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"Hãy nói cho tôi biết có chuyện gì hả
Garbriel? Nếu cô không nói, tôi sẽ coi tất cả
những gì cô vừa nói như là hành động ghen
tức. Hãy nói cho tôi, hãy làm cho tôi tin, hãy
tin tưởng tôi…". Tôi đã muốn khóc khi nói
những lời như vậy.
"Tôi xin lỗi: tôi đang không tự kiểm soát
được mình. Cô sẽ biết, tất nhiên cô sẽ biết.
Tôi phải công nhận một điều, anh ta đã thay
đổi kể từ ngày anh ta gặp cô, cô không thấy
bị ai đe dọa hay bị làm sao à? Cô có thấy
mình an toàn không khi ở bên anh ấy
không?"

"Tôi thấy mình an toàn và hạnh phúc".
"Thế thì anh ta thay đổi rồi đấy bởi vì anh
ta đang gồng mình cố gắng. Anh ấy mệt rồi,
anh ấy sẽ mệt, cô mệt, cô sẽ mệt, chúng ta
đều mệt!"
"Vẫn không hiểu đang có chuyện gì?".
"Cô sẽ hiểu…"
Chia tay Garbriel, điều đầu tiên tôi muốn
làm đó là nhấc máy gọi cho Ryan. Thật tiếc,
điện thoại không liên lạc được lo sợ và hụt
hẫng. Tôi để cho Ryan một cái voice
message: "Này, tối nay cố gắng gặp em nếu
có thể nhé, em muốn nói chuyện với anh,
please!".
Trên đường về, tất cả những gì tôi làm đó là
suy nghĩ về những gì bí ẩn mà Garbriel nói.
rà soát lại tất cả những gì tôi và Ryan đã
trải qua. Thật sự, từ trong sâu thảm, tôi
luôn thấy Ryan có một điều gì đó khác lạ.
Tôi có cảm tưởng từ ngày anh gặp tôi, anh

mệt mỏi hơn anh suy nghĩ nhiều hơn. Anh
lãng mạn, chiều chuộng, có nụ hôn rất tuyệt
vời và… đẹp, nhưng tôi chợt nhận ra anh là
một người đàn ông bí ẩn. Cứ cho là tôi cũng
đặc biệt trong mắt anh, nhưng sẽ rất kỳ lạ
khi một người như vậy lại yêu thương, nhiệt
tình và có thể … chung thủy với tôi đến thế.
Nhưng hơn cả, tôi cũng nhận thấy một điều.
anh luôn giấu tôi điều gì đó. Chỉ là bao lâu
nay tôi cứ tự dối mình không chịu nhận
điều đó mà thôi.
Rồi tôi cũng lại chợt nghĩ. Kể cả thế, thì sao.
kể cả những gì Garbriel nói là đúng, kể cả
có sự giấu diếm, kể cả tôi đang tự dối lòng,
thì sao? Tôi không biết những điều đó cơ
mà, không ảnh hưởng tới tôi cơ mà. Tôi
đang có một người đàn ông đẹp yêu thương
tôi, có quan trọng khi anh ấy làm gì hay ra
sao không? Nhưng… biết đâu những sự
giấu diếm lại sẽ làm tôi đau khổ? "Cái gì
đến sẽ đến, chỉ cần đừng để lòng mình bị

tổn thương". Tôi nhắm mắt lại, và tự nói
với mình như thế.
Về nhà đã 7 giờ, điều tôi mong ước đó là
được gặp ông già. Đáng nhẽ hôm nay tôi về
sớm, tôi sẽ được vẽ tranh, và thể nào cũng
gặp ông ấy. Tôi sẽ đẩy ông ấy ra cuối đảo và
ngồi vẽ, còn ông ấy sẽ viết truyện, chúng tôi
có thể sẽ nói chuyện. Lần nào có sự cố, đó
cũng là người tôi mong muốn gặp nhất, tôi
cảm thấy mình được xoa dịu bởi những lời
nói ấm áp của ông ấy.
Giờ này ông già có thể đi ăn cơm, cũng lâu
lâu không gặp ông ấy rồi. Ngày trước, tôi
thấy thậm chí 8 giờ, trời lạnh giá, vẫn thấy
ông ngồi ven sông ngắm nhìn Manhattan.
Bây giờ trời đã ấm, vậy mà chẳng thấy ông
ấy đâu Tôi ngắm nhìn bức tranh tôi đang vẽ
dở để tặng cho Ryan, chắc chỉ khoảng ba
buổi nữa là tôi sẽ vẽ xong.

Nhưng tôi thấy trống rỗng và hụt hẫng, tôi
có cần thiết phải hoàn thành bức tranh ấy
không? Y định ban đầu của tôi là vẽ một
bức tranh bằng cả hai tay, nhưng giờ đây,
tôi sẽ quyết định vẽ nó chỉ bằng tay trái. Đó
là nguyên tắc của tôi, nếu không vui, tôi
không thể nào vẽ được bằng tay phải.
Nhưng khi tôi chỉ tập trung bằng tay trái và
có tâm trạng, đó sẽ luôn là một bức tranh
đẹp hơn bình thường.
Buổi tối Ryan gọi điện.
"Có gì không ổn à? Em muốn nói chuyện
với anh à? Anh đang định đi lên phía Bắc,
anh nhớ em lắm em yêu ạ!"
Ryan sẽ không gặp tôi tối nay. Trước khi
tạm biệt, tôi nói:
"Hôm nay em vừa đi ăn tối với Garbriel".
"Gì cơ? Dạo này hai người đã là bạn sao?
Một bữa tối ngon miệng chứ?"
"Cũng không ngon lắm, cô ấy khóc đấy".
Tôi thấy Ryan lặng im trong điện thoại,
giọng tôi đã nhỏ lại như sắp khóc, phải một

lúc, anh mới nói:
"Anh đang trên đường lên phía Bắc rồi,
nhưng anh sẽ gặp em ngay khi trở về.
Garbriel đang ghen đấy, cô ấy sẽ làm những
việc ngu ngốc".
"Nhưng nếu không phải là do cô ấy ghen thì
sao?"
"Không, cô ấy ghen đấy". Giờ thì anh ấy đã
công nhận Garbriel ghen.
Dập máy, tôi thấy nhẹ nhàng đi chút ít. Hy
vọng rằng Garbriel đã cố tình "chơi đểu"
tôi, và có thể tôi suy nghĩ quá phức tạp.
Tại tiệm nail còn có một chị, trước khi tôi
vào thì là trẻ nhất, mới qua đây theo dạng
lấy chồng Việt Kiều.
Chị ấy tên là Thủy. Thủy có một khuôn mặt
khá sắc sảo và một kiểu lườm tới lạnh cả
sống lưng. Có vẻ chị ấy rất muốn nói
chuyện riêng với tôi nhưng chưa biết làm
sao để tiếp cận thì thầm riêng, vì tiệm lúc
nào cũng đông. Tới ngày thứ hai thì bắt đầu
lại gần tôi và hỏi han này nọ. Tôi cũng cần

có một người bạn ở trong cái tiệm này để đỡ
cái cảnh "một mình chống lại mafia". Tôi
thấy chị Thủy này cũng thân thiện, gọi là
thế vì cả tiệm này, thực ra ai cũng ghê gớm
cả, cạnh tranh nhau ngấm ngầm từng tí
một, nhưng có lẽ chị ta vừa mới ở Việt Nam
sang, vẫn còn chút gì "trong trắng". Buổi
ăn trưa, tôi và chị này ăn trước, còn những
người khác bận bịu ăn sau. Cơ hội để hai
chúng tôi nói chuyện với nhau.
"Nè, trông em hay ghê ha".
"Hay là thế nào ạ?".
"Hay là hay đó, nhìn đẹp, chị thích lắm, lại
có cái cái khuyên mũi nữa, cá tích ghê".
"Úi mãi mới có người khen em được thế".
"Thảo nào Ronie nó thích".
"Ấy không có, em tình cờ gặp anh này, vì
anh này là người yêu của Helen làm cùng
tiệm spa".
"Ủa, em cũng làm tiệm spa cùng con nhỏ đó
hả? A thảo nào, nhưng mà nè…".
Chị ta bắt đầu nói nhỏ lại, mắt láo liến nhìn

xung quanh xem có ai nghe trộm hay
không: "Cả tiệm họ đang đồn Ronie đá
Helen chạy theo em đó nha".
"Oái thật ạ?".
Tôi thoáng rùng mình vì hóa ra có chuyện
như thế sau lưng tôi thật, cũng không thể
tránh khỏi.
"Trời, sao không, nhưng chị nghĩ rằng bé
có người yêu khác rồi đúng hông?"
"Vâng, em có bạn trai rồi, em và Ronie đâu
có gì với nhau đâu?".
"Chị cũng nghĩ thế, sao phải cặp với nó, mà
nè, biết vì sao Lucy chịu nhận em hông?".
"Vì sao, để em đoán nhé, để kiểm soát
em?".
"Trời, chính xác luôn, kiểm soát em và
Ronie đó".
"Khiếp quá, thèm con rể đến thế cơ à?".
Tôi nói thế thì thấy bà cô Lily lại gần, cười
và hỏi kiểu rất "gian":
"Hai chị em hôm nay đã ngồi nói chuyện rồi
đó à, ăn nhanh ra làm khách kìa".

Thế rồi cô ta cũng ngồi ăn ngay bên cạnh,
tranh thủ cũng hùa vào hỏi han tôi. Tôi
đang làm gì, ở với ai, ở đâu, sang đây theo
diện nào. Tôi tự tạo cho mình một cái lý lịch
giả. Tôi đang tạm nghỉ để đi kiếm tiền học
thêm cao học, tôi sang theo bố mẹ, làm đồ…
điện tử ở bên này. Họ gật gù nói rằng tuổi
trẻ có chí ghê.
"Chú" Tài rất hay lại gần tôi hỏi han và
quan tâm. Tôi thấy chị Thủy rất hay lườm
Tài mỗi lần như vậy. Tài mắc chứng quá
sàm sỡ với phụ nữ, và thô nữa, kiểu như
thấy chị Thủy hay cáu với anh ta, anh ta
buông luôn một câu: "Trời hôm nay có…
kinh hay sao mà khó tính dữ vậy? Tôi đang
uống nước mà phải phì cả ra. Tài đi đi lại
lại toàn khen tôi nói tiếng Anh hay, thông
minh, rồi ra vẻ an ủi cố mà kiếm tiền mà đi
học tiếp. Nghe cô Lily kể, anh ta ly dị vợ,
đang sống một mình với một cô con gái nhỏ,
cũng hơi lập dị, được cái tốt tính. Chị Thủy

bĩu môi.
Anh chàng gay ỏn ẻn bên tiệm của của cô
em Lucy và Lily cũng tên là Tài. Cứ rảnh
rỗi được lúc nào là anh Tài này lại sang bên
này ám lúc đó, Ronie ngồi đâu anh ta ngồi ở
đó. Lúc nhìn thấy tôi đứng wax lông mày
trước gương anh ta vỗ đùi cái đét rồi cười
ré lên: "Trời trời, cầm cái que (wax) nhìn
xuống dễ sợ luôn, wax luôn hết cả bộ lông
mày đê". Anh ta bị bà cô Lucy lườm cho
một cái tóe khói, vì dù sao cô ta cũng sợ tôi
tức hay run mà làm hỏng lông mày của
khách, ghét tôi thì ghét thật, nhưng đừng có
động đến khách". Trừ lúc tôi làm việc ra,
những lúc còn lại, tôi bị họ đối xử rất lạnh
lùng. Ai cũng thích nịnh chủ, tôi làm gì hơi
hớ hênh là họ thi nhau mách, hoặc cố tình
"nhắc nhở" thật to để chủ nghe thấy. Mà
thật khó tránh, tôi chưa quen, kiểu gì cũng
có sai sót, kiểu lúc cuống lên lấy cả que wax
của cô Lily để wax khiến cô ấy kêu tùm

lum, hoặc… cái áo của tôi quá to, chèn lên
cái áo của một cô khác. Bực mình á, còn
lâu, tôi tìm niềm vui thú trong những lúc bị
o ép như thế.
Ra về, chị Thủy đòi về cùng tôi, hôm nay
chồng chị ấy không đến đón. Tôi nhẹ người
vì sợ Ronie đi theo ám. Tôi về lúc Ronie còn
khách để anh ta không thể đi theo.
"Sao nhỏ lại vào làm ở chỗ này thế? Phức
tạp lắm à chị coi nhỏ dại lắm. Thực ra lúc
đầu chị cũng hung có quen, nhưng mà rồi
sau phải xù lông lên thế này nè, hung thì họ
đạp lên đầu lên cổ mình, phải cẩn thận với
tất cả mọi người nha".
"Chẳng cần chị dặn em cũng biết họ ghê
gớm, mà nói chung xã hội phải thế mới sống
được chớ".
Tôi hơi cẩn trọng khi nói chuyện. Tôi vẫn
chưa rõ chị này thuộc dạng người thế nào,
nói hớ hênh thì thể nào cũng bị vạ. Tôi hỏi

về Tài và Ronie:
"Họ là những người như thế nào?".
"Trời, em cẩn thận nha, nhất là Tài, hắn dê
lắm, đêm về toàn gọi và nhắn cho chị nè, sợ
khiếp lên được, cẩn thận đấy".
Tôi kêu lên "ẹ ẹ", thấy ghê ghê.
"Nhưng mà có vẻ tốt tính nhỉ?".
"Trời, tốt chi đâu em, người ta toàn lừa dối
nhau thôi mà".
"Ronie cũng thế nha, nó hung có là người
dại đâu, em đừng để nó lừa".
Khiếp quá, tôi nghĩ thầm, xã hội cứ đảo lộn
hết cả.
Những ngày cuối tuần bận bịu, tôi thấy
thèm nhớ những ngày ở tiệm Billy. Nếu tôi
còn ở đó thì bây giờ tôi đã xin nghỉ hẳn một
ngày để ngồi vẽ nốt bức tranh và lang thang
tìm ông già, hoặc có thể vào Central Park
hay ra tượng thần Tự do một mình. Tôi chỉ
ước rủ được ông già đi đâu với tôi một lần
và nói chuyện, thế là một ý định như thế

nảy ra, chỉ là không biết đến bao giờ.
Mấy hôm cuối tuần rất mệt, phải đến gần 9
giờ tôi mới được về, tôi đã quên bớt, dịu bớt
việc của Ryan. Hôm nào tôi cũng về với chị
Thủy. Chồng chị này nghe nói có tôi về cùng
nên không đi ngược lại từ chỗ làm của anh
ta tới đón vợ nữa mà chờ ở một bến gần chỗ
anh ta làm để hai người cùng về. Có lẽ anh
ta cũng lo khi vợ mình bị mấy dê già của
tiệm bám đuổi, đặc biệt là lão Tài. Tài có
lúc về sau, có lúc về trước, có lúc về cùng,
mỗi hôm một bến, lúc nào cũng thế, suốt
thời gian tôi làm việc ở đó đều thế. Và ở
tiệm thì líu lo, ra khỏi tiệm không bao giờ
lại gần nói chuyện với chúng tôi. Tôi hỏi sao
lại thế?" Chị Thủy lắc đầu bảo chịu: "Trời,
hành tung bí ẩn, biết chi, ghê chít à".
Những ngày đầu tuần là những ngày rảnh
rỗi, nhiều thời gian cho họ soi tôi hơn. Lucy
gọi tôi tới, bảo lấy cái ghế nhỏ ngồi bên

cạnh để… hỏi chuyện, cô ta nói nhỏ đủ để
chỉ hai người nghe thấy "Cháu đang làm gì,
ở đâu? Quen Ronie thế nào? Cô nói thế này
nhé, cháu cứ làm việc của cháu, cô cũng
thấy cháu sáng láng thông minh nên nhận
vô đây. Con gái cô nó đang buồn chuyện
Ronie, cô không nói là tại cháu, nhưng cháu
giúp cô đừng đi lại với Ronie nhiều, cô
không muốn con cô… nhìn thấy".
Tôi phì cười trấn an: "Cháu có bạn trai rồi
cô à, cô đừng lo, cháu không liên quan đâu.
Cháu tới đây làm việc, kiếm tiền, về, sống
cuộc đời của cháu, cô đừng lo".
"Được vậy thì tốt quá". Cô Lily cũng ra vẻ
thích thủ thỉ với tôi. Hỏi han tôi dạo gần
đây có hay thấy Ronie và Helen đi với nhau
nhiều ở tiệm spa không? Rằng xong thủ tục
nhập cư là cưới xin cả đấy.
Tôi cứ nghĩ rằng mọi người đã dễ chịu với
tôi hơn vì nhận ra có ghen ghét tôi cũng
bằng thừa, nhưng tôi lại có cảm giác như
đang có cái gì đó đang diễn ra sau lưng

mình, đến chị Thủy cũng dè chừng với tôi
thì phải. Lúc về lại nhìn mông lung ra mấy
chữ tiếng Anh quảng cáo, tôi đọc lên. Chị
Thủy ngập ngừng rồi nói:
"Nè, thấy bảo tiếng Anh em khá lắm, nhưng
có người bảo từ đơn giản nhất em cũng chả
biết, mà có phải ba mẹ em là cộng sản
không? Mọi người đồn là em đang… nằm
vùng đó nhá, chị thương em nên chị hỏi à".
"Hả?" Tôi kêu lên. "Ai đi nói thế?".
Lúc đó, trong đầu tôi nghĩ rằng có ai đó đã
phát hiện ra chỗ tôi ở và biết rằng tôi đang
nói dối nên họ nghi ngờ. Và cả cái chuyện
tôi dốt tiếng Anh nữa.
"Ừa, thì biết thế mà, có phải hung? Không
sao, ba chị cũng là cách mạng đó nha".
"Không, cộng sản gì cơ, hãm thế", tôi thốt
lên. "Thảo nào".
"Mà nè, có chuyện nè chị muốn hỏi nè".
"Chuyện gì ạ?".
"Tài nói em và Ronie đã hôn nhau rồi nha.
Lucy giận lắm đó. Chị bảo rồi mà, đừng dây

với nó, em có bạn trai rồi cơ mà".
"Trời đất" tôi cứng hết cả cổ họng.
"Sao mà Tài biết?".
"Thì Ronie kể cho Tài mà".
"Tới spa, tôi thấy Helen mặt buồn lắm, cô
nàng mắt đỏ hoe và nhìn tôi bằng ánh mắt
căm thù. "Chắc bỏ nhau thật rồi", tôi nghĩ
thầm. Ở tiệm có một cô nhân viên khá thân
thiện, với cả tôi và Helen, cô ấy thấy Helen
buồn cứ hỏi han và bảo sao tôi không ra nói
chuyện cùng. Thế là Helen tự nhiên bật
khóc, rất rất to ở ngay giữa tiệm khiến
khách ngoái đầu lại nhìn. Cô ấy ngồi phịch
xuống nức nở rồi chạy ra ngoài, rồi cô ấy
xin phép về sớm. Tôi thở dài, có lẽ đêm nay
tôi lại gọi điện cho Ronie thôi. Tôi phải rõ
rành với anh ta, chuyện anh ta tỏ ai tôi
không quan tâm. Nhưng đừng lôi tôi vào
như thế này, xin anh ta buông tha tôi tôi
quá mệt mỏi. Có những lúc, quá nhiều
chuyện ập tới.
Chiều về, không chờ được, sốt ruột, tôi gọi

điện ngay cho Ronie định bụng mắng cho
một trận đã đời.
Thấy Ronie nhấc máy, "Em hả?".
"Anh nói lung tung gì ở tiệm thế?".
Tôi thấy trong máy léo nhéo, tiếng của mấy
cô trong tiệm thì phải, tiếng của của Helen
nữa. Tôi thấy như có tiếng giằng co một lúc
rồi có tiếng Helen: "Nè, sao vô duyên dữ
vậy, sao chị cứ gọi điện cho bạn trai tôi hoài
vậy. Chị thèm ảnh lắm hả, chị có bồ rồi cơ
mà, sao chị lăng nhăng dữ vậy, nhà tôi mệt
vì chị quá!"
Giọng của Helen vô cùng gay gắt và đanh
đá. Tức quá tôi không nói được gì, tôi đành
dập máy bụp, mặt đỏ bừng và nóng ran. Tôi
đang có cảm giác cả vũ trụ đang chống lại
mình, cô đơn khủng khiếp.
Ryan gọi điện, anh ấy sắp quay lại
Manhattan, sẽ dẫn tôi tới mấy chỗ thật hay,
như để "bù đắp" gì đó vậy.

Tôi gọi cho Billy hỏi có chắc tôi được đi gặp
Lavender không đây? Anh nói chắc cuối
tuần. Tôi nói thứ sáu đi hôm đó tôi phải
xuống spa nên tôi có thể nghỉ chứ ở tiệm
nail thì không, và Ryan cũng đã về nữa.
Anh bảo sẽ sắp xếp hôm đó được gặp
Lavender.
Nửa tiếng sau cú điện thoại với Billy là
của… Josh, anh ta hỏi, anh ấy muốn gặp tôi
và Ryan. Josh đang rất buồn và cô đơn, cần
người nói chuyện. Tôi nói tôi cũng buồn và
cô đơn đây, hay là hai chúng tôi gặp nhau
luôn nhé?".
Phần 41
Tôi hiểu rằng Josh muốn gặp tôi vì anh ta
nhớ Lavender, và có lẽ vì Lavender muốn
thế. Josh nói muốn ngồi nói chuyện với tôi
trên đảo, bất kỳ đâu, nếu tôi lạnh thì có thể
tìm một quán café hay thậm chí quán pizza

cũng được. Tôi rất hồi hộp và đồng ý, vậy là
tôi có cơ hội để nói chuyện với Josh.
Tôi về đảo, bắt xe bus đỏ chứ không đi bộ
ven sông, dự định rửa mặt nghỉ ngơi rồi sẽ
chờ Josh gọi điện xuống gặp. Tôi nghĩ sẽ
mời anh ta vào quán pizza mà tôi đã từng
ngồi với Lavender vừa để ăn tối vừa cho ấm
áp.
Chắc chỉ khoảng 20 phút nữa Josh sẽ tới.
Tôi xuống nhà lang thang, đi tìm ông già
ven sông của mình, cũng một thời gian rồi
không thấy ông ấy đâu cả. Không hiểu có
ốm đau hay đi đâu không, vì một người
chăm chỉ như ông ấy thì không có chuyện
bỏ thói quen này, có lúc 8 giờ tối lạnh lẽo
mà vẫn thấy ông ấy ngồi đây cơ mà.
Có lẽ trời chiều lòng tôi, nên vừa đi lang
thang lên phía gần cuối đảo, thấy ông già lò
dò đẩy xe lại, tôi chỉ thiếu nước hét lên thật

to mừng rỡ. Ông già giơ tay lên vẫy vẫy và
lại điệu bộ quen thuộc cho tay lên ngực ra
vẻ vô cùng xúc động vì được gặp tôi. Tôi
chạy tới kêu ông ấy đừng chạy xe, để tôi đẩy
xe cho.
"Được rồi cô bé, tôi sẽ làm như cô mong
muốn. Thế có gì mới không? Dạo này không
thấy cháu đâu, ôi nhớ cô bé xinh đẹp làm
sao".
"Cháu cũng nhớ ông lắm, nhà văn ạ, thế
tiểu thuyết của ông thế nào rồi?".
"Nó sắp được xuất bản rồi, hà hà".
"Cháu sẽ là người đầu tiên mua tiểu thuyết
của ông".
"Cháu sẽ là người đầu tiên được tặng cuốn
tiểu thuyết này!"
"Thật á? Vinh dự quá, cảm ơn ông!".
"Thế cháu với bạn trai xinh của cháu thế
nào?"
"Bởi vì anh ấy xinh quá nên mọi việc không
được ổn cho lắm".

"Ôi, tôi xin lỗi khi biết thế, này, đấu tranh
đi, cuộc sống mà, không đơn giản đâu, đấu
tranh đi". Ông già giơ nắm tay lên lắc lắc
và làm bộ khiến tôi phì cười.
"Này, nghe này, tình yêu nó là thế đấy, lúc
này ta hạnh phúc, lúc khác là lại đau đớn,
có lúc ta phải để nó ra đi, có lúc ta phải đấu
tranh vì nó! Tình yêu, đó là cuộc sống, hãy
sống với nó!"
"Cháu nên đấu tranh không?".
"Tại sao không? Đấu tranh cho tới lúc chết
luôn! Nhưng thật lòng mà nói, cháu ổn chứ?
Mối quan hệ OK chứ? Tôi không muốn
cháu buồn đâu, cô bé ơi, này, nhìn vào đôi
mắt ngấn lệ này, xót xa làm sao nếu chúng
tuôn ra nước mắt.
"Thực ra mọi việc cũng không đến nỗi tồi tệ
lắm, chỉ là một cô gái tới gặp cháu và nói
rằng chàng trai của cháu có một vài vấn đề.
Cô ấy không nói những vấn đề ấy là gì,
cháu cũng chẳng quen biết gì cô ta mấy. Có
thể cô ấy ghen, cháu có thể nhận thấy cô ta

yêu bạn trai cháu điên cuồng".
"A, hiểu rồi, hà hà, ghen mà, tôi tưởng
tượng được vấn đề rồi. Tôi đoán cô ấy
không phải người duy nhất trên thế giới này
sẽ tới gặp cháu và nói cả triệu thứ về bạn
trai của cháu, đúng không?"
"Ông có nghĩ đấy là ghen không?".
"Tất nhiên, bạn trai cháu có ghen với cháu
không?"
"Tất nhiên có chứ, hi hi. Nhưng cô ta có vẻ
như không là ghen, cô ấy hình như đang nói
một sự thật nào đó, như kiểu có điều gì kinh
khủng lắm đang xảy ra sau lưng cháu".
"OK, nhưng nếu giả sử cô ta không tới gặp
cháu và chẳng nói gì cả, thì cháu có vẫn
hạnh phúc không?"
"A… có… cháu nghĩ thế".
"Vậy nên, có là vấn đề không, khi ai đó nói
cho la một vấn đề mà ta không biết, hoặc
thậm chí sẽ không bao giờ biết, và không
cần biết?"
"Nếu như một ngày nào đó cháu sẽ biết và

bị tổn thương?".
"Làm sao mà cháu có thể chắc chắn biết
rằng mình sẽ biết? Tại sao lại nghĩ về một
vấn đề mà cháu không biết chắc rằng mình
sẽ biết nó xảy ra? Nghe này, cứ tận hưởng
hạnh phúc bây giờ của mình đi, cứ có tâm
lý chuẩn bị nhưng đừng nghĩ nhiều
quá"."Được rồi cảm ơn ông. Đấy là vì sao
cháu cứ đi tìm ông để nói chuyện, không gì
ông nói thực sự làm cháu thấy an tâm, cảm
ơn ông".
"Ô cảm ơn tôi à, vì sao? Tôi rất thích nói,
và cảm ơn cháu vì đã để cho tôi được nói".
Thật tuyệt bởi những lời an ủi.
Tôi kể tiếp cho ông già nghe về Lavender,
cô gái Trung Quốc xinh đẹp tôi đã từng
định giới thiệu cho ông, mối tình của cô ấy
và tình, cảnh của cô ấy. Tôi kể về cái đám
người nhộn nhạo ở tiệm, về Tài, về Thủy,
đủ thứ, kể như bị dồn nén bao lâu mới có
người để trút. Ông già lắng tai nghe, toàn

thấy ông ấy cười, lạ thế, cứ như chuyện của
tôi hài hước lắm vậy.
"Này, chúc mừng nhé, cháu đang có tuột
cuộc sống thú vị lắm đấy, cứ giữ thế, hạnh
phúc với nó, đáng lắm đấy!" Thì ra tôi đang
có một cuộc sống thú vị đấy.
Người già họ nghe như đang xem một cuốn
phim thư giãn vậy, vì họ đã từng trải qua
như thế, họ hiểu đó là lẽ thường tình của
cuộc đời này. Để xem mình sẽ xử lý những
điều thú vị này như thế nào. Tôi nghĩ thầm.
Josh gọi điện, tôi kêu anh ta đứng chờ tôi
trên phố Main, đoạn có tòa nhà cổ, tôi sẽ ra
ngay. Tôi chia tay ông già, hôn chụt một cái
lên đôi tay trắng hồng béo mũm của ông ấy.
Ông tỏ vẻ sung sướng, đưa tay lên hít lấy
hết để rồi vẫy chào tôi. "Cảm ơn cảm ơn
cảm ơn". Tôi chỉ biết nghĩ thầm như thế,
thực sự tôi vô cùng yêu quý ông ấy.
Tôi đã thấy Josh, dáng cao lớn đang đứng
trước ngôi nhà cổ, và bên cạnh anh ta, tôi
thốt lên: "Hả, Jess à?, Tôi cứ tưởng Jess đã

về upstate với Ryan, Ryan nói thế mà. Cậu
ta lên đảo, thật kỳ lạ, gặp tôi hay là do đi
cùng với Josh nên tiện thể. Tôi cứ nghĩ Jess
rất ác cảm với tôi.
"Xin chào Josh, oh, cả Jess nữa à, tôi nghĩ
cậu ở trên phía bắc".
"Mới quay về".
"Ryan vẫn ở đấy hả?".
"Anh ấy đang lái xe về".
"Này thế cậu muốn ăn pizza hả? Tôi nghĩ
hơi muộn rồi, chiều lòng cái bụng của
chúng ta thôi. Tôi mới đi lang thang với
Jess, thế nên tôi đưa cậu ta đến đây gặp cậu
luôn, cậu ấy cũng muốn gặp cậu".
"Thật à?"
Tôi thấy Jess nghe câu đó phì cười ra một
cái rồi rảo bước. Tôi dẫn họ tới quán pizza
tôi đã ăn cùng Lavender. Trên cửa, Josh
"ô" lên khi thấy họ dán bức ảnh trên báo có
hình tôi và Lavender đang ngồi trong tiệm.
Vừa vào đã thấy mấy anh bán pizza tươi

cười vì nhận ra tôi.
"Cô không đến cùng cô bạn gái Trung Quốc
xinh đẹp của cô nữa sao?"
"Ô không, nhưng tôi đến cùng với mấy anh
chàng người Mỹ xinh đẹp". Họ cười ha hả.
Tôi vẫn đang bày mưu, tính kế trong đầu để
làm thế nào nói chuyện được với hai anh
chàng này. Thực ra, tôi chưa nói chuyện
nhiều với Josh bao giờ, còn Jess thì có vẻ
khó nói chuyện. Tôi cũng chưa thực sự
quen. Tôi dự định sẽ hỏi họ nhiều về
Lavender, và tất nhiên, có Jess ở đây phải
hỏi cả về Ryan.
"Tại sao cậu lại muốn gặp tôi? Lavender
muốn thế à?".
"Không, tôi gặp cậu bởi vì tôi muốn gặp
cậu. Cậu đã biết chuyện của Lavender rồi
đúng không? Cậu có nghĩ điều gì tồi tệ về
tôi không?"
"Ồ không, tất nhiên là không, nếu như tôi
nghĩ thế thì tôi đã không gặp cậu".
"Tại sao?"

