ xuống New
York chơi và đề nghị tôi làm "tiếp viên du
lịch". Hoàng Anh, cô bạn cùng lớp của tôi
có gọi điện cho tôi dăm ba lần, tôi bảo
xuống NY chơi tôi sẽ dẫn mọi người đi chơi.
Thật may, đúng hôm cả đoàn xuống New
York thì cả nhà tôi lại lên Washington xem
hoa đào, nên tha hồ cho cả hội bù khú. Tôi
gọi cả Hạnh xuống ngủ cùng cho vui.

Có lẽ cũng hơi ích kỷ nên tôi không muốn
giới thiệu Ryan của tôi cho mọi người, vả
lại, anh cũng rất bận, chưa chắc đã đi được.
Tôi chợt nghĩ tới Ronie, tôi hỏi Ronie xem
anh ta có muốn đi chơi với mấy người bạn
của tôi từ Việt Nam sang hay không? Và
Ronie đã mừng quýnh, vì thứ nhất, lần đầu
tiên tôi rủ anh ta đi chơi, vì thứ hai, tôi đã
thể hiện sự quý mến và tin tưởng Ronie
hơn. Cái này có lẽ cũng là một kiểu "mưa
dầm lâu cũng thấm". Hôm ấy, sau khi tôi
các bạn đi trong vòng một ngày tất cả
những nơi có thể, từ ra South Feny ngắm
Tượng thần Tự Do, ra Central Park chụp
ảnh, ra Wall Street, Times Square và cho
tới shopping ở chợ Tàu. Tới giờ ăn tối, tôi
gọi cho Ronie, anh ta hộc tốc bắt tàu từ trên
Harlem xuống chợ Tàu (là hai đầu của
Manhattan).
Ronie nói rằng hôm nay anh chàng sẽ khao
tất cả bọn tôi bữa tối nhưng hiển nhiên là

tôi không đồng ý, bởi vì anh ta khao xong
rồi thì hôm sau thể nào cũng không một
đồng dính túi. Chúng tôi vào ăn ở quán ăn
nơi Billy và Sheryl đã dẫn tôi đến. Mọi
người rất chú ý tới Ronie, vì anh chàng
trông rất đặc biệt, ấn tượng và không phủ
nhận là đẹp trai. Tôi nói rằng Ronie có thể
thể hiện như anh ta là bạn trai của tôi với
các bạn. Hôm đấy, trên tàu về, Ronie còn
ngồi sửa lại cái khăn trên cổ tôi và nhìn tôi
bằng đôi mắt "đắm đuối", khiến các bạn cứ
gật gù. Và thế là, khi về Việt Nam, tất cả chỉ
biết rằng tôi có một anh bạn trai rất đẹp
trai lai Tây Ban Nha. Họ vẫn tưởng thế cho
tới tận bây giờ, khi có người vẫn hỏi tôi:
"Còn là bạn gái của Ronie hay không?".
Lavender vẫn hay gọi điện cho tôi. Cô gái tỏ
ra rất quý mến và lưu luyến tôi. Có hôm gọi
điện hỏi tôi về kết hợp một chiếc váy màu
vàng với một cái áo màu tím thì trông có
hợp lý hay không, có hôm gọi điện chỉ để

chúc tôi ngủ ngon, dịu dàng y như… Ryan
vậy. Và nói rằng tôi chuẩn bị tinh thần để
gặp mặt bạn trai Josh của cô đấy nhé. Tôi
chợt nhớ tới lời bà Mei, chẳng việc gì tôi
phải không chơi với một cô gái đáng yêu
như thế chỉ vì bà ấy cả. Tôi rất muốn hỏi
Billy thật nhiều về gia đình của Lavender,
nhưng dường như đó là một việc quá tế nhị
hay sao vậy.
"Lavender và mẹ không hợp đúng không
Billy?".
"Rất tồi tệ".
"Em nói nhé, bà Mei không muốn em chơi
với Lavender, em không biết là vì sao nữa,
em ngại quá".
"Em cứ chơi, kệ bà ấy. Em không nói thì ai
biết đâu".
Billy nói rằng anh yêu quý Lavender như cô
em gái nhỏ và rất muốn tôi chơi thân với cô
ấy, rằng tôi sẽ là một cô bạn tuyệt vời cho
Lavender.
"Không rõ em có chịu nổi con nhỏ không?

Nhưng nhỏ cũng đáng thương lắm đó".
Tôi nói rằng Lavender không có vấn đề gì
mà tôi lại không chịu nổi cả và chưa biết vì
sao cô ấy là "đáng thương".
"Thế em và bạn trai của em dạo này thế
nào?"
"Dạ, bình thường thôi, chưa có gì cả?"
Tôi hiểu, Billy vẫn rất quan tâm ngấm
ngầm đến chuyện của tôi.
Tôi quyết định sẽ nói chuyện với Garbriel
để chấm dứt tình trạng này, nhưng tôi
không có số. Tôi gọi cho Hugo nhưng anh ta
cũng không có số, còn xin số của Ryan thì
thật là khó, vì chắc chắn Ryan sẽ không
cho.
Ryan nói với tôi rằng tôi quên hẳn Garbriel
đi, cô ta giờ sẽ không còn là trở ngại giữa tôi
và anh nữa. Thực ra vì tôi cũng chưa nói
cho anh biết vụ Garbriel đã tới tiệm nail
gây tai nạn cho tôi, không hẳn vì tôi có lòng
"vị tha" gì, mà bởi vì tôi không muốn Ryan
phải thêm lo lắng. Lúc này anh đi học, đi

làm rất vất vả, và một tuần phải dành hầu
hết các buổi tối để lên đảo gặp tôi, anh còn
ban nhạc của mình nữa. Việc chuyển chỗ
làm có lẽ khiến anh mất rất nhiều thời gian
và sức lực. Tôi cảm thấy áy náy. Thật lạ khi
kết thúc cú điện của tôi với Hugo, anh ta
hỏi, giọng trầm trầm:
"Ryan có tỏ ra là anh ta yêu cô không? Cô
có yêu anh ta không?"
"Có chứ? Tất nhiên rồi, rất rất yêu, tại sao
anh lại hỏi thế".
"Oh, tốt rồi, tôi thấy vui".
Tôi phì cười vì từ "vui", tại sao anh ta phải
"vui" vì chúng tôi yêu nhau?
Quả thật, Garbriel lại gọi điện tới tiệm nail.
Tôi dặn Billy cho cô ta số của tôi nhưng
chẳng hiểu sao Billy không chịu, mà điện
thoại thì tôi không được nghe để nói.
Cuối cùng, tôi nghĩ, tôi sẽ tới phòng nha
khoa của Garbriel, dù sao, giả sử như Ryan
và họ đã từng yêu nhau, thì bây giờ cô ta

đang hẳn vô cùng đau khổ. Tôi muốn biết
rõ ngọn ngành, tôi muốn biết có thực sự vì
tôi mà Ryan "đá" cô ta hay không? Nếu vậy
thì phải xem xét lại!
Xin chủ tiệm nail về sớm, tôi đi ngược lại tới
phòng nha khoa trên cái đại lộ 3 ấy. Vừa lúc
Garbriel mở cửa đi về, tôi đi đằng sau một
đoạn, dự định sẽ gọi cô ta.
Lúc đó, trên đường có một ông già ăn xin
đang lê lết từng bước một, rồi bất ngờ ông
ta ngã rầm xuống đất vì trời có lẽ quá trơn,
trông vô cùng đáng thương, nhưng điều tôi
không ngờ tới, đó là cách cư xử của
Garbriel. Cô ta lao tới đỡ người đàn ông
dậy rất nhiệt tình không ngại bẩn thỉu, bốc
mùi, rồi lôi ông ta vào bên trong vỉa hè, hỏi
han xem ông ta có làm sao không, và rút
một ít tiền ra cho ông già. Lúc quay đầu lại,
Garbriel đã nhìn thấy tôi, cô ta thoáng bối
rối. Nhưng thật sự hành động ấy của
Garbriel khiến rất nhiều định kiến và suy

nghĩ của tôi về cô ấy ở trong đầu đã giảm đi
gần hết. Tôi đã nhìn Garbriel với con mắt
khác, không hẳn là một cô gái xấu xa như
tôi đã từng nghĩ. Tôi cũng tới bên cạnh
Garbriel và tặng ông tờ 5$ ít ỏi tiền tips vẽ
nail của tôi ngày hôm đó, ông già luôn
miệng: "Ôi Chúa ơi, Chúa phù hộ cho các
cô, Chúa phù hộ cho các cô". Ôi người ăn
mày lòng thương, ngay cả khi họ bị xuống
tận cùng của của xã hội như vậy, họ vẫn tin
rằng có Chúa phù hộ. Tôi chợt nhớ vì sao
một người ghê gớm như Garbriel vẫn được
ban nhạc và Ryan quan tâm và chơi với.
"Cô ấy nhiều lúc rất tốt", tôi nhớ ai đó
trong ban nhạc đã nói như vậy.
"Oh, hôm nay mày đến đây với tao để cầu
xin sự tha thứ hay thế nào?" Lại cái giọng
đáng ghét khiến tôi lại thoáng gợn bực
mình.
"Không, chúng ta nói chuyện được
không?".
"Oh, thế ra hôm nay mày muốn nói chuyện

hả? Chỉ một vấn đề thôi, Ryan LÀ BẠN
TRAI CỦA TAO, thế thôi. Anh ấy đang
quay lại nơi làm việc này, mà này, có thể
mày vừa nhìn thấy những gì tao làm với lão
già kia nhưng mà để tao nói rõ nhé, tao
không phải cái loại người tốt tính như thế
đâu, OK?"
Tôi thấy thái độ của Garbriel thật khó hiểu.
Vừa phút trước tôi thấy cô ta thật tử tế
nhưng khi mở mồm nói với tôi cô ta có
giọng nói và ánh mắt của quỷ dữ vậy.
Garbriel bỏ đi ngay sau đó, tôi chưa kịp nói
gì hết. Nói chung, trong lòng cũng thấy rối
bời!
Sáng chủ nhật, đang ở tiệm nail, Ronie gọi
điện cho tôi:
"Hôm nay giỗ mẹ anh, anh chẳng có ai thân
thuộc cả em có thể giúp anh làm cái gì đó
không?"
"Ủa, anh nói với gia đình Helen đi, họ sẽ
giúp anh làm mâm giỗ mẹ mà?".

"Không có đâu, họ bận lắm, anh không
muốn họ cúng mẹ anh. Em giúp anh nhé".
"Trời, sao lại là em, hay là em hướng dẫn
anh mua vài thứ ở chợ rồi anh cúng nhé".
"Không có, anh không muốn cô đơn một
mình cúng mẹ, nhưng anh cũng không
muốn những người anh không thích tới
cúng mẹ. Em là người tốt, anh chỉ tin tưởng
mỗi em, em cùng cúng mẹ với anh nhé?"
Tôi nói rằng để xem, tôi sẽ suy nghĩ. Tôi
thấy ngại, vì nếu cúng, tôi lại phải xin nghỉ
sớm, và đến nhà riêng của Ronie ở tận bên
Brooklyn, như thế thì thật là… nguy hiểm.
Nhưng anh ta cũng thật là đáng thương quá
đi. Gần chiều, Ronie lại gọi điện khẩn thiết,
và khi anh ta nấc lên khóc trên điện thoại
thì tôi thực sự mủi lòng. Có thể dịp khác từ
chối, nhưng từ chối khi một người khẩn
khoản muốn cúng mẹ mình thì có lẽ hơi
nhẫn tâm. Tôi đồng ý, nhưng tôi ra "điều
kiện": Tôi sẽ không vào phòng riêng của

anh ta đâu, tôi sẽ giúp mua ít xôi và con gà
ở chợ Tàu, tới thắp hương rồi về thôi. Ronie
bảo đừng lo, vì anh ta ở trọ cùng một gia
đình người Hoa, chứ không phải ở một
mình. Ronie nói sẽ ra chờ tôi ở tiệm nail.
Lâu tôi mới để ý, đi tàu sang Brooklyn, sẽ
có một đoạn qua cầu, rất đẹp. Tôi say sưa
ngắm khung cảnh hai bên đường lúc tàu
qua và trước khi tàu chui lại vào trong lòng
đất. Tôi ngắm khung cảnh hai bên thì Ronie
cũng ngắm tôi cả buổi. Anh chàng lại kể lể
về những ngày xa xưa Tôi thấy Ronie rất
yêu mẹ.
Chúng tôi mua một con gà, một ít xôi và
một ít hoa quả Ronie nói rằng anh ta có bàn
thờ ở nhà, tôi sẽ giúp bày mâm. Căn phòng
trọ của Ronie là tầng hầm trong ngôi nhà
của một gia đình người Hoa. Quả thật, cũng
yên tâm vì bước vào trong tầng hầm đã
thấy mấy ông già ngồi đánh cờ say sưa ầm ĩ

ở đó. Tôi chào mấy ông và, chẳng lẽ không
vào bên trong, để bày mâm cúng? Phòng
Ronie nhỏ tí tẹo, rất bí, bừa bộn, vừa đủ
một cái giường, một cái bàn thờ, một cái tivi
và một bộ dàn. Tôi không biết mẹ của Ronie
nhưng tôi cũng đứng chắp tay và chúc bà
phù hộ cho đứa con trai cô đơn của bà được
bình an. Tôi xin về nhưng Ronie giữ tôi lại
và nói rằng muốn cho tôi xem ảnh gia đình
của Ronie ngày xưa. Khá nhiều ảnh, tôi
ngồi xem một lúc. Thế rồi, Ronie hỏi:
"Em có bạn trai rồi đúng không?".
"Sao anh biết?".
"Anh đã thấy hai người đi với nhau rất
nhiều lần?".
"Rất nhiều lần cơ á? Anh theo dõi bọn em
à?".
"Anh không theo dõi bọn em, anh rất hay
để ý em, anh biết vậy thôi. Anh ta đẹp trai
đấy".
"Vâng, cảm ơn anh, cũng chưa nói trước
được điều gì".

