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Phần 11
Hồ Se Ryung - III.4

S

eung Hwan nghĩ có lẽ tại hình ảnh này mà anh mới thấy câu nói “Tôi biết

rồi” đó giống như một lời chào từ biệt. Đội trưởng có thể làm Seung Hwan nghĩ
có lẽ tại hình ảnh này mà anh mới thấy câu nói “Tôi biết rồi đó giống như một
lời chào từ biệt. Đội trưởng có thể làm những gì? Seung Hwan thử ghi vào sổ.
Tự thú, bỏ trốn... Seung Hwan thấy không phải là tự sát. Người định tự sát sẽ
không nói đến chuyện “Quả bóng phải bảo vệ” như thế. Câu nói bảo Seung
Hwan đợi, không phải giống như bảo “cho tôi thời gian để thu xếp mọi việc”
hay sao? Tự thú có vẻ như gần với đáp án nhất. Mà dù cho anh ấy có dám bỏ
trốn đi nữa, Seung Hwan cũng không có cách nào ngăn được.
Sau khi nói Seung Hwan đội, Đội trưởng không nhắc lại chuyện đó nữa. Có
vẻ Đội trưởng tin rằng anh sẽ đợi. Seung Hwan cũng không hỏi. Anh cũng
muốn biết một số dấu hiệu cụ thể hơn, nhưng không muốn truy hỏi xem Đội
trưởng có ý định gì.
Đội trưởng tình nguyện làm ca đêm. Nhân viên trong đội khuyên cứ nghỉ đi,
nhưng Đội trưởng không nghe. Seung Hwan đoán có lẽ anh ấy sợ phải ngủ ở
nhà. Và anh ấy cũng không thể cứ chơi game rồi thức suốt đêm mãi như thế
được. Nếu đang giữa ca trực đêm, dù có đi, theo người đàn ông trong mơ, vẫn
còn có cơ may giải thích. Vì nếu bị camera an ninh quay trúng, mặc đồng phục
làm việc như thế, có thể viện cớ là đang đi tuần. Mặc dù ban đêm, cũng chẳng
mấy bảo vệ đi hồ nước làm gì.
Chính vì lẽ đó mà Seung Hwan không sao thôi việc làm ca đêm được. Anh
chẳng biết giúp Đội trưởng bằng cách nào, ngoài việc dựng radar theo dõi nhất
cử nhất động củaYoung Je. Anh cứ triền miên bất an, trăn trở vì không biết
Young Je lại định làm gì. Y có ý đồ tóm được bằng chứng xác thực rồi giao cho
cảnh sát, hay có kế hoạch uy hiếp rồi tự mình hủy hoại Đội trưởng, hay là y dự
định đích thân bắt Đội trưởng phải trả giá?
Có tiếng lạch cạch kéo Seung Hwan ra khỏi dòng suy nghĩ. Có phải Ernie
không nhỉ, Seung Hwan nghĩ rồi quay lại nhìn cửa sổ. Rèm cửa vướng vào lưới
chống côn trùng, đang bay phất phơ. Chắc đấy là tiếng miếng nam châm gắn ô
mép rèm va vào khung cửa sổ. Seung Hwan lại đưa mắt nhìn màn hình máy
tính. Lần này thì chuông ngoài cửa vang lên - Seung Hwan ngạc nhiên ngồi dậy.
Làm gì có ai tới giờ này chứ. Nếu là Eun Joo về thì thay vì bấm chuông, cô ấy
sẽ bấm mã số khóa mở cửa. Trên màn hình door-phone, hiện lên hai người đàn
ông mặc đồng phục công ty C-Com. Phía sau là chiếc xe của công ty bảo vệ mà
hai người đó lái tới đang đứng nhấp nháy đèn.
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“Có chuyện gì thế ạ?”
Seung Hwan hỏi, người đàn ông tóc ngắn trả lời, “Chị nhân viên ở bên
phòng bảo vệ cho biết chuông báo khẩn cấp ở nhà này cứ liên tục kêu, nên
chúng tôi đến đây xem thế nào.”
Seung Hwan khẽ liếc nhìn nút chuông báo ở door-phone, rồi mở cửa. Vậy
nhưng sao không báo ở nhà trước mà đã gọi những người này tới, lúc Seung
Hwan nghĩ như thế thì đã quá muộn. “Lúc dó, hai người đàn ông đã xông vào,
đẩy anh tới trước tủ để giày rồi. Seuung Han cảm thấy một thứ sắc nhọn đâm
vào tay mình. Cùng với cảm giác đó, chân anh bủn rủn, thắt lưng tê dại, và anh
không còn biết gì nữa.
Lúc tỉnh lại, anh thấy mình bị vứt dưới gầm cầu thang tầng hầm căn nhà, hai
tay bị trói quặt sau lưng, hai cổ chân bị trói bắt chéo nhau. Phía bức tường đối
diện, qua ô cửa sổ to bằng hộp đựng táo, ánh đèn đường chiếu vào giúp anh xác
định được vị trí của mình. Xung quanh chất đầy những thứ quen thuộc. Cái máy
giặt đời cũ mà anh dùng trước đây, bình đựng tàn thuốc để ngoài ban công, cuộn
ống cao su, xô nhựa, cặp tủ ly phòng khách để dưới chỗ chiếu nghỉ cầu thang.
Ngày gia đình Đội trưởng chuyển đến, theo lệnh của Eun Joo, Seung Hwan đã
chuyển những thứ đó xuống đây.
Seung Hwan đoán mâý gã vừa rồi là dân chuyên nghiệp. Cứ xét việc anh bị
nhét xuống dưới tầng hầm như thế này, thì chắc mục tiêu của chuyến viếng
thăm là Seo Won. Ai là người thuê mấy gã đó, không cần phải đoán cũng biết.
Vì Đội trưởng đời nào lại sai dân chuyên nghiệp đến bắt cóc con trai mình.
Những chuyện còn lại tự động xâu chuỗi lại với nhau. C-Com là công ty bảo vệ
khu vườn ươm Se Ryung. Mấy gã đó mặc đồng phục C-Com để tránh bị người
khác nghi ngờ, và để dễ tiếp cận mục tiêu. Mấy gã đó có nói đến “chị nhân viên
bảo vệ” thì phải.
