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Phần 12
Hoa Bất Tử Nở Rồi
1

Đ

êm hôm đó, tôi đã ở trong những đường tròn đồng tâm chồng chéo của

hiện thực, ảo ảnh và mộng mị. Trục của những đường tròn đó là ngọn đèn pha ở
tháp lấy nước, còn vị trí của tối là dưới gốc cây thông đôi trên đảo Hansoldeung.
Từ lúc tôi lấy lại được ý thức cho đến khi chú đến đón tôi, hai thứ đó không hề
thay đổi. Ngoài hai thứ đó ra, tất cả thay đổi từng giờ từng phút. Cảnh tượng
xung quanh, tình huống, và đến cả dòng chảy của thời gian cũng vậy.
Tôi vẫn nhớ chuyện xảy ra trước khi bị vứt lại ở đó. Đang ngủ, tôi nghe thấy
tiếng động lạ, vừa mở mắt ra thì mấy người đàn ông mặc đồng phục bịt miệng
tôi lại, cánh tay tôi nhói lên như lúc bị tiêm phòng, rồi tôi không biết gì nữa. Sau
không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua, một giọng nói đánh thức tôi dậy.
“Hoa bất tử nở rồi!”
Một đôi chân mảnh dẻ vụt qua trước mắt tôi như ảo ảnh. Đọng lại dư ảnh
bàn chân trần chạy huỵch huỵch. Một bàn tay kéo tôi lên khỏi từ trường của
giấc ngủ.
Một bãi đất trống tròn, to bằng sân thể dục ở trường, xung quanh là những
cây bách cổ thụ. Thẳng trước mặt tôi là một ngọn tháp cao, trên đỉnh có ngọn
đèn pha đang quay. Ánh sáng trắng tầm chiếu, di chuyển theo chiều kim đồng
hồ, rọi sáng cả bãi đất trống, nhờ đó mà tôi thấy được tượng xung quanh và xác
được vị trí của mình.
Giữa bãi đất tròn có một ngọn tháp. Phía sau ngọn tháp có một ngôi sao màu
đỏ. Tôi nhớ ra, chú đã từng bảo tôi đấy là sao Mộc. Tôi cũng nhận ra bãi đất
tròn xung quanh đầy cây bách này có hình mặt một chiếc đồng hồ. Cái tháp là
trục kim, ánh sáng trắng của ngọn đèn pha là kim giây, ngôi sao màu đỏ, ngọn
tháp và tôi ngồi thẳng một hàng. Ngôi sao màu đỏ ở hướng 12 giờ, tôi là hướng
6 giờ. Hướng 9 giờ là sao Bắc đẩu. Hướng 3 giờ đầy những ngôi sao không biết
tên đang lấp lóe những tia sắc nhọn. Bầu trời điểm xuyết những ánh xanh nhạt
và cao vời vợi, tựa như không khí của buổi rạng đông.
Trong lúc tôi nhìn xung quanh, cái kim giây bằng ánh đèn kia đã quay đủ
một vòng rồi chạm tới hướng 12 giờ. Đúng lúc đó, có gì đó sượt qua gáy tôi.
Cảm giác nhẹ như một cơn gió. Một sự tiếp xúc trong khoảnh khắc. Tôi nghĩ
chắc là ảo giác thôi. Thay vào đó, tôi chú ý hơn đến âm thanh không ngừng
vọng tới từ phía sau tháp. Âm thanh cao và trong trẻo tựa như tiếng vọng giữa
các vách núi, giọng nói của cô bé mà tôi đã nghe thấy trong mơ.
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“Hoa bất tử nở rồi!”
Đây là đâu nhỉ? Tôi tự hỏi rồi giật này mình. Không hiểu sao câu hỏi mang
cảm giác bất an và khiếp sợ. Là trong mơ đấy,bạn ấy đang gọi còn gì. Là ở đâu
đó trong khu rừng biệt thự thôi, là không gian của bạn ấy mà mình không biết.
Chẳng có lý do nào khác cả, tôi thầm nghĩ vậy. Mặc dù ký ức đang thông báo
cho tôi rằng hai người đàn ông mặc đồng phục đã đến bắt tôi. Mặc cho các giác
quan đang chỉ ra cho tôi thấy chỗ tôi đang ngồi là ở đâu.
Một thân cây chẻ làm hai, những cành thông ướt đen thui chìa ra tứ phía, nơi
tôi đang ngồi là dưới gốc cây thông đôi trên đảo Hansoldeung. Miệng dán băng
dính, thân mình bị trói vào gốc cây, hai chân duỗi ra mà ngồi bệt trên mặt đất.
Trên đùi tôi, một vật thể nhỏ và ấm đang vừa kêu gừ gừ vừa thở dồn dập. Là
Ernie.
Tôi vẫn trong cơn hoảng loạn. Nếu như đầy là hiện thực, nếu như có cây
thông đôi này, thì chỗ này phải là ở giữa hố. Chứ không phải một bãi đất trống
trong rừng với cây bách vây bọc xung quanh nữa.
“Hoa bất tử nở rồi!”
Tôi thấy cô bé ở hướng 3 giờ. Dưới một cành cây dài cong rủ xuống, cô bé
đang đứng im bất động. Khoảng cách tuy xa, nhưng tôi vẫn có thể thấy rõ hình
dáng của cô bé. Mái tóc dài và đen phủ xuống hai vai, cằm nhọn, đôi mắt đen
đang nhìn tôi chằm chằm, cánh tay buông thõng bên đùi, quần nhỏ màu trắng,
đôi chân mảnh khảnh, bàn chân trắng đang giẫm trên mặt đất. Là hình ảnh tôi
thường thấy trong mơ. Tôi thoáng thấy yên tâm trở lại. Đúng là mơ rồi.
Kim giây đi qua cô bé, quét xuống phía 4 giờ. Hình ảnh cô bé mờ dần đi như
một cái bóng, rồi cuối cùng bị nuốt chửng vào trong bóng tối.
“Hoa bất tử nở rồi!”
Enria bắt đầu cựa quậy thân mình. Nó duỗi chân, ngoác miệng đến tận mang
tai mà ngáp, rồi rên ư ử. Tôi lúng búng trong miệng, thử gọi nó. Enria. Mở mắt
ra. Dậy đi.
Chiếc kim giây đang đứng trước mặt tôi. Bóng tối và ánh sáng như bị lộn
ngược, đổi chỗ cho nhau. Tôi mở mắt, đối mặt với ánh sáng đó. Cảm giác như
đang phơi thân dưới ánh mặt trời thiêu đốt. Mắt lóa đi vì chói, từ trong ánh sáng
đó, tôi nghe thấy tiếng bước chân vọng tới. Không phải tiếng bước chân trên
mặt đất. Mà là âm thanh giống như con gọng vó vừa nhỏ vừa nhẹ lướt trên mặt
nước. Soạt, soạt, soạt Ernie đột nhiên nhỏm dậy, toàn thân đầy căng thẳng.