"Có điều gì đó mách bảo tôi thế".
"Cám ơn cậu!"
"Ới làm ơn đi…".
Và Josh kể cho tôi nghe. Lavender là cô gái
châu Á xinh đẹp nhất trần đời mà anh ta
từng gặp. Lave rất thông minh và tài năng,
một cô gái ngọt ngào nhưng có lúc mạnh mẽ
và ngoài tầm kiểm soát. Có lúc, họ đi club
chơi, cô gái ấy điên tới mức cởi phăng hết cả
áo khiến Josh một phen cũng phát điên
theo.
"Cậu có nhận thấy sự điên loạt trong cô ấy
không?"
"Có thấy, cả sự hoang dã nữa".
"Tôi yêu điều đó, nhưng tôi lại căm ghét
điều đó. Chúng tôi cứ như những ngọn lửa
nổ tung, khi chúng tôi ở bên nhau, chúng tôi
bị bốc cháy".
"Tôi cũng nhận thấy điều đó mà, hihihi, cả
hai đều "nóng bỏng", vậy nên các cậu bốc
cháy là phải".

Tôi thấy Jess cũng mỉm cười, Jess chỉ lắng
nghe, anh ta chẳng nói, làm tôi ngại không
biết sẽ hỏi Jess về Ryan như thế nào đây. Có
lúc tôi nhìn sang Jess định nói, thấy anh ta
nhìn tôi, kiểu nhìn khó hiểu, làm tôi sợ, lại
im.
"Lave nói rằng cô ấy chưa bao giờ gặp được
một người nào tuyệt diệu như cậu, cậu thực
sự là một người bạn. Cô ấy làm tôi tò mò
quá nên phải gặp được cậu bằng được".
"Tôi vẫn không hiểu vì sao cô ấy lại thích
tôi đến thế. Tôi chẳng làm gì cho cô ấy cả,
tôi cũng đã chẳng giúp đỡ được việc gì,
thậm chí chúng tôi cũng đâu có gặp nhau
mấy đâu".
"Cô ấy nói cậu hoang dã, điên điên, nhưng
thông minh, và đẹp, tôi cũng đồng ý như
thế. Cô ấy không có nhiều bạn đâu cậu biết
không? Thật là lạ vì lúc nào cô ấy cũng nói
về cậu, và…"
"Và tôi nghĩ cô ấy yêu cậu …"

Tôi lạnh sống lưng. Josh buông ra câu kỳ lạ
thế.
"Ý cậu YÊU là vì sao?".
"À đó có thể là tình yêu bạn bè, đó có thể là
tình yêu lứa đôi. Trong trường hợp này là
cả hai, cậu đặc biệt, đấy là vì sao".
"Cảm ơn, tôi nhận tình yêu này".
Jess lại nhìn tôi chằm chằm, có lẽ tôi làm
anh ta ngạc nhiên.
"Tôi muốn gặp Lave trước khi cô ấy vào
trung tâm cai nghiện, tôi không chắc mẹ cô
ấy cho tôi gặp không. Tôi chưa quen cô ấy
lâu và không có nhiều bạn ở nơi này. Nhưng
tôi không từ bỏ bất kỳ cơ hội nào để giữ lại
những người bạn tốt. Cô ấy yêu tôi, và tôi
yêu cô ấy Josh có thấy phiền không?".
"Gì cơ? Tôi thấy vui! Cô ấy là tình yêu của
tôi".
"Và cô ấy là cuộc sống của anh". Tôi nhớ
lại lời ông già, "tình yêu là cuộc sống".
Trong phút giây ấy tôi hiểu thứ tình yêu của

bọn họ, nó mạnh mẽ hơn bình thường vì họ
là những con người có máu điên, nhưng hơn
cả, đó là đã điên còn bị cấm đoán. Họ yêu
hơn bình thường, họ ghét hơn bình thường,
họ sẽ quý mến tôi hơn bình thường. Có lẽ
họ hiểu cái sự YÊU của tôi là thật lòng,
không vì sắc đẹp, vì tiền bạc như những kẻ
khác xung quanh. Đôi khi có những thứ
tình cảm không nhiều lời, nhưng nó đồng
cảm và sâu sắc một cách kỳ lạ.
"Tại sao cô ấy lại bị nghiện? Thật là kinh
khủng, tại sao cậu lại để cô ấy làm thế".
"Mẹ cô ấy khiên cô ấy làm thế, cô ấy quá
điên để có một bà mẹ như thế"."
"Làm thế nào mà dính vào nghiện ngập
như thế nhỉ? Cậu có biết không?".
"Tôi không biết, có thể cô ấy làm thế sau
trận tuyệt thực kéo dài. Lúc tôi biết thì
muộn quá. Tôi có thể ở bên Lave nhưng tôi
bị mẹ cô ấy ngăn cản, đấy cũng là một lý do.
Cô ấy thích "tự hủy hoại mình".
"Điều đấy thật là ngu ngốc".

Lavender cuối cùng cũng chỉ là một cô gái
dại dột ngốc nghếch. Cứ cho là những lời
nói của Josh chưa hẳn là thật đi, nhưng rõ
ràng anh ta nhận thức được vấn đề. Tôi
nhận ra được tình yêu của Josh dành cho
Lavender, tự nhiên thấy buồn, rồi họ sẽ đến
đâu đây nhỉ? Và tôi nữa, tôi cũng sẽ đến
đâu đây nhỉ?".
Tôi nhìn Jess, anh ta vẫn không nói gì cả,
lúc nào cũng vai trò của người dự thính,
Jess nghĩ nhiều hay Jess không bao giờ nghĩ
gì? Jess toát lên một vẻ lạnh lùng rất tương
đồng với Ryan khi anh không cười, tôi
thoáng giật mình khi nhận ra điều đó ở
Jess. Tôi như đang nhìn thấy Ryan, và tự
nhiên thấy nhói lên, nước mắt như trào ra
đến nơi. Có lẽ mắt tôi ngân ngấn, Jess đã
nhìn thấy, anh ta lấy một miếng giấy trên
bàn đưa cho tôi. Mất hai giây tôi mới đón
nhận, nhưng tôi không hề khóc. Tôi đã
mạnh dạn hỏi:

"Tôi có thể hỏi cậu một điều được không
Jess?".
Jess mỉm cười. Cậu ấy gật đầu.
"Cậu biết một điều không, tôi chẳng biết gì
về anh trai cậu lẫn cậu cả".
"Thế cậu muốn biết điều gì".
"Tôi gặp BẠN CỦA CẬU, Garbriel, cô ấy
khóc, cô ấy nói có điều gì đó không ổn đang
diễn ra. Bây giờ tôi xem xét lại mối quan hệ
của chúng tôi. Tôi nhận ra rằng tôi không
thể định nghĩa được rõ ràng đó là TÌNH
YÊU THỰC SỰ, vì một lý do, tôi chẳng biết
gì về anh ấy cả, nơi anh ấy làm việc, anh ấy
đã từng làm gì anh ấy ở đâu? Chúng tôi còn
không có cả nhiều thời gian ở bên nhau
nữa".
"Thế cậu yêu anh ấy vì lẽ gì? Có phải vì anh
ấy đẹp trai không?"
Một câu hỏi thật bất ngờ. Đúng thế, tôi yêu
anh ấy vì cái khi tôi chẳng biết gì về Ryan
cả.
"Bởi vì anh ấy thật ngọt ngào, và anh ấy

yêu tôi".
Josh chêm vào: "Anh ấy có nụ hôn tuyệt vời
nữa đúng không".
"Cậu nghĩ anh ấy yêu cậu à?"
Tôi lại như bị bắt bài, lại một câu hỏi khiến
tôi cảm thấy mình không chắc chắn. Tôi đã
từng rất tin rằng tôi được yêu vì ánh mắt
của Ryan, vì những gì anh ấy nói, vì sự
quan tâm của anh ấy. Nhưng biết đâu… tôi
không phải là kẻ có kinh nghiệm trong tình
yêu, tôi nghĩ mình cũng có thể bị sự ngây
thơ đánh lừa. Mà một người như Ryan, tôi
chợt nghĩ, anh ấy không thể yêu tôi đơn
giản như thế được…
"Tôi nghĩ anh ấy yêu tôi".
"Trước đây cậu có bạn trai chưa?"
"Chưa, chưa bao giờ, đây là người đầu
tiên".
"Ôi thật à, không thể tin được". Josh lại
chêm vào tiếp.
"Tôi không hiểu nhiều về anh trai mình,

nhưng tôi nghĩ anh ấy thực sự thay đổi từ
ngày gặp cậu. Tôi biết Josh và Lavender;
tôi cũng nhìn thấy cái cách họ nhìn cậu
giống như anh trai tôi. Ryan là một người
đặc biệt, cậu biết gì không, anh ấy đang rất
cố gắng để được ở bên cậu. Rồi một ngày
cậu sẽ thấy".
Lời nói giống của Garbriel quá. Nhưng mà
rồi tôi vẫn chẳng khám phá được điều gì
thêm về Ryan qua Jess, cậu ấy cũng chỉ nói
đến thế thôi.
Tôi thở dài, chả buồn ăn nốt cái bánh pizza,
bụng cứ đầy ứ. Tôi rải mấy tờ giấy ăn ra
bàn rồi dặt cái đầu của mình xuống nghiêng
nghiêng, chả cần quan tâm đến Jess hay
Josh nữa.
"Cậu chắc mệt hả? " Josh hỏi.
"Uhm huh. " Tôi gật gật.
"OK, thế thì gặp lại cậu khi nào chúng ta
gặp Lavender. OK". Tôi vẫn nằm nghiêng
đầu mình trên bàn, và tự nhiên nước mắt
trào ra. Tôi thấy điều gì đó cứ tiếc nuối và

buồn buồn.
Lang thang về nhà, tôi gọi điện cho Billy,
may mắn anh ấy nhấc máy. Billy nói
Lavender muốn nói chuyện với tôi vô cùng,
tôi bảo tôi cũng thế. "Thế được rồi, chờ tí
nha, anh sẽ giúp hai đứa nói chuyện được
với nhau". Chờ mãi, chờ mãi, tôi đành phải
về nhà. Cuối cùng điện thoại cũng réo, số
của Billy.
"Này cô gái đẹp ơi". Giọng Lavender, dịu
dàng và nhẹ nhàng, nghe thật đáng yêu.
"Bây giờ cậu ở đâu thế hả Lave? Cậu có ổn
không?".
"Ở nhà của cô tớ, một nơi rất dễ thương.
Billy đang ở với tớ, anh ấy cho tớ dùng điện
thoại của anh ấy. Tớ chẳng có điện thoại".
"Hôm nay tớ gặp bạn trai của cậu đấy Lave
ạ".
"Anh ấy đến gặp cậu rồi à. Tớ bảo anh ấy
từ lâu lắm rồi là tới gặp và nói chuyện với
cậu, anh ấy dễ thương đúng không?"
"Rất dễ thương, và tớ cũng gặp Jess nữa,

em trai của Ryan, bọn họ đi cùng nhau tới
gặp tớ".
Tôi thấy Lave thoáng yên lặng trong điện
thoại.
"Ừ, cậu ấy cũng đáng yêu, cậu có muốn biết
một bí mật không?"
"Bí mật gì?".
"Bọn tớ ngủ với nhau rồi đây, hà hà".
"Gì cơ, với Jess?".
"Ừ tớ và cậu ấy"
Phần 42
"Bọn tớ đã có thể là một cặp đẹp đôi cho tới
khi Josh tới…"
"Thế ý cậu đấy là bạn trai cũ của cậu à?".
"Không, cũng không hẳn, nhưng tớ từng
thích cậu ấy, rất thích, cậu ấy rất ấn tượng.
Bọn tớ đi biển diễn cùng nhau. Lúc đó cậu
ấy có bạn gái rồi, nhưng một lần bọn tớ đi
tiệc, có một cái rổ bao cao su ở đấy, cậu ấy
lấy một cái, tớ nhìn thấy và hỏi có phải cậu

ấy muốn làm tình không? Và thế là bọn tớ
ngủ với nhau. Nghe điên nhỉ? Nhưng cực kỳ
thú vị!"
"Không, nghe rất lãng mạn, bọn ấy có bị
say không?".
"Cũng không hẳn".
"Tớ đã không nghĩ rằng Jess là kiểu người
dễ dãi như thế, he he…".
"Không, cậu ấy không dễ dãi, tớ nghĩ cậu
ấy cũng thích tớ, thế thôi".
"Kể cả cậu ấy có bạn gái rồi ư?".
"Tớ không biết, nhưng sau đó, bọn tớ còn
ngủ với nhau vài lần nữa. Jess rất ngọt
ngào, nhưng tớ thấy mối quan hệ này chả đi
đến đâu, và sự thực đã được chứng minh
bằng việc tớ đổ hoàn toàn trước Josh. Đấy
mới là tình yêu thực sự. Jess đã bỏ câu lạc
bộ người mẫu ấy ngay sau khi anh cậu ta
bỏ. Ryan khá là nổi tiếng với đủ kiểu tin
đồn, haha".
"Tin đồn về những chuyện gì?".
"Kiểu thư Ryan được rất nhiều các cô gái

và những gã đàn ông giàu có theo đuổi. Anh
ấy khá là lạnh lùng cậu biết không, Jess đỡ
hơn, bọn con gái cứ phát điên lên vì bọn họ,
nhưng tớ chọn Jess, cậu ta còn nói chuyện
với tớ mỗi khi chúng tớ gặp nhau. Tớ cũng
khá là nổi trong cái câu lạc bộ đó, nhưng
Ryan cũng chả quan tâm".
"Thế cậu có ngạc nhiên không khi thấy anh
ấy là bạn trai của tớ?".
"Cực kỳ luôn, ý tớ là, bị sốc. Tớ lâu rồi
không gặp anh ấy, kể từ ngày anh ấy bỏ câu
lạc bộ. Anh ấy quá là nổi tiếng, anh ấy chắc
mệt rồi, haha".
"Thế còn tin đồn nào nữa không?".
"Nhiều lắm, nhưng cũng là bình thường, tớ
cũng có một đống. Tất cả mọi người ở đó
đều bị điên, cậu biết là có một thế giới điên
rồ ở trong đó mà…"
"Cậu mệt rồi đúng không? Tớ buồn lắm,
khi biết tin về cậu Lave ạ. Cậu thật là đẹp,
nhưng đừng tự hủy hoại mình vì mẹ, hay vì
Josh, hay là vì bất kỳ ai, hãy sống vì những

người yêu cậu, giống như tớ đây".
"Tớ làm cậu buồn đúng không? Billy cũng
nói cho tớ y hệt. Tớ ước gì tớ có thể ở trong
một thế giới mà chỉ có Josh, Billy và cậu, đó
sẽ là một thế giới hoàn hảo".
"Không, không hoàn hảo, bởi vì sau đó tớ
sẽ rất buồn chán vì nhớ những người
thương yêu của tớ, haha".
"Tớ chả quan tâm, haha, bởi vì tớ đang nói
về thế giới hoàn hảo của tớ cơ".
"Thế thì làm ơn…".
"Được rồi, tớ đang rất cố gắng, vì nhũng
người tớ yêu thương".
"Cảm ơn cậu".
"Cảm ơn cậu".
Billy nhấc máy, anh nói rằng Lave sẽ xuống
trung tâm vào cuối tuần, sau khi Lave chữa
xong cái gì đó đã.
Tôi xin phép gặp cô ấy vào thứ sáu, tôi có
thể nghỉ được ở spa. Billy nói anh cũng
đang định như thế. Anh hỏi mọi thứ ở tiệm

nail mới đều OK chứ.
"Phức tạp hơn em nghĩ nhiều".
"Nếu mệt quá thì chuyển qua tiệm của bạn
anh nha".
"Vâng, cảm ơn anh, em mong sớm gặp
Lave và chúng ta có thể thỉnh thoảng gặp
nhau".
"Tất nhiên rồi".
Thế là cũng đã 12 giờ đêm. Một ngày với
quá nhiều câu chuyện với đủ loại con người.
Ai cũng để lại cho tôi suy nghĩ. Trong số họ,
có những người thật khó hiểu, có những
người thật đáng thương. Tôi cho ông già
yêu quý của tôi sang một bên, không bị lẫn
vào bọn họ. Ông ấy không khó hiểu, ông ấy
không đáng thương, ông ấy giúp tôi đứng
cân bằng giữa những con người khó hiểu và
đáng thương kia.
Tôi nhớ về Helen, nhớ về sự tuyệt vọng níu
kéo và tức giận của cô ấy.
Tôi nhớ về Josh, nhớ về sự thân thiện và bất
lực của cậu ấy.

Tôi nhớ về Jess, nhớ về những câu hỏi và
ánh nhìn khó hiểu của cậu ấy, cậu ta thân
thiện với người khác mà lạnh lùng với tôi.
Tôi nhớ về Lavender, và sự hoang dại và
tình yêu của cô ấy dành cho tôi.
Tôi nhớ về Ryan, anh ấy lạnh lùng với
người khác mà ấm áp với tôi. Thậm chí tôi
còn không biết nổi cả điều đó. vẫn biết anh
không đơn giản.
Nhớ nhiều, và tiếp tục chìm vào những cơn
mơ mộng mị…
Tôi vào cái tiệm nail đó chưa được mấy
buổi, nhưng đã có những vị khách tín
nhiệm wax lông mày đầu tiên, và nhiều lên
hằng ngày vì họ giới thiệu cho nhau. Có cô
vừa mới wax lông mày tuần trước, lông
chưa kịp mọc lại đã quay lại với tôi đòi wax
tiếp để tối nay đi "party".
Tôi đông khách ra trò, có sự cạnh tranh rõ
rệt với hai bà cô Lucy và Lily vốn được coi

là wax lông mày nổi tiếng ở khu vực này.
Tôi còn có thêm một lợi thế là tiếng Anh
khá, nói chuyện và "tư vấn" trang điểm cho
họ, thậm chí còn trang điểm miễn phí cho
một số người, khách rất thích. Còn mấy bà
cô kia, có muốn nói xấu tôi cũng chẳng ra
nổi một lời vì tiếng Anh quá kém. Và thế là
tôi lại càng bị ghét, mà ghét ứ làm gì được
tôi ứ cả dám đuổi tôi đi nữa. Tôi thích!
Tôi cố gắng nói chuyện và lại gần với Ronie
càng ít càng tốt, chẳng phải vì tôi ngại gì
mấy người kia, mà vì tôi ghét, không muốn
dây dưa. Nhưng cứ càng thế thì Ronie càng
sấn sổ tới, bất chấp cả sự bất lực níu kéo
lườm nguýt của bà "mẹ vợ tương lai" và
"đồng bọn". Thi thoảng họ lại tụm năm
tụm ba nói này nói nọ, chẳng biết nói gì. Tôi
để ý có Tài và chị Thủy không cùng hội, họ
luôn tách riêng ra. Có vẻ chị Thủy cũng
thuộc dạng "bị đì" giống như tôi, nên chị ấy
cũng ghét, chỉ là không chống đối chủ ra
mặt sợ bị đuổi mà thôi.

"Chị" Tài lại sang, cứ nhảy tưng tưng giữa
tiệm. Mà có lẽ mới được nghe tin "con nhỏ
cộng sản đang nằm vùng" nên càng được
thể quậy phá ăn nói mát mẻ. Ngồi giữa tiệm
mà chị cứ oang oang: "Chài ơi, đuổi sớm đi
thôi!" "Sao có cái loại tóc rễ tre nhin ghê
thế nhỉ?" Tức thật đấy, vì tóc tôi thẳng
mượt như sunsilk là thế mà cứ ngồi chê. Tôi
thấy Tài "anh" còn phải lên liếng: "Chài ơi,
mày xem lại tóc mày đê, đẹp hơn ai mà cứ
chê vậy". Thế tôi mới để ý, tóc của chị trông
như cái chổi xể tuy đã cố vuốt keo cho nó
bớt xù nhưng đảm bảo phải vài con quạ
đang làm ổ bên trong. Thế rồi, Tài ngồi ca
vọng cổ, toàn cố ý có những câu chọc ngoáy
tôi. Tôi không hiểu vì sao "chị" ghen ghét
tôi kinh khủng như vậy, không biết có phải
vì chị muốn nịnh chủ hay vì chị yêu Ronie
nữa.
Lúc tôi không có khách, ngồi lắng nghe
những lời trêu chọc của "chị" Tài, tự nhiên

nảy ra ý định làm gì đó cho bõ ghét. Tôi để
ý Tài hay đi đi lại lại và hay ngồi cái ghế ở
gần bàn cuối cùng, quay mông ra đằng
trước phía tôi hay wax lông mày. Tôi thủ
sẵn một chai thuốc đánh móng tay đỏ lòm
và một tờ giấy, tôi còn xé cho nó giống như
cái đuôi. Y như rằng, sau khi làm xong
khách tiệm bên kia chị lại quay lại tiếp tục
ca vọng cổ. Nhìn chị từ xa là tôi đã đổ cả lọ
thuốc ra tờ giấy. Chị lại gần, quay người
chuẩn bị ngồi, tôi để tờ giấy lên trên cái ghế
thật nhanh mà chị không biết. Chị ngồi bẹt
một phát lên, chị lại ca. Tôi sung sướng đến
bần bật cả người. Chị Thủy nhìn thấy mà
phải lao vào cái phòng kho nhỏ để ôm
miệng cười. Và hệ quả là thế này. Lúc chị
Tài đứng lên, cái tờ giấy dính trên cái quần
Levis siêu đẹp của chị, chị đi đã thế hay
ngoáy mông, tờ giấy lủng lẳng như cái đuôi,
đi được nửa tiệm thì cái đuôi rơi xuống để
lộ cả bộ mông đỏ choẹt, trông như là… bị…
ấy… Cả tiệm phải ngoái lại nhìn, khách lăn

ra kêu lên: "Oh, shit" tán loạn. Có hai đứa
trẻ con đang chờ mẹ sơn móng lao tới cứ
chúi mặt vào ngó. Chị Tài ngơ ngác, chả
hiểu mọi người cười cái gì. Gần ra khỏi
tiệm, một bà khách tốt bụng chỉ: "Này nhìn
xuống mông mày đi này". Chị nhìn thấy ré
lên, chạy như điên về phía bên kia tiệm để
tìm cách "xử lý". Mọi người trong tiệm
quay lại nhìn tôi, như kiểu đích thị tôi là thủ
phạm. Tôi chả sợ, tôi sẽ nói rằng là do tôi sơ
ý để đổ lọ sơn ra tờ giấy và anh ta ngồi lên,
ai bảo không để ý. Tôi cứ điềm nhiên đứng
wax lông mày tiếp. Cô khách của tôi hỏi,
kiểu thì thầm: "Mày làm đúng không? Mày
xấu tính nhá". Tôi nháy mắt. Ronie lớn
tiếng: "Thôi rùi, phen này đi đẹp cái quần
rủi, ha ha". Tiếng cô Lucy: "Ronie có xui
không thế hử". Trước khi chị Tài về, chị
sang bên tiệm tôi mắng oang oang: "Hỏng
cha cái quần của lui rồi, mua gần trăm đồng
đó, có ngày tôi giết nghe chưa, nghe chưa?".
Tài "anh" lại chen vào: "Trời, có trăm

đồng cái quần mà đòi giết người ta".
"Nè, anh im đi nha, anh bênh ghẹ hả?
Ronie, Ronie, Ronie, Ronie đâu, ra đây ra
đây".
Ronie cũng đang chuẩn bị về, hỏi vọng ra:
"Cái gì?".
"Tui giết con ghẹ của anh đấy".
Tôi lại phì cười, đến khổ. Muốn giết tôi,
chửi tôi thì cứ nói thẳng vào mặt tôi, cứ đá
chỗ này chỗ kia, đến chết cười.
Rồi Tài ngoáy mông ra về. Trời cũng hơi
lạnh, anh ta mặc có một cái áo dài tay. Còn
cái áo khoác, đang… quấn quanh mông,
người co ro, chả biết tả sao cho hết buồn
cười. Tôi thấy sảng khoái đã đời, xấu tính tí,
nhưng thích thật!
Tôi lại về với chị Thủy. Chị ấy bảo hình như
nghe trộm được tiệm nail này sắp đóng cửa
vì chủ sắp đòi lại mặt bằng. Lucy đang
cuống quít nịnh nọt chạy chọt, mà tiếng
Anh cũng hơi kém nên khó làm việc. Chị ấy

luôn miệng nhắc tôi cẩn thận với những
người ở đây. Kể thì tôi "chơi" Tài vậy cũng
vui và bõ ghét vì cái thói đanh đá, khinh
người của anh ta, nhưng cũng là người ghê
gớm, họ làm gì mình không biết được đâu.
"Mà chị nói em nghe nha, Tài mê Ronie lắm
đó, bữa trước ghen cả với Helen nhưng sau
đó thôi vì Helen là con chủ, nhưng với em là
nó không có tha đâu nghen, nó ghen em
đó".
"À thảo nào".
Nhưng tôi cũng chả sợ, tôi đâu có thể làm ở
đây lâu dài, tôi cũng sắp về Việt Nam rồi,
mà có khi chuyển tiệm đi nơi khác ngay
tuần sau í chứ.
Sau bao lo lắng hoài nghi thắc mắc cuối
cùng thì tối nay Ryan của tôi cũng hứa đến
thăm tôi, còn sẽ đưa tôi đi đâu đó.
Có nên hỏi và kể chuyện của Garbriel
không nhỉ? Có nên hỏi hết thắc mắc với anh
không nhỉ? Hay là cứ… để thế đi, như lời
ông già của tôi khuyên?

Phần 43
Anh đến đảo bằng chiếc xe chở tôi lần đầu
tiên dạo nọ. Nhìn thấy chiếc xe tôi lại nhớ ra
cái lần đầu tiên tôi bước chân lên cái xe đó,
trời bão bùng mưa tuyết và vô cùng lạnh
lẽo. Nhưng hôm nay đã ấm áp hơn nhiều
rồi. Trời chạng vạng, tôi chợt sốt ruột vì
bức tranh vẫn dở dang của mình.
Ryan nói anh có một người bạn muốn giới
thiệu cho tôi. Đó là một họa sĩ, nhưng nghề
nghiệp chính của người đó là trang trí nội
thất. Hôm nay người bạn ấy có mời Ryan và
tôi ăn tối. Tôi rất vui vẻ đi theo anh, và có
hỏi tại sao Ryan chẳng bao giờ nhắc tới
người bạn này nhỉ? Ryan nói cũng lâu rồi
họ không gặp nhau. Anh họa sĩ này có cái
tên rất lạ là Juicy, tôi không rõ là tên thật
hay là nghệ danh nữa. Vì tôi nghĩ là họa sĩ
thì rất hay có nghệ danh.

Trên đường đi, Ryan hỏi tôi đã gặp
Garbriel như thế nào, chúng tôi đã nói
những gì. Tôi thấy Ryan mệt mỏi, tôi nhìn
anh thật đáng thương. Tôi nghĩ tới việc
Ryan đang phải cố gồng mình "trying
hard" để duy trì mối quan hệ này với tôi
như mọi người đang nói và bỗng nhiên có
sự lo sợ nếu tôi sẽ làm gì đó. nói gì đó thì tôi
sẽ xé toạc một sự thật nào dấy, và có thể tôi
sẽ mất anh. Nếu đang tốt đẹp thế này. tại
sao không thể để cho nó tốt đẹp đi? Thế là
tôi quyết dừng lại những thắc mắc của
mình.
Tôi nói với Ryan:
"Em không biết mối quan hệ của anh với
Garbriel. Em không biết có phải cô ấy đang
muốn nói điều gì với em không, thậm chí
rằng đúng là có điều gì đó đang xảy ra, em
cũng không cần phải biết. Anh đang làm em
hạnh phúc, thế là đủ".