Seung Hwan nuốt nghẹn. Tất cả mọi việc đều rõ ràng như chân lý “Mọi con
sông đều đổ ra biển” vậy. Young Je đã bắt đầu ra tay tính sổ món nợ của mình.
Thứ Oh Young Je muốn không phải chỉ một mình Đội trưởng. Mà là toàn bộ
gia đình anh ấy. Liệu Đội trưởng có biết điều đó không? Seung Hwan không hề
ngờ tới chuyện đó. Mà không, cũng có thể Seung Hwan đã ngờ vực. Vì dù thấy
Young Je không phải là một người tỉnh táo bình thường, nhưng anh cũng không
ngờ y lại điên dại đến mức bắt cả gia đình phải đền mạng cho món nợ của y.
Seo Won đang ở đâu Còn Joo nữa? Hai người có đang ở bên nhau không?
Hay cả gia đình đang tập hợp trước mặt Young Je rồi?
Seung Hwan cố xua đi cảm giác suy sụp đang bao trùm. Tại sao đến giờ anh
vẫn chưa chết, chuyện đó để sau hẵng nghĩ. Giờ là lúc phải dậy. Là lúc phải cố
gắng xem cái chân thõng thượt như con bạch tuộc chết kia có còn dùng được
không. Seung Hwan trở người nằm ngửa ra, rồi co người lăn lưng một cái, ngồi
dậy. Thắt lưng anh cứng đơ như tòa nhà thị chính.
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Seung Hwan nhìn xung quanh. Đồ đạc nhiều nhưng không thấy gì cắt được
dây thừng cả. Giá có cái gương nào đó thì đã tốt. Trần phòng cao chừng 2 mét,
cửa sổ nằm ngay dưới trần. Chẳng cần đo cũng biết là cao quá đầu người rồi.
Còn anh thì đang trong tình trạng bị trói cả tay lẫn chân, không làm cách nào
được. Cần phải có một bệ đỡ. Cái tủ ly phòng khách để dưới chỗ chiếu nghỉ cầu
thang kia trông có vẻ phù hợp nhất. Eun Joo mang theo thứ này, nhưng phòng
khách chật quá nên đành không kê ở trên đó nữa. Seung Hwan nhớ đã khổ sở
thế nào lúc chuyển đồ vì nó nặng trình trịch. Khoảng cách từ dưới cầu thang ra
đến chỗ cửa sổ cũng khá xa, nhưng không còn thời giờ để kén chọn nữa.
Seung Hwan lê mông, di chuyển về phía dưới cầu thang. Đến nơi rồi mới
thấy con dường sao chông gai quá. Hai tủ ly nằm cạnh nhau, kề sát rạt vào
tường. Theo anh nhớ thì nó nặng đến mức kêu trời. Sức lực anh chưa hồi phục
hoàn toàn - đó cũng là một vấn đề. Nhét mũi chán vào sau tủ mà đẩy cho
khoảng cách giữa tủ với tường rộng ra, đến lúc cả thân mình ngồi lọt vào có lẽ
cũng phải mất tới 20 phút. Chưa bắt đầu mà toàn thân anh đã đẫm mồ hôi.
Seung Hwan dán lưng vào tường, ly tường làm vật tạo đà, bắt đầu đưa hai chân
bị trói đẩy phía sau tủ. Đẩy hết sức bình sinh mà chỉ di chuyển được chừng 30
phân. Đến lúc ra được chỗ dưới cửa sổ, anh chỉ muốn nằm thẳng cẳng luôn.
Cảm giác anh như người đang bò lê trên con đường mười dặm đầy sỏi đá.
Seung Hwan đặt mông ngồi lên tủ, rồi co hai chân lên theo. Anh tựa lưng
vào tường giữ thăng bằng, sau đó đứng dậy. Anh tì vai vào khung cửa, tì đỉnh
đầu vào cửa kính, rồi bắt đầu thầm đếm. “Một, hai.” đến “ba”, anh nện đầu vào
cửa kính rồi lập tức né đầu ra thật nhanh. Tiếng vỡ sắc nhọn vang lên, mảnh
kính rơi rào rào xuống gáy và xuống chiếc tủ ly. Seung Hwan lại tựa vào tường
ngồi xuống theo cùng một cách giống như lúc đứng lên, sau lưng, hai tay anh
mò mẫm trên mặt tủ. Anh nhặt lấy một mảnh kính.
Dây thừng nhanh chóng bị cắt đứt. Chuyện thoát ra ngoài được giải quyết
không mấy khó khăn. Cửa tầng hầm bị khóa ngoài, nhưng cửa sổ lại mở. Seung
Hwan gỡ khung gỗ ra khỏi ô cửa sổ, gạt đống mảnh kính vỡ vương vãi xung
quanh và qua đó chui ra ngoài, đặt chân lên mặt đất an toàn. Anh đang ở chỗ
bồn hoa, nhìn vào trong ban công. Đèn phòng khách đã tắt, cửa phòng Seo Won
đang mở, trong phòng chỉ có ngọn đèn bàn màu xanh đang bật. Trong nhà
không có ai. Xung quanh yên tĩnh đến mức đáng sợ. Chắc tại khu biệt thự
không có người nên thế. Đội trưởng trực đêm cuối tuần giúp cho nên mấy đồng
nghiệp nhà 103 đồng loạt bay về tổ ấm gia đình. Còn nhà 101 mà có ai, thì nghe
tiếng cửa kính vỡ đã lập tức lao đến rồi.
Seung Hwan mở cửa, bước vào nhà. Trước sảnh, đôi giày màu trắng đi trong
nhà của Seo Won vẫn nằm yên đó. Sau khi đôi giày bóng rổ bị mất, thằng bé
tạm thời đi đôi giày đó. Seung Hwan nhìn xuống đôi giày leo núi của mình để
bên cạnh đôi giày trắng, rồi đi lên phòng khách. Cảnh tượng trong nhà không có
gì khác với thường ngày. Trong phòng khách không để lại một dấu giày nào.