“Hoa bất tử nở rồi!”
Ernie lấy vai tôi làm bệ đỡ, nhảy vọt lên cây, rồi kêu lên như tiếng trẻ sơ sinh
khóc. Tiếng kêu của nó nhắm vào đối tượng rõ ràng. Nó đang thể hiện sự “nhận
ra” đối với giọng nói trong bóng tối. Từ hướng 5 giờ, có tiếng đáp lại.
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“Hoa bất tử nở rồi!”
Chiếc kim giây đi xa dần về phía hướng 9 giờ. Xung quanh tôi trở nên đen
ngòm như trong miệng quỷ. Tiếng bước chân giờ đã vang tới trước mặt. Tôi cố
căng mắt ra, nhưng chẳng thể nhìn thấy gì ngoài dư ảnh của ánh sáng vừa rồi
còn phủ trên võng mạc. Ernie lấy móng vuốt cào miết vào chạc cây, kêu lên đầy
kích động.
Kim giây đã đến hướng 12 giờ. Một lần nữa, cảm giác kỳ dị đó lại chạm vào
gáy tôi. Mức độ cảm nhận rõ rệt hơn lúc nãy, phạm vi tiếp xúc cũng rộng hơn.
Giọt nước đang chảy xuống gáy tôi đang nói rằng cảm giác này là “có thực”.
Tôi tưởng là sương trên cành cây rơi xuống, nhưng cơ thể tôi đã nhận ra trước.
Đó là bàn tay ướt nước của cô bé. Bàn tay lạnh lẽo và ẩm ướt đang chạm nhẹ
vào gáy tôi như muốn “Lần này cậu cũng là người đi tìm nhé.”
“Hoa bất tử nở rồi!”
Gió thổi qua đầu tôi, làm lay động những cành cây. Khí lạnh đang lan lên
má. Một nỗi bất an ập đến trong lòng tôi. Cảm giác về giọt nước, cảm giác về
gió đêm, cảm giác về không gian thoáng đãng này, tiếng kêu của Ernie len lỏi
dọc theo các cành cây. Cảm nhận của các giác quan quá sức hiện thực. Nhưng
những thông tin mà cảnh huống xung quanh đưa tới lại quá sức phi hiện thực.
Đây là đâu mới được chứ? Là Hansoldeung, hay là rừng Biệt thự? Mấy người
mặc đồng phục đó là ai, ở đâu ra? Chú có bị bắt không? Bố có biết tôi bị bọn
người đó bắt không? Có phải mẹ vẫn ở bên phòng bảo vệ khu ký túc? Đến tận
lúc ngủ, Enria vẫn chưa xuất hiện, vậy làm thế nào giờ nó lại ở bên cạnh tôi thế
này?
“Hoa bất tử nở rồi!”
Tôi lại thấy hình ảnh cô bé ở hướng 3 giờ. Cô bé bị nhốt chặt cứng trong một
luồng sáng hẹp như một miếng bánh pizza. Không hiểu sao, tôi có cảm giác
khoảng cách đang gần lại, và tôi có thể nhìn thấy những chi tiết mới. Nước đã
ngập lên mặt bãi đất trống. Dưới đôi chân trần của cô bé, nhô lên những rãnh
nước có hình vết chân bị kéo lê thành vệt dài. Tựa như đang chạy trên mặt nước
thì bị vướng chân vào ánh sáng mà dừng lại.
Chiếc kim giây đi qua cô bé, di chuyển xuống phía tôi. Tôi nhận ra bãi đất
trống trong rừng đã chuyển thành hồ nước. Cái tháp tôi chảy trước mắt thực tế
là tháp lấy nước. Phía ngôi sao màu đỏ, hiện ra ngọn Se Ryung tối đen.
“Hoa bất tử nở rồi!”
Bàn tay cô bé lại chạm vào gáy tôi. Lần này cậu lại là người đi tìm nhé. Lại
thêm một cơn hỗn loạn mới. Luật chơi này khác với trò “Hoa bất tử nở rồi” mà
tôi biết. Người đi tìm là tôi thì đang bị trói, còn cô bé đó thì vừa di chuyển để
không bị nhìn thấy, vừa kêu “Hoa bất tử nở rồi” 12 lần, cứ khi nào kim giây
đứng đúng hướng 12 giờ, thì bằng cách chạm vào gáy tôi, cô bé tuyên bố lần
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này cậu lại thua rồi nhé. Trò chơi gì mà người đi tìm mà không làm gì hểt thế
này. Tôi chưa bao giờ nghe nói có luật chơi nào một chiều tới mức này. Đến tận
giờ tôi vẫn không biết hình phạt khi bị thua là gì. Ngoài việc chạm tay vào gáy
ra, thì hình phạt thật sự là gì.
“Hoa bất tử nở rồi!”
Tôi nhận ra những cây bách vây xung quanh đang tiến lại tận phía trước tôi.
Thân hình chúng dường như cũng trở nên cao lớn hơn. Triền núi và tháp lấy
nước cũng trông gần hơn trước. Chuyển động của chiếc kim giây dường như
cũng nhanh hơn.
Thời gian quay một vòng ngắn hơn hẳn, thời gian tìm ra cô bé cũng giảm
xuống. Lần này thì ngay cả hình ảnh cô bé đang đó cũng không thấy. Chỉ nghe
thấy từ đâu vọng tới tiếng chân hụych huỵch huỵch, nhưng không sao nắm được
là hướng nào. Ernie thì phóng qua phóng lại giữa các cành cây, tựa như một con
sóc bay. Âm thanh ngày càng to và gay gắt. Toàn thân tôi rợn gai ốc. Từ dưới
sống lưng, một luồng khí lạnh dâng lên. Không phải do tôi nghĩ vậy, mà là cảm
giác thực tế. Trong suốt thời gian qua, nước đã dâng lên đến trên thắt lưng tôi.
“Hoa bất tử nở rồi!”
Giọng nói tựa giọt nước vang lên như hát, tôi không biết làm sao, buộc phải
lắng nghe. Thịch, thịch, thịch, tiếng bước chân đang chạy đó cứ tung tăng trong
bóng tối làm nhiễu loạn các giác quan của tôi, chọc ghẹo tôi. Những cây bách
đang ngày càng tiến lại gần hơn, thân hình cứ cao lên vùn vụt. Mấy cái cây lạ
nước càng lên thì cây càng cao hơn. Tôi hoang mang nhìn xung quanh thì thấy
cái gì đó hướng 4 giờ. Dưới mặt nước phản xạ ánh sáng hắt lại kho một gang
tay, có vật gì màu đen đang cuộn lên. Hình dạng giống như một mớ rong rêu bị
cuốn vào dòng chảy ngầm. Ernie phi thần về phía một cành cây chìa ra hướng
đó. Đúng lúc đó, chiếc kim giây đi tới khu vực đó. Trong khoảnh khắc khi lạnh
làm tôi nghẹn thở. Từ trong đấm rong rêu, một đôi mắt đen tròn đang ngước lên
nhìn tôi.