Ryan cười, rất nhẹ nhàng, anh đưa tay nắm
lấy tay tôi ấm áp "Lại đây lại đây nào". Tôi
lại gần anh, anh bảo nhắm mắt lại đi, anh
hôn nhẹ lên mắt tôi rồi lại vuốt tóc hít hít
bên tai. "Ôi đôi mắt đau đớn của anh", anh
thì thầm. Tôi mỉm cười rồi nằm nghiêng
người, chúi đầu vào lòng anh rồi nhắm mắt.
Anh vẫn lái xe, còn tôi nằm nghỉ.
"Nghỉ đi, anh sẽ gọi em dậy khi chúng ta tới
đó".
"OK"
Tôi cũng mệt mỏi, tôi tự cho mình một
khoảng bình yên bên anh thay vì sẽ ngồi nói
líu lo. Càng nghĩ, tôi càng thấy tâm đắc với
những gì mình vừa nói. Ryan quá tốt với tôi
anh thực sự là một người "đàn ông trong
mơ". không chỉ với tôi mà với rất nhiều
người phụ nữ ngoài kia. Tôi nghĩ rằng tất
cả bọn họ đều đang ghen tị. Anh cho tôi
những giây phút lãng mạn, ấm áp, quan
tâm, sẻ chia, những nụ hôn rất ngọt ngào,

và nữa… một điều tôi chợt nghĩ tới, anh
không có những hành động quá xa, anh
không đòi hỏi hay lạm dụng thân thể với tôi.
Có thể điều này là hơi kỳ lạ giữa cái thế giới
hiện đại này, nơi mà chỉ một câu "đề nghị"
cũng có thể lên giường được với nhau, và
với một người đàn ông đẹp như vậy, kể cả
anh ấy không có ý thì đối tượng của anh ta
cũng… khó chịu nổi.
Nhưng với một cô gái châu Á và còn non
nớt kinh nghiệm như tôi thì tôi coi đó là một
điều gì đó "tử tế", thật chẳng biết có là dở
hơi không nữa. Nhưng quả thật, tôi thấy
anh chưa bao giờ lấn quá xa và đòi hỏi tôi
chuyện đó. Nếu anh có đòi, tôi cũng chưa
biết mình có thích làm "cô gái ngoan" hay
không nữa. Thế là tốt hay không tốt, có
phải anh đang "tử tế" với tôi hay tôi chưa
đủ sức quyến rũ với anh nhỉ? Nghĩ tới đây
tôi bật cười.
"Tại sao em lại cười?"

"À không có gì, đang nghĩ về một chuyện
em làm ở tiệm nail ngày hôm nay".
"Thật à? Em đã làm gì?"
"À về một anh chàng gay, anh ta làm em
phát điên nên em làm vài việc "bẩn thỉu"
với anh ta".
"Ôi Chúa ơi, em đã làm gì?"
"Em chỉ đổ nước sơn đỏ lên giấy và để dưới
mông anh ta thôi, và anh ta ngồi lên, thế
thôi".
Ryan cười phá lên: "Ôi không, kinh khủng
quá, em hư quá!"
"Vâng em kinh khủng thật, nhưng anh ta
cũng là một thằng đàn ông xấu, ý em là, một
mụ đàn bà, ha ha".
"Em ghét người gay à?"
"Không, em không, em yêu quý họ, một vài
khách hàng của em là gay và họ đều yêu
quý em. Họ thực sự là những con người rất
tài năng nhưng anh chàng này thì không
chấp nhận được".
"Ừ anh đoán họ đều yêu quý em, em đẹp

mà".
"Hihi"
Đúng vậy, có một sự thật rằng những người
đồng tính, bất kể là nam hay nữ khi tới làm
khách hàng của tôi, họ đều rất yêu mến tôi
đặc biệt, đều khen tôi xinh xắn và thân
thiện. Tôi cũng rất quý mến họ, và quả thực
họ đều là những người rất giỏi, tài năng và
thông minh. Chỉ là cái "chị" Tài kia thì quá
lắm, có điều chị ấy cũng là một thợ giỏi nên
được chủ rất cưng chiều. Thôi thông cảm,
đời có người này người kia, dù sao chị ta
cũng ghen, yêu mà, thôi, không chấp!
Điện thoại tôi reo inh ỏi, lại phải nhấc xem.
Ôi Ronie, tôi nhìn thấy đã khó chịu vô cùng,
không thèm nghe, tắt luôn. Ryan hỏi tại sao
tôi không nhấc điện thoại, tôi bảo tôi không
thích nghe.
"Vẫn là người đàn ông làm phiền em trước
đây đúng không? Để anh nghe cho".

"Không không, OK mà".
"Vì sao? Hay là đây là Billy?"
"Không, là một người trên đảo mà anh
không biết mà".
Tôi thấy Ryan rất khó chịu, tôi chẳng biết
nói gì hơn nữa, tắt luôn cái điện thoại và
nằm nhắm mắt tiếp.
Căn hộ của Juicy nằm trên tầng năm của
một khu phố gần Central Park, phố sáu
mấy gì đó. Cửa sơn màu trắng nâu, rất
phong cách, nhìn đã biết là căn phòng của
một người hoạt động trong lĩnh vực nghệ
thuật. Juicy mở cửa, một người đàn ông
cũng còn trẻ, chắc cùng lắm là 40, hơi hói
đầu, da trắng bóc và mắt rất xanh. Căn hộ
rất lịch sự và sang trọng, bài trí gam màu
nâu ấm áp, cũng có một cái piano nhỏ, một
cái tivi màn hình phẳng rất to, có mấy bình
hoa nhỏ đủ màu sắc, bộ sa lông màu nâu
giống tường nhà, và tranh treo trên tường,
chắc chắn là của chủ nhà. Tranh vẽ chủ yếu

là chân dung nude, đàn ông và đàn bà, nhìn
trần trụi tới rùng mình nhưng phải công
nhận là đẹp. Tôi cứ đứng há hốc mồm nhìn
khiến cả Ryan và Juicy phì cười.
"Trông chúng thế nào?"
"Là của ông vẽ đúng không?".
"Ừ em thích chúng không?"
"Không, tôi không thích".
Thoáng lặng yên.
"… Tôi yêu chúng"
"À tôi thấy rồi, tôi đã nghe kể về em, Ryan
đã kể qua email cho tôi và tôi quyết định
phải gặp en ngày hôm nay. Anh ấy nói em
rất đặc biệt, bây giờ tôi thấy rồi".
"Tôi cũng yêu hội hoạ, tôi rất yêu tranh".
"Oh tôi thấy rồi, tôi sẽ cho em xem phòng
vẽ của tôi sau bữa tối".
Bữa tối của chúng tôi có vài món ăn khá lạ,
tất nhiên có bơ và bánh mì, có pizza, có thịt
hun khói, gà tây và gì nữa tôi chả nhớ. Tôi
rất đói và nhìn thấy rất ngon.
Tôi phụ ông ấy dọn ra bàn và hát lẩm nhẩm

một mình.
Tôi thấy Juicy đứng ngẩn ra nhìn tôi lúc tôi
xếp bàn, tự nhủ tự hào thầm trong bụng và
hơi ra vẻ điệu một chút. (Tự hỏi không biết
ông í có định xin tôi làm người mẫu không
nhỉ, thế thì… hơi sợ đấy, hi hi!)
Chúng tôi ngồi ăn, tôi đói ơi là đói, nhưng
vẫn phải từ tốn. Tôi dễ ăn nên món gì tôi
cũng nếm thử, tôi khen Juicy thật khéo tay.
Ông ấy nói đâu có, là vác từ siêu thị về cả.
"Thế hai người gặp nhau thế nào? Tôi phải
công nhận với Ryan là, cô ấy có nét hay
lắm, tôi thích đôi môi dày và đôi mắt to, mái
tóc thẳng, dễ thương làm sao. Em là người
Việt Nam đúng không?"
"Cảm ơn ông, nhưng tôi không được coi là
đẹp ở Việt Nam".
"Ôi tại sao? Nhưng cũng bình thường thôi,
tôi nhìn em bằng con mắt của một người
phương Tây, và bằng mắt của một người
nghệ sĩ, chứ không phải là mắt của một

người Việt Nam. Tôi nghĩ rằng em rất
thông minh".
"Ôi cảm ơn, cảm ơn ông, ông làm cho mũi
của tôi nổ tung vì những lời khen ấy rồi".
"Haha, này Ryan, cô ấy rất vui tính nữa
nhé, làm sao mà cậu có thể tìm được một cô
gái như thế này nhỉ?"
"Ồ, cô ấy có một đôi mắt gây đau đớn. Ngày
chúng tôi gặp nhau, cô ấy làm trái tim tôi
tan chảy vì những tia lửa điện bắn ra lừ đôi
mắt ấy, anh có nhận thấy không hả Juicy?"
"Ừ tôi cũng thấy thế. Em có thể nhìn tôi
như lúc em nhìn Ryan được không?"
"Không, làm sao cô ấy làm thế được".
Haha, và chúng tôi cùng cười. Tôi thích
nghe những câu chuyện của Juicy về những
bức tranh, về các kiểu trang trí phối màu.
Ông ấy rất có khiếu hài hước, tôi và Juicy
trêu nhau cả buổi tối. Tôi cũng làm cho
Juicy ngạc nhiên bởi một số suy nghĩ táo
bạo, khi ông ấy nói nhiều chuyện cũng có vẻ
hơi "bậy", nhưng tôi đều gật gù và "đỡ"

được. Tôi cũng nói một vài sở thích đặc biệt
của mình cũng như đồng cảm và hiểu được
một số thứ ông ấy muốn chia sẻ. Tôi cảm
thấy Ryan rất tự hào về tôi, còn Juicy gật
gù suốt.
Ăn xong, tôi bảo sẽ rửa đĩa cho, Juicy xua
vội và nói để đó ông ta sẽ làm. Juicy dẫn tôi
và Ryan vào trong một căn phòng nhỏ là
nơi để ông ta sáng tác. La liệt màu vẽ và
những bức tranh mới hoàn thành còn để
khắp nơi.
Juicy chỉ cho tôi xem một đống tạp chí thời
trang còn bị bắn cả màu trong góc phòng.
"Hey, Ryan chưa bao giờ cho em xem à? "
Tôi cầm lên, đủ loại tạp chí thời trang, nhớ
loáng thoáng có Comos, Metropolitan gì gì
đó. "Để tôi cho em xem", Juicy giở cho tôi
xem, hình như trong tất cả đám tạp chí đó
đều có ảnh của Ryan. Đẹp đến sững sờ, tôi
phải thốt lên, có cả những bức ảnh bán thân
mà tôi còn chưa bao giờ… được nhìn thấy

như vậy ngoài đời. Tôi nhìn Ryan, anh ấy
cười, xua đi, "lâu rồi mà". Tôi ngồi bệt
xuống, xem say mê, anh cũng quỳ xuống và
ôm tôi, hôn lên tóc:
"Trông anh hoành tráng nhỉ. đúng không?"
"Bây giờ vẫn mà".
"Ryan rất nổi tiếng đấy em biết không, anh
ấy đã có thể là một ngôi sao".
"Tại sao anh lại bỏ?".
"Vì anh còn nhiều việc để làm hơn!"
"Trong này có Jess không?".
"Có thể, anh không chắc, cũng lâu rồi".
Đấy là phút giây tôi thấy tự hào về Ryan tới
nghẹt thở.
Ngắm những bức ảnh mà tôi không tin rằng
đó là người đang ngồi ngay cạnh mình. Và
tôi thật ngư ngốc, tôi không dám xin một tờ
về cho mình, hay là tôi đã quá xúc động mà
không nhớ ra nữa.
"Tôi xin lỗi, nhưng hai người đã ngủ với
nhau chưa?" Juicy bất ngờ hỏi.
"Gì cơ, sao tự nhiên anh lại đi hỏi thế? "

Ryan ngẩng mặt lên hơi nhăn nhó.
"Thì cứ nhìn vào những bức ảnh này xem,
đến tôi còn thêm ngủ với anh ta nữa là,
haha".
"Tôi chưa, nhưng tôi sẽ". Tôi trả lời, cười
rinh rích.
"Ah, bắt được ý cô nàng rồi nhé, haha".
Cuối cùng, Juicy nói, ông ta có một bức
tranh đẹp nhất và đặc biệt nhất, treo trong
phòng ngủ, hỏi tôi có muốn xem hay
không?".
"Tất nhiên là có rồi".
Juicy dẫn tôi vào phòng ngủ, trong đó cũng
có một cái tivi màn hình phẳng to, một lọ
hoa nhỏ xíu, ga rải giường màu nâu. Treo
phía trên tivi là một bức tranh khá to. Bức
tranh khỏa thân của một người đàn ông rất
đẹp, đang ngồi suy tư, tay chống lên cằm,
đôi môi nhỏ và đỏ trông mỏng manh, mái
tóc dài và hơi rủ, có mái tóc mai…
"Cô có nhận ra người đàn ông của mình
không?"

Tôi không phủ nhận và không thốt lên được
lời nào, vì đó chính là Ryan. "Ôi Chúa ơi,
đấy là anh đấy hả Ryan?" "Ừ, nhưng cũng
lâu rồi". "Đẹp quá?" "Ừ, đây là bức tranh
đẹp nhất". Đẹp quá, đẹp tới mức tôi thốt lên
mà như trong lời nói có ứ nước mắt vì xúc
động.
Trong phút giây ấy, tôi thấy mình quá nhỏ
bé so với Ryan. Tôi thấy hình như bao lâu
qua mọi chuyện xảy ra vẫn như là một giấc
mơ kỳ bí nào đó. Tôi không thể nào thức
dậy được và tôi không muốn thức dậy,
nhưng cũng là lúc tôi có một cảm nhận, giấc
mơ này đẹp quá, nó sẽ kéo dài bao lâu nữa
đây?
"Tôi thật sự hiểu vì sao Ryan lại lựa chọn
một cô gái như em. Em có biết em NGÂY
THƠ thế nào không? Rất trong sáng, đáng
yêu, đẹp, và thông minh. Tôi hy vọng một cô
gái như em sẽ hạnh phúc, em xứng đáng
được hạnh phúc, và tôi hy vọng Ryan sẽ có

khoảng thời gian hạnh phúc bên em, thật
vui vì hai người là một đôi".
Tôi lại giật mình với từ "glad" "vui", thật
kỳ lạ, tôi vẫn chưa hiểu vì sao mọi người rất
hay dùng từ đó để miêu tả suy nghĩ của họ
với mối quan hệ của chúng tôi.
Ryan ngồi xuống cái ghế xoay trong phòng
ngủ của Juicy, xoay xoay và ngắm bức
tranh như thể anh đang nhớ lại khi mình
đang làm người mẫu cho bức tranh đó.
"Cảm ơn ông, gần đây, tôi đã gặp nhiều
người tốt người xấu, có một vài yêu quý tôi,
một vài căm ghét tôi. Cảm ơn ông vì đã nói
những điều ngọt ngào cho dù đây chỉ là lán
đầu tiên chúng ta gặp nhau, ông làm cuộc
đời của tôi tươi sáng".
"Ha ha, em đang có một cuộc sống tươi
sáng mà".
Cả Ryan và Juicy cùng cười.
Trước khi về, tự nhiên Juicy nắm tay tôi.
"Em rất đặc biệt, chưa bao giờ tôi thấy
Ryan vui như thế này, làm ơn tặng tôi nụ

cười khi chúng ta gặp thau lần sau được
không?"
"Tất nhiên rồi, lúc nào tôi cũng cười".
10 rưỡi, chúng tôi ra về. Ryan có vẻ rất vui
và thoải mái, tôi hy vọng hôm nay tôi đã
làm cho anh vui. Tôi muốn anh có cảm giác
an toàn rằng tôi đang không suy nghĩ nhiều,
tôi sẽ không soi mói, và rằng tôi đã rất "dễ
thương" với người bạn của anh. Tôi nói
Juicy quả là một người tài năng, thân thiện.
"Ừ ông ấy thích em rồi Kin ơi, sự thật là,
ông ấy rất là tài năng, và rất là GIÀU CÓ,
haha".
"Ông ấy vẽ anh khi nào vậy? Anh ngồi đấy
làm mẫu à?".
"Ngồi làm mẫu, gần tháng giời, em có tin
được không?"
"Hàng ngày á?".
"Không hàng ngày, anh không nhớ. Toàn
thân anh tê đi, nhưng khi nhìn thấy bức
tranh thì anh sốc thật, rất xứng đáng, và tất
nhiên ông ta phải trả tiền anh ngồi làm mẫu

rồi".
"Ôi haha, thế nên anh mới kiên nhẫn được
như thế đúng không?".
"Này…" Tôi ngập ngừng.
"Anh không muốn làm chuyện đó với em
hay sao?".
Ryan mở to mắt và nhìn về tôi trước câu hỏi
"dã man" như vậy.
"Trước đây em đã thử chưa?"
"Chưa, em nói với anh là em chưa bao giờ
có bạn trai còn gì".
"Là vì em tò mò hay vì em nhìn thấy anh
sexy?"
"Cả hai".
"Thế bây giờ em muốn làm không?"
Phần 44
I could lose my heart tonight
If you don t turn and walk away
Cause the way I feel I might
Lose control and let you stay

Cause I could take you in my arms
And never let you go
Câu hỏi của Ryan khiến tôi nhìn anh đờ
đẫn một lúc. Nó khiến trong lòng tôi nhói
lên và nổi da gà. Vì sao thế? Tôi có thể hỏi
anh một câu hỏi "bạo dạn" như vậy cơ mà,
nhưng khi nhận được câu trả lời là một câu
hỏi khác, tôi lại thấy run rẩy, vì tôi sợ? Tôi
chưa sẵn sàng?
Đó là lúc tôi thực sự đang nghĩ về sex, về
romance và sự đau đớn, nếu tôi thử… nếu
tôi gật đầu và quyết tâm…
"Nếu em nói đồng ý, anh sẽ làm chứ?"
"Chẳng thằng đàn ông nào trên thế gian
này lại từ chối cả?"
"Sao vậy? Em sợ à?"
"Nhưng nếu như em không hỏi anh thế, có
bao giờ anh hỏi em lại như vậy không?".
"Em đang chờ điều này à?"
"Vâng, em đang chờ".
"Đấy là vì sao anh đã không hỏi em như

vậy, anh muốn để dành lại điều gì đó đặc
biệt cho trái tim mình".
"Điều gì đó đặc biệt? Em phải công nhận
rằng anh là người đàn ông đẹp trai nhất
trên trần đời này mà em từng gặp, phụ nữ
có khi phải trả tiền để được làm tình với
anh. Làm sao anh có thể tự kiềm chế mình
bằng cách "để dành lại điều gì đó đặc
biệt?".
"Điều gì khiến em nghĩ thế? Anh chỉ làm
tình với những người phụ nữ anh thích mà
thôi. Em nói rằng em chưa bao giờ làm
chuyện đó, trinh tiết có quan trọng với em
không?"
"OK, đó chẳng phải là một vấn đề lớn, đằng
nào mà em chả phải làm chuyện đó".
Im lặng, một nụ cười nhẹ.
"Này…"
"Anh đang giữ trinh tiết cho em hay sao?".
"Anh đang giữ lại linh hồn của em".
Đây là lúc tôi lại thấy anh lạnh lùng và khó

hiểu một cách kỳ lạ. Anh cho tôi cái cảm
giác khiến tôi không dám lấn tới nữa, không
dám hỏi nữa. Tôi cũng tự vấn lương tâm
mình, tôi hỏi anh như vậy, vì bao thắc mắc
bấy lâu nay, hay vì tôi thực sự thèm muốn
chuyện đó? Tôi không có câu trả lời cho
cảm giác lúc đó.
Anh lái xe, và tôi im lặng. Anh nhìn sang
xem tôi có phải "dỗi" hay không.
"Này…"Làm chuyện đó nhé".
"Bây giờ ư?".
Lòng tôi lại nổi bão tố vì lời đề nghị của
anh. Tôi nghĩ anh đã cho tôi thái độ hợp lý,
và thú thật là trong một chừng mực nào
đấy, tôi đã len lén thở phào nhẹ nhõm vì
anh đã "từ chối" một cách thật "cao cả".
Nhưng giờ… sao anh lại hỏi thế.
"Ừ, bây giờ".
"Ở đâu?".
"Ở nhà anh".
"Nhà anh ở đâu?".
"Ở bên Queens, đi hết khoảng 45 phút từ

đảo". Tôi nóng cả mặt. Cuống quít, lo sợ,
đấu tranh dữ dội trong lòng xem mình sẽ
làm gì đây. Tôi đang sợ quá nhiều thứ. Tôi
sợ mình chưa sẵn sàng, chưa đúng lúc, sợ
đau đớn, nhưng hơn cả, thật xấu hổ, tôi
sợ… về muộn sẽ bị bố mẹ mắng. Lúc đó
cũng phải 11 giờ kém. Tôi về nhà anh cũng
phải 12 giờ, vậy thì tôi sẽ qua đêm ở nhà
một người đàn ông hay sao? Lo nghĩ đó, đủ
để thấy tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ con.
Nhưng tôi quyết định, ít nhất tôi cũng phải
biết nhà anh ở đâu.
"Đi về nhà anh đi".
Anh cười, "nào", anh lôi tôi lại và bảo tôi
tựa lên vai anh. "Em yêu, nhắm mắt lại đi".
Và tôi nhắm mắt, lòng ngổn ngang nhưng
hồi hộp. Tôi khẽ hít thở, tôi thích cái mùi
nồng nồng rất đàn ông của anh. Ôi cái kiểu
tình yêu thật nhẹ nhàng.
Tôi bật điện thoại. Đầu tiên tôi gọi cho
Hạnh nói rằng bây giờ tôi sẽ sang nhà một

người bạn ngủ và nếu bố mẹ tôi có gọi cho
Hạnh thì nói rằng tôi đang ở nhà Hạnh. Sau
đó, tôi gọi về nhà và nói với bố mẹ rằng tối
nay tôi sẽ ở nhà Hạnh. Mẹ tôi rất cáu, vì mẹ
rất ghét tôi đi ngủ ở nhà người khác, mẹ gọi
đó là "ngủ lang". Có lẽ con gái mẹ đang đi
ngủ lang thật. Nhưng tôi bảo đang ở nhà
Hạnh rồi, về bây giờ thì ngại quá, lại muộn.
Gọi xong, tôi chỉ thấy lo lắng hơn mà thôi.
Tôi thấy có hai voice messages ở trong
phone, nhưng tôi không có tâm trạng để
nghe.
12 giờ kém, đã đến nơi.
"Chúng ta đến nơi rồi".
Tôi ngẩng mặt lên, một con phố nhỏ với
những dãy nhà thấp tầng có bậc thang, kiểu
đặc trưng của Queens. Tôi không rõ đó là
phố gì, tóm lại là không xác định được vị trí
của nơi tôi đang có mặt.
Xuống xe, dò tìm chìa khóa, anh nắm tay tôi
đi lên vài bậc thang rồi mở cửa vào bên
trong. Căn hộ của anh trên tầng hai, có ánh

đèn dịu nhẹ, không khí yên ắng đến nghẹt
thở, tôi thấy hơi rùng mình vì lạnh.
Căn hộ của Ryan có tới hai phòng ngủ và
một phòng khách, rất lịch sự và sang trọng,
gợi nhớ đến căn hộ của ông luật sư thuở nào
mặc dù có bừa bộn hơn đôi chút. Tôi ồ lên
khi thấy cả một chiếc piano nhỏ trong
phòng, tôi thầm tự hào về Ryan tài hoa của
mình. Ở đây cứ như ai cũng có một chiếc
piano trong nhà. Trên tường có rất nhiều
tranh, và guitar, la liệt đàn guitar, đúng sở
thích của Ryan. Tôi đứng tần ngần trước
mấy bức ảnh trên cái tivi Sharp của anh,
bức ảnh Ryan chụp tốt nghiệp, bức ảnh cả
gia đình với người mẹ đặc sệt châu Á nhìn
rất hay. Ryan giống bố nhiều hơn là Jess.
Jess rất giống mẹ, nên cậu ta có nhiều nét A
hơn. Và một cái ảnh chụp ba anh em của
Ryan, cô em gái cười rất tươi, nhìn rất hay
nhưng bé quá. Tôi không rõ cô ấy giống ông
anh trai nào hơn, đặc biệt tóc em gái Ryan

rất đen, mắt cũng đen hơn hẳn, có lẽ mang
dáng vẻ châu Á nhất nhà. Tôi thấy cô bé đó
có nét gì giống tôi.
"Đấy là em gái của anh". Anh nói lúc tôi
cầm bức ảnh ba anh em lên.
"Em ấy xinh quá?".
"Thiên thần của anh đấy".
Tôi thầm ghen tị. Cô gái này có hai ông anh
trai quá đẹp và được yêu mến như vậy, thật
may mắn hiếm có.
"Anh ở đây một mình à?".
"Hầu như là như vậy, nhưng Jess cũng ở
với anh khi nào cậu ấy về đây, đôi lúc cả
Michelle, em gái nhỏ của anh nữa".
"Cậu ấy đang ở thành phố à? Cậu ấy bây
giờ đang ở đâu?".
"Có thể nó đang ngủ ở trong phòng kia
kìa". Ryan nói và chỉ về phía một căn
phòng ngủ.
"Gì cơ?"
Tôi giật cả mình. Tôi đang đinh ninh rằng
mình ở trong căn hộ này với Ryan, nên vừa

nói và hỏi rất to, líu lô chứ. Ngại quá, tôi
thực sự không muốn có người thứ ba biết
mình đang đi làm một việc "tội lỗi".
Ryan thấy phản ứng của tôi và phì cười.
"Đừng lo, đấy không phải là chuyện của
cậu ấy mà".
Quả thật tôi còn không dám hé mồm ra nói
nữa, như thể sợ Jess sẽ tỉnh giấc và bước
chân ra khỏi phòng nhìn tôi chằm chằm và
nghĩ, "Giờ này cô ta đang làm gì ở đây thế
nhỉ? Eo ôi?" Tôi rùng cả mình.
Ryan chỉ cho tôi xem những bức tranh trên
tường, anh nói cô em gái của mình vẽ đấy.
Tôi ngạc nhiên vì những bức tranh rất đẹp,
phong cách vẽ cũng giống y như tôi vẽ hoa
lá và cây cảnh, rất hồn nhiên và trong sáng.
Tôi quên mất mình phải "im lặng" và thốt
lên: "Ôi Chúa ơi em cũng thích vẽ y như
vậy, em và em gái anh có nhiều thứ giống
nhau quá?".
"Anh biết mà". Anh thì thầm.

"Em đoán em gái anh biết chơi piano".
"Ư đàn của em ấy đấy"."À đàn thì em thua,
nhưng em sẽ học".
Tôi tha thẩn đi quanh phòng anh, ngắm từ
tập tạp chí toàn hình ảnh về cái loại thuyền
bè, cho tới hẳn một cái đĩa treo tường có
hình ngọn hải đăng, sờ soạng các loại đàn,
nhìn từng bức tranh, ngắm từng cái ảnh,
vừa mang dáng vẻ của một kẻ tò mò, vừa
trân trọng, lại vừa giống… nhân viên điều
tra. Anh ngồi nhìn tôi và "thuyết minh"
những gì tôi sờ tới như một nhân viên du
lịch. Tôi thấy anh ngắm tôi khi tôi đang
đóng vai trò của một kẻ tò mò. Lúc đó,
trong đầu tôi có một ý nghĩ rất mãnh liệt,
đó là phải hoàn thành xong sớm bức tranh
ngọn hải đăng, để "cạnh tranh" với cô em
gái, và bức tranh ấy sẽ phải được treo trong
căn phòng này như thế kia.
Tôi đứng dò dẫm hơi nhiều, có lẽ không

ngoài mục đích "câu giờ". Tôi sợ mình sẽ
phải bước chân vào căn phòng ngủ kia và
làm kẻ "lãng mạn". Hơn nữa, trong lòng tôi
không thoải mái và rất bất an khi biết Jess
đang ở ngay phòng ngủ phía bên kia. Tôi lo
sợ sẽ mất điều gì đó tốt đẹp nếu tôi thực sự
tiến tới. Cảm giác y hệt ca khúc "I could fall
in love with you" của Selena. Tiến thoái
lưỡng nan, thật khó xử, thế rồi tôi quay lại
nhìn anh và… bất ngờ phì cười, thật to…

Hai cái voice messages, một cái của Ronie.
Một cái của chị Thủy, là tôi nghe về sau
này. Ronie để cho tôi lời nhắn, anh ta rất
mệt mỏi và thương nhớ tôi, anh ta cũng xin
lỗi nếu gia đình của Helen đã đối xử với tôi
không tốt. Mở đầu cái message của Ronie,
anh ta nói:
"Sao em dập máy anh hoài vậy, xin em

đừng chạy trốn anh, anh khổ sở lắm!" Còn
chị Thủy, chị ấy nói muốn gọi cho tôi hỏi có
tí việc. Chị ấy có nói một câu: "Em à, đi lại
với Ronie " thôi nha, phức tạp quá, Helen
nó vừa tới tiệm gào khóc đó". Tôi thở dài
thườn thượt.
Check mail, mấy người bạn của tôi vần viết
email hỏi: "Dạo này cậu với anh chàng
Ronie đẹp trai vẫn ổn chứ hả?" Một người
bạn khác thì "tiết lộ": "Kin có người yêu
rồi nhá, ở nhà đang đồn ầm lên này, biết
rồi, thích nhá, có còn ý định về Việt Nam
nữa không đấy?" Và tôi trả lời: "Bình
thường thôi, bọn tớ vẫn gặp nhau". Ở Việt
Nam, các bạn chỉ biết tới Ronie mà thôi, và
đến bây giờ có lẽ vẫn vậy.
Thứ năm.
Tôi tới tiệm đã có vài người khách wax lông
mày ngồi chờ, một cô còn cầm theo cả bộ đó
trang điểm với ý định nhờ tôi trang điểm

hộ. Hôm nay gần cuối tuần đã bắt đầu đông
khách. Do tôi tư vấn trang điểm và thậm chí
trang điểm miễn phí nên nhiều khách khác
của tôi sẽ phải chờ. Lucy cực kỳ khó chịu.
Công nhận, đến hôm nay thì mặt của mọi
người trong cái tiệm này khó chịu một cách
rõ ràng thực sự, đến chị Thủy cũng thấy len
lén chứ không cởi mở công khai với tôi nữa.
Tôi cũng không biết làm thế nào vì khách
của tôi rất tin tưởng và nhiệt anh, chỉ chờ
để tôi trang điểm cho mà thôi. Cô này sẽ đi
phỏng vấn gì đó. Tôi bảo đợi nhé, tôi wax
xong hết khách thì sẽ trang điểm cho cô ấy.
Cô ấy nói nhanh lên vì mình sẽ phải đi rồi.
Thực sự tôi không biết làm sao vì khách
đông như thế này Lucy sẽ không đời nào
cho tôi ngồi trang điểm.
Tôi vừa cầm bộ trang điểm lên, chỉ để định
xem có những cái gì. Tự nhiên Lucy nhìn
thấy và cáu gắt: "Hà làm gì thế hả cháu,
cháu coi cái tiệm của cô là cái chốn hành

nghề riêng đấy à? Khách thì đợi thế kia mà
lại đi trang điểm hả? Ai cũng biết cháu
tiếng Anh giỏi, cháu nịnh khách giỏi, nhưng
đây không phải cái chợ Hà nhé". Tôi nóng
hết cả mặt. Chị Thủy nhìn tôi ý chừng bảo
cất ngay đi thôi. Khách tuy không hiểu gì
nhưng họ đoán ra rằng bà chủ đang không
vừa lòng, họ sợ tôi bị mắng. "Cô ta giận
mày à?" Tôi gật đầu. Cô khách thở dài rồi
đóng bộ trang điểm lại, ra về, cho tôi tới 10
đô tiền tip mặc dù wax lông mày cũng chỉ có
năm đô. Cô Lily nhìn thấy, lườm một cái
thật sắc.
Buổi trưa, nghỉ giải lao. Thật lạ, hôm nay
chị Tài chẳng chịu qua chơi. Tôi cũng quá
căng thẳng, dù hứng thú mấy thì Tài có qua
chơi tôi cũng chưa chắc đỡ nổi hôm nay. Cả
sáng bận tới mức tôi còn không cả để ý
Ronie hôm nay không đi làm, tôi cũng
chẳng buồn hỏi ai xem anh ta đâu, hỏi giờ
người ta cười cho vào mặt.

