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Phần 23
II

B

à ta là giáo sư lịch sử nghệ thuật ở Canergie Mellon, và đang đặt câu hỏi

cho ông về vấn đề hình thể. Vẻ đẹp là gì? Bà ta muốn biết, bàn tay bà ta nắm lấy
cánh tay ông, dẫn ông đi trên sàn nhà ốp gỗ sồi bóng loáng, giữa những bức
tường trắng tinh treo đầy các tấm ảnh của ông chụp. Liệu vẻ đẹp có thể tìm thấy
trong hình thể hay không? Và ý nghĩa của nó? Nữ giáo sư quay lại, mái tóc hất
ra sau lưng; bà ta đưa tay gài lọn tóc ra sau tai.
Ông cúi xuống nhìn bà ta chăm chú, nhìn mảng tóc bạc, khuôn mặt trắng
xanh mịn màng của bà ta.
“Sự giao thoa,” ông ôn tồn trả lời, liếc mắt về phía Caroline đang nấn ná
trước một tấm ảnh chụp Norah trên bãi biển, trong lòng nhẹ nhõm khi thấy bà
vẫn còn ở đó. Gắng hết sức, ông quay lại phía nữ giáo sư. “Sự hội tụ. Đó là điều
tôi theo đuổi. Tôi không tiếp cận theo hướng lý thuyết. Tôi chỉ chụp lại những
gì khiến tôi rung động.”
“Không có ai nằm ngoài lý thuyết cả!” bà ta kêu lên. Nhưng rồi bà ta ngừng
hỏi, mắt nheo lại, khẽ cắn bờ môi. Ông không nhìn thấy răng bà ta nhưng ông
tưởng tượng ra chúng, thẳng tắp, trắng lóa và đều đặn. Căn phòng quay cuồng
xung quanh ông, những tiếng nói rộ lên rồi lắng xuống, trong một khoảnh khắc
im lặng ông nhận ra tim mình đang đập thình thịch, rằng mình vẫn còn đang
cầm chiếc phong bì Caroline vừa đưa. Ông liếc về phía bên kia phòng lần nữa phải, tốt rồi, bà vẫn ở đấy - và cẩn thận nhét nó vào túi áo sơ mi; tay ông hơi run
lên.
Tên bà ta là Lee, người phụ nữ tóc sẫm đang nói. Bà là nhà phê bình tự do,
đến tham dự một hội nghị lưu trú. David gật đầu, chỉ nghe lơ mơ. Có phải
Caroline sống ở Pittsburgh không nhỉ, hay bà đọc được quảng cáo về buổi triển
lãm và đi từ nơi khác đến, từ Morgantown, Columbus hoặc Philadelphia? Bà đã
gửi thu cho ông từ tất cả những nơi đó, rồi bà rời khỏi đám khán giả vô danh và
bước lên phía trước, trông vẫn rất giống ngày xưa nhưng đã già hơn, có phần
cứng rắn và cương quyết hơn, vẻ ủy mị thời trẻ không còn nữa. David, anh
không nhận ra tôi sao? Và ông đã nhận ra, ngay cả khi ông không chịu ghi nhận
thực tế đó.
Ông nhìn lướt khắp căn phòng để tìm bà lần nữa nhưng không thấy bà, và
mối chỉ đầu tiên của nỗi sợ hãi bắt đầu xâu vào tim, nhỏ xíu, lan tỏa, như những
sợi nấm náu mình trong khúc gỗ. Bà đã đi cả quãng đường dài; bà đã nói sẽ ở
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lại; chắc chắn bà sẽ không bỏ đi. Một người bê khay rượu sâm banh đi ngang
qua và ông lấy một ly. Nhân viên tổ chức triển lãm lại xuất hiện, để giới thiệu
ông với các nhà tài trợ của buổi triển lãm. David cố gắng tập trung hết mức để
nói năng thật khúc chiết, nhưng ông vẫn không thôi nghĩ về Caroline, hy vọng
có thể nhìn thấy bà ở một góc phòng. Ông đã rời đi với niềm tin rằng bà sẽ chờ,
nhưng giờ đây, thật chẳng dễ dàng gì, ông chợt nhớ lại buổi sáng xa xưa ở lễ
tưởng niệm, Caroline đứng trong cái rét căm căm, vận chiếc áo choàng màu đỏ.
Ông nhớ cái giá lạnh của bầu không khí độ xuân về, bầu trời ngập nắng, và
trong giỏ Paul đạp chân liên hồi dưới những lớp chăn. Ông nhớ rằng ông đã để
bà ra đi.
“Xin thứ lỗi,” ông thì thầm, ngắt lời người đang nói. Ông đi thẳng qua mặt
sàn ốp gỗ cứng ra sảnh chờ ở cửa chính, đến đó ông dừng chân và quay lưng lại
để bao quát cả khu triển lãm, sục sạo trong đám đông. Chắc chắn là, khi đã tìm
thấy bà sau bao năm trời như thế, ông không thể để mất bà một lần nữa.