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Cửa sổ đang mở, lưới chống côn trùng đã được đóng lại. Chăn gối trên giường
được sắp xếp gọn gàng, dưới chân giường đang trải nệm Seung Hwan thường
ngủ, trên màn hình máy tính đang mở các trang mà Seung Hwan đang làm việc,
bên cạnh máy tính để chiếc điện thoại.
Seung Hwan cầm chiếc điện thoại lên. Nghĩ phải gọi bảo cảnh sát trước tiên,
anh liền mở danh bạ ra, đang mở, đột nhiên anh dừng lại. Xung quanh nãy giờ
yên lặng một cách bất thường. Một sự tĩnh mịch kỳ dị và đáng sợ mà anh cảm
thấy suốt từ lúc thoát ra khỏi tầng hầm đến giờ. Anh đứng bất động một lúc, cố
lắng tai nghe tiếng động xung quanh. Sau màn sương đang phủ xuống cảnh vật
ngoài cửa sổ, có tiếng côn trùng đang kêu. Tiếng cành lá xao động rì rào trong
gió. Xa xa vọng lại tiếng chó sủa. Đây không phải sự yên tĩnh. Mà gắn với trạng
thái thiếu vắng một âm thanh nền tảng hơn.
Seung Hwan suy nghĩ âm thanh thống trị cả một vùng Se Ryung này là gì
nhỉ? Âm thanh mà buổi sáng, cứ mở mắt ra vọng đến bên tai... Tiếng nước.
Đúng rồi. Không có tiếng nước” chảy qua cửa xả. “Không có tiếng nước” cũng
đồng nghĩa với “nước không chảy”. Và điều này cũng có nghĩa là “cửa xả đang
đóng”.
Từ sau khi đến hồ Se Ryung tới nay, Seung Hwan chưa bao giờ thấy đóng
cửa xả. Theo như anh nghe được, lần cuối cùng cửa xả đóng là vào tháng 8 hai
năm trước, khi trời hạn nặng. Thêm vào đó hai tuần qua, trời mưa suốt, lưu
lượng xả của hồ Se Ryung đang dần dần tăng. Lúc hết ca trực, Seung Hwan còn
thấy cửa xả mở rộng hơn hôm trước. Vậy nên, ít có khả năng cửa xả bị đóng do
lệnh điều khiển từ xa của văn phòng chính. Có lẽ ai đó đã đóng cửa xả. Một
người không phải nhân viên của Ban quản lý đập nhưng vẫn có thể vào Phòng
kiểm soát, có thể là người đã từng vào đó rồi. Vậy nhưng tại sao lại thế?
Chuyến tham quan Ban quản lý đập, đôi giày bị mất của Seo Won. Trong
khoảnh khắc, Seung Hwan thấy choáng váng. Đúng vào giây phút này, mảnh
ghép cuối cùng vốn xa rời như một hòn đảo ngoài khơi, giờ đã khớp với toàn
cảnh. Sao lại có thể như thế? Sao anh lại không biết chứ? Trong khi khắp nơi
đều đầy rẫy những manh mối bảo hiệu tình hình như thế.
Mục đích của Young Je không phải là giết toàn bộ gia đình đó. Cái đó chỉ là
màn kết thúc toàn bộ quá trình. Nhân vật chính là hai cha con Đội trưởng.
Những gì mà Se Ryung gánh chịu, Young Je định sẽ trả lại cho Seo Won y như
thế. Ngay trước con mắt chứng kiến của cha thằng bé.
Mạch máu của Seung Hwan đập điên cuồng. Anh nóng ruột đến mức không
thể suy nghĩ được gì nữa. Seo Won đang ở một nơi mà Đội trưởng không thể
chạm tới được, nhưng lại là nơi mà Đội trưởng có thể nhìn thấy được. Một nơi
có camera an ninh, có đèn pha chiếu, nơi mà nếu đóng cửa xả nước thì sẽ chịu
ảnh hưởng lớn nhất - đó là hòn đảo Hansoldeung.
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Đồng hồ trên tường chỉ 1 giờ 30 phút. Đã hai tiếng trôi qua mất kể từ lúc anh
bất tỉnh. Trong thời gian đó, nước đã dâng lên đến mức nào rồi, vừa nghĩ tới đó,
dưới cằm anh đã rợn gai ốc. Chẳng cần phải lên đến tận mức lũ dự tính. Young
Je chỉ cần nước dâng thêm một mét trên mực nước đầy thông thường. Với lượng
mưa và lượng nước chảy vào hồ gần đây, xét dung tích cũng như diện tích,
nhiều khả năng đã vượt quá báo động đỏ. Và có lẽ Hansoldeung cũng đã chìm
từ lâu rồi.
Seung Hwan nắm chặt điện thoại, chụp lấy chiếc mũ đèn pin đội đầu để ở
trên bàn rồi nhảy ra ngoài cửa sổ. Anh phi thân như cắm mình về phía lối ra vào
tường rào. Khoảng thời gian đứng trong phòng thật là một sự lãng phí đau đớn.
Phải đến nhanh không muộn, phải tới kịp trước khi hồ Se Ryung nuốt chửng
Seo Won, anh chạy điên cuồng đến bay cả tai mà vẫn không tăng tốc được.
Đường rừng gập ghềnh, chân nặng trịch như đeo đá, tim thì chực nổ tung đến
nơi. Cứ mỗi bước chạy lại cảm giác như khoảng cách giữa Seo Won và cái chết
lại co lại một bước. Bóng tối và nỗi khiếp sợ đang đổ ập lên Seo Won khiến
Seung Hwan nghẹn thở. Dù đứa trẻ có can đảm đến đâu, cũng không thể mong
nó chịu đựng được một việc như thế. Mà Seo Won bậy giờ chỉ mới 12 tuổi đầu.
Cơ may duy nhất mà Seung Hwan có thể mong đợi lúc này, đó là Seo Won vẫn
ngủ vì tác dụng của thuốc. Như thế thằng bé sẽ không biết mình bị bỏ lại ở đâu.
Mất đúng 5 phút Seung Hwan đến được trước bến tàu. Trong khoảng thời
gian đó, anh có mở điện thoại lên một lần để xem giờ, rồi lại đóng lại. Có báo
cảnh sát thì để sau cũng chưa muộn.