“Hoa bất tử nở rồi!”
Lại một lần chơi nữa bắt đầu. Cảnh vật lại thay đổi. Cây cối lùi lại đằng sau,
chiều cao gỉảm đi so với trước một chút. Nước vừa rồi dâng lên đến thắt lưng,
giờ rút xuống dưới mông. Ernie phi người về phía hướng 9 giờ. Tôi cảm giác có
tiếng chuyển động khẽ khàng rẽ nước. Rồi ngay lúc đó, tôi thấy một cái trán
trắng trẻo nhô lên, tựa như vây cá mập rẽ giữa dòng chảy. Dưới mặt nước, một
đôi mắt đang ẩn trốn. Cái kim giây ánh đèn chiếu thẳng vào chỗ đó như đánh
một dấu chấm nhỏ.
Kim giây đã đứng ở hướng 12 giờ. Hồ nước lại quay trở lại thành bãi đất
trong rừng, đây đó đọng vài vũng nước. Cây cối trở lại chiều cao như cũ. Phía
sau tháp lấy nước, sao Mộc đang tỏa ra ánh sáng đỏ.
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Đến lúc đó, tôi mới nhận ra luật chơi. Trò chơi này chỉ toàn có lợi cho cô bé.
Trong bóng tối và dưới nước, cô bé có thể tự do thoải mái đi lại và ẩn trốn, khi
nào bị ánh sáng chiếu vào, chỉ cần đứng im là được, bị tôi nhìn thấy thì cũng
không bị phạt. Còn tôi, trước khi cái kim giây kia quay hết một vòng, tôi phải
huy động mọi giác quan cảm nhận chuyển động của cô bé và tìm cho ra cô bé.
Nếu tìm ra, tôi phải nhìn vào mắt cô bé cho đến khi chiếc kim giây lại chiếu vào
chúng tôi. Cô bé chạm vào gáy tôi không phải có nghĩa là “Cậu là người đi
tìm”. Mà có nghĩa là “Cậu thua rồi, phải chịu phạt thôi”. Tôi mãi mãi sẽ là
người đi tìm. Một người đi tìm bị đối xử bất công, không tìm được thì phải chịu
phạt, tìm dược thì miễn phạt.
Cứ mỗi lần tôi thua, đảo Hansoldeung lại chìm xuống chừng một gang tay.
Nước dâng lên chỗ đó, bãi đất trong rừng biến thành hồ nước, độ rộng của bãi
đất co lại, những cây bách cao dần lên, giọng cô bé nhanh hơn, chiếc làm giây
cũng chạy theo vùn vụt. Nếu tôi tìm thấy cô bé, đảo Hansoldeung lại nhô lên,
nhô lên chừng nào thì nước rút chừng đó, để lộ ra mặt đất, trở lại hình dạng bãi
trống trong rừng. Chiếc kim giây và tiếng cô bé cũng trở lại tốc độ như cũ. Mỗi
lần tôi không chịu chơi hay bỏ cuộc, hình phạt tối hậu mà tôi phải nhận dã quá
sức rõ ràng. Hồ nước sẽ túm lấy tôi mà nuốt chửng.
“Hoa bất tử nở rồi!”
Như thể bảo tôi trấn tĩnh lại xem nào, cô bé đó cất giọng trong trẻo đọc câu
thần chú đó. Tôi đã thắng ba lần, thua ba lần. Ernie giúp tôi. Nó leo lên cành
cây, di chuyển về hướng có cô bé ấy, còn tôi thì đưa đôi mắt chẳng thấy gì mà
dò dẫm trong bóng tối, tìm cho ra chuyển động của cô bé.
“Hoa bất tử nở rồi!”
Hoa bất tử cứ không ngừng nở rồi lại tàn. Không biết tự lúc nào, tôi không
còn giành lại được bãi đất trống trong rừng nữa. Mặt nước lấy thắt lưng tôi làm
mốc, cứ dâng lên rồi lại hạ xuống quanh vị trí đó. Cô bé tựa như một con cá
màu trắng nhô vọt lên mặt nước, rơi xuống giữa không trung rồi chìm vào trong
nước. Ernie thấm mệt rồi chầm dần. Vì vậy mà tôi thua liền bốn trận. Chuyển
động của cô bé nhanh quá, khả năng nhìn vật thể chuyển động của mắt tôi
không cách nào theo kịp. Nước đã dâng đến trên vai tôi. Cơn lạnh ập đến nhanh
chóng. Cằm tôi run lập cập, tai tôi lùng bùng, mắt tôi nhòe đi. Hồ nước thu nhỏ
lại như một cái giếng. Cây cối cứ cao lên, cao lên, cao lên mãi, cho đến che
khuất hẳn bầu trời. Ngọn tháp lấy nước vẫn đứng đó như on quái vật ngay trước
mặt tôi. Cây thông đôi ôm chặt lấy tôi, không ngừng chìm xuống. Khi nghe thấy
tiếng chứ gọi, thì cũng là lúc ngay cả ý thức của tôi cũng bắt đầu chìm dần.
“Seo Won à.”
Tôi sợ hãi tỉnh giấc. Tôi cuống lên nhìn quanh tìm cô bé. Chẳng thấy gì
ngoài sương mù. Cả cô bé, cả vòng cây bách vây bọc lấy tôi, cả tháp lấy nước,
cả chiếc kim giây ánh sáng kia... tất cả đều không thấy đâu cả.
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“Seo Won à.” Giọng nói từ ngoài màn sương kia vọng tới đúng là tiếng chú,
không sai vào đâu được. Người bơi trong sương mù và xuất hiện trước mặt tôi
không phải cô bé, mà là chú. Đây là hiện thực, hay ảo ảnh. Tôi căng mắt chằm
chằm nhìn khuôn mặt chú khi chú đẩy chiếc xuồng cao su lại gần.
Về khoảng thời gian từ lúc đó cho đến lúc tới chuồng gia súc, ký ức của tôi
khớp với những gì viết trong tiểu thuyết của chú.
Tôi không thể nào tưởng tượng nổi lại có chuyện mở cửa đập. Tôi thì dựa
vào nội dung cuộc điện thoại của chú với cảnh sát mà đoán tình hình. Vậy là bố
cũng bị mấy người đàn ông mặc đồng phục bắt rồi. Còn mẹ thì sao... Tôi mong
là biết đâu mẹ cũng đang trốn ở đâu đó giống như tôi. Vì chú không nói về mẹ,
nên tôi chỉ dám mang một tia hy vọng như vậy. Tôi không muốn chỉ có tôi với
Ernie, hai đứa ở lại một mình, nhưng tôi không lấy chú. Vì chú phải đi thì mới
cứu bố được. Cảnh sát hình như sẽ không cứu bố. Cái buổi sáng mà những
người đó gọi bố là “thằng chó” tôi vẫn chưa quên.
