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Phần 2
Hồ Se Ryung - I.1

S

eung Hwan mở cánh cửa kính phòng khách thông ra ngoài ban công.

Hình như gió Nam đang thổi. Trong bóng đêm, tràn tới mùi của biển. Sương
buông ướt con đường trước khu biệt thự, trên cửa ban công có đọng vài giọt
mưa. Khu vườn ươm thật tĩnh lặng. Không một bóng người, không một bóng xe
ra vào. Trong sương đêm, chỉ nghe vang lên âm thanh đơn điệu từ hộp nhạc. Là
một bài hát đã quen tai.
Fly me to te moon. Anthet me play among the stars...1
Seung Hwan mở điện thoại di động, bấm số của Choi Hyun Soo. Lại nghe
mấy câu y như mười phút trước. Thuê bao hiện đang tắt máy, bạn hãy làm thế
này thế kia với hộp thư thoại...
Choi Hyun Soo là Đội trưởng đội bảo vệ mới được bổ nhiệm, đến thứ Hai sẽ
thành cấp trên của Seung Hwan. Anh ta dự định sẽ chuyển đến vào Chủ nhật, là
người sau này sẽ ở chung một nhà. Hình như anh ta có kế hoạch chuyển đến
cùng gia đình. Anh ta liên lạc với Seung Hwan, bảo muốn xem nhà trước khi
chuyển đến, nghe vậy cũng đoán được rồi. Đã quyết định sẽ đến đây lúc 8 giờ
tối. Mới hẹn lúc ăn trưa, nên chắc không quên.
Nhưng đến tận 9 giờ vẫn không thấy xuất hiện. Điện thoại thì khỏi nói rồi,
nhưng ngay cả đến một tin nhắn báo rằng đến muộn cũng không có. Trong khi
điện thoại của anh ta thì liên tục để tắt máy như thế.
Seung Hwan đóng cửa phòng khách rồi kéo rèm lại. Dù cho không thể lấy tư
cách gì ngăn người ta đến lúc đêm khuya, nhưng cũng chẳng có lý do gì để phải
chịu cảnh “leo cây” này cả. Anh không có ý định, mà cũng không có thời gian
để đợi thêm nữa.
Còn có việc phải làm. Anh gửi tin nhắn vào chiếc điện thoại đang tắt máy
của Đội trưởng mới. Chắc anh ta phải mở điện thoại chứ nhỉ, kiểu gì trong đêm
nay cũng phải mở.
214365. Đây là mật mã cửa ra vào ạ.
Seung Hwan ra ngoài cửa chính, nhặt đôi giày thể thao cầm vào phòng mình.
Phòng anh nằm phía sau nhà, đối diện với khu rừng Biệt thự. Anh quẳng điện
thoại lên bàn, rồi cởi quần áo. Để không bị rối tinh lên vì tối quá nhìn không rõ,
thì phải chuẩn bị sẵn những trang phục cơ bản rồi mới đi. Wet-suit2, BC3, thắt
lưng... Cuối cùng là đeo con dao lặn vào bắp chân. Vừa lúc đó, chiếc điện thoại
trên bàn bắt đầu đổ chuông. Seung Hwan giật bán mình. Nếu là Đội trưởng thì
hỏng bét. Giờ mà anh ta bảo sắp đến rồi, đợi anh ta một chút... thì đúng là tình
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thế tiến thoái lưỡng nan. Mà cũng có khả năng là bố anh. 9 giờ tối thường là lúc
bố ngồi khề khà một chén, gọi điện thoại rồi lại ca cẩm cho anh nghe mấy bài.
Bố sẽ lại hỏi, mày định học viết tiểu thuyết hay cái gì gì ấy, rồi cứ lang thang
khắp nơi như chó hoang thế đến bao giờ. Công việc đàng hoàng thì mày quăng
đi rồi biến mất, giờ 3 tuổi đầu rồi mà cũng chỉ làm được đến cái chân bảo vệ
đập nước thôi hả? Mà mày định không lấy vợ thật hay sao? Mày tưởng cả nhà
làm cái nghề lặn đến gẫy lưng cho mày ăn học, để rồi phải nhìn mày ra bộ dạng
này à? Theo lời anh mày, nếu như mày tài giỏi, sau này sẽ được giống như mấy
thằngTây Chanther4 hay Hider gì đó, vậy mà sao chả có ai đối đãi với tao như
bố của nhà văn thế hả?
Tiếng chuông điện thoại ngừng lại. Seung Hwan xỏ giày vào, rồi nhảy ra
ngoài cửa sổ. Anh khoác lên vai chiếc ba lô đựng chiếc máy quay dưới nước
cùng mấy thiết bị khác, rồi ngoái nhìn vào trong nhà. Qua cánh cửa phòng nửa
khép nửa mở, anh nhìn thấy phòng khách. Đèn phòng vẫn bật, rèm cửa kính đã
kéo xuống rất kín. Trên tivi, phát thanh viên đang hăm hở xôn xao.
Điện thoại trong phòng lại bắt đầu kêu. Như để bịt tai khỏi phải nghe, Seung
Hwan đóng cửa sổ lại. Anh chụp cái mũ bảo hiểm gắn đèn lặn lên đầu, rồi bắt
đầu đi về phía sân sau nhà 101.
Đi qua sân sau nhà 101, khoảng hơn 20 mét, là đến ranh giới phía Bắc của
khu vườn ươm được bao bọc bằng hàng rào lưới thép. Ở đó chỉ có một cái cửa
ngách nhỏ như lỗ chó chui mà ông già quản lý vườn ươm hay qua lại. Cái cửa
đó không có ổ khóa, chỉ cần mở then ngang là ra ngoài được. Lại còn tử tế đến
mức gắn cả một ngọn đèn ngoài trời phía trên cánh cửa. Lấy ánh đèn đó làm
mục tiêu, cứ như nhằm thẳng phía trước mà bước sẽ đến cánh cửa phụ đó.
Vấn đề ở chỗ nhiều khi Seung Hwan không thể nào chỉ nhìn thẳng phía trước
mà bước được. Chưa đi được chục bước, Seung Hwan chợt nhìn thấy cửa sổ
phòng phía sau của nhà 101. Là phòng của đứa con gái nhà đó, Se Ryung. Cửa
sổ đang nửa đóng nửa mở. Cả lưới chống côn trùng và rèm cửa cũng kéo ra một
nửa, còn trên bệ cửa sổ, hương muỗi đang tỏa khói. Seung Hwan dừng bước.
Anh tự động nhìn vào trong phòng.
Đối diện cửa sổ, có treo bức ảnh chủ nhân căn phòng. Tóc tết thành một đuôi
sam rồi cuốn thành búi tròn trên đỉnh đầu, vầng trán tròn trịa, đôi mắt đen nhìn
thẳng phía trước, cổ cao. Se Ryung ở trong ảnh trông giống như bé gái múa ba
lê trong tranh của Degas5. Cách đây mấy tiếng, cô bé còn đứng tựa vào cột biển
báo xe buýt, chân đá đá xuống mặt đường, hình ảnh khi đó giống như một bóng
đen phủ bóng lên bức ảnh này.
Phía dưới bức ảnh, trên chiếc bàn mặt đá rạn màu trắng, mấy ngọn nến đang
cháy trong ly thủy tinh. Một ngọn màu xanh lá cây, hai ngọn màu đỏ. Mấy con
thứ búp bê đội mũ sinh nhật đang ngồi bên cạnh, trước mặt đống búp bê là một
món đồ chơi hình bánh xe đu quay đang chạy. Đó là một hộp nhạc đồ chơi, phía
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trên cùng có gắn một ngọn đèn hình trăng rằm, mặt trước gắn hình búp bê bé gái
đang giơ tay bay về phía mặt trăng. Đây cũng là nguồn gốc tiếng nhạc tối tối
vang lên trong sương đêm.
Se Ryung đang nằm ngủ trên giường. Mái tóc thường ngày tết lại, giờ xõa
dài, che hết nửa khuôn mặt trên gối, hơi thở đều đều như em bé.
Tiếng nhạc đơn điệu của bánh xe đu quay này chắc đã ru cô bé ngủ, Seung
Hwan nghĩ thầm. Hình ảnh Se Ryung trong ánh nến, thật kỳ lạ, cảm giác như
không có thực. Trông cô bé chỉ như một hình ảnh mờ ảo, tựa như một đứa trẻ từ
trong cõi mộng. Mặc dù cô bé đang ở gần đến mức chỉ cần giơ tay ra là chạm
được.
Seung Hwan xốc ba lô lên rồi quay đi. Vậy nhưng anh không thể nhanh
chóng rời cửa sổ mà đi ngay được. Anh cứ thấy không yên với cảnh tượng trong
phòng. Theo như anh thấy thì đứa bé ăn sinh nhật một mình rồi ngủ quên luôn.
Nếu bố đứa bé có nhà, không lý gì nến lại cháy đến tận đêm khuya như thế. Nếu
bố đứa bé có nhà, cái cửa sổ kia đã phủ đóng lại, và cái xe B màu trắng đã phải
đậu trên con đường trước khu biệt thự rồi... Lúc đó y có nhà không nhỉ. Trí nhớ
của Seung Hwan không rõ lắm. Cảnh trí trong tưởng tượng còn rõ ràng hơn
trong trí nhớ. Cảnh những ngọn nến rung rinh trong gió rồi lần lượt bắt lửa sang
đám búp bê. Trong ngọn lửa vàng, thoáng chốc, đám búp bê đã trở nên co quắp
biến dạng.
Seung Hwan chớp chớp mắt, cố xua đi những tưởng tượng không hay. Anh
rảo bước, lập tức rời khỏi ô cửa sổ. Chú hàng xóm có sáng suốt thì đừng có lởn
vởn bên cạnh đứa bé gái xinh đẹp đó. Việc chú hàng xóm phải làm là ra khỏi cái
cửa lỗ chó chui kia rồi đi ra hồ Se Ryung. Nếu có ai hỏi giữa đêm hôm sương
mù mờ mịt thế này, lý do gì mà nhất quyết phải mặc đồ lặn, đeo thiết bị lặn chui
qua cái lỗ đó rồi ra hồ Se Ryung, thì anh sẽ mượn lời một bậc thầy nào đó mà
trả lời người đó thế này.
“Mèo thì phải cào cái gì đó, chó thì phải cắn cái gì đó, còn tôi cũng phải mặc
cái gì đó chứ.”
Seung Hwan nộp đơn vào vị trí bảo vệ đập Se Ryung bởi điều kiện làm việc
mê hoặc ở đây. Được cấp chỗ ở trong ngôi nhà gỗ thông kiểu nhà nghỉ dưỡng,
xung quanh có núi có hồ. Tiền lương cũng ổn. Trong số những việc đã làm thì
lương này ở mức trung bình. Ít hơn hồi làm nhân viên bên Cục đường sắt, và
nhiều hơn hồi làm phu quét phân ngựa bên trại ngựa ở Gyungju. Hợp đồng có
một năm nên cũng chẳng phải mang tâm trạng rằng mình đang trở lại thành con
kiến trong một tổ chức. Mà có khi may ra, lại có thể có dịp tao ngộ với một đối
tượng khó lường. Một ả mèo vừa có thể gắn cho anh ngôi sao mang danh hiệu
nhà văn best-seller, vừa có thể mang lại tiền bạc cho anh, đó là Nàng Thơ.
Lâu lắm rồi mới có lựa chọn đúng đắn như vậy. Ngày leo lên đài quan sát ở
trạm nghỉ chân lần đầu tiên, Seung Hwan đã nghĩ như vậy. Đó là ngày đầu tiên
của tháng Sáu, ngày bắt đầu mùa hè.
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Một ngày trời không lạnh cũng không nóng. Một buổi chiều, trời không
quang cũng không mây. Một quầng sáng bao quanh mặt trời trên nền trời màu
ngọc trai. Đúng là kiểu thời tiết vừa đẹp để thưởng ngoạn vùng hồ Se Ryung.