Seung Hwan trèo qua hàng rào dây thép gai. Ngọn đèn pha trên tháp lấy
nước đang từ phía hồ chầm chậm đổ bộ về phía bến tàu. Nhờ đó mà Seung
Hwan có thể thấy mặt nước đã dâng lên trên con dốc. Cây cầu phao đã chìm
dưới nước, không còn nhìn thấy nữa. Trong màn sương dày đặc, chỉ hiện ra lờ
mờ hình dáng của con tàu Josung. Hồ nước yên tĩnh đến đáng sợ. Tựa như
thông báo rằng, ở đây có một đứa bé đã bất tỉnh vì khiếp sợ.
Ánh đèn pha quét qua cổng bến tàu rồi đi về phía con đường ven hồ. Seung
Hwan để điện thoại lại dưới cổng bến tàu rồi chạy xuống con dốc. Vừa đến chỗ
nước ngập ngang đùi là anh bắt đầu bơi về hướng mà anh đoán là phía con tàu
Josung. Cực may mắn là anh không bị lạc, mà bơi thẳng đến được chỗ con tàu.
Anh cảm giác đó điềm lành cho thấy có lẽ Seo Won sẽ bình yên vô sự.
Seung Hwan đi lên phía cabin tàu, lấy đèn pin đập vỡ cửa kính. Kính vỡ rồi,
lập tức anh thò tay vào trong, mở then cửa. Anh bật đèn trong cabin, quan sát
xung quanh. Ở một bên tường có hộp kính bên trong trang bị một chiếc xuồng
cao su dùng khi thoát hiểm khẩn cấp. Đây là thứ buộc phải có, nếu muốn ra đón
Seo Won.
Seung Hwan lấy cây rìu chuyên dụng lắp kèm ở đó đập vỡ kính, lôi chiếc
xuồng ra, buộc dây thừng kéo vào cái vòng ở trên xuồng, sau đó ném xuống
xuống hồ. Xuồng vừa nổi trên mặt nước là Seung Hwan ném chiếc chăn mỏng
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cùng chiếc rìu xuống đó. Cuối cùng, anh buộc sợi dây thừng nối với cái xuồng
vào thắt lưng mình, rồi nhảy xuống hồ. Anh bắt đầu bơi về phía mà anh đoán là
hướng tới Hansoldeung.
Trên trời không một ánh sao. Hồ nước chìm trong bóng tối và sương đêm.
Tầm nhìn không thể tệ hơn, tới mức ánh đèn pin cũng soi không được tới 1 mét.
Cứ mỗi lần ngọn đèn pha quét qua mặt hồ là Seung Hwan lại phải dừng lại,
quan sát đằng trước. Mãi mà hòn đảo Hansoldeung vẫn chưa chịu hiện ra trước
mắt. Chỉ thấy sương đêm trôi nổi, dựng lên một bức tường khổng lồ trông tựa
như một tảng băng trôi. Đã ngập đến cây thông đôi rồi. Giây phút mà cảm giác
tuyệt vọng đè nặng xuống lưng anh, Seung Hwan nghe thấy một âm thanh
không thể nào tin được. Âm thanh đó vọng tới từ phía sau bức tường sương mù.
Đó là tiếng mèo cao giọng kêu đầy khẩn thiết như đang gọi bạn tình.
Seung Hwan bơi về phía tiếng kêu. Anh cảm giác mình đang đi đúng hướng.
Tiếng mèo càng lúc càng to hơn, dữ dội hơn, và cuối cùng thì nghe thấy ngay
trước mũi. Cùng lúc, một chân Seung Hwan chạm vào mặt đất. Khi đó, ánh đèn
pha đã đi qua mặt hồ, đang tiến gần về phía Seung Hwan. Anh lập tức có thể
thấy nấp sau màn sương là một hình hài đen đen, vừa to, vừa tròn. Tiếng kêu
đang vọng ra từ chỗ đó.
“Seo Won à.”
Seung Hwan vừa kéo xuồng cao su về phía trước mình, vừa hét lên. Ánh đèn
pha chiếu thẳng vào cây thông đôi đang ẩn sau màn sương, như thể muốn nói “ở
đây này”. Seo Won đang ở trước cây thông. Nước đã dâng lên đến cổ, miệng bị
bịt kín bằng băng dính. Có vẻ thằng bé bị trói vào thân cây. Vậy nhưng Seo
Won vẫn không ngất đi. Cũng không rơi vào trạng thái hoảng loạn. Đầu nhô cao
lên khỏi mặt nước, ánh mắt lấp loáng nhìn Seung Hwan tiến lại gần. Giữa giây
phút cận kề cái chết thê lương, tăm tối này, thằng bé vẫn tỉnh táo chống chọi với
nỗi sợ hãi. Seung Hwan cố nuốt cảm giác nghẹn ngào dâng lên cổ. Giỏi lắm, rất
giỏi.
Sinh vật đang ngồi ẩn náu sau lưng Seo Won là Ernie. Tựa như một con cú
canh gác bóng đêm, nó leo lên ngồi trên một chạc ba trên cây thông đôi, tiếng
kêu không dứt của nó đã dẫn đường cho Seung Hwan. Làm sao Ernie lại đến
được chỗ này, Seung Hwan không cách nào đoán ra được. Mà anh cũng không
còn thời gian đâu mà đoán.
“Seo Won à. Giờ cháu vẫn chưa được cử động đâu. Cứ yên cho đến khi thú
đưa cháu lên xuồng đã.”
Seo Won gật đầu. Seung Hwan kéo xuồng tới trước mặt Seo Won, để cố
định chiếc mũ đèn pin vào lòng xuồng, sao cho ánh sáng hướng về phía Seo
Won, sau đó, anh cầm chiếc rìu, khom người ngồi xuống dưới gốc cây. Dưới
mặt nước 30 phần, tay anh nắm lấy sợi dây thừng trói Seo Won. Anh lấy rìu
chặt dây phập phập, tựa như đóng đinh. Dây thừng quấn chặt cứng, tầng tầng,
www.vuilen.com

314

Tác Giả: Jeong You Jeong

Người Dịch: Kim Ngân

7 NĂM BÓNG TỐI

lớp lớp nhưng đơn giản không mấy phức tạp. Chỉ một sợi đứt là tất cả rơi tuột ra
như trượt khỏi thân Seo Won.