Tôi đã mở rồi lại tắt điện thoại không biết bao nhiêu lần. Tôi muốn nhắn tin
cho mẹ. Tôi không biết liệu như thế có được không. Ngộ nhỡ mẹ bị mấy người
đàn ông mặc đồng phục bắt đi, thì có khi lại thành ra tự thông báo chỗ tôi đang
ở. Rốt cuộc, tôi tắt điện thoại rồi kéo Ernie lại ôm. Ernie vừa kêu gừ gừ vừa ngủ
trong lòng tôi. Có nó nên tôi không bị giảm thân nhiệt. Tôi lấy cảm giác tiếp
xúc, ôm ấp với nó mà cầm cự với cơn sợ hãi. Tôi lấy niềm tin rằng chú sẽ cứu
được bố mà chế ngự nỗi lo âu, đau đớn trong lòng. Cô bé đó không xuất hiện
nữa. Giả sử, ở tận chuồng gia súc này mà hoa bất tử cũng nở nữa, thì tôi sẽ
không thể nào chịu đựng nổi sự đợi chờ như bất tận kia.
Lúc điện thoại đổ chuông, tôi đang ngủ chập chờn. Nhìn thấy trên màn hình
hiện lên số của bố, suýt nữa tôi đập cả đầu vào thành hộp. Lúc nghe tiếng bố gọi
tôi “Seo Won à”, tôi suýt nhảy vọt ra khỏi hộp. Lúc chú một mình xuất hiện ở
chuồng gia súc, suýt nữa tôi đã òa khóc. Bố không đến cùng, vậy có nghĩa là có
chuyện xảy ra với bố rồi.
“Cháu có sao không?”
Chú kéo tôi ngồi xuống dưới sân rồi hỏi. Tôi hỏi điều mà tôi luôn biết trước
tiên.
“Bố đâu rồi ạ?”
“Bố sẽ không sao đâu.”
“Bố bị thương rồi phải không ạ? Vậy nên chú mới một mình đến đây. Phải
không ạ?”
Tôi không nhận ra là chú cũng đang bị chảy máu. Không phải tại vì xung
quanh tối quá, mà vì tôi không còn tâm trí đâu mà nhìn kỹ chú.
“Ừ. Giờ bố cháu đang đến bệnh viện rồi.”
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“Chú sẽ đưa cháu đến chỗ bố phải không ạ? Bây giờ mình đi gặp bố phải
không?”
“Giờ thì không được.”
“Tại sao ạ?”
Giọng tôi bất giác đầy nước mắt.
“Giờ cháu với chú phải đi đến một nơi.”
“Đi gặp mẹ phải không ạ?”
Dù thế nào cũng phải có được một câu trả lời mang chút hy vọng, nên tôi
gặng hỏi cho bằng được. Chú lắc đầu tàn nhẫn.
“Mẹ cũng để sau.”
Tôi đưa phắt chiếc điện thoại cho chú. Tôi giận rồi. Chú cầm lấy chiếc điện
thoại, rồi khó nhọc cất lời.
“Rồi cháu sẽ sớm được gặp bố thôi. Chú hứa đấy.”
Lời hứa đó rốt cuộc chú đã không giữ được. Khi tôi trôi dạt ở nhà họ hàng,
không có ai đưa tôi đến gặp bố cả. Khi tôi bắt đầu sống với chú, bố từ chối gặp
tôi. Sau khi định án tử hình, bản thân tôi cũng từ chối gặp mặt. “Chúng ta đi
Uiwang một lần đi. Nếu cháu đi, có khi bố lại chịu gặp mặt đấy.” Chú nói thế
nhưng tôi làm bộ như không nghe thấy.
Lấn cuối cùng tôi nghe thấy giọng bố là vào đêm hôm đó. Tôi cũng không
chào tạm biệt Enria cho đàng hoàng được. Nó ngồi trên chạc cây hồng, chằm
chằm nhìn chúng tôi trèo lên xe cảnh sát. Khoảng cách khá xa, nhưng cảm giác
về ánh mắt Ernie vẫn đọng lại. Mấy lần tôi quay lại nhìn, nhưng nó vẫn không
tiến lại gần. Có lẽ tại đó là xe cảnh sát cũng nên.
Sau này, tôi không quay lại hồ Se Ryung lần nào. Không có cơ hội để quay
lại, không có ý định quay lại, mà cũng không thể nào quay lại được. Những
người dân ở làng Đất trũng, không hề có một chút thời gian phòng bị nào, đang
trong giấc ngủ thì gặp chuyện. Đến cả những cảnh sát từ bên đồn đến cũng chết
hết. Tôi là con trai của người đàn ông đã gây ra chuyện khủng khiếp đó. Đó là
sự thật dù muốn quên, cũng không thể nào quên được. Bởi tôi đã phải vừa trả
giá vừa sống đến giờ, không có giây phút nào quên được. Mặc dù vậy, tôi vẫn
có thể sống được, vì ý nghĩ rằng, tôi cũng chỉ là vật hy sinh của người đàn ông
đã phát điên đó. Cuốn tiểu thuyết của chú đã cướp mất lý do cho cuộc đời thảm
hại này của tôi. Nó đã khiến tôi không còn cách nào khác, phải tiếp nhận chuyện
đó. Tiếp nhận sự thật rằng, cuộc đời của tôi được đánh đổi bằng mạng sống của
bằng đấy con người.
Tại sao lại thế? Tại sao chú viết lại chuyện đó? Lý do gì buộc phải cho tôi
biết sự thật tàn nhẫn này? Mà câu chuyện như thế vẫn còn chưa hết. Bản thảo
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dừng ở “Chương của Seung Hwan”. Theo mạch truyện, chương sau là phải đến
chuyện của mẹ.
Tôi mở máy tính của chú. Nghĩ biết đâu bản in bị thiếu, tôi cắm USB rồi
xem lại file “Hồ Se Ryung”. File đó cũng hết ở chương của Seung Hwan. Tôi
bấm vào file có tên “Bản nháp” thì thấy hiện ra một bản thảo 170 trang. File này
cũng kết thúc ở cùng một chỗ. Chỉ khác ở trang trắng cuối cùng, có một dòng
tiêu đề.
Kang Eun Joo.
Các câu hỏi dồn đến. Sao chú khôngviết chương cuối cùng Oh Young Je đã
thoát khỏi thảm kịch đó như thế nào? Mẹ đã bị ai giết rồi ném xuống sông như
thế?