"Em yêu anh đấy lắm đúng không, chắc
không còn cơ hội cho kẻ khác nữa?".
"Cứ cho là như vậy đi, em rất yêu anh ấy?"
Tôi thấy Ronie mặt tối sầm lại và không vui
chút nào.
"Còn anh thì chưa bao giờ yêu Helen cả,
chưa bao giờ hết, mặc dù đã rất cố gắng!".
"Cũng đừng tự ép buộc mình nếu anh
không thoải mái?"
Ronie bất ngờ đứng dậy đóng cửa khiến tôi
rùng mình. Và anh ta lao về phía tôi, đè
nghiến tôi ra giường…
Phần 25
Dark
Ronie khiến tôi nghẹt thở vì anh ta quá bạo
liệt, tìm đủ mọi cách để hôn được tôi. Tôi
cũng tìm đủ mọi cách để anh ta không hôn
được tôi, tôi thét lên: "Bỏ ra, mau lên".

Nhưng Ronie dường như đang lên cơn điên
vậy.
Ronie cũng rất khỏe và tôi cũng phải cố
gắng chống cự rất quyết liệt. Cuối cùng, tôi
dùng chiêu cuối cùng, đó là đạp và tát thật
lực. Tôi đạp tung tóe tán loạn, và gần như
Ronie đập đầu văng vào tường. Những gì
sau đó tôi nhìn thấy, đó là Ronie gục mặt
xuống, tay ôm lấy mặt, và những giọt máu
đang tràn ra từ khóe miệng, anh ta đã bị tôi
đạp cho hộc cả máu mồm
Mọi việc rồi dừng lại, phát hiện ra những
giọt máu có lẽ đã khiến Ronie "tỉnh cơn"
thì phải. Anh ta với tay lấy cuộn giấy ngay
đầu giường và lau miệng. Rồi sau đó lăn
đùng ra… cười như điên. Lúc đó tôi vẫn
chưa qua cơn thoảng thốt, cả người run lên
và nóng ran, anh ta vừa lăn ra tôi lại đá cho
anh ta một phát cứ như thể Ronie có thể lại
lao lại vào tôi một lần nữa. Ronie thốt lên:

"Trời, sao em dữ quá vậy. Em dữ quá đấy,
trời ơi, ghê sợ quá, anh thua em rồi!"
Không nói thêm câu nào, tôi đứng dậy mở
cửa đi ra ngay, nhưng chẳng hiểu sao cánh
cửa tôi chưa biết cách mở nó cứ ì ra. Ronie
đứng dậy, khoác áo, đứng vái trước ảnh mẹ
ba cái rồi mở cửa cho tôi. Tôi sửa lại đầu
tóc rồi ra vẻ vác một bộ mặt lạnh lùng ra
khỏi phòng, đề phòng mấy ông già đánh cờ
tò mò vì vừa nghe thấy "tiếng động lạ".
Nhưng cũng… lạ thật, vì họ vẫn say sưa ầm
ĩ chả quan tâm gì cả, có một ông ngước lên
nhìn tôi rất nhanh rồi cúi xuống chơi tiếp.
Ronie chạy theo tôi.
"Này, em, này, em, anh xin lỗi nha. Anh xin
lỗi, anh xin em đấy, anh không kiềm chế
được, anh chỉ muốn hôn em mà thôi". Tôi
mặc kệ và đi rất nhanh về phía bên tàu
(cũng phải đến gần chục con phố), trời khá
lạnh và gió. Tôi cảm thấy như mình bị lừa
vậy. Vừa đi như ma đuổi vừa tự nhủ, may
quá, chưa có chuyện gì xảy ra, có chuyện gì,

tôi đến chết mất!
Tôi mở di động và gọi điện cho Ryan xem
anh đang ở đâu, lúc này tôi cảm thấy mình
cần một người để bảo vệ. Ronie chạy theo
ngay sát, tôi đứng khựng lại ngăn Ronie và
nói: "Tôi đang gọi điện cho bạn trai của
mình đây, để cho tôi yên, anh đi về nhà
đi?".
"Ryan anh đang ở đâu?".
"Anh đang ở cùng ban nhạc, em đang gọi
điện từ đâu thế? Chốc nữa anh gặp em nhé
OK?"
"OK"
Tôi nghe thấy yên tâm hơn khi biết anh sẽ
lên đảo gặp tôi.
Tôi gọi điện cho Lavender, không thấy cô
ấy nhấc máy. Thực sự lúc này tôi mong có
một người để nói chuyện điện thoại. Lúc
này Hạnh có lẽ đi học cũng chưa về. Tôi
quyết định mặc kệ, điều cần thiết là nhanh

chóng lên tàu đi về. Ronie vẫn đi lẵng nhẵng
đằng sau, tôi thấy phiền phức quá thể. Cảm
giác thật khó chịu và tồi tệ, quả là một bài
học lớn. Tôi thấm thía vô cùng vì sự cả tin
của mình!
Tàu bên Brooklyn là trên mặt đất, phải một
lúc sau nó mới xuống lòng đất, vậy nên vẫn
có sóng di động.
Trong lúc đứng ở bên tàu, tôi đứng cách xa
Ronie và tay lăm lăm cái điện thoại. Và điện
thoại kêu, Ryan gọi:
"Này, anh sẽ gặp em lúc 10 giờ, lúc đấy có
muộn không? Em vẫn ở trên đảo bây giờ
chứ?"
"Em đang trên đường về, chắc chắn 10 giờ
được.
"Mọi thứ ổn chứ?"
"Ổn hết?".
Tôi gọi lại cho Lavender, chuông reo, và
người nhấc máy không phải là Lavender, là
bà Mei, tôi thót cả tim.

"Vâng, cô là Kín đấy à?"
"Ôi tôi xin lỗi, tôi chỉ định gọi điện để hỏi
một thứ rất gấp".
"Đây là số của cô à?"
"Vâng, số của tôi".
"Bây giờ Lavender rất bận và bạn ấy sẽ
không thể nào nhận điện thoại được, hy
vọng cô hiểu? Rất cảm ơn vì đã gọi điện
nhưng đừng làm phiền con bé nữa nhé!"
Bà ta dập máy rất nhanh, giọng nói cực kỳ
lạnh lùng.
Tôi cảm thấy thật nghiêm trọng, bỗng
nhiên, mọi thứ trở nên thật tối tăm. Rồi tôi
sẽ không hiểu sao để đến spa mà không bì
"trù úm" đây, dù sao bà Mei đã rất tốt với
tôi. Tôi mới chỉ học được một vài "ngón
nghề" và cũng có những khách hàng đầu
tiên của mình, hầu hết là các cô bé tuổi teen
con nhà giàu hoặc những phụ nữ da màu
trung lưu. Bây giờ bị bà ấy giận không cho

học nữa thì sẽ là một điều đáng tiếc to lớn.
Tôi cảm thấy vô cùng lo lắng!
Hôm đấy gặp Ryan, tôi cảm thấy lòng mình
ấm áp hơn, và tôi cũng tỉnh táo nhanh
chóng, không để lộ cho anh biết tôi vừa gặp
chuyện. Ryan cầm đến cho tôi một hình cô
gái da đỏ bằng đất, nói rằng đó là món quà
của một người bạn Chile vừa tặng, Ryan
muốn tặng cho tôi anh gọi tôi là Pocahontas.
Tôi giật mình, ngày nhỏ, có một thằng bé
người Mỹ gọi tôi là Pocahontas, và đó trở
thành biệt danh ngộ nghĩnh của tôi một thời
gian. Tôi rất vui và nói rằng anh gọi tôi là
Pocahontas nhé?
"Tất nhiên rồi, cô ấy có một đôi mắt đẹp
nhấn trần đời mà anh từng được thấy".
"Đẹp và gây đau đớn?".
"Rất đau đớn, rất đẹp!"
Ryan rất thích hôn lên đôi mắt của tôi, và
sau đó cắn lên tai rồi hít hít mái tóc. Rất
ngọt ngào, cảm giác bình yên!

"Này, em có muốn đi Long Island để picnic
vào chủ nhật này không?"
"Picnic, vào cái thời tiết này á?".
Tại sao không?"
"OK".
Vậy là tôi sẽ được đi picnic. Lại phải xin
Billy nghỉ thôi. Hôm sau tôi đến tiệm và nói
với anh về việc tôi bị bà Mei bắt gặp khi gọi
điện cho Lavender, và rằng tôi rất lo lắng
nếu bà ấy không cho tôi học nghề nữa. Billy
thoáng nghĩ ngợi và nói: "Không sao đâu
em, bà ấy không làm gì em đâu, em cứ đi
làm đi, dù sao cũng cẩn thận nhé!" Tôi cảm
thấy bớt u ám hơn và thầm cảm ơn Billy.
Tôi tin anh đủ khả năng để thuyết phục bà
Mei giữ tôi ở lại.
Ronie liên tục gọi điện cho tôi nhưng dứt
khoát tôi không nghe máy. Cuối cùng, anh
ta để cho tôi một cái voice message: "Anh
xin lỗi em, anh vô cùng hối hận, nếu không
được gặp em nữa có lẽ anh sẽ đi biệt xứ

khỏi chốn này, anh không có ý muốn hại
em, anh chỉ muốn được hôn em mà thôi, xin
em nhấc máy để nghe anh nói".
Tôi phì cười vì tin nhắn, tôi biết anh ta cũng
không dám làm gì quá đáng cả, nhưng tôi
thấy mình bị tổn thương lòng tin. Đàn ông,
sống một mình, cũng khó tránh khỏi thiếu
kiềm chế!
Tôi xin Billy nghỉ ngày chủ nhật từ bây giờ,
anh thở dài và đồng ý. Ngày mai tôi sẽ phải
xuống tiệm spa.
Nghĩ tới vậy đã thấy ớn vô cùng.
Mười hai giờ đêm, di động của tôi réo ầm ĩ,
tôi đang xem tivi dở. Số của Lavender, tôi
hơi chờn chờn, không hiểu có phải bà Mei
gọi hay không nữa, nhưng tôi vẫn nhấc máy
vì có thể là cô nàng thì sao. Tiếng của
Lavender, hoảng hốt, và như đang khóc:
"Alô, cậu đang ở đâu? Damn, tớ căm thù
cuộc sống khốn nạn này, cậu có thể giúp tớ
được không? Làm ơn đi! Cuộc sống này

như cứt, giúp tớ với, chỉ có cậu giúp được tớ
thôi, làm ơn làm ơn, DỪNG LẠI ĐI, ĐỂ
CHO TÔI YÊN, MỞ CÁI CÁNH CỬA
KHỐN NẠN NÀY"
Lavender tuôn ra một tràng rồi thét lên như
vậy, rồi cô gái khóc nức nở.
Tôi không thốt lên được gì, cô ấy đang chửi
ai vậy? Bà Mei ư? Thật tồi tệ? Chuyện gì
đây?"
Phần 26
Nghe Lavender gào thét một hồi, lúc sau tôi
mới thốt lên được: "Có chuyện gì vậy hả
Lavender? Cậu có sao không? Tớ giúp cậu
thế nào đây? Có điều gì không ổn à? Bình
tĩnh nào, bình tĩnh nào, và nói cho tớ biết
đi".
"Mei, bà ấy đang muốn giết tớ, không chịu
nổi nữa rồi, không chịu nổi nữa". Theo sau
là tiếng đập như tiếng đập cửa thình thình
đầy thịnh nộ.

