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Phần 4
Hồ Se Ryung - II.1

T

iếng thuông báo thức làm Hyun Soo tỉnh giấc. Anh hơi rùng mình ngẩng

đầu dậy. Hyun Soo đưa tay quờ quạng khắp nơi, rồi mới nhận ra tiếng bản nhạc
giao hưởng đang dội ra từ túi áo sơ mi. Anh cũng nhận thấy chiếc cúc ở túi áo
sơ mi cài chặt cứng như thể két sắt ngân hàng vậy. Hyun Soo điên cuồng giật
bung cúc, rồi lôi điện thoại ra. Tắt chuông báo thức xong là anh lập tức quăng
ngay điện thoại sang bên cạnh. Như thể anh vừa cầm phải một cục than cháy đỏ
vậy. Tay anh nóng rực, toàn thân đầm đìa mồ hôi, hơi thở hồn hển. Một lát trôi
qua sau đó, anh mới bắt đầu nhìn thấy cảnh vật xung quanh.
Trời đang mưa. Không phải mưa như trút, mà là mưa bụi, lãng đãng như
sương mù. Trong không gian mờ mịt, xe cộ chạy qua lác đác, khách bộ hành
cầm ô đi ngang qua. Hyun Soo đưa mắt lờ đờ nhìn sang phía khu chung cư bên
ngoài cửa sổ xe. Đúng lúc đó thì anh nhận ra mình đang ở đâu. Ilsan. Anh đang
ở con đường phụ cận công viên khu phố đối diện với “căn hộ 100 mét vuông”.
Và đang ngồi bên tay lái chiếc xe Matiz.
Trong ngăn đựng găng tay1 trên xe, có biên lai khi qua trạm thu phí. Theo
như biên lai thì thời điểm anh đến giao lộ Se Ryung là vào lúc 11 giờ 8 phút.
Đồng hồ trên bảng điện tử chỉ 5 giờ 10 phút. Khoảng 6 tiếng đã trôi qua. Trong
khoảng thời gian đó, anh đã làm gì? Tại sao lại đến chỗ này?
Xuống xe mới thấy, áo sơ mi của anh dính đầy máu. Bàn tay, cánh tay, và cả
bên trong thắt lưng quần cũng nhuốm đầy vết máu khô đen. Mui xe bẹp rúm,
kính chắn gió rạn nứt chằng chịt như mạng nhện, đèn phía trước bên phải đã vỡ.
Hyun Soo không thể tin nổi. Có thật là mình đã lái cái thứ này, trong bộ dạng
người ngợm đầy máu thế này, chạy trên đường cao tốc, vượt qua giao lộ mà đến
tận đây sao?
“Tại sao - câu hỏi đó hiện lên khó nhọc. Hyun Soo không thể không nhìn lại
những sự việc đêm qua. Ký ức của anh bị cắt thành từng đoạn, từng đoạn. Mỗi
đoạn lại gieo rắc một cơn ác mộng. Sương mù, mưa, đứa bé gái bay tới như một
bóng ma, tiếng phanh gấp, tiếng con bé thì thào gọi “Bố”, hình ảnh anh bế con
bé bước đi trong mưa, cái tháp lấy nước. Tới đó thì ký ức cất cánh bay thẳng
vào vùng vô thức mịt mờ như đám mây đen. Thế rồi nhờ vào tiếng chuông báo
thức điện thoại, ký ức hạ cánh trước ngôi “nhà riêng” vĩ đại này, và đánh thức
anh dậy.
Trời mưa nên trong công viên không một bóng người. Hyun Soo mở cốp xe
đằng sau, lôi đồng phục đi làm ra. Trước tiên anh phải tỉnh táo tư duy lại đã.
Đầu anh đang cố suy nghĩ một cách thực tế nhất. Việc nghĩ ngợi tạm lùi lại sau,
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giờ phải vào, nhà vệ sinh nơi mấy gốc ngân hạnh đằng kia, giải quyết từng vấn
đề một.
Hyun Soo vào buồng vệ sinh thay quần áo. Chiếc áo sơ mi dính máu, anh
nhét thật sâu xuống đáy thùng rác, còn vết máu trên người, anh ra bồn rửa mặt
cọ sạch. Sau khi chắc chắn đã gọn gàng, tinh tươm, Hyun Soo đi ra khỏi cửa
hàng mua thuốc lá quay trở lại dưới tán cây công viên, anh châm lửa hút thuốc.
Do Eun Joo khó chịu nên anh đã cai thuốc được nửa năm nay, nhưng giờ
đây, giây phút này, anh thấy cần làn khói thuốc nóng sực và cay xè này vô cùng.
Hyun Soo cúi đầu, nuốt một hơi thuốc dài. Mặt đất rung rinh, mờ ảo. Cơ thể anh
dường như cũng đang run lên. Hyun Soo đứng dựa lưng vào thân cây, một loạt
những câu hỏi “giả sử” đổ ập xuống anh tựa như một dòng nước xiết.
Giả sử mình không tới hồ Se Ryung thì sao? Giả sử mình không uống rượu?
Giả sử mình có bằng lái xe... liệu mình có làm việc đó không, việc đem đứa trẻ
mình tông xe chết quẳng xuống hồ rồi chạy trốn ấy? Gây tai nạn chết người,
quẳng xuống hồ. Tai nạn, hồ... Cơn run rẩy làm toàn thân Hyun Soo rung
chuyển. Điếu thuốc lá tuột khỏi tay. Đến tận lúc đó, Hyun Soo mới tự nhận thức
được vấn đề. Giờ thì anh thực sự đang ở khoảng giữa tai nạn và “hồ nước”. Ký
ức khủng khiếp dồn về đến nghẹt thở, sự thật không thể nào chấp nhận nổi, và
cả “cái gì đó” mà bản thân anh cố tình bỏ sót. Thứ đó vừa mắc vào ngưỡng cửa
của ý thức là lập tức cơn choáng váng phình lên gấp đôi, đổ ụp xuống đầu anh.
Hyun Soo đi ra xe như thể đang chạy trốn. Anh chụp lấy điện thoại vứt trên
ghế, xem lại cuộc gọi nhỡ. Đêm qua, Eun Joo gọi mười hai cuộc. Trong số đó,
cuộc số bảy gọi vào lúc 10 giờ 48 phút. Cuộc tiếp theo vào lúc 10 giờ 50 phút.
Hyun Soo dần nhớ lại mọi việc rõ hơn một chút. Lúc đó chuông điện thoại
cứ reo không ngớt, còn Hyun Soo dùng tay đè chặt con bé đến khi chuông điện
thoại ngừng mới thôi. Tại sao mình lại làm thế chứ? Nếu như sợ ngộ nhỡ có ai
đó nghe thấy tiếng chuông mà chạy đến, thì đáng lẽ ra phải tắt điện thoại chứ.
Vậy nhưng Hyun Soo lại bịt miệng con bé. Hay tiếng gọi “Bố” của con bé còn
to hơn cả tiếng chuông điện thoại?
Hyun Soo tắt điện thoại đi. Chuyện đó giờ không thể quay lại được nữa.
Cũng không thể cứu vãn hay thay đổi được gì. Mình phải tìm ra cách nào đó.
Cách nào đó để làm cho đêm qua biến mất khỏi cuộc đời này, cách nào đó để
không mất tất cả và tiếp tục cầm cự được, cách nào đó để không phải chuyển
đến hồ Se Ryung mà cứ ở lại căn hộ hiện tại, cách nào đó để có thể tiếp tục sống
như từ trước tới nay.
Không có cách nào cả.
Tất cả đều đã lâm vào ngõ cụt. Đến ngày mai là nhà anh phải dọn ra khỏi
ngôi nhà đang thuê theo năm. Sáng nay, người thuê nhà theo tháng chắc đã
chuyển đến ngôi “nhà riêng” ở bên kia đường rồi. Từ hôm qua, chỗ làm của anh
ở trụ sở chính công ty đã không còn. Tới giờ thì không còn con đường nào để
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tránh khỏi việc chuyển đến công tác ở hồ Se Ryung nữa. Không đến hồ Se
Ryung nữa, như vậy cũng đồng nghĩa với chuyện thôi việc ở công ty. Mà thôi
việc cũng có nghĩa là cuộc sống sẽ bị chao đảo đến tận gốc rễ.
Hyun Soo nghĩ tới Eun Joo. Quan trọng nhất là phải thuyết phục được cô ấy.
Nếu đã vậy thì trước hết phải nói ra chuyện kia.
Ê này, ê này. Người trợ tá trong đầu lại cất tiếng gọi anh. Cậu định sẽ nói thế
nào hả? Cậu sẽ kể là lúc đó đang định đi xem nhà nhưng không hiểu thế nào lại
tông xe vào một đứa bé gái, đứa bé đó cứ luôn miệng gọi bố nên cậu bịt miệng
nó đến chết, nó chết rồi, cậu liền đem xác nó ném xuống hồ rồi chạy trốn, vậy
nên giờ nhà chúng ta đừng chuyển đến đó nữa... cậu định nói thế hay sao hả?
Eun Joo liệu có hiểu cho không hả?
Hyun Soo lắc đầu. Chắc cô ấy không hiểu rồi. Nhưng có thể cô ấy có cách
giải quyết. Chẳng phải cô ấy là người có tới năm tài khoản tiết kiệm bí mật đó
hay sao? Biết đâu lần này cô ấy cũng đưa ra năm cách giải quyết rồi bảo anh
chọn đi thì sao. Biết đâu cô ấy sẽ cùng anh nghĩ cách. Biết đâu thậm chí cô ấy
còn thấy có chút thương hại anh. Mà không, chắc chắn sẽ như vậy. Dù cho
không phải kiểu vợ chồng yêu nhau điên cuồng gì, nhưng chẳng phải cũng sinh
con đẻ cái, đầu gối tay ấp, sống với nhau mười hai năm trời hay sao?
9 giờ sáng, Hyun Soo đem xe qua trạm sửa gần đó. Người ta bảo khoảng giờ
chiều có thể quay lại lấy xe. Trong khoảng thời gian đó, Hyun Soo vào một nhà
tắm hơi quanh đó cho qua thời gian. Bụng rỗng nhưng anh nốc tới ba bốn chai
soju, rồi lăn ngay ra ngủ ngay lập tức. Lúc tỉnh dậy đã 5 giờ chiều. Chiếc xe, chỉ
riêng phần trước thôi đã thành xe mới rồi. Đèn xe, cửa kính, giảm sốc và mui
xe, nhìn đâu cũng không thấy còn lại chút dấu vết nào của vụ tai nạn. Nhìn
chiếc xe nguyên vẹn, lành lặn, cảm giác như nỗi tuyệt vọng vốn liên tục giày vò
Hyun Soo giờ đang dần dần nguôi ngoai. Và như thế, vụ tai nạn dường như
cũng được xoa dịu hoàn toàn. Vậy là hết bằng chứng rồi nhé. Tiền sửa xe vô
cùng tốn kém nhưng Hyun Soo vẫn sẵn sàng rút thẻ bí mật của mình ra.
Ở công ty của Hyun Soo, mấy thứ tiền phụ cấp như tiền làm thêm giờ hay
tiền trợ cấp nghỉ phép, người ta không trả chung một cục vào tài khoản lương.
Với cách quản lý thể hiện sự quan tâm đến những nhân viên có vợ nắm tay hòm
chìa khóa, công ty sẽ chuyển tiền đó vào tài khoản riêng theo ý muốn của nhân
viên.
Hyun Soo cũng có một tài khoản như thế. Đối với người như Hyun Soo, mỗi
ngày nhận 10 ngàn won tiêu vặt, thì tài khoản đó giống như một vườn rau diếp
tăng gia vậy. Đến giờ thì tài khoản đó đã thành Chúa cứu thế của Hyun Soo.
Anh cũng có khả năng tự giải quyết nhiều việc đấy chứ, y như một phép màu
vậy. Khi về đến nhà, anh thậm chí còn mang theo một niềm tin vô căn cứ. Rằng
Eun Joo sẽ có cách giải quyết giúp anh. Anh tin rằng, dù có ai nói gì đi nữa, Eun
Joo vẫn đứng về “phe ta.”
“Anh còn sống à? Tôi lại tưởng anh chết rồi chứ.”
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Eun Joo ra mở cửa, câu đầu tiên cô ấy phun ra vậy đấy. Hyun Soo nhìn đống
đồ đạc, hành lý đang chất đống trong phòng khách.
“Điện thoại không buồn nghe, tin nhắn chẳng buồn trả lời, nhà cũng không
buồn về.”
Eun Joo khoanh tay trước ngực, đứng chặn trước mặt Hyun Soo.
“Anh Choi Hyun Soo vừa mới ra ngoài thì phải?”
Thân hình nhỏ bé, rắn rỏi của cô ấy như đang nói - trước khi tôi cho phép thì
đừng hòng bước vào nhà một bước. Hyun Soo đành đứng đó lóng ngóng đáp
lại.
“Mọi chuyện đúng là thành ra như vậy...”
Những lời định nói cứ luẩn quẩn trong miệng. Cô cho tôi vào chút đi. Tôi có
chuyện muốn nói.
“Nghe nói anh không đến khu ký túc. Nghe nói anh hẹn người ta là sẽ đến,
thế rồi rốt cuộc lại không đến.”
Hyun Soo giật mình, hỏi. “Cô gọi điện cho cậu đó rồi à?”
“Có gì mà tôi không làm được chứ.”
“Sao cô biết số điện thoại?”
“Đã muốn biết thì mấy thứ đó có gì mà không tìm cho ra được? Nhân thể gọi
điện, tôi đã nói chuyện xong xuôi đâu đấy rồi. Cậu ấy bảo chuyển sang nhà bên
cạnh thì hơi khó, cậu ấy sẽ ở chung phòng với Seo Won, nên tôi bảo vậy cũng
được; cậu ấy bảo sẽ đóng tiền cơm, nên tôi cũng quyết định thêm bát thêm đũa
là xong. Cấu trúc nhà với danh sách cần mang, tôi cũng làm rõ hết rồi. Đơn giản
như vậy mà sao anh không làm nổi cho tôi một việc nào thế? Đã bảo việc ấy
quan trọng rồi, vậy mà anh vẫn muốn đi đi lại lại thế này sao? Anh có đúng là
chủ nhà không đấy?”
