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Phần 5
Hồ Se Ryung - II.2

H

yun Soo mở cổng rồi đặt chân vào bên trong như thể bị ai đẩy vào. Anh

cùng Oh Young Je bước xuống bậc thang triền dốc phủ đầy dây leo. Vừa xuống
đến bờ hồ, Young Je bẻ một cành cây dài rồi cầm đi về phía cây cột sắt. Vật
màu trắng đó đang mắc vào một quả bóng phao cách cây cột sắt khoảng hai mét.
Young Je một tay bám cây cột sắt, một tay cầm cành cây chìa ra ngoài mặt
nước. Mảnh áo tưởng như đã chạm vào cành cây rồi nhưng mãi vẫn không mắc
vào. Thân hình Young Je nghiêng dần về phía mặt nước. Lúc miếng vải áo mắc
vào đầu cành cây, cả thân người Young Je chỉ còn treo trên mấy đầu ngón tay
bám ở cây cột sắt. Tư thế thật nguy hiểm, chỉ cần một búng ngón tay là có thể
rơi ngay xuống hồ. Hyun Soo cảm thấy một sự thôi thúc đáng sợ dâng lên trong
ngực. Cơn thôi thúc đẩy một cú vào lưng Young Je xuống hồ. Cơn thôi thúc
tống khứ người đó xuống đáy hồ sâu, như thế sẽ chẳng phải gặp lại nữa. Miệng
Hyun Soo đắng nghét. Bàn tay trải như lên cơn co giật, run bần bật từng hồi.
Lúc đó, một vật màu trắng rơi bộp dưới chân Hyun Soo. Anh hốt hoảng lùi về
sau một bước. Young Je đã bước tới đứng đó từ lúc nào. Trên trán, nổi hẳn lên
động mạch hình mỏ chim. Khóe miệng nhếch lên một cách kỳ dị, y hạ giọng nói
lạnh băng.
“Giờ thúng ta báo cảnh sát thôi.”
Mất khoảng 20 phút thì 119 đến. Lập tức có sự đồng ý của Ban Quản lý cho
phép tìm kiếm. Công tác tìm kiếm được tiến hành từ trước lưới chặn rác, nơi tìm
thấy chiếc áo, rồi lần ngược trở lại về hướng bến tàu. Đội cứu hộ có sáu người,
trong đó bốn người bên đội lặn. Hai người còn lại giữ vai trò kéo dây ở hai bên
bờ hồ. Trên sợi dây thừng căng ngang mặt hồ dài mấy chục mét, có buộc bốn
cái vòng như bốn cái thòng lọng. Đấy là chỗ bốn thợ lặn buộc cố định cổ tay
vào đó rồi đồng loạt lặn xuống hồ.
Người đến xem bắt đầu tụ tập tại khu gần lối vào hồ và trên triền dốc. Vừa
lộn xộn vừa ồn ào. Người lặn chỉ có bốn mà quân sư đứng mách nước trên bờ
có tới hơn bốn chục người. Có cả tiếng người già quát lên là không được xuống
dưới hồ đâu đấy. Rồi có cả tiếng mấy người đàn ông lôi người già kia ra.
Đội lặn cứ năm phút lại nổi lên mặt nước, trao đổi tín hiệu bằng tay xong rồi
lại lặn xuống. Hai người kéo dây hai bên bờ di chuyển theo hướng đã định của
bốn người kia, sao cho giữ một khoảng cách nhất định. Hyun Soo cũng đi theo
hướng di chuyển của những người đó. Trong đầu anh liên tục ầm ĩ hai giọng
nói. Một giọng khuyên lập tức rời khỏi đây, lên xe rồi phóng đi hết tốc lực.
Giọng kia bảo cứ bình thản mà quay về phòng bảo vệ rồi tiếp tục làm việc. Cả
hai chuyện đó đều không thể.
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Mỗi khi đội lặn nổi lên, adrenaline lại vụt tuôn trào trong huyết quản Hyun
Soo. Khi đội lặn biến mất dưới làn nước, anh lại ngửi thấy mùi mô hôi đầm đìa
chua nồng, mắt anh nhìn trừng trừng xuống mặt nước. Anh không còn ý thức về
sự tồn tại của Young Je nữa. Seung Hwan đến bên cạnh, anh vẫn không hay biết
gì, cho đến tận khi anh nghe thấy Seung Hwan nói “Anh mà nhìn như thế không
được đâu. Đương nhiên anh không thể hiểu nổi anh ta đang nói cái gì. Mà anh
cũng không có ý định hiểu. Hwan kiên nhẫn thì thầm, như thể giải thích cho trẻ
con vậy.
“Nếu nhìn vào mắt của xác chết rồi thì không còn có nơi nào trốn được đâu.
Nghe nói sẽ bị bám chặt lấy không nhúc nhích nổi, rồi sẽ bị bỏng đấy. Anh thử
nhìn ra đằng xa kia xem. Phía bên kia hồ hoặc bầu trời...”
Đột nhiên trời tối sầm lại. Mặt trời biến mất, từ phía Nam bầu trời, mây đen
và cơn gió nổi lên. Chỗ Hyun Soo đang đứng không còn là bờ hồ nữa. Anh đang
cùng mẹ đứng trước cái giếng lâu năm nằm giữa cánh đồng cao lương. Trong
giếng chẳng có chút dấu hiệu gì. Chỉ có sợi dây thừng buộc lưng thợ lặn thả
xuống lòng giếng sâu hút vô tận. Trên bờ giếng, người đàn ông giữ dây thừng
liên tục lau mồ hôi. Bầu không khí nhớp nháp, mùi thân cây cao lương cháy thật
lợm giọng. Sau lưng, có tiếng người làng xì xào với nhau.
“Tôi biết thế nào cũng có ngày xảy ra chuyện mà.”
“Cái giếng kia đáng ra phải cho lấp đi từ lâu rồi mới phải.”
“Ơ, cái giếng nó có làm gì đâu. Nốc rượu cho lắm rồi làm trò mèo nên mới
trượt chân xuống đấy chứ.”
“Nói gì thế, có thằng ngu nào lại đến bên thành giếng cởi quần áo rồi trượt
chân ngã xuống chứ?”
“Ông ta đâu phải loại người dám tự kết liễu đời mình. Mà là bị cái giếng ma
quái kia nó ám thôi. Chắc chắn là nhìn cái giếng thành cái hồ nước, không sai
vào đâu được. Vậy nên mới nhảy vào để tìm thôi.”
Nói gì đi nữa thì mẹ Hyun Soo giờ biết tính làm sao? Đàn con tới bốn đứa
chứ ít ỏi gì.”
Sợi dây thừng vắt trên thành giếng giật giật hai phát. Tiếng xì xầm của mọi
người im bặt. Sương đang tràn vào những luống cao lương. Một cơn gió từ đâu
thổi tới, làm cuộn sóng cả cánh đồng cao lương màu đỏ máu. Mẹ nắm chặt cánh
tay Hyun Soo. Hyun Soo cảm thấy chóng mặt. Cảnh vật trước mắt méo mó vỡ
vụn. Qua những khe nứt vỡ đó, hiện thực trườn vào. Hyun Soo nghe thấy tiếng
người giữ dây bên thành giếng.
“Tìm thấy rồi.”
Đội lặn hai người nổi lên mặt nước. Họ bơi bằng một tay về phía Hyun Soo
đang đứng. Giữa hai người kéo lê rập rờn một mái, tóc đen dài tựa như một đám
rong rêu. Vì đứng gần nên Hyun Soo có thể nhìn thấy cánh tay mảnh dẻ mà hai
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người thợ lặn đang giữ. Rồi cả vai và lưng cũng nổi lên trên mặt nước. Tiếp
theo là mông, rồi chân. Tất cả những cái đó tạo thành hình hài đứa bé gái vừa
được kéo lên trên triền dốc bờ hồ. Con bé ở trần, chỉ còn chiếc quần lót trắng
trên người. Người trong đội lặn mở chiếc túi đựng xác màu đen rồi đặt con bé
vào bên trong. Đầu con bé ngoẹo sang một bên, khuôn mặt mà Hyun Soo vẫn
còn nhớ hướng thẳng về phía anh. Đôi mắt trống rỗng như hai cái lỗ đen nhìn
thẳng vào mắt anh. Đôi môi sưng vù bầm tím thì thầm.
“Bố ơi.”
Hơi thở Hyun Soo như ngừng lại. Cả thế giới như ngừng lại. Cả âm thanh, cả
chuyển động của con người. Trong khoảnh khắc đáng sợ mà mọi vật đều ngừng
lại đó, chỉ có bàn tay trái của anh là co giật như một con cá đang giãy. Ký ức đó,
cái ký ức mà Hyun Soo đã gắng hết sức để quên di, giờ đang lao thẳng về phía
anh như một đoàn tàu hỏa. Hyun Soo từ từ lùi lại phía sau. Anh chớp mắt điên
cuồng. Mắt anh nóng rực như lửa đốt. Đôi mắt con bé như đang đóng dấu bằng
sắt nung đỏ thẳng vào mắt anh, không để cho anh cố tình quên đi một lần nào
nữa, khiến anh không thể nào bỏ qua sự thật, dù là trong phút giây vô thức.
Ngươi đâu có gây tai nạn, Ngươi đã giết người đấy chứ.
“Đúng là con gái tôi.”
Từ đâu vang lên tiếng của Young Je. Câu nói đó kéo Hyun Soo ra khỏi nơi
hành hình bằng sắt nung đỏ đó. Young Je đậy miếng vải trắng lại lên người đứa
trẻ rồi đứng dậy. Mắt Young Je đỏ rực như mặt trời chiều tối. Hai đồng tử đen
thui trống rỗng. Giống hệt đôi mắt của đứa trẻ đã chết kia.
“Anh hút một điếu không, bác sĩ?”
Viên cảnh sát hình sự rút thuốc lá ra mời. Young Je đáp.
“Tôi không hút.”
“À...” Viên cảnh sát ngậm một điếu thuốc rồi ngồi xuống trước mặt Young
Je. Young Je dựa lưng vào thành ghế, nhìn viên cảnh sát đang tìm bật lửa, trạc
ngoại tứ tuần, cả người toát ra vẻ “tuyển thủ”. Tóc cắt ngắn, trán dô, mũi như
cửa cống đập nước, răng cửa chắc khỏe. Trông anh ta còn sung sức hơn cả tay
lính mới đứng sau đưa bật lửa qua vai cho anh ta. Tuyển thủ nhả một làn khói
dài về phía Young Je. Như thể muốn nói giờ chúng ta bắt đầu nào.
Một tiếng sau khi Se Ryung được vớt lên thì cặp tuyển thủ và lính mới xuất
hiện. Cả hai là cảnh sát hình sự thuộc Sở cảnh sát thành phố S, về mở cuộc điều
tra sơ bộ ở đồn cảnh sát Se Ryung. Nhìn cái kiểu chỉ có hai người được điều về
thế này, dường như họ vẫn chưa nhận định được là Se Ryung chết do bị giết hay
do tai nạn. Mặc dù bản thân cái xác đã tự chứng minh việc bị giết rồi.
“Cô bé tại sao lại ra khỏi nhà vào thời gian đó?”
Tuyển thủ lên tiếng.
“Lúc đi báo mất tích, tôi đã nói rồi.”
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“Chúng ta làm lại thêm một lần nữa nhé. Mặc dù không dễ dàng gì, nhưng
anh thử nhớ lại xem, tới cả những chi tiết nhỏ nhất ấy.”
Young Je quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Mặt trời đang lặn. Mất vài tiếng
nữa trời mới tối hẳn.
Tầm 4 giờ chiều, hai người kéo dây của đội lặn đã đến cách mặt trước của
tháp lấy nước khoảng 100 mét. Young Je vừa di chuyển theo người kéo dây,
vừa đưa mắt nhìn Ahn Seung Hwan đang đứng cạnh Đội trưởng bảo vệ. Suýt
chút nữa Young Je đã cứa cổ người đó mà đẩy xuống hồ. Mày xuống đó mà tìm
đi.
Sáng sớm nay, Young Je nhận được một bản fax từ “Supporters”. Mấy gã đó
đến tận bây giờ vẫn chưa tìm được đuôi của Ha Young. Tuy vậy, với vụ việc mà
Young Je mới giao, mấy gã đó lại tỏ ra được việc. Trong một ngày đã gửi được
fax, trong bức fax có cả thông tin về cỡ giày của Ahn Seung Hwan. Có nhiều
chuyện thú vị trong bản fax, nhưng có hai chi tiết lọt vào mắt Young Je.
Con trai của thợ lặn chuyên nghiệp, bắt đầu lặn từ năm 12 tuổi.
Lực lượng SSU1, đã giải ngũ.