"Cậu muốn tớ gọi Billy không?".
"Anh ấy chẳng làm được gì đâu, chẳng ai
giúp được gì hết. Tớ xin lỗi tớ xin lỗi".
Rồi Lavender dập máy. Tôi gọi lại nhưng
máy đã tắt.
Tôi rất lo lắng và gọi điện cho Billy, một hồi
anh mới nhấc, chắc do đã ngủ.
"Trời, dữ vậy sao, thôi được, em nghỉ đi,
đừng lo, anh sẽ nói chuyện với bà Mei,
không có chuyện gì đâu".
Billy đã làm tôi yên tâm hơn, nhưng quả là
đang có rất nhiều chuyện xảy đến! Mọi thứ
đang thật bất ổn.
Tôi cũng chả ngủ được. Tôi nghĩ rất nhiều.
Tôi nghĩ về Ronie, về Lavender, về Billy, về
Gabriel, về bà Mei, về Ryan, cuộc đời tôi
chưa bao giờ gặp phải nhiều con người kỳ lạ
đến như vậy. Tự an ủi tôi đang sống trong
một thế giới khác thế giới quen thuộc của
mình, và có thể cái thế giới ấy với tôi là kỳ

lạ, nhưng đó là cái cách bình thường mà thế
giới ấy diễn ra.
Rất mệt mỏi nhưng tôi không bao giờ dám
xin nghỉ ở spa. Sáng đấy, tôi đến với một vẻ
mệt mỏi và cảm thấy trong lòng rất đen tối.
Tôi cũng thấy ngại ngần nếu phải giáp mặt
với bà Mei, không hiểu chuyện cãi nhau
hôm qua có liên quan gì đến tôi không. Thật
buồn cười, từ ngày tôi chơi với Lavender,
lúc nào tôi cũng nghĩ mình đang gây ra một
tội gì rất lớn với cô ấy, tội gì thì tôi không
tài nào nắn nó thành một điều gì hữu hình
được.
Có lẽ đúng có chuyện, vì bà Mei hôm nay
nghỉ. Thay vào đó là Sheryl đứng giải quyết
công việc của tiệm. Sheryl nhìn tôi đi vào
tiệm mà không cả nói với tôi một câu nào,
lạnh băng. Mấy người làm trong tiệm có
mỉm cười nhìn tôi, Helen cũng nhìn tôi cười,
tôi thấy tội nghiệp cho cô gái ấy. Chẳng đợi

được đến trưa tôi đã ra ngoài gọi điện cho
Billy hỏi xem mọi chuyện thế nào.
Billy nói rằng anh đang ở nhà bà Mei và sẽ
gọi điện cho tôi sau. Lúc này, điều sáng sủa
duy nhất tôi đang tự cảm nhận được để an
ủi mình, đó là buổi đi picnic với Ryan vào
chủ nhật. Bây giờ Ryan đang ở khá xa, tận
bên Brooklyn, đi làm, mặc dù mới chỉ là
thực tập, thật vất vả, sao hôm đấy tôi thấy
nhớ Ryan như thế chứ.
Helen hỏi tôi có chuyện gì, tại sao trông tôi
mệt mỏi và ít cười nói hơn mọi khi như vậy.
Tôi rất muốn hỏi Helen rằng, cô ta có biết
ngày giỗ của mẹ Ronie hôm nọ hay không?
Chẳng lẽ yêu nhau mà không biết ngày giỗ
của mẹ người yêu? Nhưng sau đó thì sao, cô
ấy sẽ ngạc nhiên vì làm sao tôi lại biết. Chán
thật, đến chết vì cái bệnh tò mò, tốt nhất là
không nên hỏi.
Mỗi lần thấy u ám tôi lại nhớ tới ông già

ven sông, một cảm giác rất thanh thản mỗi
lần nhớ tới ông ấy. Tôi dự định nếu hôm
nay có về thì sẽ đi ven sông như quen thuộc,
và nếu gặp được ông ấy thì sẽ là tuyệt vời!
Tôi cũng mong trời ấm áp hơn để có thể lúc
nào đó ra ngồi ngắm ngọn hải đăng để vẽ
món quà bí mật của mình tặng Ryan thật
nhanh.
Hôm nay tôi đã nhận thấy một sự thay đổi
rõ rệt trên những hàng cây ven đường. Tôi
còn nhớ tuần trước chúng trơ trụi và chỉ
lấm chấm xanh, hôm nay đã ra dáng những
hàng cây thực sự có sức sống, lá mọc ở tất
cả mọi cành, một vài cây ra những bông hoa
rất lạ và đẹp. Tôi đang nghĩ tới việc sẽ rủ
Ryan vào trong Central Park ngắm khoảnh
khắc sang mùa tuyệt đẹp này. Bỗng nhiên
Ryan gọi điện đúng những khoảng khắc mơ
màng ấy:
"Này cô gái xinh đẹp của anh, em đang làm
gì thế? Em có muốn biết điều này không?

Anh mới chợt nhìn thấy có một bông hoa nở
rất đẹp ngay ngoài cửa của phòng làm việc
nó làm anh nhớ tôi đôi mắt đẹp của em, anh
nhớ em làm sao, anh nhớ em".
Và thế là tôi chảy nước mắt. Thật kỳ lạ, anh
có biết rằng tôi cũng đang nhìn thấy hoa nở
và tôi cũng đang nghĩ đến anh? Cái đấy gọi
là gì? Đấy là tình yêu đúng không? Thật là
kỳ diệu!
Trở về nhà, ven sông, tìm ông già. Trời đã
tối, ông già của tôi không viết được nữa mà
đang ngồi ngắm nhìn một Manhattan đang
lên đèn trong sương mờ. Vừa nhìn thấy tôi,
ông đã chạm tay lên ngực, ra chiều rất xúc
động vì cứ như cả tháng mới được gặp tôi.
"Hôm nay cô gái của tôi trông mệt mỏi quá,
mọi thứ đều OK chứ? Mọi việc thế nào?"
"Cũng không tốt lắm, mấy thứ dở hơi nó
đang xảy ra, cháu bị tắc trong một cái đầm
lầy rồi".
"Ha ha, cuộc sống không ngọt ngào cho lắm

hả? Cuộc sống mà, đấu tranh đi, nó không
dễ dàng đâu!"
Tôi cười và nắm tay.
"Vâng, đấu tranh".
"Mọi việc với anh bạn trai xinh đẹp vẫn ổn
chứ?"
"Rất ổn, đấy là người đang kéo cháu ra
khỏi đầm lầy vào lúc này đây".
"Ôi, tôi vui lắm!"
Tôi phì cười, lại từ "glad" "vui" của Hugo.
Tại sao mọi người cứ phải glad (vui) vì
Ryan yêu tôi nhỉ? Tôi tâm sự với ông già
rằng, tôi chưa bao giờ gặp nhiều chuyện kỳ
lạ như vậy, tôi thậm chí kể cả chuyện "dại
dột" đã mò đến nhà Ronie ra sao và đã
hoảng sợ thế nào. "Ôi Thánh thần ơi đừng
có ngốc nghếch như thế lần sau nhé? Nhưng
đúng là một cô bé dũng cảm, yeah yeah?"
Bất ngờ số điện thoại của Lavender nhấp
nháy, tôi vội vã xin phép ông già để nghe
máy. Lavender hỏi tôi đang ở đâu và muốn

gặp tôi. Tôi nói rằng mình đang ở trên đảo
Roosevelt, nếu cô ấy muốn cô ấy có thể đi
tàu F lên đảo và tôi sẽ ra đón. Lavender hẹn
tôi ra đón trong vòng nửa tiếng nữa. Tôi hỏi
ông già, ông có muốn nhìn thấy một cô gái
còn đẹp hơn cả tôi hay không? Một cô gái
Trung Quốc có nguồn gốc hoàng tộc. Ông
cười ha hả: "Tôi không nghĩ rằng sẽ có ai
đẹp hơn cả, cháu biết vì sao không? Bởi vì
cháu dựa vào cái tiêu chuẩn gì để mà so
sánh? Chẳng có đẹp hơn, chẳng có xấu hơn,
hãy để tự làm cho mình đặc biệt. Tôi nhìn
cháu đặc biệt, chứ không chỉ là đẹp". Tôi
cảm ơn ông vì lời khen khéo léo này.
Đúng vậy, đôi khi chả cần phải ghen tị vì
nghĩ rằng ai đó xinh đẹp hơn mình, vì vẻ
đẹp so sánh ấy là dựa trên một cái chuẩn
như thế nào?
"Cuốn tiểu thuyết của ông thế nào rồi?".
"Oh, đang tới đoạn cậu bé phát hiện ra có
điều khác lạ về bản thân mình, và cậu ấy
quyết định đấu tranh với nó. Chiến tranh

thế giới đã kết thúc rồi".
"Tuyệt, cháu vui lắm vì chiến tranh kết
thúc rồi: Cháu ghét chiến tranh!".
Lavender đến muộn hơn dự định nên tôi
bảo ông già nên về ăn trước, vì không biết
khi nào cô ấy tới, cũng tối lắm rồi. Ông già
nháy mắt và đẩy xe về. Tôi đã thấy khá hơn
rất nhiều mặc dù xe ông có máy nhưng tôi
vẫn đẩy ông đi hẳn một đoạn dài, vừa đi
vừa hát lung tung hết cả. Ông thật tài giỏi,
ông có thể làm cho tôi vui được đến như thế
đấy.
Lavender mặc một chiếc áo len trắng có cổ
rất đẹp nhưng xem chừng hơi lạnh. Tôi để ý
kiểu mẫu thời trang ưa thích của Lavender
lúc nào áo cũng có cổ và nó thực sự hợp với
cái dáng cao mảnh dễ thương của cô ấy.
Vừa thấy tôi, cô ấy lao tới hôn chụt một cái
lên má. Trông Lavender có phần vẫn tươi
tỉnh, không "tả tơi" như tôi suy đoán, có
thể cô ấy đẹp nên có lả tơi thì trông vẫn cứ
đẹp Lavender rủ tôi vào quán pizza trên

đảo ăn. Cô hỏi có phải tôi sống ở đây hay
không? Tôi đành thú nhận và xin đừng nói
cho ai biết về chỗ ở của mình.
"Chắc chắn rồi, tin tớ đi, nhưng tại sao cậu
phải trốn thế chứ?"
Tôi nháy mắt. "Vì một vài lý do, hôm nọ
cậu bị làm sao thế. Có gì xấu xảy ra giữa
cậu và mẹ à?".
"À đấy là vì bà ấy nhốt tớ trong phòng, lấy
điện thoại của tớ và làm vài trò ngu xuẩn.
Tớ phát điên, hơi không tự kiềm chế được
một tí".
"Gì cơ, bà ấy khóa cậu trong phòng à? Lạ
nhỉ, cậu hơn 20 tuổi rồi. Ý tớ là, cậu có thể
kiện bà ấy vì làm thế, mà cậu cũng làm gì
đó điên rồ hả?".
"Oh, tớ à, chắc chắn rồi, tất nhiên rồi, thế
nên tới mới bị nhốt mà, ha ha".
"Cậu đã làm gì?".
"À chỉ là vớ vẩn".
Lại thấy Lavender khó hiểu y như mẹ và
chị vậy, thậm chí tôi lại thấy giống cả

Garbriel nữa.
"Cậu đi club chơi không?"
"Bây giờ á? Bọn mình sẽ về nhà muộn
đấy".
"Đừng lo, tớ sẽ đưa cậu về nhà, muốn gặp
bạn trai tớ không?"
Tôi rất muốn đi xem club thế nào, và người
yêu của Lavender ra sao. Nhưng quả thực,
hôm đó tôi rất mệt mỏi, rất mệt và nếu đi
thì tôi không còn sức, tôi đành xin khất.
Mặt Lavender xị xuống.
"Này, nếu một ngày, tớ chết, cậu có còn nhớ
về tớ không?"
"Gì cơ, tại sao cậu lại nói thế? Đừng nói
thế".
"Bởi vì tớ sắp chết, vì sao cậu biết sao, tớ sẽ
xuống thẳng địa ngục luôn".
Giọng của Lavender nghe thật u ám, như
một điềm không lành. Tôi hỏi Lavender có
muốn đi picnic cùng tôi chủ nhật này cùng
bạn trai của tôi hay không? Mắt cô sáng lên
và nói có, cô ấy rất muốn biết bạn trai của

tôi trông thế nào. "Anh ấy chắc phải đẹp
trai lắm? Một người xứng đôi với cậu
haha".
Có vẻ như Lavender rất muốn tâm sự với
tôi thật nhiều chuyện. Buổi tối, ngắm nét
mặt của cô gái đẹp này trong ánh đèn vàng
của tiệm pizza không biết chán, lông mi dài
chớp chớp, da trắng mịn, cái mũi dọc dừa
hênh hếch cứ như nửa cười nửa khóc và
một cái miệng cười rất dịu dàng. Lại thầm
ghen tị với anh chàng người yêu của cô sẽ
được ngắm cô cả ngày như thế, và được…
làm nhiều việc hơn thế. Tôi không biết
người yêu của Lavender trông như thế nào,
nhưng tôi chợt giả sử, Lavender và Ryan sẽ
là một đôi tình nhân hoàn hảo, đặc biệt nếu
họ đi đóng phim. Sẽ ra sao nếu tôi rủ được
cả hai người họ đi chơi nhỉ, chắc cả cái
thiên hạ này phải ngoái nhìn.
Lavender rút ra một điếu thuốc và hút. Tôi
hơi sững sờ! Tôi vốn không thích con gái