Nhưng bà đã ra đi. Bên ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố lấp lánh đầy mê
hoặc, rải rác như kim sa trên sườn đồi sắc nét, nhấp nhô. Ở đâu đó, ngay tại đây
hoặc gần đây thôi, Caroline Gill đang rửa bát quét nhà, dừng lại để nhìn ra ô cửa
sổ tối om. Mất mát và nỗi đau: tất cả tràn qua ông như một đợt sóng, mạnh mẽ
đến mức ông phải tựa lưng vào tường và gục đầu xuống, để chống lại cơn buồn
nôn đang cồn lên trong ruột. Những cảm xúc của ông quá dạt dào, hỗn độn. Dù
sao ông cũng đã sống mà không gặp Caroline Gill trong bao nhiêu năm trời rồi
còn gì. Ông hít một hơi thật sâu, rồi nhẩm qua bảng tuần hoàn trong đầu mình bạc catmi indi thiếc - nhưng dường như ông không thể giúp bản thân mình trấn
tĩnh lại được.
David lần tay vào túi lấy ra chiếc phong bì bà đưa; có lẽ bà có để lại địa chỉ
hoặc số điện thoại cũng nên. Bên trong là hai tấm ảnh polaroid, giấy cứng, màu
sắc khá tồi, nhợt nhạt và nhuốm tông xám bàng bạc. Tấm đầu tiên chụp hình
Caroline, đang cười, cánh tay quàng quanh một cô bé ngồi bên mặc váy xanh lơ
vải cứng, eo thấp, với một dải đai buộc. Họ đứng ngoài trời, trước bức tường
gạch của một ngôi nhà, bầu không khí ngập nắng nhuộm vàng cả khung cảnh.
Con bé trông khỏe mạnh; chiếc váy vừa in với thân người nhưng không làm nó
thêm xinh. Mái tóc rủ xuống mặt thành những dợn sóng mềm mại và nó nở một
nụ cười rạng rỡ, đôi mắt gần như nhắm tít lại, hớn hở trước cái máy ảnh hoặc ai
đó đứng sau máy. Khuôn mặt nó to bè, trông có vẻ hiền lành, và dường như góc
chụp làm đôi mắt nó hơi xếch lên. Phoebe trong ngày sinh nhật, Caroline đã ghi
ở mặt sau. Tuổi mười sáu ngọt ngào.
Ông gài tấm ảnh thứ nhất bên dưới tấm ảnh thứ hai, chụp gần đây hơn. Lại là
Phoebe, đang chơi bóng rổ. Cô bé chuẩn bị ném bóng, gót chân kiễng cao khỏi
mặt sàn bê tông. Bóng rổ, môn thể thao mà Paul đã từ chối chơi. David nhìn vào
mặt sau tấm ảnh và kiểm tra lại cả chiếc phong bì, nhưng không có dòng địa chỉ
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nào cả. Ông uống cạn ly sâm banh và đặt chiếc ly xuống mặt bàn đá cẩm thạch.
Khu triển lãm vẫn đông nghịt người, lao xao tiếng nói chuyện. David dừng lại
trên ngưỡng cửa và nhìn ngắm với vẻ dửng dưng khó hiểu, như thể khung cảnh
này là thứ gì đó ông tình cờ nhìn thấy, chẳng liên quan gì đến ông cả. Sau đó
ông quay đi, bước vào làn không khí êm dịu, mát lạnh, đẫm nước mưa. Ông
nhét chiếc phong bì cùng những tấm ảnh vào túi áo ngực và, chẳng biết mình sẽ
đi đâu, ông bắt đầu cất bước.
Oakland, khu trường học cũ của ông, đã có nhiều đổi thay, tuy vậy về cơ bản
vẫn thế. Sân Forbes, nơi ông đã dành không biết bao nhiêu buổi chiều lom
khom trên khán đài cao tít, tắm ngập trong ánh nắng, reo hò cuồng nhiệt khi gậy
đập vào khiến trái bóng bay vút lên khỏi mặt sân xanh mướt rực rỡ, đã không
còn nữa. Một tòa nhà đại học mới, vuông vức và tẻ nhạt, mọc lên giữa không
gian nơi tiếng hò hét của hàng ngàn người đã một thời vang dội. Ông dừng lại,
quay mặt ra phía Đại học Đường, một khối đá xám thanh thoát, một bóng đen in
hằn lên nền trời đêm, để lấy lại bình tĩnh.
Ông đi tiếp, men theo những con phố nội thành tối tăm, đi qua đám người ùa
ra từ các nhà hàng và rạp hát. Ông không thục sự nghĩ mình sẽ đi đâu, dù ông
biết rõ. Ông thấy mình bị mắc kẹt, bị đông cứng suốt bao năm qua trong đúng
khoảnh khắc giao con gái mình cho Caroline. Cuộc sống của ông xoay vần
quanh hành động duy nhất ấy: một đứa trẻ sơ sinh trong tay ông - rồi ông vươn
người ra để đem cho nó đi. Như thể ông đã chụp ảnh lại tất cả những năm qua
để cố gắng mang lại cho một khoảnh khắc khác thứ phẩm chất, sức nặng tương
tự. Ông đã muốn cố gắng để ghìm lại cái thế giới quay cuồng, và những dòng sự
kiện, nhưng dĩ nhiên điều đó là không thể.
Ông đi tiếp, trong lòng rung động, chốc chốc lại lẩm bẩm với chính mình.