Young Je gạch dưới phần đó. Là thợ lặn con nhà nòi, lại xuất thân từ lực
lượng đặc nhiệm...
Mặc dù không biết lặn, nhưng Young Je cũng biết đôi chút về xác người chết
đuối. Chẳng phải y là người dân gốc sinh ra và lớn lên bên bờ sông Se Ryung
sao. Nếu để nguyên như vậy, xác người chết đuối sẽ nổi lên trên mặt nước ba
lần. Lần nổi đầu tiên là từ khoảng ba đến năm ngày. Vậy nên từ sáng sớm,
Young Je đã canh trước lối ra vào số 3 như vậy. Vì hôm nay vừa tròn ba ngày
Se Ryung mất tích. Y đoán điểm nổi lên sẽ là chỗ lưới chặn rác. Y đoán, chỉ cần
không bị buộc đá vào cổ chân, thì con bé sẽ theo dòng nước trôi đến và mắc ở
đó. Chỉ có chiếc áo mắc ở đó, nên xem ra đúng được một nửa. Điều này có
nghĩa là Se Ryung đang ở trần, trôi dạt đâu đó trong hồ”. Young Je đã phán
đoán sự việc trải qua các bước - cưỡng hiếp, sát hại và vứt xác, giây phút đó,
phán đoán này đã được chuyển thành khẳng định.
Sức mạnh của lý trí khiến Young Je không động chạm gì đến Ahn Seung
Hwan. Sợi dây câu cũng không chứng minh điều gì. Kể cả sợi dây câu có được
chứng minh là do tay nghề Seung Hwan làm đi nữa cũng chẳng có gì khác biệt.
Vẫn không thể làm căn cứ chứng minh rằng Seung Hwan đã ở tại nơi đó ngày
đó, giờ đó. Phải chờ đợi. Bây giờ chỉ vừa mới bắt đầu cuộc tìm kiếm cái xác.
Cần phải tóm được bằng chứng xác thực, không chỉ có niềm tin đơn thuần. Cái
cần ở đây là sự tự thú, không phải là suy luận. Sau đó, sẽ nện cho hắn ta một
trận. Tất nhiên, không phải chỉ nện một trận là xong.
Se Ryung đã được vớt lên. Nơi phát hiện cái xác là ở chân đỉnh
Hansoldeung, phần chìm trong nước, nghe nói con bé ở trần, nằm ngửa.
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Cho đến tận khi đó, Young Je vẫn chỉ mải mê phân tích tình huống, chứ
chưa hề nhận thức được bản chất sự việc. Dù cho mang dự cảm về cú chết lần
theo dấu vết của con, nhưng trong y vẫn không tồn tại nhận thức về sự thật rằng
“con gái tôi đã chết”. Phải đến khi đối mặt với Se Ryung, “cái chết” mới đổ ập
vào nhận thức của y. Y cảm giác như vừa bị hất tung lên một cú. Thắt lưng chấn
động, hai vai rung lên răng rắc. Cảm giác ức chế như muốn nghiền nát toàn
thân, nỗi nhục nhã vì con gái mình phải nằm phơi tấm thân trần trước mắt đám
người tụ tập nhìn ngó, cơn giận dữ vì thế giới của bản thân lại có thể bị tàn phá
thế này, cảm giác bất lực vì có làm thế nào cũng không thể cứu vãn được tình
hình, sự tự nhận thức rằng có lẽ mình đã mất khả năng điều khiển bản thân... tất
cả những cảm xúc đó như một cơn cuồng phong rung giật toàn thân Young Je.
Cơn choáng váng đó, suốt bốn mươi hai năm sống trên đời, y chưa bao giờ phải
trải qua dù chỉ một lần.
Young Je nghiến răng, trừng trừng nhìn chiếc túi đựng xác đã được kéo khóa
lại. Ở chân ngọn Hansoldeung phải không... Giờ thì để điều tra nguyên nhân cái
chết, cái xác chắc đang nằm trên bàn mổ tử thi. Và nhân viên pháp y chắc đang
rạch cái xác đó ra. Một cơn chấn động xâm chiếm, Young Je chỉ muốn lôi Se
Ryung xuống rồi tát cho một phát. Bây giờ, mày phải mở mắt ra đi về nhà ngay
lập tức. Về nơi mà bố mày, Oh Young Je, đã định sẵn cho mày.
“Bác sĩ.”
Tuyển thủ cất tiếng gọi. Đôi mắt soi mói đang nhìn Young Je chăm chú.
“Kết quả giám định khi nào thì có?” Young Je hỏi.
“Nhanh thì hai ngày, muộn thì khoảng một tuần. Đến khi đó sẽ có kết luận là
tai nạn hay án mạng.”
Tuyển thủ vẫn nhìn xoáy không rời mắt khỏi Young Je, chỉ động đậy môi
đáp lại như vậy.
“Anh nghĩ là theo chiều hướng nào?”
“Tôi thấy có khả năng là án mạng, bác sĩ nghĩ sao?”
Young Je không đáp. Tuyển thủ hỏi.
“Liệu có khi nào anh biết trước là con bé bị ngã xuống nước? Theo như lời
Đội trưởng đội bảo vệ, anh ta gặp anh ở nơi phát hiện ra chiếc áo.”
“Tôi chỉ đoán là nếu như con bé bị ngã xuống hồ thì sẽ bị mắc ở đó thôi.”
“Sao cứ nhất thiết phải là hồ? Cũng có thể đoán theo hướng khác mà. Giả sử
như bắt cóc chẳng hạn.”
“Không biết anh có con gái không?”
Tay lính mới đang gõ laptop khẽ đưa mắt liếc nhìn. Tuyển thủ hỏi lại.
“Giác quan thứ sáu, có phải ý anh muốn nói vậy?”
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“Đúng thế.”
“Vậy nên anh không đi làm, từ sáng đã đứng canh ở hồ?”
“Đúng vậy.”
Tuyển chủ gật gù.
“Chúng ta quay lại từ đầu nhé. Con gái anh ra khỏi nhà chính xác vào
khoảng mấy giờ?”
“Vào khoảng 9 giờ 40 phút tối.”
“Trước đó con bé đang làm gì?”
“Nó ngủ ở trong phòng.”
“Đang ngủ mà lại bỏ đi khỏi nhà sao?”
“Sau khi tôi đánh thức nó dậy thì nó chạy trốn khỏi nhà.”
“Lý do chạy trốn là gì?”
“Chả là nó ghét bị điều chỉnh.”
“Điều chỉnh? Điều chỉnh cái gì? Nó đang ngủ cơ mà.”
“Tôi đi dự hội thảo ở Seoul về thì thấy nó đang ngủ. Nhà cửa thì bừa bộn.
Vậy nên tôi đánh thức nó dậy.”
“Anh đánh nó rồi đánh thức nó dậy, hay là anh đánh thức nó dậy rồi đánh
nó?”
Young Je khoanh tay, nhìn xuống đầu gối một lúc. Đây là lúc phải nghĩ rồi
hẵng nói.
“Là vế sau. Tôi nhớ có tát nó.”
“Tát thôi mà nó chạy trốn? Trong khi bố nó thì đang canh đằng trước, và
giữa đêm khuya, con bé lại đi vào con đường ven hồ?”
“Con bé đó sợ bị đòn. Tính nó nếu sợ thì sẽ hung hăng lắm. Nó ném cốc thủy
tinh đựng nến cháy vào mặt tôi, rồi nhảy qua cửa sổ. Tôi có ra theo ngay nhưng
không tìm thấy.”
“Con bé là vận động viên điền kinh à?”
“Từ khu biệt thự tới cổng chính chưa tới 50 mét. Chỉ có cổng chính mở.
Đương nhiên là nó sẽ chạy ra hướng đó. Tôi đánh xe chạy một vòng quanh làng,
đến khi quay lại cổng sau không thấy nó. Vậy nên tôi cho rằng nó không ra khỏi
cổng chính, cũng không chạy trốn vào trong làng.”
“Vậy nên anh đi vào trong con đường ven hồ.”
“Chỗ đó đàn ông con trai ban đêm cũng không dám vào. Chỉ là nghĩ biết đâu
đấy nên tôi đi vào đó, chứ không trông mong gì. Đúng ra tôi đi vào để khẳng
định là nó không có ở trong đó, nhưng khi đến khu vực tháp lấy nước, tôi nhìn
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thấy cái gì đó di chuyển. Tôi biết đấy là con bé nên đuổi theo, nhưng nửa chừng
thì bị mất dấu. Tôi chạy đến chỗ đoạn đường bỏ hoang, nhưng không thấy con
bé đâu.”
“Đến đó là anh lập tức quay ra ngay?”
“Trên đường quay ra, tôi có dừng lại đứng trước bến tàu một lần. Phía dưới
cánh cổng bến tàu có một khe hở đủ để một đứa bé bằng Se Ryung chui vào.
Như anh đã biết, xung quanh hồ có hàng rào lưới thép nên ở những chỗ khác
không thể vào được. Tôi vừa chiếu đèn pin vừa thử gọi nó ra. Làm như thể đã
tìm ra nó vậy.”
“Nó có ra không?”
“Nếu ra thì giờ này liệu có tìm thấy xác ở dưới đáy hồ không?”
“Không phải nếu ra thì có khi cũng chết đấy chứ?”
Young Je nhìn thẳng vào tuyển thủ. Nó vừa nói gì thế nhỉ, cái thằng chó này.
“Tôi phán đoán là nó không ở trong con đường ven hồ, và quyết định đợi nó
tự quay về thì sẽ tốt hơn?”
“Vậy nhưng cả đêm nó không về. Thế rồi bác sĩ đã làm thế nào?”
“Tôi đi báo mất tích, và tổ chức đội tìm kiếm đấy thôi.”
Tôi huy động người làng với chó trinh sát lật tung khắp mọi ngóc ngách, từ
khu vườn ươm, trong làng, rừng trăn trên núi Se Ryung, khu chuồng gia súc
trong nông trại, bến tàu, cho đến tận bờ hồ.”
“Anh có tìm được gì không?”
“Không tìm được gì cả.”
“Không tìm được gì cả thì làm thế nào lại liên quan đến linh cảm con bé ngã
xuống hồ, anh có thể giải thích một chút được không?”
“Nếu trên mặt đất không có thì còn chỗ nào khác ngoài dưới nước chứ? Theo
như tôi biết thì con gái tôi không có tài bay trên trời.”
Hai tiếngsau, Young Je ra khỏi đồn cảnh sát. Trên con đường làng Se Ryung
vốn yên tĩnh, đám phóng viên đang tụ tập. Cùng với họ, bóng đêm cũng ập đến.
Young Je rảo bước thật nhanh, đi qua đám người đó, vào khu vườn ươm. Y
muốn được nghỉ ngơi, muốn đi tắm rồi uống một ly rượu mạnh, sau đó về
giường. Y muốn làm nguội bớt cái đầu đang sôi sục vì choáng váng, ổn định lại
trật tự trong suy nghĩ và hành động. Y muốn ít ra cũng đưa đầu óc quay trở lại
trạng thái hoạt động như bình thường.
Chiếc xe Matiz đậu trước nhà số 102. Chiếc xe toàn thân đọng đầy nước,
như thể bị phun bằng vòi hoa sen vậy, và chiếc xe nhỏ đến mức thảm hại. Có
khi là xe của cô vợ có ánh mắt dữ tợn. Lúc đi qua trước đầu xe, Young Je chợt
dừng bước. Trên kính chiếu hậu có treo một bộ xương dạ quang đang cười. Xe
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Matiz và bộ xương cười - bộ đôi này, Young Je đã nhìn thấy ở đâu nhỉ? Đấy là
câu hỏi y đặt ra từ hôm trước. Kể từ sau buổi sáng Chủ nhật mà y gặp thằng
nhóc con vô lễ đó.
Thằng bé không biết xấu hổ, cứ đang nhìn Se Ryung trong hình. Đứng nhìn
bộ dạng đó của nó, Young Je dần dần thấy bực mình. Y không ưa ánh mắt nhìn
Se Ryung chằm chằm như thế. Cảm giác như gặp mấy thằng ất ơ trong xóm hay
trêu ghẹo con gái mình vậy. Thằng bé lạ mặt trạc tuổi Se Ryung, chắc điều này
cũng góp phần vào tâm trạng đó của y. Hay là để tao đá đít cho mày một cái.
Mày tránh xa con gái tao ra.
Vừa lúc đó, chiếc Matiz chạy tới, Young Je nhìn thấy bộ xương đang cười
kia. Y để ý tới chi tiết đó đến mức kỳ dị. Xe Matiz và bộ xương cười. Rõ ràng y
đã nhìn thấy ở đâu rồi. Rất gần đây thôi.