Hyun Soo cảm thấy phía dưới cột sống như đông cứng lại. Cô bảo đã giải
quyết hết qua điện thoại rồi phải không? Vậy thì tại sao lại bảo tôi đến đó? Cô
có biết vì cô mà đã xảy ra chuyện gì không? Khuôn mặt Eun Joo như dần trôi ra
xa. Chân Hyun Soo như rớt khỏi thực tại, toàn thân như vụt tan thành mây khói.
Bàn tay anh bay thẳng vào má Eun Joo. Eun Joo ngã bắn vào đống đồ đạc. Sau
lưng Eun Joo, Seo Won đang đứng đó. Đôi mắt choáng váng của thằng bé khiến
Hyun Soo đang định nhảy vào trong nhà chợt khựng lại. Hyun Soo siết chặt
nắm đấm, răng nghiến lại.
“Anh... anh vừa làm cái gì thế hả?”
Eun Joo ngẩng đầu lên hỏi. Một bên má cô đã bắt đầu sưng đỏ. Giống như
vừa bị đánh bằng cả cái cần cẩu chứ không phải bằng tay nữa.
“Vừa rồi anh đánh tôi, đúng không? Bằng cái tay trái đó hả?”
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Ánh mắt Eun Joo chao đảo đầy bất an. Giọng cô vừa nhỏ vừa chuyển tông
cao run rẩy. Đó là dấu hiệu thường thấy mỗi khi cô quyết lao vào chiến đấu tới
cùng. Hyun Soo đi như chạy trốn ra khỏi ngôi nhà. Anh sợ hãi không biết mình
vừa gây ra chuuyện gì. Lang thang vô định, cuối cùng chỗ dừng chân của anh là
quán rượu trong khu phố. Vừa uống rượu vào thì Hyun Son nhớ ra một người.
Một gã to con quá cỡ thợ mộc, cứ rượu vào là lật tung đồ đạc, đánh vợ đập con
thừa sống thiếu chết. Đấy là “thượng sĩ Choi” dũng cảm, người từ chiến trường
trở về.
Từ khi lớn lên, Hyun Soo luôn cố gắng quên thượng sĩ Choi. Cái ngày
thượng sĩ Choi bước vào ký ức của Hyun Soo, là ngày mà biết bao nhiêu thứ đã
bị va đập, đổ vỡ. Ông ta mà mở chai thì không chỉ nút chai, mà cả cổ chai cũng
vỡ vụn, sờ vào bếp ga thì rơi cả nút vặn, cửa thì đóng mở một lần là rơi cánh.
Đã từng có lần, tay trái ông ta cầm đồng xu 100 won rồi cuốn tròn lại như viên
đạn. Theo như cách nói của Eun Joo, sức mạnh cánh tay trái không thể kiểm
soát được của Hyun Soo là một con đười ươi hoang dại dư thừa sức mạnh.
Trong người anh có gen di truyền của thượng sĩ Choi. Dù có đi đâu, làm gì, đó
cũng là biểu trưng cho lời nguyền nhắc nhở rằng, anh là con trai của thượng sĩ
Choi.
Nhưng dẫu có như vậy, Hyun Soo đã không sống như thượng sĩ Choi. Anh
tin từ trước tới giờ, anh đã sống khác với ông ta. Anh tự tin là trừ khi bị điên,
chứ không bao giờ có việc động đến vợ con. Thật ảo tưởng, thật quá tự tin.
Không thì đúng là anh thực sự bị điên rồi. Nếu không như vậy, liệu anh có thể
giết một đứa bé gái còn không biết mặt, rồi về nhà đánh vợ bằng tay sát nhân đó
chăng... liệu cái việc phi thực tế đó có thể xảy ra ra chăng? Lúc này, Hyun Soo
không còn cách nào khác là buộc phải thừa nhận thực tế này.
Mình là một kẻ giết người. Và mình đang đứng trên con đường độc đạo dẫn
tới hồ Se Ryung.
Vừa ngà ngà say là hiện thực từ đó vụt lùi về phía sau. Cảm giác tự trách
mình và nỗi chán ghét cũng cụp đuôi lủi mất. Sống rồi mới thấy, việc gì cũng có
thể xảy ra được. Chuyện đó chẳng phải cũng là cuộc sống hay sao? Lúc này,
việc anh có thể làm là quay về nhà, tắm một cái rồi ngủ một giấc. Như thế biết
đâu một thế giới tươi sáng lại đến. Biết đâu lại có thể đi tới hồ Se Ryung. Biết
đâu lại có thể quăng thứ “ký ức bàn tay trái” cho chó gặm, rồi ăn ngon ngủ yên
sống tiếp như chưa có gì xảy ra. Hẳn sẽ như thế rồi.
Từ quán rượu đi ra, Hyun Soo băng ngang qua đường, vừa đi vừa bắt đầu ư
ử hát một mình.
Trở về từ chiến trường, thượng sĩ Choi đen thui giờ đã trở về rồi.
Cái miệng mím chặt kia, cái mũ sắt nặng trịch kia...
Các em nhỏ chạy ra đón, sẽ được ôm vào lòng. Tất cả đều được ôm.
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Young Je thức dậy trên ghế. Quãng thời gian cả đêm qua ngồi bên cửa sổ sao
mịt mờ như một giấc mơ. Cảm giác như mở mắt ngủ, rồi mở mắt mà dậy vậy.
Se Ryung với gã khờ bên nhà 102 cả đêm không quay về. Theo Young Je thấy
thì đúng như vậy. Y đã không hề rời mắt khỏi con đường trước khu biệt thự,
cũng không hề ngủ gật. Chỉ có đúng hai lần y rời khỏi ghế. Một lần để đi vệ
sinh, một lần để uống nước. Chắc bảo vệ Kwak bên phòng bảo vệ ký túc với
ông già quản lý Lim cũng đã về vị trí của mình, chăm chú theo dõi CCTV. Nếu
có gì xuất hiện, họ đã lập tức gọi điện rồi. Rốt cuộc, vẫn không thấy gọi điện lần
nào. Những khả năng còn lại không nhiều. Hoặc ba người cùng rời vị trí một
lúc, hoặc hai người kia quay về theo ngả đường nào đó mà y không ngờ tới. Nếu
là khả năng này, liệu có phải theo ngả cửa sổ phòng phía sau chăng?
Young Je sang phòng Se Ryung. Trên tường và chăn đệm màu trắng, vết
máu vẫn còn đó. Trên sàn nhà, tung tóe một đống nến chảy màu xanh lá, những
mảnh kim loại và thủy tinh vỡ. Đó là cảnh mà đêm qua Young Je đã thấy. Nếu
có phát hiện gì mới thì là vết máu tìm thấy trên rèm cửa sổ. Nhìn vết máu đó,
Young Je có thể thấy hình ảnh Se Ryung - con bé dùng bàn tay vừa chùi máu
mũi vừa túm chặt lấy rèm cửa, rồi gắng sức trèo qua cửa sổ. Nếu như khi đó
phát hiện ra, có lẽ y đã không phải nhọc sức lật tung cả khu này lên rồi chạy tới
chạy lui tìm Se Ryung. Và cũng không có chuyện phải ngồi ở ghế canh chừng
bên ngoài cửa sổ. Vì chỉ cần sang thẳng nhà bên cạnh là có thể tóm ngay được
rồi.
Sao lại không thấy đâu nhỉ? Ngoài cái cớ “tầm nhìn bị hạn chế” ra, thì chẳng
còn cách nào để thuyết phục bản thân. Mà không phải chỉ ở mức độ bị hạn chế
nữa, lúc đó tầm nhìn chắc chỉ còn lại như đầu kim. Vì lúc đó, cả thân thể lẫn
tâm trí Young Je đang bốc cháy bừng bừng vì nến chảy và cơn cuồng nộ. Nhờ
thế mới cho gã khờ ở nhà bên cơ hội che giấu Se Ryung.
Vừa mở cửa sổ là xộc lên mùi cây cối ẩm ướt. Sương mù tựa như hơi nước
tràn ngập khu rừng. Nhà bên cạnh yên lặng như tờ. Đèn cũng không thấy sáng.
Chắc là đang ngủ. Young Je gọi điện cho ông già Lim.
“Ông mang máy phát hiện rò điện sang đây. Ngay lập tức.”
Như thường lệ thì cái “ngay lập tức” của ông già Lim tương đương với “10
phút nữa”. Nếu là 10 phút thì đủ thời gian cho Young Je đi tắm và thay áo sơ
mi. Young Je vào nhà tắm. Vậy mà cái lão già như con nhái bén ấy thực tế lại
đúng là “ngay lập tức” chạy sang. Thay vì bấm chuông, có vẻ như ông già đó lại
mở khóa cửa đi vào, rồi nhìn quanh phòng Se Ryung. Lúc Young Je ra khỏi
phòng tắm, ông lão đang đứng há hốc miệng trước cửa phòng Se Ryung. Trông
vẻ mặt như muốn hỏi gì đó, nhưng rồi lại không nói gì. Young Je bỏ vào phòng
ngủ, thay áo sơ mi rồi đi ra.
Gã khờ nhà 102 ra mở cửa, vẻ mặt như vừa ngủ dậy. Young Je trước hết vẫn
giữ phép lịch sự. Y là một quý ông từ trong máu rồi.
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“Xin lỗi, sáng sớm làm phiền anh.”
Gã khờ đưa đôi mắt lờ đờ, lần lượt nhìn Young Je và ông già Lim...
“Nhà này có tín hiệu rò điện, chúng tôi vào xem qua nhà một lát được chứ
ạ?”
Young Je hất hàm chỉ về phía máy phát hiện rò điện mà lão Lim đang cầm.
Đấy là đồ vật chặn đứng mọi lời từ chối đối với sự kiểm tra này. Gã khờ “à” lên
một tiếng, rồi không một chút cản trở, tránh đường cho hai người.
“Làm xong nhanh nhanh giúp cho. Tôi phải ngủ một chút.”
Không có Se Ryung. Lão Lim lấy chiếc máy kia làm vật dẫn đường, xới tung
cả căn nhà lên, nhưng ngay cả một mẩu tóc của Se Ryung cũng không tìm thấy.
Ngoại trừ việc có mặt chủ nhân, cảnh tượng ngôi nhà vẫn không có gì khác so
với đêm qua. Nếu có gì mới xuất hiện, thì chỉ là cái ba lô cất trong tủ áo. Young
Je bảo cho xem bên trong ba lô, vậy mà gã khờ kia lại đưa ra cái cớ thật khó
chịu.
“Ba lô cũng phát ra tín hiệu rò điện sao?”
Young Je thấy cứ thế quay ra thì thật không cam tâm. Y tin chắc Se Ryung
đang ở đây. Chắc chắn kiểu gì cũng đang ở đây. Y cố nán lại trước sảnh, rồi hỏi
thêm một câu.
“Anh sống một mình à? Tôi tưởng anh sống hai người.”
“Đội trưởng cũ được phái đi Chungju. Ngày mai đội trưởng mới sẽ chuyển
đến đây.”
Vừa đáp lại, gã khờ kia vừa đưa ngón tay quệt mồ hôi dầu đọng bên cạnh
mũi, rồi chùi tay vào vạt áo may ô. Bẩn thỉu đến mức không thể nào giương mắt
nhìn tiếp được. Young Je đưa mắt về phía phòng khách.
“Ở một mình chắc buồn lắm nhỉ?”
“Không có thời gian để buồn đâu. Tôi đang điên lên đây. Đội Tigers sắp chết
về tay đội Lions rồi.”
“Tối qua anh đi đâu phải không?”
Gã khờ đứng dựa lưng ở ngưỡng cửa ngoài sảnh, hỏi lại.
“Tai anh có vần đề à? Tôi vừa nói là tôi xem bóng chày còn gì.”
“Nhưng từ đêm qua đã có tín hiệu rò điện, nên chính tay tôi đã bấm cái này
rất nhiều lần.”
Young Je đưa tay chỉ cái chuông cửa ở sảnh.
“Vậy nhưng chẳng có ai ra mở cửa cả.”
Seung Hwan từ tốn đáp.
“Hết bia nên tôi có đi mua ngoài. Trạm dừng chân.”
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Ánh mắt Young Je chạm phải mấy vỏ lon bia để bên cạnh laptop. Không còn
gì để nói nữa. Đột nhiên một ý nghĩ này ra trong đầu Young Je. Biết đâu gã này
đem Se Ryung gửi gắm cho đồng nghiệp cũng nên.
Điểm đến tiếp theo của chiếc máy phát hiện rò điện, không vòng vo gì nữa,
sẽ là nhà số 103. Công toi cả một chuyến đi.
Young Je lái xe chạy đến Trạm y tế. Bấm chuông tới 5 phút, bác sĩ mới ra
mở cửa, vẻ mặt còn chưa tỉnh ngủ. Bác sĩ bảo, từ sau 6 giờ chiều hôm qua, y là
người đầu tiên tìm đến Trạm y tế này. Se Ryung không đến Trạm y tế này mà đi
bệnh viện khác - khả năng này, Young Je cho rằng không thể có được. Seung
Hwan không có xe hơi. Nếu gọi 119 thì y đã biết trước rồi. Young Je gọi lên
công ty taxi thành phố S, hỏi xem có xe nào đến hồ Se Ryung từ đêm qua đến
sáng nay không. Không có. Taxi tư nhân thì không có cách nào xác định được
cả. Nghĩ biết đầu đấy, Young Je bèn đến hỏi thăm cửa hàng tiện lợi ở Trạm
dừng chân.
“Tối qua, có người đàn ông nào đến mua bia không ạ, người đó còn trẻ,
trông mặt rất khờ. Người tầm thước và hơi gầy. À, tóc anh ta cũng có sợi bạc
nữa.”