Nếu dựa trên sơ đồ đập nước thì có một con sông khởi nguồn từ núi
Paryeong ở phía Bắc rồi chảy về phía Nam, hồ Se Ryung hình thành khi người
ta ngăn con sông này. Hai bên bờ hồ trải dài hai ngọn núi đỉnh vừa nhọn vừa
thẳng. Đỉnh núi ở phía có Đài quan sát của Trạm dừng chân là đỉnh Se Ryung,
đỉnh ở phía bên kia là đỉnh So Ryung. Dưới chân ngọn Se Ryung, rừng cây trăn
mọc um tùm, trong rừng có một trại nuôi gia súc giờ bỏ hoang, phía dưới lối
vào nông trại, có một con đường ven hồ gọi là Đường Trong, con đường này nối
thẳng ra phía con đập. Hình dáng hồ nước như vẽ nên nửa trên cơ thể người phụ
nữ. Đường dẫn nước từ sông vào hồ trông như chiếc cổ cao, bến đỗ thuyền là
chỗ khuôn ngực nhô ra, một hòn đảo gọi là Hansoldeung giống như một cái
chấm đóng ngay giữa ngực, phía dưới ngực là tháp lấy nước, còn con đập đỡ lấy
nửa thân dưới vừa dày vừa sung mãn.
Trên mặt đập có một cây cầu tên là cầu công đạo số 1, cửa đập và Phòng bảo
vệ cửa xả nước nằm bên phía núi So Ryung ở phía cuối cây cầu. Nhánh sông
hình thành từ dưới cửa đập chia đôi vùng bình nguyên phía Nam, rồi chảy ra
biển xa tít ngoài đường chân trời. Làng Se Ryung hình thành xung quanh nhánh
sông này. Phía ngọn So Ryung, nơi có cửa đập, Ban quản lý đập và nhà máy
thủy điện đóng bên triền sông, còn phía bên ngọn Se Ryung có khu vườn ươm.
Nối liền hai bờ hồ là cây cầu thứ hai, gọi là cầu công đạo số 2. Phía dưới cầu số
2 là làng Đất trũng, còn cây cầu số 3 nối với trục đường trong vùng, tạo thành
khu vực các cơ quan công cộng và khu trung tâm buôn bán. Cách khu trung tâm
4 km về phía Tây, nằm ở một vùng hẻo lánh, là thị trấn Se Ryung.
Vườn ươm Se Ryung là một khu đất tư nhân rộng mênh mông ngút ngàn, trải
dài từ chân núi Se Ryung đến tận khu trung tâm buôn bán. Phía cây cầu số 1 là
cửa phía sau, phía khu trung tâm buôn bán là cửa chính, con đường trục ở giữa
nối hai cửa này dải cả cây số. Con đường này cũng là ranh giới chia khu vườn
ươm Se Ryung thành ra hai phần trên dưới. Khu nằm ở phía trên con đường
này, được gọi là “rừng Biệt thự”, một vùng đồi núi trải dải đến chân ngọn Se
Ryung, mọc um tùm những cây bách cổ thụ.
Nằm phía dưới con đường là khu “rừng Ký túc”, một vùng đất thấp bằng
phẳng nhìn thẳng sang khu trung tâm buôn bán. Cây cối, cảnh trí được chăm
chút giống với một công viên hơn là một khu rừng, mắt cảm ứng của camera
giám sát nhấp nháy khắp nơi. Cổng chính và cổng sau, con đường trục chính ở
giữa, lối vào và sân chơi của khu biệt thự, thư viện Rừng Xanh... Thêm vào đó,
toàn bộ khu vườn ươm được vây kín trong hàng rào lưới thép cao ngất. Gọi là
vườn ươm, nhưng nơi này giống như lãnh địa của lãnh chúa thời Trung cổ vậy.
Đặt chân vào nơi này được hai tháng, Seung Hwan viết được ba câu văn tỏa
sáng như sau.
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Se Reung là cô bé nổi tiếng nhất trong vùng. Ở cái nơi có nguồn nước đổ
xuống từ núi cao này, đi đến đâu trong làng cũng có thể nghe thấy tên cô bé.
Trạm dừng chân Se Ryung, trường Tiểu học Se Ryung, Trạm Y tế Se Ryung,
đồn cảnh sát Re Ryung, vườn ươm Se Ryung...
Chiếc đồng hồ tiểu thuyết đã dừng lại ở đó. Trí tưởng tượng của Seung
Hwan cũng dừng lại. Tại sao Se Ryung lại xuất hiện trong tác phẩm của anh?
Chịu không thể biết được. Ngay cả chút cảm giác đứa trẻ đó là như thế nào, anh
còn chẳng có. Rõ ràng, khi mới bắt đầu viết, nàng mèo thi hứng dường như đã
cho anh một vài tín hiệu. Anh còn nghĩ chắc chắn mười mươi đó sẽ là một câu
chuyện tình tới cả vận mệnh của đứa trẻ này.
Seung Hwan bắt đầu thấy chán. Công việc ở Đội bảo vệ thì đơn điệu, mà trời
thì nóng lên mau chóng. Hồ nước đang hé miệng giống như một cô diễn viên
gợi cảm, nhưng anh chưa một lần nào nhúng người xuống đó được. Mà đừng
nói đến người, ngay cả đến một ngón tay cũng không chọc vào được. Thiết bị
lặn mang theo cứ thế ngủ yên trong tủ. Đến đây rồi mới được biết, đập nước hồ
Se Ryung không phải là nơi mở cửa tự do. Đó là nguồn cung cấp nước ăn uống
sinh hoạt số 1 của bốn thành phố và mười huyện xung quanh. Hồ được bảo vệ
nghiêm ngặt bằng hàng rào lưới thép, trong hồ cũng cấm ra vào. Phần núi Se
Ryung phía ven hồ là khu vực cấm leo núi. Nông trường Se Ryung trước đây
nuôi dê, con đập khởi công là nông trường bị bỏ phế, chuồng trại chuyển thành
nơi cư trú cho thú hoang. Vì cả xây dựng hay phá dỡ đều bị cấm. Đường Trong
là con đường chạy quanh hồ, đường này cũng bị bỏ hoang tại khu vực xung
quanh khu dẫn vào nông trại Se Ryung. Hồ Se Ryung giống như một giếng
nước khổng lồ có treo biển “Cấm ra vào” vậy.
Seung Hwan dành thời gian nghiên cứu xem sự khác nhau giữa hồ Se Ryung
và hầm chứa phân ngựa là gì. Về phương diện đến đây không phải để chơi, thì
bản chất là giống nhau. Về mặt không cần phải thức đêm canh giữ, thì bên hầm
phân ngựa khá hơn. Cái giếng nước vĩ đại này, phải thay ca luân phiên canh giữ
suốt ngày đêm. Công việc như thế mà thành viên đội bảo vệ chỉ có sáu người.
Trong đó, bốn người sống ở nhà số 103. Nhà số 102 thì Seung Hwan ở chung
Đội trưởng mà giờ phải gọi là tiền nhiệm mới đúng. Đội trưởng tiền nhiệm là
một tông đồ của Chúa Jesus, ông gắn một tấm biển trước cửa nhà, trên viết
“Ngôi nhà tin vào Đức chúa Jesus”, và suốt ngày vùi đầu vào việc truyền đạo.
Vì công việc truyền đạo của Đội trưởng, mà Seung Hwan phải suốt ngày đầu tắt
mặt tối, dưới mắt treo hai quầng đen y như đeo kính mát hiệu Boeing. Quyển
tiểu thuyết viết được ba dòng rồi bỏ dở làm anh sinh bệnh mất ngủ. Cứ nằm
xuống thì lại bị cảm giác sốt ruột bao trùm, không biết phải viết gì tiếp theo,
nhưng cứ ngồi dậy mở máy tính lên, cơn chóng mặt lại xâm chiếm. Cứ đến đêm
là anh lại thấy sợ. Vậy nên, những đêm mất ngủ, anh thường lang thang như
một con mèo hoang trong khu rừng quanh khu biệt thự. Ở đó, có đi loanh quanh
cả đêm cũng không bị bảo vệ đuổi ra. Chỗ đó ở sâu trong rừng, không một bóng
người, camera giám sát cũng không có, vậy nên cũng chẳng cần phải sợ lộ đời
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sống riêng tư. Thỉnh thoảng, có lúc anh chạm trán những sinh vật đi đêm đang
hoạt động. Có khi là ông giả quản lý khu vườn ươm, cứ 2 giờ sáng lại say rượu
đi lang thang trong rừng, có khi là một con mèo thật, tên là Ernie, hàng đêm lui
tới phòng của Se Ryung.
Đã từng có một lần, anh chạm trán Ernie trước cửa sổ phòng cô bé. Con mèo
đó thấy anh cũng chẳng tỏ vẻ sợ hãi lắm. Nó nhìn anh chằm chằm bằng đôi mắt
đầy vẻ mệt mỏi rất đặc biệt, rồi quay người, soạt một cái đã biến mất về phía
cửa lỗ chó. Seung Hwan cũng đi theo. Vừa ra khỏi cửa ngách là thấy hiện ra con
đường sau lưng hàng rào, cứ đi men theo đường này sẽ tới con đường ven hồ.
Trước lối vào hồ số 1, có gắn lưới chặn rác. Hình như đó là chỗ con đường sau
tường rào giao với quãng một phần ba đường ven hồ. Ở đó, Seung Hwan lại gặp
lại Ernie. Nhóc mèo đó bước đi thong dong, thoáng ẩn thoáng hiện trong sương.
Trạm cuối cùng là khu chuồng trại bỏ hoang ở nông trại Se Ryung. Ở góc
chuồng, trong cái lỗ trên sân nhà rớt mất cả ván sàn có đặt một hộp gỗ to, trong
lòng hộp có trải chiếc chăn mỏng màu hồng. Nhìn bát nước và thức ăn cho vật
nuôi kia, có vẻ như có người thỉnh thoảng lui tới. Chắc là Se Ryung, Seung
Hwan đoán vậy.
Seung Hwan mở rộng phạm vi hoạt động vượt ra ngoài cái cửa lỗ chó. Lén
Đội trưởng tông đồ, trèo ra ngoài cửa sổ phòng mình, đi qua con đường phía sau
hàng rào lưới thép và con đường ven hồ, tìm đến ngôi nhà của Ernie... những
việc đó giống như con cá Seung Hwan câu được và kéo lên từ cuộc sống thường
nhật buồn tẻ ở hồ Se Ryung. Nhưng chỉ một con cá đó thì không thể gọi Nàng
Thơ đỏng đảnh tới được. Anh vẫn chả viết được chữ nào. Cảm giác sốt ruột với
chứng chóng mặt ngày càng trầm trọng. Cho đến tận sáng hôm quà, Đội trưởng
tông đồ được phái đi hồ Choongjoo, anh vẫn chưa thấy được lối ra nào để đột
phá thoát khỏi tình trạng bức bối này.
Ngay sau khi Đội trưởng tông đồ đi, Seung Hwan mới bắt đầu bàn giao công
việc. Những người làm việc ca ban ngày là chủ nhiệm Park và chủ nhiệm Kim
sống bên nhà số 103. Trong lúc bàn giao thì lại nói đến chuyện lễ Vọng hương
tế6. Lễ tế ở đây cử hành hàng năm kỷ niệm sự kiện làng cũ Se Ryung bị nhấn
chìm vào ngày 27 tháng Tám. Trong sự kiện này, người dân làng Đất Trũng làm
lễ tế trước từ đường ven hồ hướng ra phía đảo Hansoldeung, lễ tế kéo dài từ 3
giờ chiều đến 7 giờ tối thì kết thúc.
“Cái đó đi xem được không ạ?”
Nghe Seung Hwan hỏi, chủ nhiệm Park hỏi lại.
“Sao, định đi à?”
“Nếu có gì hấp dẫn thì cũng có thể đi chứ ạ. Mai được nghỉ mà.”
Chủ nhiệm Park nhìn vào CCTV7 một lúc, rồi lẩm bẩm như nói một mình.
“Tôi có cảm giác không tốt về cái hồ đó.”
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Seung Hwan nhìn vào màn hình CCTV. Cảm giác không tốt là sao? Sương
bắt đầu tan, đảo Hansoldeung hiện lên giữa hồ như một nấm mồ. Ngay giữa hòn
đảo hình bán nguyệt, có đúng một cây thông gốc chia làm hai. Seung Hwan hỏi
một chuuện mà anh thắc mắc đã lâu.
“Hansoldeung nghĩa là gì vậy ạ? Đỉnh núi chỉ có một cây thông đứng trơ trọi
một mình, có phải nghĩa như vậy chăng?”
“Chuyện đó thì tôi không biết, nhưng tôi nghe nói chỗ đó là lưng của làng Se
Ryung hồi xưa mà giờ đã bị chìm.”
Chủ nhiệm Park trả lời. Seung Hwan khẽ gật gù.
“Vậy nhưng sao chủ nhiệm lại có cảm giác không tốt về cái hồ?”
“Dưới đáy hồ vẫn còn nguyên làng Se Ryung cũ ngày xưa mà. Có nhà cột
cửa còn gắn nguyên biển tên nữa.”