Thằng bé đã gọi tay to con từ trên xe bước xuống là “Bố”. Young Je đâm ra
tò mò. Y muốn biết thằng nhóc kia là ai. Y muốn xem người mà thằng bé gọi là
bố là người như thế nào. Y muốn nhớ ra mình đã nhìn thấy chiếc Matiz và bộ
xương đang cười đó ở đâu. Vậy nên y mới kiếm chuyện với Hyun Soo. Hóa ra
tay đó chỉ được cái to xác. Trước mặt con trai, bị một người lạ hoắc xúc phạm
mà tay đó cũng không biết đường nổi giận. Một kẻ chết nhát, chưa gì đã co rúm
lại, mồ hôi mồ kê ròng ròng lẩy bẩy. Một kẻ bản chất kém cỏi đã ngấm vào tận
xương tủy, chỉ biết khom lưng uốn gối mà sống. Nhưng thằng bé đã trả món nợ
cho người cha như thế. Young Je cảm giác quả bóng mà thằng bé ném tới thực
sự đã tống thẳng vào ngực mình.
Se Ryung đã bao giờ liều mình ủng hộ bố như thế chưa nhỉ? Young Je thôi
không đào bới trí nhớ nữa. Đứng trước ngôi nhà tối đen không một bóng người
thế này, rồi lại còn cố sức tìm căn cứ chứng tỏ con gái thương mình, đây tình
cảnh của y bây giờ sao? Ha Young có biết con gái mình chết rồi không? Vào
một đêm cả thế gian đang xôn xao bàn tán về cái chết của Se Ryung như đêm
nay, chẳng có một cuộc điện thoại nào từ người đàn bà làm mẹ đó cả. Cơn phẫn
nộ chính đáng dâng lên, nhưng rồi một cảm giác hoàn toàn đối nghịch bao phủ
lấy y. Tâm trạng y như bị đè bẹp dưới một cơn sóng lạnh lẽo, tròng trành chao
đảo rồi tan tác khắp nơi.
Young Je ngồi lên bậc thang trước nhà. Y nhìn chằm chằm vào chiếc BMW
của mình đang đậu cạnh chiếc Matiz. Matiz, bộ xương... xe rơ mooc. Chút ký
ức vì quá nhỏ nhặt nên đã trôi qua mất đó, cuối cùng Young Je cũng đã chạm
trán được với nó. Ba chiếc xe rơ mooc chở thép tấm, chiếc xe Matiz phía trước
xe y tránh đường, y vừa bấm còi vừa vượt lên. Trong cửa kính xe tối đen, có
một bộ xương dạ quang đang cười. Đó là con đường gần Trạm dừng chân Se
Ryung. Như vậy, gã to con nhà 101, y gặp lần đầu tiên không phải ở ngoài vườn
ươm, mà là trên đường cao tốc. Lần gặp đầu tiên không phải buổi sáng Chủ nhật
hôm gã to con chuyển nhà đến, mà vào cái đêm Se Ryung chết, đêm thứ Sáu.
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Young Je đứng dậy. Vậy điều đó có nghĩa là gì? Đâu có bao nhiêu xe chạy
qua Trạm dừng chân Se Ryung đâu?
Hôm đó, có hai chiếc xe chạy vào con đường ven hồ. Chiếc xe thứ hai chạy
đến với tốc độ rất nhanh rồi đột nhiên dừng lại, đậu ở đó khoảng 20 phút rồi
biến mất. Trong 20 phút đó, người lái xe đã làm gì?
Đột nhiên, y nghĩ tới hình ảnh Se Ryung hoảng loạn hết lên rồi cố chui ra
ngoài qua khe hở dưới cánh cổng. Áo bị góc cổng giật rách, còn Se Ryung bắn
ra ngoài mặt đường, đúng lúc đó thì chiếc xe lao tới...
Young Je lại đi xuống trục đường chính trong khu vườn ươm. Đây là một
câu hỏi đáng để suy nghĩ. Y đi ra khỏi cổng sau, tới chỗ con đường ven hồ.
Trăng tròn màu vàng đỏ treo trên nền trời tối đen. Triền dốc ven hồ đỏ rực lên
như một cánh đồng trong buổi chiều tà. Từ dưới những lùm dây leo, sương dâng
lên cũng nhuốm sắc đỏ. Trời đêm lảng bảng cũng một màu đỏ ối, Young Je
chầm chậm bước đi trong màn đêm đó. Bước vào thế giới tĩnh mịch, chỉ nghe
tiếng nước chảy và tiếng bước chân mình.
Seung Hwan bước vào bên trong bến tàu. Anh định kéo dây xích và ổ khóa
vào bên trong rồi khóa lại như mọi lần, nhưng rồi lại thôi. Lâu thì cũng 1-2 phút
là xong việc. Đến cuối cầu phao, anh dừng lại nghe ngóng. Có tiếng một con ve
đang kêu rền rĩ.
Seung Hwan quỳ xuống sàn cầu phao, khom lưng đưa tay qườ phía dưới cây
cột cầu. Chẳng túm được gì cả. Ngực anh đột nhiên thắt lại. Anh thử lần tìm
phía dưới những cây cột còn lại. Anh nhớ chính xác vị trí nhưng có thể biết đâu
đấy. Nhưng cũng không thấy. Anh thử thò hẳn tay xuống nước khoắng. Nhưng
vẫn không sờ thấy gì. Anh bật đèn pin rồi chiếu xuống dưới mặt nước. Không
thấy.
Seung Hwan sững sờ ngồi phịch xuống. Trong số những việc xảy ra suốt ba
ngày qua, đây là việc tồi tệ nhất.
Seung Hwan vừa mới nhớ ra sợi dây câu được nửa ngày nay. Ngay cả lúc
theo dõi quá trình tìm kiếm của đội lặn 119 qua CCTV, anh cũng không hề nghĩ
ngợi gì. Anh chỉ quan tâm tới vấn đề tìm thấy Se Ryung khi nào và ở đâu. Xét
theo dòng chảy thì sẽ phải tìm thấy Se Ryung ở gần lưới chắn rác. Nếu đội lặn
đã đến gần tháp lấy nước rồi mà vẫn không tìm thấy xác, thì có nghĩa là cô bé
đã chìm thẳng xuống ngay tại điểm mà Se Ryung gặp cô bé. Nơi đó là ở chân
ngọn Hansoldeung, nơi kết thúc lãnh địa của làng Se Ryung cũ, nơi anh đã bỏ ý
định quay trở lại con đường đã bơi qua, cứ thế nổi thẳng lên mặt nước. Seung
Hwan thất thần mất một lúc. Anh đã quên béng mất cái đêm gặp Se Ryung, đến
tận lúc đó anh mới nhận ra “cái gì đó” mà mình đã bỏ sót là thứ gì. Đó là sợi
dây câu mắc dọc theo con đường làng Se Ryung dưới nước.
Seung Hwan viện một cái cớ nghe có vẻ hợp lý với chủ nhiệm Park, rồi lao
ngay ra hồ. Chạy ra vậy chứ anh cũng chưa biết phải làm gì. Dân làng tất cả
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đang tụ tập ở đó nên sợi dây đó có bị sao không, chuyện đó không cách nào xác
nhận được. Lỡ đội lặn lại lo chuyện bao đồng kéo cả sợi dây đó lên, thì cũng
chẳng cách nào ngăn cản được. Nhưng không thể cứ ngồi yên đó, nên Seung
Hwan dành phải chạy ra.
Đội trưởng mới đang đứng trên triền dốc bờ hồ. Mặt anh ta trắng bệch, mồ
hôi ròng ròng, hai mắt không rời mặt hồ. Seung Hwan chợt nhận ra Đội trưởng
đang trong tình trạng thế nào. Người đàn ông trông e sợ đến mức yếu nhược kia
đang phải dương đầu với một hiểm họa nội tại to lớn ngang ngửa với vóc dáng
của mình. Trong tình trạng như thế, anh ta đã chạm phải ánh mắt của cái xác, và
rõ ràng ngày hôm đó, anh ta đã bị giáng một đòn chí mạng. Trước đây, Seung
Hwan cũng đã từng gặp những người như vậy. Những người bất cần mải xem
cảnh vớt xác mà lơi lỏng bức màn bảo vệ hồn vía của mình. Đó là những trường
hợp người ta thường nói là bị ma nhập.
Seung Hwan muốn đưa tay che mắt Đội trưởng lại. Không thể làm thế được
nên cuối cùng đã xảy ra chuyện. Đội trưởng đã bị cái xác mới vớt lên cướp mất
đôi mắt, và bị quất cho một cú choáng váng đúng như dự đoán. Anh ta rơi vào
trạng thái khủng hoảng thụ động, thực tại biến mất, toàn bộ ý thức chỉ còn tập
trung tại một điểm duy nhất. Khi đó, linh hồn của Đội trưởng chỉ mở ra và
hướng về một mình Se Ryung. Như thể bản thân mình là cha của Se Ryung vậy.
Cái mà Seung Hwan không thể dự tính trước, đó là phản ứng của “bố thật”
Se Ryung. Trong suốt quá trình tìm kiếm, Young Je theo sau người cầm dây,
mắt nhìn chằm chằm xuống hồ nước. Ánh mắt thản nhiên, còn vẻ mặt thì lạnh
băng. Vậy nhưng khi cái xác được vớt lên, thái độ của Young Je lập tức thay
đổi. Trông gần như giống với phản ứng của Đội trưởng. Phản ứng của một
người cha điển hình rơi vào cơn khủng hoảng vì mất đi con gái.
Seung Hwan thấy tò mò. Lạnh lùng và khủng hoảng, bên nào mới là diễn
kịch đây? Nếu như là vế sau, thì Young Je không phải là bác sĩ nha khoa, mà
phải là diễn viên mới đúng. Còn giả sử cơn khủng hoảng đó là thật, tuy không
thể nào hiểu được, nhưng dường như có thể lý giải được. Đó là kiểu tính cách
thương con gái bằng nắm đấm.
Seung Hwan kéo Đội trưởng đang mất hồn kia ra khỏi chỗ đó. Trong lúc đi
lên phòng bảo vệ ở cổng chính, anh cảm thấy hoàn toàn kiệt sức. Cảm giác như
đang vác cả một cái tàu điện hỏng trên vai mà đi. Trong hai ngày qua, đây là lần
thứ hai rồi. Nếu có điều gì an ủi, thì là việc sợi dây câu vẫn chưa bị phát hiện.
Mà thực ra thì, có đội lặn nào đang tối mắt tối mũi vì bị buộc phải lặn tìm kiếm
tới bốn giờ đồng hồ liên tục lại rảnh rang nhàn nhã đi bận tâm tới một sợi dây
câu chứ.
Seung Hwan đợi đến đêm. Anh mặc nguyên đồng phục bảo vệ mà đi. Để
trong trường hợp lỡ gặp ai đang theo dõi, thì có thể tạo ấn tượng là mình đi “vì
công việc”. Cũng vì thế mà anh rời khỏi chỗ làm muộn hơn hai tiếng. Kế hoạch
của anh rất đơn giản. Đi vào bến tàu, giật đứt sợi dây câu. Như vậy là đủ rồi. Vì
www.vuilen.com

132

Tác Giả: Jeong You Jeong

Người Dịch: Kim Ngân

7 NĂM BÓNG TỐI

sợi dây có buộc con chì sẽ nhẹ nhàng chìm xuống đáy hồ. Sợi dây còn bị buộc
vào đủ chỗ dọc theo con đường làng Se Ryung, nên sẽ không tự nổi lên được.
Nhưng không thấy sợi dây đâu cả.
Hay là tự nó tuột ra rồi chìm xuống đáy hồ rồi cũng nên. Hay là trong đội tìm
kiếm trong làng, có một tay nghiện câu cá đã thu mất rồi. Hay là Seung Hwan
đã bỏ nó vào ba lô rồi gửi đi Suwon...
Đủ các kiểu “hay là” xuất hiện trong đầu, nhưng anh đã biết trước câu trả lời
là gì. Sợi dây câu rơi vào tay Oh Young Je rồi. Chắc là đội tìm kiếm phát hiện
ra. Nếu không thì có liên quan tới ánh đèn pin xuất hiện trong đoạn phim CCTV
đêm thứ Bảy chăng? Anh cũng đoán có khả năng Young Je đã bứt đi đoạn dây
câu phía trên, dài khoảng ba mét. Đấy là đoạn dây còn lại sau khi buộc vào cái
cây hai gốc. Seung Hwan tự hỏi không biết Oh Young Je đã tìm hiểu ra vật đó
là gì chưa. Cả tác dụng của sợi dây câu, cả người buộc dây, liệu y đã tìm hiểu ra
cả hai chưa. Giả sử Young Je nhìn thấy cảnh mình đi xuống làng Se Ryung...