Nhân viên cửa hàng trả lời ngay, như thể chả buồn nhọc công suy nghĩ.
“Khách hàng trông như thế, một ngày ở đây có tới vài chục người.”
Young Je cảm thấy đầu mình buốt nhói từng cơn. Cho đến tận sáng sớm nay
cũng vậy, chẳng tìm thấy chút manh mối nào để nghi ngờ gã khờ nhà 102 đã
can thiệp vào chuyện này. Cho đến giờ thì chẳng còn cơ sở nào nghi ngờ nữa.
Young Je không hài lòng chút nào với tình hình như thế này. Có gì đó thật phẫn
nộ, có gì đó thật khó chịu, tâm trạng không hiểu sao thật tồi tệ.
Young Je lại tới con đường ven hồ và khu nông trại. Rồi lần lượt chạy một
vòng quanh khu ký túc, làng Đất trũng, trường học. Không thu được gì cả. Sau
giờ học, cũng chẳng có đứa trẻ nào thấy con bé. Ngay cả một người bạn bình
thường để cùng chơi và trò chuyện, Se Ryung cũng không có. Theo như lời bọn
trẻ, Se Ryung bị cả trường tẩy chay. Năm năm đi học ở trung tâm Mỹ thuật
cũng trơ trọi một mình y như vậy. Hôm trước, Se Ryung còn không đến trung
tâm. Tài xế xe đưa đón học sinh bảo Se Ryung nói sẽ làm tiệc sinh nhật nên
không lên xe đi học.
Qua tìm hiểu, chỉ thu được đúng một điều. Đó là hình ảnh Se Ryung trong
thế giới của Young Je và hình ảnh Se Ryung trong thế giới ngoài kia thật khác
nhau một trời một vực. Se Ryung mà Young Je biết là bản sao thu nhỏ của mẹ
nó. Một con bé cứng đầu hung dữ và hỗn xược. Se Ryung thuộc thế giới ngoài
kia lại là một đứa trẻ quá sức hướng nội. Luôn trốn tránh khỏi ánh mắt của thầy
cô cũng như bạn bè, cũng không tạo mối quan hệ với ai. Mỗi người có cách diễn
đạt khác nhau, nhưng tổng kết lại đều quy về một kết luận. Se Ryung là một con
ngốc lạc loài.
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Theo chi tiết trong điện thoại di động của Se Ryung, cũng chỉ biết thêm được
một điều. Đó là ba tháng qua, con bé không dùng điện thoại. Các chi tiết lưu lại
trong hai năm gần đây cũng không có gì lạ. Ngoài mẹ và nhà ra, con bé chẳng
gọi điện đi đâu khác. Young Je thấy cơn giận từ từ dâng lên. Không phải giận
Se Ryung, mà là giận HaYoung. Cô ta mải lo thủ tục ly hôn nên mất trí hay sao
mà nuôi dạy con gái như thế này. Đứa con gái của Oh Young Je, đứa con gái
đáng ra phải là công chúa, chứ không phải kẻ bị cô lập như vậy...
Young le chỉ loại giả định “Se Ryung vẫn ở ngoài hồ Se Ryung ra, còn tất cả
tình huống ở các góc độ khác, y đều xem xét. Y lập một danh sách, liệt kê tới cả
những việc mà y nghĩ không thể xảy ra, rồi dùng phương pháp loại trừ dần từng
cái một. Trước hết, y gọi điện cho bố vợ. Lập tức từ điện thoạt vọt ra giọng nói
y không muốn nghe tí nào.
“Giờ anh còn đánh đập ruồng rẫy cả con mình nữa hả?”
“Tôi chưa hề làm vậy.”
“Vậy sao lại hỏi tìm con bé ở chỗ chúng tôi?”
“Đứa trẻ con đi mà không cho bố mẹ nó biết, như thế là dụ dỗ bắt cóc đấy ạ.
Mặc dù có thể bố cũng biết điều đó rồi.”
“Nếu anh mà là Se Ryung, anh sẽ đi đâu hả?”
Giọng của ông ngoại Se Ryung đang run lên lẩy bẩy.
“Đêm hôm như vậy, nó sẽ một thân một mình đến đây hay sao? Nó có biết
nhà ông bà nó ở đâu không hả?”
Young Je cúp máy. Cũng chẳng còn gì đáng để nghe nữa. Theo lời ông bố
vợ khai sáng, thì Se Ryung chưa về nhà ngoại bao giờ. Nhà nội cũng thế. Bố mẹ
y để lại cho y mảnh đất mênh mông này, trước khi Se Ryung ra đời, họ đã được
chôn trên mảnh đất đó còn Young Je là con trai độc đinh ba đời. Cuối cùng,
Young Je thử liên lạc với công ty xe buýt. Phương tiện giao thông công cộng đi
qua hồ Se Ryung chỉ có chuyến xe buýt nột thành thành phố S, một tiếng có một
chuyến, nếu một đứa bé gái chân trần, váy trắng, phấn son đầy mặt... sáng sớm
đã bắt xe, thì tài xế cũng khó lòng quên được. Nhưng không một tài xế nào nhìn
thấy Se Ryung cả. Giờ đây, Young Je có thể rút ta kết luận một cách chắc chắn.
Se Ryung vẫn còn trong làng Se Ryung.
Từ giờ trở đi phải làm gì tiếp theo, Young Je biết rất rõ. Trước hết, gọi đến
Giám đốc bệnh viện, bảo rằng có việc không đi làm được. Không có Young Je
vài ngày, bệnh viện cũng vẫn vận hành không vấn đề gì. Đã có Giám đốc dạn
dày kinh nghiệm và các bác sĩ làm việc ở đó. Các bệnh nhân hẹn khám bệnh với
viện trưởng có thể sẽ nổi giận, nhưng với Young Je, phải ưu tiên Se Ryung
trước hết. Bước tiếp theo, đi báo có người mất tích. Young Je không kỳ vọng gì
ở đội tìm kiếm của bên cảnh sát. Y cũng không có ý định đợi họ. Young Je cho
in tờ rơi dán khắp nơi trong làng, và trực tiếp tổ chức đội tìm kiếm. Dân làng hai
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mươi người, hai con chó béc-giê chuyển bằng máy bay từ trường huấn luyện
chó tới, tất cả chia thành hai nhóm, một nhóm tìm kiếm xung quanh bờ hồ Se
Ryung. Được sự hợp tác của Đội trưởng điều hành bên Ban quản lý đập, nhóm
còn lại xem xét bên phía bến tàu.
Trong số nhân viên Ban quản lý đập, Đội trưởng điều hành là người duy nhất
mà y giao thiệp. Hai năm trước, Đội trưởng đưa con gái đầu đến phòng khám
răng của Young Je, thế là bắt đầu mối nhân duyên. Con nhãi đó có hàm răng
như tinh tinh. Phí chỉnh nha hàng mấy triệu won, nhưng Young Je chỉ tính giá rẻ
như cho. Giữ mối đi lại với quản lý cấp trung của Ban quản lý, chắc sau này sẽ
có việc cần tới. Ví dụ như vấn đề mâu thuẫn với Ban quản lý quanh việc hàng
năm điều chỉnh giá cho thuê khu ký túc xá, hay chuyện đối phó với những bất
bình vớ vẩn của dân khu ký túc. Nhưng thực tế thì chưa giúp được chuyện gì cả.
Hôm nay, Đội trưởng cho mượn chìa khóa vào khu bến tàu coi như là lần đầu
đến bù lại được khoản phí chữa răng rẻ như cho đó, Young Je đánh một bản sao
của chiếc chìa khóa. Y không muốn phải nhìn thấy bản mặt láu cá của Đội
trưởng, và cũng không muốn lại phải nói khó để mượn chìa khóa thêm lần nữa.
Cuộc tìm kiếm kéo dài đến tận tối. Quanh làng, khu phố buôn bán, đường
ven hồ, bến tàu, triền dốc quanh hồ... chẳng chỗ nào thấy dấu vết của Se Ryung.
Mưa rơi liên tục hai ngày thành ra cản trở cuộc tìm kiếm. Lượng mưa dư sức
xóa sạch mọi dấu vết cả một vùng. Chỉ tìm thấy một chiếc hộp gỗ gắn dưới sàn
chuồng gia súc ở nông trại. Trong hộp có trải một cái chăn mỏng màu hồng dính
đầy lông màu nâu, cùng một cái bát không và túi thức ăn cho mèo.
Young Je biết rõ cái chăn màu hồng này. Đó là đồ vật gắn bó với Se Ryung
một cách bệnh hoạn. Dù ở nhà, ở vườn trẻ, hay lúc đi du lịch... Ở đâu con bé
cũng kéo cái chăn theo như tùy tùng. Sau khi bắt đầu đi học ở trường, cái chăn
được bỏ vào túi xách theo đến trường. Thói quen đó, biện pháp “điều chỉnh” của
Young Je cũng không làm gì được. Đòn roi, hình phạt đều không có tác dụng.
Nếu cưỡng ép cố tình tước mất cái chăn, mắt con bé sẽ trợn ngược, không thở
được nữa, phải lập tức đưa ngay đến bệnh viện. Cái ngày con bé lên cơn lần thứ
ba, Ha Young run lẩy bẩy đưa ra lời cảnh cáo với Young Je - nếu y còn động
vào cái chăn thêm một lần nữa, cô ta sẽ chết cùng với Se Ryung luôn. Young Je
đành phải nhượng bộ. Không phải vì sự uy hiếp ngớ ngẩn của vợ, mà vì Young
Je muốn “điều chỉnh” con gái mình, cha không phải là giết chết nó. Thế rồi một
ngày nọ, không thấy cái chăn đâu nữa.
Ha Young bảo Se Ryung tự mình vứt đi rồi, Young Je cũng tin là vậy. Y
không thể tưởng tượng nổi lại có chuyện cái chăn đó được đem trải dưới sàn
chuồng gia súc thế này.
Cái hộp dưới sàn chuồng đó chắc chắn là nơi ẩn thân của con mèo tối qua
đột nhiên xuất hiện trên bậu cửa sổ - Young Je tin là như vậy. Y cũng tin chắc
rằng Se Ryung đã lén mình chăm sóc cho con mèo. Nếu không phải như vậy,
chẳng có lý do gì con mèo đó lại trèo qua cửa phòng Se Ryung cả. Và cũng
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chẳng có lý do gì cái chăn hồng kia lại xuất hiện ở chuồng gia súc. Đây là bí
mật mà Ha Young cũng biết. Hai mẹ con đã có mối đồng cảm kiểu gì mà quyết
định nuôi con mèo, Young Je có thể hình dung khá rõ ràng. “Người đàn ông đã
giết con mèo mẹ rồi chôn sống hai con mèo con đó, ông ta là giống loài khác
với chúng ta” - hai mẹ con sẽ tự phụ như vậy, rồi nuôi con mèo coi như bù đắp
lại cho tội ác của người đàn ông đó, trong lòng chứa chan cảm giác bề trên về
đạo đức. Young Je ưỡn thẳng cái lưng cứng đơ, rồi đứng dậy. Sự phản bội của
hai mẹ con nhà này liệu sẽ còn nhảy ra từ xó nào nữa, thật khiến người ta vô
cùng hứng thú. Young Je để cái chăn hồng lại như cũ. Vì phải như vậy, con mèo
đó mới yên tâm quay lại. Con mèo đó là mục tiêu số 2. Sau khi tìm được Se
Ryung, sẽ đem thằng số 2 này xử lý trước sự chứng kiến của Se Ryung. “Số 1”
là thằng đã che giấu Se Ryung.
Trời tối thì đội tìm kiếm được giải tán. Young Je quay lại khu vườn ươm. Y
định xem lại tình hình đêm qua được ghi trong CCTV ở phòng quản lý. Có thể y
đã bỏ qua chi tiết nào chăng. Young Je dừng xe trước phòng bảo vệ khu ký túc,
Trong phòng lão Lim đang ngồi đó. Bốn hôm trước, một nhân viên bảo vệ bị tai
nạn giao thông phải vào viện nên lão Lim đang làm thay. Mặc dù đã cho đã
đăng quảng cáo tìm người, nhưng chẳng tìm được ai ra hồn. Chỉ toàn thấy ùn ùn
kéo đến mấy ông già trong làng, trông chẳng khác gì mấy con bù nhìn.
“Tìm thấy chưa ạ?”
Young Je vừa xuống xe là lão Lim hỏi ngay. Young Se hỏi ngược lại.
“Cái chuồng mèo ở bên nông trại ấy, là tay nghề của ông làm phải không ạ?”
Lão Lim, nín thinh. Young Je gật gù. Đúng rồi phải không. Đúng thế chứ
còn gì. Không có ông già này giúp, thì khó lòng mà chuẩn bị mấy thứ đồ bên
đó. Young Je cảm thấy trong bụng ngùn ngụt bốc lửa. Lão Lim là ông già đã
quản lý khu vườn ươm này từ đời cha của Young Je. Lão Lim với cha Young Je
hai người như bạn bè, nhưng không phải vì thế mà lão Lim được giao công việc
quản lý khu vườn ươm. Mà vì tất cả mọi mặt như tay nghề tạo cảnh trí, kiến
thức về cây cối, tình yêu đối với khu vườn... đều không có ai bằng lão. Sửa nhà,
sửa điện hay máy móc gì, lão cũng có khiếu hơn người nên chẳng cần thuê riêng
nhân viên kỹ thuật làm gì. Nhưng dù có được việc đến đâu đi nữa, người làm
công mà thông đồng với hai mẹ con kia sau lưng Young Je thì không thể để yên
được. Lão già này là “Số 3”.
Young Je vào Phòng quản lý khu vườn ươm, xem lại CCTV. Theo lời của
bảo vệ Kwak và lão Lim, cả đêm không hề có ai ra vào cổng chính. Cổng sau
thì cứ 9 giờ là khóa nên không có gì để nói. Một sự hỗn loạn đổ ập lên Young
Je. Se Ryung đi đâu nhỉ? Bộ dạng kỳ dị như vậy, nó có thể đi đâu được chứ? Ở
chuồng gia súc không có. Đó là sự thực mà y đã đích thực xác nhận đêm qua.