hút thuốc. và cô gái đẹp như vậy mà trông
hút thuốc thì khó coi quá. Nhưng Lavender
hút thuốc rất sành điệu và… đẹp, thật
chẳng thấy nó dung tục chút nào. Cô hỏi tôi,
có muốn thở hút thuốc không? Nhìn
Lavender hút thuốc đáng yêu đến nỗi, tôi
cũng muốn thử, nhưng còn chần chừ.
Rít một hơi, thả khói, rồi cô cười.
"OK, tớ sẽ kể cho cậu. chuyện của tớ, nếu
cậu không mệt và nếu cậu sẵn sàng nghe?
Thế nào?"
"Tớ hơi mệt một tí nhưng tớ sẵn sàng
nghe".
Tôi bắt đầu nghe, và châm thử điếu thuốc
đầu tiên của cuộc đời.
Phần 27
Tình yêu là gì? Mà khiến người sống chết có
nhau?
Câu chuyện của Lavender lộn xộn lung

tung và rất hay được nhắc đi nhắc lại một
chi tiết nào đó. Nhưng có thể hiểu là như
sau.
Lavender là một cô gái không chỉ xinh đẹp
mà rất có năng khiếu về nghệ thuật. Bà Mei
thì chỉ thích hai cô con gái mình theo nghiệp
kinh doanh và rất chú trọng trong việc
chăm sóc hai cô gái này, vì bà rất tự hào về
dòng máu Mãn Thanh danh tiếng của mình.
Nhưng bất chấp mẹ và họ hàng tự hào đến
đâu và quyết tâm gây dựng gia đình thành
một tập đoàn có tiếng tăm, cô gái quyết tâm
theo học ngành design ở một trường đại học
rất bình thường ở New York thay vì đi theo
học một ngôi trường học thuật nào đó quý
tộc hơn do mẹ lựa chọn. Mẹ con từ bé đã
không hợp nhau nhưng cũng từ đấy bà Mei
khó chịu ra mặt. Đi học trong một môi
trường về nghệ thuật, nơi cái đẹp được tôn
vinh, cô gái nhận được rất nhiều lời mời để
không chỉ biểu diễn thời trang, làm người
mẫu mà còn đi đóng phim. Tôi không nhớ

rõ năm nào, chỉ nhớ là hình như năm
Lavender mới vào đại học, cô trở về Hong
Kong, đã định xin đi hoa hậu TVB và có lời
mời đóng phim. Nhưng bằng cách này hay
cách khác, bà Mei hầu như phong tỏa mọi
khả năng cô có thể tham gia được bất cứ
thứ gì. Lavender nói có lúc cô vô cùng tuyệt
vọng và còn quỳ xuống nói với mẹ rằng, cô
đi học thiết kế cũng giống như mẹ có đang
kinh doanh spa và vàng bạc đá quý. Cô có
thể giúp bà gây dựng thương hiệu và tất
nhiên góp phần làm đẹp cho các cơ sở kinh
doanh của bà ấy. Nhưng bà Mei là một
người rất kỳ quái, không thể hiểu nổi, Mei
đang cố gắng bảo vệ cái danh dự gì của gia
đình trong khi chính bản thân bà ta cũng
chả ra gì.
"Tớ thấy bà Mei là một người kinh doanh
rất tài ba. Ý tớ là, tớ không thấy nhiều phụ
nữ, đặc biệt là người Trung Quốc mà lại
thành công như thế này trên đất Mỹ".

"Ừ, nhưng thế rồi thì sao, bà ta bỏ bố tớ tại
Hong Kong chỉ vì ông ấy không thích công
việc kinh doanh, tởm thế. Bà ấy thậm chí
chả nghĩ tới tớ bà chị tớ, chỉ nghĩ tới bản
thân mình thôi". Giọng Lavender giận dữ.
"Bố cậu bây giờ đang ở đâu?".
"Ông ấy ở bên Hong Kong. Bọn họ chưa
bao giờ ly dị cả, Mei không thích thế, nhưng
họ sẽ không bao giờ sống cùng nhau cả".
"Xin lỗi vì biết vậy".
Thế rồi, đánh bạo, tôi hỏi một câu:
"Tớ có một cảm giác rất lạ về mối quân hệ
giữa mẹ cậu và Billy".
"Gì cơ? À, tớ không biết, ý cậu là tằng tịu
với nhau hả? Billy là một người tuyệt vời,
anh ấy như anh trai của tớ vậy. Mẹ tớ chả
bao giờ có chuyện vứt bỏ cái nhân phẩm
của bà ta đi bằng cách f* anh ấy cả".
Rồi Lavender ôm mặt. Có thể Lavender
cũng chả biết gì, có thể cũng chả có chuyện
gì, mà cũng có thể Lavender không muốn
nói cho tôi biết. Lavender ngày càng tỏ ra

xúc động và gay gắt trong câu chuyện của
mình.
"Nhưng cậu biết một điều không, ngay cả
khi bà ấy làm nhưng thứ ngu ngốc đó, bà ấy
cũng không làm tớ đau đớn như thế này. Bà
ấy đang muốn hủy hoại tớ chỉ vì tớ rất
giống bố".
"Hủy hoại cậu ư?. Làm sao bà ấy lại đi làm
thế được bà ấy không thể hủy hoại một cô
con gái xinh đẹp như cậu được".
"Xinh đẹp à? Đừng có nhai mãi cái từ ấy
nữá, tớ căm ghét nó, f* nó. Đấy cũng là cái
từ mẹ tớ nói với tớ hết làm này tới lần khác,
rằng thế nên tớ phải giữ phẩm hạnh của
mình, rồi cả một lũ điên rồ ngoài kia, một lũ
cử thèm ngủ với tớ chỉ vì tớ đẹp. Tớ chỉ là
một người bình thường và muốn làm những
việc của mình. Mọi người làm phiền tớ
nhiều quá, damn!"
Giọng của Lavender đầy phẫn nộ và to
tiếng khiến người đàn ông bán pizza cứ há
hốc mồm vừa ngắm vừa nghe đầy ngạc

nhiên. Mấy người trong quán đó ai cũng
nhìn, thật may quán trên đảo rất ít người,
nên cũng bớt ngại hơn với những câu chửi
bậy của Lavender.
"Bà ta càng cố ngăn cản tớ, tớ càng hoang
dại, cuộc sống nó phải là thế, ha ha".
"Tại sao bà ấy không muốn tớ làm bạn với
cậu? Có phải vì tớ tầm thường quá so với
cậu không?".
"Gì cơ? Không, cứt ấy, he he. Có thể bởi vì
bà ấy trông thấy cậu cũng hoang dại, giống
tớ, và bởi vì Billy thích cậu, haha".
"Ý cậu "thích" là sao?".
"À, ý tớ là, ghen tị í mà, bà ấy ghen tị với
cậu".
"Hừm, tớ thấy rằng cũng là bình thường
khi con cái có vấn đề với bố mẹ. Tớ thỉnh
thoảng cũng có vấn đề với mẹ tớ mà".
"Ô thật à, thế mẹ cậu có định giết cậu
không?"
"Gì cơ, giết á, không phải cậu đang phóng
đại lên chứ?".

"Không, mẹ tớ đang muốn giết tớ đấy".
"Thế nào?".
"Tớ sẽ cưới bạn trai của mình, cho dù thế
nào!"
"Mẹ cậu không thích bạn trai của cậu à?".
"Bà ấy ghét anh ấy hơn bất cứ cục cứt nào
trên thế gian này".
"Tại sao?".
"Bởi vì anh ấy là người da đen, và vì anh ấy
không phải là người Trung Quốc, tất
nhiên!"
Tôi giật cả mình và trợn ngược mắt vì từ
"black". Một người da đen ư? Lavender
đang yêu một anh chàng da đen sao? Thật
là khó tin, có gì thắc mắc đâu khi bà Mei lại
dữ dội tới thế.
Rồi Lavender bật khóc. Họ yêu nhau đã gần
hai năm nay rồi, và bà Mei đã có lúc phát
điên vì không ngăn cản được đôi uyên ương.
Lavender kể rằng cô đã từng bị nhốt ở

trong nhà một tuần liền và cô cũng không
ăn gì trong vòng một tuần đó, tới mức bà
Mei đành phải nhượng bộ và đưa cô đi cấp
cứu. Có lúc hai người đang trong một quán
ăn mà bà Mei nhờ Sheryl tới lôi Lavender
xồng xộc quay trở về. Bà Mei tìm đủ mọi
cách nói chuyện với anh chàng kia mà
không ăn thua. Và có lúc:
"Tớ đã cố tự tử hai lần, nhưng sau đó tớ
nghĩ về Josh, anh ấy cũng sẽ chết mất nếu
không có tớ…"
Bạn trai của Mei là một chàng trai trong
đội ngũ người mẫu của công ty người mẫu
gì đó ở New York nơi Lavender đang làm
việc. Cô tham gia công ty này vừa với tư
cách là designer, vừa là người mẫu.
Lavender xinh đẹp đã hớp hồn từ ông giám
đốc cho tới mấy anh chàng người mẫu, và
hiển nhiên là chàng Josh này. Josh có mẹ là
người da trắng và bố là người da đen, gốc
Puerto Rico, có mái tóc và đôi mắt màu
nâu. Lavender nói rằng lúc cô gặp tôi cô

cũng rất muốn biết tôi thuộc chủng tộc gì, vì
mắt và da tôi rất giống… Josh. Có phải vì
thế mà Lavender thích tôi hay không?".
"Không, bởi vì tớ thấy cậu hoang dại".
Thế ra tôi là một người "hoang dại" nên
được yêu mến đấy.
Lavender và Josh đến với nhau vì tiếng sét
ái tình. Cái làn chàng thử lên người bộ quần
áo của Lavender là hai người cũng không
rời được nhau nữa. Josh là một người rất
cao lớn đẹp trai (theo như ánh mắt mơ
màng của Lavender) và "rất giỏi trong
chuyện chăn gối", rất nhiều người coi họ là
một đôi đẹp. Nhưng ông giám đốc theo đuổi
cô thì tỏ ra gièm pha ra mặt, và đã đuổi
Josh khỏi công ty một thời gian sau đó.
Lavender cũng xin thôi chỗ đó luôn. Và cứ
mỗi buổi tới trường lại có cái xe Ford cáu
cạnh đứng ám cô gái, mỗi lần như vậy Billy
lại là người ra tay giúp đỡ khi tới đón cô khi
cô cầu cứu.

Billy vô tình cũng bị ông ta "hỏi han" đôi
lán, thậm chí Josh cũng tỏ ra ghen tị. Thật
tiếc Josh chưa có xe riêng để tới "giải cứu"
cho cô. Một năm thì ông giám đốc kia đành
phải từ bỏ và chuyển sang một cô người
mẫu mới nổi ở New York. Lavender thoát
nạn ông ta, nhưng bà Mei thì điên cuồng
chống phá. Lavender và Josh đã trốn bỏ
sang tận Cali, chỉ được một tháng đã bị bà
Mei kéo về vì lý do "mất tích". Chẳng biết
vì sao mà cảnh sát tới tận nhà của Josh để
hỏi thăm và khiến anh chàng gặp rắc rối
lớn một thời gian. Hiện giờ Josh có một
"bản án" (được gọi là Restraimng order),
đó là không được lại gần Lavender ít nhất
là 200 mét.
"Bà ta càng muốn ngăn cản tớ, thì bọn tớ
càng yêu nhau, yêu như điên. KHÔNG CÓ
GÌ KHÔNG CÓ GÌ trên thế gian này mà bà
ta có thể làm được để ngăn tớ lại, bà ấy
không thể nào quản lý tớ được, tớ đang tự
giết tớ vì bà ấy!"