Những gì chôn chặt trong tim ông suốt bao năm qua đột nhiên trở lại sống động
sau cuộc gặp gỡ của ông với Caroline. Ông nghĩ đến Norah, người đã trở thành
một người phụ nữ độc lập và đầy quyền lực, người gặp gỡ khách hàng là các tập
đoàn lớn với vẻ tự tin lấp lánh và trở về nhà sau bữa tối, người xông lên mùi
rượu và mưa, dấu vết của tiếng cười, của chiến thắng và thành công vẫn đọng
trên khuôn mặt bà. Bà đã có hơn một lần ngoại tình trong những năm qua, ông
biết, và bí mật của bà, cũng như bí mật của chính ông, đã lớn dần lên thành một
bức tường chắn giữa hai người bọn họ. Đôi khi vào buổi tối ông thoáng thấy,
chỉ trong chớp mắt thôi, người phụ nữ mà ông đã lấy làm vợ: Norah, đứng bế
đứa bé đỏ hỏn là Paul trên tay; Norah, đôi môi còn vương vết nước dâu, đang dở
tay buộc chiếc tạp dề; Norah với tư cách là một nhân viên đại lý du lịch non nớt,
thức rất khuya để quyết toán các khoản chi thu. Nhưng bà đã rũ bỏ từng lớp bản
ngã như những lớp da, và giờ đây họ sống như hai kẻ xa lạ trong căn nhà rộng
lớn của mình.
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Paul đau khổ vì điều đó, ông biết chứ. David đã cố gắng hết sức để dành cho
nó mọi thứ. Ông đã cố gắng để làm một ông bố tốt. Hai bố con cùng đi gom
nhặt các mẫu hóa thạch với nhau, phân loại và dán nhãn từng món rồi trưng bày
trong phòng khách. Ông tận dụng mọi cơ hội để đi câu cá với Paul. Nhưng dù
có cố gắng đến đâu để giúp cuộc sống của Paul êm đềm và dễ dàng hơn, thì sự
thật vẫn là David đã xây dựng cuộc sống đó trên nền tảng một sự dối trá. Ông
cố gắng bảo vệ con trai khỏi những gì mình phải chịu đựng khi còn bé: nghèo
đói, lo âu và đau đớn. Dẫu vậy những nỗ lực của ông đã gây ra nhiều mất mát
mà David không bao giờ có thể lường nổi. Lời nói dối đã lớn dần lên giữa bọn
họ như một tảng đá, ép họ thành ra méo mó theo, như những cái cây mọc cong
queo quanh một hòn cuội.
Phố xá giao nhau, rồi hợp lại làm một ở những góc kỳ dị, khi thành phố thu
hẹp lại ở điểm hai con sông lớn gặp nhau, sông Monongahela và sông
Allegheny, hợp lưu của hai sông này tạo thành sông Ohio, sông Ohio tiếp tục
chảy đến Kentucky và xa hơn nữa trước khi hòa mình vào sông Mississippi và
biến mất. Ông bước ra sát mép nước. Khi còn là một chàng trai trẻ, một sinh
viên, David Henry thường đến chốn này, đứng ở bờ đất, ngắm nhìn hai con sông
hợp nhất. Đôi lúc ông đứng đây, ngón chân lơ lửng trên dòng nước đen thẫm
của con sông, thờ ơ tự hỏi không hiểu dòng nước đen kia lạnh giá đến thế nào,
liệu ông có đủ sức bơi vào bờ nếu lỡ chân rơi xuống không. Giờ đây, cũng như
ngày xưa, gió luồn qua lớp vải bộ quần áo ông đang mặc, và ông nhìn xuống,
nhìn dòng sông cuộn chảy giữa hai mũi giày. Ông nhích ra thêm hai phân, đổi
góc nhìn. Một thoáng nuối tiếc vụt qua giữa cảm giác mệt mỏi: đây sẽ là một
bức ảnh đẹp, nhưng ông đã để lại máy ảnh ở khách sạn.
Xa tít bên dưới dòng nước cuộn xoáy, ngầu lên bọt trắng xóa vỗ quanh chân
cột xi măng, rồi trôi xa. Gan bàn chân, đó là nơi David cảm nhận được sức ép
của gờ bê tông. Nếu ông sảy chân rơi xuống hoặc nhảy xuống mà không thể bơi
đến nơi an toàn, họ sẽ tìm thấy những thứ này: một chiếc đồng hồ đeo tay có tên
bố ông khắc ở mặt sau, chiếc ví của ông với hai trăm đô tiền mặt, bằng lái xe,
một viên sỏi nhặt ở con suối gần căn nhà ông sống hồi nhỏ mà ông đã mang bên
mình ba chục năm nay. Và những tấm ảnh, trong chiếc phong bì nhét trong túi
bên trên trái tim ông.
Đám tang của ông sẽ đông nghịt người. Dòng người đưa đám có lẽ sẽ kéo
dài mấy dãy nhà.
Nhưng tin tức chỉ đến thế là hết. Caroline có lẽ sẽ không bao giờ biết. Và cái
tin cũng sẽ chẳng lan xa hơn, chẳng thể nào đến được vùng đất nơi ông đã sinh
ra.
Kể cả có đi chăng nữa, sẽ không có ai ở đó nhận ra tên ông.