Ngồi ăn, chị Thủy len lén lại gần, muốn nói
chuyện với tôi hay sao đó nhưng lại không
dám, cứ như tôi là kẻ tội đồ gì ở cái tiệm
này nên mọi người không dám lại gần.
Chị đi qua nói be bé: "Chốc chờ chị về với
bé nha". Tôi gật đầu, tôi đang muốn biết
xem chị muốn nói với tôi chuyện gì.
Quả thật, nặng nề vô cùng trong cái tiệm
đấy. Cả buổi Lucy ngồi kể chuyện ngày xưa.
Tôi rất tối kỵ nhắc tới mấy chuyện chính trị
ở những chốn như thế này. Bởi vì Việt Kiều
ở đây đa phần là kỵ hai chữ "cộng sản", có
nhiều người sống lưu vong từ hồi 75 và vượt
biết sang đây giống nhà Lucy nên họ rất
thâm thù "cộng sản". Cũng đã lâu họ chưa
quay lại đất nước nên không nắm bắt được
tình hình. Với họ chỉ là một quá khứ có
nhiều đau thương, mất mát.

Tôi hiểu và thông cảm cho họ. Tôi không có
ý kiến gì với sự thâm thù chế độ của họ.
Nhưng chẳng hiểu từ đâu cái thông tin tôi là
"cộng sản nằm vùng" có vẻ khiến cả tiệm
bất an và nhìn tôi bằng con mắt dữ dằn
thấy rõ. Họ tạo cho tôi bầu không khí rất
nặng nề, hầu như tôi không nói chuyện nổi
với bất kỳ ai trong tiệm. Đấy là chưa kể,
chắc hẳn họ đang bàn thảo về vụ tôi "cướp
con rể" của Lucy. Tôi có thể thấy Helen rất
yêu Ronie, ít nhiều anh ta có một vẻ bề
ngoài rất được, lại là một thợ rất giỏi. Lucy
lại chỉ có hai cô con gái. Nếu Helen cưới một
thợ giỏi làm chồng, sau này gia đình Lucy sẽ
có người cai quản cả mấy cửa tiệm, đó còn
là một vấn đề chiến lược nữa. Tôi thấy phần
nào có lỗi, nếu đúng như vì tôi mà anh ta sẽ
bỏ Helen. Nhưng tôi cũng không có xấu hổ
với lòng mình vì đã làm việc gì có lỗi hay
cho anh ta bất kỳ một cơ hội nào.
Chiều về, mệt bã. Tôi ra ngoài đứng thở

trước, cũng hiểu là không nên ra ngoài cùng
chị Thủy, để chị ấy đi sau và chúng tôi ra
bến chờ nhau. Tôi nhìn thấy chị Thủy đi ra,
Tài cũng ra cùng. Hôm nay anh ta đi cùng
chị Thủy và nói chuyện, khác hẳn mọi hôm
cứ len lén một mình.
Nhưng cũng may, lên tàu, anh ta lại ra một
chỗ ngồi, để tôi còn ngồi với chị Thủy, nghe
chị ấy kể chuyện.
A thì ra là vậy, chị ấy thắc mắc với tôi, tôi
mới biết có chuyện nghiêm trọng thế!
Phần 45
Tears in the rain
Hiding the pain.
Những hôm tôi nghỉ xuống tiệm spa là mỗi
lần đại hội tổng thuyết phục kiêm luôn sỉ vả
Ronie, và nói đủ điều về tôi. Được biết nhà
cô Lily rất gần nhà Ronie, cô ấy nói rằng

hôm hai vợ chồng đi làm về có nhìn thấy
đích thị tôi và Ronie đi với nhau, tay trong
tay, còn được biết tôi về nhà Ronie nhiều
lần, có người nhìn thấy. Điều ngốc nghếch
là anh ta rất hớn hở vì điều này, nhận rằng
tôi về nhà mấy lần thật. Lucy rất tức giận
và nói rằng anh ta yêu con gái của cô ta bao
lâu nay, đang tốt đẹp mà lại làm cái trò mèo
như thế, rằng nghe nói tôi cũng có người
yêu rồi sao lại lẳng lơ xấu xa như thế. Rằng
nghe nói tôi con nhà cộng sản nòi, chắc chắn
đang xin vào đây để "nằm vùng", rằng việc
gần gũi Ronie cũng chỉ là nằm trong "chiến
lược". Ronie nói rằng cuộc sống của anh ta
thì xin để yên, đừng bắt anh ta phải yêu ai
hay lựa chọn ai. Thế là cô Lily lại lôi ra một
góc làm vài bài "dạy dỗ", rằng tương lai
nếu lấy Helen thì sẽ tốt thế nào, rằng tôi ghê
gớm ra sao, tỉnh đi, vân vân và vân vân. Lại
được đúng hôm Helen tới tiệm, cô nàng
khóc lóc than thở với mẹ trong tiệm và cãi
nhau với Ronie rất to sau khi tôi gọi điện

đến cho Ronie thì phải. Tình ngay lý gian,
khó mà chối cãi.
Tôi nghe chị Thủy nói xong mà sởn hết gai
ốc, thảo nào họ nhìn tôi cứ như kẻ thù. Chị
ấy hỏi có phải tôi đang qua lại với Ronie
hay không? "Nhìn bé chị không nghĩ rằng
bé phải đi tranh giành người yêu với ai, thật
lòng đấy, nhưng em có đến nhà Ronie thật
rồi phải không, ngủ với nó rồi sao?" Tôi thú
nhận với chị ấy rằng tôi có đến một lần cách
đây cũng lâu lâu rồi, vì hôm đó Ronie khẩn
khoản muốn tôi đến để giúp anh ta soạn giỗ
cho mẹ; vậy thôi, một lần và chẳng có
chuyện gì xảy ra cả. Tôi cũng nói rằng tôi có
bạn trai rồi và không dây dưa với Ronie, tôi
chỉ gọi điện cho anh ta vì tức tại sao anh ta
cứ bám đuổi tôi và không thanh minh với
mọi người những hiểu lầm. Còn về chuyện
cộng sản hay không thì có thể họ suy nghĩ
hơi quá, có thể do tuyên truyền mà vẫn có
định kiến nặng nề. Tôi nói thứ nhất tôi chỉ

là một lưu học sinh bình thường, thứ hai là
chẳng ai phải thuê tôi đi "nằm vùng" cả; họ
không làm gì sai trái, hơn cả lại ngay trên
đất Mỹ thì làm sao mà phải lo tôi "tiêu
diệt". Chị ấy nói đúng là thế, nhưng xem
chừng họ đang nuôi "hận thù" với tôi nên
cứ để cho mọi việc trầm trọng thêm và đơm
đặt về tôi quá nhiều.
Chị ấy bảo sao tôi không đi tiệm khác đi, ở
tiệm này làm gì cho nặng nề. Tôi bảo tôi sẽ
ở lại cho tới khi Lucy phải đuổi tôi hoặc
hiểu thêm về tôi thì thôi. Lucy cũng chưa
chắc muốn tôi đi vì muốn tôi ở lại để "theo
dõi tình hình" tôi với Ronie, có khi chuyện
cộng sản nằm vùng cũng chỉ là cái cớ của
người nào xấu tính trong tiệm dựng lên để
trù tôi thôi, tôi nghĩ thầm, đích thị có khi từ
mồm "chị Tài". Mà hai chị em Lucy Lily
còn đỡ, chứ để miệng cái cô em thứ ba, chủ
tiệm bên kia mà sang chửi tôi thì tôi chỉ có
nước đi thật, chị ta trẻ nhất và cũng là

người ghê gớm nhất. Chị Thủy thấy mặt tôi
xị ra tức tưởi thì vỗ về và nói rằng, không
sao, cây ngay không sợ chết đứng, nói tôi
đừng lo nữa, cố thì làm vài hôm không thì
đi chỗ khác chứ có sao. Thế mới thấy lòng
người thật đáng sợ.
Thật sự tôi cảm thấy rất bối rối những gì họ
đang nghĩ về mình. Dù tỏ ra đã rất cứng cỏi
và thích thở thách nhưng không phủ nhận
tôi đang muốn give up vì mệt mỏi. Sau này
tôi mới nhận ra, may mắn tôi đã không give
up sớm vì những ngày tháng ấy giúp tôi
hình thành được một phần bản lĩnh mình có
hiện giờ, không dễ lòng gục ngã trước một
chuyện gì, và biết ngẩng mặt lên cho dù ai
đó đang muốn vùi dập mình.
Thẩn thờ đi dọc trên đảo, tự nhiên trong
lòng cảm thấy thực sự vô cùng bất an. Tôi lo
sợ liên lụy sang cả chuyện với Ryan, tự
nhiên tôi chỉ nghĩ tới những tình huống xấu

nhất, đất trời tối tăm, tôi ước gặp ông già
mà vẫn không thấy. Dừng lại để thở, tôi
nhìn sang bờ bên kia về phía Manhattan
phồn hoa, nơi có những ánh đèn tráng lệ
đang lên dần óng ánh, nhưng tôi thấy chóng
hết cả mặt.
Một giây, hai giây, ba giây, tôi hét lên một
tiếng thật to khiến những người đang đi dọc
ven sông hốt hoảng giật mình quay lại nhìn
xem tôi có bị làm sao không. Hét xong bao
giờ tóc tôi cũng rũ rượi, nhưng thật kỳ lạ,
tôi như cảm thấy mình vừa trút được
những nặng nề đang chất chứa. Tôi đứng
ngây một lúc rồi trở về nhà.
Ngày mai tôi sẽ được gặp Lavender chia tay
cô ấy. Ngày mai tôi sẽ nghỉ ở nhà để vẽ nốt
bức tranh về ngọn hải đăng rồi sau đó rủ
Ryan đi gặp Lavender. Tôi nghĩ sẽ phải làm
một cái gì đó tặng cho Lave, tôi chưa nghĩ
ra cái gì cả.

Buổi tối, tôi viết một cái mail rất dài cho
bạn thân than vãn kể lể gọi là trút cho bớt
stress. Trong lúc viết mail chợt nhớ ra ngày
trước bạn tôi có tặng tôi một con búp bê
bằng gỗ mỹ nghệ hình cô gái Việt Nam mặc
áo dài rất đẹp, tôi nhắn thư hỏi bạn luôn
rằng tôi muốn tặng nó cho một người bạn
tôi yêu mến bên này, chắc bạn ấy sẽ đồng ý
thôi. Tôi thấy yên tâm vì đã có một thứ gì
đó ý nghĩa để tặng cho Lave. Tôi tìm một tờ
giấy rất đẹp trong quyển sổ chuyên để viết
thư, tôi viết một lá thư ngắn cho Lave và
nhét vào cùng với con búp bê trong một cái
hộp.
"Lavender yêu quý,
Cho đến bây giờ, một trong những điều tuyệt
vời nhất mà tớ có được từ khi đến đây, đó là
được gặp và làm bạn với cậu. Điều gì khiến
cuộc sống này đẹp đến thế? Đó là vì thiên
nhiên tươi đẹp? Hay là vì những con người
đẹp? Là cả hai, tớ đã nhìn thấy thiên nhiên

đẹp, nhưng tớ cũng được gặp những con
người đẹp và cậu là một người trong những
người như thế, đấy là lý do vì sao cậu làm
cho cuộc sống của tớ và những người khác
đẹp. ĐẸP, đó sẽ là từ mà tớ sẽ luôn nhắc đến
bất cứ khi nào tớ có cơ hội được gặp và nói
chuyện với cậu.
Hoang dã đẹp có phải cậu nhìn tớ như thế
không? Tớ nhìn cậu như thế đấy. Nhưng tớ
thích phần ĐẸP của cậu hơn; hây để cho tớ
nhìn thấy phần đó ở cậu sống đẹp vì những
người yêu cậu, như là tớ, là Josh, là Billy,
cho bất kỳ ai yêu thương cậu.
Thời gian có thể ngắn ngủi, nhưng tình yêu
thì chắc chần dài lâu. Thời gian có thể trôi đi
nhưng tình yêu của tớ thì sẽ ở lại.
Thật tuyệt vì chúng ta đã gặp nhau và là một
phần của nhau.
Tớ yêu cậu.
Kin".
Lá thư ngắn ngủi và viết tay chưa đến 10

phút, vậy thôi nhưng tôi hiểu thế là đủ.
Tôi gọi điện cho Billy và hỏi xem kế hoạch
sẽ thế nào. Anh ấy nói chiều mai nhé, tất cả
sẽ rủ nhau đi ăn tối rồi sau đó sẽ tới một nơi
nào đó uống nước nói chuyện, thế nào cũng
được. Tôi nảy ra ý định ăn sớm rồi tới cái
quán của Ryan ở bên Queens nghe nhạc, tôi
bảo sẽ cố thuyết phục Ryan đến đó đánh
đàn. Tôi bảo muốn rủ cả Josh nữa, chắc
chắn anh ta muốn tới cùng, Billy có vẻ ngần
ngừ vì họ gặp nhau bây giờ rất khó. Billy
nói, để Lavender có thể được đi, sẽ phải có
Sheryl đi cùng để "kiểm soát", nên khó lòng
Josh được rủ đi theo. Tôi hơi ớn khi nghe
thấy có cả Sheryl, nhưng rồi vẫn đồng ý.
Dập máy, tôi gọi cho Ryan và nói kế hoạch,
hỏi anh có thể tới đó tối mai hay không, và
ban nhạc sẽ chơi vài bản thư giãn nhé, gọi
là chúc Lavender những điều tốt đẹp, anh
nói OK ngay thôi. Anh hỏi tôi chắc mê chỗ
đó lắm rồi hả, bảo tôi nhớ hát nhé. Tôi lại

gọi điện tiếp cho Josh và nói kế hoạch, bảo
rằng ngày mai khi nào tới quán, cậu ấy
cũng nhớ tới nhé, có thể ngồi ở đâu cũng
được, để được chia tay Lavender. Josh cảm
ơn và xem chừng cậu ấy rất xúc động. Tôi
thấy bớt căng thẳng.
Ngày mai tôi được ngủ muộn một chút xíu,
rồi sau đó ra ngọn hải đăng cố gắng vẽ nốt.
Tôi đã tưởng tượng ra bức tranh sẽ được
treo ở đâu trong phòng của anh.
Thứ sáu
Trời âm u lạ thường, gió thổi khá mạnh
khiến tôi dậy cũng khá muộn, gần 11 giờ.
Nhìn đồng hồ tôi cuống cuồng vơ vội "đồ
nghề" và đi ra ngoài, trời còn hơi lâm thâm
mưa. Tôi chỉ có vài tiếng để vẽ, Billy hẹn tôi
ở chợ Tàu vào lúc 5 giờ, tôi phải đi từ 4 giờ.
Mà tôi vẽ thì lâu, thời tiết chán quá, nhưng
nếu tôi không vẽ hôm nay thì cũng không
biết khi nào. Đói meo, chả kịp ăn, nhà cũng

không có ai. Tôi để bụng đói ra vẽ vậy.
Ngồi dưới tán cây, thỉnh thoảng nước lại rỏ
tong tỏng, tôi lấy cái ô dựng lên nhưng gió
thổi nhát ô lại bay, rất là khổ sở, bực mình,
tôi chả thèm che ô cho mình mà giữ cái ô
che cho bức tranh, khom người ngồi vẽ. Có
vài người đi qua, họ ghé lại và ngắm bức
tranh của tôi, nháy mắt, thật là dễ thương.
Một khi tôi đã ngồi vẽ, tôi rất tập trung và
say mê, chỉ sợ mình về nhà không đúng giờ.
3 giờ tôi phải về rồi, còn phải trang điểm,
thật là xinh, để còn gặp Lavender.
Khi vẽ cũng như viết, tôi hay dồn cảm xúc
vào đó, nếu không thì không đẹp. Bức tranh
này, tôi đã quyết từ hôm nay chỉ vẽ bằng
tay trái, có chậm hơn nhưng lại kỳ công và
đẹp hơn tôi vẽ tay phải, nắn nót, vừa vẽ, vừa
nghĩ, có cả vui và buồn, nhiều cảm xúc.
Ngọn hải đăng đang dần hiện ra, với tôi nó
khiến mình hài lòng đến nghẹt thở.
Một ngọn hải đăng trắng đen, đứng ngay
mũi đầu của đảo phía xa xa là Manhattan

mờ ảo, một khoảng sân nho nhỏ ngay trước,
ven lan can là lác đác vài người đang đội
mũ câu cá. Càng vẽ càng hứng khởi và
trong lòng hồi hộp khó tả.
Nhìn di động đã hơn 3 giờ, chỉ tô một chút
vài chỗ nữa thôi là xong, khoảng tiếng nữa.
Tôi ngồi nấn ná, rồi 3 giờ cũng quyết tâm
về. Trời tối sầm một cách thê thảm.
Hôm nay tôi cũng cho bức tranh của mình
hơi tối và có tí mây, vẽ bằng tay trái, trông
nó buồn và đẹp một cách đặc biệt.
Trang điểm thật xinh và kỳ công, phải 4 giờ
20 tôi mới lên đường, không quên cầm theo
món quà nhỏ của mình. Chắc Lave vui lắm
khi được tôi tặng. Tôi hồi hộp! Lạ lắm, cảm
giác cứ như đi gặp Ryan vậy.
Hẹn nhau ở cái quán chúng tôi đã từng ăn
trên chợ Tàu, tôi đói meo vì chưa ăn gì hết,
mắt hoa lên. Tới nơi thì 5 giờ hơn, Billy gọi
điện hỏi tôi đến chưa, anh nói hơi mắc xe
nên muộn một chút. Tôi đứng bên ngoài
quán ăn chờ, anh chủ quán nhìn thấy tôi

"khách quen" đã vẫy chào, còn ra mở cửa
hỏi tôi có vào không vì trời mưa lâm thâm
hơi rét. Tôi nói tôi sẽ đứng chờ. Còn có cả
Sheryl nữa nhỉ, tôi nghĩ thầm, nhưng dù sao
chị ta cũng bình thường với tôi.
5 rưỡi xe của Billy đỗ xịch. Lave nhìn từ xa
đã vẫy vẫy tôi vừa ra khỏi xe, nàng đã nhào
về phía tôi ôm rất chặt và kêu lên: "Nhớ
cậu lắm, nhở lắm nhớ lắm!". Lave trông
vẫn thế, mặc một chiếc áo khoác có cổ, có
điều mắt hơi sưng và có bọng mắt, giống
như kiểu thiếu ngủ hay khóc quá nhiều, da
hơi tái, nhưng tóm lại vẫn là một cô gái rất
xinh đẹp và cười tươi. Sheryl và Billy cũng
đi ra.
Tôi cười chào, Sheryl cũng cười chào lại rất
lịch sự. Tôi nghĩ thầm, chắc cô ta không
ghét bỏ gì mình đâu. Tặng cho Lave món
quà của mình, tôi nói rằng chỉ khi nào tới
trung tâm cai nghiện thì mới được mở,
đừng mở sớm nhé.

Lave đứng rưng rưng nước mắt và ôm
chầm lấy tôi một cái nữa, "Cảm ơn cậu nhé,
cậu thật là dễ thương". Lave nói nàng cũng
có một món quà cho tôi. Cô ấy rút trong túi
của Sheryl một cái vòng màu đen, to, làm
bằng chất liệu gì không rõ, nói rằng để đeo
vào chân. Nhìn chiếc vòng tôi không biết sẽ
đeo vào chân như thế nào, cô ấy bảo vào
quán cô ấy sẽ chỉ cho.
Lave dẫn tôi đi ra nhà bếp, hơ chiếc vòng
lên lửa một lúc, rồi thổi phù phù cho đến
khi chỉ còn âm ấm, bảo tôi cởi giày ra cô ấy
đeo chiếc vòng lên. Chiếc vòng đã yên vị,
ngôi nửa tiếng thì nó bé lại đáng kể và vừa
khít cổ chân tôi. Sau này ai cũng hỏi vì sao
tôi lại có một cái vòng bé như thế ở chân?
Làm thế nào mà có thể nhét được như thế?
Cái vòng vẫn đang ở trên chân tôi hiện giờ.
Lave vẫn liến thoắng nói át cả phần tôi,
cười đùa, tôi tránh không nhắc tới Josh và
in ít hỏi chuyện nghiện ngập của Lave, sợ ít

ra Sheryl không thoải mái. Sheryl thì quả
thực ít nói, chỉ nhìn và lặng lẽ ăn, cô ấy nhìn
Billy suốt. Billy thi đóng vai trò bổ trợ cho
những câu chuyện của chúng tôi. Sheryl rất
hay liếc nhìn thái độ của Billy với tôi. Tôi
cũng cố gắng tỏ ra khách quan và có chừng
mực để khỏi bị coi là có tình ý hay vô
duyên: Có lẽ chuyện đang xảy ra ở tiệm nail
khiến tôi biết ý hơn. Tôi cũng kể cho Lave
nghe chuyện tôi đang "đối mặt" với đám
người ở tiệm thế nào. Billy thở dài, Lave thì
bảo: "Bỏ cái chốn đó đi, Billy, đưa cô ấy ra
khỏi đó đi". Tôi lắc dầu bảo không.
Nghe tới kế hoạch tôi hẹn hò mọi người ở
quán nhạc bên Queens mà Lave phấn khích
kỳ lạ. Có lẽ cả Sheryl và Billy cùng vui vì
Lave đang rất vui, tinh thần thoải mái.
Trước khi ra khỏi tiệm, Billy có thì thầm:
"Cảm ơn nhé". Tôi nhíu mày theo kiểu, sao
mà khách sáo thế.
Tôi lên xe của Billy, thú thật tôi lại quên

mất đường tới cái quán đó. Gọi điện cho
Ryan không được, tôi lại phải gọi cho Hugo
nhờ anh chàng chỉ cho địa chỉ. Trên đường
đi tôi cứ giục Lavender sẽ hát tặng tôi một
bài gì đó nhé. Lave cười và nói: "Tớ còn
làm hơn thế nữa chứ, vì cậu, tình yêu của
tớ". Tôi nói rất bé, thật nhỏ, "Josh cũng tới
đấy". Lave lại ôm tôi lần nữa, "Cậu thật là
tuyệt vời!".
Gần đến nơi thì tôi gọi điện được cho Ryan,
anh nói anh sắp tới, cứ tới đi. Tôi nói nhớ
gọi điện cho "một vài người cần thiết" đến
cùng nhé, ý là bảo Ryan bảo Josh tới luôn
đi. Anh phì cười và nói OK thôi.
8 giờ chúng tôi đã tới. Lác đác cũng có vài
người trong ban nhạc ở đó nhưng chưa đầy
đủ, quán cũng đã có kha khá khách. Anh
bồi quen thuộc khi nhìn thấy tôi và thêm cả
Lavender thì ồ lên, rối rít gọi mấy anh bồi
khác ra xếp hàng ngắm chúng tôi. Lave
bước vào mà cả quán phải nhìn theo, đúng

là người đẹp, chả biết thế là sướng hay khổ
nữa. Có Lavender, chúng tôi là trung tâm
của quán. Ai cũng nhìn ngắm nàng, và có
thể cả… tôi nữa.
Rồi Ryan cũng tới. Tôi nhìn quanh, chưa
thấy Josh đâu cả. Có thể họ đến sau. Ryan
đi ra cười với chúng tôi cho dù hôm nay có
Billy. Tôi luôn miệng nhắc Ryan sẽ chơi
nhạc nhé, anh nói tất nhiên rồi. Ryan đi lên
trên sửa soạn cùng ban nhạc. Tôi thấy
Sheryl thốt lên một câu, gán như là câu nói
chuyện đầu tiên với tôi kể từ lúc gặp gỡ
buổi chiều: "Bạn trai của em đẹp trai thật
đấy". Lavender nhanh nhảu: "Một cặp
đẹp". Tôi cười tự hào, có thể Sheryl sẽ bớt
nghi ngờ tôi "chiếm đoạt" Billy của cô ấy
hơn.
Ryan bắt đầu độc tấu guitar, nhạc Tây Ban
Nha, hay tuyệt vời, tôi ngồi nghe đến mê
mải. Lavender ngồi lắng nghe và mân mê

cái hộp quà của tôi. Cô ấy giơ ngón tay cái
về phía tôi ra chiều nói rằng tuyệt lắm. Có
lẽ Lavender vẫn đang chờ một người đến.
Tôi vẫn luôn lưu ý khi nào thì Josh đến.
Josh đến, đi cùng với Jess. Cả hai bọn họ
đều hướng mắt về phía Lavender, trong
phút giây đó tôi có cảm giác cả hai đều rất
yêu thương Lavender. Josh ngồi sang một
góc cùng với Jess và lắng nghe nhạc, Josh
khẽ vẫy chào tôi. Lavender đã nhìn thấy, cô
ấy hoàn toàn im lặng tới thẫn thờ, hết nhìn
tôi rồi lại nhìn sang Josh. Tôi thấy họ thật
đáng thương. Có lẽ chỉ chờ một lúc nữa thôi
là nàng sẽ đứng dậy lao về phía Josh mất.
Tôi nhìn xem Sheryl ra sao, cô ấy cho hai
tay lên bàn, nhìn Lavender và không nói gì,
rồi lại nhìn tôi. Nhạc của Ryan vẫn ngọt
ngào vang lên. Tôi lấy tay mình ngoắc
ngoắc vào tay Lavender và mỉm cười, như
kiểu một kiểu an ủi. Mắt Lavender ngân
ngấn nước. Cô gái đã thay đổi, lặng yên,

chực như muốn vỡ òa. Lavender cuối cùng
bất ngờ hỏi:
"Tôi chơi cái đàn piano kia được không?"
"Cậu có biết cách chơi không?".
Tất nhiên là biết rồi". Tôi ngước mắt ngạc
nhiên, và hồi hộp, gật đầu và lay tay Lave:
"Này, chơi bản gì cho tớ đi, wow, tớ không
biết cậu biết chơi đàn".
"Được thôi". Tôi gọi anh bồi ra "đăng ký
tiết mục".
"Ooooooooh", anh ta kéo dài giọng ra sung
sướng khi tôi nói Lave sẽ chơi một bản
nhạc.
Billy ghé tai tôi: "Nhỏ năng khiếu lắm nha,
tuyệt vời đấy nghe đi".
Tôi gật gật bày tỏ sự hồi hộp, lại ngoái đầu
liếc về phía Josh khi Lavender đang đi lên
sân khấu. Josh đang để tay lên bàn, ôm
khuôn mặt mình!
Lave bước lên sân khấu đẹp và trong sáng
một cách lạ kỳ. Mọi người như lặng đi giây
lát lúc nàng ngồi xuống chiếc piano. Ryan

giới thiệu:
"Cô gái xinh đẹp này sẽ đàn tặng chúng ta
một bản nhạc".
Lave xin mic và nói thêm:
"Để tặng cho người bạn yêu quý nhất của
tôi, và cho người đàn ông tôi yêu".
Tất cả vỗ tay tán thưởng. Tôi thấy Lave mắt
long lanh, chắc đang vô cùng xúc động. Tôi
chợt nhớ ra cái cảm giác của mình lúc đứng
ở trên đó hát cùng với N. Lúc đó có lẽ mắt
tôi cũng như thế.
Bây giờ tôi mới để ý rõ ràng đôi tay đẹp của
Lave là đôi tay của người biết đánh đàn. Cô
ấy bắt đầu chơi, một bản nhạc tôi không
biết tên nhưng rất mượt mà, rồi cao trào
dần cao dần, bình yên, dữ dội, đau khổ, bế
tắc…
Thế rồi Lavender hình như khóe cô ấy vừa
đánh đàn vừa khóc khiến ai cũng xúc động.
Tôi thì như nghẹn lại vô cùng kiềm chế để
không khóc theo. Và một điều bất ngờ nữa
lại đến, tôi thấy Jess đi lên sân khấu, cậu ấy

ngồi cùng với Lave và cả hai cùng đàn bản
nhạc này. Dữ đội - rồi lại trầm lắng - cao
trào - rồi lại nhẹ nhàng như đuổi bắt nhau,
tim tôi như rung lên theo nhịp điệu của bản
nhạc. Tôi quay lại nhìn Josh, cậu ấy đã
khóc rồi. Cả hai đang cùng khóc.
Tối đấy chúng tôi chia tay. Trời bên ngoài
mưa rất to Lavender đi ra ngoài, đứng khóc
nức nở. Nàng ôm tôi và hôn tôi một cái lên
môi, như thể trút từ Josh sang tôi vậy rồi thì
thầm: "I love you". Mặt của Lave ướt
nhoẹt, tóc cũng ướt, bản nhạc của hai người
đàn vẫn ám ảnh tôi.
Tới giờ tôi vẫn nhớ rõ hình ảnh của Lave
cầm món quà của tôi đứng dưới mưa trong
lúc chờ xe tới.
Gió thổi mạnh, tôi nắm tay Ryan, vẫn cố
gắng kiềm chế không rỏ một giọt nước mắt
nào. Tôi chợt nghĩ mình vẫn còn may mắn
vì được nắm tay người mình yêu.
Buồn, lạnh.