"Cậu tự giết mình? Gì cơ".
"Ừ tớ đang tự giết tớ".
Mắt của Lavender ngầu đỏ tôi thấy rùng
hết cả mình, nổi gai ốc lấm chấm. Tôi thấy
sự hoang dại trong từng lời nói của
Lavender, một cô gái không dịu dàng và
mỏng manh yếu ớt như tôi vẫn đinh ninh.
Một người dám sống và dám yêu. Bà Mei là
một người mạnh mẽ, tôi thấy rõ ràng như
vậy, nhưng bà ấy đã sai lầm vì đứa con gái
của bà cũng được thừa hưởng cái gien đó,
và họ đang chống đối nhau bằng sự mạnh
mẽ điên cuồng của mình. Thực sự, lúc đó tôi
mới hiểu cái câu mà tôi vẫn hay nghe trong
phim Hong Hong: "Hỏi thế gian tình là gì?
Mà con người phải sống chết có nhau".
Lúc đấy thì tôi thấy câu này chả sến chút
nào. Tôi chưa đủ kinh nghiệm để trải
nghiệm như thế. Tôi mới nghĩ việc mình
không quản khó khăn lạnh lẽo để tìm được
ra Ryan đã là một kỳ tích, nhưng cô gái

trước mặt tôi, một cô gái vô cùng xinh đẹp,
lại có thể biết yêu thương chung thủy và
đấu tranh hết mình như thế. Tôi thực sự
khâm phục.
Josh là một chàng trai như thế nào mà
khiến Lavender có thể chết vì anh ta như
vậy nhỉ? Tôi cũng không hiểu, vì sao
Lavender lại "tự giết mình"?
Đúng là một cô gái mạnh mẽ, cô nói như
trút hết ruột gan như vậy mà không nhỏ
một giọt nước mắt. Tôi chỉ nghĩ tới lúc tôi
về Việt Nam và sẽ phải chia tay Ryan, cho
dù không ai ngăn cấm, có lẽ tôi cũng phải
mất cả một tuần cho nước mắt. Tại sao
Lavender lại thích tôi như thế? Tại sao cô
ấy lại muốn tâm sự với tôi?
"Bởi vì tớ nhìn thấy cậu hoang dại, cậu sẽ
hiểu những gì tớ nói với cậu, tớ biết, tớ biết
cậu mà Kín, tớ biết". Tôi xúc động vì những
gì Lavender đang nói. Billy và Lavender
đều yêu quý tôi và có điểm chung khi nhìn

về con người tôi. Vậy nên, tôi hiểu Billy
đang ngấm ngầm giúp đỡ cô, trong đó việc
đưa tôi đến với Lavender cũng là một cách.
Tôi hiểu ý "hoang dại" của Lavender. Cô
ấy nghĩ rằng tôi hiểu và cũng hoang dại như
cô ấy. Và đúng thế, tôi cũng là một người
rất hoang dại, nhưng theo một cái cách của
riêng mình.
"Muộn quá rồi, tớ không nghĩ bây giờ cậu
về nhà mà lại không gặp rắc rối".
"Cho tớ ngủ với cậu được không?"
Tôi thấy thật khó xử. Nhà tôi không thể nào
đưa người nước ngoài về, hơn nữa, lại rất
chật, sẽ không có chỗ cho cô ấy ngủ. Mà từ
chối thì ngại ngần làm sao. Mà nếu cô ấy ở
lại, bà Mei sẽ biết thì…
"Cậu không có chỗ nào để đi à?".
"Không, tớ không về nhà được".
"Thế Josh đâu?".
"Anh ấy ra ngoài thành phố có việc rồi".
"Chỉ là, căn hộ của nhà tớ bé lắm, và bởi vì
mẹ tớ khó tính lắm nên không được phép

đưa người nước ngoài về nhà nghỉ".
Tôi đành phải thú nhận.
"Oh, OK, thế xem nào! Tới nhà của Billy
đi".
"Xa lắm".
"Thế nhà chị gái của cậu thì sao?".
"F* her!"
Không nói thêm câu nữa, tôi quay máy gọi
điện cho Billy, bây giờ chỉ có Billy có thể
giúp được Lavender. Tôi nói với Lavender
đi dạo bờ sông nếu cô đi được trong lúc
Billy tới đón, cửa hàng pizza cũng sắp đóng
cửa. Tôi muốn dẫn Lavender đi dạo ra tới
bến và đưa cô sang Manhattan, Billy sẽ đón
ở bên đó.
Lavender đồng ý. Lúc này trông cô lại trở
nên yếu đuối vì đã chịu nghe lời tôi. Hôm
nay cô đã trút rất nhiều.
Tôi hy vọng như thế sẽ làm cho cô thêm
phần nhẹ nhõm, cho dù tôi thấy cô đang có
một cuộc sống nhiều bất ổn, và ngày mai thì
cô sẽ thế nào nhỉ?

"Cậu cũng thấy tớ hoang dại chứ, đúng
không?" Lavender hỏi.
"Tất nhiên, hơn cả tưởng tượng của tớ".
"Cậu có muốn tớ cho cậu thấy tớ hoang dã
thế nào không?"
"Tớ đã thấy rồi".
Lavender cười ầm lên. Thế rồi, cô nhảy lên
bờ lan can của dòng sông và trườn hẳn ra
ngoài.
"Dừng lại đi Lave, cảnh sát tới bây giờ,
đừng có hoang dại kiểu thế".
Tôi rất hốt hoảng chạy theo và tìm cách
ngăn lại.
Chẳng ăn thua, cô ấy đã trong tình trạng
chuẩn bị nhảy xuống nước, và nếu nhảy thì
chỉ trong ba phút không có người cứu thì cô
ấy sẽ chắc chắn chỉ có chết thôi, vì nước
sông rất sâu và rất lạnh.
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"Xuống đây nào Kin", Lavender vừa thò
chân xuống nước vừa vẫy gọi tôi, tay bám
vào thành lan can theo kiểu như nửa buông
lơi. Lúc này trông cô đúng là điên chứ
chẳng phải là hoang dại. Tôi chạy tới và nói
rằng, hoang dại thế cũng là hay, nhưng
hoang dại tới mức dại dột như thế này thì
chẳng có gì thú vị cả. "Tớ chẳng thích
hoang dại cái kiểu này đâu". Mặt Lavender
ửng đỏ không biết do lạnh hay bám quá lâu
khiến cô mỏi, hay là cô ngạc nhiên trước sự
thất vọng của tôi.
"Này Lavender, quay lại đây, tớ sẽ bảo cậu
cách xả stress của mình".
"Tớ đã định tự giết mình rồi cậu biết
không, nhưng tớ đã không làm được. Bây
giờ tớ chỉ muốn nhảy thôi nhưng tớ cũng
không nhảy được".
Tôi vươn người ra và với tay bảo rằng lên
đây, tôi sẽ cố kéo lên.

"Mọi thứ sẽ ổn thôi, cuộc sống là thế mà.
Cậu trẻ quá để mà hoang dại cái kiểu này".
Cuối cùng cũng có một người phụ nữ đi về
phía chúng tôi, bà ta hốt hoảng khi thấy
cảnh tượng như vậy: "Ôi Chúa ơi, lên đây
mau mấy cô gái này, các cô đang làm gì
thế?" Người phụ nữ kêu lên thất thanh.
Lavender toét miệng cười như trêu ngươi.
Tôi quay lại trấn tĩnh bà ta: "Cô ấy lên bây
giờ mà, đừng lo! Bà ta lao ra lan can chìa
tay và gọi Lave trở lên. Cô gái cuối cùng
cũng chịu lên, nhưng cô nắm tay tôi lên chứ
không nắm tay của người phụ nữ kia. Bà ấy
đứng mắng chúng tôi: "Làm gì mà các cô
còn ở đây vào giờ này? Về nhà đi các cô gái,
đây không phải là mấy trò cho các cô vui
chơi đâu!" Lavender cáu lên: "OK rồi,
nhưng cảm ơn bà".
Người phụ nữ tối sầm mặt, lắc đầu rồi bỏ
đi, chắc hẳn bà ta đang nghĩ tới hai cô gái

Trung Quốc bị điên ở đâu lạc về thích
nghịch ngợm. Tôi quay ra nói với
Lavender: "Hét đi, tớ đã làm thế để xả
stress đấy". "Hét á, giống như thế này á? "
Vừa nói dứt lời Lavender hét lên rất to và
mạnh khiến người phụ nữ lại giật mình
ngoái đầu lại nhìn xem có phải lại ai đó bị
làm sao hay không? Tôi thoáng sững sờ vì
cái cách Lavender hét lên, giống y như tôi
vậy.
Tôi nắm chặt tay Lavender và kéo đi khẩn
trương trước khi cô ấy sẽ nghĩ ra trò gì
"hoang dại" hơn thế. Tôi hỏi Lavender
rằng cô ấy thấy thế nào sau khi đã hét
xong? Cô ấy bảo "hoang dã hơn bao giờ
hết". Tôi kể rằng tôi có một ông già rất
đáng yêu, ông ấy là người tôi chia sẻ nỗi
buồn và mềm vui, có thể khi nào tôi sẽ giới
thiệu Lavender cho ông ấy. Nhưng
Lavender hờ hững và có vẻ không quan tâm
tới ông già của tôi. Cô ấy còn dường như

hơi ghen tị vì tôi có người để chia sẻ niềm
vui nỗi buồn.
Bến lúc này đã rất vắng vẻ, tôi đưa
Lavender sang bến đầu tiên ở Manhattan.
Dặn cô đừng nói chúng tôi đã ở trên đảo với
Billy. Lavender rất hay bị đàn ông ở trên
bến nhìn chằm chằm, cô phì cười đầy mỉa
mai và nói: "Một lũ đàn ông đĩ thõa".
Đợi khoảng 10 phút thì Billy tới đón. Anh
hỏi chúng tôi đi đâu và chúng tôi chỉ nói
rằng ngồi ăn pizza ở một quán ở bên
Queens.
"Mei gọi cho anh, phone của em sao vậy?"
"À chỉ là hết pin mà".
Lavender nói tỉnh bơ dù tôi biết thừa cô tắt
máy. Billy và Lavender tỏ ra rất lo lắng nếu
tôi phải về một mình. Tôi nói rằng không
sao, tôi vẫn về khuya như vậy. Billy đưa tôi
xuống tận bến tàu, nhìn tôi lên tàu rồi mới
quay trở lại.
Chia tay Lavender và lang thang một mình

trở về nhà, tôi vẫn có một cái cảm giác gì đó
rùng mình, như thể vừa xem xong một bộ
phim, hay đọc xong một cuốn truyện ấn
tượng tới mức bị ám ảnh. Giá mà lúc này
tôi gọi điện tâm sự được với Ryan, nhưng
đã muộn quá, anh cần phải ngủ.
Lên đảo một lúc thì tôi nhận được một voice
message của Ronie. Anh ta bảo rằng vừa gọi
điện cho tôi mãi mà không được (là vì tôi ở
dưới tàu điện ngầm không có sóng). Anh ta
rất muốn nói chuyện lại với tôi và hy vọng
có thể gặp tôi vào buổi trưa ngày hôm sau.
Thế là trong cái cảm giác muốn được nói
chuyện với ai đó, tôi nhấc máy gọi điện cho
Ronie.
Ronie nói chuyện với tôi rất tình cảm. Thật
là một cảm giác tội lỗi, nhưng lúc đó tôi lại
thấy những lời nói ấy rất ấm áp, giọng tôi
cũng nhẹ nhàng và dễ chịu hơn rất nhiều
khi nói chuyện với anh ta. Tôi hỏi mối quan
hệ của anh ta và Helen đến đâu, anh ta nói
rằng khi chúng tôi nói chuyện với nhau thì

đừng nhắc đến Helen. "Đàn ông thật là
buồn cười, và tôi không đi ăn trưa với anh
đâu", tôi thốt lên như vậy trước khi tạm
biệt Ronie và bước chân vào nhà.
11 rưỡi đêm, quá mệt và tôi lăn ra ngủ, quả
thật dạo này có quá nhiều suy nghĩ.
Sáng thứ bảy, 8 giờ Billy đã nói với tôi hôm
nay anh đóng tiệm và tôi có thể ở nhà. Tôi
hỏi Lavender ra sao rồi? Anh nói rằng cô ấy
ổn thôi. Hôm nay Billy có vấn đề gì đó cần
giải quyết. Được hôm thứ bảy đông khách
mà lại nghỉ, đúng là có… vấn đề.
Tôi chạy xuống dưới nhà tìm ông già, chả
hiểu sao tôi muốn kể ngay cho ông ấy nghe
câu chuyện về Lavender và muốn biết ý
kiến của ông ấy ra sao.
Tôi bắt gặp người phụ nữ là news director
của ông dạo nọ đang nói chuyện rất vui vẻ.
Nhìn thấy tôi, họ đều cười và vẫy tay chào.
"Thế hôm nay cháu nghỉ à? Chủ nhật đẹp
trời nhỉ?"