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Một ngày nọ sau buổi tan trường, lá thư đang chờ ông, được gài sau lon cà
phê rỗng đặt ở góc cửa tiệm. Không ai nói gì, nhưng mọi người đều nhìn ông
chằm chằm, họ biết đó là cái gì; biểu tượng của Đại học Pittsburgh lồ lộ ra đấy.
Ông đã mang chiếc phong bì lên gác và đặt lên bàn kế cạnh giường, quá hồi hộp
không dám mở ra. Ông còn nhớ bầu trời xám xịt buổi chiều hôm đó, trống trải
và nhợt nhạt bên ngoài cửa sổ, bị rạch ngang bởi những cành cây bạch đàn trụi
lá.
Trong hai tiếng đồng hồ ông không cho phép mình được xem. Rồi ông đã
xem, và đó là tin tốt: ông đã được nhận vào trường với một suất học bổng toàn
phần. Ông ngồi trên mép giường, quá sững sờ, quá đề phòng trước tin tốt - như
ông vẫn luôn thế, suốt cả cuộc đời mình - đến mức không cho phép bản thân tận
hưởng chút niềm vui thực thụ. Chúng tôi rất vui mừng được thông báo với em…
Nhưng sau đó ông nhận thấy lỗi sai, một sự thật ảm đạm trỗi dậy và khỏa lấp
vừa vặn vào đúng nơi ông chờ đợi, trong cái hố nông ngay bên dưới những đốt
xương sườn của ông: cái tên trong thư không phải của ông. Địa chỉ đúng, mọi
chi tiết khác từ ngày sinh cho đến số bảo hiểm xã hội của ông - tất cả đều chính
xác. Và hai tên đầu của ông David cho tên cha và Henry cho tên ông nội, cũng
đúng, được gõ chỉn chu bởi một cô thư ký, người có lẽ đã bị làm phiền bởi một
cuộc điện thoại hay một người khách. Hoặc cũng có thể chính làn gió xuân dịu
dàng đã khiến cô rời công việc ngẩng đầu lên, mơ màng tưởng tượng ra chính
mình trong buổi tối hôm ấy, vị hôn phu của cô xuất hiện với bó hoa trên tay,
khiến trái tim cô run rẩy như một chiếc lá. Rồi có tiếng cửa sập mạnh. Tiếng
chân dội lại gần, sếp của cô. Cô giật mình, cố trấn tĩnh và trở về với thực tại.
Vừa chớp chớp mắt, cô nhấn phím Return và quay lại với công việc.
David Henry cô đã gõ xong, chính xác.
Nhưng họ của ông, McCallister, đã bị bỏ sót.
Ông chưa từng nói cho ai biết. ông đã đến trường đại học ghi danh, và không
có ai từng biết. Dù gì thì đó cũng là tên thật của ông. Tuy vậy, David Henry là
một con người hoàn toàn khác so với David Henry McCallister, ông biết vậy và
có vẻ rõ ràng chính David Henry mới là người được đi học đại học, một người
không có tiểu sử, không chút vướng bận bởi quá khứ. Một người với cơ hội để
làm mới chính mình.
Và ông đã làm vậy. Cái tên cho phép ông làm thế; xét theo một phương diện
nào đó, thì cái tên đòi hỏi phải làm thế: mạnh mẽ và hơi có chất con nhà dòng
dõi. Chẳng phải đã có Patrick Henry, chính trị gia và nhà hùng biện đấy sao.
Trong những ngày đầu, giữa những cuộc nói chuyện nơi ông có cảm tưởng như
mình đang ở giữa biển khơi, bị bao quanh bởi những người giàu có và quan hệ
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rộng vượt xa mức ông có thể đạt tới, bởi những người sống hoàn toàn thoải mái
trong cái thế giới mà ông đã phải cố gắng đến tuyệt vọng để hòa nhập, thỉnh
thoảng ông cũng gợi chuyện bóng gió, dù không bao giờ nói trực tiếp, về một
người họ hàng xa nhưng có dòng dõi thế phiệt, viện dẫn những vị cha ông tưởng
tượng để đứng sau hỗ trợ cho ông.
Đó là món quà mà ông đã cố gắng đem đến cho Paul: một vị trí trong cuộc
đời này mà không ai có thể nghi ngờ.
Dòng nước chảy giữa hai bàn chân ông ngầu lên một màu nâu, được viền
quanh bởi lớp bọt trắng lờ lờ. Gió cuộn lên, và làn da ông bỗng trở nên xôm xốp
như bộ đồ đang mặc. Gió luồn trong huyết quản ông, dòng nước cuồn cuộn
quay cuồng, dâng lên gần hơn và rồi acid trào lên cổ họng khiến ông quỵ xuống,
tì lên cả hai tay lẫn đầu gối, những phiến đá lạnh buốt dưới tay ông, ông nôn
thốc nôn tháo xuống con sông xám xịt cuồng dại, nôn cho đến khi không còn
thứ gì có thể thải ra được nữa. Ông nằm đó một lúc lâu, trong bóng tối. Cuối
cùng, thật chậm chạp, ông đứng dậy, đưa mu bàn tay quệt ngang miệng, và quay
về thành phố.