Nếu được gã khờ ở nhà số 102 giúp thì kiểu gì cũng phải để lại dấu vết ở đâu
đó. Ở cái hồ Se Ryung bằng cái lòng bàn tay này mới được một ngày, không có
nơi nào Se Ryung có thể ẩn náu được. Hay là Se Ryung trốn ở nơi mà đội tìm
kiếm không thể tìm thấy được. Chẳng hạn như dưới hồ Se Ryung thì sao...
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Điều này giả định một tiền đề rằng Se Ryung đã chết. Giả định đó có nghĩa
rằng Young Je không còn có thể làm gì được nữa. Vậy nên không được nghĩ tới
những giả định đó. Nhất định phải đưa tất cả về chỗ của mình. Cả Ha Young, cả
Se Ryung.
Ra khỏi Phòng quản lý, Young Je lên xe. Trong giá để cốc trên xe là biên lai
trạm thu phí ở khu giao lộ. Thời gian qua trạm là 9 giờ 20 phút ngày 27 tháng 8.
Young Je đoán thời gian Se Ryung ra khỏi nhà là khoảng 9 giờ 40 phút. Young
Je nhìn đồng hồ đeo tay 9 giờ 20 phút. Y dừng xe trước nhà. Từ bây giờ, có một
việc phải làm. Đó là tưởng tượng mình là Se Ryung. Tự mình trở thành Se
Ryung, dò dẫm đi trên con đường Se Ryung đã đi. Đó là phương thức truy lùng
y đã dùng khá hiệu quả mỗi khi HaYoung dẫn Se Ryung bỏ đi...
Tại sao Se Ryung lại trang điểm rồi mặc áo của mẹ mà đi ngủ như thế?
Young Je biết câu trả lời. Mỗi khi nghĩ đến mẹ con bé lại làm trò này. Trước
đây, đã có lần con bé cũng làm bộ dạng đó rồi đi ngủ nên bị mắng. Hôm qua là
sinh nhật Se Ryung. Chắc con bé càng nghĩ đến mẹ quay quắt hơn. Vì chẳng có
đứa bạn nào để cùng mừng sinh nhật, còn ngôi nhà thì trống không, chẳng có
một ai.
Young Je tìm đèn pin, nến và bật lửa rồi cầm vào phòng Se Ryung. Căn
phòng đã được dọn gọn gàng, sạch sẽ. Vết máu bắn lên tường cũng đã biến mất.
Bà giúp việc đã dọn dẹp, đó là một người có kỹ năng dọn dẹp xuất chúng. Giá
như kỹ năng giữ mồm giữ miệng của bà ta cũng được như vậy thì tốt biết bao
nhiêu. Young Je bắt đầu dùng bà giúp việc này kể từ sau khi Ha Young bỏ nhà
đi. Cũng kể từ đó mà chuyện trong nhà bắt đầu bay ra ngoài. Những chuyện đó
được khoác một cái tên là “đánh giá của xóm giềng” và được đưa lên tận tòa án.
Mụ mõ già này sẽ là “Số 4.”
Young Je châm nến, rồi kéo rèm cửa sổ ra một nửa. Cửa sổ y cũng mở ra
chừng đó. Y ngồi vào ghế và cởi tất ra. Đêm qua, Se Ryung cũng đi chân đất.
9 giờ 40 phút. Young Je nhảy qua cửa sổ. Lòng bàn chân y chạm phải mặt
đất vừa ướt vừa lạnh. Mưa đến tận giờ vẫn chưa dứt, còn sương mù còn dày hơn
cả đêm qua. Khu rừng tối đến mức không thể tưởng tượng được. Cứ bất chấp
như vậy bước đi thì toàn thân sẽ tơi tả vì va phải những cây tuyết tùng. Dù vậy,
Young Je vẫn không bật đèn pin lên. Vì Se Ryung cũng không có đèn pin.
Young Je nhìn nhanh xung quanh. Phía trục đường chính hoàn toàn tối đen như
mực. Nơi này quá xa, ánh đèn đường không chiếu tới. Phòng của gã khờ nhà
102 đã tắt đèn. Đêm qua thì chắc chắn có bật đèn, nhưng gã đó đã bị loại ra khỏi
danh sách. Đó là hạng mục Young Je đã kiểm tra kỹ càng, và kết quả cũng
chẳng có gì. Chỉ có phía cửa ngách tường rào là nơi tỏa ra ánh sáng lờ mờ. Bên
ngoài cửa ngách là con đường tối đen đáng sợ. Con đường trước khu biệt thự
vừa gần vừa sáng, nhưng lại nguy hiểm. Vì “bố” sẽ lập tức xuất hiện ngay.
Con đường phía sau bức tường rào lưới sắt tuy tối đen nhưng không có bố ở
đó, con đường trước khu biệt thự tuy sáng nhưng lại có bố ở đó. Bóng tối và bố,
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một bên là sự uy hiếp về tinh thần, một bên là mối nguy hại về thể chất. Bên nào
sẽ mạnh hơn. Câu trả lời là có thể bản năng của Se Ryung đã chọn cái thứ nhất.
Có lẽ con bé đã lập tức chạy về hướng có thể sống sót. Thêm vào đó, cuối con
đường đó, là nơi trú ẩn của con mèo mà Se Ryung đã chăm sóc hai năm nay.
Biết đâu, có khi ngay từ đầu, đó đã là đích đến của Se Ryung cũng nên.
Young Je mở cửa cổng ngách của tường rào, rồi bước ra con đường phía sau.
Tay lần theo tường, Young Je bước từng bước dài. Chắc Se Ryung cũng đã chạy
theo cách này. Hóa ra không tốn nhiều thời gian như Young Je tưởng. Khi đến
cuối con đường, Young Je xem đồng hồ, 9 giờ 55 phút. Young Je đã ra đến con
đường ven hồ. Từ trước cửa số 1 dẫn vào hồ, Young Je bám theo tường rào lưới
thép mà đi, sau khúc rẽ đầu tiên, tại khu gần tháp lấy nước, nơi Young Je đã
nhìn thấy cái bóng chuyển động vụt qua, Young Je lại xem giờ. 10 giờ 02 phút.
Young Je lấy điện thoại ra, tìm thông tin cuộc gọi cho lão Lim ở đầu cầu số 1
đêm qua. Cuộc gọi đó là vào lúc 10 giờ 01 phút. Lúc đó, gọi điện xong là
Young Je lập tức chạy xe vào con đường bờ hồ, như vậy cả thời điểm và địa
điểm đều không chênh lệch nhiều, nên chắc là đúng thế rồi - Cái bóng trắng vụt
qua đó chính là Se Ryung.
Trong sương đêm, chấy chiếc xe chạy tới, hẳn Se Ryung đã tin chắc đấy là
bố mình. Và không còn cách nào khác ngoài việc chạy hết tốc lực. Young Je lần
theo tường rào chạy chầm chậm. Vừa đến ngã rẽ thứ hai thì ra con đường lớn.
Young Je có thể đoán được đến đoạn này, khoảng cách giữa ánh đèn xe và Se
Ryung đã khá gần lại. Vì Se Ryung làm sao là đối thủ với xe hơi được. Chắc Se
Ryung linh tính được mình mà quẹo ở ngã rẽ thì sẽ bị ánh đèn xe hơi soi trúng
ngay. Vậy nên con bé không chạy nữa, mà tìm nơi ẩn nấp.
Sau khi quẹo ở ngã rẽ, Young Je bật đèn pin lên. Y chỉnh độ sáng đến ở mức
thấp nhất, rồi vừa chạy vừa nhìn xung quanh. Trước mặt, cách hai bước là cổng
vào khu bến thuyền. Đây là nơi mà Young Je đã để mất dấu cái bóng vụt qua
đó. Young Je dừng chạy, tiến lại trước cổng. Liệu Se Ryung có nhìn thấy khe hở
giữa mép dưới cánh cổng với mặt đường không nhỉ? Y cảm thấy không phải là
lúc đấy Se Ryung mới nhìn thấy khe hở đó, mà có khi cả vị trí cái cổng và khe
hở đó, con bé đã biết từ trước rồi. Nếu con bé thường xuyên lui tới chuồng gia
súc ở nông trại Se Ryung để gặp con mèo, thì điều này hoàn toàn có thể. Mà
biết đâu, con bé cùng với con mèo đã từng chui qua khe hở này rồi xuống hồ
cũng nên.
Young Je mở ổ khóa ở cổng bến tàu, tháo dây xích rồi đi vào bên trong.
Phòng khi có chuyện gì, y móc sợi dây xích và ổ khóa vào tay nắm phía trong
cổng rồi khóa lại. Đứng quay lưng lại cổng, y bắt đầu tưởng tượng.
Se Ryung đã nằm bò xuống, chui qua khe hở kia. Thân người Se Ryung vừa
lọt vào bên trong thì xe của Young Je chạy qua. Sau khi xe chạy qua... Se
Ryung sẽ đi ra triền dốc ven hồ hay đi về hướng cầu phao nhỉ?
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Ven hồ đầy những dây leo mọc um tùm, bên trên lại còn một lớp sương mù
dày gấp đôi che phủ. Young Je bước tới triền dốc, ngồi xuống giữa đám dây leo.
Lúc ngồi đây, Se Ryung đã làm gì? Con bé có nhìn thấy chiếc xe chạy ra hướng
nông trại không? Nếu vậy, chắc con bé đoán được là lúc đó Young Je quay lại.
Và đoán được cả việc y đứng trước bến tàu nữa. Vì nông trại Se Ryung cách
bến tàu không xa, và lối vào nông trại nằm ở cuối con đường. Theo như dự đoán
của Se Ryung, Young Je sẽ quay lại, đậu xe trước bến tàu.
Young Je tắt đèn pin đi. Trước mắt trở nên tối đen, mọi vật chìm trong tĩnh
lặng. Nếu có nghe thấy gì thì chỉ là tiếng nước đang xả qua cửa đập. Có lẽ Se
Ryung đã ngồi co ro tại cái nơi tối đen như thế này, run rẩy nghe tiếng bố ầm ĩ
trước tường rào và nhìn ánh đèn pin quét qua quét lại trên lùm những cây dây
leo. Vậy nên con bé chẳng còn tâm trí nào mà sợ cái hồ u tịch này. Phải đến sau
khi giọng nói đầy đe dọa và ánh đèn đang sục sạo tìm kiếm mình kia rời đi rồi,
nỗi sợ hãi mới quay trở lại.
Hay con bé cứ lao bừa ra ngoài đường lớn. Hay chạy tới chỗ chuồng gia súc
ở nông trại? Hay con bé tìm chỗ ẩn trốn an toàn hơn? Young Je bật đèn pin lên,
chỉnh độ sáng cao rồi chiếu quanh hồ nước. Bên cạnh cây cầu phao, con tàu
Josung hiện lên trong ánh đèn.
Young Je đi xuống phía cây cầu phao. Ngồi nép trên boong tàu, từ phía đối
diện với triền dốc ven hồ, y soi đèn ra xung quanh. Cổng ra vào, triền dốc, con
đường dẫn xuống hồ, container, cây cầu phao. Ở góc cầu ngâm nước ố đen, có
buộc vật gì trăng trắng. Hình như không phải giấy hay túi nylon. Young Je nhảy
xuống cầu. Y quỳ một chân xuống sàn cầu, cúi sấp xuống kéo vật đó lên.
Đấy là một mảnh vải trắng bị xé rách. Ở bên dưới lóe lên một ánh sáng dị
thường. Young Je chiếu đèn pin lại gần, thấy dưới nước có một vật thể màu dạ
quang xanh lá nổi nghiêng trong nước. Vật đó dài và mảnh như ngón tay.
Young Je cúi người xuống thấp hơn nữa, thò tay xuống mặt nước. Tay y
chạm ngay phải một sợi dây mảnh. Y nhẹ nhàng kéo lên thì thấy đấy là một sợi
dây câu có buộc phao câu và con chì màu huỳnh quang, đang kéo lên thì sợi dây
đột nhiên dừng lại. Hình như sợi dây bị mắc chặt vào vật gì đó dưới nước. Đầu
sợi dây được buộc vào cây cột ở góc phao. Young Je dùng hết sức kéo dây câu
lên rồi cắn đứt, sau đó cởi đoạn buộc ở cột cầu ra. Đoạn dây câu dài khoảng
mét vậy là nằm trong tay y. Phao câu buộc trên dây 3 cái, mỗi cái cách nhau
khoảng 50 phân, con chì cũng 3 cái. Không có lưỡi câu. Đoạn dây đã chìm
xuống nước hình như cũng buộc phao câu và con chì theo cùng một cách thức
như vậy.
Đây không phải đồ nghề đi câu. Được buộc vào cầu thế này nên cũng không
phải là rác ở đâu trôi tới. Mặc dù cũng có thể là thiết bị do Ban quản lý đập hoặc
công ty xử lý rác thải lắp đặt. Dù sao đi nữa, cũng cần phải xem lại. Young Je
cầm sợi dây câu và miếng vải trắng rồi rời khỏi bến tàu. Cái dây xích lúc nãy
quấn vào phía trong, giờ được quấn ra phía ngoài cổng và khóa lại.
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Về đến nhà, việc đầu tiên là xem kỹ miếng vải. Là lụa trắng. Cái áo cánh của
Ha Young mà Se Ryung mặc hôm trước cũng là lụa tràng. Đấy là cái áo cách
đây một năm, Young Je đã cùng chọn với Ha Young vào ngày sinh nhật cô. Một
chiếc áo cánh sát nách, dập ly từ cổ đến gấu áo, đằng sau có may khóa kéo.
Young Je vẫn còn nhớ, vì tay Ha Young không với tới nên y đã phải kéo khít
chiếc khóa đó giùm Ha Young. Đương nhiên, Se Ryung cũng không thể kéo cái
khóa đó khít lên tận sau gáy được.
Young Je lại trở về khoảng thời gian ở bến tàu. Quay lại thời điểm ngay sau
khi y bỏ đi.