Seung Hwan đứng dậy. Sau khi thở lấy hơi một cái, anh đưa tay về phía Seo
Won. Toàn thân Seo Won cứng đơ. Cảm giác như anh không phải đang nhấc
người, mà là nhấc một khúc gỗ thông đặt lên xuồng vậy. Seo Won nằm co quắp
trong xuồng, Seung Hwan đắp tấm chăn mỏng lên người thằng bé, rồi gỡ băng
dính trên miệng Seo Won. Seo Won toàn thân run lẩy bẩy, nhưng mắt vẫn
không rời Seung Hwan. Như thể thằng bé nghĩ, chỉ cần rời mắt thôi, Seung
Hwan sẽ biến mất khỏi đây vậy. Ernie tự mình nhảy xuống xuồng.
“Bây giờ chúng ta sẽ đi ra chỗ bến tàu. Cháu phải nằm im cho đến khi ra đến
nơi nhé.”
Seo Won chớp mắt thay cho câu trả lời. Seung Hwan đeo chiếc đèn lặn lên
đầu Seo Won. Và rồi anh lại bắt đầu bơi. Lấy ánh đèn cabin đang lập lòe trong
sương của con tàu Josung làm mốc, Seung Hwan khua tay đạp chân không
ngừng nghỉ. Chưa được nửa đường anh đã thấy như đứt hơi. Toàn thân nặng
trịch như sắp chìm xuống. Lúc đến được gần tàu Josung, đến cả khớp vai của
anh cũng không còn cử động được cho ra hồn nữa.
Seung Hwan kéo chiếc xuồng cao su lên trên con dốc. Lần này, Ernie cũng
lại tự nhảy lên bờ trước. Seo Won không đứng lên được. Thằng bé cứ nằm
nguyên theo tư thế mà Seung Hwan đã đặt lên xuồng, cằm run bần bật. Seung
Hwan bế Seo Won lên, chạy về phía cổng bến tàu. Anh vừa đặt Seo Won ngồi
dựa vào cổng, thì thân hình mảnh khảnh bọc trong chiếc chăn bắt đầu rung
chuyển như một cây non trong bão. Seung Hwan ôm lấy Seo Won vỗ về.
“Cháu vất vả rồi, Seo Won nhà ta cầm cự giỏi lắm.”
Seo Won gật đầu. Chỉ vậy thôi. Không có phản ứng cho giống với thông
thường. Đáng lẽ thằng bé phải khóc, phải gào, hay ít nhất cũng phải sụt sịt. Như
thể đến giờ cơn sốc mới ập đến, thằng bé im lặng, toàn thân cứng đơ. Seung
Hwan thấy nghẹt thở. Dù là dưới hình thức nào đi nữa, giờ thằng bé cũng phải
bộc phát ra đi chứ. Nếu không làm được như vậy, có lẽ Seo Won sẽ cứ ôm mãi
nỗi khiếp sợ và đau đớn mà thằng bé đã một mình gánh chịu. Hồ Se Ryung sẽ
trở thành cái giếng đối với Seo Won. Một cái giếng còn tối tăm hơn, sâu hơn,
mạnh hơn cái giếng của bố thằng bé.
“Muốn khóc thì cháu ca khóc đi. Khóc to lên cũng được.”
Seung Hwan vỗ vỗ lưng Seo Won. Seo Won cuối cùng cũng mở miệng.
“Hôm nọ, chú nói ngôi sao màu đỏ ở phía đỉnh Se Ryung là sao Mộc phải
không?”
“Đúng rồi.”
Trả lời rồi Seung Hwan nhìn Seo Won. Phía dưới ngọn đèn pin trên trán, đôi
mắt vừa xanh vừa lạnh tựa như sao Bắc đẩu, đang nhìn anh chằm chằm. Một
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luồng khí lạnh vụt qua gáy anh. Một đữa trẻ giữa đêm khuya bị nhốt một mình
giữa hồ, sao lại có thể có đôi mắt như thế được? Chuyện này đã vượt trên cả
mức bất thường, mà gần như là kỳ dị vậy.
“Lúc mới mở mắt ra, cháu đã nhìn thấy sao Mộc đấy.”
Nói xong, Seo Won nấc lên. Liên tục ba cái, giống như hà hơi vậy. Trong lúc
nấc, thằng bé buột ra mấy câu đứt đoạn không thể hiểu nổi.
“Lúc đầu, cháu cứ tưởng đó là khu rừng Biệt thự.”
“Kim đồng hồ quay cùng với bạn ấy...”
“Cháu toàn phải làm người đi đuổi bắt...”
Seung Hwan bất giác ngước nhìn lên trời. Không có lấy một vì sao. Chỉ có
một thứ bóng tối dính nhớp, đục ngầu đang loang ra như bùn. Seung Hwan
không hiểu Seo Won đang nói gì, mà cũng không thể bỏ qua những câu linh
tinh của đứa trẻ đang khiếp sợ này. Đã có chuyện gì xảy ra ở Hansoldeung vậy
nhỉ?
Seung Hwan buông Seo Won ra. Sau này chắc sẽ có cơ hội nói chuyện cụ
thể hơn. Việc phải làm bây giờ là gọi cảnh sát đến Phòng kiểm soát bên Ban
quản lý đập. Seung Hwan mò mẫm dưới cánh cổng, lấy chiếc điện thoại lên rồi
bấm số đồn cảnh sát. Viên tuần cảnh trả lời. Seung Hwan hỏi gặp cảnh sát hình
sự Park, thì có một người xưng là Đội trưởng đội hình sự trả lời. Người đó nói
cảnh sát Park đang đi công tác rồi.
“Có chuyện gì sao?”
Seung Hwan đưa mắt khẽ liếc nhìn Seo Won. Có thể thấy thằng bé đang vùi
mình vào tấm chăn, im lặng nhìn xuống chân, lắng tai nghe nội dung cuộc điện
thoại. Mà Seung Hwan lại không đủ tài năng để giải thích mọi việc theo cách
mà chỉ mình Đội trưởng hình sự hiểu.