 

Ô

ng ngồi ở ga Greyhound suốt đêm, lúc ngủ gà gật lúc thì giật mình

choàng tỉnh, đến buổi sáng ông bắt chuyến xe buýt đầu tiên trở lại ngôi nhà thời
thơ ấu ở Tây Virginia, đi sâu vào những quả đồi bao quanh ông như một vòng
tay ôm ấp. Sau bảy tiếng, xe buýt đỗ ở nơi nó vẫn luôn dừng lại, ở góc phố
Main và Vine, rồi rồ ga phóng đi, để lại David Henry trước cửa tiệm tạp hóa.
Phố xá tĩnh lặng, một tờ báo dán trên bốt điện thoại công cộng, cỏ mọc lên qua
những kẽ nứt trên vỉa hè. Ông đã từng làm việc trong cửa hàng này để đổi lấy
phòng trọ trên tầng hai và tiền cơm hàng tháng, cậu bé sáng dạ rời những quả
đồi xuống thị trấn học tập, sững sờ trước tiếng chuông và tiếng ồn của xe cộ,
những bà nội trợ đi mua sắm, bọn học sinh túm tụm mua sođa bên cạnh đài
phun nước, tối tối cánh đàn ông tụ tập với nhau, nhổ bã thuốc, chơi bài và giết
thời gian bằng chuyện gẫu.
Nhưng tất cả đã không còn nữa, tất cả. Những hình vẽ graffiti màu đỏ và đen
phủ kín những ô cửa số ốp gỗ ván, nứt nẻ thành những hạt màu, không còn đọc
ra nổi nữa.
Cơn khát thiêu đốt cổ họng David. Phía bên kia đường, hai người đàn ông,
tầm trung tuổi, một người hói đầu, người kia có mái tóc bạc mỏng dính dài
chấm vai, đang ngồi chơi cờ dưới hiên nhà. Họ ngước nhìn lên, vẻ tò mò, pha
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lẫn ngờ vực, và trong khoảnh khắc David bỗng nhìn thấy mình theo trong mắt
họ, quần của ông lấm bẩn và nhăn nhúm, áo sơ mi đã mặc cả một ngày và một
đêm, cà vạt không còn trên cổ, mái tóc bẹp rúm sau giấc ngủ chập chờn trên xe
buýt. Ông không thuộc về nơi đây, chưa bao giờ. Trong căn phòng chật hẹp
phía trên tiệm tạp hóa, sách vở bày la liệt ra giường, ông đã nhớ nhà đến không
tập trung nổi, tuy vậy khi ông trở về núi, nỗi cồn cào cũng không vì thế mà bớt
nguôi ngoai. Trong ngôi nhà ván ghép bé nhỏ của bố mẹ ông, được xây vững
chãi trên sườn đồi, những giờ đồng hồ cứ kéo dài và trải rộng ra mãi, được đo
bằng tiếng bố ông gõ tẩu lên thành ghế, tiếng thở dài của mẹ ông, cơn run rẩy
của em gái ông. Có một cuộc sống ở dưới thung lũng và một cuộc sống khác ở
trên đó, nỗi cô đơn xâm chiếm khắp nơi, như một bông hoa bí ẩn.
Ông gật đầu với mấy người đàn ông, rồi quay gót bước đi, vẫn cảm thấy cái
nhìn chằm chặp của họ bám theo mình.
Cơn mưa nhỏ, dịu nhẹ như sương mù, bắt đầu rơi. Ông bước tiếp, dù cẳng
chân nhức nhối. ông nghĩ đến khu văn phòng sáng sủa của mình, cách đây cả
một cuộc đời hoặc một giấc mơ. Khi ấy trời đã ngả chiều muộn. Norah có lẽ vẫn
ở công ty còn Paul thì chắc đang nhốt mình trong phòng, trút hết nỗi cô đơn và
giận dữ vào âm nhạc. Họ nghĩ tối nay ông sẽ về, nhưng ông không về được.
Ông sẽ phải gọi điện báo, để sau, cho đến khi nào ông biết mình đang làm gì đã.
Ông có thể nhảy lên một chiếc xe buýt khác và quay trở về với họ ngay bây giờ.
Ông biết thế, nhưng dường như cuộc sống đó không thể tồn tại trong cùng một
thế giới với cuộc sống này được.
Dải vỉa hè mấp mô chẳng mấy chốc đã bị chia cắt bởi những bãi cỏ ở rìa thị
trấn, một kiểu chấm-dứt-và-khởi đầu giống như một loại mã Morse, bị đứt đoạn
ở một vài nơi rồi biến mất hoàn toàn. Những rãnh nước nông chạy dọc theo lề
con đường hẹp; ông còn nhớ ở đó có lúc tràn ngập hoa hiên, từng dải màu cam
nở rộ trải dài như đám lửa. Ông luồn tay xuống dưới cánh tay để sưởi ấm. Ở đây
mưa thường đến sớm hơn. Hoa tử đinh hương ở Pittsburgh và cơn mưa ấm áp
đã biến mất. Từng mảng tuyết nứt vỡ ra dưới chân ông. Ông đá những lưỡi băng
đen sì xuống rãnh, nơi có nhiều tuyết đọng, điểm xuyết cỏ dại và gạch vụn.