"Rất vui lại được gặp lại bà". Tôi cười và
chào bà "Hôm nay bà cũng nghỉ làm sao?".
"Oh, bây giờ phải đi đây, khoảng 15 phút
nữa".
"Bà tới đài NY 1 để làm tin à? Cháu chưa
bao giờ tới một đài truyền hình. Cháu chỉ
xem trên TV thấy cô biên tập viên ngồi nói
và đằng sau lưng là ca một đám người đang
làm việc, thế việc của bà là thế?"
Bà ấy cười rồi bất ngờ tặng tôi một đề nghị:
"Có muốn đi xem không?"
"Gì cơ?" Mắt tôi sáng rực. Một đề nghị
ngoài dự định của tôi.
"Họ cho phép cháu vào à?".
"À, cầm theo chứng minh đi, tôi sẽ cố đưa
cháu vào"
Tôi chợt nghĩ ra mình chẳng có cái ID gì cả
ngoài chứng minh thư, có chăng là cái visa
ngoại giao của tôi.
Tôi hỏi bà có được không? Bà ấy nói rằng
tôi cầm cả hai đi và phải nhanh lên. Chúng
tôi sẽ sang bên Manhattan bằng tàu điện

ngầm.
Trụ sở mới của Đài NY 1 mới được chuyển
về tòa nhà Chelsea Market từ năm 2002.
Sau khi qua một hàng security, tôi phải ngồi
ở dưới sảnh trong của tòa nhà chờ một
chút, rồi tôi sẽ được theo bà đi quay tin ở
uptown.
Những gì tôi nhìn thấy nơi đây, đó là sự hối
hả và năng động, tạo cho tôi cảm giác
choáng ngợp và rất hồi hộp, tự nhiên thấy
mình… thật vô tích sự. Đủ hiểu vì sao cái
thế giới này lại phát triển như thế.
Tôi được cho phép theo đoàn xe đi uptown
quay phóng sự về một cuộc diễu hành của
dân Hispanic. Vui quá thể và oách quá thể.
Cô phóng viên dễ thương đứng "biểu diễn"
rất chuyên nghiệp, nhưng nhát lại bị quá ồn
ào và nói vấp cho dù đang quay live. Anh
quay phim và cô phóng viên sau quá tam ba
bận bị nói vài câu khá nặng nề vì hôm nay
không được như ý. Cô ấy cúi đầu xin lỗi và

hứa sẽ làm lại thật tốt. rất kiên nhẫn và cam
chịu.
Bà news director đã kết thúc buổi quay
hình bằng lời nói ghé vào tai tôi: "Tôi đã
từng là cô ấy, xấu hổ là kiên nhẫn, nhưng
đáng lắm!"
Câu nói của bà làm tôi nhớ tới năm tôi học
đại học năm thứ hai, được may mắn gặp gỡ
và nói chuyện với một phóng viên Reuters
kỳ cựu và cực kỳ tài năng. Chỉ sau một buổi
nói chuyện mà tôi choáng ngợp bởi kiến
thức và sự nhận thức thâm thúy của nhân
vật này. Ông ta kể rằng, ông ta đã từng bị
vùi dập thảm hại ở một tòa báo, sau đấy bị
ganh tị và phá phách vì đối thủ kèn cựa. Có
lúc thất vọng chán đời đi phục vụ trong
quán ăn ở một khu phố toàn dân gangster
và nghèo khổ. Chủ quán có lúc chửi bới
không ra gì chỉ vì một việc rất nhỏ là đưa
nhầm thực đơn sang một bàn mà đã gọi rồi
hay có lúc rán khoai tây hơi bị cháy. Nhưng

chính mỗi lời chửi bới ấy lại là một bài học
rèn luyện sự kiên nhẫn và bản lĩnh. Và khi
đã cảm thấy phải "quay trở lại", ông đã trụ
lại trên cái "chiến trường" ấy và cực kỳ
thành công. Ông nói, ông đã thể hiện hết
được cho các đối thủ cũ của mình rằng, bản
chất của ông thì không ai có thể vùi dập
được, và rằng mấy lời chửi bới của họ, và cả
ông chủ quán ăn, đã giúp ông bỏ qua được
sự tự ti và "chai mặt" ngẩng đầu bước tiếp.
Hôm nay bà director cũng nói với tôi những
lời nói tương tự: "Một ngày nào đấy ta sẽ bị
ai đó làm tổn thương bằng cách khiến ta trở
thành kẻ ngu ngốc, nhưng một ngày nào đó
cũng nhờ những người đó mà chúng ta
trưởng thành, không có tủi nhục đau đớn
thì không bao giờ có thành công".
Lúc đó tôi chưa thực sự đi làm, chưa va
chạm cuộc sống nhiều, mới bị mẹ mắng đã
cảm thấy bị xúc phạm tỏ vẻ rất đau lòng.
Tôi hiểu mà chưa ngấm hết những gì họ nói,

nhưng không ngờ chúng lại hữu hiệu giúp
tôi trong những ngày tháng sau này, khi tôi
hiểu thế nào là c est la vie. Người ta chửi tôi
vài câu nhưng nếu là do tôi sai tôi tự nguyện
cúi đầu nhận lỗi. Người ta chửi tôi khi họ
sai thì tôi sẽ chứng minh cho họ thấy họ sai
thay vì điên cuồng thất vọng hay đau lòng.
Và tôi đủ hiểu, kẻ sỉ nhục và làm cho tâm
hồn mình đau đớn nhất chính là bản thân,
chứ không phải là người khác.
Tôi chia tay bà đạo diễn để về nhà, vì bà còn
phải ở lại làm việc. Tôi đã có một ngày thứ
bảy rất bổ ích, tinh thẩn đã bớt căng thẳng
đi rất nhiều, hứng khởi là khác, có lúc còn
quên mất câu chuyện về Lavender vừa mới
hôm qua.
Nhấc máy cho Ryan, tôi thì thào: "Hey,
hôm nay em vừa làm một việc cực kỳ thú vị.
Em đã sẵn sàng để đi picnic với anh ngày
mai rồi, em nhớ anh làm sao?".
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Tám rưỡi sáng Ryan sẽ đánh xe sang đón
tôi. Anh nói đi hơi sớm một chút vì sẽ lại
phải quay lại Queens đón mấy anh chàng
cùng ban nhạc nữa. Hôm nay, tôi sẽ được
gặp cả em trai của anh nữa, cậu ấy mới đi
học trên upstate về đây chơi. Chúng tôi sẽ
sang Long Island, đi chắc chừng khoảng
hơn một tiếng.
Ngày thứ bảy nhiều thú vị và kế hoạch của
Ryan làm tôi phấn khởi. Ngồi xem phim hài
cười như nông dân được mùa, mặc dù cái
episode đó tôi xem đi xem lại phát chán cả
đi rồi. Người vui thì cái gì mà chả vui.
Không hiểu em trai của Ryan trông như thế
nào nhỉ?
Tôi dậy rất sớm và trang điểm rất xinh.
Hôm nay lần đầu tiên kể từ khi sang bên
đây tôi được đi picnic đâu đó xa xa, và lại
được đi với Ryan nữa chứ. Lúc tôi dậy trời

còn xám xịt, hơi chạnh lòng đôi chút, cứ cầu
mong thế nào cũng được, nhưng đừng mưa,
vì mưa thì còn đi picnic gì nữa chứ.
Ryan chờ tôi ở gần nhà, vừa tiến gần lại xe
mà tim tôi đập thình thịch, một vì nhớ anh,
hai là vì… tò mò. Em trai của anh đang ở
trong đó, tôi không hiểu một chàng trai
Nhật Bản - Philippines - Brazil - Cuba nữa
thì sẽ trông thế nào nhỉ? Liệu có là một
chàng Ryan thứ hai hay không?
Ryan mở cửa dón tôi, anh đi xe to. Chưa
kịp lên xe tôi đã ngó nghiêng xem bên trong
xe có ai ngồi không. Ryan cười và chỉ: "Jess
ngồi trong kia kìa, đấy là em trai anh".
Ngồi hàng ghế dưới, tôi tối, bóng dáng
chàng trai đội một chiếc mũ lưỡi trai sùm
sụp, nhe răng trắng tinh ra mỉm cười với
tôi. Tôi không nhìn rõ lắm vì ngoài trời
đang tối tăm, anh chàng lại còn đội sùm sụp
cái mũ nữa. Tôi cũng cười lại. Tôi nhìn thấy

mờ mờ, anh chàng này mang đậm nét châu
Á hơn Ryan thì phải, có nét gì đó chất Nhật
hơn. Tối quá, tôi nhìn không rõ, nhưng có
vẻ khá đẹp trai, thôi đợi trời sáng lên thì
ngắm vậy, có cả ngày để ngắm cơ mà. Chả
lẽ cứ ngồi hàng ghế trên cùng Ryan nhưng
mắt hau háu quay lại nhìn? Thế là không
được.
"Đây là Kin, em nghe kể về cô ấy rồi đúng
không Jess?".
"Nhiều rồi, thưa cô, rất vui được làm
quen".
"Cũng rất vui được làm quen với cậu".
Chàng trai này có vẻ rất hay cười, hàm
răng trắng bóng lấp lánh rất ấn tượng (có lẽ
lúc đó trời cũng tối quá nên tôi nhớ đặc
điểm này nhất).
Ryan nói rằng chúng tôi sẽ qua bên Queens
đón hai chàng trong ban nhạc và girlfriend
của họ. Hôm nay tất cả sẽ sang Long Island
nghỉ chơi ở một nhà người họ hàng của

Hugo, họ có party truyền thống gì ở đó ngày
hôm nay. Làm tôi cứ tưởng đi picnic. Dù
sao cũng lạnh, picnic cũng chưa chắc sức tôi
chịu được.
Quả là trời có sáng dần khi sang đến
Queens. Từ xa ở góc phố đã thấy mấy anh
chàng đứng nhảy nhót rất vui hai cô người
yêu đứng vỗ tay cổ vũ. Có lẽ họ đang tập
nhảy cho buổi party hôm nay.
Xe dừng một phát là tôi ngoái đầu lại ngay
để có cớ. ngắm Jess. Anh chàng đang mải
nhìn ra ngoài để vẫy chào hai người bạn.
Hugo mở cửa và với tay bắt tay với Jess
như những người bạn lâu ngày không gặp:
"Này đẹp trai, dạo này thế nào?"
Ôi bây giờ mới nhìn ra được chàng Jess khi
cánh cửa mở. Jess có một vẻ gì đó bụi bặm
khác với Ryan, khuôn mặt mang nhiều nét
Á Đông hơn, có một mái tóc mai dài y hệt
Ryan nhưng tóc lại cắt gần trụi thì phải, đôi

mắt màu nâu đen rất sâu và một nụ cười
rạng rỡ. Một vẻ nam tính và cuốn hút kỳ lạ.
Trong phút giây ấy, đầu tôi thoáng qua một
ý nghĩ hơi "tội lỗi": Không chừng gặp Jess
trước, tôi cũng bị cuốn hút như Ryan vậy
ấy. Vẻ đẹp của Jess khiến cho tôi thấy rất
phấn chấn, cái cảm giác đúng như ngày đầu
tôi nhìn thấy Ryan. Hai anh em họ vừa
giống mà lại vừa khác nhau. Tôi thấy vui vì
Ryan có một người em trai như thế.
Mấy cô gái Spanish nói như súng liên thanh
và hát hò liên tục trên đường đi. Thỉnh
thoảng tôi liếc anh chàng Jess qua kính,
thấy vẫn đeo mũ sùm sụp dù chả mưa chả
nắng. Có vẻ ít nói nhưng được cái rất hay
cười. Hai anh em họ có nụ cười rất giống
nhau, cực kỳ cuốn hút.
Mấy cô gái hỏi tôi dạo này thế nào, làm gì,
thậm chí còn hỏi tôi và Ryan đã kiss nhau
chưa, và hỏi cả Garbriel đâu nữa. Bất ngờ

tôi nghe thấy Jess hỏi: "À đúng rồi, cô ấy
đâu rồi? Dạo này cô ấy thế nào hả Ryan?
Lâu rồi không gặp". Tôi hơi khó chịu vì câu
hỏi này. Chẳng lẽ Jess không biết Garbriel
rất thích Ryan và hiện giờ tôi đang là bạn
gái của anh ấy hay sao? Và cũng có vẻ gì đó
chứng tỏ Garbriel có mối quan hệ thân thiết
với anh em họ. Ryan cũng mỉm cười xua
qua, Jess liếc nhìn sang tôi, có thể anh ta
hiểu ý nên không nói nữa. Tự nhiên thấy
hơi gợn mất cảm tình, thế có hàm ý rằng
Jess cũng có cảm tình tốt với Garbriel.
Thực sự Garbriel là người thế nào nhỉ? Cả
đoạn đường tôi và Jess không nói chuyện
trực tiếp câu nào với nhau. Chẳng hiểu sao
anh chàng này kiệm lời thế, tôi cũng chẳng
nói, nhưng trong đầu thì nghĩ nhiều ra phết
đấy.
Xe qua một dãy nhà gỗ rất đẹp, có rất nhiều
cây sồi, nhìn rất hay, đường cứ xuống dốc
dần xuống dần, trơn tuột. Cảm giác se lạnh

chứ không buốt giá, tôi thấy cái cảm giác
như của mùa thu vậy. Ở đây nhà nào cũng
rộng và có hàng rào bằng gỗ. Hoa xung
quanh nhà bắt đầu nở xanh đỏ tím vàng rực
rỡ. Tôi cứ mải ngắm tới mức quên cả chàng
Jess và những tiếng ồn ào trong xe. Ryan có
hỏi tôi mấy lần thì phải, tôi cũng không
chắc là anh nói chuyện với tôi hay với ai, vì
cảnh vật nơi đây hay quá. Và Ryan cũng để
yên cho tôi ngắm, anh mỉm cười thích thú.
Xe dừng trước một ngôi nhà gỗ to, có một
hộp thư hình cái thuyền trước nhà, một bụi
cây hoa màu đỏ nở rực rỡ, bên dưới cỏ xanh
và hoa nhỏ xíu đang lên đủ sắc màu lấm
tấm. Trời ở đây lạnh hơn trên Manhattan,
nhưng không buốt, thấy se se kỳ lạ.
Nhưng tôi để ý ngôi nhà bên cạnh, còn đẹp
hơn nhiều. Mái đỏ có vẻ gì đó như mái ngói
ở Việt Nam. Có cây leo kín hàng rào và có
mấy ngôi nhà trẻ con xinh ơi là xinh. Thế là