Khi đó, Se Ryung đang rơi vào trạng thái hoảng loạn. Vì bị bố đuổi theo mà
rơi vào bóng tối chưa từng thấy khiến con bé không còn hồn vía nào. Xung
quanh như có gì đó thò tay ra, túm lấy gáy con bé mà lôi ra phía hồ nước, Se
Ryung cố gắng không nghĩ linh tinh, nhưng con bé không chịu đựng được lâu.
Khi cơn sợ hãi lên đến cực điểm, con bé thét lên và lao ra triền dốc bờ hồ. Con
bé định lại chui qua phía dưới cánh cổng để ra ngoài, nhưng vì cuống cuồng
trong cơn khiếp sợ mà không chui ra suôn sẻ được. Trong cơn bấn loạn, áo bị
móc vào cạnh cổng, con bé cứ thế giằng giựt làm vạt áo rách bung, mảnh vải
rách rơi ra, bị cơn mưa xối xả cuốn trôi xuống hồ, mắc vào cột cầu phao, trong
khi đó Se Ryung ở bên ngoài.
Liệu con bé có chui ra được ngoài không nhỉ? Nếu ra được thì nó đã biến đi
đâu?
Young Je sửa lại giả thuyết của mình. Miếng vải áo không phải bị mưa cuốn
trôi xuống hồ, mà ngay từ đầu, miếng vải đó đã lang thang trong hồ rồi mắc vào
cây cột cầu phao, nếu vậy, có nghĩa là miếng vải đó đã bị tay ai đó xé ra. Lật lại
vấn đề, điều đó có nghĩa là trong bến tàu, có người có thể xé được miếng vải
này. Young Je nhớ lại hình ảnh cuối cùng của Se Ryung. Mái tóc xài xõa ra rũ
rượi, mặt mũi đầy son phấn, chiếc áo cánh không kéo được hết khóa sau lưng,
tuột sang để lộ một bên vai, đôi chân trần.
Thình lình, một câu hỏi chợt vụt qua trong đầu Young Je. Đêm qua, lúc y
đậu xe trước bến tàu, trên cánh cửa có dây xích và ổ khóa không nhỉ? Không,
không có. Y nhớ ra lúc đó còn tưởng là cổng mở nên đã thử đẩy cổng xem thế
nào. Sáng nay, khi y đến đó cùng với đội tìm kiếm, cánh cổng đã được khóa từ
bên ngoài. Mới đây, khi y đến đó, tự y đã mở ổ khóa và dây xích, sau đó khóa
lại từ phía bên trong. Sau khi xem xét mọi việc rồi trở ra, y đã khóa lại cổng từ
phía bên ngoài như cũ.
Mạch máu hai bên thái dương Young Je bắt đầu đập phập phồng. Khi ấy, đã
có ai đó ở trong bến tàu. Một người có thể chạm tay vào chìa khóa của bến tàu.
Vào thời điểm mà Young Je tưởng là cổng mở nên thử đấy, đang có hai người
bên trong bến tàu. Se Ryung đương nhiên không biết có ai đó đang ở trong đó
rồi. Vụt cái, một giả thuyết đáng sợ được hình thành. Se Ryung bị cưỡng bức và
sát hại, sau đó bị ném xác xuống dưới hồ.
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Young Je cầm theo sợi dây câu, lái xe đến thành phố S. Y đến mấy cửa hàng
bán đồ đi câu. Không biết thực ra sợi dây câu đó là gì. Nhưng ở một cửa hàng,
Young Je tìm thấy một manh mối đáng kể. Ở đó, người ta xem mấy cái phao
câu và con chì quét sơn huỳnh quang, rồi bảo trông giống như vật làm dấu tín
hiệu mà thợ lặn ban đêm hay dùng dưới nước. Theo hướng đó, Young Je tìm
đến câu lạc bộ lặn. Suy đoán của chủ nhân câu lạc bộ mới đóng cửa - giờ là chủ
hiệu đồ câu cá - đã bổ sung thêm những thông tin cụ thể.
“Buộc phao câu và con chì cách nhau 50 phân thế này, có nghĩa vật này
dùng làm thiết bị đo độ sâu, ở những đập nước hay hồ nước nằm ở vùng núi, vật
này rất có ích. Vì ở những hồ nước ngọt trên cao, đồng hồ đo độ sâu không hoạt
động trơn tru được. Dù là đồng hồ điện tử, đồng hồ cơ hay đồng hồ mao quản
đều như nhau. Cứ nhìn kiểu quét sơn huỳnh quang thế này, thì chắc là đồ dùng
lặn ban đêm, đóng vai trò cột mốc chỉ đường.”
“Cột mốc chỉ đường ấy ạ?”
“Vừa lặn người ta vừa gỡ dây này ra rồi buộc từng đoạn từng đoạn vào
những vật trên đường. Như thế, sẽ không bị lạc đường ở dưới nước, và có thể
quay lại điểm trước đó đã xuống nước để lên bờ nữa.”
Young Je gật gù. Vậy nên lúc đó y mới không kéo sợi dây câu thêm được
nữa.
“Vậy hóa ra không phải là đồ của dân mới vào nghề làm rồi.”
“Chắc không phải nghiệp dư đâu.”
Young Je đón buổi sáng trong căn phòng làm việc dưới hầm. Y vừa lấy
những thanh gỗ nhỏ xếp thành một pháo đài, vừa giải hàm lượng giác của tam
giác tạo thành từ ba yếu tố - triền dốc, ven hồ, bến tàu, dây câu. Y thay vào đây
những từ khác. Se Ruyng, hồ nước, thợ lặn.
Ở hồ Se Ryung, không được phép lặn Scuba. Chắc vì vậy nên người đó mới
lặn vào ban đêm. Giả sử đêm qua, vào thời điểm Se Ryung xuất hiện ở hồ,
người đó cũng đang ở dưới nước... Nếu như có thể xác nhận được suy đoán này
là sự thật...
Young Je đi lên phòng khách. Y tắm, cạo râu rồi thay quần áo. Y đi bộ sang
khu ký túc, và lên phòng 202. Hình như đúng lúc gia đình Đội trưởng điều hành
đang chuẩn bị đi dã ngoại.
Mọi người đều mặc đồ ra ngoài, trong phòng khách để đầy ba lô đủ loại lớn
nhỏ.
“Hình như tôi đến không đúng lúc lắm thì phải.”
Young Je vừa ngồi xuống ghế sofa vừa nói. Vợ Đội trưởng đưa mấy đứa con
gái về phòng. Lại còn nhìn đồng hồ đeo tay một cái, như thể bảo y kết thúc
nhanh nhanh giúp cho. Young Je cũng nhìn đồng hồ. 9 giờ.
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“Anh đã tìm thấy gì chưa?”
Đội trưởng ngồi xuống ghế đối diện và hỏi. Young Je lắc đầu.
“Trong số nhân viên của anh, có cậu nào lặn Seuba không?”
Đội trưởng tròn mắt.
“Không lẽ cháu nhà anh bị ngã xuống hồ?”
“Chưa thể kết luận được, nhưng cũng có thể là như vậy.”
Đội trưởng có vẻ hơi ngần ngừ một chút, rồi đưa ra ý kiến của mình.
“Anh đã thử nghĩ theo hướng bị bắt cóc chưa? Tiềm lực tài chính như của
anh, khả năng đó...”
“Nếu vậy thì đã phải có tin tức gì từ phía bên đó rồi chứ. Đã hai ngày nay
rồi. Tất cả các khả năng đều đang bỏ ngỏ. Vậy nên tôi mới mạo muội đến đây.
Nhờ anh hỏi giúp có nhân viên nào có thể xuống hồ tìm giúp được không.”
“Tôi cũng không biết nữa. Hình như những đập nước khác thường có hội thợ
lặn, nhưng bên tôi thì không có.”
“Vùng này gần biển nên có thể có nhân viên nào đó lặn theo sở thích
chăng?”
“Nếu có thì lẽ nào tôi lại không biết. Ở đây mọi người còn biết nhà hàng
xóm có mấy cái thìa nữa ấy chứ.”
Young Je gật đầu.
“Tôi nhờ anh thêm một việc nữa được chứ?”
“Việc gì...”
“Phiền anh cho tôi xem CCTV của bên Ban quản lý. Tôi muốn kiểm tra đoạn
ghi hình con đường ven hồ vào đêm ngày 27, từ lúc 9 giờ 45 phút.”
“Chuyện đó hơi khó. File ghi hình thì bến Phòng Quản lý Hệ thống đang giữ.
Bên đó là khu vực cấm người ngoài ra vào.”
“Tôi được biết khi có học sinh hay đoàn thể đến thăm quan người ta vẫn cho
xem bên trong Phòng Quản lý Hệ thống mà.”
“Trường hợp đó khác chứ. Nếu đăng ký vào tham quan một cách chính thức
thì có thể xếp vào diện việc công rồi. Còn nếu vì việc riêng thì người ngoài
không thể vào Phòng Quản lý được.”
“Con tôi mất tích mà cũng là việc riêng sao?”
“Tôi rất hiểu tâm tư của Viện trưởng. Vậy nên tôi mới đưa cả chìa khóa khu
bến tàu cho anh.”
“Anh đã giúp thì...”
“Chỉ đưa chìa khóa bến tàu thôi mà tôi đã mang cảm giác như bị trừng phạt
rồi đây.”
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“Vậy bây giờ tôi đăng ký tham quan có thể vào được, đúng không?”
“Hôm nay là chủ nhật mà.”
Đội trưởng không có dấu hiệu nhượng bộ. Young Je đành phải nhượng bộ.
“Vậy Đội trưởng xem giúp đoạn ghi hình rồi truyền đạt lại cho tôi thì thế
nào? Chỉ cần ở mức độ nhìn thấy cái gì, không nhìn thấy cái gì trong đoạn phim
đó thôi.”
Trên mặt Đội trưởng bắt đầu thoảng vẻ khó chịu.
“Sẽ chẳng nhìn thấy gì đâu. Camera ở hồ Se Ryung khác với camera bên khu
vườn ươm. Camera đó không có hệ thống quay phim hồng ngoại nên trong bóng
tối thành vật vô dụng hết. Giống như mắt của chúng ta vậy. Mà hôm qua thì
sương mù dày đặc như thế.”
“Vậy nhưng chắc vẫn nhìn thấy ánh đèn. Ví dụ như ánh đèn pin chẳng
hạn...”
“Anh đừng như vậy nữa, thử báo cánh sát hay 119 xem sao. Như vậy tôi
cũng dễ xử lý hơn. Nếu cảnh sát có yêu cầu về nghiệp vụ tôi cũng có thể cho lặn
xuống hồ hay cho xem băng ghi hình TV.”
“Tôi đã báo mất tích rồi. Tại không đợi được đến lúc cảnh sát vào cuộc nên
tôi mới vậy. Nếu như con giú lớn nhà anh bị như vậy, anh sẽ cảm thấy thế nào?
Anh sẽ đứng khoanh tay, đợi cảnh sát tìm cho hay sao?”
Đội trưởng hơi liếc về phía phòng ngủ. Đứa con gái lớn đang thò đầu ra
ngoài cửa phòng.
“Anh xem giúp tôi khoảng thời gian một tiếng, kể từ lúc 9 giờ 50 phút, có
được không?”
Một thoảng im lặng trôi qua, rồi Đội trưởng rút chìa khóa xe, đứng dậy.
“Chúng ta ra xe tôi đi.”
Đội trưởng cho Young Je xuống xe trước cửa phòng bảo vệ cổng chính, rồi
đánh xe quay trở lại Ban Quản lý. Người đang trực ở phòng bảo vệ lại là chủ
nhiệm Park. Young Je đi đến phòng bảo vệ, xin ly nước, Một lát sau, một ly
giấy dựng nước được đặt trên bệ trước cửa sổ tò vò. Vừa cảm ơn, Young Je vừa
thử bắt chuyện. Y hỏi ngày nghỉ thì chủ nhiệm Park làm gì. Câu trả lời nhận
được là ngủ hoặc về nhà.
“Anh không có sở thích gì sao? Người bên Ban Quản lý nhiều người lặn
Scuba lắm đấy.”
Chủ nhiệm Park nheo mắt nhìn Young Je. Như thể đang hỏi cậu muốn biết gì
mà vòng vo như vậy hả. Young Je im lặng chờ đợi. Một lát sau, chủ nhiệm đáp.
“Vậy nên họ mới là người của Ban Quản lý, chứ chúng tôi không có sở thích
tốn kém như vậy. Lương tháng ba cọc ba đồng, chỉ đủ ăn thôi cũng đã hết hơi
rồi đây.”
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“Còn anh bạn trẻ nhà 102 thì sao ạ?”
“Không rõ, tôi cũng chẳng bận tâm đến cả sở thích của cậu ta làm gì. Mà cậu
ta cũng có mấy khi nói về mình đâu.”
Sau đó thì không nói thêm gì nữa. Young Je phải đang đợi ở ngoài cửa sổ.
Ngay cả một câu đãi bôi mời vào trong ngồi đợi, chủ nhiệm Park cũng chẳng
buồn nói. Ngồi xem màn hình CCTV được một lát, chủ nhiệm đột nhiên đứng
dậy khỏi ghế. Young Je quay sang nhìn về phía tòa nhà Ban Quản lý. Y thấy
Đội trưởng ra khỏi tiền sảnh rồi lên xe.
“Hình như hôm đó có xe ra vào khu này.”
Young Je vừa lên xe thì Đội trưởng nói vậy.
“Anh nhìn thấy xe ạ?”
“Màn hình CCTV thì đương nhiên tối om rồi. Vào lúc 10 giờ 02 phút thì có
ánh đèn, xét cả tốc độ và hình dáng thì có vẻ là xe hơi.”
Young Je gật gật đầu. Thời gian đó, vị trí đó thì là xe của mình rồi.
“Nhưng mà có chuyện này hơi lạ. Ban đêm hiếm khi có xe qua lại con đường
đó, vậy mà hôm đó lại có tới hai chiếc.”