Ông đến đường cao tốc của thị trấn. Xe cộ lao như điên ép ông đi sát vào lề
cỏ bên vệ đường, dây khắp người ông một lớp bùn mỏng. Nơi đây từng là một
con đường vắng lặng, tiếng động cơ vọng lại từ cách đó hàng dặm trước khi xe
xuất hiện, và thường thường thì một khuôn mặt quen thuộc sẽ hiện ra sau kính
chắn gió, xe đi chậm lại, rồi dừng hẳn, và một cánh cửa mở ra để cho ông vào.
Mọi người biết ông, biết cả gia đình ông, rồi thì sau vài câu trò chuyện lặt vặt Bố mẹ cháu có khỏe không; vườn tược năm nay thu hoạch khá không? - không
khí im lặng sẽ bao trùm tất cả, khi đó người lái xe và những hành khách khác
bắt đầu thận trọng cân nhắc xem nên và không nên nói gì với cậu bé thông minh
đã nhận được học bổng, cậu bé có đứa em gái quá ốm yếu không thể đến trường
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được. Ở miền núi, mà có lẽ là trên toàn thế giới nói chung, có một thuyết về sự
bù trừ trong đó cho rằng với tất cả mọi thứ có thêm sẽ có một thứ khác ngay lập
tức hiển nhiên bị mất đi. Ừ thì cậu thông minh đấy, cho dù không bảnh trai
bằng em họ cậu. Những lời khen, dẫu quyến rũ như một bông hoa, vẫn đầy gai
góc của những điểm đối nghịch: Phải rồi, cậu cũng sáng dạ đấy, nhưng mà mặt
thì xấu như quỷ; trông cô thì xinh mà đầu óc thì đần lắm. Sự bù trừ; cân bằng
trong vũ trụ. David nghe thấy lời buộc tội trong từng câu khen ngợi thành tích
học tập của ông - ông đã lấy đi quá nhiều, lấy đi tất cả - và trong những chiếc xe
hơi và xe tải sự im lặng lớn dần lên cho đến khi dường như một giọng nói con
người cũng không bao giờ có thể phá vỡ nổi.
Con đường rẽ ngoặt, rồi lại rẽ ngoặt tiếp: con đường nhảy múa của June.
Sườn đồi dốc hơn, suối đổ xuống như thác, còn nhà cửa thưa thớt, xơ xác hơn.
Những căn nhà lưu động dần hiện ra, nằm trên triền đồi như các môn trang sức
mờ xỉn trong một cửa tiệm rẻ tiền, màu xanh ngọc, bạc và vàng bợt đi thành
màu kem. Đây là cây tiêu huyền, tảng đá hình trái tim, ngã rẽ nơi ba cây thập
giá sơn trắng, được trang trí bằng hoa úa và ruy băng, đóng sâu xuống đất. Ông
rẽ sang và đi dọc theo con suối tiếp theo, con suối của ông. Lối mòn đã bị cây
cỏ mọc lên che khuất gần hết, nhưng vẫn chưa biến mất hẳn.
Phải mất gần một tiếng đồng hồ ông mới về đến ngôi nhà cũ, sau bao năm
mưa nắng dãi dầu đã phủ một màu xám nhạt, mái nhà võng xuống ở chính giữa
thanh xà ngang và vài tấm ván lợp mái đã bay mất. David dừng bước, bị cuốn
vào quá khứ mãnh liệt đến mức ông tưởng như sắp được nhìn thấy họ: mẹ ông
bước xuống bậc thang, tay cầm một chiếc chậu thiếc mạ kẽm để múc nước giặt,
em gái ông ngồi trên hiên nhà, tiếng rìu bổ vào gỗ vọng lại từ nơi bố ông chẻ
củi, chỉ ở đâu đó ngay ngoài tầm mắt thôi. Ông đã rời nhà đi học, June đã mất,
còn bố mẹ ông ở lại đây đến chừng nào có thể, do dự không muốn bỏ mảnh đất
này. Nhưng cuộc sống của họ cũng chẳng khấm khá hơn là mấy, rồi sau đó bố
ông mất, khi còn quá trẻ, và cuối cùng mẹ ông cũng chuyển về miền Bắc sinh
sống, dọn đến với em gái cụ cùng lời hứa hẹn về một việc làm trong nhà máy ô
tô. David hiếm khi đi từ Pittsburgh về thăm nhà và không bao giờ quay lại nữa
kể từ ngày mẹ mất. Nơi này thân thuộc với ông như hơi thở nhưng cách xa cuộc
sống của ông bây giờ như mặt trăng.
Gió thổi mạnh thêm. Ông bước lên bậc thềm. Cánh cửa gá vẹo vọ trên bản lề
không khép kín lại được. Bầu không khí trong nhà lạnh giá, xông lên mùi mốc
meo. Chỉ có căn phòng duy nhất, căn gác xếp làm chỗ ngủ giờ được gia cố bằng
một thanh xà cong oằn. Những bức tường loang lỗ vì ẩm ướt; qua các kẽ hở,
ông thoáng nhìn thấy bầu trời nhợt nhạt. Ông đã giúp bố cất nóc nhà, mồ hôi
chảy đầm đìa trên khuôn mặt và nhầy nhựa đầy tay họ, tay búa của họ giơ cao
trong nắng, trong mùi hương nồng gắt của gỗ tuyết tùng mới chặt.