Trong cuốn sổ tư liệu có ghi mục lục những nguồn tư liệu. Phía dưới mục lục
có một đường gạch đỏ, và cả ghi chú ngắn. Không gì có thể coi là manh mối về
mẹ và hành tung của Oh Young Je. Còn lại chỉ có hai phong thư của Moon Ha
Young và một số file âm thanh. Những file đó được đánh số từ l đến 45, nhìn
không thể đoán được nội dung là gì. Đánh số liên tiếp như thế là theo tiêu chí gì,
sắp xếp theo trình tự thời gian, hay theo nguồn tư liệu? Đột nhiên tôi hiểu ra
rằng, mình đang chần chừ, không dám thẳng tay mở những file đó ra. Tôi hiểu
ra rằng tôi vẫn sợ phải đối diện với bố.
Tôi bấm vào file số 2. Vì file số l là ghi âm của bố, nên tôi nghĩ liệu lần này
có vang lên giọng bố hay không, nhưng không phải. Vang lên một giọng nữ
quen thuộc.
Cuộc sống hôn nhân dường như không được hạnh phúc lắm. Đặc biệt là sau
khi chuyển xuống hồ Se Ruyng thì đúng là như vậy. Đêm đêm, chị ấy nhắn tin
bảo tôi gọi cho chị ấy. Ngay cả giây phút muốn thổ lộ nỗi đau khổ trong lòng,
chị ấy vẫn tiếc tiền điện thoại mà không gọi cho tôi. “Chị tôi là như vậy đấy.”
Có 3 file ghi âm giọng của dì Young Joo. Hầu hết là những nội dung có
trong tiểu thuyết, không cô chuyện gì đặc biệt. File số 5 là lời kể của ông lão họ
Lim, người quản lý khu vườn ươm.
“... Hôm đó, tôi phải đi Andong, tôi có ghé qua phòng bảo vệ. Không hiểu
sao tôi lại thấy bận tâm vì người phụ nữ đó. Vì thường ngày, chúng tôi chẳng
mấy khi nói chuyện với nhau mà. Vậy nên tôi mới bảo cô ấy hạ barie xuống,
đừng có đi tuần, rồi không phải người quen thì đừng mở cửa. Chuyện xảy đã ra,
sa đó đọc tin tức tôi mới biết. Tôi mải mốt quay về thì thấy thật sự chẳng còn lại
gì cả. Nơi đó giờ đã thành cái làng chết rồi. Quản lý đập thì chuyển qua chung
với hồ Paryoung. Những người còn sống thì nhận được vài đồng tiền bảo hiểm
rồi cũng bỏ đi. Khu vực này không thể xây dựng mới được, nên dù có muốn
sống cũng không sống nổi. Khu vườn ươm thành một thứ hãi hùng. Dây leo che
phủ khắp cả khu rừng rộng đó. Đến mức ai mà muốn vào, phải cầm liềm mà
phát quang mới vào được...”
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File thứ 6 hình như là phỏng vấn với bên cảnh sát hình sự.
“Đến tận đêm ngày 11 tháng 9, chúng tôi vẫn không tìm ra Trung tâm bảo trì
xe đó. Vậy nhưng chúng tôi nghĩ tới Ilsan. Đến nơi thì quả nhiên, gần khu vực
chung cư có một Trung tâm bảo trì. Chỗ đó đã đóng cửa, nhìn đồng hồ đã 1 giờ
sáng rồi. Chúng tôi đợi đến sáng, vừa kiệt sức vừa đói bụng. Vậy nên, chúng tôi
ra quán vỉa hè trong trung tâm ăn mỳ và làm một chén soju. Tôi đã tự dày vò
suốt một thời gian. Chỉ cần chúng tôi tìm ra sớm hơn một chút thôi, thì có khi
đã ngăn được chuyện đó xảy ra rồi. Khi biết mọi chuyện thành ra như thế, tôi
chỉ biết nghẹn họng mà thôi. Vì trong suốt 20 năm cuộc đời làm cảnh sát, đấy là
lần đầu tiên tất cả thành viên trong đội lại chết hết như thế. Trong dùi cui mà
Choi Hyun Soo cầm có đủ các loại vết máu, nhưng lại không có vết máu của
Kang Eun Joo. Mà không phải chỉ trên dùi cui, ngay cả trên người Choi Hyun
Soo cũng không hề có. Con Oh Young Je rốt cuộc vẫn không tìm thấy xác. Tôi
có kiến nghị, nhưng bị lờ đi. Vì lúc đó vụ án đã được chuyển cho Phòng công tố
Seoul, mấy vị trên muốn nhanh chóng có kết quả. Sức ép của dư luận, báo chí
và sức ép chính trị vô cùng lớn. Choi Hyun Soo thì trong tình trạng mấp mé suối
vàng. Lời khai của thằng bé và anh ấy à? Tình huống vụ án không phải đã quá
rõ rồi sao? Dù là lời khai của anh hay của thằng bé cũng đều không khớp với vụ
án. Mà cũng là lời khai không đáng tin. Giữa đêm khuya, một mình thằng bé ở
giữa hồ, lại còn bị trói vào thân cây, nước ngập đến cổ... vậy mà vẫn tỉnh táo
cầm cự mấy tiếng đồng hồ, chuyện đó nói ra liệu ai người ta tin cho? Mà dù sao
vụ án cũng đã khép lại rồi. Hoàn toàn kết thúc rồi. Đương sự lên tiếng ấy à?
Đến giờ sao còn lên tiếng làm gì? Vì bị án tử hình nên đột nhiên thấy uất ức hay
sao?
Chuyện của viên cảnh sát dừng ở đó. Cho đến giờ, đó là câu chuyện ngắn
nhất trong số những file mà tôi nghe. Tôi có cảm giác câu chuyện còn kéo dài
nữa nhưng đã bị cố ý cắt bớt đi.
Từ file số 7 đến 25 bao gồm giọng nói của đủ các kiểu người. Từ Đội trưởng
điều hành của Ban quản lý đập, người chịu trách nhiệm về vụ việc và phải từ
chức, cho đến những người dân làng còn sống sót một cách thần kỳ, viên bác sĩ
lúc đó làm việc ở Trạm y tế, Viện trưởng và giáo viên của trại trẻ mồ côi đã
tham gia bữa tiệc ngoài vườn, công ty tổ chức sự kiện, nhân viên nha khoa làm
việc ở bệnh viện của Oh Young Je khi đó, nhân viên công ty dược, họ hàng của
Oh Young Je, bố đẻ của Moon Ha Young...