Seung Hwan nuốt khan. Anh thấy tóc sau gáy mình đang dựng ngược lên.
“Ý tôi là, người dân ở đây họ tin như thế. Nghe rồi mới thấy, không phải
truyền thuyết gì hoang đường cho lắm. Đập Se Ryung xây dựng xong cách đây
hơn mười năm, khi đó, chẳng cho di dời làng, cứ thế xả nước vào. Mà cái làng
đấy chỉ lớn sau huyện ở đây thôi đấy.”
“Không có ai thử đi xác minh thực tế ngôi làng thế nào sao?”
“Chắc không có. Không biết nghe được ở đâu, mùa thu năm ngoái, phóng
viên Đài truyền hình cũng có đến xác minh thông tin đấy chứ. Lúc ấy, cả vùng
náo loạn cả lên. Xe của Đài truyền hình thì bị đập nát bét, Trưởng Ban quản lý
đập cho phép quay phim thì bị dân làng Đất trũng đánh cho gần chết, chúng tôi
thì vì giúp Ban quản lý mà cũng đâm ra sống dở chết dở.”
“Họ có nói vì sao lại thế không ạ?”
“Trong lễ tế vùng này, người ta cúi lạy rồng thần của ngôi làng dưới nước,
rồi khấn khứa. Hồ giống như một thánh địa vậy, người nơi khác đến, vào đó đi
tới đi lui khuấy động, họ cứ để yên được sao. Người trong làng có truyền miệng
nhau một chuyện. Đấy là nếu hồ Se Ryung bị người nơi khác đến xâm phạm,
rồng thần đang ngủ sẽ tỉnh giấc, như thế tai ương sẽ giáng xuống. Khi mới nghe
chuyện này, tôi chỉ cười cho qua. Tôi còn nghĩ, mấy người này đội cái bể nước
kia trên đầu nên lo nghĩ cũng đủ thứ chuyện thật.”
“Bây giờ anh thay đổi suy nghĩ rồi ạ?”
“Này Seung Hwan. Cậu chưa thấy gã đó lúc mặt trời lặn bao giờ à?”
Chủ nhiệm Park gọi hồ Se Ryung như thể đó là một sinh vật sống vậy.
“Cậu thử nhìn màn hình CCTV sau khi mặt trời lặn khoảng một hai phút
xem. Khi đó mặc dù trời nhập nhoạng rồi, nhưng vẫn còn nhìn thấy được. Khi
hoàng hôn buông xuống hồ, từ phía dưới đảo Hansoldeung, sương sẽ bắt đầu
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bốc lên mờ mịt. Từ ống khói những ngôi nhà của ngôi làng chìm dưới nước,
khói bốc lên từng cột từng cột cuồn cuộn không dứt. Có lần, đang im lặng ngồi
xem, thì tôi nghe thấy trong màn hình vang lên giọng bà lão khàn khàn. Con ơi,
về ăn tối.”
Chủ nhiệm Park vừa đưa mắt nhìn màn hình vừa hỏi.
“Nghe điên rồ quá đúng không?”
“Dạ không. Không phải vậy...”
“Tôi ấy, hết giờ làm là không quay nhìn lại đằng sau, cứ thế rời khỏi đây
ngay đấy.”
Seung Hwan trở về nhà mà tâm trạng như đang ở trên mây. Vào giường nằm
rồi mà anh không sao ngủ được. Anh cũng không có cảm giác mệt mỏi. Trên
trần nhà, hiện lên phong cảnh ngôi làng chìm trong nước mà anh chưa một lần
nhìn thấy. Tiếng gọi của bà lão mà anh chưa một lần nghe thấy, giờ cũng vang
lên bên tai. “Seung Hwan à, ăn cơm với bà nào.”
Trong đầu Seung Hwan ngổn ngang những suy tư xoay quanh chi tiết ăn
cơm với bà. Trên cái nền suy nghĩ đó, những mộng tưởng bắt đầu chiếm chỗ.
Mộng tưởng rằng không phải anh chọn hồ Se Ryung, mà là hồ Se Ryung đã gọi
anh đến đây. Thứ chờ đợi anh không phải Nàng Thơ, mà là Atlantis. Muốn đi ra
chỗ đó, trước hết phải vào được khu bến đỗ tàu. Đương nhiên là sẽ phải cần đến
chìa khóa cổng bến tàu. Vì đã mang đồ lặn rồi thì không thể làm cái trò leo hàng
rào được.
Sáng hôm nay, sau khi kết thúc phiên trực đêm kéo dài hai ngày, lúc tan làm,
Seung Hwan đã có trong túi quần bản sao của chiếc chìa khóa cổng vào khu bến
tàu. Chìa khóa của mỗi phòng ban, lúc đổi ca là phải bàn giao lại, nên việc lén
mượn là không thể. Thà cứ lén đi lên cửa hàng sắt ở khu trung tâm buôn bán,
bảo người ta đánh cho một chìa sơ cua còn dễ hơn. Có một vấn đề là, do anh
trực đêm một mình nên lúc anh đi ra ngoài, phòng bảo vệ Ban quản lý đập sẽ bị
bỏ trống, nhưng Seung Hwan cứ liều mình bỏ qua chi tiết đó.
Vừa đến chiều, Seung Hwan liền trèo lên Đài quan sát ở Trạm dừng chân.
Anh dùng bản đồ toàn cảnh con đập, cùng với compa để tham khảo góc độ ước
chừng, rồi phác họa lại cảnh bên trong hồ. Anh vẽ tam giác với ba đỉnh là đảo
Hansoldeung, bến tàu và tháp lấy nước. Làng Se Ryung xưa nằm quay lưng lại
phần chìm trong nước của đỉnh Hansoldeung, trải dài từ khu phụ cận bến tàu
cho đến qua khu tháp lấy nước. Theo như Seung Hwan ước lượng, lấy cây cầu
phao tại bến tàu làm điểm xuất phát là hợp lý nhất. Sau khi xác định chắc chắn
điểm xuống nước, Seung Hwan đi ra xe bán hàng dạo ở Trạm dừng chân, mua
dây câu, sơn dạ quang, phao câu và con chì ở lưới đánh cá. Lúc ở ngã rẽ đi
xuống Trạm dừng chân, anh nhìn thấy Se Ryung đang đứng ở trạm xe buýt.
Trong lúc đợi đêm xuống, sự tò mò vẩn vơ của anh lại trỗi dậy. Se Ryung
làm tiệc sinh nhật với ai nhỉ? Vừa thắc mắc như vậy, anh vừa lấy sơn dạ quang
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ra sơn lên phao câu và chì lưới, để khô, rồi buộc lên dây câu, cách 50 phân buộc
một chiếc. Đấy là dụng cụ dã chiến, dùng để đo độ sâu. Nếu muốn tính được
thời gian giảm áp, thì phải biết được độ sâu. Đồng hồ đo độ sâu điện tử được
làm theo tiêu chuẩn mực nước biển, không dùng được ở hồ nước ngọt trên cao
này. Vì áp suất tuyệt đối ở đây chưa bằng được một nửa so với mực nước biển.
Ở hồ Se Ryung, cái dụng cụ đo độ sâu thô thiển này có lẽ còn tốt hơn đồng hồ
đo độ sâu điện tử. Thêm vào đó, nó còn đóng thêm vai trò là mốc chỉ đường.
Anh định khi tìm ra ngôi làng dưới nước, sẽ thả dây này xuống dọc theo dường
lặn. Cát đó là chuẩn bị cho lần lặn tiếp theo vào đêm mai.
Đến tận lúc anh chế xong dụng cụ đo độ sâu, Đội trưởng mới vẫn chưa tới.
Để xoa dịu tâm trạng bồn chồn, anh lấy bia mua ở Trạm dừng chân ra uống.
Uống cạn hai lon rồi anh mới hiểu ra là mình vừa uống thuốc độc. Anh vừa
chống đẩy vừa cố chịu đựng đến 9 giờ, vì cần phải có thời gian để cho bớt hơi
cồn.
Đêm nay, bằng mọi giá, anh sẽ phải đi qua cái cửa lỗ chó chui kia rồi ra hồ
Se Ryung. Anh phải lén trốn người dân làng Đất trũng với người dân khu ký
túc, thâm nhập hồ Se Ryung; chỉ có một mình anh, trong khoảng thời gian
không có ca trực là hôm nay và ngày mai, phải tìm cho ra Atlantis... nếu như
muốn hoàn thành được nhiệm vụ tối thượng - đó là lưu được hình ảnh phong
cảnh dưới đó vào máy ảnh, không thiếu một chi tiết nào.
Sau khi ra đến con đường phía sau hàng rào lưới thép, Seung Hwan bật đèn
pin gắn trên đầu lên. Mặc dù đã chỉnh lên độ sáng lớn nhất nhưng tầm nhìn vẫn
chẳng ra sao. Sương mù quá dày. Loại sương mù cứ cuộn thốc lên từng chập
như bão tuyết, loại sương mù đặc hữu của hồ Se Ryung. Rồi lại còn cả mưa
cũng bắt đầu rơi ra trò. Đã thế, đến cuối đường thì lại phải tắt đèn. Dưới lối vào
hồ số 1, có camera theo dõi. Trước mắt anh giờ hoàn toàn là một màu tối đen
như mực.
Seung Hwan lần theo hàng rào lưới thép, men theo đó đi về phía hồ, được
chừng 10 phút thì anh đến trước bến tàu. Trong số những khu vực dẫn vào hồ,
bến tàu là nơi duy nhất không lắp hàng rào lưới thép, mà lại lắp cổng sắt. Chiều
cao cổng tương đương như hàng rào, giữa chân cổng và mặt đường có một
khoảng trống khoảng 30 phân. Khoảng trống này được tạo ra do chênh lệch về
độ nghiêng giữa mặt đường và lối dẫn vào bến tàu. Ở tay nắm cổng buộc sợi
xích sắt to, có tra ổ khóa. Seung Hwan lại bật dèn pin lên, chỉnh về độ sáng thấp
nhất. Muốn mở được ổ khóa thì cần phải có ánh sáng. Sau khi vào trong, anh
mắc xích và khóa vào phía trong cổng rồi khóa lại. Để phòng khi biết đâu đấy
có kẻ phá đám nào đó định vào đây giữa chừng.
Con dốc bê tông dẫn xuống bến tàu dài khoảng 20 mét. Tiếp giáp hai bên
con dốc là triền hồ mọc um tùm cây bụi và dây leo. Ở dưới cuối con dốc là cây
cầu phao, có buộc một con thuyền gần biển tên “Josung”. Đập Se Ryung có sử
dụng dịch vụ của một công ty xử lý rác thải, con thuyền kia là thuyền kéo xà lan
mà công ty đó thường dùng mỗi khi tiến hành vệ sinh định kỳ.
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Đứng trước cabin trên thuyền, Seung Hwan cởi ba lô để xuống. Anh lôi dây
câu ra, buộc vào góc cầu phao rồi bắt đầu chuẩn bị xuống nước. Lúc anh buộc
chân vịt và ngậm ống thở xong, đồng hồ chỉ 9 giờ 0 phút. Seung Hwan vào tư
thế đứng rồi nhảy xuống nước. Anh chỉnh độ sáng đèn lặn ở mức cao nhất, rồi
vừa lặn xuống, anh vừa nhẹ nhàng thả dây câu sao cho không bị rối. Ở tầng
nước biến nhiệt đầu tiên, đập vào mắt là vạch kẻ màu vàng ở trung tâm của một
con đường hai làn xe chạy. Thời kỳ cách đây đã lâu, khi người, xe cộ và máy
cày máy bừa còn qua lại, nơi đây từng được gọi là đỉnh Núi Đôi. Dòng chảy
ngầm ở đỉnh núi có vẻ rất mạnh, nhưng với vùng nước ngọt mà nói, tầm nhìn
thế này vẫn khá ổn. Mặc dù không rõ lắm, nhưng có thể đoán được phía dưới
con đường là một thung lũng dài. Seung Hwan quấn hờ sợi dây câu quanh gốc
cây để không bị nước cuốn đi, sau đó lại tiếp tục lặn xuống. Anh nương theo
dòng chảy ngầm, trượt xuống như thể đang làm một cú sliding8.