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Theo như David được biết, thì đã nhiều năm nay không có ai sống trong ngôi
nhà này. Tuy vậy vẫn có một cái chảo rán nằm trên chiếc bếp lò cũ, lạnh tanh,
lớp mỡ đã đóng váng lại, nhưng không hề có mùi ôi khi ông cúi xuống ngửi.
Trong góc là chiếc giường sắt cũ, trên phủ một tấm chăn tả tơi giống tấm chăn
bà ngoại và mẹ ông đã may. Lớp vải lạnh ngắt, âm ẩm dưới tay ông. Không có
đệm, chỉ có mấy lớp chăn dày xếp chồng lên nhau trên tấm giát giường. Mặt sàn
ốp ván đã được quét sạch, và có ba củ nghệ tây để trong chiếc lọ trên cửa sổ.
Có người đang sống ở đây. Một cơn gió nhẹ tràn qua căn phòng, lay động
những hình cắt bằng giấy được treo khắp nơi - trên trần nhà, trên cửa sổ, trên
đầu giường. David đi quanh nhà, ngắm nhìn chúng với cảm giác sửng sốt ngày
càng tăng. Những hình này hơi giống với hình bông tuyết ông đã cắt ở trường,
nhưng vượt xa về độ tinh xảo và tỉ mỉ, mô tả toàn bộ cảnh trí đến từng chi tiết
nhỏ nhất: hội chợ tỉnh, một căn phòng khách gọn gàng trước lò sưởi, một buổi
dã ngoại với những bông pháo hoa rực rỡ. Tinh xảo và chính xác, chúng khiến
cả căn nhà phảng phất một bầu không khí bí ẩn. Ông chạm vào mép răng cưa
của một hình cắt cảnh xe thồ, các cô bé đội mũ có dải nơ, các cậu bé mặc quần
xắn đến tận gối. Vòng đu quay, vòng tròn ngựa gỗ rung rinh, xe chạy trên
đường lớn: những hình này được giăng trên đầu giường, khẽ lay động trên dây
treo, mong manh tựa đôi cánh.
Ai đã cắt những hình này với sự khéo léo và kiên nhẫn nhường ấy? Ông lại
nghĩ đến những bức ảnh của chính mình: ông đã cố gắng hết sức để chớp lại
từng khoảnh khắc, ghim nó lại một chỗ, để nó tồn tại mãi mãi, nhưng khi hình
ảnh dần hiện lên trong buồng tối thì cũng là lúc chúng bị thay thế. Nhiều giờ,
nhiều ngày đã trôi qua kể từ đó; ngay chính ông cũng đã trở thành một con
người hơi khác. Dẫu vậy ông vẫn khao khát giữ chặt tấm màn đang rung động,
để giữ lại hình ảnh của vạn vật ngay cả khi chúng biến mất, một lần rồi lần nữa
và lần khác nữa.
Ông ngồi trên chiếc giường cứng. Đầu ông vẫn còn ong ong. Ông nằm
xuống và cuộn tấm chăn ấm quanh người. Có một thứ ánh sáng xám nhạt tràn
ngập khắp các ô cửa sổ. Chiếc bàn trơ trọi và cái bếp lò: tất cả xông lên mùi
mông mốc. Bốn bức tường được bồi bằng nhiều lớp giấy báo đã bắt đầu bong
tróc. Gia đình ông rất nghèo, tất cả những người họ biết đều nghèo cả. Đó
không phải là tội, nhưng có lẽ nó chính là một cái tội. Đó là lý do tại sao mọi
thứ đều được giữ lại, những động cơ cũ, vỏ lon thiếc và chai sữa nằm rải rác
khắp bãi cỏ và sườn đồi: một câu thần chú chống lại những đòi hỏi, một hàng
rào ngăn chặn những ham muốn. Khi David còn nhỏ, một thằng bé tên là Daniel
Brinkerhoff đã chui vào cái tủ lạnh cũ và bị chết ngạt trong đó David vẫn còn
nhớ những tiếng rên rỉ, rồi xác của thằng bé bằng tuổi ông lúc đó được đặt nằm
trong một túp lều rất giống căn nhà này, với những ngọn nến thắp sáng xung
quanh. Bà mẹ vật vã khóc, điều đó cũng chẳng có ý nghĩa gì đối với ông; ông
còn quá nhỏ để hiểu được nỗi đau, sự khủng khiếp của cái chết. Nhưng ông vẫn
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còn nhớ những gì đã được nói ra, ở bên ngoài nhưng vẫn trong tầm nghe của mẹ
ông, bởi ông bố khốn khổ vừa mất đứa con trai: Tại sao lại là thằng con tôi? Nó
lành lặn, nó khỏe mạnh. Sao không phải đứa con gái ốm yếu kia? Nếu có đứa
nào phải chết, thì sao không phải con bé kia?
Ông nhắm mắt lại. Yên ắng quá. Ông nghĩ đến tất cả những thanh âm vẫn
tràn ngập trong cuộc sống của mình ở Lexington: tiếng bước chân, tiếng nói trên
hành lang, tiếng chuông điện thoại reo, quay cuồng trong tai ông; tiếng máy
nhắn tin kêu bíp bíp giữa tiếng đài phát thanh trong lúc ông lái xe; và ở nhà, lúc
nào cũng vậy, Paul dính chặt lấy chiếc đàn ghi ta còn Norah không rời điện
thoại, dây điện thoại quấn quanh cổ tay trong lúc bà nói chuyện với khách hàng;
và đến nửa đêm lại có thêm những cuộc gọi khác, mọi người cần có ông ở bệnh
viện, ông phải đến. Và rồi, vùng dậy trong bóng đêm, trong giá lạnh, ông lao đi.