Young Je nín thở. Đội trưởng vừa dừng xe lại trước khu ký túc, vừa nói.
“Chiếc xe thứ hai xuất hiện vào khoảng 10 giờ 40 phút, tốc độ thì chuyển rất
khủng khiếp. Sau đó đột nhiên dừng lại khoảng hai mươi phút rồi đi tiếp.”
“Dừng lại ở cùng chỗ với chiếc xe thứ nhất ạ?”
“Không rõ nữa. Tôi cũng có phải chuyên gia phân tích video đâu.”
Đội trưởng đã đậu xong xe ở trước khu ký túc.
“Như vậy có giúp ích được gì cho anh không?”
“Cảm ơn anh.”
Young Je đi vào văn phòng Quản lý khu vườn ươm. Có chiếc xe thứ hai.
Dừng lại hai mươi phút rồi rời đi. Như vậy giả thuyết mà y dựng lên giờ đang
lung lay. Cần phải tổ chức lại kịch bản. Từ trong hồ sơ đăng ký người thuê nhà,
Young Je lấy được số chứng minh nhân dân của gã khờ phòng 102. Dẫu sao thì
hãy cứ đào sâu tìm hiểu từ gã này đã, trực giác đang mách bảo y như vậy.
Lúc này đang là thời gian Seung Hwan bi đày đi trực đêm. Từ 6 giờ tối qua
đến 8 giờ sáng nay, Seung Hwan phải trực một mình ròng rã suốt l4 tiếng đồng
hồ. Trong số sáu nhân viên bảo vệ, một người làm bên phòng bảo vệ cửa đập,
Đội trưởng thì phụ trách chung. Còn lại bốn người được phân về phòng bảo vệ
ở cổng chính của Ban Quản lý. Cuối tuần, ban đêm, ngày nghỉ, cứ lần lượt mỗi
người hai ngày, mỗi ngày hai ca. Kể từ mùa xuân vừa rồi, sau khi lắp đặt hệ
thống máy tính, không còn ca trực đêm bên Ban Quản lý nữa. Những vấn đề
như cửa đập hay lưu lượng xả đều do hệ thống máy chủ quản lý từ xa.
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Theo như lịch trình, Seung Hwan nghỉ hai ngày thứ Sáu, thứ Bảy, và phải đi
làm ca cuối tuần vào Chủ nhật. Khác với lịch trình, hôm nay anh lại phải trực ca
đêm, do buổi tối người trực đêm gọi cho anh. Hình như là bị tai nạn xe hơi.
Người đó thì không sao, nhưng người lái xe bị thương nên anh ta phải ở lại giải
quyết mọi việc. Seung Hwan trả lời “A, vâng”, người kia liền bảo “Tôi sẽ trực
thay Chủ nhật cho anh nhé.” Ẩn sau câu đó là ý này. Cậu trực đêm thay tôi đi.
Vì tôi sẽ trực cuối tuần cho cậu rồi mà.
Hồ Se Ryung ban đêm thật quá sức tĩnh mịch, quá sức tối tăm, và quá sức
rảnh rang. Nếu có nghe thấy âm thanh gì, thì cũng chỉ có tiếng côn trùng và
tiếng nước ở cửa đập. Ngoài việc đi tuần quanh toà nhà Ban Quản lý ra thì
chẳng còn việc làm. Thường ngày, Seung Hwan sẽ cố gắng đọc sách, lên mạng
hay viết lách cho qua đêm. Nhưng vào đêm cuối tuần trực thay này, có một chi
tiết thú vị chen vào.
Quanh hồ có lắp đặt tất cả tám camera giám sát. Khu vực lắp lưới chặn rác
bốn chiếc, trên tường tháp lấy nước một chiếc bến tàu, đảo Hansoldeung, điểm
phong tỏa trên con đường ven hồ... mỗi nơi một chiếc. Nội bộ Ban Quản lý lại
khác với khu cửa đập, vẫn dùng loại camera đời cũ từ mười năm trước. Trời tối
là màn hình camera trong hồ cũng chuyển tối om. Cùng lắm cũng chỉ thỉnh
thoảng nhìn thấy ánh đèn xe đi vào con đường ven hồ. Hình ảnh giống như màn
hình radar, trên nền tối đen, có hai điểm sáng di chuyển dọc theo con đường ven
hồ. Thường là xe đi nhầm đường, vào đến điểm phong tỏa trên con đường ven
hồ là chuẩn bị quay ra. Chưa bao giờ thấy có tình huống xuất hiện kiểu ánh đèn
nào khác. Chi tiết thú vị mà Seung Hwan thấy, chính là “tình huống hiếm có”
đó.
Khi đó là hơn 10 giờ một chút. Seung Hwan pha một cốc cà phê, đang ngồi
trước bàn làm việc thì thấy trên màn hình khu vực bến tàu lóe lên một điểm
sáng. Ánh sáng lờ mờ đến mức không đáng bận tâm, cứ thế bỏ qua cũng được.
Seung Hwan nín thở, nhìn dán mắt vào màn hình. Điểm sáng đó cứ dừng rồi lại
di chuyển mấy lần, quét qua quét lại trong không gian tối đen rồi lại biến mất.
Một lúc sau, điểm sáng đó xuất hiện trên màn hình khu vực tháp lấy nước, rồi
lại biến mất, một lát sau nữa, điểm sáng lại xuất hiện ở màn hình khu vực lối
vào số 1, rồi hoàn toàn biến mất.
Seung Hwan đoán đó là ánh đèn pin. Có ai đó đã đi vào khu bến tàu. Ai
được nhỉ? Suy nghĩ của Seung Hwan tự nhiên trôi về phía lộ trình mình đã đi
đêm qua. Anh có thể đoán được trên màn hình sẽ xuất hiện điểm sáng vẽ lên
dấu vết tương tự như vậy. Chắc cũng sẽ xuất hiện cả ánh đèn xe hơi nữa. Vì Oh
Young Je sẽ không nhét con gái vào túi quần mà đem đi vứt được. Mà liệu chủ
nhiệm Park có nhìn thấy hai loại ánh sáng đó không nhỉ?
Seung Hwan đi đi lại lại trước cửa phòng Quản lý Hệ thống. Anh muốn vào
bên trong mở đoạn CCTV đêm qua lên xem lại. Thứ đang ngăn cản anh vào là
cái camera giám sát của phòng Quản lý. Nếu cái camera đó quay được hình ảnh
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anh đang xem CCTV, thì sáng thứ Hai tới nhân viên của Ban Quản lý sẽ đều
thấy hết.
Phải đến nửa đêm, Seung Hwan mới thôi luẩn quẩn suy nghĩ về cái CCTV.
Kể cả có xem để xác nhận lại cũng chẳng có đối sách gì tiếp theo, điều này đã
dẹp đi mong muốn cấp thiết đó của anh. Seung Hwan buông mình ngồi phịch
xuống cái ghế trước bàn làm việc. Anh nhớ lại hồi sáng, theo sau ông già quản
lý khu vườn ươm tay cầm cái máy phát hiện rò điện, Oh Young Je đã vào sục
sạo trong ngôi nhà số 102. Rõ ràng không phải đến để kiểm tra rò điện. Nếu như
Oh Young Je không giết Se Ryung, thì y đã kết luận là Seung Hwan đang che
giấu Se Ryung nên mới tìm đến như thế. Còn nếu như y giết Se Ryung, thì đó
mới là màn mở đầu cho một màn trình diễn tội ác hoàn hảo. Hồi 1, cảnh 1 của
màn trình diễn mà anh đã xem có tiêu đề - Yong Je cả ngày liên tục tiến hành
tìm kiếm Ryung.
Đến sáng, trời tạnh mưa. Lúc Seung Hwan hết giờ làm, đang định quay về
khu vườn ươm thì sương cũng bắt đầu tan. Cửa đập hơi mở rộng hơn so với
bình thường một chút. Không biết có phải do tăng lưu lượng xả không mà bề
ngang các dòng chảy nhánh có vẻ rộng hơn bình thường. Seung Hwan chỉ cúi
đầu nặng nề bước đi, đến cổng sau thì anh chạm trán Se Ryung.
TÌM CON
Tên: Oh Se Ryung
Giới tính - tuổi: Nữ/ 12 tuổi/ Lớp 5 trường Tiểu học Se Ryung
Đặc điểm: tóc dài ngang lưng, da trắng. Bên cổ trái có vết bớt bằng đồng
xu.
Thời gian mất tích: Đêm thứ Sáu, ngày 27 tháng 8, lúc 9 giờ 40 phút.
Quần áo mặc lúc mất tích: Áo cánh sát màu trắng, nhìn giống như váy đầm.
Liên lạc với Phòng Quản lý khu vườn ươm Se Ryung. Điện thoại: 000-****,
điện thoại di động: 000-000-****
Bức ảnh Se Ryung vừa to vừa rõ, trông như áp phích động tranh cử. Đấy là
bức ảnh giống cô bé múa ba lê treo trong phòng Se Ryung. Phía trên bức ảnh,
lởn vởn hình bóng Se Ryung mà Seung Hwan gặp ở dưới hồ. Seung Hwan vội
vã quay đi khỏi bức ảnh. Anh chạy hết tốc lực xuống phía trục đường chính của
khu vườn, rồi lao về nhà. Bởi giờ anh mới nhận ra là mình còn việc phải xử lý.
Ở nhà, có những thứ có thể sẽ kéo anh xuống địa ngục. Bộ đồ lặn nhét trong
máy vắt quần áo, chiếc camera dưới nước để trong ba lô và các thiết bị lặn.
Cuộc tập kích của Young Je kết thúc mà không tìm ra thứ gì, nhưng bất cứ lúc
nào cũng có thể có ai đó xông vào. Trước mắt, gia đình Đội trưởng mới bổ
nhiệm dự định hai tiếng nữa sẽ đến đây.
Sau khi lưu đoạn phim quay làng Se Ryung trong camera vào ổ cứng trên
web, Seung Hwan xóa luôn file trong máy. Đồ lặn để ở trong phòng khách và
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bộ đồ lặn, anh cho hết vào ba lô rồi bỏ ba lô vào thùng giấy. Định sẽ gửi cho
ông anh trai thứ hai ở Suwon, Seung Hwan viết địa chỉ lên thùng rồi nhét vào
trong tủ tường, vừa làm xong thì điện thoại di động đổ chuông. Là viên tuần
cảnh anh gặp hôm đưa Se Ryung đến Trạm y tế. Ông ta bảo có chuyện muốn
hỏi Seung Hwan, nhưng hiện tại không thể vì quan hệ công việc của mình mà
bỏ vị trí được, nên nhờ Seung Hwan lên đồn giúp.
“Không biết hôm thứ Sáu anh có thấy Se Ryung không?”
Seung Hwan vừa ngồi xuống ghế thì viên tuần cảnh hỏi.
“Không ạ.” Seung Hwan trả lời.
“Anh sống ngay cạnh nhà. Vậy mà không thấy hả?”
“Con bé tại sao lại biến mất lúc nửa đêm, ông thử hỏi bố con bé chuyện này
trước tiên đi đã. Đừng có gọi người vô tội đến rồi đâm chọc ngang hông như
vậy.”
Viên tuần cảnh để cái bút bi đánh cạch một phát xuống bàn.
“Con bé giờ không thấy đâu kia kìa. Từ chiều thứ Sáu đến giờ cũng chẳng ai
thấy nó. Bố con bé tâm trạng sẽ thế nào chứ? Là người mà anh không thấy
thương cảm hay sao?”
Thương cảm ư? Đáng sợ ấy chứ. Cứ thử nghĩ đến những gì thành phần ưu tú
thông minh, bảnh bao đó đã làm với con gái mình xem. Seung Hwan đưa mắt
nhìn xuống.
“Thật sự anh không nhìn thấy chứ?”
Viên tuần cảnh tiếp tục xoay Seung Hwan thêm khoảng 30 phút nữa. Seung
Hwan bắt đầu thấy sốt ruột. Gia đình Đội trưởng mới dự định sẽ đến lúc 10 giờ,
mà đồng hồ trên trường đã chỉ 10 giờ 20. Seung Hwan đút tay vào túi quần. Cái
điện thoại đáng lẽ phải ở đó thì lại không có trong túi. Chắc anh để quên ở nhà
rồi đến đây. Viên tuần cảnh nheo mắt nhìn một lúc, rồi tỏ ra vô cùng rộng
lượng.
“Xem ra anh có việc bận, vậy hôm nay đến đây thôi.”
“Không phải ý ông là còn định gọi tôi lên nữa đấy chứ?”
“Không có chuyện tôi gọi anh nữa đâu. Vì chiều nay đã chuyển vụ việc lên
văn phòng chính rồi. Nếu phải khuyên anh một điều, thì tôi khuyên anh tốt nhất
đừng đi đâu xa hay rời khỏi đây. Nếu như anh không định mua thêm mối bận
tâm vô ích.”
“Lại còn có ý gì nữa đây?”
“Khuyên thế nào thì ý thế đấy. Anh là người nơi khác đến, mà hôm trước
cũng đã xảy ra chuyện rồi.”
Thật là một lời khuyên không lành. Kiểu này tình hình giống như sẽ quyết
định “ông chú nhà bên” là phạm nhân rồi. Nếu lúc đó anh đi báo cảnh sát thì sẽ
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thế nào nhỉ? Sau hai ngày thẩm vấn tái hồi, có khi giờ đã là giây phút có được
đáp án rồi. Vì cái thực tế rằng anh là ông chú nhà bên, là người nơi khác đến và
lại gặp nhau trong tình huống chẳng ra gì nên sự thật là anh đã bị dày vò suốt 30
phút qua. Nếu anh thay đổi lời khai thì sẽ xảy ra chuyện gì, điều này rõ ràng
chẳng cần phải tưởng tượng làm gì.