“Đội trưởng đội bảo vệ bị bắt làm con tin ở trong Phòng kiểm soát bên Ban
quản lý đập.”
Đầu dây kia, vang lên một tiếng thở mạnh.
“Ý anh là Choi Hyun Soo phải không? Bị ai bắt?”
Seung Hwan chưa kịp trả 1ời. Từ phía mấy mấy cây cầu, thình lình vọng tới
một tiếng nổ. Một âm thanh khủng khiếp tựa như toàn bộ con đập đổ sụp xuống.
Mặt đất rung chuyển từng cơn. Ánh đèn tàu Josung đang hướng về phía bến tàu
giờ trôi tuột về phía cây cầu số 1. Ánh đèn pha quét qua phía trên hồ, soi tỏ mặt
nước đang cuộn xoáy. Hồ nước đang trong giấc ngủ yên, đột nhiên hình thành
xoáy nước, cuốn thẳng xuống phía trong tâm hồ. Một cảnh tượng đáng sợ vụt
qua trước mắt Seung Hwan.
Ngực anh thắt lại, vọt ra một tiếng thét thất thanh mà chính anh cũng không
nhận ra. Một quang cảnh địa ngục bắt đầu hiện ra trong đầu Seung Hwan.
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Seung Hwan dúi chiếc điện thoại vào tay Seo Won, lăn thân hình quấn chăn
của thằng bé qua khe hở dưới cổng bến tàu, rồi trèo hàng rào ra ngoài. Trong lúc
trè’o hàng rào, anh đã kết luận được nên chạy đi đâu lúc này. Không thể ra
ngoài hồ được. Thứ đáng sợ hơn cả Young Je, thứ mà không gì có thể kháng cự
được, giờ đang dổ ụp xuống thế giới này.
Anh xốc Seo Won lên lưng cõng, rồi bằng cách nào mà anh đã chạy lên được
con đường dốc ngược dẫn lên nông trại Se Ryung, đến tận ngày hôm sau, Seung
Hwan vẫn không thể nào nhớ nổi. Chỉ có tiếng gầm rú của hồ nước đang làm
rung chuyển cả rừng cây trăn, và ánh đèn pha quét trắng lóa giữa những thân
cây cùng với sức nặng của Seo Won đang đè trên lưng anh... đọng lại mãi trong
ký ức.
Vừa mở cửa chuồng gia súc là một mùi hôi hám ẩm mốc xộc lên trong bóng
tối. Ernie đã vào ngồi bên cái tổ dưới sàn chuồng của mình. Seung Hwan đẩy
Seo Won ngồi vào đó, rồi đắp chăn cho thằng bé.
“Chú sẽ quay lại ngay.”
Seo Won khẽ gật đầu.
“Cháu phải ở đây với Enria. Chú cũng muốn ở đây với cháu, nhưng...”
“Chú phải đi cứu bố mà.”
Seo Won thay anh nói nốt phần còn lại. Seung Hwan nghẹn lời mất một lúc.
Nếu như người đóng cửa đập là Young Je, thì người mở cửa đập sẽ là Đội
trưởng. Nếu như dùng cách điều khiển từ xa từ Phòng kiểm soát để mở, thì
Seung Hwan không thể làm gì được nữa. Ngoại trừ việc hạ van xả xuống sau
khi tất cả mọi thứ đã bị quét sạch. Còn nếu như mở bằng tay từ trên mặt đập...
“Chú cũng đã cứu được cháu và Ernie mà. Đúng không ạ?”
Ánh mắt Seo Won run rẩy đầy bất an. “Đứa bé đang yêu cầu một câu trả lời
chắc chắn. Seung Hwan gật đầu.
“Nếu cháu hứa với chú, từ giờ cho đến lúc chú quay lại, cháu sẽ dũng cảm
cầm cự.”
“Cháu làm được ạ.”
Seo Won trả lời, sự tự tin đã trở lại trong đôi mắt thằng bé. Seung Hwan
đứng dậy. Anh ra khỏi chuồng gia súc, không ngoái lại. Nếu ngoái lại, có lẽ anh
sẽ không đi nổi mất. Để một đứa trẻ vừa thoát chết lại một mình trong cái
chuồng này mà đi, vệc đó cũng tàn nhẫn như việc trói nó lại rồi cho đối mặt với
cái chết vậy. Nếu như không có Ernie, nếu như không có sự can đảm lạ thường
của Seo Won, có lẽ Seung Hwan đã không thể nghĩ tới chuyện quay đi. Dù cho
thế giới bên ngoài hồ Se Ryung kia có biến mất không còn một chút dấu vết nào
đi nữa.
Ra đến con đường ven hồ, Seung Hwan quên hẳn Seo Won. Ánh đèn pha
đang quét qua trên mặt hồ. Một con sóng che ngọn hàng chục nhịp đang nhô
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đầu lao về phía đập. Chỗ trước đây là triền dốc ven hồ đã bị xoáy nước nuốt
chửng, bọt nước trắng xóa phụt lên, vọt ra cả bên ngoài tường rào lưới thép.
Cảm giác như không phải đang đứng bên hồ, mà giống như đang đứng dưới
chân một hòn đảo mà sóng thần đang ập đến. Seung Hwan chạy qua con đường
dài dằng dặc tới được cầu số 1, khi tới nơi, anh nhận ra bản thân mình đã đến
trước cổng địa ngục rồi.
Phía dưới đập nước, tất cả không còn sót lại một thứ gì. Cả tòa nhà Ban quản
lý, cả làng Đất trũng, tới cả một cây đèn đường trên khu phố buôn bán cũng
không còn. Seung Hwan chỉ có thể thấy, phía dưới bóng tối, một cột nước rộng
mấy chục mét đang phun trào như bom nổ. Phía trên, bọt nước trắng xóa bốc lên
như cột khói hình chiếc nấm của bom nguyên tử. Tiếng gầm rú rung chuyển đất
trời, tựa như mặt đất đang nứt ra. Cơn bão tố kéo theo của cột nước đang quay
luồng phía trên mấy cây cầu, bụi nước kéo theo trong cơn bão tạo thành một
cơn mưa xối xả trút xuống.