Đến khu vực nước lạnh dần đến mức buốt cả đầu, Seung Hwan liền ngừng
lại. Chân anh đã chạm tới mặt thung lũng. Xung quanh tối đen. Trong bóng tối
đó, một sự tĩnh lặng bao trùm. Mọi vật đều không còn màu sắc, chỉ có mặt
đường phản chiếu ánh đèn lặn, lấp lánh sắc bạc. Phía bên kia bóng tối, lởn vởn
bóng dáng ngôi làng cũ đã mất. Tâm trạng Seung Hwan lẫn lộn bao cảm xúc.
Vừa sợ hãi, vừa náo nức, còn ngực thì như nghẹn lại Seung Hwan men theo con
đường, bơi vào trong bóng tối.
Chào mừng bạn. Đây là làng Se Ryung.
Cây cột đá đầu làng chào đón Seung Hwan với hàng chữ đó. Bên cạnh cột đá
là trạm dừng xe buýt. Seung Hwan buộc sợi dây câu một vòng quanh cột biển
báo rỉ sét. Một vòng dây nữa ở nhà chờ xe buýt đã vỡ hết kính, chỉ còn trơ lại bộ
khung. Rồi lại thêm một vòng quanh thân cây thờ thần đầu làng. Một nhà máy
xay xát gạo đã bong ván tường, mấy loài cây thủy sinh xuyên cả qua mái nhà
mọc lên, lẫn trong đám cây, đủ loại cá lớn nhỏ bơi qua bơi lại. Trên mặt đường,
một cột điện nằm dài, cùng bộ khung máy cày đóng rỉ ố đỏ bị kẹt dưới con
mương. Vừa quấn dây câu nối từng vật đó với nhau, Seung Hwan vừa tiến sâu
vào trong làng. Những bức tường đá đổ sụp, ván lợp mái treo lủng lẳng, những
bức tường lộ cả cốt sắt, những cây cột cửa bị gẫy, những viên ngói nằm vung
vãi, cây cối gãy đổ giờ đã mục nát, một chiếc xe nôi em bé rơi mất bánh, một
cái giếng đậy nắp mạ kẽm. Sau khi con người biến mất, cảnh tượng thế gian
mang dáng vẻ như thế này sao? Atlantis của Seung Hwan dù hoang phế nhưng
vẫn đẹp. Dù u buồn nhưng vẫn đầy quyến rũ. Chỉ một lần tao ngộ cũng đủ mê
hoặc toàn bộ thần trí của anh.
Seung Hwan lượn lờ sục sạo quanh con đường, cây cầu và những bức tường
đá, lang thang hệt như một con cá. Trên khu đất nền chỉ còn sót lại bức tường,
anh như được thấy bữa tối thư nhàn của đôi vợ chồng già, nghe thấy mấy người
ngồi đợi xe ở trạm xe buýt nói chuyện, cả câu chuyện tình yêu của người mẹ trẻ
đẩy xe nôi. Từng mảnh, từng mảnh của trí tưởng tượng đang được lưu giữ trong
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máy ảnh. Ghép lại từng mảnh đó, dường như có thể dệt nên một câu chuyện kỳ
lạ. Có lẽ lần này anh sẽ viết được câu chuyện đó.
Thời gian ở dưới nước trôi qua cũng thất thường y như dòng chảy ngầm. Có
lúc như đứa trẻ ba tuổi đạp xe ba bánh, có lúc như bọn đua xe phóng mô tô.
Thời gian ở Atlantis9 giống như bàn tay phù thủy. Giây phút phù thủy vung bàn
tay lên, một tiếng đồng hồ sẽ thu lại thành một cục nhỏ mất hút trong ống tay
áo. Thân nhiệt đã xuống đến mức nguy hiểm, trên da gần như không còn cảm
giác gì nữa. Không có sóng mà trước mắt cứ chao đảo. Phong cảnh ngôi làng lẽ
ra phải không màu, giờ lại bắt đầu phủ lên những sắc màu tươi sáng. Tâm trạng
anh hưng phấn đến mức nguy hiểm. Có tín hiệu cảnh báo anh đã bị mắc chứng
say ni-tơ.
Đến đây xong rồi thôi, anh nghĩ vậy rồi đưa camera lên biển tên trên cột cửa
của ngôi nhà. Đây là ngôi nhà trên vùng đất cao nhất làng Se Ryung. Anh bấm
máy, ánh đèn flash lóe lên trên những chữ cái màu đen trên biển tên. Dưới ánh
đèn, cái biển tên biến mất, chỉ còn lại dòng chữ hiện lên như chạm nổi. Oh
Young Je.
10 giờ 45, lượng khí còn lại là 120 bar10. Seung Hwan vội vã rời khỏi ngôi
làng. Anh xả khí từ thiết bị điều chỉnh sức nổi, rồi bắt đầu nổi lên. Không còn
thời gian đạp ngược lại con đường đã đi qua lúc đến đây, Seung Hwan đành cứ
thế nổi thẳng lên phía trên ngôi nhà biệt lập này. Trong khi đang nổi lên với tốc
độ 9 mét/phút, Seung Hwan ngoái lại nhìn ngôi làng bỏ lại sau lưng. Cảnh vật
chầm chậm trở thành một bức ảnh đen trắng như cũ. Ký ức của anh chạm tới cái
biển tên trên cột cửa ngôi nhà biệt lập kia. Anh nhớ ra một người đàn ông. Anh
cũng nhớ tới một đứa bé gái xinh đẹp đến rùng mình.
Hôm đó là đêm cuối tuần đầu tiên kể từ sau khi Seung Hwan xuống làm việc
ở hồ Se Ryung. Đội trưởng tông đồ đã về nhà ở Seoul, Seung Hwan một mình ở
lại. Khoảng nửa đêm, đúng lúc mắt chuẩn bị díp lại, Seung Hwan nghe thấy một
tiếng thét xé tai. Mở mắt ra thì lại thấy xung quanh tĩnh lặng. Chắc là mình nghe
thấy trong mơ, nghĩ vậy, Seung Hwan lại nhắm mắt 1ại. Một lát sau, có tiếng
nức nở, nghẹn ngào, làm anh tỉnh hẳn. Dù mơ hồ nhưng vẫn xác định được phía
phát ra âm thanh đó. Là bên ngoài cửa sổ. Anh lấy đèn pin thợ lặn ra rồi mở cửa
sổ. Dưới bóng cây bách có hai cành cong chéo nhau một đứa bé gái đang trốn ở
đó. Trong ánh đèn pin, con bé đang ôm hai tay che trước ngực, trên người chỉ có
chiếc quần lót. Con bé co rúm người, nức nở.
“Đừng nhìn. Chú đừng nhìn...”
Giọng đứa bé thấm đẫm nỗi tủi nhục. Seung Hwan quyết định làm theo lời
cô bé. Dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng cứ coi như không biết, có lẽ sẽ tốt
hơn. Nếu cô bé không ngất đi, thì đã không có chuyện trong đứng một giây
Seung Hwan đổi ý, lao vọt ra ngoài cửa sổ. Bộ dạng cô bé trông như thể vừa
gặp cướp trong rừng. Mũi sưng to như bánh bao, mỗi khi hít vào lại có tiếng
đờm kéo lên ở cổ. Trên người cô bé hằn rõ vết roi. Có cả những chỗ toạc cả da.
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Seung Hwan lấy chiếc chăn mỏng quấn che thân cho cô bé, rồi ôm cô bé chạy ra
phía cổng chính khu vườn ươm. Anh vừa nhớ ra ở khu trung tâm buôn bán
trước cổng chính có Trạm y tế. Việc tìm hiểu xem đấy là con gái nhà ai, bị kẻ
nào bạo hành như thế... để sau hẵng tính.
Đêm cuối tuần nhưng ở trạm xá vẫn có bác sĩ. Bác sĩ còn trẻ, tóc cắt sát da
đầu y như quân nhân, bác sĩ chụp X-quang xong rồi bảo xương mũi bị lõm. Sau
đó, bác sĩ hỏi Seung Hwan một chuyện mà anh không thể trả lời được.
“Mọi chuyện là thế nào vậy?”
“Tôi không rõ. Con bé ở trước cửa sổ phòng tôi, rồi đột nhiên ngất xỉu.”
Tuần cảnh nhận được thông báo liền đến trạm xá, viên tuần cảnh bảo rằng
biết cô bé đó. Đấy là con gái của người chủ khu vườn ươm, tên là Se Ryung, 12
tuổi. Họ có cả số liên lạc của cha đứa bé. Viên tuần cảnh rút điện thoại ra, gọi đi
đâu đó. Một lát sau, xuất hiện một người đàn ông mặc bộ vest xanh đen, đi giày
bóng loáng.
“Hình như không phải ông đi từ bên vườn ươm sang đây?”
Viên tuần cảnh hỏi.
“Tôi đang trên đường từ ngoài về thì nhận được điện.”
Người đàn ông trả lời, mắt không buồn liếc về phía con gái. Y cố đứng lì ra
như chắn ngang cửa, nhìn Seung Hwan. Lòng đen trong mắt ông ta rất lớn. Đôi
mắt nhìn giống như không có lòng trắng vậy.
“Anh là ai?”
Người đàn ông hỏi. Seung Hwan hắng giọng một cái.
“Tôi ở bên nhà 102.”
“Anh sống bên đó từ khi nào? Tôi chưa gặp anh bao giờ.”
Seung Hwan cảm thấy khó thở. Đây là triệu chứng mỗi khi anh thấy căng
thẳng. Bởi anh nhìn thấy điều gây khó chịu từ trong đôi mắt của đối phương.
Thứ mà người ta thường gọi là “sự khiêu chiến”.
“Được vài ngày rồi.” Để điều chỉnh lại hơi thở, Seung Hwan từ tốn đáp lại.
“Tôi không biết cô bé là con gái anh.”
“Con gái tôi sao anh lại đưa đến đây, anh làm ơn nói rõ cho.”
“Chuyện đó chính tôi cũng đang muốn hỏi. Con gái anh sao lại ngất dưới cửa
sổ phòng tôi?”
Người đàn ông quay sang hỏi bác sĩ.
“Có dấu hiệu bạo hành phải không?”
Bác sĩ nhắc lại những lời lúc nãy.
“Xương mũi bị lõm. Có cả vết thương giống như vết roi...”
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“Mắt bác sĩ chỉ nhìn thấy thế thôi sao? Còn mắt tôi thì thấy con gái tôi bị lột
trần đang nằm trong trạm xá, với người đàn ông đêm hôm đưa con gái tôi đến
đây đấy.”
Seung Hwan đờ ra nhìn người đàn ông. Đúng là một cú đấm móc không thể
ngờ được. Bác sĩ gập bảng theo dõi lại đánh “cộp”. Khuôn mặt tròn trịa nhuốm
vẻ khó chịu.
“Vậy mắt ông không thấy là tuần cảnh đã nhận được thông báo và đến đây
hay sao?”
Viên tuần cảnh đang cúi nhìn Se Ryung. Se Ryung đã tỉnh, đang lén đưa mắt
nhìn trộm bố. Người đàn ông cũng nhận ra là con gái mình đã tỉnh.
“Người này có làm gì không?”
Người đàn ông đưa tay chỉ Seung Hwan.
“Có đánh không? Có sờ mó không?”
Seung Hwan nuốt khan. Se Ryung đáp lại như thì thầm.
“Dạ không.”
Viên tuần cảnh hỏi.
“Vậy cháu bị thương ở đâu?”
Ánh mắt Se Ryung đi qua viên tuần cảnh và bác sĩ, dừng lại ở Seung Hwan,
rồi lại quay ngược lại viên tuần cảnh. Cô bé có vẻ hết sức tránh nhìn vào ánh
mắt của bố mình. Đôi mắt to, đuôi mắt hơi xếch lên như mắt mèo, loang loáng
như ướt nước. Nhìn như nước mắt nhưng lại không phải nước mắt. Seung Hwan
sẵn sàng đặt cược một tháng lương rằng, trong đôi mắt đó chính là nỗi khiếp sợ.
“Anh là Ahn Seung Hwan phải không? Anh ra ngoài này một chút.”
Viên tuần cảnh nói. Seung Hwan không thể làm thế được. Số phận anh còn
đang treo trên cái miệng nhỏ xíu kia của cô bé, vậy mà lại bảo ra ngoài là ra thế
nào.
“Cả Viện trưởng Oh cũng ra cho.”
Người đàn ông được gọi là “Viện trưởng Oh” mắt vẫn không rời con gái,
đứng im không nhúc nhích.
“Hai vị không nghe thấy tôi nói sao?”
Viên tuần cảnh giục hai người. Seung Hwan và người đàn ông nhìn nhau, rồi
cùng bước ra phía cửa.
“Xin đừng đi đâu xa. Sắp xong rồi đây ạ.”