Trên phố, chỗ nào cũng thấy dán tờ rơi tìm Se Ryung. Không muốn nhìn nên
Seung Hwan cứ thế cúi đầu bước đi. Trong đầu anh hỗn loạn những ý nghĩ mâu
thuẫn. Nếu không phải bố con bé, thì ai là người đã giết con bé đang ngủ trong
phòng rồi ném xác xuống hồ? Hay trong lúc khoắng đồ trong tòa thành của
hoàng đế, vì con bé tỉnh giấc mà một tên trộm vặt nào đó đã đột ngột biến thành
kẻ cướp của giết người? Tên cướp của giết người đó sát hại con bé xong, liệu có
khổ sở mà kéo cái xác ra tận hồ không? Còn ông già quản lý khu vườn ươm,
người đầy oán hận với Se Ryung trong khu rừng biệt thự. Lúc đó ông già đang
dùng kéo làm vườn tỉa cành cây. Se Ryung đang ngồi bệt dưới chân ông, nói
chuyện gì đó. Lắng nghe một lúc, ông già cởi chiếc găng tay sợi bông đang đeo
ra, đưa cho Se Ryung. Se Ryung lấy găng tay lau nước mắt, xì mũi, nấc lên một
tràng, rồi đưa trả lại ông chiếc găng tay. Ông già nhận lấy, đeo lại rồi lại lặng lẽ
tiếp tục tỉa cây. Ông lão có thể đeo cái găng tay chùi mũi của con bé, lại có thể
giết chết con bé sao?
Bước vào cổng chính khu vườn ươm, Seung Hwan dừng bước. Trước bảng
tin công cộng bên trục đường chính, một cậu bé lạ mặt đang đứng đó. Tay cậu
bé móc vào con đỉa ở thắt lưng quần jean, hơi ngả người ra sau để nhìn lên bảng
tin. Chắc cậu bé đang xem bức ảnh Se Ryung trên tờ thông báo tìm người,
Seung Hwan đoán vậy. Ngoài Se Ryung ra, chẳng có gì đáng lọt vào mắt cậu bé
cả. Bên cạnh tờ thông báo, chỉ dán mỗi tờ quảng cáo tìm bảo vệ cho khu ký túc.
Bên kia đường, Oh Young Je đang khoanh tay đứng đó. Cậu bé thì đang đứng
nhìn Se Ryung, còn Oh Young Je đang đứng nhìn chằm chằm sau lưng cậu bé,
và Seung Hwan thì đứng cách đó khoảng mười bước, đang nhìn cảnh tượng đó.
“Này nhóc.”
Oh Young Je lên tiếng phá vỡ sự yên lặng. Cậu bé hơi quay lại, ngoái nhìn
Oh Young Je.
“Cháu làm gì ở đây thế? Hình như cháu không phải là trẻ con trong khu
vườn ươm nhà chú.”
Cậu bé quay lại, đối diện với Oh Young Je.
“Đây không phải chỗ bất cứ ai cũng vào được đâu. Cháu ra giúp cho.”
Ánh mắt hai người giao nhau giữa con đường. Giữa hai người, sương đang
trôi nhẹ. Seung Hwan lấy thuốc lá ra rồi lại đút vào. Anh thận trọng không
muốn tiếng bật lửa phá vỡ cảnh huống này. Anh muốn xem cậu bé đáp trả như
thế nào:
“Bố cháu là Đội trưởng đội bảo vệ đập Se Ryung, cháu không phải là ‘bất cứ
ai’ đâu ạ?”
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Cậu bé trả lời. Đúng như dự đoán, cầu bé là con trai của Đội trưởng mới.
Một cậu bé thường thấy ở thành phố. Mũ bóng chày đội lệch, áo phông trắng,
quần jean, dáng người mảnh khảnh vẫn còn chưa rõ nét con trai.
“Chú là ai ạ?”
Giọng cậu bé vẫn điềm tĩnh, vẻ mặt bình thản như không. Nghe nói là học
lớp 5, vậy nhiều nhất cũng chỉ 12 tuổi, vậy mà đấu khẩu với người đáng tuổi
cha mình, cậu bé không hề tỏ ra nao núng. Thần thái đó thuộc loại năng khiếu
bẩm sinh, và là sự can đảm. Trên mặt Oh Young Je như viết dòng chữ “Nhìn
đây thằng nhóc. Mặc dù không nhìn thấy rõ vẻ mặt của y, nhưng có thể tưởng
tượng y đang nhìn cậu bé trừng trừng theo một cách nào đấy.”
“Thật là một cậu nhóc dễ thương.”
Cậu bé đáp trả lại sự châm biếm của Young Je.
“Có người bảo những từ như dễ thương chỉ dành cho mấy con như con vịt
thôi ạ.”
“Ai là người nói câu danh ngôn đấy thế?”
Như thể đáp lại câu hỏi đó, từ phía cổng sau xuất hiện một chiếc Matiz màu
trắng. Cậu bé quay lại nhìn chiếc xe. Ánh mắt Young Je cũng hướng tới chiếc
Matiz. Seung Hwan bắt đầu đi lại phía cậu bé. Chiếc Matiz dừng lại trước
Young Je. Từ ghế tài xế, một người đàn ông bước xuống. Một người vô cùng
cao lớn. Cảm giác như không phải anh ta vừa xuống xe, mà là anh ta vừa cởi
một cái áo khoác có hình chiếc xe vậy. Cậu bé cất tiếng gọi người đàn ông.
“Bố ơi.”
Người đàn ông cắt tóc ba phân, khuôn mặt đỏ ửng, hai vai tựa như vách đá.
Ra xuất thân là dân thể thao, Seung Hwan nghĩ. Không thể lẫn vào đâu được.
“Bố gặp chú ấy chưa ạ?”
Cậu bé hỏi. Đội trưởng mới bước ba bước là đã băng qua con đường.
“Vẫn chưa.”
Đội trưởng nhìn tờ thông báo rồi lập tức quay sang phía Seung Hwan. Seung
Hwan cúi đầu chào. Đúng lúc định nói “Tôi là Ahn Seung Hwan” thì không biết
từ bao giờ, Young Je đã băng qua đường và chen ngang.
“Tôi là chủ khu vườn ươm, Oh Young Je.”
Đội trưởng không nói gì, vẻ mặt đờ ra đến mức lạ lùng. Khó khăn lắm anh ta
mới đáp lại được hai tiếng “À, vâng”, sắc mặt tái nhợt đi. Như một nhân viên
giao hàng không tìm ra địa chỉ nhận hàng, ánh mắt anh ta dáo dác nhìn xung
quanh. Nhìn Seo Won, Seung Hwan, nhìn đèn đường, hàng rào, khu rừng, cổng
chính, bầu trời, rồi lại trở lại nhìn Seo Won.
“Vừa rồi có xe tải chuyển đồ đến, không rõ có phải của anh không?”
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Young Je hỏi. Đội trưởng không trả lời. Seo Won vẻ mặt như đang hỏi “Bố,
sao thế?” Mũi tên thuyền hướng chĩa sang Seung Hwan.
“Anh giải thích được không? Người này là ai vậy?”
Seung Hwan nhìn thẳng vào Young Je. Anh muốn em y đang tính toán cái
gì. Khiếm nhã với cậu bé và Đội trưởng như vậy y sẽ được lợi ích gì. Anh quyết
định hỏi thẳng.
“Sao anh lại hỏi chuyện đó?”
Young Je nhướng lông mày.
“Tôi đang muốn nói tôi là chủ nhà mà không biết người chuyển đến nhà tôi
là ai đây này.”
“Anh lên phòng Quản lý mà hỏi. Trên đó sẽ có người báo cáo với anh cơ
mà.”
“Này, anh bạn trẻ...”.
“Tôi là Đội trưởng bảo vệ mới đến của Ban Quản lý đập.”
Có tiếng Đội trưởng cắt ngang. Giọng anh ấy ấp úng như người mới ngủ dậy.
“Hôm nay chúng tôi dự định chuyển đến nhà 102.”
“Anh đã báo cáo về việc chuyển đến với phòng quản lý chưa?”
Young Je hỏi. Ánh mắt Đội trưởng lại nhìn mông lung chỗ khác. Ánh mắt
chao đảo đầy bất an. Mặt vẫn trắng bệch như thể mồ hôi chảy ròng ròng hai bên
thái dương. Khuôn mặt anh ta nhìn giống như que kem đang chảy ra vậy. Không
biết anh có vấn đề gì về sức khỏe không. Nếu không phải vì sức khỏe, thì vì anh
ta nhút nhát chăng? Trong ánh mắt cậu bé thấp thoảng điều gì đó thật phức tạp.
Giận dữ, thất vọng, cảm giác bị sỉ nhục. Dường như cầu bé tin rằng bố mình sẽ
túm cổ con người vô lễ này mà lắc cho đến rơi cả mắt ra ngoài luôn. Đã tưởng
Đội trưởng lại nín thinh rồi, thì anh ta đáp.
“Chuyển xong tôi sẽ báo.”
“Anh làm ngay cho. Vì còn phải giải quyết vấn đề ra vào khu vườn ươm với
chuyện chỗ đậu xe nữa.”
Young Je nhìn chiếc Matiz đầy vẻ lưu tâm, rồi đi về phía lối dẫn lên khu biệt
thự. Đội trưởng đưa mắt nhìn Seung Hwan. Vẻ mặt như muốn hỏi “Anh là ai
vậy?”
“Tôi là Ahn Seung Hwan. Có chút việc nên tôi về muộn.”
“À. Tôi là Choi Hyun Soo.”
Đội trưởng đưa tay ra. Seung Hwan nắm lấy bàn tay ấy. Lòng bàn tay Đội
trưởng ướt đẫm mồ hôi lạnh. Sau khi buông tay ra, bàn tay Seung Hwan cũng
ướt sũng như khăn lau nhúng nước.
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“Cháu là Choi Seo Won.”
Lần này là cậu bé chìa tay ra.
“À... Cháu là bạn cùng phòng của chú đây mà.”
Seung Hwan nắm lấy tay Seo Won, khẽ lắc.
“Dạ vâng. Cháu là bạn cùng phòng của chú đây ạ.”
Seo Won nhìn theo Young Je lúc đó vừa đi vào con đường phía trước khu
biệt thự, rồi đột nhiên cậu bé cất giọng trong trẻo.
“Bạn cùng phòng của bố cháu là cầu thủ ném bóng Kim Hyun đấy. Chú biết
chứ ạ, là Tàu ngầm hạt nhân của đội Fighters ấy. Từ hồi cấp 3 đã cùng một cặp
battery với bố cháu. Hồi ấy cầu thủ Kim Kang Hyun là tay đánh bóng số 3, còn
bố là số 4 đấy.”
Đúng như ý đồ của Seo Won, Young Je dừng bước, ngoái nhìn lại phía họ.
Seo Won từ từ làm tư thế ném bóng windup2. Một cú ném bóng thấp, tư thế
hoàn hảo. Quả bóng vô hình rời khỏi tay Seo Won, bay về phía Young Je. Ai
nhìn cũng có thể thấy đó là một cú ném chính xác cắm thẳng vào ngực Young
Je.
“Với lại bố cháu là cầu thủ bắt bóng số 1 của đội Fighters đấy nhé. Vai bố
cháu mà không bị thương thì bố cháu đã là thành Vua homelun rồi.”
Seo Won xoay lưỡi trai mũ ra đằng sau rồi nghếch cằm về phía Young Je.
Đôi môi mím lại như đang nói một câu không thành tiếng. “Bố tôi là người như
thế đấy, chủ khu vườn ươm thì đã là cái gì chứ?”
Young Je đứng im không nhúc nhích, đón nhận ánh mắt của Seo Won. Vẻ
mặt y thật ky quái. Không phải tức giận, vậy nhưng cũng không có vẻ gì là thú
vị cả.
“Con lên trước với chú đi.”
Đội trưởng đưa bàn tay to như nắp cống vỗ bộp bộp vào vai Seo Won.
“Bố đi làm thủ tục đăng ký rồi lên sau.”
Seo Won ngước nhìn bố rồi gật đầu. Khuôn mặt thằng bé đã bớt tức giận một
chút. Seung Hwan ngay lập tức thấy thích thằng bé táo bạo này. Xa hơn nữa,
anh nhận ra hai bố con chẳng hề giống nhau chút nào. Mặc dù anh chẳng phải
bậc thầy về nhân tướng học, nhưng cũng có thể thấy hai người cả khuôn mặt và
vóc dáng đều khác nhau căn bản. Còn khác biệt về tính cách thì vừa rồi anh đã
được xác nhận rồi.
Đội trưởng lên chiếc xe Matiz. Seung Hwan thấy lo lắng. Anh ta có biết
phòng Quản lý ở đâu không mà đi. Seung Hwan cứ kêu lên trước đã.
“Anh cứ đi về phía cổng sau. Trước khu ký túc là phòng bảo vệ, còn phòng
Quản lý thì ở phía sau.”
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Chiếc Matiz biến mất dạng. Young Je vẫn đứng im như vậy ở nguyên chỗ
đó. Seung Hwan cùng với Seo Won bắt đầu đi bộ về phía con đường trước khu
biệt thự. Choi Hyun Soo... Cái tên không có trong trí nhớ. Mấy năm trước tuy
Fighters có đổi công ty chủ quản, nhưng đã là tay bắt bóng chính thì ít ra anh
cũng đã nghe tên chứ? Hay là cầu thủ backup? Hay là nhóm dưới? Kim Kang
Hyun thì anh có biết một chút. Vì đó là một trong hai người trong cặp át chủ bài
của Fighters, và từng là tuyển thủ cấp quốc gia. Anh định khi nào có thời gian,
sẽ phải thử lên mạng tìm trên mấy trang bóng chày xem sao. Nếu là cùng cặp
battery với Kim Kang Hyun từ thời cấp 3, thì có lẽ sẽ có thông tin.
Lúc đi qua trước mặt Young Je, Seung Hwan thoảng liếc nhìn. Đột nhiên anh
thấy lạnh toát sau gáy. Đôi mắt đen thui kỳ dị của Young Je đang mở trừng
trừng nhìn về phía Seo Won. Đôi mắt hệt như đường hầm ngầm dưới chân tháp
lấy nước, con đường hầm có thể hút sạch bất cứ thứ gì.