Vừa giả định sự “nhìn thấy” đó, Seung Hwan đã thấy hiện ra một kịch bản
khủng khiếp.
Người ta tìm thấy xác của Se Ryung. Xét theo tình hình, cảnh sát sẽ chỉ ra
Young Je là kẻ bị tình nghi số 1. Young Je thừa nhận đã bạo hành đối với Se
Ryung. Sau đó, y sẽ đề xuất khả năng Se Ryung vì bị đòn mà bỏ trốn, trong cơn
trốn chạy thì bị kẻ nào đó bắt lại, cưỡng hiếp, sát hại rồi vứt xác. Y sẽ để cập
đến chuyện trước đây có xích mích với người đàn ông ở nhà bên, rồi sau khi bị
coi là nghi phạm, y bèn đưa ra sợi dây câu làm bằng chứng. Tiếp đó, y cho biết
người đàn ông nhà bên là người thích lặn đêm, vậy nên mới buộc sợi dây câu ở
cầu phao khu bến tàu, đêm hôm đó, người đàn ông kia có mặt ở khu bến tàu, Se
Ryung thì trốn ở khu bến tàu và xảy ra chuyện... Young Je kể đến đó là câu
chuyện hoàn tất.
Seung Hwan muốn đạp đất kêu trời. Đầu óc anh quay cuồng. Anh nghĩ đến
cảnh Young Je để sợi dây câu trước mặt nghiên cứu các tình tiết. Chắc giờ chỉ
còn lại một việc là gọi cho cảnh sát thôi.
Nhấc tấm thân rã rời đứng dậy, Seung Hwan suýt nữa thì hét lên. Oh Young
Je đang đứng ngay sau lưng anh.
“Anh làm gì ở đây vậy?”
Đầu nghiêng qua một bên, hơi lắc lư, Young Je hỏi. Seung Hwan không đáp.
Họng anh nghẹn lại. Mạch máu hai bên thái dương đập thình thịch, toàn thân
như bị sương giá bao phủ. Anh không hét lên đã là một kỳ tích rồi. Nếu mở
cuộc thi làm người khác hết hồn, thì đại diện cho Đại Hàn Dân Quốc đi thi chắc
chắn phải là người đàn ông này.
“Ban đêm anh cũng đi câu à?”
“Tôi đang đi tuần đêm. Theo chỉ thị từ Ban Quản lý.”
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“À. Nhưng mà anh định đi tuần cả ở dưới nước sao?”
Oh Young Je đang chặn trước mặt Seung Hwan.
“Anh lom khom ở đằng kia, rồi thò tay xuống khua khoắng, thế có thấy được
gì không?”
Seung Hwan sửa lại chiếc mũ bảo vệ trên đầu. Giây phút giật mình vừa trôi
qua thì cảm giác xấu hổ và bối rối cùng ập đến. Oh Young Je đã bám đuôi anh.
Để rồi tung ra cái thòng lọng siết chặt không thể nhúc nhích này. Phải như thế
thì mới nên chuyện. Chứ giờ này, tại một nơi như thế này, xác suất chạm trán
ngẫu nhiên được bao nhiều phần trăm chứ.
“Ngày xưa, thời chưa có 119, tức là hồi thế kỷ 20 vừa rồi, có một tộc người
chuyên làm nghề vớt xác người chết đuối.”
Seung Hwan nhìn thẳng vào Oh Young Je và cất tiếng. Oh Young Je đút tay
vào túi quần, thản nhiên đứng nghe.
“Chúng tôi gọi đó là ‘cá sấu’.”
Bố Seung Hwan dạy anh rằng, nếu gặp cướp thì cứ ném ví lại rồi chạy. Đó là
cách thiết thực nhất để tránh gặp phải chuyện không may. Vậy nên chuyện mà
Oh Young Je muốn xác nhận, anh quyết định sẽ quẳng cho hắn luôn.
“Đối với Cá sấu có ba điều cấm kỵ. Thứ nhất, không xuống nước vào đêm
mưa. Thứ hai không xuống nước sau khi uống rượu. Thứ ba, không được động
vào xác chết đứng thẳng.”
“Nghe thú vị nhỉ, xác chết đứng thẳng cơ đấy...”
Ánh trăng chiếu trên trán Oh Young Je đỏ quạch. Đôi mắt đen thui đang
trừng trừng xoáy thẳng vào anh.
“Đấy là điều cấm kỵ đặc biệt của những người làm việc xác chết. Người ta
bảo nếu mờ mắt vì tiền mà động vào xác chết đứng thẳng, thì Cá sấu sẽ không
qua nổi một ngày mà chết. Và sẽ được tìm thấy xác trong trạng thái dang tay với
xác chết. Người ta còn bảo xác chết đứng thẳng là ma nước đang đợi những
người mới đến để trao lại vị trí của mình. Loại xác chết đó chắc chắn mang lại
tai ương cho Cá sấu.”
“Vậy Cá sấu đã làm thế nào?”
“Nói để anh biết, tôi là con trai của một người Cá sấu. Một đêm nọ, tôi đang
xem bóng chày và uống bia ở phòng khách. Lúc hết trận bóng chày thì trời bắt
đầu mưa.”
Seung Hwan bắt đầu đi về phía cổng bến tàu. Young Je cũng không đứng
chắn trước mặt anh nữa. Y cũng không hỏi gì thêm, trông như đang mải suy
nghĩ, xem có hàm ý nào ẩn sau mối quan hệ giữa ba thứ - sợi dây câu, Se Ryung
và Cá sấu. Lúc ra khỏi cây cầu phao, tiếng Young Je làm Seung Hwan đứng lại.
“Để tôi thử hỏi anh một việc.”
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Seung Hwan quay lại, Young Je bước đến đối mặt với anh.
“Đêm hôm đó, không rõ Đội trưởng mới của anh có đến đây không.”
Thật là một câu hỏi nằm ngoài dự tính của Seung Hwan. Và cũng là một câu
hỏi đáng ngờ. Không biết trong đầu con người này đang nghĩ cái gì. Young Je
nói thêm.
“Ví dụ như đến trước để xem nhà...”
“Không có.” Seung Hwan đáp lại.
“Vậy anh ta là người quanh vùng này?”
“Sao anh lại hỏi chuyện đó?”
“Vì tôi có tình cờ gặp anh ta một lần.”
“Anh đi mà hỏi anh ta. Chỉ có bọn khốn mới đi đánh hơi lòng vòng như
vậy.”
Seung Hwan lập tức quay đi rồi ra khỏi bến tàu. Đấy là hành động của người
theo chủ nghĩa thực dụng, đánh một cú rồi tránh ngay ra khỏi tầm bắn. Young
Je không ra theo. Seung Hwan khóa cánh cổng lại từ bên ngoài. Thằng khốn còn
đang ở bên trong ấy, nó muốn chui ra dưới cổng thì chui, muốn trèo tường thì
trèo.
Lúc đến trước tháp lấy nước, Seung Hwan móc túi áo sơ mi, lấy ra cuốn sổ
tay và chiếc bút bi. Trong ánh trăng màu đỏ, anh đứng viết.
Đội trưởng và Oh Young Je có chạm trán nhau ở gần khu này. Nhưng là khi
nào?
Seung Hwan đưa mắt xem lại những dòng ghi nhớ được viết một cách tản
mạn. Dường như cần phải sắp xếp lại mọi thứ theo trình tự rồi. Từ cái lần cuối
cùng nhìn thấy Se Ryung vào chiều hôm thứ Sáu, cho đến tình huống mới đây,
rồi cả những gì đã thấy đã biết, đã nghe, và cả những cảm nhận lẻ tẻ nữa. Trước
hết là để bảo vệ thân mình, tiếp đó là để thấy được bức tranh toàn cảnh của vụ
án này.
“Sao cậu về có một mình?” Vừa bước vào nhà thì Kang Eun Joo hỏi. “Bố
Seo Won đâu?”
Seung Hwan khựng lại ở trước sảnh. Nhìn vẻ mặt của cô ấy, thì việc anh về
một mình giống như một hành động có vấn đề vậy. Mặc dù cô ấy cười nhưng
ánh mắt đang nhìn anh lại chẳng cười chút nào. Seo Won đang đứng sau lưng
Eun Joo. Thằng bé đưa ngón tay lên vành tai làm sừng, rồi chớp một mắt như
đang nháy mắt. Hình như ra hiệu cách đối phó cho Seung Hwan. Rằng mẹ đang
giận đấy, chú liệu mà bao che cho bố đi nhé.
“À vâng, anh ấy có chút việc nên về muộn.”
“Tôi lại cứ tưởng hai người đi cùng nhau. Bố Seo Won không nghe điện
thoại, cậu Seung Hwan cũng không liên lạc được.”
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Seung Hwan vừa bối rối, vừa ngượng nghịu. Anh thấy vừa rồi cảm giác
giống như bị ăn mắng vậy. Mà vừa mới sống cùng nhà với nhau được hai ngày.
Seung Hwan đút tay vào túi quần. Điện thoại anh đang tắt. Đột nhiên anh nhớ ra
trước khi vào đến con đường ven hồ, anh đã tắt điện thoại. Trên một con đường
tối đen như mực, còn gì đáng sợ hơn tiếng chuông điện thoại reo.
Anh mở nguồn, thấy có hai cuộc gọi nhỡ. Cả hai đều là điện thoại ở nhà.
“Ra là tôi tắt điện thoại:”
“Cậu không biết bố Seo Won ở đâu sao?”
Eun Joo không có dấu hiệu tránh ra cho anh vào.
“Mẹ ơi, chắc chú đói bụng rồi.”
Seo Won vừa kéo tay mẹ vừa nói. Eun Joo gạt tay con ra. “Đợi bố về rồi
hẵng ăn chứ.”
Bữa tối hôm trước cũng là cuộc đối thoại này. Seung Hwan coi như đó là ý
bảo mình ra ngoài tìm Hyun Soo về. Theo Seung Hwan thấy, hình như trước khi
chuyển đến, hai vợ chồng đang giận nhau. Chưa thấy hai người nhìn vào mắt
nhau lần nào. Hôm qua Seung Hwan và Seo Won đã phải đi tìm Đội trưởng ở
trên Trạm dừng chân. Hôm nay xem ra muốn được cho ăn cơm thì lại phải đi
tiếp rồi.
“Để tôi đi tìm thử xem sao nhé?”
Seung Hwan vừa hỏi thì Eun Joo quay người, đi về phía nhà bếp.
“Cứ đợi là anh ta về thôi.”
Cách nói chuyện của Eun Joo quả là tài tình. Chẳng cần phải trực tiếp nhờ vả
mà vẫn khiến người khác phải làm theo ý mình, về mặt này cô đúng là một tài
năng. Seung Hwan quay ra mở cửa. Seo Won nhanh nhẹn ra theo.
“Mẹ, con đi theo chú nhé.”
“Đi đâu mà đi hả?”
Eun Joo quay ra, quát lên. Nhưng Seo Won đã chạy vù xuống con đường
phía trước khu biệt thự mất rồi.
Con đường ngách bên Trạm dừng chân còn tối hơn cả con đường ven hồ. Vì
cả đến đường, cả nhà dân đều không có. Phía trên đồi Se Ryung, chỉ thấy đỉnh
chóp của Trạm dừng chân đang tỏa ánh sáng xanh nhạt.
“Hôm nay mẹ cháu giận lắm hả?”
Seung Hwan vừa bật đèn pin vừa hỏi. Seo Won vừa bám chặt lấy anh vừa trả
lời.
“Tại bố lại không giữ lời hứa đấy.”
“Lời hứa gì?”
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“Hứa là không uống rượu nữa ấy ạ. Mẹ bảo là số chai rượu mà bố uống dư
sức xây được một tòa thành.”
Giọng Seo Won ỉu xìu hẳn. Seung Hwan chuyển đề tài.
“Ở trường thế nào? Thích không?”
“Mỗi khối chỉ có một lớp thôi ạ.”
Câu trả lời không nói rõ “thích, không thích”. Đây là thói quen nói chuyện
như thể đã ăn sâu trong người thằng bé.
“Mỗi lớp có mấy bạn?”
“Lớp Năm thì có mười ba bạn ạ.”
“Trường cháu nhỏ nhỉ. Vậy thì sẽ thân nhau đấy.”
“Cũng không phải thế đâu ạ. Bọn trẻ con trong làng với trẻ con trong khu ký
túc không chơi với nhau. Không ăn cơm chung, cũng không nói chuyện với
nhau. Cháu chẳng biết phải chơi với bên nào nữa.”
“Không có bạn nào nói chuyện với cháu sao?”
Seo Won gật đầu.
“Bọn nó gọi cháu là trẻ con bên khu biệt thự.”