Seung Hwan thấy chân mình run lẩy bẩy. Tai lùng bùng, sức lực rã rời, thần
trí tiêu tan. Cảm giác như chỉ đứng im đó thôi, toàn thân cũng mang đầy thương
tích. Chỉ trong khoảng thời gian vài giây ngắn ngủi, một loạt những ý nghĩ vụt
qua đầu anh.
Vào giờ phút này đây, khi tất cả mọi chuyện đã kết thúc, cả Đội trưởng, cả
Young Je, cả Ban quý đập cùng dân làng, thậm chí cả ngôi làng nữa... đều đã
biến mất, bản thân Seung Hwan chạy đến địa ngục trắng xóa này liệu còn ý
nghĩa gì? Liệu anh còn có thể làm được gì? Mà dù cho có làm được gì đi nữa,
thì cũng cô tác dụng gì? Anh cũng đâu thể như Siêu nhân, đảo lộn cả Trái đất
này mà quay ngược thời gian trở lại. Chỉ cần chạy vào kia thôi, chắc chắn sẽ
không thể nào thoát ra được.
Ngọn đèn pha quét qua mặt đập phía trên cửa xả đã mang đến cho Seung
Hwan câu trả lời. Mặc cho phía dưới cửa xả tối đen kia có đang diễn ra cơn hỗn
loạn hay không, thứ ánh sáng chói đang quay theo quỹ đạo và tốc độ của riêng
nó kia đã nhắc nhở lại lý do anh lao đến tận đây. Ngay bây giờ, lập tức lên mặt
đập, hạ van xả xuống.
Seung Hwan bắt đầu chạy. Chỉ nhìn phía trước mà chạy. Thế rồi đến khoảng
giữa cầu, chợt anh ngoái nhìn lại đằng sau. Anh nghĩ có gì đó vừa lao vụt qua
mình. Một hình hài đen ngòm, co quắp như một con thú lớn. Chẳng thấy gì
ngoài sương và bụi nước. Phải đến khi tới được lối vào mặt đập, Seung Hwan
mới chợt nhận ra. Không phải là “cái gì đó” vừa lao vụt qua anh, mà là anh vừa
lao vụt qua “cái gì đó”. “Cái gì đó ấy là con người. Một người nằm gục dưới
chân cầu. Chìa khóa master cắm ở cổng vào đang nói rằng - đó là Đội trưởng.
Và lúc này, anh mới lại nhận ra thêm một điều nữa - đã không có thông báo di
tản. Muốn thông báo, phải về phòng bảo vệ cửa xả để gọi điện.
Seung Hwan chạy lên phía mặt đập. Thời gian đi thông báo, anh dùng vào
việc bấm nút hạ van xả. Nếu như bình thường, sẽ nghe một dếng “Uỳnh”, vang
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lên tiếng ròng rọc chạy, rồi có tiếng dây xích cọ sát kêu kẽo kẹt. Còn bây giờ
thính giác đã đạt tới trạng thái bão hòa, không thể nghe thấy gì nữa. Seung
Hwan đi tới khu vực quan trắc cửa xả và van xả, quan sát phía dưới. Van xả ở
hồ Se Ryung là loại liền một khối, chỉ hạ một lần là chặn toàn bộ cửa xả. Mải
xem tấm cửa sắt vừa to vừa nặng đó đã hạ xuống chưa, Seung Hwan không hé
biết sau lưng có người đến gần. Phải đến khi thấy sau tai mình có cái gì đó lóe
lên, Seung Hwan mới vội hụp xuống theo phản xạ, ngã lăn ra đất. Một tiếng
“vút” cắt qua không trung, sượt qua đỉnh đầu anh.
Seung Hwan lăn ra tận giữa mặt đập, rồi ngóc đầu lên nhìn. Đội trưởng đang
bước tới trước công tắc ròng rọc. Một bên vai thông hẳn xuống, một bên chân
kéo lết như cán chổi, tập tễnh từng bước một. Bộ dạng Đội trưởng hiện lên
trong ánh đèn pha quá dù để nói lên trước đó đã xảy ra chuyện gì. Khuôn mặt
phủ đầy máu, sưng vù, tới mức không còn nhận ra đâu là mắt, mũi, miệng, bàn
tay phải quấn băng lủng lẳng bên đùi. Bàn tay trái mà đến tận hồi tối còn không
dùng được, giờ đang cầm chặt cây dùi cui đầy máu.
“Seo Won vẫn còn sống.”
Seung Hwan nhỏm dậy, gào lên. Không thể nào nghe thấy được. Tiếng gào
của anh bị chôn vùi không còn một vết tích dưới tiếng cột nước như bom nổ,
tiếng vận hành của van xả, và tiếng gầm gào của cả khu rừng đang sụp xuống.
“Tôi nói là Seo Won vẫn còn sống.”
Đội trưởng đưa bàn tay trái đang cầm dùi cui về phía công tắc ròng rọc.
Seung Hwan nhằm cổ Đội trưởng phi thân tới. Phải nói cho anh ấy biết Seo
Won bình an vô sự rồi. Muốn thế, phải buộc Đội trưởng nằm xuống đất. Nằm
xuống rồi, phải giữ lấy rồi đè chặt bàn tay trái khủng khiếp kia xuống, đến lúc
đó mới có thể gào thẳng vào tai Đội trưởng. Vậy nhưng tay Seung Hwan chưa
kịp chạm vào cổ Đội trưởng thì cây dùi cui dã quất vào sườn anh. Seung Hwan
ngã khụy xuống. Mắt tối sầm, hơi thở nghẹn lại. Một cú đánh bóng vượt trên cả
tưởng tượng. Đó là vận tốc của chày khi vung lên đánh bật trở lại một trái bóng
nhanh vận tốc 150km/giờ. Một cú đánh bóng chất chứa sức mạnh và cả sự điên
cuồng. Một cú đánh khiếp đảm bẻ gãy mọi ý định đến gần thêm lần nữa. Mà
không phải một phải đã là xong. Seung Hwan vừa nhỏm dậy, cái dùi cui lại
nhằm thẳng đầu anh bay tới.