Không phải ở đây. Ở đây chỉ có tiếng gió lay động, những chiếc lá già và, xa
xa, tiếng nước chảy róc rách khe khẽ của con suối bên dưới lớp băng. Một cành
cây đập vào bức tường phía ngoài. Lạnh run, ông hơi oằn người lên, tì bằng gót
chân và phần lưng trên để có thể cuộn tấm chăn lại và lèn chặt quanh người.
Những tấm ảnh nhét trong túi khẽ chọc vào ngực khi ông trở mình để kéo sát
chăn vào thêm. Tuy vậy, ông vẫn run lẩy bẩy mất vài phút, vì cái giá lạnh và tàn
dư của quãng đường dài vừa đi, rồi khi nhắm mắt lại ông nghĩ đến hai con sông
giao hòa, hợp làm một, và dòng nước đen cuộn xoáy. Không phải rơi mà là
nhảy: đó là ý niệm đã treo lơ lửng ở kia trong thế thăng bằng.
Ông nhắm mắt lại. Chỉ vài phút thôi, để nghi ngơi. Bên dưới mùi không khí
ẩm ướt và nấm mốc, dường như có mùi hương gì đó ngòn ngọt tựa đường. Mẹ
ông đã mua đường dưới thị trấn, và ông gần như vẫn còn cảm thấy vị chiếc bánh
sinh nhật trong miệng mình, màu vàng và rất đặc, béo ngậy và ngọt lịm đến độ
tưởng như các mùi vị đang nổ tung trong miệng ông. Những người hàng xóm từ
dưới núi lên, tiếng nói trải dài suốt quãng đường từ thung lũng, những chiếc váy
đủ màu sặc sỡ vui mắt quét qua lớp cỏ cao. Những người đàn ông mặc quần tối
màu và đi ủng, bọn trẻ con chạy lông nhông khắp sân, hò hét, rồi túm tụm lại
với nhau để cùng làm kem, chúng cho kem vào hộp, ngâm trong bể nước muối
dưới hiên nhà, ướp lạnh, cho đến khi chúng mở nắp hộp kim loại lạnh buốt ra và
xúc đầy món kem mát lành ngọt lịm vào bát.
Có lẽ đó là sau khi June ra đời, hoặc cũng có thể là sau lễ rửa tội cho cô bé,
cái ngày có món kem. June cũng giống như bao nhiêu đứa trẻ khác, đôi bàn tay
nhỏ xíu huơ huơ trong không khí, cọ vào má ông khi ông cúi xuống hôn cô bé.
Trong cái oi nồng của ngày hè hôm ấy, với món kem mát rượi dưới hiên nhà, họ
đã cùng tổ chức tiệc mừng. Rồi thu qua, đông tới, June vẫn không ngồi dậy
được và cứ như thế mãi, cho đến sinh nhật đầu tiên mà em vẫn còn quá yếu
không thể đi xa được. Một mùa thu nữa lại tới, có người họ hàng đến thăm dắt
theo đứa con trai, thằng bé cũng tầm tuổi June, nó không chỉ đi được mà còn
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chạy khắp các phòng và đã bắt đầu bập bẹ học nói, còn June thì vẫn ngồi một
chỗ, lặng lẽ ngắm nhìn xung quanh. Khi ấy họ đã biết rằng có điều gì đó không
ổn. Ông còn nhớ mẹ ông cứ nhìn mãi đứa cháu họ, nước mắt âm thầm chảy dài
trên khuôn mặt cụ hồi lâu cho đến khi cụ hít một hơi thật sâu rồi quay lại căn
phòng tiếp tục câu chuyện. Đó là nỗi đau mà ông đã mang bên mình bấy lâu,
nặng nề như một tảng đá trong tim. Đó là nỗi đau mà ông đã cố gắng giải thoát
cho Norah và Paul, nhưng lại thành gây ra thêm nhiều nỗi đau khác.
“David,” hôm ấy mẹ ông nói, vừa đưa tay lên chùi vội nước mắt, không
muốn để con thấy mình khóc, “con nhặt mấy tờ giấy trên bàn rồi ra ngoài lấy
củi với nước đi. Làm ngay đi. Chịu khó động chân động tay vào.”
Và ông vâng lời. Và họ đã tiếp tục sống, hôm ấy cũng như mọi ngày khác.
Họ đã thu mình lại, thậm chí còn không đến thăm mọi người chỉ trừ những dịp
lễ rửa tội hay ma chay hiếm hoi, cho đến ngày Daniel Brinkerhoff tự nhốt mình
trong tủ lạnh. Họ rời đám viếng trở về nhà trong màn đêm, mò mẫm lần theo bờ
suối bằng cảm giác, bằng trí nhớ, June nằm trên tay cha ông, và mẹ ông không
bao giờ xuống núi nữa, cho đến ngày bà chuyển đến sống ở Detroit...
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