Người đàn ông ngồi ở ghế đợi ngoài cửa. Y dựa người vào chỗ để tay, đầu
ngả ra sau, hàm hất lên, chằm chằm nhìn Seung Hwan với vẻ mặt vô cảm. Đồng
tử mắt đen thui, hai vai u lên như thể đang gồng mình, trông hệt một con mãnh
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thú đang thủ thế. Seung Hwan ngồi xuống ghế phía đối diện. Anh cố hết sức để
tỏ ra điềm tĩnh, gắng xua cơn căng thẳng và duy trì vẻ mặt vô cảm. Nhưng
không được. Những ý nghĩ không ngừng tuột ra khỏi tâm trí. Thế vào đó là cơn
phẫn nộ, sự khinh bỉ và nỗi bất an. Hơi thở anh bắt đầu gấp gáp. Anh cần hút
thuốc gấp, nhưng không thể rời chỗ này mà đi được. Không có anh ở đó, làm
sao biết được những người còn lại có thể câu kết với nhau làm những trò gì.
Không thấy tiếng động nào vọng ra từ phòng điều trị. Hơn hai mươi phút trôi
qua mà như thể hai mươi tiếng đồng hồ vậy.
Ngay khi Seung Hwan cảm giác như sắp nghẹt thở đến nơi, thì cánh cửa
phòng điều trị chợt mở, viên tuần cảnh bước ra.
“Cô bé nói mình chơi trò ‘Hoa bất tử nở rồi’11 với con mèo gặp trong rừng,
rồi bị va vào cây.”
Viên tuần cảnh đang giữa Seung Hwan và người đàn ông.
“Vậy nên cô bé định về nhà, nhưng vì tối quá nên nhầm sang nhà bên cạnh,
rồi vì bị chảy máu mũi nên chóng mặt quá ngất đi. Chú nhà bên cạnh mặc dù
hôm nay mới gặp lần đầu, nhưng đã bế cô bé đưa vào trạm xá, chứ là người cô
bé biết ơn, chú không đánh cũng không sờ soạng gì cả, cô bé bảo nhất định phải
nói lại với bố như thế.”
Seung Hwan đứng bật dậy. Cơn phẫn nộ như một dòng nước nóng bỏng
đang chảy xuống thực quản.
“Anh nói một đứa bé gái giữa đêm khuya, mặc độc cái quần lót rồi chơi trò
‘Hoa bất tử nở rồi’ với mèo. Như thế mà tin được sao?”
“Cô bé bảo con mèo tên là gì nhỉ, dù sao thì cô bé có nói đấy là trò chơi mà
con mèo thích nhất.”
“Vậy còn vết roi trên người cô bé thì giải thích thế nào? Bả vai cô bé còn
toạc cả ra kia kìa.”
“Cô bé bảo là vết mèo cào. Xem ra chơi đùa cũng khá là ác đấy. Dù sao bác
sĩ cũng đã kết luận rồi. Việc có bị xâm hại hay không, khó mà chuẩn đoán cho
đương sự được. Còn theo như kết quả chụp X-quang, thì đúng là sống mũi bị
lõm.”
Lần này đến lượt người đàn ông đứng dậy.
“Vậy nên nếu muốn xác nhận phải đi gặp bác sĩ bên khoa Sản phải không?”
“Nếu là tôi, tôi sẽ đưa cháu đi bác sĩ khoa Tai-Mũi-Họng trước đã. Chẳng
phải cái mũi xinh xẻo của cô bé giờ bị vẹo rồi hay sao? Việc điều tra chính thức
thì sau này anh lên đồn yêu cầu cũng chưa muộn.”
Người đàn ông bỏ vào bên trong, rồi ôm cô bé đang quấn kín trong cái chăn
đi ra. Y chẳng nói chẳng rằng, nhìn Seung Hwan từ đầu đến chân bằng ánh mắt
như thể muốn nện cho anh một trận thừa sống thiếu chết, rồi ra khỏi trạm y tế.
Viên tuần cảnh túm lấy khuỷu tay Seung Hwan.
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“Mời anh Ahn Seung Hwan đi cùng tôi về đồn.”
Seung Hwan giằng tay lại. Sự thể thật không sao hiểu nổi.
Cho dù Seung Hwan mù tịt về luật pháp đi nữa, nhưng anh cũng biết chẳng
ai lại đi đưa một đứa trẻ bi thương đến trạm y tế để rồi bị bắt giải lên đồn như
thế này. Thêm vào đó, chẳng phải đứa bé đã cởi bỏ mọi nghi ngờ cho anh rồi
hay sao?
“Mời anh đi theo cho. Chính anh là người thông báo vụ việc, nên anh phải
viết bản tường trình chứ, không đúng thế sao?”
Viên tuần cảnh dẫn đường đằng trước, cả hai rời khỏi trạm y tế Seung Hwan
theo sau, tới viết bản tường trình. Anh chỉ muốn quăng cây bút bi đi cho rồi,
nhưng cố kìm lại, đến mức chuột rút cả mấy ngón tay cầm bút. Đầu anh đang
quay cuồng, cố gắng lý giải những động thái không thể nào hiểu nổi của cô bé,
của cái gã tự xưng là bố kia, và của viên tuần cảnh. Tại sao cô bé lại nói dối?
Tại sao bố của cô bé lại bắt người vô tội? Còn viên tuần cảnh, tại sao lại không
hề quan tâm đến việc tìm bắt thủ phạm bạo hành cô bé?
Seung Hwan tin chắc rằng, trừ mình với bác sĩ ra, trong hành động của ba
người đó, có một quy ước ngầm về việc giữ im lặng. Anh tin những người đó
biết kẻ gây bạo hành là ai. Không phải bố của cô bé nhận được điện thoại trên
đường về nhà. Viên tuần cảnh có vẻ cũng biết điều đó. Seung Hwan thử dựng
lại câu chuyện trong đầu mình.
Se Ryung, vì “lý do nào đó”, bị bố lột quần áo rồi lấy roi đánh. Nhân lúc có
cơ hội, cô bé liền chạy trốn, nhưng rồi lập tức rơi vào tình cảnh không biết phải
làm sao. Chạy vào rừng thì sợ, chạy ra con đường chính thì trên người lại không
có quần áo. Vậy nên, cô bé trốn dưới gốc cây gần sát bên cạnh cửa sổ căn phòng
phía sau nhà bên cạnh. Cái gã xưng là bố kia chạy đi tìm con gái. Đúng lúc đó
thì người hàng xóm hay lo chuyện bao đồng chen ngang. Y nhìn thấy người
hàng xóm bế cô bé vào nhà rồi theo dõi cho đến tận sau khi anh ra khỏi và chạy
đến trạm y tế. Một lát sau, y nhận được điện thoại của viên tuần cảnh. Viên tuần
cảnh biết cô bé thường xuyên bị đánh đập. Và cũng đoán được người hàng xóm
vô tình vướng phải tình huống nhạy cảm này.
Dù vậy, viên tuần cảnh vẫn xử lý theo nguyên tắc coi như không hề hay biết.
Theo Seung Hwan thấy, sự thật rất đơn giản. Bố của cô bé muốn lợi dụng
người hàng xóm để tung hỏa mù che giấu sự bạo hành của mình. Sự việc đó
cũng không thể hiểu nổi. Đại Hàn Dân Quốc đâu phải là một xã hội tiên tiến đến
mức bỏ tù bố nào đánh con gái mình. Nếu có cũng chỉ bị lối xóm đánh giá xấu
đi một chút thôi. Nếu so với kết quả nhận được, thì sự đề phòng của người đàn
ông đó quá mức không cần biết. Đúng kiểu dùng dao mổ trâu để giết gà. Một
nước cờ vô lý, khiến y phải gánh nguy cơ bị kiện vì tội vu cáo. Tại sao lại như
thế nhỉ - Seung Hwan thắc mắc.
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Chủ nhiệm Park - người tinh thông lịch sử vùng này - đã cho Seung Hwan
manh mối để giải tỏa nỗi thắc mắc đó. Người đàn ông đó đang làm thủ tục ly
hôn. Y cũng đang tiến hành đấu tranh giành quyền nuôi con. Cách gọi mà viên
tuần cảnh dùng với y - “Viện trưởng Oh12 - không phải với nghĩa là chủ nhân
khu vườn ươm. Người đàn ông đó là nha sĩ tư, sở hữu một tòa nhà gọi là
“Medica Centre” ở thành phố S. Tòa nhà đó chuyên về khám chữa bệnh, là nơi
làm việc của các bác sĩ tư thuộc mười một khoa, trong đó có khoa Nha của y.
Mà đâu phải chỉ có thế. Trước khi con đập được xây dựng, có một đại địa chủ
thao túng cả một vùng trăm dặm bên sông Se Ryung này, viện trưởng Oh là con
trai duy nhất của đại địa chủ đó, y là chủ nhân hiện tại của vùng bình nguyên Se
Ryung - nguồn sống, kế sinh nhai của dân làng Đất Trũng.
Seung Hwan có thể hiểu được thái độ của viên tuần cảnh. Một bên là “Viện
trưởng Oh”, bên kia là nhân viên bảo vệ đập; một bên là dân gốc ở đây, bên kia
là dân nơi khác đến. Hai bên có sự khác biệt quá lớn về quyền lực và danh tiếng.
Hơn nữa, thông điệp của “Viện trưởng Oh” cũng có thể đọc được - “Đừng có
can thiệp vào việc trong nhà tôi.”
Đến tận cuối tháng Tám, vẫn chẳng có điều tra gì từ phía “đồn cảnh sát”.
Trong thời gian đó, có vài lần, Seung Hwan nghe thấy tiếng Se Ryung hét. Anh
cũng nghe thấy tiếng kêu “Bố” đầy khẩn thiết. Tiếng kêu vọng qua khe cửa sổ
mở mà anh nhìn thấy lúc ra khỏi nhà.
Căn nhà đó, căn nhà số 101, trên bảng số nhà có để tên Oh Young Je.
Điện thoại di động đổ chuông. Hyun Soo xem số gọi đến.
Là Eun Joo. Đây là lần gọi thứ năm của cô ấy trong vòng một tiếng đồng hồ.
Chưa kể chốc chốc cô ấy lại gửi tin nhắn.
“Bố Seo Won, nghe máy đi chứ.”
“Anh đang trên đường đi, hay đến nơi rồi.”
“Anh không đến đó mà lại ra quán nhậu với bạn bè phải không? Lại uống
rượu phải không?”
Hyun Soo đúng là đang uống rượu. Đúng là anh đã ở với đám bạn. Nhưng
không phải anh không đến “nơi đó”. Không phải là Seoul, hay đập Se Ryung,
mà lại là một quán rượu ở Gwangju, trên đường đi, anh bị nhầm đường ở chỗ
ngã rẽ, phải dừng lại xem thế nào. Vì thế nên anh không nghe điện thoại. Nếu
báo cáo tình hình thì chỉ có ăn chửi. Anh tiếp tục chú tâm đến trận đấu bóng
chày nhà nghề trên màn hình tivi. Đội Tigers và đội Lions đang đấu một trận ở
sân Daegu. Trận đấu đang diễn biến theo chiều hướng đội Tigers bị đánh cho bò
lê và sắp nằm thẳng cẳng rồi. Camera chiếu hình ảnh từ phía sau của cầu thủ bắt
bóng đang đứng chống nạnh. Như thể muốn cho mọi người thấy, đây, thứ gọi là
một cái mông hết thời chính là như thế này đây. Lúc này, bên Tigers vừa dâng
tặng cho đối thủ một cú home-run trị giá 3 điểm.
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Hyun Soo cũng từng có thời đứng ở vị trí đó. Phải nói là “đôi khi” được
đứng ở vị trí đó thì chính xác hơn. Vì hầu hết mùa giải, anh chỉ ở vị trí bắt hỗ
trợ hoặc dự bị cho HanSeung Hwanin Fighters - đội bóng bây giờ không còn
nữa. Tháng 8 năm 1998, trận đấu với đội Beals ở sân Jamsi, là trận đấu cuối
cùng của anh.
Điện thoại di động lại bắt đầu đổ chuông. Lần này không phải Eun Joo, mà
là người vào công ty cùng một đợt, Kim Hyung Tae.
“Giờ cậu đang ở đâu đấy? Vừa bấm nút trả lời đã nghe thấy cái giọng khó
chịu ấy hỏi dồn. “Mẹ Seo Won gọi điện cho tôi. Tôi đã nói không đi cùng với
cậu, vậy mà cô ấy cứ khăng khăng bảo tôi chuyển máy cho cậu, điên hết cả
người. Mà nghe nói hôm nay cậu định đến đập Se Ryung. Cậu không đến đó
hay sao?”