Seung Hwan trượt người trên sàn như thể đang trong tư thế sliding, nhưng
cũng không tránh được hoàn toàn. Chiếc dùi cui quất sượt qua tai anh, giáng
thẳng vào bức tường gắn thiết bị vận hành. Khi một quả bom phát nổ trong
miệng, liệu cảm giác có như vậy chăng? Seung Hwan cảm giác như thấy một
nửa bên đầu mình vụn ra thành từng mảnh mà chảy xuống ròng ròng. Anh tin
chắc Đội trưởng định đánh mình đến chết. Trong cơn đau đớn quá sức đến mịt
mờ cả ý thức, Seung Hwan nghe thấy tiếng Đội trưởng gầm lên như tiếng khóc.
Giữa hình tượng nhòe nhọe trước mắt, Seung Hwan thấy Đội trưởng cúi xuống
nhặt dùi cui. Không nhìn rõ chiếc dùi cui hay sao mà mấy ngón tay Đội trưởng
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quờ quạng mò mẫm trên nền đất. Seung Hwan đứng dậy, đầu run lên từng cơn.
Đội trưởng đang đang trụ trên chân phải, Seung Hwan lao thẳng về hướng cái
chân đó. Giây phút vai Seung Hwan đâm sầm vào cái chân đó, thân hình to lớn
của Đội trưởng đổ ụp xuống. Seung Hwan bẻ quặt tay Đội trưởng ra sau, đè
nghiến xuống rồi ngồi lên lưng Đội trưởng. Anh kề môi vào tai Đội trưởng gào
lên.
“Seo Won vẫn còn sống.”
Đầu Đội trưởng giật nảy lên một cái, cơn vùng vẫy đột ngột đứng lại. Như
thể một cái dùi vừa chọc thẳng vào lỗ tai vậy.
“Tôi nói là Seo Won vẫn còn sống.”
Đội trưởng quay đầu lại nhìn Seung Hwan, trong mắt thoáng vẻ không tin.
“Thằng bé vẫn còn sống. Tôi sẽ cho anh nghe giọng nó. Có thể nói chuyện
qua điện thoại.”
Có vẻ như Đội trưởng cố gắng nhìn vẻ mặt của Seung Hwan qua đôi mắt
sưng vù. Seung Hwan dịu giọng.
“Anh hãy tin tôi. Seo Won đang cầm điện thoại của tôi.”
Đội trưởng không kháng cự, nhưng cũng không chịu nằm yên. Seung Hwan
lấy hết sức bình sinh ghìm tay Đội trưởng lại. Tích ta tích tắc, thời gian đang
trôi qua. Bên kiệt sức trước là Đội trưởng. Seung Hwan buông tay Đội trưởng ra
rồi đứng dậy.
“Anh đứng dậy đi. Về phòng bảo vệ rồi tôi sẽ để anh gọi điện xác nhận.”
Seung Hwan thu Đội trưởng đi xuống cầu thang mặt đập. Đội trưởng lảo đảo
như vừa ăn trọn một cú đấm vô hình thọc thẳng vào người, nhưng không thất
thần và cũng không ngã gục. Anh bước xuống cầu thang từng bậc, từng bậc như
một đứa bé mới tập đi. Vẻ mặt như đang cố sống cố chết để giữ lại chút ý thức
cứ chực vuột mất. Seung Hwan cảm giác như đang thấy một ngọn tháp sắp đổ
sụp xuống đến nơi.
Chìa khóa master đang cầm ở cổng lối vào mặt đập. Seung Hwan rút chìa
khóa ra, đi xuống dưới cầu. Hình như van xả đã đóng lại hoàn toàn. Trong lúc
anh đi từ trên mặt đập xuống, xung quanh khu cửa xả nước trở nên yên tĩnh một
cách đáng sợ. Chỉ nghe thấy xa xa từ đâu vẳng tới tiếng còi hụ.
Vào đến phòng bảo vệ, Seung Hwan nhấc điện thoại bàn lên. Đội trưởng
không ngồi xuống ghế. Anh ấy cứ đứng như một cánh cửa chắn ngang ngưỡng
cửa. Ánh mắt Đội trưởng đang nói - “Nếu như đây chỉ là trò nói bừa của cậu, thì
cậu sẽ chết trong tay tôi.” Seung Hwan thấy trước mắt như tối sầm lại. Không
thấy tín hiệu kết nối. Seung Hwan bấm nút gọi lại, nhưng vẫn vậy. Ở đây đã lâm
vào tình trạng mất cả điện lẫn tín hiệu điện thoại.
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Seung Hwan đưa mắt nhìn đội trưởng. Ánh mắt anh chạm phải túi áo sơ mi
mà Đội trưởng thường bỏ điện thoại di động vào đó. Đến lúc đó, anh mới nghĩ
ra cú điện thoại di động.
“Anh đưa tôi cái đó đi.”
Seung Hwan chỉ vào túi áo sơ mi. Đội trưởng đưa đôi mắt thất thần nhìn anh.
“Tôi đang bảo anh cởi cúc túi áo, rồi lấy điện thoại ra.”
Đội trưởng cuống quít đưa tay sờ lên túi áo, mắt nhìn Seung Hwan chằm
chằm. Vẻ mặt như thể chính bản thân Đội trưởng cũng hoàn toàn không biết
mình có thứ đó.
“Đưa đây cho tôi. Nhanh lên.”
Đội trưởng mở túi áo, lấy điện thoại ra đưa cho Seung Hwan. Điện thoại
không bị vỡ, lượng pin cũng còn đủ dùng. Seung Hwan mở danh bạ. Chuông
vừa đổ một lần là Seo Won đã nghe máy ngay.
“Bố đấy ạ?”
Seung Hwan chưa kịp nói gì, Đội trưởng đã giật phắt lấy chiếc điện thoại.
Anh ấy yên lặng nghe tiếng hỏi “Chú đấy ạ?” vang lên trong điện thoại, rồi từ từ
mở miệng.
“Seo Won à.”
Giọng Seo Won đột nhiên tràn đầy sinh khí, vang cả ra ngoài điện thoại.
“Bố ơi!”
Thân hình Đội trưởng đổ ụp xuống như một con mãnh thú bị trúng đạn gây
mê.
“Bố ơi!”
Đội trưởng không đáp lại được nữa. Anh ấy đã bất tỉnh rồi.
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