tôi lởn vởn lại đó. Tôi thích cái đu quay
đung đưa, cửa nhà họ mở như public vậy.
Ryan hỏi tôi đi đâu vậy tôi nói lại gần xem
ngôi nhà. Không chỉ trông lạ mắt và đẹp,
ngôi nhà còn có một loài hoa lạ màu xanh
tím rất to, tôi định bụng lại gần xem loại
hoa ấy. Và thế rồi, tôi nghe thấy tiếng
Hugo: "Này này, quay lại đây". Tôi ngẩng
mặt lên chưa hiểu chuyện gì thì, rầm rầm
rầm rầm, hai con chó pitbull to đoành nhe
răng đen xì ở trong nhà lao ra đứng ngay
trước mặt tôi, tôi chỉ thiếu nước ngất nữa
mà thôi. Kịp nghe được tiếng: "Ôi Chúa ơi
" và tiếng Hugo gọi chủ nhà của ngôi nhà
đó thì phải. Một chú pit lao tới tôi khiến
Ryan thét lên và tôi theo bản năng… chạy.
Nhìn thấy hướng xuống dốc tôi lao bán sống
bán chết, chạy đua với cái con ôn con đó.
Hình như có bóng người chạy theo tôi, có
thể là chủ nhà. Dù sao việc thả chó lung
tung như thế này ở Mỹ là phạm pháp, nếu
tôi bị cắn thì chắc chủ nhà sẽ nguy to, và hai

con này không chóng thì chày cũng vào…
sở thú.
Đường rất trơn và dốc, tôi chạy chỉ thiếu
ngã khuỵu và dập mặt xuống đất. Cuối
cùng thì tôi cũng bắt đầu kiệt sức. Vừa chạy
tôi vừa nghĩ nếu tôi dừng lại dọa lại nó thì
nó có làm gì tôi không nhỉ. Thế rồi tôi dừng
lại, nó cũng… dừng lại. đứng nhìn tôi grừ
grừ grừ. Quả nhiên, bà chủ nó đang ục ịch
chạy đằng sau cầm theo cái xích.
Thế rồi, 1,2,3, lúc nhìn thấy chủ của nó, nó
lại lao về phía tôi tiếp làm tồi sợ quá lại…
chạy tiếp. Ai dè vấp chân ngã sóng soài, con
chó khựng lại nhìn rồi… chạy qua tôi, thì ra
nó chạy… chủ nó. Tôi buồn cười quá cười
không đứng dậy nổi. Ryan đã chạy gần tới
nơi, anh đỡ tôi dậy, vừa đỡ vừa vuốt tóc và
hôn vào mặt tôi theo kiểu an ủi tôi có đau
không. Tôi thì không thể ngừng cười nổi vì
chuyện vừa xảy ra. Anh nói một lúc đầy

nghiêm trọng rồi thấy tôi cười cũng lăn ra
cười. Ai được chứng kiến chuyện hôm đó
cũng phải phì cười là cái chắc.
Đứng được dậy, tôi thấy bà chủ nhà đã dắt
được con pit trở về. Nó nhìn tôi cứ grừ grừ
grừ, tôi lại càng cười to. Và rồi, có lẽ do
nhìn đểu nó và cười nhiều quá, con chó điên
cuồng giật xích ra khỏi tay bà chủ rồi lao về
phía tôi và Ryan. Thế là, tôi lại… chạy, mà
khổ, nó đuổi theo tôi chứ, nó mặc kệ Ryan.
Báo hại bà chủ và Ryan lại hét lên… đuổi
theo. Lần này nó đuổi còn điên hơn, tôi đã
quá mệt. Cuối cùng… đường cụt, chỉ còn
một ngôi nhà có hàng rào rất cao. Và thế là,
có thể thật khó tin, nhưng mà có lẽ do bản
năng… sinh tồn, tôi đã liều mình trèo qua.
Chỉ gặp một trở ngại lớn, đó là cái áo dài
của tôi dính vào cọng gỗ của hàng rào khiến
nó bị kẹp, tôi không tài nào nhảy xuống
được, đành phải để nó dắt lại như thế và

nhảy xuống. Ai dè chưa hết, cái áo len bên
trong của tôi lại bị vướng tiếp lúc tôi nhảy
xuống, và… XOẸT, nó bị toác ra rách
bươm. Nhảy xuống, tôi đứng khựng lại,
nhìn cái áo, tóc rủ hết cả mặt, có lẽ lúc đó
trông thảm hại lắm, người tôi nóng ran. Rồi
tôi lại ngước lên xem cái áo choàng dài bị
dắt và hơi choáng váng vì mình có thể leo
qua được một cái hàng rào cao như vậy.
Nhìn qua hàng rào, bà chủ lại bắt được chú
pit rồi. Ryan nhào tới, chứng kiến sự tả tơi
của tôi rồi vừa cười vừa thốt lên: "Ôi Chúa
ơi, không thể tin được, em OK chứ? Tôi
nghiêng đầu cười lại: "Vâng, hoàn toàn
ổn".
Bà chủ con chó đi tới và nói hớt hải: "Chắc
là OK không? ĐỪNG BAO GIỜ VÀ
KHÔNG BAO GIỜ ĐƯỢC CHẠY TRƯỚC
MỘT CON CHÓ NHƯ THẾ NHÉ? OK!"
Tôi chả biết nói gì chỉ cười, chả lẽ nói với bà
ấy rằng, thực ra tôi chạy vì trong sâu thẳm

tôi… thích chạy thật. Tôi thích chạy đua với
nó, thích cái cảm giác gì đó mạo hiểm, thích
điên điên hâm hâm và thích được mọi người
quan tâm. Tôi chợt nhớ tới Lavender, nhận
ra vì sao cô ấy thích tôi. Tôi cũng hoang dại
như cô ấy, chỉ là tôi điện theo một phong
cách khác mà thôi. Thực sự là tôi thích cảm
giác này. Nhớ ngày nào, nhỏ xíu, tôi và một
con chó cũng đuổi nhau, chỉ khác là tôi…
đuổi nó, và nó là chó dại?
Trở về cùng Ryan, trông tôi lếch thếch. Cả
một đám người lố nhố đứng trước cửa nhà
người bà con của Hugo. Họ táo tác hỏi xem
tôi có OK không. Đó là một gia đình lớn
người Puerto Rico. Tôi cũng nhìn thấy Jess
đã bỏ mũ đang nhìn tôi đây tò mò. Cậu ấy
trông thật là cool với một nhúm tóc ở trên
đầu.
Lúc này thì khuôn mặt của tất cả mọi người
đã được nhìn rõ, Jess cũng nhìn tôi rõ hơn

và cậu ta cũng hay nhìn tôi hơn, không lạnh
lùng như lúc ở trên xe ô tô.
Party của họ toàn thấy hát hò và các món
ăn truyền thống Puerto Rico. Có lẽ là đồng
hương Spanish nên Ryan và Hugo thân
thiết nhau đến vậy. Gia đình của Hugo rất
quý mến hai anh em Ryan và tất nhiên cả
tôi nữa. Có một bà bác đứng tuổi béo ú, nói
tiếng Anh không sõi nhưng cứ tấm tắc khen
tôi xinh. Được cái tôi dễ ăn nên hôm đó tôi
ăn được hết các món ăn. Có vài món hơi
ngai ngái và rất chua, đặc trưng của họ thì
phải, nhưng tôi khen ngon hết. Họ vừa ăn
vừa hát, Ryan và mấy người bạn ngồi đệm
guitar hát các bản nhạc tiếng Tây Ban Nha,
tôi ngồi theo cổ vũ.
Tới hơn chiều là tôi đã ngáp ngắn dài vì
buồn ngủ và chơi bời cũng khá mệt, nhưng
được cái rất vui. Tôi ngồi cạnh Ryan suốt cả
buổi nhưng chẳng nói chuyện được câu nào

với em trai của anh. Dù sao tôi cũng thấy
hơi khó gần cho dù Jess rất hay cười và khá
ga lăng.
Hai giờ gì đó, Lavender gọi điện cho tôi, hỏi
tôi đang ở đâu Tôi nói rằng tôi đang đi
picnic, cô ấy thoáng hờn dỗi vì đã không đi
được cùng tôi. Lavender nói rằng bạn trai
cô ấy đã về và định rủ tôi chiều này đi gặp.
Tôi hẹn cô ấy khi nào về sẽ gọi, họ sẽ lên
đảo chờ tôi.
Năm giờ chúng tôi trở về. Tôi khá buồn
ngủ. Tự nhủ chơi cũng vui nhưng hôm nay
có sự kiện con chó đuổi sẽ là sự kiện làm tôi
nhớ mãi buổi đi chơi, nghĩ lại mà tôi cứ
phải phì cười. Tôi nằm ngủ một chút trên
xe, về còn gặp Lavender và anh chàng Josh
kia nữa chứ. Cũng muốn hỏi xem hôm nọ cô
ấy về nhà Bill có rắc rối gì với Mei hay
không?".
Gần về đến nơi thì Lavender lại gọi điện,

nói rằng họ đang chờ tôi ở ven sông gần
nhà, tôi nói cũng sắp về.
Tôi định bảo Ryan đi cùng chơi với họ và để
ai đó trên xe, Jess chẳng hạn lái xe đưa mấy
người kia về. Tôi bảo Lavender ra phố
Main để đón tôi vì xe sẽ dừng ở đó.
Từ xa đã thấy một cô gái cao cao với một
cái áo choàng có cổ màu hồng, bên cạnh là
một anh chàng rất cao to, mái tóc dài xù
buộc lại, hơi vàng vàng, đúng kiểu đặc
trưng của người da màu. Nhìn đích thị là
hai người mẫu. Ryan cúi xuống ngó nghiêng
khi thấy họ rồi thốt lên: "Mấy người là bạn
em à? Có phải kia là cô bé em kể không?
Đấy là bạn gái của cậu ta à?" Tôi yes yes
liên tục. Tôi thấy Jess cũng nhổm người lên
nhìn, và hình như trong xe ai cũng nhìn thì
phải. Tôi nghĩ thầm, đôi này nổi bật quá.
Cũng tự hào vì bạn mình đẹp nữa.

Xuống xe, tôi định bụng sẽ giới thiệu Ryan
với Lavender ngay. Nhưng chưa kịp, tôi
thấy anh chàng Josh kia đã trợn mắt rồi nở
toét miệng cười, Lavender cũng vậy và họ
bắt tay Ryan đúng kiểu bạn bè lâu ngày
mới
"Chào, Ryan". Josh nói.
Phần 30
Thoáng một chút gì đó ngạc nhiên họ đúng
là có biết nhau, còn vui cười xởi lởi là đằng
khác. Không chỉ vậy khi Jess bước xuống
xe, Lavender còn kêu lên đầy sung sướng:
"Ah, chào Jess, mới về lại thành phố hả?".
Jess cũng tươi tỉnh thấy rõ, họ cười nói với
nhau, tay bắt mặt mừng. Lavender chạy
sang bên tôi lay lay cánh tay:
"Không thể tin được, cậu là bạn gái của anh
ấy à, không thể cậu đúng là người may

mắn". Rồi nàng ghé tai tôi thì thầm: "Anh
ấy hơi bị nổi tiếng đấy"
"Mấy người biết nhau sao?".
"Bọn tớ cùng trong một câu lạc bộ người
mẫu mà".
"Ryan ở trong một câu lạc bộ người mẫu
á?".
Tôi thốt lên ngạc nhiên, Ryan chưa bao giờ
nói cho tôi biết điều này.
"Jess cũng thê. HỌ RẤT NỔI TIẾNG".
Lavender nhấn mạnh.
"Nổi tiếng thế nào? Anh ấy chẳng bao giờ
kể cho tớ nghe là anh ấy từng là người mẫu
cả".
"Ôi thật ư? Cậu cũng có nói cho tớ biết
Ryan là bạn trai của cậu đâu, nếu cậu nói tớ
đã kể cho rồi". Thực ra tôi cũng chưa có
nhiều thời gian để tâm sự với Lavender về
Ryan của mình. Chúng tôi chỉ có duy nhất
một buổi tâm sự ở quán pizza trên đảo và
vài cuộc nói chuyện điện thoại. Đa phần
Lavender nói hết phần của tôi, nàng luôn