“Đang trên đường đến.”
“Vậy thì cậu gọi điện nói cho cô ấy biết đi. Cậu không biết tính mẹ Seo Won
hay sao mà còn thế hả?”
Hyun Soo thấy thắc mắc. Kang Eun Joo, người được gọi là “mẹ Seo Won ấy,
tính cách của cô ấy lừng lẫy đến mức nào? Tay vẫn giữ điện thoại bên tai, Hyun
Soo đứng dậy. Điện thoại đã cúp rồi, nhưng anh cần một cái cớ để rời chỗ ngồi.
Hai thằng bạn ngồi trước mặt hơi ngước lên nhìn. Anh đưa tay chỉ vào điện
thoại. Như thể muốn bảo anh ra ngoài nghe điện thoại rồi sẽ quay lại.
“Có phải anh là cầu thủ Choi Hyun Soo không?”
Tiếng đàn ông từ phía chiếc bàn trước cửa ra vào vọng tới. Đang định đẩy
cửa bước ra, Hyun Soo quay lại nhìn. Có người vẫn còn nhớ đến mình, thật là
vừa kỳ diệu, vừa ngỡ ngàng.
“Tôi học khóa 45 trường cấp Dae Il.”
Người đàn ông đứng dậy khỏi ghế, trông anh ta có vẻ cùng tuổi với Hyun
Soo. Hyun Soo bỏ điện thoại vào túi áo sơ mi, rồi bắt tay người đàn ông kia.
Người kia bảo muốn xin chữ ký cho con trai, Hyun Soo cũng ký vào tờ giấy ông
ấy đưa. Hyun Soo từ chối ngồi uống cùng, mà chỉ đứng tại chỗ, nhận ly rượu rồi
uống cạn một hơi. Anh muốn mau chóng ra khỏi quán rượu này. Anh không
muốn phải nghe người bạn đồng môn thậm chí chưa hề biết mặt này hỏi nọ hỏi
kia.
Vừa mở cửa xe thì lại có tin nhắn đến.
“Anh đang uống ở đâu vậy?”
Đây là một trong những câu hỏi ưa thích của Eun Joo. Câu hỏi yêu thích thứ
hai là “Sao anh lại uống thế hả?” Hyun Soo chưa bao giờ trả lời cả hai câu hỏi
đó. Đi hỏi một con sâu rượu là “uống rượu ở đâu, sao lại uống”, thì cũng giống
như ra bãi tha ma, rồi hỏi các người sao lại chết vậy. Vì các quán rượu trên đời
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này vẫn hoạt động bình thường, và lý do để uống rượu cũng nhiều y như số
lượng các quán rượu vậy. Tuy vậy, nếu như nhất quyết phải biết lý do, thì cũng
có thể nói một câu thế này.
“Cái thằng chơi cùng đội với tôi từ hồi cấp Ba ấy, nó vừa mở quán rượu.”
Kim Kang Hyun cởi bỏ áo cầu thủ sau Hyun Soo ba năm. Một thời, anh ta là
tay ném bóng tầm thấp, từng được gọi là “Tàu ngầm hạt nhân” của Fighters,
nhưng hai năm cuối sự nghiệp lại trôi qua trên bàn mổ và trung tâm huấn luyện
phục hồi. Nếu không phải chơi quần quật quá sức, cùi chỏ tay anh ta đã không
tàn tạ nhanh như vậy. Đội bóng đổi công ty chủ quản, rốt cuộc Kang Hyun cũng
cởi áo cầu thủ. Chẳng có chỗ nào mua một chiếc tàu ngầm đã hỏng cả. Sau khi
giải nghệ, Kang Hyun cũng xoay xở làm ăn chỗ này chỗ kia. Cứ mỗi lần động
tay vào làm cái gì, thì lập tức phá sản rất nhanh, hệt như tốc độ bóng của anh
vậy. Sân khấu tái xuất lần thứ năm của cậu ta là một quán rượu mở trong khuôn
viên một trường Đại học ở Gwangju. Việc Hyun Soo ghé vào đó là chuyện
đương nhiên, nhưng không phải lên kế hoạch trước. Hyun Soo cũng có ý định
sau khi chuyển đến hồ Se Ryung, xem có cơ hội nào sẽ ghé qua. Người cho anh
cơ hội là Eun Joo. Buổi sáng, lúc anh đi làm, cô ấy hỏi anh.
“Bố Seo Won, hôm nay anh sẽ xong việc ở đây hả? Xong việc sớm, đúng
không?”
Hyun Soo chả nghĩ gì, hỏi “Sao thế?”
“Anh đến xem thử khu nhà ký túc của công ty đi. Tôi phải đến trường đến
tận hôm nay mới xong.”
Lại “Sao thế?” thêm một lần nữa. Vẻ mặt Eun Joo như không còn gì để nói.
“Thì phải xem quy mô với thiết kế nhà thế nào để còn quyết định mang theo
đồ đạc gì chứ. Làm sao kéo hết đến đó rồi lại vứt đi được”
“Không có chuyện vứt đồ đi đâu. Diện tích cũng giống như ở đây thôi.”
“Những diện tích mấy chỗ như nhà nghỉ dưỡng trong khu vườn ươm thường
nhỏ lắm. Kết cấu cũng khác với nhà cho hộ gia đình. Nếu như ở đó chỉ có hai
phòng thì mọi chuyện sẽ hoàn toàn khác đấy.”
Đập Se Ryung có phải là cái hồ gần nhà đâu. Đấy là nơi chạy xe hơi năm
tiếng đồng hồ mới tới. Tự dưng phải vất vả chạy tới tận nơi như vậy, lý do đó
xem ra thật không được thỏa đáng cho lắm. Chắc cô ấy còn có ý định gì khác.
Hyun Soo vừa đi giày vừa khẽ đưa mắt nhìn Eun Joo.
“Chỉ cần đến đó, xem nhà xong rồi về là được phải không?”
“Đừng có chỉ xem mỗi nhà, phải nói chuyện với cả người ta nữa chứ. Nghe
nói nhà đó có một cậu độc thân đang ở còn gì. Vậy nên chuyện phòng ốc, sử
dụng nhà tắm hay nhà bếp, chuyện tiền nong... mấy chuyện như thế cứ làm rõ
hết ngay từ đầu, để sau này sống không có việc gì phải đỏ mặt lên nữa.”
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“Vậy có nghĩa là cô bảo tôi ngồi mặt đối mặt với cậu ta, rồi bàn mấy việc
như có dùng chung máy giặt hay không, rồi tiền nước mỗi bên chịu bao nhiêu...
ấy hả?”
“Nếu đã như vậy, anh giỏi nói thì thử bảo cậu ta chuyển sang nhà bên cạnh
luôn đi. Sống chung với chúng ta, cậu ấy cũng bất tiện cơ mà.”
Hyun Soo chăm chú nhìn Eun Joo. Người đàn bà này, sự trơ trẽn của cô ta
không biết là tư chất bẩm sinh, hay là vũ khí có được do luyện tập nhỉ.
Anh làm gì có đủ tài cán mà bảo được cái “cậu độc thân” ấy chuyển sang
nhà bên cạnh. Mà anh cũng không có ý định đó. Mặc dù nếu cậu ta tự mình nói
là sẽ chuyển đi thì anh cũng chẳng ngăn lại. Dẫu sao thì anh cũng đã hẹn qua
điện thoại rồi.
Một công đôi việc, tranh thủ thời cơ, trên đường đi, anh nghĩ tới việc ghé vào
quán của Kang Hyun. Lúc đến Gwangju là khoảng 6 giờ. Nếu theo đúng như kế
hoạch, thì chỉ chuyển cái chậu hoa chúc mừng khai trương rồi ra ngay. Nhưng
tại gặp phải ba cậu học cùng trường cấp ba, thế là cứ ngồi dính chặt ở ghế
không đứng lên được.
Trong đám bạn học đó, không còn ai chơi bóng nữa. Tất cả đều cứ thế ít
nhiều già đi. Mọi người vừa ăn tối, vừa truyền tay nhau ly rượu. Mọi người lại
lôi ra những hồi ức đã xưa cũ, tựa như bức ảnh thôi nôi ngày trước vậy. Từ
chuyện những ước vọng trở thành đội bóng đỉnh nhất, những giấc mộng ngôi
sao, rồi chuyện cái nóc nhà huấn luyện bốc mùi mồ hôi chua nồng, chuyện tay
ném bóng Kim Kang Hyun đẹp trai, đi đâu cũng kéo theo một đám nữ sinh cấp
ba, rồi đến cả chuyện mối tình đầu của Choi Hyun Soo - cầu thủ bắt bóng đã
làm một cú three-run cuối cùng trong trận bán kết giải Bonghwangki. Rất
nhanh, rượu hết một chai, rồi hết hai chai, rồi thành ra tám chai. Trong đó, một
nửa là Hyun Soo uống.
Đến trạm thu phí ở Đông Gwangju, điện thoại lại bắt đầu kêu. Chỉ có thể là
Eun Joo, không sai vào đâu được. Cô ấy sẵn sàng gọi liên tục, đến khi nào nghe
máy mới thôi. Hyun Soo tắt luôn nguồn điện thoại. Ở phía bên kia trạm thu phí,
xe đang dồn lại thành hàng dài. Liệu có phải tối thứ Sáu nên thế không, Hyun
Soo thầm nghĩ. Đi qua trạm rồi mới thấy không phải như vậy. Ở đoạn dẫn vào
đường cao tốc, xe cảnh sát đang tập hợp ở đó. Hyun Soo lạnh cả gáy. Anh đoán
kiểu này bị tóm chắc chắn rồi, không thoát đi đâu được. Giờ mà cảnh sát kiểm
tra thì cũng chẳng đào đâu ra giấy phép lái xe mà xuất trình. Anh bị phạt vì tội
lái xe sau khi uống rượu, đình chỉ giấy phép đã được 9 ngày.
Ngày hôm đó, tình huống cũng giống như hôm nay. Từ việc uống rượu ở
quán với đám bạn đồng nghiệp, đến việc xem bóng chày ở tivi ngoài quán, rồi
đến cả việc Eun Joo gọi cho Kim Hyung Tae để tìm anh.
Khi đó, đúng lúc hơi men đang lên thì Kim Hyung Tae rút điện thoại của
mình ra. Mắt anh ta cười cười, như đang bảo Hyun Soo “Cái thằng đần này...”
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Hyun Soo cảm thấy mặt mình nóng bừng và đỏ dừ lên. Eun Joo rất ghét Hyun
Soo uống rượu. Ghét đến mức bệnh hoạn. Trong bàn tiệc, chỉ có mình Hyun
Soo cứ một tiếng lại nhận một cú điện thoại hối thúc về nhà. Không biết từ bao
giờ, Hyun Soo bỏ qua những cuộc điện thoại của Eun Joo gọi đến chỗ nhậu.
Nhưng đến cả Kim Hyung Tae cũng phải móc điện thoại ra, thì anh không thể
lờ đi không nghe được nữa. Vừa trả lời điện thoại “Tôi đây”, thì lập tức Eun Joo
phun một tràng như bắn súng liên thanh.
“Rốt cuộc là anh làm cái gì ở đâu thế hả? Anh lại uống rượu phải không?”
“Ăn cơm thôi. Không uống.”
“Vậy sao anh không nghe điện thoại?”
“Tôi không nghe thấy chuông. Mà có vậy đi nữa, cô gọi đến đây thế này coi
sao được.”
“Tại anh không chịu nghe điện thoại nên tôi mới thế chứ.”
Cô ta lại đang định bắt đầu cuộc nói chuyện luẩn quẩn không hồi kết. Hyun
Soo nhanh chóng nhượng bộ một bước.
“Vậy có chuyện gì?”
“Seo Won bị ốm rồi. Nó bị nôn với sốt, vừa rồi còn nói sảng nữa. Nó bảo bố
nói sẽ dẫn nó đi khu trượt tuyết, rồi đòi thay quần áo cho nó.”
Ngực Hyun Soo chợt thắt lại.
“Không đưa nó đi bệnh viện à?”
“Vừa gọi 119 rồi.”
Hyun Soo tức tốc rời quán. Anh không ý thức được mình đang lái xe sau khi
uống rượu. Cho đến khi bị cảnh sát giao thông chặn bắt ở gần bệnh viện, Hyun
Soo mới nhớ ra là mình vừa uống rượu. Anh xin viên tuần tra chiếu cố hoàn
cảnh con trai đang bị ốm. Câu trả lời nhận được là “Có tin được anh không
đấy?” Không có cách nào thoát khỏi việc thở vào máy nhận biết nồng độ cồn.