Hyun Soo nhìn lên trần nhà. Từ trong cổ họng, một hơi thở nặng nề thoát ra.
“Hyun Soo à”, có tiếng gọi đánh thức anh dậy rồi biến mất. Nhưng dư ảnh của
giấc mơ vẫn còn vương vất. Cánh đồng cao lương ánh màu đỏ máu rập rờn
trong cơn gió ngột ngạt, mùi tanh mặn của sương và gió biển, ánh đèn hải đăng
lập lòe phía đường chân trời. Anh cứ nằm im chớp chớp mắt cho đến khi những
cảnh tượng đó tan biến hẳn. Mất một khoảng thời gian không lâu, cũng không
mau.
Phải một lúc lâu chừng đó nữa trôi qua, anh mới nhận ra mình đang nằm trên
sàn phòng khách. Không gối cũng không chăn. Cả người ướt sũng mồ hôi, còn
thắt lưng thì đau nhức. Và điều làm anh khó chịu hơn hết là bàn tay trái nằm
thõng trên sàn nhà. Nếu như đúng mệnh lệnh từ trong đầu, thì anh đã phải siết
chặt nắm đấm lại rồi. Vậy nhưng thực tế, mấy ngón tay vẫn nằm bẹp trên sàn
nhà y như một con sao biển chết. Không có cảm giác, cũng không có một chút
sức lực nào.
Hyun Soo ngồi dậy. Cánh tay trái dính ở khớp vai cũng được lủng lẳng kéo
lên theo. Cảm giác không phải cánh tay mà như thể cái cọc dính ở đó vậy. Hyun
Soo cảm thấy mồ hôi đột nhiên khô sạch. Một loạt những triệu chứng kỳ lạ này
chỉ có thể báo hiệu một điều - Đó là “Tay Rồng” đã trở lại.
Gã “Tay Rồng” đó, sau khi giải nghệ bóng chày rồi biến mất sáu năm liền,
giờ đã quay về. Nếu có gì khác với trước đây chỉ là sau khi mở mắt rồi, cơn tê
liệt vẫn tiếp tục. Đây cũng là lần đầu tiên tỉnh giấc thì thấy triệu chứng “Tay
Rồng” như thế này.
Trong nhà không có ai. Chỉ có bữa sáng đã chuẩn bị sẵn trên bàn ăn. Bên
cạnh bàn là ngổn ngang đồ đạc hôm trước vẫn chưa dọn xong. Seung Hwan gọi
khoảng không gian đúng bằng cái mai rùa này là phòng khách. Phía cuối phòng
khách là nhà tắm.
Hyun Soo mở vòi hoa sen rồi chỉnh nhiệt độ lên thật nóng. Anh cởi áo sơ mi,
ngồi lên thành bồn tắm rồi đưa bàn tay trái vào dưới vòi sen. Nào có ai đang đẩy
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mình xuống đâu, vậy mà duy trì tư thế đó thật chẳng dễ chút nào. Trọng tâm cơ
thể cứ chực nghiêng về phía trước. Đầu anh quay quay, mũi ngạt cứng, toàn
thân rùng mình ớn lạnh. Cũng chỉ tại anh đã uống đến khi không còn ra bộ dạng
con người, rồi nằm lăn ra ngủ trên sàn nhà lạnh lẽo. Còn Eun Joo thậm chí
chẳng thèm đắp cho anh cái chăn. Cô ấy toàn tự ý đối xử với anh như vậy. Phải
cho anh cơ hội giải thích thì anh mới có thể nói được vài lời chứ. Bởi anh đã trải
qua qua một ngày mà nếu tỉnh táo thì không thể nào chịu đựng nổi.
Từ trước khi chuyển đến hồ Se Ryung, Hyun Soo luôn ở trong tình trạng kiệt
sức. Thứ dũng khí đêm hôm trước, thứ quyết tâm trong hơi men rằng mình sẽ ăn
ngon ngủ yên mà sống tiếp ở hồ Se Ryung... tất cả những điều đó khi mặt trời
vừa ló lên đã biến mất không còn vết tích. Việc đến hồ Se Ryung giống như đi
vào chỗ chết vậy. Cảm giác như không phải đang chạy trên đường cao tốc mà là
buộc dây thừng vào cổ rồi nhảy từ trên đường xuống. Sức tàn lực kiệt mới đến
nơi, thì Seung Hwan lại không có nhà. Điện thoại cũng không nghe. Nhân viên
bên trung tâm chuyển nhà không đợi mãi được, nên Hyun Soo đành mở cửa vào
nhà. Sau đó lấy cớ đi đón Seung Hwan, Hyun Soo ra không nhà. Ở nhà mà phải
chịu đựng cái thói cáu kỉnh của Eun Joo thì thà ra ngoài lang thang ở một nơi lạ
lẫm thế này còn dễ chịu hơn.
Ở cửa sau khu vườn ươm, Hyun Soo nhìn thấy tờ thông báo tìm con. Là đứa
bé đó. Mặc dù bức ảnh và khuôn mặt trong trí nhớ của Hyun Soo hoàn toàn
khác nhau, nhưng vừa nhìn là anh lập tức nhận ra ngay. “Nhận ra” là một cách
nói khác của sự choáng váng. Đó là khoảnh khắc sự hiện hữu trong quá khứ
nhảy vọt ra ngoài thực tại và đối mặt với Hyun Soo. Chưa hết, đứa bé còn là con
gái của chủ khu vườn ươm. Lúc gặp bố con bé trước bảng tin ngoài trục đường
chính, cơn choáng váng của Hyun Soo lên tới trạng thái khủng hoảng. Và người
đàn ông đó sống ở ngôi nhà bên cạnh.
Hyun Soo không lên phòng Quản lý khu vườn ươm. Anh phóng thẳng ra
cổng sau. Anh không muốn phải đăng ký vào ở trong lãnh thổ của người đàn
ông đó. Anh muốn phóng xe chạy trốn đi đâu đó. Bộ hài cốt đang cười treo ở
kính chiếu hậu lên tiếng. Nó hỏi anh bằng giọng của Seo Won. Bố ơi, mình đi
đâu thế?
Đi đâu bây giờ được? Chẳng có nơi nào để đi cả. Ra đến khu giao lộ không
quay xe thì cũng chẳng biết làm gì hơn. Hyun Soo đành quay xe về khu vườn
ươm.
Ngày hôm đó đã trôi qua thế nào nhỉ. Hyun Soo nhớ là đã cầm lấy mẩu giấy
và tiền mà Eun Joo đưa. Trên mảnh giấy có ghi những thứ như yếu phẩm như
nước, túi đựng rác, sữa, bóng đèn, dây phơi quần áo... Hyun Soo theo con
đường ngách mà Seung Hwan chỉ cho, lên Trạm dừng chân. Nhưng anh không
nhớ mình có quay về không. Anh chỉ nhớ Seung Hwan với Seo Won đến tìm
anh. Anh cũng lờ mờ nhớ ra là cả ba cùng ngồi ở đài quan sát, rồi Seung Hwan
với Seo Won dìu anh đứng dậy.
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Hình như có tiếng nói “Đội trưởng, anh cố đứng lên xem nào”. Hay cậu ấy
nói “Ôi trời, chúng ta bị đè chết mất thôi nhỉ”. Hyun Soo cúi nhìn bàn tay trái
đang chìa ra dưới dòng nước nóng. Cảm giác đau buốt từ đầu ngón tay đang lan
ra. Như thể đã có cảm giác trở lại, anh gắng sức co mấy ngón tay lại. Phút chốc,
cùng với dòng nước, ký ức trôi tuột qua kẽ các ngón tay. Mà không, không phải
là ký ức, mà là cảm giác thì đúng hơn. Cái cảm giác rắc một tiếng, một thứ gì đó
yếu ớt và mềm như sụn vừa bị bẻ gãy dưới bàn tay anh.
Các giác quan đã được phục hồi, nhận thức của Hyun Soo bây giờ gần như
một chiếc kính vạn hoa. Cùng một khoảnh khắc, cảm nhận của mỗi giác quan
khi nhớ về khoảnh khắc đó lại khác nhau. Những thứ đó cứ thay phiên nhau
thình lình soi rọi và gợi nhớ lại sự việc đó. Nếu không điều chỉnh lại cảm giác,
thì xem ra không có con đường nào thoát ra khỏi đó. Hyon Soo lao ra khỏi nhà
tắm. Vừa chạy ra thì đụng ngay phải Eun Joo, Cô ấy vừa bước vào phòng
khách, tay đang tìm thùng rác thực phẩm. Hyun Soo bất giác giấu bàn tay trái ra
sau lưng.
“Đi đâu về thế?”
Hỏi xong Hyun Soo thấy hối hận. Hỏi gì mà vớ vẩn, có phải cô ấy đang cầm
trên tay cái túi xách đâu. Eun Joo bước ngang qua Hyun Soo, đi ra ngoài ban
công. Ánh mắt cô nhìn xuống, tiếng bước chân thình thịch. Từ thứ Bảy tuần
trước, cô ấy đã duy trì một cách nhất quán thái độ như thế này rồi. Hyun Soo đi
làm mà như chạy trốn khỏi nhà. Đến phòng bảo vệ cổng chính, Hyun Soo nhìn
vào gương thì thấy râu đã phủ đen dưới cằm. Nghĩ lại thì anh còn chưa đánh
răng, rửa mặt. Seung Hwan đến trước anh, thấy vậy vừa cho anh mượn dao cạo
râu vừa lẳng lặng cười. Vẻ mặt như muốn nói - vậy là anh bị bắt gặp rồi hả.
“Từ ngày mồng 1, tôi làm bên cửa xả nước. Hôm thứ Bảy, tôi trực đêm thay
nên ngày mai tôi được nghỉ. Sau này lúc lên lịch tháng Chín, anh nhớ giúp cho.”
Nghe Seung Hwan nói, Hyun Soo gật đầu. Vài tiếng đồng hồ bận rộn trôi
qua. Họp các thành viên, đến chào Ban Quản lý, nghe hướng dẫn chung về
nghiệp vụ, về cấu trúc nội bộ tòa nhà và các trang thiết bị của đập nước. Phải
đến 11 giờ, Hyun Soo mới có chút thời gian.
Hyun Soo lôi chùm chìa khóa trong ngăn kéo ra.
“Anh đi đâu đấy?” Seung Hwan hỏi.
“Đội trưởng điều hành gọi tôi ra ngoài đập.”
“Để tôi cùng với anh.”
Hyun Soo giật mình, vội xua tay. “Không cần. Tôi đi một mình được rồi.”
Hyun Soo phải đi một mình. Anh muốn bình tĩnh nhìn lại hiện trường vụ tai
nạn. Anh muốn xác nhận tận mắt rằng mình không để rơi rớt lại thứ gì ở chỗ đó.
Lại phải đối diện với ký ức một lần nữa, điều này thật đáng sợ, nhưng anh cần
phải rũ sạch mọi nỗi bất an. Anh cũng nhẩm tính trên đường đi sẽ xem xét phía
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hồ nước xem thế nào. Hình ảnh con bé nổi lên trên mặt nước cứ luẩn quẩn trong
đầu anh. Vậy nhưng không như quyết tâm của anh, Hyun Soo không đến xem
hồ cho đàng hoàng được. Vừa nhìn thấy đỉnh tháp lấy nước xa xa, Hyun Soo đã
thấy khó thở. Bước chân dần chậm lại. Tâm trạng không muốn đi và tâm trạng
muốn xác nhận lại mọi việc, hai tâm trạng này đang cao giọng tranh cãi với
nhau. Vậy nên anh không để ý nhận ra ai đang đang trước khu lối vào số 1. Phải
đến lúc mặt đối mặt rồi, anh mới nhận ra đó là Oh Young Je.
“Hình như anh đến xem đập thì phải?”
Young Je mở lời. Hyun Soo hắng giọng. Cổ họng anh đang trở nên nghẹn
cứng. Đúng là ở cái địa điểm không muốn gặp nhất lại chạm trán phải cái người
mình không muốn gặp nhất. Hyun Soo đảo mắt, làm bộ nhìn quanh khu lối vào.
Ở khung cửa lưới thép, có quấn dây xích và móc một ổ khóa. Có một con đường
nối từ trong cửa đến chỗ hồ nước, con đường được đóng từng bậc bằng gỗ như
cầu thang. Trên cây cột sắt lắp lưới chắn rác, có gắn bốn chiếc camera giám sát
hướng ra bốn phía Đông Tây Nam Bắc. Ngang mặt hồ nổi một hàng những quả
bóng xốp màu huỳnh quang, báo hiệu khu vực có lưới chắn rác.
“Anh có chìa khóa lối vào không?”
Young Je hỏi. Hyun Soo thấy lạ nhưng không hỏi tại sao Young Je lại hỏi
thế. Không hiểu sao anh có cảm giác như thể không được hỏi như thế vậy.
“Anh nghĩ thứ kia là cái gì?”
Young Je chỉ về phía hồ nước. Mấy ngón tay trắng trẻo, vừa mảnh vừa dài
bám lên cạnh lưới chặn rác. Ở cách cây cột sắt gắn máy camera một đoạn, một
vật thể trắng trắng nổi trên mặt hồ.
“Để tôi nói suy nghĩ của tôi nhé. Về thứ đó ấy.”
Young Je nhìn qua cái lưới thép, vẻ mặt không biểu lộ gì.
“Là áo của con gái tôi đấy.”
Hyun Soo cảm thấy dưới nách mình lạnh cóng. Người này có con mắt diều
hâu hay sao vậy.
“Trước khi gọi cảnh sát chúng ta xuống xác nhận lại đi.”
“Anh bảo tôi xuống đó với anh ấy hả?”
Tự nghe, Hyun Soo cũng thấy giọng mình lẩy bẩy đến khó chịu.
“Đội trưởng bảo vệ thì phải dẫn đường chứ. Tôi là dân thường thôi mà.”
Chú thích:
1. Nguyên tác: “Glove box”
2. Một trong hai tư thế ném bóng hợp lệ trong bóng chày.
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