Seung Hwan thần người suy nghĩ. Se Ryung cũng bị gọi lè trẻ con bên khu
biệt thự.
“Vậy cả ngày cháu làm gì?”
“Cháu đi xem xung quanh thôi. Trên bảng tin có bức tranh do một bạn tên là
Se Ryung vẽ. Tiêu đề là ‘Hoa bất tử nở rồi’, không hiểu sao cháu thấy vừa sợ
vừa buồn. Bức tranh đó, theo cháu nghĩ, có vẻ rất... nghệ thuật.”
Seung Hwan bất giác mỉm cười.
“Vậy hả? Bức tranh như thế nào?”
“Dưới cửa sổ có một con mèo đang ngồi, nó đang lén đưa mắt liếc nhìn trộm
phía sau mình. Đằng sau là cánh rừng, trăng rằm đang chiếu sáng rừng cây.
Đằng sau một cái cây, chỉ thấy một mái tóc dài bay bay. Giữa mấy cái cây thì
thấy chân cô bé đang chạy huỳnh huỵch. Đôi chân trần đang bước trên nền trời
như thể đang trèo lên một cái thang trong không trung vậy. Cháu nghĩ chắc cô
bé với con mèo đang chơi trò ‘Hoa bất tử nở rồi’ trong khu rừng sau nhà. Mái
tóc dài, đôi chân, bàn chân trần, đấy là hình ảnh cô bé mà con mèo đang lén đưa
mắt liếc nhìn Seo Won im lặng một lát rồi ngước nhìn Seung Hwan.
“Bạn đó... chết rồi phải không ạ?”
Giọng thằng bé thì thầm như đang nói điều gì bí mật. Trên đôi má bầu bĩnh
đang nổi da gà.
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“Thực ra, cháu đã nhìn thấy bạn ấy đấy.”
Seung Hwan sững người. Anh nhớ là đâu có thấy Seo Won ở bờ hồ.
“Bọn trẻ trong làng thấy đội cứu hộ 119 ra bờ hồ, liền rủ nhau đi xem, nên
cháu cũng đi theo. Ngày xưa cháu cũng đã từng được chú ở bên 119 cứu mà.
Nhưng hôm nay là lần đầu tiên cháu thấy các chú thợ lặn. Cũng là lần đầu tiên
cháu thấy người ta lặn.”
“Cháu xem hết đến tận lúc cuối à?”
Seo Won gật đầu, khuôn mặt tối lại.
“Cháu nhìn qua khe hở giữa đám đông, thì thấy bố với chú. Vậy nên cháu
định lại chỗ chú, nhưng đúng lúc đó thì bạn ấy được vớt từ hồ lên.”
Seung Hwan thấy trán mình lạnh toát. Giống như lúc nhìn vào mắt Se Ryung
dưới đáy hồ.
“Cháu cũng không biết lại là bạn ấy. Mặt bạn ấy trông sợ quá, cháu thấy như
mình sắp nôn. Vậy nên cháu định về nhà, nhưng chân cháu không sao nhúc
nhích được. Lúc đó, có chú nào sau lưng cháu che mắt cháu lại. Chú ấy bảo
đừng cử động, cứ đứng im. Sau khi bạn ấy được đưa lên xe 119 đi rồi, chú ấy bỏ
tay ra, rồi bảo đứa trẻ bị chết chính là bạn ấy.”
Seung Hwan ngước nhìn lên đỉnh chóp của Trạm dừng chân. Trong lòng anh
rối bời.
“Hình như con mèo không biết bạn nó bị chết. Nó vẫn đợi dưới cửa sổ phòng
bạn ấy.”
“Cháu thấy Earnie rồi à?”
“Tên nó là Earnie ạ? Sao chú biết?”
“Chú đã từng nghe thấy Se Ryung gọi nó. Nhưng sao cháu biết đấy là phòng
Se Ryung?”
“Lúc nãy, khoảng 6 giờ, cháu nghe thấy tiếng mèo kêu. Cháu nhìn ra thì hóa
ra là nó. Cháu nhận ra ngay. Trông nó giống y như trong tranh. Cháu thử kêu
meo meo, nó liền đập đuôi bịch bịch xuống đất, nhìn cháu chằm chằm. Vậy nên
cháu lén mẹ lấy hộp cá ngừ rồi đem qua đó. Lần đầu tiên cháu thấy con mèo
như thế. Cháu đến gần, nó cũng không chạy, cá cháu cho nó cũng ăn hết. Ở chỗ
cháu sống hồi xưa, cứ đến gần bọn mèo là chúng nó chạy biến. Trong lúc con
mèo Arnie Earnie gì kia đang ăn, thì cháu nhìn vào trong phòng. Cửa sổ đang
mở hé hé, cháu ghé một mắt vào nhìn thì thấy bức ảnh bạn ấy. Bức ảnh như trên
tờ thông báo tìm người ấy ạ.” Bức ảnh được treo trên tường như một khung
tranh. Vậy nên cháu biết là phòng bạn ấy. Cháu định không nhìn nữa, nhưng
không sao ngưng được. Bạn ấy như thể đang nói gì với cháu vậy...”
“Chắc cháu sợ lắm nhỉ.”
Seo Won lắc đầu.
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“Cháu nghĩ biết đâu đứa trẻ đã chết lại là người khác.”
Hai người đã đến trước Trạm dừng chân tự bao giờ. Seung Hwan dắt Seo
Won ra phía Đài quan sát, vừa đi vừa hỏi.
“Sao cháu lại nghĩ thế?”
“Vì bạn ở trong ảnh ấy...”
Seo Won lưỡng lự một lúc rồi nói tiếp.
“... Bạn ấy thật đẹp. Như thể một thứ nhất định còn sống vậy.”
Ngọn đèn đường chiếu xuống khuôn mặt Seo Won. Hai má cậu bé đang ửng
lên.
Đội trưởng đang chân trần đứng trên chỗ cao nhất của Đài quan sát. Trong tư
thế nguy hiểm đó, anh ta tì bụng vào lan can, bất động, nhìn trừng trừng xuống
bóng tối dưới chân. Seung Hwan dừng bước. Nếu là ban ngày, có vẻ như anh ta
đang nhìn xuống hồ Se Ryung. Còn bây giờ thì sương đêm đã dâng lên đến tận
đỉnh núi rồi. Seung Hwan thấy thắc mắc. Anh ta đang nhìn gì ở đó mà chằm
chằm như vậy, giày anh ta vất ở đâu rồi? Seo Won gọi Đội trưởng.
“Bố ơi.”
Hai vai Đội trưởng rung bắn lên như thể giật mình. Một lát sau, anh ta mới
từ từ quay lại nhìn phía sau. Mặt anh ta trắng bệch. Đôi mắt trợn lên, hướng về
phía Seo Won. Nhưng đấy không phải là đôi mắt đang nhìn Seo Won. Đấy là
đôi mắt khi nhìn thấy cái xác của Se Ryung lúc ở bên bờ hồ. Đấy là đôi mắt
đang nhìn thấy ảo ảnh. Cái nhìn thật nguy hiểm. Đội trưởng đã hoàn toàn rơi
vào trạng thái không còn phòng bị được gì.
Eun Joo mua táo ở xe bán dạo trên dường. Táo mới hái từ vườn quả về, một
túi mười quả là 3 ngàn won. Giá này ở Seoul có tưởng tượng cũng không dám.
Cô trả tiền rồi quay đi, cơn bực mình vừa rước phải ở phòng quản lý Trạm dừng
chân, giờ đã trôi khỏi họng. Và cô cũng thấy đói nữa.
Eun Joo đi lên Đài quan sát. Cô để túi táo lên trên bàn dưới cái dù, rồi ngồi
xuống. Cô chọn một quả táo chín đỏ, hấp dẫn, rồi lấy vạt áo lau sạch. Con ranh
đó dám gọi ai là “bà cô” chứ. Cái đồ mắt dạy...
Cô há miệng đến muốn rơi cả hàm, cắn một phát hết nửa quả táo. Nhằm
đúng lúc đó thì điện thoại trong túi lại bắt đầu đổ chuông. Là Young Joo. Miếng
táo trong miệng đột nhiên thành ra một đống khó xử. Nuốt vào thì to quá, nhổ ra
thì tiếc. Eun Joo vừa nhai vừa bấm nút nghe. Rõ ràng đã cố nói “Chị đây” rồi
mà chỉ phát tiếng gì như người đau răng đang rên. Ở đầu dây bên kia, Young
Joo hỏi.
“Rốt cuộc chị nói cái gì thế?”
Eun Joo thấy thật bất công. Mắt cũng hai cái, tai cũng hai cái, lỗ mũi cũng
hai, vậy mà sao lại chỉ có một cái miệng. Giả sử có riêng một cái miệng để nói,
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riêng một cái miệng để ăn, như vậy có phải tốt bao nhiêu không. Có một cái
miệng đầy răng sư tử nữa để dành thì càng tốt. Cô sẽ cắn nát ngực con ranh ở
phòng quản lý Trạm dừng chân cho xem.
“Xung quanh sao ồn thế? Đang ở ngoài à?”
Young Joo hỏi. Eun Joo mải mốt nhai nuốt rồi trả lời.
“Đang ở Đài quan sát bên Trạm dừng chân.”
“Sao lại lên đó? Hôm trước còn chửi như tát nước, bảo đấy là trại tập trung
của mấy con sâu rượu cơ mà.”
Có lý do cả đấy. Dọn dẹp đồ đạc thì hôm thứ Hai là xong hết rồi. Kim chi
với mấy món phụ thì từ trước khi chuyển đến đã làm đủ ăn, quét dọn lau chùi
trong nhà cũng chẳng tốn mấy thời gian. Sáng thứ Ba, cô đến ngôi trường Seo
Won mới theo học. Nhân tiện đến thì cô tìm hiểu luôn tình hình chỗ làm ở căng
tin. Đầy kín người rồi. Có hai phụ nữ là dân ở đây làm giúp việc định kỳ cho
người nấu bếp. Vậy nên Eun Joo mới ngồi viết đơn xin việc. Trong tờ rao vặt cô
nhặt được ở chỗ thùng đựng đồ tái chế, có một chỗ có thể gửi đơn được. Đấy là
vị trí thu ngân ở nhà hàng bên Trạm dừng chân. Làm ba ca, lương thì ba cọc ba
đồng, nhưng được cái ở gần nhà. Những chỗ làm lương cao đa số đều ở trên
thành phố S.
Sáng nay, Eun Joo cầm đơn xin việc đến Phòng quản lý Trạm dừng chân. Có
một nhân viên nữ đang ngồi đó. Vẻ mặt như con cáo, mặc áo len đan màu đỏ,
bộ ngực đồ sộ y như quả bóng bowling.
“Xin cứ để ở đó.”
Ý cô ta là để đơn ở đó rồi đứng đó đợi, hay là để đó rồi đi về. Eun Joo thấy
bối rối. Bóng bowling lại ngồi trát phấn lên cái mặt cáo, chẳng buồn nhìn đến
Eun Joo. Đợi một lúc, Eun Joo lên tiếng.
“Này cô. Lúc nộp đơn thường có giấy biên nhận hay...”
Bóng bowling đóng nắp hộp phấn lại, ngẩng đầu lên.
“Bà cô cứ để đó rồi đi đi.”
Eun Joo nghe thấy tiếng đỉnh đầu mình phụt khói. “Bà cô” ấy à? Cái từ “bà
cô” mà Eun Joo biết, đấy là cách gọi pha trộn giữa sự khinh miệt ngấm ngầm
dành cho phụ nữ đã có gia đình, sự ghét bỏ bất công đối với thứ sinh vật sống
khỏe sống dai, và cả sự vô lễ giả danh thân mật của bọn trẻ. Từ “bà cô”, theo
như từ điển quốc ngữ, là cách gọi hạ thấp đối với người phụ nữ ngang hàng với
bố mẹ mình. Eun Joo không nghĩ mình còn trẻ đến mức có thể mặc đồng phục
đi học được, nhưng cô cũng không nghĩ mình lại già đến mức trông như mẹ của
cái thứ Bóng bowling đầu rỗng tuếch này. Cô cũng không sao tìm ra lý do vì
sao Bóng bowling lại coi thường mình như vậy. Cô đâu phải ăn mày đến xin
tiền. Cô là người tìm việc đến nộp đơn, là người của tầng lớp trung lưu, có “nhà
riêng” ở Ilsan, và cả ngoại hình lẫn tính cách đều vẫn còn trẻ trung xuân sắc.
Eun Joo cầm lại tờ đơn rồi tự giới thiệu mình với Bóng bowling.
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“Nhìn đây này, cái cô ngực to kia. Tôi là Kang Eun Joo, không phải là ‘bà
cô’ đâu nhé.”