Cái máy kêu “Píp” một tiếng. Đó là chuyện đương nhiên rồi. Vì thứ chứa trong
bụng anh không phải ruột gan mà là cái thùng rượu thì đúng hơn.
Viên tuần tra lập tức mở cửa xe, ngồi vào ghế bên cạnh anh. Anh ta bảo anh
đánh xe sát vào lề đường. Anh gắng sức kìm lại cơn kích động muốn quăng cái
xe chở viên tuần tra đó lại rồi bỏ chạy luôn cho rồi. Bên lề đường, chiếc xe
Bongo có lắp máy đo độ cồn đang đứng đợi. Kết quả đo là 0.097. Anh được
chuyển cho sở cánh sát gần đó. Chuyện con ốm ở đó cũng chẳng ai chịu nghe.
Kiểu gì cũng phải viết bản tường trình, không thoát đi đâu được. Giữa lúc rối
ren như thế, thì nhận được điện thoại của Eun Joo.
“Khi nào anh đến? Anh định làm tôi nổi điên lên thật đấy hả?”
Tiếng Eun Joo vỡ ra, lạc cả đi. Hyun Soo nhỏ giọng đáp lại.
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“Tôi đang đi. Sắp đến rồi. Bác sĩ bảo sao?”
“Họ bảo có thể bị viêm màng não, phải đi bệnh viện có trang bị máy chụp
CT với chuyên khoa Nhi, vậy nên anh...”
Lần này thì đến lượt Hyun Soo quát lớn.
“Vậy thì phải đi đi chứ, anh anh cái gì nữa.”
“Anh làm được cái trò trống gì mà nổi cáu với tôi. Tôi là con ngốc chắc? Tôi
đã gọi taxi, giờ đang trên đường đến bệnh viện Nhi rồi, tôi gọi để bảo anh qua
đấy thôi.”
Cảnh sát nghe nội dung cuộc điện thoại, hình như đoán được tình hình. Họ
nhanh chóng xử lý mọi việc giúp anh. Hyun Soo nhận giấy phép lái xe tạm thời
có hiệu lực hai ngày, rồi bắt taxi đi ngay.
Seo Won đang nằm trên giường ở tận góc trong cùng phòng cấp cứu. Eun
Joo đang ngồi cạnh, cầm tay thằng bé. Thằng bé nhìn thấy Hyun Soo từ xa.
Giọng nói yếu ớt, gọi “Bố ơi.” Câu đầu tiên của Eun Joo là “Ha, không uống
rượu cơ đấy?”
“Sao lại thế này?”
Hyun Soo nhìn con trai nằm trên giường, hỏi Eun Joo. Anh muốn đến bên
cạnh Seo Won nhưng không vào được. Người khổng lồ cao 1m91, nặng 110 kg
như anh, khoảng cách giữa các giường bệnh quá nhỏ, anh không lách vào được.
Cái thân hình to lớn đó, ra khỏi sân bóng chày là chẳng dùng được vào việc gì
nữa.
“Anh bảo khi nào tới mà đến giờ mới tới hả?”
Eun Joo lại hỏi lại lần nữa.
“Tôi đang hỏi cô sao lại thành ra thế này?”
“Không có anh ở nhà nên thế chứ sao. Người ta bảo phải chọc hút tủy kia
kìa?”
“Chọc hút tủy? Cái đó là cái gì?”
“Từ trong cột sống ấy, người ta...”
Eun Joo thoáng nhìn Seo Won, đang nói lại thôi.
“Người ta bảo không có gì nguy hiểm, rồi bảo tôi điểm chỉ vào bản cám kết.
Phải cam kết là dù có chuyện gì xảy ra với Seo Won, cũng không được truy cứu
trách nhiệm đối với bệnh viện. Họ nói vậy làm sao mà tin được. Cam kết kiểu
đó làm sao tôi tự ý viết được.”
“Sao lại không tự quyết được. Cô là người việc gì cũng tự mình giải quyết
hết cơ mà.” Hyun Soo chỉ muốn gầm lên như vậy nhưng anh cố nén lại. Anh to
cao thế này, lại đầy mùi rượu, giờ mà gào lên nữa, kết quả sẽ thế nào, anh biết
quá rõ rồi.
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“Bác sĩ đang ở đâu?”
EunJoo nheo mắt lại, chỉ về phía phòng y tá giữa phòng cấp cứu Hyun Soo
nuốt cơn bực tức đang dâng lên, đi ra chỗ bác sĩ. Bác sĩ khoa Nhi nói có thể là
viêm màng não. Họ đã cho dùng steroid nên tình hình tạm ổn, nhưng vẫn sẽ cần
phải chọc hút tủy. Họ sẽ dùng một cái kim chọc vào cột sống, hút dịch tủy ra.
Mục đích là để điều chỉnh não áp và lấy mẫu làm xét nghiệm. Phải đến lúc có
kết quả là do vi khuẩn hay virus thì mới biết được.
“Do vi khuẩn thì sao, mà do virus thì sao?”
Hyun Soo hỏi.
“Nếu do virus thì chỉ cần chữa trị tốt sẽ không sao.”
Bác sĩ trả lời.
“Nếu do vi khẩn thì sẽ thế nào?”
“Có thể sẽ có di chứng. Như là bị khiếm thính, chậm phát triển, động kinh...”
Khiếm thính, chậm phát triển, động kình ư... Trước mắt Hyun Soo tối sầm
lại. Sức lực như rút hết khỏi thân thể, chân anh bắt đầu run lẩy bẩy. Anh không
đọc nổi nội dung bản cam kết. Anh không làm sao viết được tên mình cho đàng
hoàng, chiếc bút trong tay đánh rơi tới bốn năm lần.
Seo Won được chuyển sang phòng điều trị. Eun Joo ở lại bên ngoài, còn
Hyun Soo đi theo vào. Người đàn ông có vẻ như phụ tá cởi áo ngoài của Seo
Won, rồi cho thằng bé nằm nghiêng, lưng cong lại như con tôm. Bác sĩ bôi
thuốc sát trùng lên phía dưới sống lưng của Seo Won, rồi đắp gạc khử trùng lên.
Lúc này đột nhiên Seo Won bắt đầu vùng vẫy. Viên phụ tá dùng cả người đè
lên, giữ chặt Seo Won, nhưng không đủ sức khống chế thằng bé bắt đầu lên cơn
khiếp sợ. Lúc nãy, trên đường vào phòng điều trị, Seo Won đã nhìn thấy cây
kim tiêm vừa to vừa dài, nên bác sĩ vừa bôi thuốc sát trùng lên lưng, thằng bé
nghĩ chắc cái kim khủng khiếp kia sắp chọc thẳng vào lưng mình rồi. Seo Won
nhìn bố trân trối, đôi mắt cầu cứu đầy khẩn thiết. Bác sĩ cũng nhìn Hyun Soo
với đôi mắt như vậy.
“Anh xem bảo cháu thế nào đi. Đang điều trị mà cử động thế này thì phiền
lắm.”
Hyun Soo co người lại, ngồi thu lu xuống bên chân giường Seo Won. Tấm
thân ướt đẫm mồ hôi của anh nhét chật cứng khoảng trống giữa tường với
giường bệnh. Anh lập tức thấy khó thở. Cảm giác như muốn phát điên lên vì sợ
hãi vậy.
“Seo Won à. Bố nói mỗi khi sợ hãi thì làm gì nhỉ?”
Seo Won ngừng giãy giụa. Hyun Soo hỏi lại một lần nữa.
“Bố nhắc giúp rồi mà con không nhớ ra à?”
Seo Won nhìn bố, rồi môi làm điệu bộ giống như đang huýt sáo.
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“Chính nó đấy. Hai bố con mình đã làm thế còn gì. Bố huýt thành tiếng, còn
Seo Won huýt sáo trong đầu. Huýt sáo xong thì việc đáng sợ cũng kết thúc.
Đúng vậy không, thưa bác sĩ?”
Bác sĩ vừa dùng kim tiêm rút thuốc gây tê cục bộ, vừa đáp “Đương nhiên
rồi.” Hyun Soo hỏi Seo Won.
“Mình huýt bài gì bây giờ nhỉ?”
Seo Won không trả lời, mà giơ thẳng hai ngón trỏ và giữa lên. Hyun Soo nhớ
lại cảnh đầu tiên trong bộ phim mình thích, “Cầu sông Kwai.” Trong cảnh đó,
quân Anh bị bắt làm tù binh, họ vừa huýt sáo bài “Hành khúc Đại tá Bogey”
vừa hành quân tiến vào trại giam của quân Nhật. Seo Won mặc dù không hiểu
nội dung phim, nhưng xem đi xem lại cảnh đó tới hàng chục lần. Tới mức sợi
băng video rão ra như sợi mỳ.
Hyun Soo để hai tay lên hai thành giường, ngón trỏ và ngón giữa hai bên giơ
thẳng lên. Rồi “Huýt” một cái, vang lên một âm sol. Đó là pháo hiệu thông báo
bắt đầu hành quân mà chỉ hai người biết với nhau.
Huýt, huýt tu huýt tu huýt, huýt... Hyun Soo bắt đầu huýt sáo. Hai cặp ngón
tay của anh biến thành hai đôi chân bước lên hành quân trên thành giường bệnh.
Trong lúc hành quân, một đôi chân vấp vào chân người bên, ngã lăn ra, có lúc
thì hai đùi xoắn quẩy như đang buồn tè, rồi lại còn nhịp nhịp chân lách tách theo
tiếng huýt sáo. Cuối cùng thì trên gương mặt Seo Won cũng thoáng hiện lên
một nụ cười.
“Chúng ta quay lại trại tập trung thêm một vòng nữa nhé.” Tiếng huýt sáo
vừa kết thúc thì bác sĩ bảo vậy. Hyun Soo suýt nữa thoi một cú đấm vào cằm
bác sĩ. Vậy là nãy giờ vẫn còn chưa làm xong sao?
Hút tủy xong thì Seo Won ngủ. Bác sĩ giải thích rằng não áp đã giảm nên cậu
bé thấy dễ chịu hơn. Hyun Soo ngồi thu lu bên cạnh Seo Won, run lẩy bẩy từng
cơn. Ngộ nhỡ có chuyện gì xảy ra với Seo Won thì sao. Ngộ nhỡ thằng bé
không nghe được, không đi được, xe đạp cũng không lái được, trò jungle gym
cũng không trèo lên được. Ngộ nhỡ thằng bé mắt trợn ngược, mũi khò khè rồi
lên cơn động kinh. Ngộ nhỡ mọi chuyện thành ra như thế... Đêm đó thật là một
đêm đáng sợ. Trong ba mươi bảy năm sống trên đời, chưa bao giờ Hyun Soo
trải qua đêm nào hãi hùng như vậy. Ngẩng đầu lên thì thấy ánh mắt của Eun
Joo, ánh mắt ngùn ngụt tuôn trào như dòng nước sông tối thẫm. Lẫn lộn cả căm
ghét, oán hận và khiếp hãi đẫm trong nước mắt, giờ anh có tài thánh cũng chẳng
dám cất lên một lời nào.
Kết quả xét nghiệm kết luận là do virus. Dù vậy, vẫn phải nhập viện tới gần
một tháng. Vì não áp không phải nhanh chóng mà điều chỉnh được. Bác sĩ chọc
hút tủy thêm khoảng hai lần nữa. Đủ thứ thuốc đổ vào người Seo Won. Hyun
Soo chạy đi chạy lại như điên giữa nhà, bệnh viện và nơi làm việc. Mua đồ ăn
cho hai mẹ con, xử lý mấy việc lặt vặt, đến đêm lại ở bên cạnh trông Seo Won.
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Trong khi đó, thời hạn treo bằng lái xe bị kéo dài lâu hơn. Anh chẳng có dịp nào
để nói với Eun Joo chuyện đó. Cảm giác bất an khi lái xe không giấy phép dần
dần cũng mờ nhạt. Cho đến khi Seo Won ra viện thì anh gần như quên mất
chuyện bằng lái đó.