Nhưng tôi vẫn có khóc đấy.
Chỉ là nước mắt đang rơi lẫn trong mưa.
Phần 46
Josh không được phép lại gần Lavender.
Nếu tôi là Sheryl, tôi sẽ không hành hạ em
gái mình như thế. Chúng tôi vẫn bao che
cho họ gặp nhau được cơ mà.
Tôi cứ suy nghĩ như thế khi Ryan và tôi
trên tàu điện ngầm trở về nhà. Tôi ôm chầm
lấy anh thật chặt vì cảm thấy mình được
may mắn và hạnh phúc hơn người khác.
Anh mỉm cười, lại nụ cười của thiên thần,
anh đáng yêu làm sao. Hy vọng anh cũng có
cảm giác giống như tôi biết trân trọng
những gì chúng tôi đang có. Thời gian của
tôi ở đất nước này cũng không còn nhiều,
nghĩa là thời gian tôi ở bên anh cũng đang
ngắn lại. Nhưng tôi nhớ những lời mình nói
với Lave, thời gian thì ngắn nhưng tình yêu

sẽ rất dài, thời gian sẽ trôi đi nhưng tình
yêu ở lại. Điều tự hào lớn nhất, đó là tôi đã
từng là bạn gái của một người đàn ông tuyệt
diệu như thế này.
Còn những gì diễn ra ở tiệm nail ấy vẫn là
như vậy. Tôi luôn tự nhủ, cố lên, sẽ cố khi
nào mình không thể chịu được nữa thì thôi.
Tôi lảng tránh Ronie, không nói với anh ta
một lời nào, không bao giờ bắt điện thoại.
Tôi thấy sự chán nản và bất cần ở Ronie,
anh ta hút thuốc nhiều hơn, cà khịa với
khách nhiều hơn và rất hay cáu bẩn. Tôi
thấy Lucy rất bực mình, mắng Ronie cũng
chỉ đến thế, nhưng khi anh ta tỏ vẻ cáu gắt
thì Lucy im ngay. Thực sự lúc đó tôi còn
một ý nghĩ rất "xấu" nữa, đó là tôi càng
nên ở lại thì họ sẽ càng mâu thuẫn sâu.
Anh Tài rất hay đi qua đi lại thủ thỉ với tôi.
Tài nói anh ta hay qua nhà thăm Ronie,
Ronie rất buồn và cô đơn tội nghiệp lắm,

anh ta rất yêu tôi. Có lẽ tôi nên tế nhị và nói
chuyện với Ronie. Tài tâm sự và kể chuyện
nhiều, thực sự tôi có chút mủi lòng.
Cứ chiều về, chị Thủy lại ca cẩm và ngồi
phân tích lại những "tình huống" của ngày
hôm nay ở tiệm, chê bai đủ điều và an ủi tôi.
Tôi cũng chả thèm buồn lòng nhiều nữa.
Tôi hay về sớm hơn. Bức tranh đã gần xong
hoàn chỉnh, tôi hồi hộp chờ đợi được tặng
anh. Tôi đang suy nghĩ mơ màng nghĩ tới
việc hẹn anh đi đâu đó chơi, thật lãng mạn
và tôi sẽ tặng anh bức tranh, anh sẽ vui
từng nào. Rồi một thời gian sau đó, tôi sẽ
hỏi anh, anh đang treo bức tranh của tôi ở
chỗ nào rồi? Chắc hẳn phải được ở giữa
những bức tranh của em gái anh chứ.
Dạo này tôi cũng thực sự thấy chông chênh
vì không còn thấy hình ảnh quen thuộc của
ông già ở ven sông, hay là ông ấy ốm? Tôi
nghĩ nếu tôi được gặp và nói chuyện với ông

ấy hàng ngày thì tinh thần của mình sẽ
được mềm mại biết mấy sau bao nhiêu
chuyện dở khóc dở cười của một ngày.
Và tôi cũng đang định bụng, sẽ gọi điện cho
Billy để đổi tiệm khác thôi. Dạo này ở tiệm
tôi rất hay bị lúng túng. Không rõ là dầu óc
tôi căng thẳng quá có vấn đề hay là có
người nào đó đang ngấm ngầm chơi xấu tôi
chăng? Ai? Lucy? Lily? Ronie? Tài? Hay
thậm chí là chị Thủy? Hoặc bất kỳ ai khác?.
Đồ nghề của tôi cứ bị lung tung. Khách
đứng đợi thì thật đông mà tôi không tìm
thấy nổi cái que wax của mình đâu. Ai cũng
có que riêng và phải que của tôi thì tôi mới
quen tay. Có lúc cuống quá đành mượn tạm
que của chị Thủy, nhưng có lúc chị ấy cũng
đang sử dụng. Tôi liên tục phải đi mò và tỉ
mẩn cấp tốc làm thành que mới, wax xấu
hơn hẳn, vì que làm một thời gian nó sẽ
mòn đi mới dễ wax. Thậm chí có lúc, tôi
wax hỏng hoàn toàn cái lông mày, khách

cáu loạn lên, tôi thực sự mất bình tĩnh.
Hoặc ngay khi sơn móng tay, cái bàn sơn
của tôi màu cứ bị lấy đi đâu hết, khách hỏi
màu gì cũng không có Tôi đi hỏi mượn thì
người trong tiệm hoặc không cho hoặc rất
khó chịu. Chưa kể, Helen chiều nào cũng tới
rất sớm, ngồi ở đó, nói chuyện rất to và khó
chịu, nhất lại nhì nhằng lôi Ronie đi ra
ngoài cãi nhau. Tôi đành phải "cẩn thận"
hơn, ghi tên mình vào số chai đánh móng
tay, và wax xong bất cứ lúc nào cũng cho
que và nhíp vào túi. Phải tự phòng thủ mà
thôi.
Ở tiệm nail có rất nhiều bụi móng tay chân
cả giả lẫn thật tôi hít phải nên khiến cái chỗ
xỏ khuyên mũi của tôi bị nổi sưng lên. Hôm
đấy chị Thủy nói nên tháo tạm ra đi không
thì nhiễm trùng. Tôi phải trầy trật mãi mới
tháo ra được, rất đau, tôi định bụng sẽ lau
nó bằng cồn rồi xỏ lại. Anh Tài tỏ vẻ quan

tâm và dặn dò kỹ lưỡng tôi phải sát trùng
cẩn thận. Ở cái tiệm này tính ra còn có hai
người này tử tế với tôi. Đêm về, sau khi đã
sát trùng đầy đủ, tôi xỏ lại cái khuyên mũi.
Trời ạ, chỉ có từ sáng đến tối mà cái lỗ xỏ
của tôi đã bị liền lại, đã thế nó còn đang rất
sưng và đau, chỉ vừa xỏ cái khuyên vào mà
đã nhói lên tận óc. Xỏ khuyên mũi khác với
khuyên tai vì tai mũi có nhiều mạch máu
hơn, dễ liền và lâu khỏi hơn rất nhiều, chỗ
này cũng dễ bị nhiễm trùng hơn. Tôi thật sự
tuyệt vọng. Tôi không muốn lại phải đi xỏ
lại, cái khuyên mũi rất hợp với tôi và hơn
cả, Ryan rất thích nó. Anh vẫn hay ngồi
ngắm cái khuyên mũi của tôi. Chợt nhớ tới
Lavender, cô ấy có khuyên mũi giả còn tôi
có khuyên mũi thật cơ. Tức thật, tôi chỉ
muốn bật khóc.
Đã gần 1 giờ đêm, tôi vẫn loay hoay mà
không xỏ nổi khuyên mũi vào vì nó đã liền
và đau quá. Cuối cùng, tôi quyết định,

không thể để cho nó tịt được. Tôi ra phòng
ngoài, sờ soạng tìm cồn, bông băng, kim chỉ
của mẹ, thuốc mỡ, tất cả mọi thứ có thể.
Cầm tất cả, đứng trong nhà tắm, hít thở
một cái thật sâu. Tôi tự xỏ lại khuyên mũi
cho chính mình. Đổ thật nhiều cồn lau thật
sạch sẽ, nước mắt chảy tơi bời vì xót, tôi lấy
kim đâm thẳng vào mũi mình, nhưng không
chọc nổi vì quá đau, máu bắt đầu tuôn trào.
Tôi hoảng hồn vì khi họ xỏ cho tôi không hề
có máu, nghĩa là chắc "không đúng mạch".
Tôi lấy lại bình tĩnh lau hết máu, bôi thuốc
mỡ đầy cây kim để cho trơn. Đau và nhức
lên tận óc. Mãi tôi cũng xuyên qua được
mũi mình, nhưng kim thì nhỏ và dễ, còn
khuyên mũi thì rất to, xỏ vào sẽ đau đớn
hơn nhiều, và máu vẫn tuôn chảy. Tôi lại
lấy thuốc mỡ bôi quanh chiếc khuyên mũi,
từ từ, nhắm mắt và nén chịu cơn đau khủng
khiếp, nửa tiếng để từ từ đưa chiếc khuyên
mũi đó qua được cái lỗ mới tôi vừa tạo ra.
Tôi sung sướng và nhẹ người đến nghẹt thở

khi thành công. Đó là phút giây tôi quyết
định sẽ không bao giờ bỏ khuyên mũi ra để
nó bị liền như thế nữa. Và tôi có làm gì, ở
dâu, với ai, tôi sẽ từ bỏ họ ngay nếu bất kỳ
ai bắt tôi phải bỏ cái khuyên mũi này đi. Tôi
yêu nó vô cùng, vì nó là đặc trưng của tôi,
và vì nó là do tôi tạo ra.
Nhìn đồng hồ, đã 3 giờ sáng, 3 tiếng tự hành
hạ mình, vĩ đại thật. Muộn quá, tôi quyết
định nghỉ sáng ngày hôm sau ở spa. Vừa
mệt, vừa đau, mà lại vừa căng thẳng ban
ngày nữa.
10 giờ sáng hôm sau tôi đã dậy. định bụng
xuống nhà, không thấy ông già thì cũng vẽ
nốt bức tranh. Ông già vẫn không thấy, tôi
bất chợt thấy bất an. Tôi gọi điện cho Ryan
và kể lể cho anh về "chiến tích" tự xỏ lại
khuyên mũi của tôi. Anh kêu ầm lên trên
điện thoại và nói rằng quá nguy hiểm, có
thể bị nhiễm này nhiễm nọ thì sao, tại sao

không bảo anh, anh có thể giúp. Tôi thì lại
đắc chí và vui vui vì anh lo cho tôi quá.
Chiều đến spa. Hôm nay đã thấy Sheryl, chị
ta có nhìn tôi cười chào nhẹ nhàng. Tôi nghĩ
ít nhiều Sheryl đã có cảm tình với tôi. Tôi ra
hỏi thăm rằng Lavender đã ổn rồi chứ, chị
ấy nói Lavender đang ở trung tâm. Một
thời gian là về, có thể hè sẽ cho về Hong
Kong chơi để giải tỏa tâm lý. Tôi thấy thôi
thế cũng là ổn. Lâu lắm rồi không thấy Mei,
có lẽ bà ấy quá bận bịu với chuyện của
Lavender. Hôm nay thấy Sheryl đủ hiểu có
lẽ câu chuyện cũng bắt đầu OK rồi.
Helen làm việc và coi như tôi không tồn tại.
Gần về bất ngờ cô nàng lại gần tôi và bắt
chuyện:
"Dạo này thích nhỉ, đi làm thất thường thê.
Tôi phải trả bao nhiêu tiền để đi học mà Hà
đi học như đi chơi ấy nhỉ?"
Tôi nghĩ thầm vì chắc Helen không biết tôi
được đi học "miễn phí".

"Tôi được đi học free mà".
"Vậy sao, không có đâu, tôi không tin, làm
gì có chuyện miễn phí ở cái đất này chứ".
Tôi nhún vai chả biết nói gì.
"Tôi biết mà, nghe nói Hà cũng đang có anh
nào đấy, là cái anh bạn trai của Sheryl vẫn
đến đây nè, anh ấy trả hết liền học spa cho
Hà rồi còn gì. Thích nha, đi đâu cũng được
đàn ông quan tâm".
Tôi thực sự nóng mặt bởi câu nói này. Cái
giọng của Helen rất mỉa mai, như kiểu tôi là
kẻ cực kỳ lẳng lơ và đi đào mỏ đàn ông
không bằng. Mà Helen thì biết gì, tôi ghét
cái kiểu bịa đặt của kiểu nhà Helen thế
không biết.
"Thế sao, sao Helen biết chuyện của tôi mà
ngay chính tôi cũng không biết vậy?".
"A sáng nay tôi và Sheryl vừa nói chuyện
với nhau đấy, không tin ra hỏi cô ấy đi".
Lưỡng lự, tự nhiên cảm thấy có thể đó là sự
thật. Tôi ngại nhất phải nợ nần bất kỳ ai,
không hề muốn. Tôi tiến tới hỏi Sheryl:

"Tôi có thể hỏi chị điều này được không?".
"Ừ".
"Có phải Billy trả tiền để tôi được học ở cái
spa này không?".
"Anh ấy không nói cho em biết à? Tốt bụng
ghê nhỉ?"
"Tôi không biết điều đó, thật ra tổng số là
bao nhiêu? Tôi sẽ trả lại anh ấy".
"Tôi không biết, khoảng vài nghìn gì đó, em
có thể hỏi mẹ tôi".
Nghe thấy "couple of thousands" là tôi đã
run sợ. Tôi không thể kiếm đâu ra được số
tiền lớn như thế, mà chẳng biết có là "quá
đắt" không nữa. Tôi cũng làm việc ở đây
kha khá không lấy lương cơ mà. Nhưng thật
sự bất ngờ là họ đã không tốt như tôi tưởng,
đủ hiểu thế giới này là "no free lunch in this
world". Tôi ra ngoài, gọi điện cho Billy
nhưng không được, tôi để lại một cái voice
message: "Em mới biết anh trả tiền hộ em
để học ở spa, đáng nhẽ anh nên nói với em

từ đầu. Nếu đắt quá em cũng không cần học
và em sẽ muốn tự trả cho mình. Anh không
cần phải làm thế đâu. Anh nhớ gọi điện lại
cho em nhé?".
Trở về, lại dòng sông, hái lá hái cành vẩn
vơ. Tôi thấy mình đang trong một giai đoạn
khó khăn, nhưng có lẽ không nhận ra đấy là
lúc tôi đang được rèn luyện sự trưởng
thành.
Tình cờ, tôi thấy bà đạo diễn, bạn thân của
ông già ven sông đang đi tới. Tôi vẫy tay
chào và hỏi han. Bà cũng hỏi tôi xem mọi
chuyện vẫn ổn chứ. Tôi hỏi bà dạo này có
hay gặp người bạn ven sông của tôi hay
không?
"Tôi rất nhớ ông già, chẳng hiểu sao lại
không thấy?".
"Ôi, tôi xin lỗi, ông ấy ốm lắm, thực sự là
rất rất ốm…" Mặt bà rất nghiêm trọng và
buồn thiu.
Tôi sững sờ, tự nhiên tràn ngập một nỗi

buồn mênh mang…
Phần 47
Trở về nhà, trong nhà có một bàn thờ nhỏ.
Tôi dự định sẽ thắp hương để cầu chúc cho
ông già được khỏe mạnh. Có buồn cười
không nếu ông ấy theo đạo Thiên Chúa giáo
còn tôi viện nhờ đến Phật để mong phù hộ
cho ông. Nhưng đó là một hành động tâm
linh, khi trong lòng bạn muốn những điều
thiện thì bất kể bạn xin Chúa hay Phật, bạn
sẽ có lòng tin rằng điều bạn muốn sẽ đều
được họ phù trợ.
Tôi bò ra bàn, ngồi tô nốt bức tranh theo
cám tính những chỗ chưa hoàn chỉnh. Em
trai tôi đi ra ngó nghiêng và khen bức tranh
hoàn thành thì đẹp phải biết.
Tôi phổng mũi, chả lẽ thì thầm, "Chị vẽ
tặng cho bồ của chị đấy". Công nhận lúc vẽ

tranh là lúc có thể quên hết được những gì
buồn phiền. Tôi ngồi chờ điện thoại xem
hôm nay Ryan có tới thăm tôi hay không.
Hình như mọi người trong nhà cũng đoán
tôi có người yêu, vì có người cùng cơ quan
kể lại tôi có đi cùng với gã đàn ông nào đó
mà nghe qua họ kể lại có vẻ giống Ronie
hơn là Ryan. Chắc hẳn lúc tôi đi với Ronie
đâu đó đã có người nhìn thấy. Hơn nữa là
thỉnh thoảng buổi tối tôi cứ "mất tích" bí
ẩn và có hôm về rất muộn. Bố mẹ cũng
không khỏi lo lắng.
Nhưng Ryan chỉ gọi điện, anh không tới.
Chúng tôi ngồi nói chuyện mãi, nói mãi,
trút đủ thứ trên trần gian cho tới khi tôi
ngủ thiếp đi thì thôi, sao mà tôi nhớ anh
thế…
Tôi còn văng vẳng tiếng anh nói rằng sẽ lên
đảo để cùng tôi đi thăm ông già nhé, tôi đã
dặn bà đạo diễn phải dẫn tôi đi rồi. Chắc
ông ấy nằm ở bệnh viện bên Manhattan

hoặc có khi ngay cuối đảo.
Hôm nay vừa đến tiệm nail. Tôi đã thấy chị
Thủy nhấm nháy với một vẻ hớn hở kỳ lạ.
Dường như có điều gì đó rất thú vị hoặc hay
ho mà chị ấy rất muốn kể với tôi. Tôi thấy
chị ấy cứ nín thở đi ra đi vào, luôn miệng
ghé tai tôi nhắc: "Cẩn thận nha bé, cẩn
thận đồ của mình đấy. Chốc nữa về là phải
chờ chị nghen, nhớ đấy, có chuyện hay lắm
nè". Chị ấy làm tôi cũng hồi hộp, đi ra đi
vào, mặt cũng hớn hở theo vì không biết có
chuyện gì vậy. Nhắc tôi quên không cất díp
cất que wax là chị lại hất đầu ra chiều nhắc
nhở ngay. Tôi đoán chắc hẳn có chuyện gì
liên quan tới tôi và những "phi vụ" bí ẩn
xảy ra trong tiệm. Cũng hồi hộp thật. Hôm
nay có bận nhưng lạ là tiệm ít nói về tôi
hơn. Cả Lucy và Lily đều ít nói. Ronie thì
mặt lầm lì nhưng cứ nhìn thấy tôi là như nở
nụ cười gượng. Anh Tài cũng không nói
chuyện với tôi. Lại vẫn chị Thủy, hôm nay
rõ ràng là chị ấy đã bớt dè chừng với tôi,

tóm lại là dễ thở hơn hẳn.
Tôi chỉ mong đến giờ về để được "buôn
chuyện" ngay xem là cái gì. Nhưng lạ là chị
Thủy chị ấy cứ nấn ná. Tôi ra thì thầm hỏi
thế về chưa, chị ấy cứ bảo chờ tí đã nào, chờ
đã. Thế mà cũng phải 8 giờ tối tôi mới ra
khỏi tiệm được chỉ vì chờ về cùng chị ấy.
Phải tận khi lên tàu rồi, nhìn xung quanh
chắc chắn không có ai ở hai cái tiệm nail ấy
ở trên tàu, bao gồm không có cả Tài và
Ronie chị ấy mới thở một cái rồi nói.
"Nè bé, biết chuyện gì hông? Chị mới có
một thông tin đã quá".
"Có liên quan đến em không vậy?".
"Trời, có chớ, nhưng là chuyện hay đấy. Nè,
hôm qua nói chuyện với một nhỏ bạn cắt
tóc dưới chợ Tàu, mới biết một chuyện. Là
thằng cha Tài đó, nó theo đuổi con nhỏ
Helen lâu lắm rồi nhen. Lão bệnh lắm đó, là
mọi người đồn lão yêu con nhỏ đó phát

điên, nhưng giấu kín lắm, hông có ai biết, có
khi con nhỏ Helen cũng chả biết. Chỉ biết
nghe kể nhà lão đấy có tranh với ảnh của
con nhỏ, viết văn thơ yêu nhỏ suốt ngày đầy
nha. Hôm rì nhỏ bạn chị có anh bạn qua
nhà lão chơi phát hiện ra, ghê thấy mồ luôn,
như trong phim đó. Mà hôm nay chị sợ quá,
phải đợi mãi cho lão về trước mới dám lôi
em về sau kể đó".
"Ối!". Tôi kêu lên, mắt cứ mở to tròn.
"Anh Tài đấy thích Helen hả? Sao chẳng ai
bao giờ nói nhỉ? Nghe nói còn có một cô con
gái nhỏ mà, bỏ vợ hay thế nào? Mà Lucy
Lily có biết không?".
"Chưa biết, chị có kể với một chị Hồng ở
tiệm đó, không biết chị đó đã kể cho hai bà
ấy biết chưa, mà Tài cũng có tới nhà Lucy
mấy lần liên hoan tiệm đó mà. Lão cũng kín
ghê, không có ai biết hết. Không biết cái vụ
tiền nong chi hồi lâu của Ronie có phải do
lão làm không nữa".
"Hả, vụ đấy là vụ gì, cứ tưởng hai người

thân nhau lắm, lại lo lắng cho nhau nữa,
nhưng không chừng là mật Bồ tát bụng một
bồ dao găm ấy nhỉ?".
"Hồi đó nghe nói Ronie cầm tiền của Lucy
đi mua đồ cho tiệm thấy về rắc rối tính toán
gì đó. Thiếu hụt cũng kha khá tiền, lại thêm
bột nail với màu đều không phải là hàng tốt
gì đó: thế là cũng lườm nguýt nhau một hồi
đó, nhưng Lucy cũng chiều Ronie nên lại
cho qua".
"Thế thì liên quan gì tới Tài?".
"Thì hồi đó chị cũng không có quen ai hết,
có nói chuyện với mỗi Ronie thôi. Ronie nói
có đưa tiền nhờ Tài đi mua hộ và bắt mối gì
đó, nhưng Ronie ngốc lắm, không có nói lại
với Lucy. Tài cũng lò ra lột vòi Ronie mà,
không chừng có mỗi Tài làm bạn đó".
"À hiểu hiểu, ghê cơ nhỉ?"
Rồi mắt tôi lại sáng rực lên.
"Thôi rồi, chị có nghĩ Tài đang hại gì em
không? Dạo này em thấy ở tiệm có nhiều
chuyện bất bình thường như thế đấy, có

phải do Tài này không? Hay là Tài gay ở
tiệm bên kia?".
"Nè. thì thế chị mới bảo có khi liên quan
đến em. Tại em làm con nhỏ Helen đó khổ
quá, nên lão tức em lão hại em thì sao?".
A à tôi gật gật, không chừng dễ thế quá.
Nhìn mặt anh này là thấy nó có vẻ không
trong sáng và cái cách hành xử cũng bất
bình thường, chỉ là do tỏ ra tử tế với tôi quá
nên tôi cũng không nỡ soi mói mà thôi. Có
khi bấy lâu nay Tài rất căm ghét Ronie,
chắc phải làm vài vố hại Ronie rồi. Đã thế
Ronie lại còn "bạc tình" bỏ bê Helen để mê
mải theo tôi, tôi mới là kẻ đáng ghét nhất.
"Thế đúng lão ấy giấu đồ của em đi để em
không làm được việc rồi".
"Chị không rõ mấy chuyện khác của em có
đúng không và có phải do Tài kể không.
Nhưng Tài mấy lần thủ thỉ với chị là em dốt
nát lăm, tiếng Anh chỉ được giả vờ khoe
mép lừa mấy người như chị và Lucy Lily
thôi, chứ em nói đến cái âm cơ bản còn sai.

Mà nè, mấy vụ thấy em tới nhà của Ronie
Lily cũng nói là do Tài nhìn thấy đó nhen,
Tài kể lại cho họ mà".
"Ái chà, chẹp chẹp, giờ thì em hiểu rồi em
hiểu rồi!"
Kinh khủng thật, tôi nổi hết da gà, thú thật,
cũng hiếm khi tôi gặp phải chuyện bất ngờ
và tiểu nhân tới mức như thế này. Từ trước
tới giờ, cũng hầu như chưa bao giờ tôi nhận
nhầm ai, nếu tôi thấy ai mang dáng vẻ "có
vấn đề" hay "bệnh bệnh" cho dù thái độ có
tích cực đến mấy là y như rằng người đó có
vấn đề nặng thật.
"Chắc Helen phải biết chứ nhỉ?".
"Chị chưa hỏi, chả biết con nhỏ đó có biết
không, nhưng Lucy với Lily thì chắc là
không rồi, ai mà ngờ thế!"
"Giờ biết mình khổ sở bấy lâu vì kẻ đặt
điều "cộng sản nằm vùng" cũng từ miệng
Tài là cái chắc".
"Chắc thế rồi".
"Con người ghê gớm thật đấy?".

"Bé à, bé còn gặp nhiều người ghê rợn hơn
nhiều à".
Chợt cảm thấy người cứ nhẹ bâng đi vì dễ
chịu quá. Cái người tôi tưởng tốt thì hóa ra
xấu không thể tưởng tượng, những người
tôi nghĩ họ rất xấu xa thì thực ra cũng
không đến nỗi lắm. Tôi bắt đầu xâu chuỗi
các vấn đề. Có thể là, Ronie vẫn luôn tin
tưởng Tài và tâm sự với anh ta nhiều điều,
và Tài từ đó đơm đặt và "xây dựng chiến
lược" hủy hoại tôi. Tôi thấy sở dĩ Helen lại
khổ sở một cách nghiêm trọng như vậy chắc
chắn là do bị "bơm vá".
Cô nàng căm thù tôi phải đến tận xương tủy
rồi, chứ nếu tỉnh ra vì ghen tuông, cũng chả
nặng đến thế vì tôi và Ronie đâu có bằng
chứng gì rõ ràng đâu. Tài là một người khá
thông minh và có học, thực sự là như vậy,
anh ta dễ dàng "bắt nạt" những con người
bị coi là ngờ nghệch xung quanh mình.
"Chị có định loan chuyện này trong tiệm

không?".
"Wầy thú thực chị cũng không chắc gì, mà
giờ chị nói thì Tài cũng không có bỏ qua
đâu. Lucy và Lily cũng đâu ưa gì chị, chị
nói ra họ lại tưởng chị bênh em, đơm đặt
này nọ, cứ từ từ, rồi biết hết thôi. Nhưng chị
bảo em cẩn thận là vì đó đấy".
"Vâng, giờ em cẩn thận rồi, em biết Tài
rồi?".
Tôi thở dài một cái, thực sự cũng chưa hẳn
tôi tin hết những lời chị ấy nói đâu. Vì tôi
thấy ở đây ai cũng có vấn đề hết. Có lẽ nó
không phái là cái thế giới của tôi, tôi không
biết đo lòng người ở cái thế giới này, và tôi
không thể. Nhưng thật lòng tôi thấy nhẹ
nhõm đi rất nhiều và thầm cảm ơn chị ấy.
Cứ cho là do ít nhiều chị ấy ghét Tài mà
loan những chuyện này đi chứ cũng chẳng
phải là tốt đẹp gì với tôi, thì ít nhất những
điều chị ấy nói đã khiến tôi cảm thấy thanh
thản hơn rất nhiều, thậm chí lớn hơn là dạy

tôi một bài học về muôn mặt của cuộc sống
con người nữa.
***
Lên trên đảo, tôi nhận được voice message
của Billy. Anh đang trên upstate cùng Mei
chưa về, thăm hỏi Lave khi nào về, sẽ nói
chuyện với tôi. Anh vừa gọi điện nhưng do
tôi dưới tàu điện ngầm không có sóng. Lave
đi cũng được một thời gian rồi nhỉ, không
thấy gọi điện cho tôi không rõ nàng bây giờ
ra sao nữa.
Nhớ Ryan quá, tôi gọi anh đến đây để tôi có
thể kể một câu chuyện mới thật hay. Anh lại
nói sẽ đến muộn.
Tôi về nhà buôn chuyện với Hạnh một thôi
một hồi, phải đem điện thoại nhà ra ngoài
hành lang buôn để những đoạn trút "cao
trào" để bố mẹ tôi bớt chú ý. Tôi chỉ sợ bố
mẹ tôi nghe chuyện tá hỏa những gì tôi
đang phải trải qua thì thôi rồi đấy. Buôn
cho đúng tới khi Ryan tới, gần 11 giờ thì
thôi.