Có giọng nói nhiệt tình hợp tác, cũng có giọng nói đầy phẫn uất, có giọng
nói từ chối phỏng vấn, có cả giọng nói đe dọa phải dừng ngay việc này lại. Dù
vậy, những đoạn ghi âm đó hầu hết khớp với danh sách liệt kê những nguồn tư
liệu. Chỉ có hai đối tượng không có ghi âm. Đó là bên dịch vụ chuyên nghiệp
“Supporters” và giám đốc bệnh viện hồi đó. Như vậy cũng có nghĩa là vẫn
không tìm ra được. Đó là tiền để hỗ trợ cho suy luận rằng đến tận bây giờ,
những người đó vẫn liên lạc chặt chẽ với Oh Young Je. Vậy nhưng không có
manh mối nào cho thấy việc đó liên quan đến cái chết của mẹ.
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Tôi thử dựng lại cảnh kết của tiểu thuyết. Bố tưởng Oh Young Je đã chết,
liền ra khỏi Phòng kiểm soát. Cũng chẳng biết trong tay cầm thứ gì, cứ thế đi
lên khu cửa xả nước. Sau khi bố đi khỏi, Oh Young Je tỉnh lại. Lập tức y biết
ngay bố đã đi lên cây cầu số 1, và một lúc sau sẽ xảy ra chuyện gì. Vậy nên, y
chạy ra khỏi Phòng kiểm soát, hướng về phía cầu số 2. Vì con đường ngắn nhất
để đến được Trạm dừng chân là băng qua cầu rồi chạy cắt ngang khu vườn
ươm. Ở Trạm dừng chân, xe của Supporter đang đợi y. Trong khi y chạy qua
cầu, bố đang đi lên mặt đập, chú đang đưa tôi ra khỏi đảo Hansoldeung, còn mẹ
thì...
Tôi đặt giả thiết là mẹ cũng giống như chú, bị trói ở đâu đó rồi thoát ra được.
Lập tức đi tìm tôi, mẹ đi về phía phòng bảo vệ Ban quản lý đập. Tay cầm vũ khí
phòng khi bất trắc. Nếu như chỗ mẹ bị trói là trong thư viện Rừng Xanh, xét
theo tính cách của mẹ, mẹ sẽ chọn gậy đánh bóng chày. Nếu giây phút mẹ đi lên
cầu số 2 lại đúng vào lúc Oh Young Je vừa chạy xuống khỏi cầu, chắc sẽ chạm
trán nhau ở chân cầu. Mẹ đã đánh nhau với Oh Young Je sao?
Từ file số 26 bắt đầu chuyện của bố. Những chuyện trong tiểu thuyết được
tái hiện nguyên vẹn qua tiếng nói của bố. Giọng bố trầm trầm từ đầu đến cuối.
Vừa chìm, vừa ngập ngừng, vừa cả run rẩy, và có cả những lúc im lặng thay cho
lời nói. Tôi gắng sức nghe, cố coi giọng nói đó như là tư liệu.
“Phải đến lúc trấn tĩnh lại rồi, tôi mới nhận ra mình đã gây ra chuyện gì. Tôi
không thể nói gì được nữa. Nói là mình mở cửa đập để cứu con sao? Nói là vì
con mà phát điên nên thậm chí không còn nghĩ được tới dân làng hay sao? Ngay
bản thân tôi cũng tin là mình đã giết Oh Young Je. Và tôi nghĩ vợ tôi cũng
giống như tôi giết thôi. Chỉ vì sự ngu dại và xuẩn ngốc của tôi... Tôi chỉ có thể
làm một việc duy nhất là im lặng. Bảy năm qua, cái đêm hôm đó tái hiện không
biết bao nhiêu lần. Và câu “Giá như mình...” cũng không ngừng lặp đi lặp lại.
Vậy nhưng, dù cho cỗ máy thời gian có đưa tôi trở ngược lại khi đó, có lẽ tôi
cũng sẽ vẫn hành động y như vậy. Con thú kích động và ngu xuẩn như thế chính
là con người của tôi. Ngay từ đầu, đã không hề có người đàn ông trong mộng mị
nào cả. Nếu có, thì đó chính là quỷ dữ từ trong người tôi thoát ra ngoài. Tất
nhiên, tôi cũng đã nghĩ đến chuyện tự sát. Mỗi ngày, mỗi giây phút đều nghĩ tới.
Tôi không tiến hành việc đó, vì đấy là sự cứu rỗi mà tôi có thể tự giành được. Vì
đó giống như từ chối hình phạt của mình. Tôi có quyền tự do không cho thần
thánh nào cứu rỗi mình. Cái chờ đợi tôi không phải là sự cứu rỗi, mà là thời
điểm buông tha cho tôi. Là giây phút tôi được hoàn toàn tự do khỏi cuộc đời
này...”
Ngoài cửa sổ, trời tối dần. Câu chuyện của bố đang dần đi tới đoạn kết.
“Về chiếc giếng ấy à? Đến giờ tôi vẫn ra đó. Ngày nào, đêm nào tôi cũng ra
đó. Thượng sĩ Choi vẫn cứ gọi ‘Hyun Soo à’, còn đứa bé gái đó vẫn thì thào
“Bố ơi” như vậy. Cũng có lúc người dân làng Se Ryung hợp xướng nữa. Mỗi
lúc như thế, tôi lại tưởng như truyền thuyết về chiếc giếng trong cánh đồng cao
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lương là do chính tôi tạo ra. Đôi khi, có những ngày, tôi đi qua cái giếng, đi tới
tận cuối con đường mòn. Tôi cứ đứng nhìn ánh đèn hải đăng phía cuối chân trời,
cho đến tận khi trời rạng sáng. Giấc mơ đó như một món quà như vậy. Những
buổi sáng như vậy, ngực tôi đập thình thịch đến phát điên. Tôi tự hỏi, không
phải hôm nay là ngày tiến hành xử tử đấy chứ? Thực ra, vài ngày trước, tất cả
những nữ tù ở đây được kiểm tra sức khỏe. Tôi nghe đồn ba tháng nữa thôi, sẽ
có người bị xử. Nếu thật sự tiến hành xử tử, tôi nghĩ người đó sẽ là tôi. Seo
Won ấy à? Seo Won của tôi... Nếu như có thể chào từ biệt... Cậu lưu lại rồi
chuyển lại giúp tôi được không? Mặc dù giờ không có răng nên cũng không biết
có được không.
Bố bắt đầu huýt sáo, nghe tiếng được tiếng mất. Là bài hành khúc của Đại tá
Bogey. Tôi nằm úp mặt xuống, tì trán lên bàn. Hai tai vùi vào giữa hai cánh tay,
mắt nhắm nghiền, tôi tàn nhẫn gạt phăng những thứ mà tiếng huýt sáo đó đang
gợi lại. Đó là ký ức của bố và tôi, cái ký ức tựa như tranh vẽ trong mơ đó của
chúng tôi.