Young Joo cười phá lên. Eun Joo hỏi “Trông chị giống bà cô lắm sao?”,
Young Joo không trả lời. Thay vào đó, cô muốn biết tình hình chiến sự của hai
vợ chồng chị mình hơn.
“Chị vẫn đang chiến tranh lạnh với anh rể à?”
“Thì vẫn cứ thế thôi.”
“Anh rể không xin lỗi à?”
“Chắc là điên rồi.”
“Theo em nghĩ thì chắc anh ấy sợ nên không dám thôi. Chị thử mở lời trước
một lần xem.”
“Này này, anh ta là cái thứ tồi tệ nhất quả đất, nốc rượu cho lắm rồi đi qua
đêm, về đến nhà thì đánh vợ. Anh ta có quỳ gối bò dưới chân chị còn chưa chắc
đã bỏ qua hay không, làm gì có chuyện...”
“Phạm tội lần đầu mà. Với lại cũng chỉ là một phát tát thôi mà.”
Dù chỉ là một phát tát đi nữa thì cũng phải tùy từng cái tát chứ. Một phát tát
của anh ta khiến Eon Joo bay thẳng từ ngoài sảnh vào phòng khách. Vậy nếu hai
phát thì chắc bay luôn xuống suối vàng. Nếu bỏ qua thì có khác gì nói “có chết
cũng chả sao”. Eun Joo nghĩ cái vụ “một phát” này tất cả đều là lỗi tại mình.
Anh ta cứ năn nỉ là cô lại tha lỗi, biết là anh ta sẽ không giữ lời hứa vậy mà lần
nào cũng tin, vậy nên mới làm thói tật của anh ta ngày càng tệ hại hơn. Giờ cô
chỉ đang đợi đến lúc thôi. Chỉ cần chồng cô giơ tay đầu hàng rồi tiến đến, chỉ
cần anh ta nói “Chúng ta nói chuyện chút đi thì nhân cơ hội đó, cô sẽ chỉnh đốn
lại tất cả mọi chuyện. Từ chuyện ngày nào anh ta cũng nốc rượu bí tỉ, chuyện
gần đây anh ta lại hút thuốc trở lại, tới chuyện hành vi vô trách nhiệm, rồi cả cái
thói không chịu nghe điện thoại... tất cả những thứ đó, cô định sẽ lôi hết ra làm
“một phát” cho dứt điểm.
“Nói thật, chị cũng chắng đúng hoàn toàn. Việc có thể giải quyết qua điện
thoại, sao chị cứ nhất định bắt anh ấy phải chạy đi chạy lại như thế? Với lại, cứ
dội bom điện thoại tới chỗ nhậu như thế, đàn ông họ chúa ghét. Làm thế chỉ có
biến chồng mình thành thằng ngốc thôi.”
Eun Joo cảm giác cơn tức giận vì Bóng bowling giờ lại đang quay lại. Young
Joo vốn lúc nào cũng đã thế này. Toàn gạt chuyện làm rõ đứng sai sang một bên
rồi đứng về phía anh rể mình. Young Joo hợp với anh rể - vốn cùng tuổi với
mình - hơn là với chị mình. Đối thoại, tính cách, suy nghĩ, tất cả mọi mặt đều cứ
gọi là “hợp rơ”. Vậy nên cơn giận giờ đang quay lại không đơn thuần chỉ bắt
nguồn từ việcYoung Joo đứng về phía anh rể mình.
Eun Joo gặp Hyun Soo là vào mùa hè năm cô 28 tuổi. Người làm mối không
phải ai khác, chính là Young Joo. Tất nhiên, từ đầu Young Joo không có ý định
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như thế. Lúc đó, Young Joo mới trở thành cô giáo tiếng Anh, những lời đề nghị
hẹn hò thì có cả một danh sách dài, còn lịch xem mặt thì dồn dập. Young Joo
đang ở cái tuổi bừng nở như hoa, lại xinh xắn, chưa kể lại có một công việc đắt
giá hơn cả hoa, thì làm sao lại không như thế được. Trong khi đó người ngay cả
cuối tuần cũng rỗi dài ra là Eun Joo thì chỉ còn biết ngưỡng mộ khả năng quản
lý thời gian biểu của Young Joo. Vào dịp nghỉ hè, Young Joo đi du lịch ở đảo
Jeju ba ngày hai đêm với một “thằng” chả biết ở đâu ra. Hôm đó là thứ Hai, Eun
Joo cũng được nghỉ hè, đang nằm bò ra trước quạt máy. Khoảng giờ ăn trưa,
đang đắn đo không biết nên nấu mì gói hay nấu sủi cảo ăn thì có điện thoại của
Young Joo. Con bé nói đang ở sân bay Jeun Joou. Lên đến máy bay rồi nhớ tối
nay có cuộc hẹn xem mặt. Mà chiếc Boeing 747 thì không thể quay lại theo ý
mình, cứ thế bay một mạch đến nơi rồi, vậy nên nhờ chị giải quyết sự việc giúp.
Con bé bảo đấy là cầu thủ bóng chày nhà nghề. Anh ta vừa giải ngũ, là lính mới
trong làng bóng chày nên còn ở nhóm dưới, nhưng sẽ lên nhóm trên sớm thôi,
mặc dù hiện giờ chưa có gì trong tay, nhưng nghe nói tương lai rất có “triển
vọng”. Mặc dù mù tịt về bóng chày, Eun Joo cũng hiểu “triển vọng” là thế nào.
Nghĩa là phải tưới nước, bón phân rồi chăm sóc, thì mới thành cây được.
Anh ta lại còn kém cô ba tuổi.
“Vậy là em bảo chị đi gặp trẻ con à?”
“Chị, dạo này trai trẻ đang là mốt đấy. Người ta là cầu thủ bóng chày chuyên
nghiệp đấy. Chị không thấy hiếu kỳ hay sao?”
Hiếu kỳ chứ. Eun Joo cũng thắc mắc không biết cầu thủ bóng chày nhà nghề
là giống loài như thế nào. Anh ta xuất thân từ trường Đại học có tiếng, đó cũng
là một điểm hấp dẫn. Dù cho được đặc cách vào vì thành tích thể thao, nhưng
dẫu vậy đi nữa, chẳng phải cái bằng tốt nghiệp vẫn giống y như người khác sao.
Buổi tối, Eun Joo ngồi ở quán cà phê trong khách sạn dưới chân núi
Mudeung. Cô định nếu có ai đến tìm cô Kang Eun Joo thì sẽ chỉ duyên dáng giơ
tay lên ra hiệu. Vậy nhưng khi “ai đó” xuất hiện, cô lại quên mắt cái động tác
đơn giản này. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, cô chưa từng thấy người đàn ông
nào cao đến vậy. Cảm tưởng như cả cây cột của quán cà phê đang sải bước tiến
về phía cô vậy.
“Xin lỗi... Cô là Kang Young Joo phải không ạ?”
Người đó lại gần rồi hỏi. Nhìn gần mới thấy khổ người anh ta thật khủng
khiếp. Mới nhìn thoáng qua thì thấy có vẻ mảnh dẻ, đấy là do chiều cao toàn
thân của anh ta. Bắp chân dài bằng cả chân cô, đùi thì trông to hơn cả eo của
Eun Joo. Anh ta đi tập xong rồi đến hay sao mà chiếc quần thể thao lấm đầy bụi.
Dưới chiếc mũ màu đen, hai bên má ròng ròng mồ hôi. Trên vai anh ta đeo
chiếc ba lô mà Eun Joo ngồi vào cũng vừa. Cô đứng dậy. Anh ta nói cái câu mà
tất cả mọi người đều nói, với một thái độ thật khiêm nhường.
“Rất vui được gặp cô.”
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Tựa như chào thầy cô giáo, anh ta bỏ mũ ra rồi cúi đầu. Anh ta cắt tóc đầu
đinh, khuôn mặt trông trẻ như học sinh cấp ba. Thấy Eun Joo cứ nhìn mình
chằm chằm lộ liễu quá, anh ta đội mũ lại rồi cười ngượng nghịu. Người đàn ông
có nụ cười như cậu bé. Với một người to lớn như vậy thì xem ra anh ta có vẻ
hơi nhạy cảm. Vóc dáng như vậy, cùng với vẻ mặt hiền lành chẳng ăn nhập chút
nào đó thật ấn tượng. Ngồi xuống ghế rồi, Eun Joo định hỏi “Rốt cuộc là anh
nặng bao nhiêu cân vậy?”, nhưng rồi vội sửa lời thành câu hỏi.
“Trọng lượng của anh là bao nhiêu thế ạ?”
Anh ta lại cười ngượng nghịu.
“Không phải là ba chữ số đấy chứ ạ?”
Anh ta đáp lại với giọng không mấy chắc chắn.
“À vâng. Chuyện đó... cho đến hồi học cấp Ba thì...”
Eun Joo thấy tò mò. Liệu hổ với mèo thì có thể lên giường với nhau không?
Nếu mà ngủ với người đàn ông này, con mèo chắc thành ra một tấm thảm hoa
văn quá.
“Tôi là Kang Eun Joo.”
Hyun Soo hơi đẩy vành mũ lưới trai lên. Vẻ mặt đầy ngờ vực. Eun Joo khẽ
hắng giọng một cái. Chẳng hiểu sao cổ họng cô cứng lại, nói chẳng ra đầu ra
đuôi gì.
“Tôi là chị của Young Joo. Con bé ấy... chiếc Boeing 747 thì nó chẳng thể
nào dừng lại được... Tôi thì cũng vô cùng bận rộn... nhưng tôi vẫn đến thay nó.”
Hyun Soo chỉ phản ứng bằng câu “À, vâng” rồi thôi. Anh ta không hỏi về
Young Joo, cũng chẳng hỏi về Eun Joo. Eun Joo hỏi câu nào thì anh ta trả lời
câu đấy, hoặc là “Vâng”, hoặc là “Không ạ”, bầu không khí cứ thế tiếp diễn.
Phải chăng người xuất hiện lại là một phụ nữ đáng tuổi chị mình nên anh ta mất
hứng, Eun Joo nghĩ vậy nên thử theo dõi sắc mặt anh, nhưng hình như không
phải vậy. Mấy lần cô bắt gặp ánh mắt anh lén nhìn cô dưới vành mũ. Lần nào
chạm phải ánh mắt cô, anh cũng đỏ mặt rồi cười. Phải đến lúc chia tay, cô mới
nghe Hyun Soo nói được một câu trọn vẹn.
“Chuyện là, ngày mai tôi có trận đấu lúc 1 giờ.”
Nghe giọng điệu dường như muốn mời cô tới xem. “Ngày mai” là ngày nghỉ
thứ hai. Không đi sân bóng chày thì còn biết đi đâu. Sân bóng chày có trận đấu
của đội dự bị thì cũng buồn như phố đêm khi các cửa hiệu đều đã đóng cửa vậy.
Khán đài thì vắng tanh, dưới cái nắng như thiêu như đốt, các cầu thủ chơi một
trận đấu không có khán giả, không có tiếng hò reo và cũng không có lửa. Một
mình Eun Joo ngồi trên khán đài không có mái che. Chẳng thể nào nhìn thấy
mặt Hyun Soo. Khoảng cách thì xa, mà anh lại còn đeo mặt nạ của cầu thủ bắt
bóng. Không biết luật chơi thì bóng chày thật chán, thật tẻ nhạt, nhưng Eun Joo
vẫn ngồi trên ghế đến tận phút cuối. Vừa ngồi dưới ánh nắng chói chang vừa gà
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gật như con gà mái ăn no. Nếu như không có quả bóng từ đâu bay tới, rơi dưới
chân Eun Joo thì có khi cô đã ngủ gục mất rồi. Cô giật nảy mình, mở choàng
mắt thì thấy cầu thủ mang số 25 đang vừa nhìn về phía sân ngoài vừa chạy
quanh chốt 2. Dù khoảng cách khá xa nhưng Eun Joo vẫn có thể nhận ra đấy là
Hyun Soo. Anh giơ tay vẫy về phía cô rồi vượt qua chốt 3 với tốc độ kinh hồn.
Dưới mỗi bước chạy của anh, mặt đất khô cong dưới ánh nắng gay gắt lại như
thể nứt toác ra. Phải đến khi Hyun Soo về đích rồi, Eun Joo mới nhận ra quả
bóng rơi dưới chân mình là quả bóng gì. Đấy là quả home-run kết trận, quả
bóng đã kết thúc trận đấu này. Cô nhặt quả bóng lên.
Sau khi hết trận đấu, Hyun Soo lại chỗ khán đài ngoài trời.
“Cô đưa quả bóng đây.”
Hyun Soo chẳng chào hỏi rằng cô đã đến rồi đấy à, mà đột nhiên nói vậy.