Tôi tíu tít chạy xuống dưới nhà. Anh đi tàu
điện ngầm sang đây chứ không có ô tô. Nhớ
quá, tôi ôm chầm lấy anh và hôn anh một
cái thật lâu, anh cọ mũi vào mũi tôi như
một đứa trẻ. Tôi nghĩ anh thấy vậy cũng vui
lắm, tự hỏi sao hôm nay tôi lại phấn khởi
đến thế nhỉ? Hôm nay Ryan có một món
quà nhỏ tặng tôi, một chiếc vòng tay bằng
inox có hình 12 con giáp của Trung Quốc.
Anh nói anh cứ nghĩ 12 con giáp của Trung
Quốc và Việt Nam là giống nhau. "Ôi,
không sao không sao mà". Chiếc vòng vừa
khít tay tôi, thì ra Ryan hôm nọ xem tôi
khoe chiếc vòng chân do Lavender tặng,
nên dứt khoát phải "cạnh tranh" bằng cách
tặng tôi cái vòng tay. Và một lần nữa, "sản
phẩm" này vẫn ở trên tay tôi cho tới hiện
giờ.
Và thế là tôi lại kể chuyện mới nghe được ở
tiệm. Ryan cứ "Oh my god" liên tục. Tất
nhiên tôi không dám nói rõ thêm chuyện

của Ronie và Helen. Tôi chỉ nói có một
người ở tiệm rất ghen ghét tôi chỉ vì anh ta
yêu con gái bà chủ tiệm, mà cô con gái đó
thì cũng cực kỳ ghét tôi vì tôi có nhiều
khách hơn cô ấy. Nghe có vẻ hơi kém khách
quan và vô lý một tí nhỉ, nhưng tôi nhấn
mạnh răng đáng nhẽ chuyện chả có gì
nghiêm trọng cả, nhưng vì người đàn ông
kia "rất bệnh hoạn" nên mới làm tôi khốn
khổ thế. "Ôi cô bé đáng thương của tôi",
anh ngồi trên ghế đá ven sông còn tôi thì
đứng trước mặt anh, anh ôm chầm lấy tôi
như điều thương tôi làm sao.
"Thôi bỏ chỗ đó đi, quên hết những con
người ngu ngốc đó đi, em có muốn làm việc
gì khác không? Anh sẽ giúp em".
"Hi hi, phải khám phá ra bí ẩn trước đã rồi
em mới đi được".
Tìm việc mới cho tôi ở cái chốn này không
phải đơn giản, vì tôi không được phép đi
làm. Tôi chỉ có thể đi tham gia học hành và
lăng nhăng này nọ như vậy mà thôi.

"Nhưng anh nói này, anh rất lự hào về em".
"Vì lý do gì?".
"Vì em rất dũng cảm".
"OK," tôi cười. Tôi yêu người đàn ông này
làm sao, biết lo lắng vừa phải, biết nói
không câu cần nói, và hơn cả là rất hiểu tôi.
Tới tiệm nail, không phải có phải là do tôi
tự cảm nhận hay là đúng là thế. Mọi người
dường như bớt ồn ào và yên ắng hơn với tôi.
Lucy cũng không còn ca cẩm nhiều chuyện
cộng sản này nọ nữa. Họ chuyển sang đề tài
khác, chuyện lo cho… con gái đi lấy chồng
thì cần gì, loại con gái nào thì lấy được, loại
nào thì chỉ "ma nó mới lấy". Còn thì que
wax hay nhíp màu của tôi thì tôi canh rất
chặt, không cho kẻ xấu lợi dụng "đục nước
béo cò".
Tôi thấy mấy người ở tiệm và chị Thủy hay
thì thầm chụm vào một góc. Tài cũng không
nói chuyện với tôi nữa. Có lẽ Ronie thì vẫn

chẳng biết cái gì cả, chỉ thấy cứ nhìn tôi
cười ngượng. Nhưng vì chẳng biết đâu là sự
thật, và cũng chưa chắc mọi người biết hết,
nên tôi vẫn căng thẳng. Sự khó chịu từ Lucy
và Lily vẫn thể hiện ở những câu nói móc và
đôi lúc gắt với tôi nếu tôi có "lỡ lầm" một
hành động nào đó. Tóm lại, tôi thở dài, mệt
mỏi quá, nhưng vẫn chưa tới mức
maximum, cố lên, sắp không chịu nổi nữa
rồi. Tôi tự nhủ như thế. (Có bị coi là ngược
đời không?)
Còn ở tiệm spa, tôi vẫn không nói chuyện
với Helen nhiều, cô nàng vẫn mặt lạnh tanh,
ai làm việc đó. Ai trong tiệm cũng nhìn thấy
chúng tôi không nói chuyện với nhau. Cả
Sheryl cũng vậy, nhưng có lẽ chị ta không
phải tuýp người thích hỏi han nên cũng lặng
lẽ bỏ vậy. Còn mấy cô thợ Tây ở trong tiệm
thì thầm vào tai tôi. "Em cướp bạn trai của
cô ấy đúng không, ha ha?". Tất nhiên là họ
chỉ đùa cợt, nhưng tóm lại tôi không có tâm

trạng đùa kiểu thế.
4 giờ chiều, tự nhiên thấy số cố định gọi vào
máy, số từ bên Manhattan. Nhấc lên thì hóa
ra là Garbriel, tôi lại thót hết cả tim lại.
"Này, cô bé, có muốn đi party với tôi hôm
nay không? Vui lắm, tôi nghĩ cô nên đi. Một
party TUYỆT VỜI…"
Garbriel kéo dài giọng chữ "tuyệt vời", tôi
nghe giọng của Gar cứ có chút gì đó say say.
Tôi hơi hoảng hồn vì lời đề nghị này. Chả
liên quan gì cả, tự nhiên rủ tôi đi party, cứ
như thân thiết lắm ấy, mà biết đâu lại cái
trò mèo gì thì sao.
"Cô ở đâu, tôi tới đón?"
Mắt tôi lại còn mở to hơn, chắc hẳn ai nhìn
thấy tôi lúc đó phải giống con mèo lắm. Lại
còn sẵn sàng đến đón tôi đi party nữa.
"Để làm gì? Party về cái gì? Tại sao? Làm
thế nào? Khi nào?" Tôi tuôn một tràng.
"Cứ ở đây đi, nói cho tôi biết cô đang ở đâu,
tôi sẽ tới đón cô? Bữa tiệc này rất quan

trọng, cô cần phải tham gia. Cô sẽ ngạc
nhiên thiều đấy vì có nhiều thứ liên quan tới
Ryan ở đó".
"Gì cơ? Về Ryan à?".
"Không, không phải bữa tiệc là về Ryan,
nhưng mà cô sẽ khám phá ra điều gì đó về
Ryan. Dù sao thì, cũng tùy cô thôi nếu cô
muốn biết gì điều gì đó, cô hiểu ý tôi
không?"
Sự tò mò trong tôi trỗi dậy ghê gớm, tại sao
tôi không cho mình một cơ hội để biết điều
gì đó nhỉ. Thế là tôi hẹn Gar ở bến tàu ở
Times Square, vì cô ta nói party ở gần đó.
Chúng tôi hẹn 8 giờ. Hôm nay tôi nảy ra ý
định nhờ cô da đen trang điểm "free" cho
khuôn mặt của mình để đi "party", cũng
chỉ là cho vui xem sau khi mình được hóa
trang thì trông sẽ thế nào. Cô ấy cực kỳ
thích thú và nói rằng khuôn mặt của tôi tạo
ra rất nhiều "cảm hứng".
Thú thật, sau nửa tiếng cho cô ấy "sáng
tác" thì tôi thót hết cả tim khi nhìn trong

gương… không nhận ra mình, xinh tới mức
khó tin. Trong lúc chờ tới giờ hẹn, tôi lang
thang shopping ở mấy cửa hàng trên chợ
Tàu, trong lòng không khỏi lo lắng. Tôi thấy
một cái dây chỉ đeo tay có chữ "I love you"
liền mua ngay, định bụng sẽ bắt Ryan phải
đeo. Tôi sẽ tặng anh cùng bức tranh của
mình.
8 giờ tôi đã có mặt ở vị trí hẹn với Gar. Cô
ta cũng đúng giờ ngay.
"Này, khỏe không?"
"Tôi khỏe, cảm ơn chị, chúng ta đi đâu bây
giờ?".
"À, chỉ là là một bữa tiệc được chủ trì bởi
mấy người bạn của tôi ây mà, chỉ nghĩ là có
thể cô cần tham gia".
"Tại sao tôi lại phải cần tham gia?".
"Bởi vì nó vui lắm, haha". Tôi thấy Gar
tưng tửng lạ lùng. Cũng nhún vai và đi
theo.
Hôm nay ai cũng phải ngoái nhìn tôi, từ chợ
Tàu đến trên tàu, vì thấy tôi xinh. Lạ là Gar

không khen lấy một câu, không hiểu cô ta
có đang nghĩ xấu rằng tôi muốn "làm hàng"
gì đó vì được đi party hay không.
Chúng tôi bắt xe đi ngược lại downtown,
hình như phố hai mấy gì đó tôi nhớ không
rõ lắm. Cũng nhanh nên tôi không phải nói
chuyện nhiều với Garbriel, cô ta hỏi đủ thứ,
tóm lại là rất lạ lùng.
Cô ta dẫn tôi lên tầng thứ 10 của một tòa
nhà 37 tầng. Từ thang máy bước ra đã ngửi
thấy mùi thức ăn và nhốn nháo phát ra từ
một căn hộ ở gần cuối hành lang.
Mở cửa đã thấy ầm ầm bởi tiếng cười nói và
cả một bàn đồ ăn với bánh mì bơ rau hoa
quả. Vừa nhìn thấy Garbriel bước vào đã có
vài người vẫy chào rối rít. Tôi đi sau,
Garbriel quay lại "giới thiệu":
"Đây là Hà Kin, BẠN GÁI của Ryan!"
Gar kéo dài cái chữ girlfriend theo kiểu cực
kỳ mỉa mai. Cả đám rú lên.
"Gì cơ? Anh ta có bạn gái á? Ôi nhìn cô bé
này, xinh quá, ngây thơ quá, haha".

Họ cười ám lên. Họ cười theo đúng kiểu
như tôi là một trò đùa vậy. Lúc này, tôi để ý
những con người ở đây, toàn người rất
bảnh bao và sành điệu, đa phần đều có vẻ
giàu có. Những cặp đôi nắm tay nhau cười
nói và hôn nhau chụt chịt. Tôi chợt nhận ra
và nóng mặt khi thấy càng ngày càng phát
hiện ra nhiều cặp đồng tính, cả nam và nữ,
trông họ ai cũng hạnh phúc và hớn hở rõ
rệt. Cho đến tận khi tôi mới tỉnh ra, tôi
đang ở trong party của một câu lạc bộ đồng
tính thì tôi thực sự toát mồ hôi hột, người
tôi run lẩy bẩy, đứng không vững nữa. Tôi
không sợ họ, tôi chưa bao giờ sợ họ, nhưng
nếu họ liên quan đến Ryan của tôi, thì khác
nào nói rằng anh là một gay chính hiệu.
Mặt tôi tái mét khi nghĩ tới như thế. Gar lại
gần, tay cầm ly rượu và bảo tôi uống đi, tôi
lắc đầu.
"Mày biết buổi party này là về cái gì rồi
chứ?"
"Của những người đồng tính đúng

không?".
"Ha ha, thông mình ghê, để cho mày biết,
đây là thế giới của Ryan đấy, haha, mày
hiểu ý tao không?".
Tôi nghẹn lời không nói được lời gì. Tôi chỉ
muốn đập tay thật mạnh xem có phải mình
đang trong cơn ác mộng không. Vừa lúc lại
có một người phụ nữ đi tới, bà ta ngắm tôi
âu yếm khiến tôi rợn hết cả người:
"Xinh, ừ thật à, bạn gái của Ryan à? Lạ
nhỉ. Này, em có nghe thấy cái tên Juicy bao
giờ chưa".
Tôi lắp bắp: "Juicy, họa sĩ à?".
"Mày cũng biết sao? Bạn trai của Ryam ấy,
ông la không ghen với một cô gái xinh như
mày à?"
"Ryan là gay sao?".
Tôi hỏi mà gần như khuỵu xuống và khóc
đến nơi.
"Gì có, anh ta không nói cho mày biết à?"
Bà ta ngạc nhiên.
Gar cười cười:

"Không, tất nhiên là nó không biết".
"Ôi Garbriel, mày đang làm cái trò gì thế,
tại sao mày lại làm thế với con bé này. Ôi,
tôi xin lỗi!"
Bà ta cho tay lên ngực ra điều cảm thấy rất
có lỗi vì đã để cho tôi biết "sự thật". Tôi
nhắm mắt lại để mình bình tĩnh. Garbriel
có điện thoại, cô ta thét lên: "Này Jess ơi,
tôi đang ở party nhà Shally… cậu biết gì
không, bạn gái của Ryan cũng đang ở đây
đấy; ha ha". Giọng của Garbriel đã thực sự
say và cô ta có vẻ như không kiểm soát
được mình nữa. Tôi bủn rủn chân tay và
tìm đường trở về, nhưng Gar dứt khoát
không cho, cứ đẩy tôi vào trong. Cô đơn, lạc
lõng, kinh sợ, tôi không còn đủ năng lượng
để bước chân ra khỏi cánh cửa ngoài kia.
Rồi một vị cứu tinh không ngờ của tôi đã
đến chỉ ngay một lúc sau. Đó là Jess, cậu ta
vừa đến đã tỏ ý đi tìm tôi, mọi người nháo

nhào chào Jess nhưng cậu ấy chỉ vẩy tay.
Tôi đang ngồi một góc, mặt trắng bệch.
"Nào, nào" Jess đưa tay kéo tôi lên, giọng
thì thầm.
Vừa nhìn thấy Jess tôi bất ngờ bật khóc nức
nở khiến những người xung quanh không
hiểu gì. Jess kéo tôi đi thật nhanh ra khỏi
cửa, tôi vẫn còn nhớ ánh mắt tức giận của
Jess nhìn về phía Garbriel đang cười và say
ngật ngưỡng.
Đứng trong thang máy tôi nép người vào
một góc quay mặt đi và khóc. Với tôi bây
giờ còn "out of control", hơn cả một người
say. Jess đứng cạnh tôi, ôm tôi rồi nói:
"Tôi xin lỗi. Garbriel thực sự bị điên rồi.
Tôi không thể tin nổi những gì cô ấy nói
nữa". Tôi không buông nổi ra một câu hỏi
với Jess rằng, có phải Ryan là gay hay
không. Jess đứng cạnh tôi mà tôi có cảm
tưởng như đó là Ryan, vừa ấm áp mà lại

vừa ghê sợ. Tôi ngồi thụp xuống và không
đứng dậy nổi cho dù thang máy đã xuống
tầng một. "OK, lại đây, mọi việc sẽ ổn thôi,
cô ấy đùa thôi mà. Đứng lên đi". Jess kéo
tôi đứng dậy rồi đưa tôi ra ngoài.
Cậu ấy nắm tay tôi ra tận chiếc xe quen
thuộc mà Ryan vẫn hay chở tôi. Nhìn thấy
chiếc xe mà đất trời tối tăm.
Tôi có đủ trí thông minh rằng những
chuyện vừa xảy ra không đơn giản là một
trò đùa như Jess nói. Tại sao Jess lại phải từ
tế với tôi thế. Tôi đã hoàn toàn là một kẻ
mất hồn. Không nói, không khóc nữa. tôi
ngồi lên xe, nhìn ra bên ngoài. Tôi không có
năng lượng để làm bất cứ việc gì Jess vẫn
hỏi tôi: "Cậu có muốn đi đâu đó không?
Cậu ổn chứ? Cậu có muốn tôi gọi điện cho
Ryan không?".
"No", tôi nói mà giọng nghẹn đặc nước
mắt…

Jess đưa tôi về đảo. Chúng tôi ngồi im trong
xe.
Tôi không buồn xuống nữa, thực sự tôi rất
sợ phải đối mặt một mình với chính bản
thân mình, ít nhiều sự có mặt của Jess ở bên
cạnh khiến tôi thấy có gì đó chút tĩnh tâm.
Có lẽ, ngoài cú sốc ngày năm nhất đại học
khi nghe tin bà tôi bị mắc ung thư, thì đây
là lần thứ hai tôi sốc khủng khiếp tới như
thế.
Tôi ngồi im, lặng im, nhìn con phố Main
hoang vắng, chiếc xe bus đỏ đã đi vài
chuyến mà tôi vẫn ngồi.
Jess cũng ngồi. Cậu ấy nhìn tôi, nhìn rất
lâu.
"Cô ấy không nói sự thật đâu Kin ạ, làm ơn
đừng có như thế này nữa, nhìn cậu thế này
đau đớn lắm". Câu nói đó lại làm tôi ứa bao
nhiêu nước mắt. Jess lại cúi mặt. Rồi cậu ấy
lại gần tôi, ôm tôi mà tôi cũng không buồn
phản ứng, chỉ thấy ấm áp và thực sự được
an ủi.

"Nhưng tớ sẽ nói cho cậu một sự thật, sự
thật này".
…
…
"Tôi yêu cậu, yêu cậu từ lần đầu tiên tôi
nhìn thấy cậu qua tấm kính của cái xe ô tô
đó".
Một luồng điện chạy qua người. tôi mở mắt
thật to nhìn ra ngoài cửa kính…
"Nhưng ít nhất cậu không phải là gay đúng
không? Cậu sẽ cứu rỗi linh hồn tôi đêm nay
phải không?"
Tôi đã nhủ thầm trong tuyệt vọng như vậy
đấy…
Phần 48
Tôi cảm thấy một cơn đói.
Tôi chưa được ăn gì cả, một miếng ở cái
party ấy tôi cũng chưa đụng tới. Và nỗi sợ

hãi tuyệt vọng dường như đã lay hết chút
năng lượng còn lại của cơ thể. Người tôi
hoàn toàn rũ ra trong vòng tay của Jess. Tôi
không nói được điều gì. nhưng ít nhiều sự
ấm áp ấy khiến tôi bớt đi được cảm giác bất
an. Tôi bắt đầu thấy Jess hôn lên tóc tôi và
lấy tay lau những giọt nước mắt vẫn tuôn
chảy, như đang lau cho một đứa trẻ đang
hờn dỗi vậy. Sao mà giống Ryan đến thế! Ôi
Jess, đây là một Jess hoàn toàn khác: ấm áp
dịu dàng. Và tôi ôm lại cậu ấy thấy chiếc áo
khoác mỏng của Jess ẩm ướt bởi nước mắt
của tôi.
Jess bật radio nhè nhẹ, vẫn nhớ, đúng bài
One hundred years, bài hát ở đài 100 gì đó,
được phát đi phát lại rất nhiều lần trong
ngày và tôi đã nghe suốt ngày ở tiệm nail.
Tôi cũng từng nghe thấy bài này cùng Ryan
trên xe mà…
"Half time goes by

Suddenly you re wise
Another blink of an eye 67 is gone
The sun is getting high
We re moving on... "
"We re moving on...", câu hát khiến tự
nhiên tôi tỉnh người. Tôi ngôi thắng dậy,
ngẩng mặt rồi nói lời cảm ơn đầu tiên.
"Cậu ổn chứ? Tôi xin lỗi". Jess dịu dàng.
Tôi không dám nhìn thẳng vào mặt Jess vì
tôi sợ ánh mắt của cậu ấy. Ánh mắt lạ kỳ đã
có những lúc liếc nhìn tôi mà tôi ngỡ rằng
đó là sự lạnh lùng. Liệu có phải Jess đang
an ủi tôi hay không? Nhưng nếu đúng thì vì
sao cậu ấy cần phải tốt với tôi thế. Tôi và
Jess còn chưa nói chuyện với nhau bao giờ
cơ mà?".
"Yêu tôi ư? Thật không? Tại sao?"
"Bởi vì vẻ bề ngoài của cậu, bởi vì cách cậu
cười, bởi vì cách cậu hát, bởi vì cái cách cậu
đã thay đổi tính anh trai tôi".
"Anh ấy có thực sự yêu tôi không?".

"Có chứ, chắc chắn là có".
"Tình yêu của anh ấy có khác với tình yêu
của cậu không?".
Jess nhìn ra ngoài, cậu ấy không trả lời một
lúc.
"Tôi không biết, thực sự vì tôi không biết.
Tôi không biết có phải anh ấy yêu cậu như
tôi yêu cậu".
"Làm sao mà anh ấy là gay mà tôi lại không
biết nhỉ? Tòi ngu ngốc đúng không?".
OK, hãy suy nghĩ như thế này. Ryan là gay,
tôi công nhận, nhưng anh ấy là một người
đặc biệt. Chưa bao giờ tôi nhidn thấy anh
tôi thay đổi như thế kể từ khi anh ấy gặp
cậu. Anh ấy đã có rất nhiều phụ nữ theo
đuổi trước đây và cả bây giờ, nhưng cậu
biết không, anh ấy chưa bao giờ có bạn gái
đâu. Vào cái ngày anh ấy gọi điện cho tôi và
nói: "Bây giờ anh có bạn gái rồi và thật là
kinh khủng, anh thực sự yêu cô ấy", tôi đã
hiểu cậu là một người thật sự khác như thế

nào. Và khi tôi nhìn thấy cậu lần dầu tiên
với nụ cười tuyệt đẹp và đôi mắt sắc, tôi đã
hiểu rằng tôi cũng có cái cảm giác "kinh
khủng " mà Ryan có".
"Gay không thề nào yêu được phụ nữ".
"Không, biết đâu cậu có thể làm cho một
người gay yêu cậu".
"Nhưng tôi không thích một người gay yêu
tôi".
Và tôi lại bật khóc.
"Được rồi, được rồi, suỵt, mọi việc rồi sẽ
ổn…"
"Cậu cũng yêu Garbriel đúng không?".
"Ôi Chúa ơi không, đó là một người phụ nữ
tốt, cô ấy giúp đỡ chúng tôi rất nhiều. Và
chúng ta nên tha thứ cho những gì cô ấy
làm: bởi vì có thể cô ấy không thể chịu đựng
nổi mọi việc nữa".
"Cô ta yêu Ryan đúng không?".
"Ừ phát điên, họ cũng có kiểu như là một
mối quan hệ: nhưng không phải là yêu
đương, Ryan chưa bao giờ yêu cô ấy. A, đó

là một câu chuyện dài…"
Vậy là Jess cũng đã công nhận anh trai
mình là gay. Nhưng cậu ấy cũng công nhận
Ryan có yêu tôi, lòng tôi nhẹ bớt. Tôi mở
cửa, nói lời cảm ơn sau cùng, cảm ơn Jess,
cảm ơn rất nhiều, không hiểu nếu như
không có Jess. thì giờ đây tôi sẽ ra sao? Giá
tôi có thể gặp cậu ấy trước Ryan, giá như…
nhưng nếu cuộc đời có sự giá như thì tôi đã
chẳng bao giờ phải nói chữ giá như…
Nhưng cậu ấy đã cứu rỗi linh hồn tôi đêm
nay.
Tôi nói tôi cũng OK và sẽ đứng hít thở
không khí ở ven sông trước khi trở về nhà
cho sạch nước mắt đã. Tôi biết Jess rất
muốn đứng cùng với tôi, nhưng tôi tạo được
cho mình một khuôn mặt bình tĩnh và bỏ đi
rất nhanh.
Tôi không chỉ đứng ven sông mà chạy như
điên ra phía ngọn hải đăng, tự nhiên tôi

thèm thấy nó một cách khủng khiếp. Chạy
đến nơi, nhìn thấy ánh đèn vàng và làn
sương bay mờ mờ là tôi òa lên khóc nức nở.
Điện thoại rung lên, số của Billy, tôi lấy điện
thoại ra mà tay run bần bật. Tôi tắt hẳn
điện thoại đi không dám nghe, ngồi sụp
xuống, ôm mặt. Tôi sợ ai đó sẽ biết được
chuyện thực sự đang xảy ra với mình, tuyệt
vọng, xấu hổ…
Tôi tin chắc Ryan sẽ gọi, nếu không gọi
được vào di động sẽ gọi về nhà. Bây giờ tôi
không thể đối mặt với anh hay bất kỳ ai. Tự
nhiên lại có cảm giác thương bố mẹ, tôi cần
phải tĩnh tâm trở lại. Tôi còn tự an ủi. thế
cũng tốt, trở về Việt Nam tôi sẽ bớt tiếc nhớ
anh, có lẽ trong cái rủi, có cái may.
Và tôi cứ ngồi thế nghĩ. mỗi lần nhớ tới
những kỉ niệm đẹp, nước mắt lại ứa ra, trái
tim tôi cũng yếu mềm vậy thôi.
Khi đã quá mệt mỏi, tôi lê bước trở về nhà,
không biết là mấy giờ nữa. Nếu bây giờ
muộn thì chắc chắn bố mẹ sẽ đang rất lo.

Tôi cố gắng lau sạch sẽ cái khuôn mặt nhòe
nhoẹt mà đã mất công trang điểm rất xinh
suốt buổi chiều hôm nay.
Không sai, cửa vẫn mở, đèn sáng. Đã là 1
giờ hơn, bố tôi hộc tốc chạy từ phòng ra
xem có đúng tôi về hay không, giọng vừa
gay gắt vừa lo lắng. "Mày đi đâu về vậy.
Điện thoại không gọi được? Sao thế? Sao
thế kia?" Chắc hẳn đôi mắt sưng húp của
tôi khó giấu nổi ai. Tôi đành nói rằng mình
vừa đi thăm ông già tôi quen đang nằm ốm
ở bệnh viện về, hơi buồn. Mà chờ mãi
không có tàu trở về nhà nên bây giờ mới về
đến nơi, điện thoại cũng mới hết pin. Bố tôi
lừ lừ đi vào, coi như tôi vừa nói sự thật đi,
nhưng chắc hẳn đang lo lắng. Bố tôi kín đáo
ngắm nhìn xem tôi có bị "xộc xệch" quần
áo gì đó không?".
"Có thằng nào gọi điện suốt đêm". Bố tôi
vừa dứt lời điện thoại đã lại réo lên ầm nhà.
Cuống quít thế nào tôi ra dứt luôn dây điện
thoại, vì vừa không dám nghe, vừa sợ buổi

đêm nó kêu thêm mẹ tôi ra thật là phiền.
"Sao thế". Bố hỏi.
"Giờ có ai gọi điện đến xin gặp con bố bảo
con không có nhà nhé, còn buổi đêm thì tắt
đi luôn cho nhanh. Sáng con sẽ cắm lại".
"Này, thằng nào nó phá quấy à. Hay thế
nào? Nói thật đi?".
"Hả, làm gì có thằng nào, thằng nào phá
được con, không có gì đâu, bố cứ yên tâm,
xời".
Tôi tỏ ra rất bình tĩnh và rất muốn đi ngủ.
Thật may: bố tôi không hỏi nữa. Quả thật,
về được nhà, tôi mới thực sự bình yên và
ấm áp. Rửa mặt, đờ đẫn ngắm bức tranh
của tôi một lúc, tôi đang nghĩ chắc chắn
chẳng bao giờ nó sẽ đến được tay anh nữa
rồi. Tôi sẽ không gặp anh nữa, quyết tâm
như vậy Tôi sẽ dứt hẳn anh ra, từ hôm nay,
từ bây giờ. Tôi không muốn gặp mặt và nói
chuyện nữa, thế là quá đủ.
Len lén ra ngoài, tôi lấy hẳn hai viên thuốc

ngủ của mẹ và uống, loại thuốc mà nửa viên
15 phút tôi đã có thể vào giấc dù tôi là
người khó ngủ. Nhưng tôi tin chắc đêm nay
sẽ là một đêm khủng khiếp nếu tôi không
ngủ được. Hãy cố ru lòng mình lặng sóng
qua những phút giây như thế này, có thể
ngay ngày mai tôi đã thấy khá hơn, thời
gian sẽ chữa lành mọi vết thương, giờ tôi
cần sự bình yên.
Và tôi ngủ thật, cho dù vẫn nhát lại giật
mình, cho dù vẫn biết trời đang sáng dần.
hai viên thuốc chỉ đủ cho tôi bớt đi sự tỉnh
táo của lý trí để khiến mình sẽ không ngồi
dậy và vật vã khóc trong đêm.
Lúc tôi tỉnh dậy cũng đã 12 giờ. Hôm nay
tôi nghỉ ở cái tiệm nail đó mà chẳng kịp báo
cho ai. Tôi cũng không có tâm trạng đi làm.
Tôi tự hứa với lòng mình sẽ quyết tâm
không bao giờ bật di dộng của mình lên
nữa. Điện thoại nhà tôi vẫn chưa lắp lại. Bố
mẹ và em đi sớm, chỉ có mình tôi. Nhưng
đúng thật, tôi đã thấy khá hơn.