Khoảng một tiếng đồng hồ trôi qua kể từ lúc tôi mở bức thư còn lại của
Moon Ha Young. Trong bức thư thứ tám, Moon Ha Young trở lại giọng của
mình, kể về việc chuẩn bị ly hôn và quá trình bỏ trốn. Ở cuối thư, cô ấy viết “Có
lẽ, giờ đây tôi không còn gì để viết thêm nữa. Tôi không biết cho đến giờ, liệu
có còn gì để thêm vào câu chuyện đã kể nữa không.” Như vậy có thể hiểu cô ấy
muốn nói rằng - đây là lá thư cuối cùng. Vậy nhưng, cô ấy lại viết thêm một lá
thư nữa. Đó là lá thư thứ chín, được gửi vào ngày 1 tháng 11, cách đây khoảng
hơn nửa năm.
Tôi đã đọc bản thảo anh gửi cho tôi. Tôi không thấy có chương cuối.
Chương đó chắc là về mẹ của đứa bé. Tôi đoán chắc anh vẫn chưa tìm ra, hoặc
chưa đủ căn cứ để xác nhận tình hình. Tôi cũng nhận ra có những phần mà tôi
không kể.
Hai tháng sau khi xảy ra vụ việc, tôi biết được chồng tôi còn sống. Thời gian
đó, tôi vẫn chưa trấn tĩnh lại được, rồi lại đúng lúc bị ngất vì kiệt sức. In Ah lúc
ấy đang làm bác sĩ trị liệu mỹ thuật ở khoa Thần kinh, tại một bệnh viện đa
khoa ở Rouen. Tôi vào khoa Nội bệnh viện đó, nhập viện điều trị đến ngày thứ
hai. Buổi sáng hôm ấy, tôi đang truyền dịch và nằm ngủ, thì thức giấc vì có
tiếng gọi “Moon Ha Young.” Giây phút tỉnh giấc, tôi nhận ra có ngón tay đang
vuốt trên cuống họng mình. Tôi như hóa đá. Vì trên thế gian, chỉ có một người
vừa sờ cuống họng tôi vừa gọi “Moon Ha Young” như thế. Đó là cách mà
chồng tôi đánh thức. Khi anh ta nổi giận, hoặc những lần anh ta về nhà muộn
một chút, còn tôi với Se Ryung đang ngủ. Tôi không thể nào mở mắt ra được.
Tôi mong sao đó chỉ là đang mơ.
Tôi lại nghe thấy tiếng gọi “Moon Ha Young” lần nữa. Không phải là mơ.
Tôi mở mắt ra. Chồng tôi đang đứng trước mặt tôi, nở một nụ cười ngọt ngào.
Tôi không biết làm thế nào anh ta có thể tìm đến tận đó. Mà tôi cũng chẳng
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muốn biết về chuyện đó. Tôi chỉ nghĩ mỗi một câu chuyện, đó là làm thế nào để
có thể còn sống thoát khỏi tay chồng tôi. Đến tận hôm trước thôi, tôi vẫn còn
không thiết ăn, không thiết uống, không thiết sống trên đời này nữa. Chồng tôi
túm tóc tôi kéo ngồi dậy, rồi hỏi.
“Cô không muốn gặp Se Ryung sao?”
Tôi hít một hơi. Tôi thậm chí còn không thể hiểu nổi câu nói đó nghĩa là gì.
Cho đến khi một bức ảnh được đặt vào tay tôi. Đấy là bức ảnh cảnh nhập quan
con bé. Bức ảnh chụp con bé mặc đồ liệm, mặt phủ khăn, đang nằm trong quan
tài. Tôi bất giác ngồi bật dậy, rồi bắt đầu vừa gào lên vừa túm lấy dây gọi khẩn
cấp mà giật như thể rung chuông. Tôi cũng không ngờ là tiếng tôi gào to đến
mức chồng tôi là Oh Young Je cũng phải hoảng hốt. Hắn túm chặt lấy áo tôi mà
thoi một cú đấm vào mặt tôi, tôi rút ngay bình đựng dịch đang truyền, nện vào
trán hắn. Trong cơn vật lộn đó, tiếng rền rĩ và kêu gào vẫn không ngừng vọt ra
khỏi miệng tôi. Đó là tiếng than khóc, là tiếng la hét trong cơn khiếp sợ, và cũng
là tiếng thét chất chứa bao phẫn uất. Dám chụp cả ảnh nhập quan của đứa con
đã chết để mang đến dày vò vợ cũ hay sao?
Y tá và người đàn ông bảo vệ chạy vào. Tôi gào lên bằng thứ tiếng Pháp bồi
của mình bảo với họ rằng, gã đàn ông này đột nhập vào phòng bệnh, thấy tôi
đang ngủ thì định cưỡng hiếp. Chồng tôi không hề biết tiếng Pháp. Anh ta phải
nhờ đến sự giúp đỡ của thông dịch cho đến tận khi tìm thấy tôi ở phòng bệnh.
Vậy nhưng ở vị trí đó, dù có thông dịch cũng khó mà thoát được. Bởi anh ta lén
y tá mò vào phòng bệnh, còn tôi thì cúc áo đều đã đứt hết, tai tóc rối bù, môi thì
bầm dập vì cú đấm của chồng tôi.
Chồng tôi bị đưa đến đồn cảnh sát. In Ah lập tức chạy vào phòng bệnh, rồi
chúng tôi không kịp thu dọn cả túi xách, vội vã rời khỏi Rouen. Vì chỉ cần
chồng tôi được thả ra, tôi chắc chắn sẽ chết trong tay anh ta.
Có lẽ tôi không nhất thiết phải kể lại hành trình của chúng tôi cho đến khi
dừng chân ở Amiens này. Quan trọng ở chỗ, sau tôi vẫn không gặp lại chồng tôi
nữa, đúng không ạ. Vậy nhưng, tôi vẫn không thể nào sống một cuộc sống bình
thường được. Tôi không dám ra khỏi nhà một mình. Ngay cả ra siêu thị mua đồ,
tôi cũng không thể nào đi được. Lúc tôi phải đi Bắc Phi để gia hạn lưu trú, In
Ah cũng nhất định phải đi cùng tôi. Khiếp sợ người chồng đang đỏ mắt lùng
sục, tôi cứ trốn ru rú trong phòng mà sống như vậy. Suốt bảy năm trời, cho đến
khi anh viết thư cho tôi.