Eun Joo đờ người ra, đưa lại cho anh quả bóng. Hyun Soo lôi chiếc bút trong túi
quần ra. Trong nháy mắt, anh ta đã đưa lại quả bóng cho cô.
“Giờ tôi phải lên xe của đội đây.”
Eun Joo không kịp hỏi lại anh nói gì cơ. Vừa ngẩng đầu lên thì Hyun Soo đã
phi thân ra chỗ lối ra rồi. Trên quả bóng có viết dòng chữ như sau:
“ I believe in the church of baseball. 8/1992. Choi Hyun Soo.”
Hai ngày sau đó, Hyun Soo không có liên lạc gì cả. Young Joo vừa về là Eun
Joo cho xem ngay quả bóng có ký tên. Tất nhiên là những thứ như “I”,
“believe”, “church”, “baseball” thì Eun Joo biết. Nhưng cô lại không biết mấy
từ đó ghép lại nghĩa là gì. Young Joo đáp lại cô thế này.
“Chị. Anh chàng này là Tim Robbins2 hả, hay là Kevin Costner3?”
Câu hỏi này còn khó hơn cả cái câu tiếng Anh vừa rồi.
“Ý em là chị thấy tình hình thế nào. Định chọn bên nào hả?”
Câu hỏi này cũng chịu không thể trả lời được. Eun Joo chẳng nhớ Kevin
Costner là ai. Tim Robbins là diễn viên trông mặt mũi thế nào, cô cũng chẳng
biết. Cô cũng không hiểu sao Young Joo lại hỏi như thế. Young Joo nhìn Eun
Joo đầy vẻ lạ lẫm.
“Chị thì xem ra không phải Susan Sarandon4 rồi. Nhất là bộ ngực bằng quả
mận thế kia.”
Ừ đấy, ngực mày thì to rồi. Eun Joo cố nhịn cái điều muốn nói, chỉ nói
những gì cần nói.
“Em không nói cho dễ hiểu một chút được à?”
“Thực ra ấy, cái chữ ký của anh ta, dịch từng chữ thì là ‘Tôi tin vào thánh
đường bóng chày’. Nhưng cái này nếu chỉ xem đơn thuần theo câu chữ thì
không được. Đấy là câu nói của nhân vật nữ chính trong bộ phim Người thứ
mười chín5.
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“Phim về bóng chày. Susan Sarandon vào vai một cô giáo Văn học Anh,
nhưng sở thích lại là...”
Eun Joo dần dần thấy bất an.
“Sở thích là gì?”
“Là huấn luyện các cầu thủ lính mới ở trên giường.”
“Vậy ý nói cô lên giường với tôi một lần đi, phải không?”
Thấy Eun Joo tròn mắt nhìn, Young Joo cười phá lên.
“Không, không, không thể kết luận thế được. Vì có khi anh ta chỉ thích câu
nói đó thôi, không liên quan gì đến ngữ cảnh cả. Nhân vật nữ đó đã thử qua đủ
loại tôn giáo, đủ loại đàn ông, nhưng rồi chỉ tin ở bóng chày, cô ta thích bóng
chày vì nó không áp đặt ý thức về tội lỗi, thích vì nó không bao giờ tẻ nhạt, tóm
lại là như vậy. Cô ta hai tay cầm hai cái bánh mà so đo, hai cái bánh đấy là
Kevin Costner với Tim Robbins. Vậy nên em mới hỏi là sẽ chọn bên nào.”
“Làm sao mà biết được, bánh nào chị cũng thấy ý bảo là chúng ta ngủ với
nhau đi.”
“Đã bảo không nhất thiết là như vậy rồi cơ mà. Nếu chị để ý đến anh ta rồi,
thì thử hôm nào dẫn em theo. Em sẽ đánh giá tình hình cho.”
Eun Joo nhìn vẻ mặt của Young Joo. Một bên là giảng viên Văn học Anh
huấn luyện cầu thủ mới vào nghề ở trên giường, một bên là cô giáo tiếng Anh
mỗi tuần đổi bạn trai một lần. Cô cố tìm ra điểm khác giữa hai người này. Mất
tới ba mươi phút nghiền ngẫm mà cũng chẳng tìm ra đáp án.
Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, Eun Joo nhận được liên lạc của Hyun Soo. Anh
bảo chiều nay sẽ di chuyển xuống Busan, hỏi không biết trước khi đi, có thể gặp
cô một lát được không. Young Joo đứng bên cạnh nghe thấy, bèn bám theo đến
tận hiện trường.
“Là Tim Robbins rồi.”
Young Joo nhìn Hyun Soo rồi thì thầm với Eun Joo. Hyun Soo vừa đi vào
nhà vệ sinh là Eun Joo hỏi.
“Tim Robbins trông thế nào?”
Young Joo nói cô đọng trong ba ý. Cao 1m96, nụ cười như trẻ con, là một
chàng khờ đáng yêu. Cô nói thêm, mặc dù mới chỉ là lính mới vào nghề, nhưng
Tim được dự báo là gương mặt đáng chú ý, có tiềm năng vượt qua Kevin
Costner.
Hyun Soo quay lại và ngồi xuống ghế. Eun Joo nhìn kỹ Hyun Soo từng ly
từng tí. Mặc cho Hyun Soo có cảm thấy ngượng nghịu hay không, mặc cho bầu
không khì có trở nên gượng gạo hay không. Nếu chỉ dựa trên những gì Young
Joo nói thì có vẻ cũng giống. Còn nhìn quả bóng ký tặng kia thì lại có vẻ như
một thằng ất ơ chẳng ra gì đang đeo mặt nạ thiếu niên.
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Young Joo là người phá vỡ bầu không khí ngượng nghịu lúc đó. Cô cười tít
cả mắt, rồi bắt đầu cất giọng nói như hát.
“Tôi tin vào linh hồn, và cũng tin vào thằng nhỏ của đàn ông, vào cái mông
của phụ nữ, vào cú ném hanging curveball6, vào bản tính mạnh mẽ, vào rượu
schotch ngon, tin rằng các tiểu thuyết của Susan Sontag7 là một mớ phóng túng
được đánh giá quá cao, tin rằng Oswald8 phạm tội một mình, tôi tin cần phải sửa
lại hiến pháp để đưa cỏ nhân tạo và cầu thủ đánh bóng chỉ định ra ngoài vòng
pháp luật. Tôi tin vào vị trí đánh bóng tối ưu, vào thể loại phim khiêu dâm nhẹ
nhàng...”
Eun Joo thấy mặt mình đang đỏ bừng lên. Con bé điên rồi hay sao. Con này
nó hết chỗ bôi gio trát trấu nên trát lên mặt chị nó phải không, đã thế lại còn
trước mặt Tim Robbins. Phản ứng của Hyun Soo thì lại khác. Vẻ căng thẳng
vốn bao trùm khuôn mặt giờ biến mất, anh mỉm cười lẽ phép như một cậu thiếu
niên.
Từ đôi môi tròn trịa của anh ta, cất lên những lời không thể tưởng tượng
được.
“... Tôi tin rằng quà Giáng Sinh thì không mở vào đêm Giáng Sinh, mà phải
mở vào sáng hôm sau, và tôi tin vào một nụ hôn có thể kéo dài tới ba ngày liền,
một nụ hôn thật dài, thật chậm, thật sâu, thật dịu dàng, thật ẩm ướt.”
Young Joo đưa một tay lên má, làm bộ như sắp xỉu.
“Oh my...”
Đến lúc đó Eun Joo mới hiểu ra. Hai người họ đang cùng xướng lại lời thoại
trong phim. Cô cố gắng mỉm cười nhưng rốt cuộc cười không ra cười. Cô làm gì
đủ tài năng xoay chuyển tình hình. Cuộc đối thoại có thể xoay quanh hai người.
Từ phim ảnh, bóng chày, cho tới luận bàn về cầu thủ bắt bóng. Theo như cách
hiểu của Eun Joo, cầu thủ bắt bóng là “chân chạy vặt” chuyên bắt bóng cho các
cầu thủ đánh bóng. Còn theo cách hiểu của Young Joo, cầu thủ bắt bóng là
người như thế này.
Đó là đích ngắm sắt đá của các cầu thủ đánh bóng. Là người không được
phép tránh quả bóng nào. Là người có đôi mắt của thần để đọc được thế trận, có
sự ngoan cường của Rambo và có bộ ngực lớn chứa được cả dã thú bên trong.
Là người có thể nhớ được ở vị trí đánh bóng vừa rồi ghi điểm nhờ vào cái gì, có
thể quan sát được cái mà người đánh bóng đang tìm kiếm là gì. Là người có thể
khiến đội đối phương đến tận sau trận đấu mới dám thở. Là người phải đeo một
đống mặt nạ, đồ bảo hộ ống đồng, đồ bảo hộ hạ bộ, liên tục di chuyển không
ngừng trong suốt chín hiệp đấu. Là người phải xả thân chặn các runner đang lao
về phía home-plate.
“Tôi nghe nói, việc đầu tiên các cầu thủ bắt bóng được huấn luyện là dù cho
bóng có đập vào mặt nạ thì cũng không chớp mắt, phải không ạ?”
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Young Joo cười, hai má hiện hai cái lúm đồng tiền. Đấy là nụ cười thương
hiệu Kang Young Joo, có thể khiến đàn ông buộc phải tha thứ tất cả mọi
chuyện. Hyun Soo có vẻ cảm động. Eun Joo cảm giác dưới mông có thứ gì nhấp
nhổm không yên. Cảm giác giận dữ, cảm giác bị ra rìa, nỗi mặc cảm tự ti bắt
đầu quẫy đạp và cả cơn bất an... tất cả xâm chiếm đầu óc cô. Young Joo là đứa
trẻ mang nguyên vẹn đặc tính di truyền của Ji Ni. Nếu như thứ Ji Ni cho Eun
Joo là bài học về cuộc sống, thì Young Joo lại thừa hưởng từ Ji Ni bộ ngực cỡ B
và tài năng mê hoặc đàn ông. Con bé còn được học hành nhiều hơn Eun Joo, có
công việc tốt hơn, đến cả tính cách cũng đáng yêu hơn. Con bé như thế giờ lại
còn dùng đến cả lúm đồng tiền và tài mồm mép để mê hoặc Tim Robbins, làm
sao trong lòng EuJoo không sôi lên được. Cô túa mồ hôi lạnh chỉ vì muốn lo
Young Joo mở mắt ra. “Người xem mặt ở đây là tao. Người nhận quả bóng ký
tên cũng là tao. Không phải mày đâu nhá Young Joo.”
Lúc chia tay, Hyun Soo bắt tay Young Joo. Anh nói lâu lắm rồi mới vui như
vậy. Còn với Eun Joo, anh nói thế này.
“Tuần sau tôi đi thi đấu suốt tuần. Thứ Bảy thì có một trận đấu quan trọng.”
Tối hôm đó, Eun Joo hỏi Young Joo.
“Em đã từng hẹn hò với cầu thủ bắt bóng rồi hay sao vậy?”
“Không. Hôm nay là lần đầu tiên em gặp một cầu thủ như vậy.
“Vậy sao em biết rõ đủ thứ chuyện này chuyện kia về cầu thủ bắt bóng như
vậy?”
Young Joo cười khúc khích. Tiếng cười tựa như tiếng chép miệng chê trách
vậy.
“Người đó, từ đầu vốn là định hẹn xem mặt em mà.”
“Thì rõ là thế rồi.” Eun Joo chua chát đáp vậy.
“Vậy nên em học thuộc trước một bài báo của chuyên gia bóng chày nào đó
viết. Để đến lúc gặp thì lôi ra dùng thôi.”
Eun Joo ra cửa hiệu video, thuê bộ phim Người thứ mười chín. Dù cho cô
chẳng thể nào học thuộc được hết một bài viết của chuyên gia bóng chày, thì
chắc cô cũng phải biết được Tim Robbins là ai. Sau khi Young Joo ngủ, cô ngồi
một mình trước tivi.
Durham Bulls - đội bóng thuộc giải đấu nhỏ Minor League, Nuke Tim
(Robbins) - cầu thủ ném bóng có cánh tay trị giá triệu đô và cái đầu trị giá 5 xu,
Crash (Kevin Costner) - cầu thủ bắt bóng kỳ cựu được đưa về làm huấn luyện
viên cho Nuke, Annie (Susan Sarandon) - người phụ nữ có sở thích bồi dưỡng
những ngôi sao đang lên. Bộ phim là một sự pha trộn vui nhộn giữa chuyện tình
tay ba của ba người; quá trình trưởng thành của Nuke trên con đường trở thành
cầu thủ đánh bóng siêu hạng, với sự tiếp sức từ quá trình huấn luyện của Crash;
và cuộc chiến đấu cuối cùng của cầu thủ bắt bóng về vườn Crash.