Tôi nhớ tràn ngập cả sự nửa giấc đêm qua
là ước mong cả buổi tối hôm trước sẽ chỉ là
một cơn ác mộng. Nhưng bây giờ trời đã
sáng, tôi đã tỉnh, tôi biết đã chẳng có ác
mộng, chỉ có sự thật mà thôi.
Em trai tôi về và lắp lại điện thoại. Tôi dặn
nó rằng bất kỳ ai gọi cũng không được bảo
tôi có nhà. Nó nhăn nhó.
Chiều, tôi lại ngủ, nó cũng ngủ. Điện thoại
reo, rất nhiều lần, chẳng đứa nào dậy nhấc.
Tôi sợ bước chân xuống dưới nhà, biết đâu
Ryan đang ở dưới đó.
Tôi đã ở nhà, như vậy, đã gần bốn ngày
liền, và không ra khỏi nhà, không nghe điện
thoại. không lên Internet, chỉ ngồi xem tivi
và đọc sách. Bố mẹ cũng đoán ra tôi đang
"có chuyện" nên không làm phiền nhiều. Ở
nhà, mỗi chiều tôi lại nấu cơm rửa bát thay
cho mẹ, thấy lòng mình bình yên. Tôi tạm
quên bớt cái thế giới ngoài kia, có thể có
người đang lo lắng và cố gắng tìm kiếm tôi.

Buổi chiều ngày thứ tư, cuối cùng tôi cũng
dám đi xuống dưới nhà và lang thang khắp
ven sông. Chợt nhớ ra muốn được đi thăm
ông già, nhưng bà đạo diễn nói sẽ gọi điện
cho tôi khi nào bà ấy sắp xếp được, mà tôi
lại chỉ cho số di động của mình. Tôi cố gắng
tìm kiếm trên đường mình đi xem bà ấy biết
đâu đang đâu đó. Tôi không muốn bật cái
điện thoại của mình lên. Biết đâu bà ấy đã
gọi điện thì sao? Nhỡ đâu ông già chết rồi
thì sao?
Tự nhiên tôi nghĩ thế, lo quá, thế là lòng
không yên. Tôi lại quay trở về nhà và bật di
động lên.
1. 2, 3, 4, 5… không, hình như phải tới 20
cái voice messages lưu cữu qua gần bốn
ngày không bật máy. Tôi đành phải nghe
hết, vì nó không hiện số mà chỉ đọc số khi
đã nghe được message. Tôi có đầy đủ

message của bất kỳ ai mà tôi nghĩ sẽ gọi
điện cho tôi. Billy, chị Thùy, Ronie, Jess. Ai
cũng hốt hoảng và lo lắng, ai cũng hỏi tôi
đang ở đâu. Còn của Ryan ư, 10 cái voice
messages, chỉ nghe số là tôi đã chuyển sang
message tiếp theo, tôi không muốn nghe cái
nào của anh hết. Tôi nghe thấy Jess nói
Ryan đang phát điên vì lo cho tôi, xin tôi
hãy gọi điện thoại. Tôi nghe thấy chị Thủy
hỏi tôi có phải tôi bỏ tiệm rồi không? Ronie
cũng hỏi có phải tôi bỏ tiệm rồi không, anh
ta tuyệt vọng quá. Còn Billy, anh ấy nói:
"Anh đã về, anh không liên lạc được với
em, em có chuyện sao? Gặp anh nhé.
Lavender muốn gởi em cái này". Không có
message của bà đạo diễn. Tôi quyết định gọi
điện cho Billy và xin gặp anh ấy.
"Anh lo hút hồn hôn, không biết em có
chuyện gì, em rỗi không? Đi ăn tối luôn
nha, ở đâu anh đón?"
"Thôi không cần, ra Times Square ăn ở
hàng ăn Nhật nhé?".

Tôi nói "món Nhật" mà không suy nghĩ
trước chỉ vì sợ anh sẽ nhắc tới món salad
Mexico (anh vẫn nghĩ tôi thích món đó mà).
Vừa đi, tôi vừa nghĩ có nên kể cho Billy
nghe chuyện của mình không nhỉ? Có xấu
hổ không khi cho anh ấy biết chuyện của
mình? Tôi thấy vui hơn vì đợi xem
Lavender sẽ có gì đó muốn gửi cho tôi.
"Nè, Lave gửi em một bức thư và một con
gấu bông nha".
Anh ấy cầm theo một con gấu rất xinh: ấn
vào bụng nó, nó kêu lên "I love you,
hihihihi", giọng cười rất giống tôi.
"Nó còn giống em dễ sợ".
Lave gửi tôi lá thư:
"Kin yêu quý,
Cảm ơn vì món quà lá thư tuyệt vời của cậu
nhé.
Tớ sẽ mãi mãi giữ chúng trong trái tim của
mình. Tớ đang bắt đầu ổn rồi, tớ sẽ về sớm
thôi vì tớ nhớ cậu lắm.

Tớ biết tớ đẹp nhưng để sống đẹp khó lắm,
cậu mới là người sống đẹp, tớ cũng đang cố
gắng đây cô gái ạ.
Phải nói rằng cậu rất ĐẸP và ĐẶC BIỆT.
Tớ rất ghen tị với cậu vì tình yêu của cậu.
May mắn làm sao cho gã nào được sở hữu
được trái tim của cậu. Ôiiiiiiiiii, ghen tị kinh
khủng làm sao. Thỉnh thoảng gặp Josh nhé,
bọn tớ sẽ tới thăm cậu khi tớ về.
Nhớ giữ con gấu bông nhỏ bé của tớ nhé, đá
vào đít nó mà nghe tớ nói "I love you"
Tớ yêu cậu, muah muah muah.
Lavender"
Nhẹ nhàng và nhí nhảnh y như lúc
Lavender ngồi nói chuyện với tôi vậy.
"Lave thế nào ạ?".
"À mấy hôm đầu hơi dữ, nhưng bà Mei đề
nghị ở đó íy tháng. Tội nghiệp con nhỏ ha".
"Bây giờ Lave làm những gì ở đó?".
"Thì dăm ba cái treatments, ngồi nghe bác
sĩ nói chuyện, nghe nhạc đàn hát, ở đó có

cái piano mà. Hôm đầu. con nhỏ thiếu thuốc
phá phách, chui cả xuống dưới gầm giường
gào khóc, bác sĩ phải lôi ra tiêm đó, sợ
thiệt".
"Ôi thương quá!".
"Thì phải vậy thôi, không sao. Mà hôm nọ
cái quán đó hay ha, hôm đó xúc đọng muốn
chết vậy, thế em thì sao? Sao gọi hoài không
được, cái tiệm đó thế nào? Ryan thế nào?"
Nhắc tới Ryan là tôi lại mềm nhũn. mắt tôi
ngân ngấn. Tôi không dám trả lời câu hỏi
nào cả vì sợ nói ra bây giờ thì nước mắt
tuôn trào chả đâu vào đâu.
"Sao vậy. Em có chuyện hả? Trời, có sao
không?"
Có lẽ tôi quá xúc động và không giấu được
thật, thế là nước mắt lại tuôn, tôi ôm mặt vì
bất lực không ngăn được nước mắt.
"Nói đi, chuyện ở tiệm hả, hay chuyện gì,
bình tĩnh
nào? Nói đi, anh đoán là có chuyện mà, nào
nào".

Billy đưa khăn giấy cho tôi và bảo tôi lau
nước mắt đi rồi bình tĩnh nói chuyện.
"Anh trả tiền cho em để học ỏ tiệm bà Mei
à? Bao nhiêu vậy? Em sẽ cố trả lại anh".
"Trời khùng rồi nhỏ ơi, sao tiền nong gì
vậy, ai nói vậy, Sheryl hả? Đừng nói em
buồn chuyện đó chứ, nhậy cảm quá!"
"Chắc chắn mà, em không thích như vậy
đâu".
"Nè, người Việt Nam mình hay ghê, cứ
thích sĩ diện. Thế nha, anh có trả tiền cho
em, hồi đầu thôi, và không nhiều có hơn
ngàn thôi, nhưng mà ngay chính Mei cũng
trả lại tiền cho anh sau này vì bà ấy thấy
chả có cớ gì phải lấy tiền của em cả. Mà em
khá lắm, rất có năng khiếu, bà ấy còn định
giữ em làm lâu dài cơ. Có chuyện gì nghiêm
trọng đâu".
"Em không tin".
"Trời, em làm anh thất vọng đó nha. Mà
nè: đừng khóc nhé, anh sợ nhìn thấy đàn bà
phụ nữ khóc lắm, mệt mỏi lắm".

"Anh sống giữa nhiều đàn bà phụ nữ nên sợ
hả? Mei này, Sheryl này, Lave này, chắc
anh sợ thật".
Billy cười. Tôi đã bớt nước mắt.
"Thế thực ra ra là em buồn về chuyện đó
hả?"
"Không,"
"Vậy chuyện gì?"
Tôi cúi đầu và cố nuốt món cơm với thịt bò.
Tôi cần một người để nói chuyện, để giải
tỏa, có nên nói cho Billy hay không? Có nên
không?
"Anh nghĩ sao về Ryan bạn trai em?"
"Em có chuyện với bạn trai à".
"Vâng,"
"Anh cũng đoán ra".
Tôi thấy giọng Billy nhỏ lại và nghiêm trang
lạ lùng, cánh mũi phập phồng.
"Ran thật đẹp trai và tài năng, và rất
thương em".
"Anh nhìn thấy thế hả?"
"Có chứ, không chỉ nhìn, anh còn cảm nhận

được như thế".
"Anh cảm nhận được anh ấy yêu em?"
"Có chứ, ánh mắt, cử chỉ, mọi điều".
Tôi nghẹn lời.
"Tài tình nhỉ, anh có thể nhìn được, còn em
thì không".
"Em nói sao, chắc cãi nhau hả. Chuyện
thường mà".
"Không cãi nhau, anh nghĩ sao nếu em nói
là Ryan là gay?"
"Gì, gì cơ?" Billy nói không nên lời. Mắt
anh đỏ gay và im lặng nhìn tôi trân trân, rồi
anh đưa hay tay lên vuốt mặt.
"Ai nói với em vậy?"
"Anh ấy nói với em".
"Thiệt hả? Ryan nói với em? Anh không
tin, làm gì có chuyện đó?"
"Có chứ, Ryan là gay mà".
"Không, anh nói anh không tin là Ryan nói
với em rằng anh ấy gay".
"Thế anh có tin là Ryan gay không?"
Và đó là sự im lặng. Tôi thắt lòng, vì không

có sự trả lời ngay lập tức. Chả lẽ ai cũng
biết mà tôi không biết?
"Kin ơi..". Billy nói. Và anh cho tay lên bàn
với lấy nắm tay tôi, rất chặt.
"Em có buồn không?"
"Anh nghĩ em có buồn không?" Tôi lại bắt
đầu khóc. Trong quán ăn, có lẽ mọi người
đang nghĩ rằng chúng tôi là một cặp tình
nhân hờn dỗi nhau.
"Ryan thương em mà, em có tin không?
Chỉ mới gặp, anh đã biết là anh ấy thương
em rồi, nhìn ánh mắt của anh ấy chưa? Anh
ghen tị đấy, anh ghen tị vô cùng đấy!"
"Anh không cần phải ghen đâu, mọi việc đã
kết thúc rồi".
"Anh ghen mà, vì anh cũng giống Ryan!".
"Sao cơ, ôi Billy, anh nói gì cơ?"
"Là anh… anh là gay? Hay là anh… yêu
em?".
"Là cả hai!"
Cuộc đời có trớ trêu không? Bạn hỏi tôi

đi!".
Phần 49
"Nhưng anh không thương em như Ryan
thương: anh thương em như anh thương
Lavender".
Im lặng…
…
…
"Khác nhau thế nào?".
"Ryan yêu em là tình yêu thật sự, còn anh
thương em như một người em gái, như một
người bạn tri kỷ".
"Tại sao anh lại yêu quý em thế. Em và anh
biết nhau chưa lâu mà, em cũng làm gì cho
anh đâu, em chả tốt thế đâu".
Vừa nói và tôi vừa khóc, tôi cũng chẳng biết
mình phải phản ứng thế nào cho phải nữa.
"Có sao đâu, anh có tình cảm đặc biệt với
Lavender. Anh thương nhỏ hơn cả mẹ và
chị của nhỏ cộng lại, con nhỏ cũng thương

anh vậy thôi, nó vừa giống như tình yêu,
vừa giống như em gái vậy"
"Có lẽ Ryan cũng yêu em như thế thôi".
"Anh không nghĩ vậy, nhìn ánh mắt của
anh ấy xem, chỉ có kẻ si tình mới vậy thôi
à".
"Anh lo em buồn đúng không? Là anh đang
an ủi em hả? Không sao đâu anh ạ, phải đối
mặt với sự thật thôi, và thực sự em không
nghĩ rằng anh cũng là gay..". Tôi vừa nói
vừa ngập ngừng. vừa thấy ngại miệng ghê
gớm.
"Vậy nên anh cũng biết Ryan là gay đúng
không, ngay từ đầu anh đã biết rồi?"
"Anh không chắc chắn đâu em à, nhưng
anhh kể cho em chuyện này nha".
"Chuyện gì ạ?"
"Anh có vài người bạn gay, họ chơi thân với
anh, cũng có vài người là bạn của Mei nữa,
họ da từng giúp Mei vụ của Josh. Hồi đó tới
model club họ có bàn thảo về Ryan, quả
thất đó là một chàng trai vô cùng háp dẫn.

Anh da từng choáng váng khi nhìn thấy
Ryan ở cái club đo, vì Lavender chỉ cho
anh má. Con nhỏ nói anh ta hot nhất club,
được bao nhiêu người theo đuổi. Nghe nói
Ryan là đối tượng của nhiều người. Khó
tránh khỏi với một chàng trai đẹp trai như
vậy, em có thấy thế không?"
"Anh biết từ lâu thế cơ à?".
"Thì em nghĩ xem anh đưa đón Lavender
suốt hồi đó mà con nhỏ líu lo suốt ngày, làm
sao anh có thể không biết một người nổi bật
như vậy chứ?"
À tôi nghĩ thầm trong đầu: "Tại sao tôi
không nghĩ ra như vậy nhỉ?".
"Anh nghe nhiều lời đồn không?".
"Anh có nghe nói cậu ấy bị một vài nhân
vật có thế lực quan tâm, đặc biệt giới gay
như anh nè. Nhưng thật lòng mà nói thì
theo quan điểm của anh, Ryan không phải
là gay đâu à, có lẽ ở cái đất nước này em
biết đấy, quan hệ với người đồng phái cũng
là bình thường mà, có thể em bị sốc đó"".

"Sau lần gặp anh về, Ryan tỏ ra ghen tuông
với anh, em chả hiểu sao nữa?".
"A ha", Billy mỉm cười. "Chắc Ryan có thế
biết qua về anh, anh ấy sợ anh nói với em
chuyện của Ryan đó: nên chắc tỏ ra ghen
tuông để anh không tiếp xúc nhiều với anh
đó mà".
"Thật sao? Mà anh có biết Ryan là bạn trai
em trước khi gặp không?"
"Biết chớ, sao mà không biết, vả lại, có hôm
em và Ryan đi cùng nhau anh có nhìn thấy
rồi mà. Ryan có lẽ cũng biết, nên chắc đòi
gặp kiếm cớ cách ly em nha".
"Có thật vậy không? Thực ra... em nghĩ
anh có mối quan hệ gì đó với cả bà Mei và
Sheryl".
"Mei là một người phụ nữ cô đơn, bà ấy rất
thiếu thốn tình cảm. Bỏ chồng lâu rồi, hai
cô con gái cũng không gần gũi, con nhỏ
Lave thì ngang tàng quá, giờ lại dính thêm
nghiện ngập sao bả không buồn. Hơn nữa
bà ấy rất thương anh vì anh là con của ba

anh, mối tình đầu khó dứt của bà ấy. Còn
Sheryl à, cô ấy thì thương anh thật sự. Cũng
thật khó rứt ra khỏi mối qquan hệ như thế
này, em có hiểu không? Họ gần như là gia
đình của anh rồi, anh không bỏ họ được.
Anh thương họ như ruột thịt của mình
vậy".
"Họ biết anh là gay chứ?"
"Biết chớ, Mei chấp nhận. Còn Sheryl thì
không".
"Nhưng anh thương Lavender nhất đúng
không?"
"Đúng rồi, anh thương con thỏ nhất. Lúc
anh gặp em, chả hiểu sao thấy em giống nhỏ
tới thế, có gì đó rất tương đồng, và tự nhiên
anh cũng yêu quý em đặc biệt như vậy đó.
Có lẽ Mei và Sheryl có chun chút ghen
tuông, cũng không sao mà"
"Em trai của Ryan có nói với em rằng Ryan
thật sự là gay". Tôi nói như muốn phủ định
toàn bộ những gì Billy muốn nói, như muốn
nói rằng, anh thôi đi anh đừng an ủi tôi

nữa.
"Cậu em trai của Ryan há? Nói với em hồi
nào vậy? Nè, nghe nè, Kin ơi".
Anh lại với tay nắm chặt tay tôi.
"Em gặp Ryan nói chuyện đi, nhìn vào ánh
mắt của hai người, anh biết đó là tình yêu
thực sự mà. Em mà không nghe anh nói
cũng được, nhưng em cũng đừng nghe ai
nói cả, em nghe theo tiếng nói của trá tim
mình nha".
Và tôi lại khóc, cảm giác như người bị ốm
vậy, rối bời, vừa hy vọng vừa tuyệt vọng:
vừa cần vừa bất cần: chẳng biết nói sao. Tôi
đã sốc đủ, tôi chả còn sốc nữa.
Billy nói sẽ đưa tôi về nhưng tôi nói tôi sẽ tự
đi về một mình. Tôi vẫn ngại Billy đưa tôi
ra đảo, tôi trót nói với anh nhà tôi ở xa tít
bên Queens rồi mà. Có thể anh cũng biết rồi
nhưng thôi cứ tự đi là tốt nhất.

Tôi miên man nghĩ về những gì Billy nói.
Chuyện anh ấy bị gay tôi không còn cảm
thấy quá sức nữa, nhưng khi Billy nói rằng
anh ấy cảm nhận rằng Ryan không thực sự
là gay, và anh ấy nhìn thấy trong ánh mắt
của Ryan có tình yêu thật sự, tôi lại nghĩ
thực ra đó chỉ là cảm nhận của Billy, chứ có
phải là điều gì chắc chắn vậy đâu. Và tôi lại
buồn. Chả phải chính Jess cũng có công
nhận rồi đó sao, Garbriel cũng thế, những
người ở buổi tiệc cũng thế. Nhưng có một
điều tôi phải thú nhận rằng, khi ở bên cạnh
Ryan, cả khi nhìn thấy anh ấy cười, anh ấy
ăn, anh ấy vuốt tóc tôi, anh ấy hôn tôi mọi
hành động. không một chút biểu hiện của
gay. Kể của mùi của anh ấy, cũng là mùi
của một người đàn ông đích thực, hay là do
tôi không nhận ra? Hay là do anh ấy diễn
trước mặt tôi? Và cứ thế, vừa đổ lỗi, vừa
bào chữa…

Tôi bật di động lên, chi có một tin nhắn của
Jess nói rằng cần gặp tôi. Tôi gọi điện cho
chị Thủy, nói rằng tôi bị ốm nặng bây giờ
mới ngồi dậy được, không kịp xin phép
Lucy, xin chị ấy xin cho tôi nghỉ hai ba ngày
nữa.
Chị Thủy tỏ vẻ lo lắng và nói rằng cứ tưởng
tôi bị làm sao hay là tôi về… Việt Nam rồi,
còn nói Ronie cũng chán nghỉ hai hôm nay
luôn. Tiệm thiếu thợ quá. Lucy chửi bới inh
ỏi. Tôi thở dài chả biết nói gì.
Tôi gọi điện cho Jess, nói răng đồng ý gặp
cậu ấy nói chuyện, hôm nọ tôi sốc quá chưa
kịp nói cho rõ ngọn ngành, tôi muốn gặp
Jess ngày mai. Tôi thấy Jess rất vui mừng vì
tôi cuối cùng đã chịu mở máy. Tôi nói tôi sẽ
gặp Ryan, nhưng cho tôi gặp cậu ấy trước
và làm ơn đừng nói gì với Ryan vội: tôi
cũng ổn, không có chuyện gì đáng lo hết.
Chiều hôm sau Jess lên đảo, khoảng 3 giờ,

tôi đi bộ ra bến xe bus đỏ ở phố Maine để
đón cậu ấy. Thật may mắn cho tôi, trên
đường đi thì tôi gặp bà đạo diễn, tôi nói
ngay rằng muốn đi gặp ông già.
"Ôi tôi gọi cho cháu mấy lần nhưng cháu
cho tôi số sai hay sao đó, không được gì cả"
"Ôi không, máy của cháu có vấn đề đấy,
nhưng bây giờ ổn rồi, bà có thể cho tôi số
của bà được không?".
"Cháu không có card của tôi à". Tôi mới
chợt nhớ ra bà ấy có đưa cho tôi cái card từ
buổi đầu gặp gỡ, nhưng giờ ở đâu thì tôi
không thể nhớ ra. Bà ấy cho lại cái card, và
nói, nếu được thì ngày mai hoặc cuối tuần
sẽ đi gặp ông ấy.
"Ông ấy khá lên chưa?".
"Ông già tội nghiệp!" Bà ấy chỉ nói thế.
Jess gặp tôi. Ánh mắt cậu ấy có phần
ngượng nghịu.
Việc đầu tiên là Jess hỏi xem mấy hôm vừa
rồi tôi có ổn không? Tôi đã gọi điện cho
Ryan chưa? Chắc hắn tôi buồn lắm? Và

Garbriel… gửi lời xin lỗi, cô ta có gọi cho
tôi không được. Ryan đã biết chuyện và anh
ấy rất buồn bã mấy hôm nay. Ryan nói anh
sẽ để cho tôi thời gian đế tôi qua cơn sốt, và
hy vọng tôi gọi điện lại.
"Cậu có muốn đi ra ngọn hải đăng trên đảo
không?".
"OK, nó ở đâu?"
"Không xa lắm đâu, bọn mình sẽ đi bộ ra
đó, Ryan yêu chỗ đó lắm".
Và chúng tôi bắt đầu đi bộ về phía ngọn hải
đăng, chậm rãi. Tôi hái một chiếc lá và vò
vò trên tay, nhát lại nhìn sang bên kia bờ.
Thời tiết thật tuyệt, nếu hôm nay tôi được
vẽ ngọn hải đăng thì sẽ thuận lợi hơn rất
nhiều.
"Có phải anh trai cậu THẬT SỰ là gay
không? Hay anh ấy là lưỡng tính? Hay anh
ấy bình thường nhưng có quan hệ với dân
gay?".
"Cậu có cảm thấy anh ấy yêu cậu không?".
Jess không trả lời trực tiếp câu trả lời của

tôi mà hỏi lại tôi bằng một câu hỏi khác.
"Chân thành mà nói thì có. Nhưng có một
điều, chúng tôi chưa ngủ với nhau, có lạ
không?".
"Tôi biết mà, cậu tới căn hộ của anh em tớ
ngày hôm đây. Tôi tỉnh giấc lúc cậu đến, và
tôi đã chờ xem bọn cậu có làm gì không. Tôi
đã nghe ngóng".
"Nhưng quá chán vì không có gì xảy ra
đúng không?" Tôi mỉm cười nhè nhẹ.
"Tôi không biết thế là chán hay là tốt".
"Thế thì trả lời câu hỏi của tôi đi".
Jess dừng lại, thở dài. Cậu ấy đứng vịn tay
vào lan can và cho hai tay lên di thái dương.
"Tôi đành phải nói thật lòng, tôi không biết,
tôi không biết gì về anh trai của mình cả".
"Gì cơ?" Tự nhiên tôi đỏ bừng cả mặt.
"Cậu nói với tôi là anh ấy là gay đúng
không, anh ấy chưa bao giờ có bạn gái, tất
nhiên là cậu biết anh ấy bị gay đúng
không?"
"Nếu cậu biết rồi thì còn không cần phải

hỏi nữa?"
"Nhưng nếu anh ấy là gay, thì làm sao mà
yêu tôi được. Cậu biết là gay không thể yêu
phụ nữ được, tôi hoàn toàn bình thường, tôi
không thể yêu phụ nữ".
"Nói cho em biết điều này thực ra, tôi
không biết nhiều về anh trai của mình. Bố
mẹ chúng tôi ly dị từ khi tôi mới chỉ có 5
tuổi. Tôi ở với mẹ và em gái ở California,
còn anh ấy ở với bố ở Philadelphia, chúng
tôi cũng không liên lạc nhiều. Chúng tôi chỉ
gặp nhau vào một vài dịp và khi cả hai cùng
tới New York để tham gia cái câu lạc bộ
người mẫu đó và học đại học, nhưng hầu
như tôi ở phía Bắc. Tôi chẳng hiểu gì về thế
giới của anh ấy. Tôi nghĩ anh ấy là gay bởi
vì anh ấy NÓI VỚI TÔI anh ấy là gay, và
bởi vì chẳng bao giờ anh ấy tỏ ra cho tôi
biết anh ấy thich phụ nữ cả, trừ Garbriel,
mà đó cũng chẳng phải là tình yêu".
Tôi lặng người trước những gì Jess nói.

Ryan chưa bao giờ nói cho tôi biết sự thật
về gia đình anh ấy. Tôi không hề biết, tôi chỉ
nhận ra một điều rằng có vẻ Ryan và Jess
cũng không phải là hay nói chuyện và gần
gũi lắm, họ như sống ở hai thế giới riêng
biệt, chỉ có điểm tương đồng là ngoại hình
và nụ cười. Và hơn bao giờ hết, trong tôi
tràn ngập sự hy vọng về MỘT - RYAN KHÔNG - GAY.
"Thế ý cậu là cậu cũng không chắc rằng
anh ấy thực sự gay đúng không?"
"Tôi chẳng biết gì hết, tôi xin lỗi". Jess nói,
cậu ấy rất xúc động.
"Thực ra tôi đã nghĩ khác kể từ hôm nọ tôi
đưa cậu về nhà. Tôi đã nói chuyện với anh
trai mình. Anh ấy không còn công nhận
mình là gay nữa, khi tôi kể cho anh ấy nghe
cậu đã khổ sở thế nào khi nghe rằng anh ấy
là gay. Anh ấy nói rằng anh ấy không muốn
mất cậu. Tôi tin rằng đó lả tình yêu thực
sự".
Và thế là tôi bật khóc, tôi ôm mặt khóc tức

tưởi.
Jess lại kéo tôi lại và ôm tôi rất chặt, thật tồi
tệ, cảm giác lại giống y như trong vòng tay
của Ryan.
"OK, OK, tôi xin lỗi, tôi đã tồi tệ đúng
không, mọi việc sẽ ổn thôi, tôi xin lỗi, tôi xin
lỗi"
"Không, cảm ơn cậu". Tôi nói.
Chúng tôi ra tới ngọn hải đăng. Tôi hỏi
Jess:
"Bố cậu là thủy thủ đúng không?".
"Không, ông ấy là thuyền trưởng"
"Ông ấy còn đi tàu không?".
"Tôi không hay gặp ông ấy mặc dù cũng có
lúc nhớ. Ông ấy già rồi, bây giờ ông ấy bán
rượu phía bắc, mà ông ấy ghét mấy cái trò
người mẫu gì gì đó lắm"
"Có thể Ryan cũng ghét, anh ấy thích ra
khơi".
"Ừ đúng rồi, em gái chúng tôi cũng thế"
"Tôi nhìn thấy tranh vẽ trong căn hộ của

hai người, em ấy có tài thật đấy".
"Tôi cũng thấy cậu có tài".
"Cậu có thấy tôi và em gái cậu có nhiều
điểm chung không?".
"Rất nhiều. Có thể mà vì thế cả hai chúng
tôi đều yêu cậu"
"Có thể cậu THÍCH tôi, chứ không phải là
YÊU tôi". Tôi nhấn mạnh.
"OK, nhưng cảm giác là thật, hôm nào tôi
cũng nghĩ về cậu".
Tôi cười nhè nhẹ.
"Tôi vẫn không hiểu mối quan hệ giữa
Garbriel và Ryan. Ý tôi là, kể cả nếu cô ta
biết anh ấy là gay, thì cô ấy cũng không cần
phải làm điều đó với tôi cậu hiểu không? Cô
ấy làm tôi bị tổn thương ghê gớm, kể cả khi
có một sự thật như thế, tôi cũng không cần
cô ta phải nói cho tôi biết".
Tôi nói đầy tức giận khi nghĩ về Garbriel.
Quả thật giờ tôi chợt nhận ra cô ta thật độc
ác vì đã đối xử với tôi như vậy. Tôi không
biết Gar tốt với hai anh em họ thế nào, ra

sao. Jess quý đến đâu, nhưng thực sự cô ta
đã cho tôi một khoảng thời gian thật khủng
khiếp. Cô ta không có quyền làm tổn
thương tôi như thế.
"Tôi biết, nhưng cô ấy ghen quá, cũng
không hẳn là lỗi của cô ấy. Ryan không nên
có mối quan hệ với cô ấy nếu anh ấy không
yêu Garbriel cậu hiểu không. Cô ấy cũng
say nữa, nhưng mấy hôm nay cô ấy hối hận
lắm".
"Tôi cũng chỉ là một Garbriel khác
đúng không?"
"Không, cậu không phải, cậu KHÁC, Chúa
ơi, tôi phải giải thích thế nào đây? Cậu
không phải, OK? Tôi có thể khẳng định
thế, cậu đã làm anh trai tôi THAY ĐỔI.
Anh ấy đang rất cố gắng để được ở bên cậu.
Tôi biết anh ấy có bạn trai, ông hoạ sĩ, và
một vài thằng cha giàu có khác lượn lờ, cậu
không biết anh ấy cố gắng thế nào để cậu
không rơi vào cái thế giới ấy. Thật tội
nghiệp cho Garbriel, cô ấy là một phần

trong đó, cô ấy hiểu, và cô ấy phát điên vì
phải sống trong cái thế giới như vậy và vì
phải đấu tranh để giành được trái tim của
Ryan. Nhưng với cậu anh ấy không để cậu
bị như thế, anh ấy công nhận rằng anh ấy
yâu cậu, chính vì thế nên cậu KHÁC, cậu
có hiểu ý của tôi không vậy?"
"Tôi gặp bạn trai của anh ấy rồi, ông Juicy
và những bức tranh khỏa thân".
"Tôi cũng gặp ông ấy rồi. Ông ấy yêu Ryan
rất nhiều".
"Buồn cười nhỉ, tôi không thấy ông ấy ghen
với tôi"
"Có thể ông ấy không ghen".
"Không thể có chuyện đó, gay ghen kinh
khủng, có thể họ giả vờ trước mặt tôi".
"Tại sao họ lại phải làm thế?"
"Hừm, bởi vì… tôi KHÁC?".
Jess lại mỉm cười, cậu ấy ngồi xuống và
ngắm ngọn hải đãng.
"Cậu chơi piano hay lắm".
"Cám ơn"

"Tôi cũng được nghe về quan hệ của cậu và
Lave nữa".
"À, ha ha, cậu nghe thấy gì? Ha ha, bọn tớ
say và cô ấy thì đẹp quá".
"Thế nên có lúc cậu không thể tự kiềm chế
được đúng không?".
"Không, không thể, ý tôi là tôi cũng thích cô
ấy mà".
"Kể cả lúc đấy cậu có bạn gái rồi?".
"Hừm, đó là một nơi toàn những người đẹp,
khó mà nhớ ra rằng bạn có một cô bạn
gái…"
"Thế cậu không biết tình yêu là gì?".
"Tất nhiên là tôi biết chứ. Tôi có thể có
nhiều bạn gái, tôi có thể nghủ với phụ nữ,
nhưng tôi có thể chi yêu cậu". Jess nói như
thầm thì và ngước nhìn lên tôi.
"Tôi hiểu rồi, đó là sự khác biệt giữa một
người đàn ông và một người đàn bà. Chỉ có
người đàn ông tôi yêu mới vào được bên
trong tôi mà thôi".