mơ màng về thời trang và chàng Josh.
"Ryan từng được lên bìa của một vài tạp
chí kiểu kiểu như thế. Anh ấy đáng yêu lắm,
bọn tớ ai cũng thích, Jess cũng thế"
Lavender nháy mắt sang Jess và cười, giọng
đầy nịnh nọt.
"Ôi Chúa ơi, không thể tin được, cậu phải
đặc biệt lắm mới là bạn gái của Ryan, Kin
ạ". Tôi thấy Jess lắng nghe những gì
Lavender nói và nhìn tôi, như kiểu xem tôi
"special" thế nào mà anh trai của cậu ta và
cả Lavender lại thích tôi đến thế. Lavender
nói như tía lia và tỏ ra rất sung sướng.
Tôi cũng thấy vui nhưng tự nhiên có một
cảm giác hơi lạc lõng trong đám người này.
Chúng tôi nghĩ rằng sẽ đi đâu đó ăn uống
rồi tới club, Jess cũng xin đi theo và một
anh chàng khác của ban nhạc sẽ lái xe về
trước. Lại một tá thắc mắc trong đầu muốn
hỏi Ryan về việc sao anh chả bao giờ kể cho
tôi việc anh đã từng đi làm người mẫu. Chả
bao giờ thấy Ryan nói, và cũng chưa biết vì

sao anh lại không tiếp tục? Hay là anh vẫn
đang tiếp tục mà tôi không biết?
Chưa kịp hỏi câu hỏi này với Lavender thì
nàng quay sang hỏi tôi:
"Anh ấy bây giờ không còn là người mẫu
nữa đúng không? Cậu có biết không?"
"Không, tớ còn không biết anh ấy đã từng
là người mẫu". Tôi nghĩ rằng mình đang
hơi hờn dỗi.
Chúng tôi đi tàu điện ngầm sang
Manhattan để tìm một quán ăn Mexico theo
như đề nghị của Ryan. Hôm nay Ryan
không chỉ ăn salad mà cả hamburgers nữa,
Jess cũng vậy. Còn tôi chỉ ăn hamburger.
Để ý thấy Jess rất quan tâm và hay nhìn
Lavender cười nói. Lúc này tôi nhìn Josh kỹ
hơn. Nếu nói đây là một người da màu thì
anh ta có một ngoại hình cực kỳ OK. Josh
không có đôi môi dày và làn da xám xịt, da
anh đúng chất da nâu, mái tóc màu vàng
vàng xù và đôi mắt nâu đen hai tròng rất
đẹp kiểu màu hòa trộn xanh và đen. Dáng

người rất rắn rỏi anh ta ở bên cạnh
Lavender trông rất đặc biệt và đẹp đôi khác
hẳn với những gì tôi tưởng tượng. Cả đôi
nói và cười rất nhiều. Josh rất hay hỏi
chuyện tôi, rằng tôi ở đâu, đang làm gì, có
thích New York không, quen Ryan ra sao,
đã đi những đâu, luôn miệng khen tôi dễ
thương khiến tôi thấy anh ta thật dễ mến.
Ryan hay mỉm cười tự hào nhìn tôi mỗi lần
tôi nhận được một lời khen. Còn Jess, cũng
chỉ cười và hầu như không nói lời nào, cậu
ta thật khó hiểu.
Tôi thì thầm vào tai Ryan và hỏi: "Tại sao
anh không kể cho em nghe về mấy vụ anh
làm người mẫu?" "À, chuyện lâu rồi, anh
chỉ ở đó có vài tháng và đó chỉ là một công
việc bán thời gian ngớ ngẩn ấy mà, chả có gì
hay để mà kể". Tôi thấy tưng tức, chả lẽ cứ
phải là gì đó nice thì mới kể cho tôi nghe
sao, nghe chừng công việc thú vị đấy chứ.
Tôi chả kể cho anh nghe kể cả dăm ba

chuyện vớ vẩn tôi làm cộng tác viên cho
mấy tờ báo và truyền hình hồi ở Việt Nam
đó thôi. Một phần vì quá buồn ngủ và mệt
mỏi, một phần vì hờn dỗi với Ryan, mắt tôi
cứ phải căng ra để "tiếp chuyện" nên khi
họ đang quyết định đi club nào thì tôi đứng
dậy xin phép ra về.
"CÁI GÌ?" Lavender kêu lêu: "Cậu
KHÔNG đi đâu hết, cậu đi với bọn tớ ngày
hôm nay, tớ không để cậu đi đâu cô bé!"
Ryan nắm tay tôi hỏi: "Em mệt đúng
không? Em có OK không? Chắc là muốn về
nhà chứ?"
"Vâng, em buồn ngủ quá, em phải đến tiệm
nail vào ngày mai mà".
"Cái tiệm nào, của Billy á? Quên đi, để tớ
nói anh ấy cho, đi chơi với bọn tớ đi".
Lavender xua vội.
Ryan nói rằng nếu tôi mệt thì anh ấy sẽ đưa
tôi về.

Tôi thấy hơi ngại vì lâu ngày họ mới gặp
nhau, giờ chẳng lẽ Ryan đưa tôi về thì anh
cũng sẽ chẳng quay lại, Jess cũng đang có
ánh nhìn khó chịu. Thế nên tôi đành đồng ý
đi nhưng mà "chỉ một lúc thôi". Lavender
nắm tay tôi rất chặt kéo đi như thể sợ tôi
chạy thoát. Còn Ryan, anh có vẻ lo lắng vì
nghĩ rằng chắc tôi đang mệt mỏi lắm. Anh
hôn vào má tôi một cái như an ủi.
Gọi là club nhưng nó giống như pub, nhỏ bé
và tối màu. Trong này hơi bí và nhiều mùi
khó chịu. Vừa vào Ryan đã nhăn mặt bảo
"không khí độc hại quá", đúng là học y có
khác, nhìn đâu cũng thấy bệnh tật.
Lavender thì đã nhảy nhót theo tiếng nhạc
và rú lên lúc lắc. Hôm nay cô ấy vui thật,
không giống như hôm nọ buồn chán, nhưng
vẻ điên loạn đặc trưng thì vẫn thấy rõ.
Lavender cứ định lao ra nhảy thì Josh lại
lôi lại làm chúng tôi cứ buồn cười. Lavender
còn kéo tôi ra làm tôi giật mình, vì thứ nhất

là tôi không biết nhảy, thứ hai là tôi không
quen nhảy nhót ở mấy chốn như thế này.
Ryan phải "xin phép" mãi Lavender để cô
ấy không lôi tôi ra nữa. Jess ngồi lắc lư theo
tiếng nhạc và ngắm nhìn Lavender xinh
đẹp. Cô ấy đã cởi phăng cái áo choàng
ngoài, bên trong là chiếc áo trắng bó và
quần bò, nhìn đẹp miễn chê. Josh đã thôi
không "ngăn cản" và để cho Lavender tự
do, một lúc sau thì anh ta cũng lao ra nhảy
cùng.
Quán càng ngày càng đông mặc dù còn khá
sớm. Ryan nói rằng anh chỉ đến quán này
có một lần, từ cái hồi còn trong câu lạc bộ
người mẫu gì gì đó. Tôi hỏi tại sao anh lại
quit, Ryan nói rằng anh không có thời gian
và quá bận rộn. Anh còn phải lo cả một cửa
hàng rượu của gia đình trên upstate, vừa đi
học và thực tập, không còn thời gian cho
công việc người mẫu ngoài giờ nữa. Ryan
nói rằng thực ra nó không quan trọng nên

anh cũng chẳng nhớ ra mà kể cho tôi nghe.
Tôi đã rất mệt, nói chuyện lại cứ phải hét,
nhạc lại to không khí bí bách nên bắt đầu
thấy rất chóng mặt. Trước mắt tôi từng đôi
từng đôi nhảy nhót, có rất nhiều các cặp
đồng tính ôm nhau sờ soạng và lắc lư điên
cuồng. Chàng Ryan của tôi bị họ soi cho tới
bến. Tôi nhận thấy cả sự ngại ngùng trong
mắt của Ryan, có khi anh cũng đang rất
mệt và chẳng muốn tới đây. Jess thì đã đi
đâu mất. Còn hai chúng tôi, tôi chỉ muốn
nói với Ryan rằng chúng ta về đi mà thôi.
Bất ngờ, một người đàn ông tiến tới, tôi vừa
nhìn thấy ông ta ôm một chàng trai trẻ
nhảy nhót ngay gần đấy. Thoáng rùng
mình, ông ta nhìn Ryan cười nhăn nhở:
"Này cậu bé, lại đây nào lại đây nào", cái
giọng "come on, come on" nghe nhựa nhựa
khiến tôi hoảng hốt thật sự. Ryan như mày
và lắc đầu cười lịch sự. Ông ta vẫy vẫy cái

tay rồi chỉ tôi: "Đây là con bồ của cưng à?
Gì cơ? Nào nào". Tôi thấy mặt Ryan đỏ lên
và pha vẻ tức giận. "Anh làm ơn được
không?" Tôi hiểu tình cảnh là, ông ta đang
mời Ryan nhảy, thật là lỗ mãng, tôi ngồi lù
lù đây mà ông ta dám làm như vậy. Tôi cảm
thấy vô cùng khó chịu, nhất là cái ánh mắt
dâm ô trong mắt của người đàn ông tôi nghĩ
là đồng tính này. Thường thì tôi rất được
mấy người đồng tính yêu quý, đặc biệt là ở
tiệm nail, nơi có rất nhiều người lui tới để
sơn sửa móng tay. Họ đa phần rất đáng yêu
và dặc biệt yêu mến tôi. Nhưng mà đâu
cũng thế, người nào cũng có dăm bảy loại,
lại thô thiển như thế này thì thật là quá lắm.
Tôi đang chuẩn bị lên cơn bực mình thì
thấy Jess quay trở lại. Cậu ta hiểu ra vấn đề
nhanh chóng và kéo gã đàn ông thô bỉ kia đi
chỗ khác, như thể cứu nguy cho chúng tôi.
Tôi thấy Ryan mặt vẫn đỏ gay gắt, cúi đấu
rồi nhìn về phía ly rượu trên bàn lặng thinh
một lúc, có lẽ anh đang tức giận hoặc xấu

hổ trước mặt tôi. Tôi nghĩ cũng đâu có gì
trầm trọng đâu, đâu phải lỗi tại anh. Nhưng
tôi bắt đầu thấy ngột ngạt lắm rồi. Jess
quay trở lại, giờ mới thấy cậu ta nhìn tôi
nói: "Cậu nên về nhà với Ryan đi, Ryan,
đưa cô ấy về đi". Jess hất mặt như ra lệnh.
"OK". Ryan bảo tôi đứng dậy sửa soạn về
thôi, anh nói anh cũng mệt lắm rồi, Ryan
vẫy vẫy về phía cặp đôi Josh và Lavender,
một lúc họ mới nhìn thấy chúng tôi.
Lavender chạy lại ngay và hỏi han níu kéo,
nhưng Jess bảo: "Để họ về đi Lave, chúng
ta sẽ có dịp khác mà". Tôi thấy Jess còn
kiên quyết hơn cả Ryan và tôi thật đáng
ngạc nhiên. Nhưng cũng vì thế mà
Lavender chịu cho chúng tôi về, cô ấy ra
hiệu phone ý rằng sẽ gọi điện cho cô ấy sau
nhé.
Ra khỏi club tôi thấy nhẹ cả người và trong
lành hẳn, có lẽ tôi không thích sự ồn ào kiểu
như vậy, cũng là lần đầu tiên tới mấy chỗ

ăn chơi đó nên chưa quen. Lúc này để ý
phone mới biết có mấy cái missed calls liền,
mấy lần của Billy và mấy lần của… Ronie.
Tôi gọi cho Billy xem có chuyện gì. Anh hỏi
tôi rằng có phải tôi và Lavender đang ở
cùng nhau hay không? Tôi nói Lavender
đang ở trong club. Billy hỏi club ở đâu và
xin địa chỉ, tôi đọc cho anh địa chỉ. Billy nói
rằng tôi dừng đi theo Lavender như thế nữa
và nên về nhà đi. Tôi nói mình đang về nhà
rồi.
Ryan hỏi tôi có sợ không lúc gã đàn ông kia
định giở trò sàm sỡ anh ngay trước mặt tôi.
Tôi nói cũng hơi chờn chờn nhưng tôi tin
rằng hắn chẳng làm gì được chúng tôi. Rồi
bất ngờ cả hai cùng phá lên cười vì sự việc
cũng có gì đâu, và vì nó… buồn cười thật,
tự nhiên thấy nhẹ nhõm cả người.
Ronie lại gọi điện. Tôi cảm thấy bị làm
phiền và chợt nảy ra ý định, đưa máy cho
Ryan nghe. Ryan ngạc nhiên khi tôi đưa

máy. Tôi nói, anh nghe hộ đi, "anh ta cứ
theo đuổi em, em mệt mỏi rồi". Ryan lại
nhíu mày đầy vẻ khó chịu và anh nhấc máy
nghe ngay. " Vâng, anh là ai? " Ryan hỏi
qua điện thoại, giọng lạnh tanh!