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Crash vốn chẳng hề tin vào số mệnh, Annie hỏi anh “Vậy anh tin vào cái gì?
Đoạn lời thoại mà Young Joo và Hyun Soo tung hứng chính là câu trả lời của
câu hỏi này. Annie nghe Crash nói đến đoạn “nụ hôn kéo dài ba ngày” thì lắp
bắp, vẻ mặt như thể sắp xỉu đến nơi. Rồi đến câu thoại mà Young Joo đã tung
về phía Hyun Soo. Oh my...
Eun Joo thấy thắc mắc. Khi nào thì người phụ nữ phắt một cái phải lòng
người đàn ông? Khi nào thì người đàn ông thoắt một cái, phải lòng người phụ
nữ? Young Joo với Hyun Soo, hai người đó liệu có vừa nhìn thấy nhau đã vụt
một cái, phải lòng nhau không? Hai người đó, liệu rốt cuộc có đúng là đã gặp
được bạn tình của mình không?
Buổi chiều cuối tuần, Eun Joo có hàng trăm lý do để đi đến trận đấu quan
trọng của Hyun Soo. Vì chẳng có việc gì làm, vì cứ giam mình ở nhà thì thê
thảm quá, vì muốn tìm câu trả lời cho những câu hỏi mình tự đặt ra, vì sợ không
biết liệu Tim Robbins có đang được con gái thứ hai của Ji Ni huấn luyện ở trên
giường không...
Cứ coi như trận đấu hạng 2 thì không có người xem đi, thì trận đại chiến này
cũng chả khác gì ở GwangJu. Lúc Eun Joo đến nơi, trong sân bóng Hanbat vắng
tanh, đội Fighters vừa bắt đầu tấn công ở nửa đầu hiệp 9. Hyun Soo vào sân, bỏ
lại hai người chạy ở chốt 1 và chốt 2, làm một cú home-run ngay cú ném bóng
đầu tiên. Bóng bay vượt qua khu vực sân ngoài rồi vọt ra khỏi sân. Đội Fighters
thắng đội Eagles với tỷ số 7-4. Giống như hôm anh ký tặng quả bóng, Hyun Soo
lại đưa tay vẫy cô. Vậy có nghĩa là anh có thấy cô đến. Sau khi trận đấu kết
thúc, không giống lần trước, anh không lên xe của đội bóng. Anh bảo đã được
huấn luyện viên cho phép ra ngoài.
Đêm hôm đó, cùng một lúc, Eun Joo biết được thêm nhiều điều. Biết được
rằng, lần trước, quả bóng anh ký tặng cho cô là quả bóng home-run đầu tiên kể
từ sau khi anh gia nhập làng bóng chuyên nghiệp. Bố anh mất năm anh 12 tuổi,
mẹ anh mở quán ăn ở cổng trường và sống với ba đứa em. Anh sống ở ký túc xá
cho cầu thủ. Lương cầu thủ hạng 2 là 8 triệu won một năm, đã thế phần lớn đều
gửi về cho mẹ, bạn bè hối thúc nên anh cũng tới mấy cuộc xem mặt, nhưng vẫn
chưa đủ điều kiện để nghĩ tới chuyện kết hôn. Xa hơn nữa, rốt cuộc cô cũng biết
được rằng, thực tế thì mèo dù nằm dưới hổ cả đêm cũng không biến thành cái
thảm hoa văn nào cả.
Đứa trẻ thành hình đêm hôm đó, sẽ được 12 tuổi vào hôm nay - một ngày hè
nóng như thiêu, khi cô đang nói chuyện điện thoại với Young Joo đây, thì
những chuyện xưa cũ lại làm cô như phát sốt. Vì sự ghen tị với Young Joo,
cộng với việc phải nhìn lại sự tính toán của mình ngày xưa. Vốn chưa hề thấy
người đàn ông nào ngoài em trai mình, khi đó Eun Joo đã quăng cả tấm thân
mình ra đánh cược, để rồi người đàn ông cô giành được lại chẳng phải là Tim
Robbins. Mà chỉ giống ở mỗi cái đầu trị giá 5 xu.
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Eun Joo vừa nói chuyện điện thoại vừa đi từ trên Trạm dừng chân xuống tận
khu vườn ươm, khi đến chỗ bảng tin ở trục đường chính thì cô dừng bước. Trên
đó có dán thông báo tìm người làm bảo vệ khu ký túc. Hôm chuyển nhà đến, cô
cũng đã nhìn thấy nhưng lúc đó có thể đi qua. Vì cô chưa bao giờ làm công việc
bảo vệ mà cũng không có ý định làm. Nhưng bây giờ thì khác.
“Young Joo à. Hai tiếng nữa gọi lại nhé.”
Eun Joo cúp máy rồi đọc kỹ tờ thông báo. Làm việc theo ca 24 giờ. Không
biết có phải chuyện quá sức đương nhiên rồi hay không mà trong điều kiện
tuyển dụng không có mục nào nói phải là nam giới. Chỉ có giới hạn về tuổi tác.
“Dưới 50 tuổi”. Eun Joo đoán điều kiện này là lý do vì sao đến tận giờ vẫn chưa
tìm được người. Ở cái xó nhà quê toàn ông già bà lão này, được bao nhiêu
người đàn ông tầm 30, 40 tuổi đến xin vào làm bảo vệ chứ. Cũng chẳng còn gì
phải suy nghĩ thêm. Eun Joo tin vào thánh đường của sổ tiết kiệm ngân hàng.
Mà cái đó thì cô đã dốc sạch để mua nhà rồi. Cần phải có sổ tiết kiệm mới, và
cấp thiết phải có một công việc để còn có tiền mà bỏ vào sổ tiết kiệm. Đúng lúc
đang có hồ sơ xin việc trong tay, Eun Joo tiến thẳng vào phòng quản lý khu
vườn ươm.
Oh Young Je dang ngồi một mình trong phòng quản lý. Y đang gọi điện
thoại đi đâu đó. Eun Joo đứng ở cửa, để ý xem không khí trong phòng thế nào.
Chuyện đáng sợ xảy ra với đứa con gái y, cô đã nghe Seo Won kể lại. Cô sợ
mình lại thành ra vô ý động chạm đến nỗi đau của người khác thì khốn.
“Có chuyện gì thế?”
Oh Young Je gọi điện xong liền cất giọng hỏi. Trông không giống người vừa
mắt đứa con gái được vài hôm, vẻ mặt y lạnh băng, áo sơ mi xắn tay chỉnh tề.
Eun Joo đưa hồ sơ ra.
“Tôi thấy thông báo tìm người nên đến đây.”
Oh Young Je chỉ nhìn, không đáp lại. Y nhìn cô chằm chằm thật lâu thật lâu,
như muốn hỏi “Cô đang nói mơ đấy à?”, mãi sau y mới mở miệng.
“Công việc không dễ đâu.”
“Tôi biết.”
Young Je nhìn qua bản lý lịch. Sau đó bắt đầu phỏng vấn ngay tại chỗ. Từ vẻ
mặt, thái độ, hành động... phương diện nào y cũng toát ra vẻ bài bản, chỉn chu.
Nếu có gì không ổn, thì đấy là đôi mắt quá sức lạnh lẽo. Thậm chí đôi lúc còn
vụt lóe lên những tia ghê rợn. Tất nhiên, Eun Joo không bận tâm. Mắt y có trả
lương cho cô đâu. Ở đây trả lương cao gấp đôi so với thu ngân siêu thị, vậy nên
mắt y có như mắt cá đuối thì cũng liên quan gì.
“Khi nào thì cô đi làm được?”
Giám đốc hỏi. Suýt nữa thì Eun Joo đã trả lời “Làm ngay ngày mai cũng
được”. Ở cái nơi khỉ ho cò gáy này, tìm được việc làm ngay cạnh nhà thế này,
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quả là may mắn. Có khi đây lại là điềm báo sau này công việc sẽ thuận lợi cũng
nên. Nhưng dù như vậy, cũng phải giữ tư cách một chút. Eun Joo cụp mắt
xuống, nghiêm trang trả lời.
“Tôi sẽ làm từ Chủ nhật.”
“Bố ơi, 8 giờ 20 rồi.”
Từ ngoài phòng tắm, có tiếng Seo Won kêu lên. Hyun Soo ngồi trên thành
bồn tắm, đang thử đấu một trận với “Tay Rồng”, So với “Tay Rồng” cũ, phiên
bản mới này gớm ghiếc và lì lợm hơn. Bốn ngày nay, nó đến tìm anh bốn lượt
rồi, không tự hết được. Ngâm nước nóng, xoa bóp, chườm túi nóng... cũng đều
không khá hơn. Dù cho có cảm giác trở lại, thì cũng phải mất tới nửa ngày mới
khôi phục được khả năng co bóp.
Triệu chứng này xuất hiện ngay sau khi anh đến chỗ làm vào sáng hôm qua.
Anh vừa pha cà phê rồi mang ra, đang định ngồi xuống trước bàn làm việc thì
cánh tay trái đột nhiên không còn chút sức lực nào. Bàn tay trái vừa tì vào cạnh
bàn lập tức rơi tuột xuống. Cốc cà phê rơi xuống sàn vỡ tan thành từng mảnh.
Chủ nhiệm Park tròn mắt, hết nhìn cánh tay đang thõng xuống lại nhìn khuôn
mặt của Hyun Soo. Hyun Soo đỏ bừng mặt, bắt dầu xoa bóp cánh tay. Vừa xoa
bóp vừa cố phần bua một cách yếu ớt “Tôi không sao, thỉnh thoảng vẫn thế này.
Sẽ đỡ ngay thôi”.
Một tiếng sau, cánh tay vẫn chẳng có chuyển biến gì, vẫn cứ thõng xuống
như vậy. Hyun Soo thấy thấp thỏm không yên. Anh không biết phải làm sao.
Cách chữa đối chứng thời gian vừa qua, giờ không còn tác dụng nữa. Lúc hết
giờ, chủ nhiệm Park rút con dao cắt giấy ra. Rồi không nói một lời, chủ nhiệm
giữ chặt bàn tay trái Hyun Soo trên đùi mình, rồi lấy mũi dao chích vào ngón
giữa. Máu đen nhỏ tong tong. Hyun Soo chưa kịp ngạc nhiên thì đã thấy cảm
giác ở tay đột nhiên trở 1ại, như thể có một dòng chảy đi qua khuỷu tay. Vài
phút sau, khả năng co bóp cũng hồi phục. Hyun Soo cúi nhìn cánh tay, thử co
duỗi mấy ngón tay. Vừa thấy ngượng, vừa thấy thật thần kỳ.
“Sao cậu lại biết cái này?”
Nghe Hyun Soo hỏi, chủ nhiệm Park nhún vai.
“Mẹ tôi thỉnh thoảng cũng bị như vậy. Không phải ở tay, mà là ở chân. Vì bố
tôi mà mẹ tôi lúc nào cũng sôi sục trong lòng, giận quá sinh bệnh. Mỗi khi phát
bệnh là ngón chân không sao nhúc nhích được, những lúc đó, có thuốc thang
hay gì nữa cũng vô ích. Chỉ có cách châm vào ngón chân cho máu chảy ra là tốt
nhất. Thấy anh như vậy, tôi chẳng đặng đừng nên mới dùng con dao. Sau này
bất cứ lúc nào cần anh hãy nói với tôi. Tôi sẵn sàng chích giúp anh.”
Chủ nhiệm Park cất con dao vào ngăn kéo, rồi đột nhiên nghiêng đầu quay
lại nhìn.
“Nhưng mà Đội trưởng cũng có tâm bệnh à?”
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Chú thích:
1. Special Salvage & ReSeue Unit: Lực lượng cứu hộ trên biển, thuộc Hải
quân.
2. Diễn viên, biên kịch, đạo diễn, nhà sản xuất và nhạc sĩ người Mỹ.
3. Diễn viên, ca sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất và đạo diễn người Mỹ.
4. Nữ diễn viên người Mỹ.
5. Tên gốc tiếng Anh “Bull Durham - một bộ phim hài lãng mạn của Mỹ về
đề tài bóng chày, với hai diễn viên chính là Kevin Costner và Susan Sarandon.
6. Một kiểu ném bóng trong bóng chày.
7. Nhà văn, nhà làm phim, giáo viên và nhà hoạt động xã hội người Mỹ.
8. Lee Harvey Oswald, người được cho là đã ám sát tổng thống Mỹ, John F.
Kennedy năm 1965 tại Texas, Mỹ. Có nhiều tranh cãi quanh việc Oswald hành
động một mình hay có đồng phạm khác nữa trong vụ án này.
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