Jess cúi đầu rồi hơi ngẩng lên nhìn ra phía
xa xa, nơi có một con thuyền có cánh buồm
đang từ từ đi qua.
Tôi ngồi xuống cạnh Jess, và cả hai cùng im
lặng. Tôi bắt đầu thấy chút gì đó như có lối
thoát cho những sự tuyệt vọng trong lòng
mình. Tôi không biết, có phải cuộc đời đang
thực sự phức tạp như vậy hay như vậy thực
sự ra là… bình thường nữa?".
Tôi ngồi lẩm nhẩm hát bài "74-75". Jess
ngạc nhiên vì tôi cũng biết bài hát đó, còn
tôi thì cũng ngạc nhiên vì Jess cũng biết. Tôi
hỏi bài hát có nghĩa là là gì?
Jess nói cậu ấy cũng không hiểu ý nghĩa bài
hát là gì. Giọng Jess rất dễ thương, chúng
tôi mỉm cười.
Năm giờ. Jess phải trở về. Chúng tôi chia
tay. Jess sắp phải quay lại upstate rồi.
"Tôi sẽ nhớ Kin đấy!"
"Có thể tôi cũng sẽ nhớ cậu".
"Chúng ta không thể là một đôi đúng
không?"

"Tôi cũng không biết".
Tối đó, tôi mở máy để chờ điện thoại của bà
đạo diễn. Nhưng không có ai gọi điện hết,
tôi suy nghĩ nhiều và thấy chông chênh
trong lòng. Tôi quyết định nghỉ nốt hôm sau
trước khi quay lại tiệm nail.
Nhưng sáng 8 giờ bà đạo diễn đã gọi điện
nói rằng chúng tôi đi thăm ông già thôi, ông
ấy yếu lắm rồi. Tôi nghe xong điện thoại mà
rơi nước mắt. Trước khi ra khỏi nhà, tôi lại
thắp một nén hương.
Bà đạo diễn và tôi bắt xe bus đỏ rồi đi bộ ra
phía đầu đảo nơi có bệnh viện tâm thần, nói
rằng ông già đang ở đó ông ấy mới ở bệnh
viện Bellevue bên Manhattan trở về. Tôi hỏi
ông ấy bị làm sao? Bà ấy nói ông ấy bị tiểu
đường nặng, có lẽ cũng giai đoạn cuối rồi.
Tôi hỏi, không biết ông ấy viết xong cuốn
tiểu thuyết chưa, ông ấy phải viết xong đã

chứ, ông ấy có người thân không?
"Có thể ông ấy đã tong rồi đây. Ông ấy
không có người thân, chúng ta là người
thân của ông ấy". Tôi nghe mà thương ông
ấy vô cùng.
Ông già của tôi nằm trên giường: nặng nhọc
vì thân hình to béo bệnh tật, thở nặng nhọc,
nhưng ông vẫn ôm một cuốn sách trước
ngực.
"Này cưng ơi, xem ai đây nào? Tôi dẫn cô
bạn đáng yêu bé nhỏ của ông tới đây này".
Bà đạo diễn vừa nói dịu dàng vừa ôm và
hôn ông ấy một cái. Thấy vậy, tôi cũng tới
hôn ông ấy một cái lên má.
"Ôi Chúa ơi!" Ông ấy kêu lên. "Tôi được
một cô gái hôn này"
"Oh oh, ông là một THẰNG BÉ may mắn!"
Bà đạo diễn trêu đùa.
Tôi cười rất tươi và nắm tay ông ấy.
"Ôi tôi nhớ rất nhớ nụ cười tuyệt đẹp của
cháu làm sao".

"Dạo này ông thế nào? Cháu không biết
ông bị ốm, cháu xin lỗi, ông đã viết xong
cuốn sách của mình chưa?".
"Ừ, cũng gần rồi, bây giờ chúng ta chỉ chờ
nó được xuất bản thôi".
"Thế nó kết thúc thế nào?".
"Kết thúc gặp được một cô gái Việt nam
xinh đẹp".
"Ông thật là vui tính, ha ha".
"Không, tôi không vui tính đâu".
"Ôi ông sáng tác ra một nhân vật Việt Nam
bởi vì ông gặp cháu đúng không?".
"Chính xác, và nhân vật Việt nam đó chính
là cháu".
"Ôi không, đó là một niềm vinh dự lớn".
"Ừ, và tôi không sáng tác ra nhân vậl ấy, vì
nhân vật ấy là có thật. Để tôi nói cho cháu
biết một bí mật". Ông giả vờ thì thầm ghé
vào tai tôi: "Câu chuyện về cuộc sống của
tôi đấy cưng ạ".
"Ôi wow" Tôi thốt lên, "Thế thì cháu phải
đọc nó!"

"Ừ mọi người nên dọc, ông ấy có một cuộc
sống tuyệt vời, ông ấy đã cứu mạng sống
của hàng trăm người. Đúng không bố già?
Một ngày nào đấy tôi sẽ làm phim về ông".
"Phải xem thôi". Ông già cười hà hà rồi
đưa tay lên ngực ra vẻ rất tự hào.
"Thế mọi việc với anh người yêu xinh trai
của cháu vẫn ổn chứ?". Câu hỏi quen
thuộc.
Tôi im lặng và nghẹn lời lại. Tôi muốn kể
cho ông ấy biết bao nhiêu là chuyện. Thế rồi
mắt tôi ngân ngấn, cả hai người đều đã nhìn
thấy thái độ của tôi.
"Cháu không sao chứ? " Bà đạo diễn hỏi.
"Có điều gì đó không ổn đúng không?"
"Anh ấy là gay". Tôi nói không lên tiếng.
"Anh ấy là gì cơ?" Bà đạo diễn sửng sốt.
"Ôi cục cưng của tôi, thật không? Tôi
không nghĩ thế, có phải ai bị điên nói với
cháu thế không? Oh". Ông già nắm tay tôi
và nói với giọng đầy dỗ dành.
"Tôi lấy làm tiếc khi biết vậy". Bà đạo diễn

nói.
Tôi lặng người đôi chút mỗi khi cứ phải nói
lên "nỗi đau" của mình.
"Anh ta nói với cháu là anh ta bị gay sao?"
"Không, anh ấy chưa nói, nhưng mọi người
ai cũng bảo thế".
"Mọi người là những ai?"
"Bạn của anh ấy, em trai anh ấy, và cháu
thậm chí đã gặp cả bạn trai của anh ấy".
"Tồi tệ thật. Tôi xin lỗi".
Tôi thấy mình hơi nực cười khi hôm nay đi
thăm ông già, đáng nhẽ phải cười thật tươi
và làm cho ông ấy vui thì chưa chi tôi đã ỉu
xìu như thế này khiến ông ấy sẽ buồn thêm,
nhưng có lẽ tôi đã không "control" được
bản thân mình. Đây là lúc tôi quá nhạy cảm
và khó có thể xử sự như bình thường.
"Cũng OK mà, cháu yêu, ở đây cái chuyện
cháu gặp và yêu một anh chàng gay cũng là
bình thường, bình thường thôi, đừng sợ".
"Ông có nghĩ anh ấy là gay không?".
"Không tôi không nghĩ thế. Lần đầu tiên tôi

gặp anh ta, tôi đã bị sốc vì anh ta xinh trai
hơn cả sự tưởng tượng của tôi, và tôi có thể
hiểu được từ trong đôi mắt của anh ta tình
yêu anh ta dành cho cháu nhiều từng nào,
ooh, tôi đã ghen tị làm sao".
"Ông thấy anh ta yêu cháu sao?".
"Rất nhiều".
"Có thể anh ấy là lưỡng tính hoặc gì đó, bởi
vì một người đàn ông gay chẳng bao giờ có
thể yêu một người phụ nữ. Cháu vẫn chưa
hỏi thẳng anh ấy".
"Này cô bé, nghe này, dù có chuyện gì xảy
ra, đừng tự làm cho mình đau đớn, sẽ chẳng
là gì hết nếu có ai đó định làm ta tổn
thương, nhưng điều kinh khủng nhất là tự
ra làm ta tổn thương. Những cảm xúc trong
mỗi chúng ta cũng giống như nước, ta có
thể đổ chúng ra khỏi cơ thể mình nếu ta
muốn và đừng bao giờ để chúng bị ô nhiễm.
Cháu đang sợ đúng không? Cháu đã gặp và
nói chuyện với anh ta chưa hay cứ đang tự
hành hạ mình những ngày vừa qua? Này,

ĐẾ VƯỢT QUA ĐƯỢC NỖI SỢ, ĐÓ LÀ
ĐỐI MẶT VỚI NỖI SỢ".
"Mà, kể cả anh ta là gay, tôi vẫn có thể hiểu
vì sao anh ta lại yêu cháu thế, tốt bụng,
thông minh và đẹp, thật là ngu ngốc nếu
đánh mất cháu, kể cả anh ta là gay, anh ta
vẫn phải níu giữ cháu".
"Cảm ơn vì sự an ủi thật tốt của ông".
"Đó không đơn giản là một lời an ủi, đó là
những từ đến từ trái tim tôi".
"Thực ra thì, đó cũng chẳng phải là một
vấn đề lớn nếu so sánh với vấn đề sức khỏe
của ông hiện giờ. Hy vọng ông có thể chóng
khỏe, điều đó quan trọng hơn".
"Ôi tôi đang khoẻ lên rồi mà".
Tôi buồn. Thực sự là vậy: vì tôi nhìn thấy có
giọt nước mắt trong mắt bà đạo diễn. Tôi
nghĩ đến bà ngoại của mình khi mọi người
an ủi bà rằng rồi bà sẽ khỏi, rồi sẽ dẫn bà đi
siêu thị và cả… tiếp tục chơi bóng rổ ở sân
nhà tôi nữa. Tôi lại chảy nước mắt, thật

may. Ông già sẽ nghĩ rằng tôi đang khóc vì
câu chuyện tình bi đát của tôi chứ không
phái vì ông ấy.
"Ông có muốn cháu hát bài Amazing Grace
không?".
"Ôi vinh dự quá, nào".
Amazing Grace là bài hát được John
Newton viết lời tặng cho những người nô lệ
vào thế kỷ 18, tiếng Anh gọi đây là "hymn",
sau đó nó được phổ nhạc và trở thành một
giai điệu quen thuộc của những người theo
đạo Thiên Chúa giáo. Hầu như ca sĩ nổi
tiếng nào của nước Mỹ cũng từng cover lại
bài hát này, và người Mỹ ai cũng biết đến
nó như một folk song phổ biến nhất.
Tôi đã "phải lòng" bài hát này khi nghe
thấy nó được hát acapella đệm nền cho mẩu
quảng cáo kêu gọi giúp đỡ trẻ em nghèo đói
trên khắp thế giới năm tôi 13 tuổi. Và 14
tuổi, tôi đã hát bài hát này trong nhà thờ để
tặng những người già trong một trại dưỡng
lão cho dù tôi không theo đạo Thiên Chúa.

Hôm nay tôi sẽ hát tặng ông già của tôi, vừa
hát, và vừa khóc:
"Amazing grace, how sweet the sound
That sav d a wretch like me!
I once was lost, but now am found,
Was blind, but now I see".
Ông ấy nắm tay tôi… "Này tôi yêu cháu, cô
gái ạ thật lòng đấy. Giá tôi có thể trở lại 40
tuổi nữa để cưới cháu nhỉ?"
"Cháu cũng yêu ông, cháu rất vui lòng
được cưới ông nếu ông muốn".
Chúng tôi cười. Tôi sẽ đọc cuốn tiểu thuyết
của ông ấy, chắc chắn vậy.
Đấy là lần cuối cùng tôi được nói chuyện
với ông ấy và hát cho ông ấy nghe.
Đứng ven sông, tôi lại ngắm nhìn
Manhattan cao lô nhô, phía xa xa là hai cái
cáp treo màu đỏ đang chuyển người từ đảo
sang Manhaltan và ngược lại. Tôi nhớ mình
và Ryan đã từng đứng ôm nhau trên cái cáp

treo đó và nhìn về phía ngọn hải đăng nhỏ
xíu.
"Để vượt qua nỗi sợ, đó là phải đối mật với
nỗi khổ"
Bây giờ, tôi sẽ đối mặt với nỗi sợ của chính
mình.
"Này, Ryan".
"Hey…".
"Anh có thể trả lời em được không?".
…
"Anh có là gay không?".
"Không, anh không phải, và ANH YÊU
EM!".
Và tôi thú nhận với bạn một điều nhé, lần
đầu tiên Ryan nói với tôi ba từ đó đấy!
Phần Kết
Là où je t emmènerai
Aucune peur, ni aucun doute
Le monde est toujours en été

Pas de douleur et pas de déroute
C est là que je t emmènerai
Sur ma route
pour te réchauffer et te protég
Đó là nơi anh sẽ đưa em đi cùng
Không nỗi sợ hãi, không nỗi nghi ngờ
Thế gian sẽ luôn là mùa hạ
Không sự hỗn loạn, không nỗi dớn đau
Đó là con đường
Anh sẽ đưa em đi cùng
Anh sẽ sưởi ấm và che chở cho em
(La ou je t emmènerai - Florent Pagny)
Lặng im, tôi dập điện thoại, tôi không muốn
nói thêm câu nào nữa. Tôi chỉ chờ thế thôi,
tôi không muốn thêm lời giải thích. Tôi sợ
cái điều tốt đẹp tôi vừa nghe thất sẽ chuyển
hóa thành điều gì đó tồi tệ ngay tức khắc.
Tôi tắt hẳn điện thoại, người lại run lên, rồi
tôi nở nụ cười một mình, cười mà nước mắt
cứ tràn ra. Tôi không miêu tả được cảm

giác lúc đó, chỉ biết nó vừa giống như một
điều gì đó khủng khiếp được trút bỏ, như
một niềm hạnh phúc, nhưng niềm hạnh
phúc ấy rất mong manh.
Trở về nhà, tôi uống hai viên thuốc ngủ. Và
tôi ngủ mê mệt rồi tỉnh giấc vào lúc 2 giờ
đêm mà không bị đánh thức. Tòi thật mệt
mỏi và xấu xí, có lẽ ai cũng nhìn thấy, bố mẹ
muốn tôi được thực sự bình yên.
Tôi ngồi dậy bật máy tính. Ngòi đọc lại
nhưng bức thư bạn bè gửi, và cả những bức
tôi gửi đi, ngồi mò tìm những câu chuyện
tình yêu, về những trang web và những bài
báo viết về vấn đề đồng tính, có lúc nước
mắt ứa ra vì thấy mình như một phần ở
trong đó.
Tôi đến tiệm sáng hôm sau. Cầm theo bức
tranh, vì hôm nay tôi sẽ gặp và tặng anh
bức tranh này.
Vừa bước chân vào tiệm là đã thấy những

khuôn mặt soi mói ngẩng nhìn tôi. Một cái
nhìn sắc lạnh và giận dữ của Lucy.
1 giờ chiều chị Thủy mới đến. Chị ấy hỏi tôi
đã ổn chưa và nói rằng tôi thực sự trông rất
xanh xao. Chị ấy nói hình như Ronie đã xin
bỏ làm và Lucy chắc cũng chuẩn bị tinh
thần "thanh lý" tôi. Tôi cười và nói tôi cũng
chuẩn bị đi đây. Lucy nghĩ rằng tôi đã xúi
bẩy gì đó với Ronie và hai đứa cùng trốn bỏ
chỗ này. Mấy hôm nay Helen như phát điên
và Lucy không ngừng nói những lời cay
nghiệt về tòi. Cả tiệm cũng được thể hùa
vào, nhất là Tài. Không chỉ vậy. Tài còn nói
rằng tôi và Ronie cậy tiếng Anh tốt đã xui
khách hàng bỏ đi chỗ mới mà hai đứa định
gây dựng".
Chỉ có một lúc chúng tôi thầm thì với nhau
không để ý mà y như rằng "đồ dạc" của tôi
đã lại mất tích.
Khách gọi, tôi lại phải dùng tạm cái que của
chị Thủy. Tôi lẳng lặng dù biết thừa thủ

phạm là ai. Thật không may mắn đó là một
vị khách rất khó tính, cho dù đã trở thành
khách quen của tôi, nhưng do tôi dùng que
không quen nén wax hơi quá tay. mà có lẽ
do tâm trạng không ổn định nữa. Đây lại là
vị khách sân si từng sợi lông mày một, nên
bà ấy đã tỏ ra khó chịu và hơi gắt gỏng. Và
chỉ đợi có thế, Lucy lại mắng tôi. Tôi liếc
nhìn Tài: anh ta len lén nhìn tôi kiểu như
một con chó sắp bị đánh đòn vì làm gì tội
lỗi. Và trong tiệm bắt đầu có tiếng xì xào.
Lily đi ra và hỏi tôi đầy gay gắt: "Này,
Ronie đang ở đâu vậy? Nhắn giùm là về
ngay đi. Bỏ đi mà không thanh toán như
vậy được sao?".
Tôi ngước nhìn và chẳng trả lời nữa.
Tôi bật di động lên, và gọi cho Ryan.
"Hey, anh có thể tới và đón em ở tiệm nail
không?".
Tôi cầm bức tranh lên và cho chị Thủy cùng
vài người khách xem. Chị Thủy há hốc
mồm và kêu lên vẻ đầy kinh ngạc vì không

ngờ tôi có thể vẽ được một bức tranh như
thế. Bức tranh được lồng trong một cái
khung gỗ mà tôi đã mua từ rất lâu ở cửa
hàng đó cũ lên đảo.
Mấy người khách họ chuyền tay nhau và
xuýt xoa. họ nói rằng sao tôi không theo
nghề họa sĩ vậy. Sự xôn xao nho nhỏ khiến
cho những người còn lại để ý.
"Cái gì cũng giỏi. Câu trai cũng giỏi".
Cô em gái của Lucy và Lily đã từ tiệm bên
kia đi sang. Vừa nhìn thấy tôi đã kêu lên:
"A, bồ của Ronie đã tới đây hả, thế đã hỏi
được con rể đang trốn ở đâu chưa vậy,
Lucy? Gái cộng sản bây giờ ghê ha: cũng
biết chiim cò để được ở lại nước Mỹ đó à
nha".
Phải công nhận đó là một người phụ nữ ghê
gớm. Tôi im lặng trước tất cả bọn họ.
Có lẽ Ryan đã sắp tới. Lặng lẽ, tôi lấy áo
khoác. gói ghém lại bức tranh, đứng mỉm
cười nói chuyện phiếm với mấy người
khách đang ngồi làm chân, vui vẻ lạ thường,

coi như mọi lời thị phi bên tai cũng chỉ là
không khí.
"Trơ nhỉ".
Và Ryan của tôi đã đến. Anh đứng trước
cửa tiệm, tim tôi như ngừng đập khi nhìn
thấy hình dáng của anh.
Tôi vẫy anh vào đây. Ryan bước vào. Một
cảnh tượng hiếm thấy trong tiệm. khi tất cả
đều ngưng công việc để ngước lên nhìn anh.
Cô em gái đanh đá cá cầy của hai "bà cô"
há hốc mồm nhìn khi anh tiến về phía tôi,
tựa như không thể tin nổi đó là một con
người bằng xương bằng thịt và là bạn của
tôi. Vị khách tôi đang nói chuyện, cũng
quên luôn phải trả lời câu hỏi tôi đang hỏi.
Tất cả dường như bị đông lạnh trong giây
phút. Tôi ôm bức tranh. đồ đạc của tôi ở
đây không có gì ngoài que wax và hai chiếc
nhíp thì đã bị lấy mất rồi. Tôi nắm tay anh
để anh dẫn ra khỏi tiệm. Tôi gặp chị Thủy
đang ngoái người nhìn chúng tôi chằm

chằm ở bàn đầu gần cửa.
"Tạm biệt chị nhé, cảm ơn chị, nếu có
duyên chúng ta sẽ gặp lại" và tất cả những
lời cay độc, những tiếng thị phi, những cái
nhìn mỉa mai, những phút giây căng thẳng,
tôi đã trả lại hết cho họ phía sau lưng…
"Em có nhớ anh không?"
"Nhiều lắm".
"Anh cũng thế". Tôi thấy anh khóc, lần đầu
tiên tôi thấy anh khóc.
Tôi ngắm nhìn người đàn ông tuyệt đẹp của
mình để xem anh "gay" như thế nào. Nếu
thực sự anh là gay thì tôi sẽ làm sao đây?
Tôi sẽ phản ứng thế nào đây? Tôi sẽ bỏ
chạy? Tầm thường như bao cô gái khác. Tôi
sẽ ở lại, cam chịu rồi trở nên điên rồ như
Garbriel? Ngay đến Ryan cũng không
muốn tôi giống Gar nữa là tôi? Tôi đặc biệt
cơ mà, có phải những lời anh đang nói là
thật không, thật hay không? Gay hay không
gay?".

Chúng tôi đứng ven đường để sang bên kia,
nơi đỗ chiếc xe quen thuộc của anh. Ryan
nắm chặt tay tôi và tôi cũng ôm chặt bức
tranh. Anh gần như mất hồn. Tôi giật tay
lại vì sợ bức tranh rơi. Một chiếc ô tô to lao
lên với tốc độ chóng mặt, mà anh lại đứng
yên, tôi thét lên và kéo anh lại. Chỉ một tích
tắc thôi tôi không kéo kịp anh thì chắc chắn
anh đã bị đâm chết. Người tôi run lên bần
bật. Tôi ôm anh thật chặt, anh thật sự
khủng hoảng tới thế hay sao? "Em rất sợ
phải mất anh Ryan ạ". Cuối cùng tôi cũng
biết trong lòng mình đang nghĩ gì.
Chúng tôi lên xe.
Anh thú nhận rằng anh không thể hiểu nổi
cảm giác của mình khi nhìn thấy tôi. Anh
đã lang thang tìm kiếm tôi khắp mọi nơi.
Anh nhớ ánh mắt của tôi, nhớ khuôn mặt
của tôi, nhớ cái dáng bé nhỏ của tôi. Anh đã
bật khóc một mình khi tìm được ra tôi. Anh

ghen tuông khi thấy tôi ở bên những người
đàn ông khác.
Càng tiếp xúc với tôi anh càng thấy hạnh
phúc và bình yên vì tôi cho anh những cảm
giác rất đặc biệt, cảm xúc của một tình yêu
thực sự. Và bởi vì tôi giống cô em gái mà
anh vô cùng yêu thương.
Cảm xúc dành cho tôi là sự trân trọng, và
muốn "tận hưởng" nhâm nhi từng tí một
như một điều gì đó dễ đổ vỡ. Anh đã gồng
mình để tôi không bị sa chân vào cái thế
giới "phức tạp" của anh. Sau khi gặp tôi,
Juicy đã chấp nhận mối quan hệ giữa hai
chúng tôi và nói rằng anh ta cũng hiểu vì
sao tôi lại được Ryan yêu đến thế.
Đến giờ thì tôi đã hiểu, hiểu ra rất nhiều
điều. Tôi có nhận ra, anh thực sự khác
nhiều so với lần đầu nhìn thấy vẻ bề ngoài
cao sang và lịch lãm của anh. Anh gày hơn,
sạm đi, nói ít hơn, luôn suy nghĩ nhiều tựa

như một người đang vật lộn với cuộc sống,
sao tôi không nhận ra nhỉ? Là vì tôi ngây
thơ quá hay tôi cố tình tự lừa dối mình. Tôi
cũng hiểu cái từ "glad" của mọi người. Họ
đều biết mối quan hệ này, còn tôi thì không.
Họ "glad" vì họ thấy Ryan thay đổi, và vì
tôi đang thực sự được anh ấy yêu.
Tất cả mọi thứ, trừ việc nói cho tôi những
mối quan hệ "tội lỗi" của mình, còn mọi lời
nói yêu thương và cảm xúc đều là có thật.
"Anh chỉ muốn bỏ hết để được ở bên em mà
thôi".
…
"Và anh đang cố gắng rất nhiều"
"OK". Tôi thì thầm, và lồng chiếc dây có
chữ "l love you" mua ở chợ Tàu lên tay
anh.
Tôi nói Ryan hãy lái xe đưa tôi ra biển. Tôi
vẫn biết ước mơ đi biển như bố anh. Chúng
tôi muốn nhìn biển, tôi muốn biết cái cảm
giác muốn được đối mặt với mênh mông

như anh.
Tôi nằm xuống, gối đầu lên chân anh, lặng
im, nước mắt tuôn rơi. Xe băng qua dòng
người hối hả, cả một thế giới ồn ào đang ở
ngoài kia. Những hàng cây ven đường đã ra
đầy lá át xanh những bông hoa cuối cùng
của mùa xuân. Tôi nhớ tới bông hoa mà
khiến cả hai cùng nhớ đến nhau, tình cảm
có thể là có thật chứ, vì nếu không sao
người ta có thể đồng cảm tới như vậy?
Và tôi ngủ, thiếp đi không mộng mị.
Biển New York - đã 4 giờ chiều.
Trời hơi thâm tối nhưng vẫn có ánh sáng.
Nước biển lạnh lùng. Tôi cầm bức tranh đặt
lên trước biển như thể đó là một ngọn hải
đăng có thực đang hiện hữu. Anh cầm bức
tranh và hôn lên đó. Anh đứng nhìn, mắt
long lanh. Tôi nắm tay anh.

Chúng tôi ngồi xuống bãi cát, tôi bảo tôi vẫn
hay gối lên chân anh, giờ anh có thể gối lên
chân tôi hay không? Anh nằm xuống và gối
vào lòng tôi. Tôi vuốt tóc mái tóc dài và cắn
lên tai anh như anh vẫn làm với tôi.
Anh nhắm mắt, tay bên kia vẫn nắm chặt
bức tranh. Tôi ôm anh vào lòng.
Thời gian đang trôi đi lặng lẽ, có mấy cánh
chim chao nghiêng bay trôi theo những
vạch xám ở cuối đường chân trời. Tôi nhìn
ra biển, tưởng tượng một ngọn hải đăng.
Biển, cánh chim, những ngọn hải đăng,
dòng sông, ông già tật nguyền, tiệm nail,
những màu xanh đỏ của nước sơn móng tay
óng ánh, chiếc đàn piano, con chó dang mê
mải chạy, Lave, Jess, Billy…
Những nơi ấy, những chỗ ấy, những khuôn
mặt ấy, là những mảnh ghép của một thời
ký ức mãnh liệt của tôi.
Một thời mà, có những người đàn ông kỳ lạ,

và một cô gái tuyệt đẹp, đã rất yêu tôi… và
tôi cũng thế…
Hết Truyện