Chẳng có gì thay đổi cả. Eun Joo nghỉ một thời gian rồi lại bắt đầu làm việc
ở căng tin trường tiểu học. Hyun Soo vẫn uống rượu rồi lại xem bóng chày, việc
cần làm thì hết quên lại trì hoãn. Ngay cả thói quen uống rượu xong chẳng suy
nghĩ gì, cứ thế cầm lấy vô lăng cũng không thay đổi. Cả hành động đã uống
rượu thì sẽ không nghe điện thoại của Eun Joo cũng vậy. Cả việc phải để đến
tận lúc cảnh sát bắt dừng xe lại, mới ý thức được là mình vừa uống rượu, giống
như lúc này đây, cũng vậy.
Hyun Soo thò đầu ra ngoài cửa sổ xe, nhìn lên phía trước. Hai chiếc xe đang
nối đuôi nhau đi ra đường dẫn lên đường cao tốc. Mấy chiếc xe phía trước Hyun
Soo cũng chuyển bánh, phía trước quang hẳn ra. Hyun Soo nhẹ cả người.
Không phải kiểm tra hay truy bắt người uống rượu. Mà là có tử nạn. Hình như
xảy ra vụ đâm đuôi xe liên hoàn giữa hai xe hơi và một xe tải. Cảnh sát phong
tỏa một làn xe để xử lý hiện trường vụ tai nạn. Nhận được tín hiệu cho qua của
cảnh sát, Hyun Soo lái xe chạy qua trước mặt cảnh sát với một thái độ đáng ghi
vào sách giáo khoa về lái xe chuẩn mực. Tất nhiên chỉ được một lát. Ra đến
đường cao tốc, con sâu rượu lại tìm lại vận tốc trung bình của mình 120km/giờ. Động cơ kêu ầm ầm, toàn thân xe rung lên bần bật mà Hyun Soo
vẫn chẳng hề có chút cảm giác gì về tốc độ. Người anh mệt phờ. Tâm trạng rã
rời không còn gì để tả. Cách đây không lâu, anh đã mua “nhà riêng” mà không,
đúng ra là cái “nhà riêng” do Eun Joo đứng ra mua, cái nhà đó bây giờ đang đè
anh không ngóc đầu lên được.
Mười ngày trước, đột nhiên Eun Joo bảo sẽ mua nhà. Trước tiên, Hyun Soo
nhìn sắc mặt Eun Joo. Có phải người đàn bà này đang bị bệnh ở đâu chăng?
Nếu không phải vậy thì chẳng có lý do gì tự dưng lại lảm nhảm là sẽ mua một
căn hộ rộng 100 mét vuông ở Ilsan cả. Eun Joo bảo có chỗ rao giá rẻ. Nhà đó
chủ nhà gặp khó khăn trong làm ăn nên cho rao gấp. Ngôi nhà này vẫn còn chưa
trả hết nợ, nên cũng không cần phải vay nợ để trả ngay một cục. Vị trí ở đó tốt,
trường học tốt, điều kiện sinh hoạt cũng tốt.
Hyun Soo cũng đồng ý là như thế. Nếu Eun Joo đã nói tốt thì hẳn là tốt rồi.
Có điều anh không thể đồng tình về vấn đề tiền nong như thế được. Theo tính
toán của anh thì kiểu gì cũng không ổn. Căn nhà đang ở thuê theo năm, bây giờ
có lấy lại tiền đặt cọc rồi rút hết tiền tiết kiệm thêm vào thì vẫn thiếu 30 triệu
won. Nếu định vay tiền để bù vào cho đủ, thì thà rằng bỏ cuộc còn tốt hơn. Thuế
mua nhà thì tính thế nào, còn tiền lãi vay cắt cổ thì định cáng đáng kiểu gì. Rồi
ba người trong nhà lấy gì mà ăn, mà sống. Định ở “nhà riêng” rồi mút ngón tay
mà sống qua ngày à, vậy thà ở nhà thuê mà ngày được ăn ba bữa còn tốt hơn.
“Vậy nên đến bây giờ, anh cũng chỉ được đến bộ dạng như thế này thôi.”
Eun Joo nói.
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Cách tính toán của Eun Joo khác anh. Trước tiên, cô lấy năm cái sổ ngân
hàng bày một loạt trước mặt Hyun Soo.
“Mấy cái này là sao?”
“Nhìn mà không biết hả?”
Sao lại không biết được. Là tiền. Là một khoản tiền lớn, đủ cho chỗ 30 triệu
won còn thiếu và trả cả thuế mua nhà. Eun Joo không giải thích, mà trước hết
giở cái điệp khúc mà cô vẫn kêu gào mỗi khi Hyun Soo uống rượu ra.
“Anh tưởng bấy lâu tôi ki cóp chặt bóp là để mình tôi ăn sung mặc sướng
hay sao? Anh tưởng tôi nai lưng ra làm việc như trâu bấy lâu là vì tôi thừa hơi
hay sao? Nếu mà anh chịu tu tỉnh, chí thú làm ăn thì chúng ta đã mua được nhà
từ lâu rồi.”
“Tiền lãi đi vay thì tính sao?”
“Giờ đem căn hộ này cho thuê theo tháng là được.”
“Vậy chúng ta ở đâu?”
“Ký túc xá công ty.”
Đến sống ở khu ký túc cũng có nghĩa là bảo tự nguyện đi công tác vùng xa.
Hyun Soo không muốn rời Seoul. Về chuyện này, anh có lý do riêng.
Sau khi bỏ chơi bóng chày, công việc đầu tiên anh kiếm được là ở công ty
đang làm bây giờ. Đó là một doanh nghiệp an ninh khá vững, chuyên canh giữ
những công trình trọng yếu của đất nước. Hyun Soo được tuyển vào làm chính
thức, nơi làm việc đầu tiên là tại một con đập ở một vùng rừng núi thuộc tỉnh
Chungcheong. Nơi đó không gian dễ chịu, môi trường xung quanh cũng thanh
bình. Lại còn được ở nhà ký túc miễn phí. Nếu nói về vấn đề, thì có một điểm
là, từ nhà trẻ mà Seo Won đi học cho tới siêu thị, tất cả những công trình dân
sinh đều nằm ở xã bên kia núi. Eun Joo bỏ tiền tài ra mua cho anh một chiếc xe
Matiz cũ. Biết ơn thì biết ơn thật, nhưng cách giải quyết vấn đề này của cô đã
không đếm xỉa gì đến bộ khung xương đặc biệt của ông chồng. Cảm giác không
phải là ngồi vào xe, mà là khoác thêm một cái áo giáp vậy. Phải đẩy ghế ra hết
đằng sau mới lái xe được. Hyun Soo định bảo mua cái xe to hơn một chút,
nhưng rồi lại thôi. Nếu nói ra, chắc chắn sẽ ăn chửi không ra gì. Anh chỉ biết ca
cẩm trong lòng. Không hiểu vì lẽ gì mà những thứ vây bọc lấy cuộc đời mình,
cái nào cũng bức bối, chật chội giống y như nhau thế này. Suốt một năm trời,
cái xe Matiz được dùng làm xe cấp cứu. Vì Seo Won cứ đau ốm vặt liên miên.
Từ viêm kết mạc cho đến bệnh sởi, cứ bệnh nào phổ biến là đổ lên thằng bé cho
bằng hết. Nhiều lần giữa đêm khuya, Seo Won sốt bừng bừng, anh phải chở Seo
Won vượt qua con đường đèo nguy hiểm. Ngày tuyết rơi như trút, cả nhà anh ba
người cũng phảt liều chết mà đi. Làm việc ở nơi hẻo lánh như vậy, vấn đề lớn
nhất là cơ sở y tế.
“Phải sống ở đó khoảng bao lâu?”
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Hyun Soo hỏi. Trong đầu anh trỗi dậy hai cảm xúc. Cảm giác êm ái mà mấy
tiếng “nhà riêng” đem lại, và cả nỗi bất an về “nguy cơ” tương lai tiềm ẩn.
“Ba năm. Đến lúc đó chỉ cũng có thể trả xong một phần nợ rồi. Có chuyển
vào ở thì cũng vẫn gánh được tiền lãi.”
“Đừng làm thế, mua cái nhà nào nhỏ thôi. Cô bớt tham đi một chút, thì nhà
cũng mua được, mà chẳng cần phải làm chuyện vô lý thế này. Nhà chỉ có ba
người, đâu nhất quyết phải cần đến 100 mét vuông chứ?”
“Cần chứ sao không.”
“Cái này là xây lâu đài trên cát đấy. Làm sao biết được ngày mai đột nhiên
có chuyện gì xảy ra?”
“Ngày mai có chuyện gì, tôi biết.”
Eun Joo cười. Điệu cười của người đã nắm rõ tình hình, vẻ mặt cô tràn đầy
thỏa mãn.
“Lúc đó chúng ta sẽ dùng đến hợp đồng ngôi nhà này.”
Eun Joo không có ý định thỏa hiệp chuyện này. Nhà rộng 100 mét vuông là
tiêu chuẩn “gia nhập tầng lớp trung lưu” mà Eun Joo vô cùng khao khát. Đứng
trước tiêu chuẩn đó, nỗi lo ngại của Hyun Soo chỉ là “nói nhảm”. Trong miệng
anh ngập một cảm giác chua chát mang tên “bất an”, nhưng anh cũng phải cố
nuốt cho trôi. Hyun Soo nộp đơn tự nguyện làm việc ở vùng xa. Tự nguyện một
cái là có lệnh phân công ngay. Không có ai tự nguyện đi làm xa, còn người làm
ở trụ sở chính thì chật kín rồi, vậy nên việc đó cũng chẳng có gì đáng ngạc
nhiên cả. Nơi làm việc là đập Se Ryung, ngày nhận quyết định là ngày 30 tháng
Tám. Eun Joo đã mua căn hộ kia rồi. Đến hôm đó, sẽ tìm người thuê căn hộ
đang ở này. Bây giờ, trong mắt cô ấy, chỉ còn lại mỗi một chuyện khó chịu. Đó
là cái cậu độc thân đang chiếm mất một phòng trong cái nhà ký túc hai phòng
kia.
Hyun Soo nhìn đồng hồ 9 giờ 3 phút. Đã quá một tiếng ba phút so với giờ
hẹn với Ahn Seung Hwan - “cậu độc thân” theo như cách nói của Eun Joo. Anh
móc điện thoại trong túi áo sơ mi ra. Vừa bấm nút khởi động nguồn thì thấy
hiện lên bốn cuộc gọi nhỡ với một tin nhắn. Hai cuộc điện thoại của Eun Joo,
với hai cuộc là do Ahn Seung Hwan gọi. Trong tin nhắn viết mật mã mở khóa
cửa ra vào. Anh vội vàng thử gọi điện cho Ahn Seung Hwan. Không ai nghe
máy.
Hyun Soo lại bỏ điện thoại vào túi áo. Anh mở cửa sổ xe ra một chút, rồi sửa
lại tư thế ngồi. Bộ xương dạ quang treo ở kính chiếu hậu đung đưa trong gió. Bộ
xương đang cười, cái miệng như thể bị xé làm đôi, bộ xương này là món quà
sinh nhật Seo còn tặng anh năm anh 31 tuổi. “Happy Birthday”, cái giọng trẻ
con líu lo vang lên bên tai như tiếng hát. Hyun Soo bất giác mỉm cười. Ngoại
trừ việc thuận tay trái, thằng bé chẳng giống anh chút nào. Cũng chẳng giống
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Eun Joo. Thằng bé giống người mẹ đã mất của anh như tạc. Đó là điểm mà anh
thích nhất. Bộ xương đang cười kia không đơn thuần chỉ là đồ trang trí trong xe.
Đó là niềm tự hào về cậu con trai chẳng giống mình chút nào đó.
Chú thích:
1. Ca khúc “Fly me to the moon”, do Frank Sinatra thể hiện.
2. Bộ đồ lặn áo liền quần.
3. Thiết bị điều chỉnh sức nổi.
4. Raymond Chanther (1888 - 1959): tiểu thuyết gia người Mỹ.
5. Edgar Degas (1854 - 1917) là một họa sĩ, nhà điêu khắc người Pháp.
6. Lễ vọng hương tế - lễ tưởng nhớ quê cũ, do những người xa quê tổ chức.
7. CCTV - Máy quay giám sát an ninh.
8. Một động tác trong bóng chày.
9. Lục địa huyền thoại được giả thiết là chìm dưới đáy đại dương, được đề
cập trong tác phẩm của Plato.
10. Bar: đơn vị đo áp suất.
11. Một trò chơi dân gian của trẻ em Hàn Quốc. Hoa bất tử là quốc hoa của
Hàn Quốc.
12. Trong tiếng Hàn, “Viện trưởng” (đứng đầu bệnh viện) và “Viện trưởng”
(chủ khu vườn) đồng âm.
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