Trong khoảng thời gian vào vai vợ chồng tôi viết thư cho anh, tôi đã có thể
hiểu được chồng tôi. Mà không, phải nói là tôi đã đi tới chỗ hiểu một cách thành
thực hơn một chút về con người. Tôi đã từng đọc ở đâu đó một câu thế này. Con
người nếu mang theo súng, thì rốt cuộc cũng sẽ bắn vào ai đó, đấy chính là bản
chất của con người. Thêm vào đó, cũng có những lần tôi phải đối mặt trực diện
với sự tồn tại đang đè nặng trên lưng mình. Đó chính là hình ảnh cái bóng của
tôi, mang nặng cảm giác dày vò vì con, cùng nỗi khiếp sợ không biết người
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chồng có thể nhảy xổ tới bất cứ lúc nào, suốt cả cuộc đời cứ chui nhủi trong
phòng mà sống. Mỗi lần đối diện với cái bóng thê thảm đó, tôi lại nghĩ tới cậu
bé ấy. Đó là lý do lớn nhất khiến tôi phải viết lá thư này.
Chồng tôi là người coi gia đình là thứ quý giá nhất trên đời này. Ban đầu, tôi
nghĩ đó là tình yêu dành cho gia đình. Phải đến sau đó, tôi mới nhận ra đó là sự
ám ảnh bệnh hoạn đối với “đồ của mình”. Đối với anh ta, vợ và con gái là hạt
nhân trong số “đồ của mình”. Là thứ mà anh ta đặt đâu phải ngồi đó; là đối
tượng để anh ta xác nhận quyền uy, sức ảnh hưởng và tầm cai trị của bản thân;
là những sinh thể chỉ được nhận những gì anh ta cho, và phải cho những gì anh
ta yêu cầu, là ngón tay, ngón chân cử động theo cách của anh ta. Điều này mà bị
chấn động, thì cũng có nghĩa như là hạt nhân toàn bộ thế giới của anh ta bị tổn
thương vậy. Đối với chồng tôi, đây là chuyện không thể, và cũng không được
phép xảy ra. Khi bị tổn thương vì không thể nào khôi phục lại trạng thái ban
đầu, chồng tôi sẽ làm những gì, chuyện đó không cần tưởng tượng cũng biết.
Bởi dựa theo bản thảo anh viết thì chuyện đó đã được kiểm chứng một lần rồi.
Và nếu như phỏng đoán dựa theo bản thảo đó, thì mọi chuyện vẫn chưa phải đã
kết thúc.
Anh nói là có cuộc vận động thi hành án tử hình phải không. Anh nói cho
đến nay, số lượng thi hành án nhiều nhất là vào tháng 12. Anh nói gần đây, tử tù
được kiểm tra sức khỏe. Nếu vậy thì cậu bé đó đang gặp nguy hiểm. Và cả anh
cũng không khác gì. Chồng tôi bảy năm qua sống lặng lẽ như một bóng ma,
luôn để mắt theo dõi cậu bé, và dần dần đẩy cậu bé đó ra khỏi xã hội này, mặc
dù vậy, anh ta vẫn chưa trực tiếp động đến cậu bé, điều này có nghĩa là anh ta sẽ
gom cậu bé cùng bố cậu xử lý chung một lần. Chồng tôi đang đợi ngày thi hành
án tử hình. Tôi cũng không biết, bằng cách nào anh ta biết được ngày thi hành
án. Tôi chỉ đoán được với chồng tôi, việc đó chẳng khó khăn gì. Mà cũng có
thể, anh ta sẽ xử lý trước những người cản trở. Lấy thất bại ngày xưa làm
gương, lần này, anh ta sẽ không chỉ dừng lại ở việc tách hai người ra đâu. Điều
đó cũng có nghĩa là anh không còn quân bài nào có thể dùng được. Lá bài đang
nằm trong tay cậu bé.
Tôi mong anh sẽ chuyển lời cho cậu bé. Bảo cậu ấy hay lợi dụng lại hoàn
cảnh. Nếu cần, bảo cậu ấy hãy lợi dụng cả tôi. Tôi sẽ làm con bài thí mạng một
lần. Tôi xin cho số điện thoại của tôi. 0033.6.67.72.32.
Lâu lắm rồi, ngày hôm qua, tôi mới được vui như vậy. Hôm qua, In Ah kết
hôn mà. Tổ chức ở dưới gốc cây táo này, nơi đêm đêm tôi vẫn thường ra đứng.
Lâu lắm rồi mới có một ngày nắng ấm như thế. In Ah không mặc váy cưới. Cô
ấy lấy cái váy để dành bấy lâu nay ra mặc, cầm bó hồng tôi kết cho, và cùng
Philip trao nhẫn. Philip là bạn trai của In Ah, anh ấy đến sống cùng từ sau khi
chúng tôi tới Amiens. Anh ấy là nhà làm phim hoạt hình, nhưng chủ yếu chỉ
nhận vẽ bản phôi và làm công việc giao hàng. Nhờ vậy mà tôi, một người không
đủ điều kiện đi làm, không cần phải ra ngoài cũng có thể có được việc làm. Anh
ấy vừa là chồng của In Ah, vừa coi như là sếp của tôi.
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Tôi định ngày mai sẽ rời nước Pháp. Lần này, có lẽ sẽ không phải là một
chuyến đi ngắn để gia hạn lưu trú nữa. Mặc dù vẫn sợ phải ra ngoài một mình,
nhưng tôi định sẽ thử xem. Tôi muốn thấy, nếu như bỏ thoát khỏi cái bóng đen
dính chặt sau lưng mình, thì tôi sẽ còn lại những gì. Tôi vẫn chưa định sẽ đi đâu.
Nhưng tôi nghĩ sẽ không quay trở lại nơi này nữa.
Hôm nay là một ngày nắng đẹp. Từ bây giờ, tôi định sẽ thử xuống sân xem
sao. Tôi phải thu dọn cái chăn phơi trên ghế tắm nắng, và cũng là nhìn lại lần
cuối cây táo đã cho quả để nướng bao nhiêu là bánh dùng tiếp khách trong lễ
cưới.
Ngày 1 tháng 11, Moon Ha Young kính thư.
Muốn cả bố và tôi... Điều đó không phải là đương nhiên sao? Bảy năm trước
cũng như thế, nhưng đến giờ, liệu có gì khác chăng? Tôi thất thần trừng trừng
nhìn tờ điện tín để trên bàn.
Chúng tôi xin thông báo đã thực thi bản án đối với tử tù Choi Huyn Soo, vào
lúc 9 giờ, ngày 27 tháng 12. Sau 9 giờ ngày 28, mong gia quyến đến nhận xác
người quá cố về chuẩn bị tang lễ...
Đột nhiên tôi nghẹt thở. Cảm giác như bị chân ai phi một cú vào bụng. Chú
biến mất từ chiều hôm qua. Sáng nay thì có điện báo đến, ngày nhận thi thể của
bố là sáng mai. Tôi đọc lại lá thư của Moon Ha Young.
... Mà cũng có thể, anh ta sẽ xử lý trước những người cản trở. Lấy thất bại
ngày xưa làm gương, lần này, anh ta sẽ có không chỉ dừng lại ở việc tách hai
người ra đâu. Điều đó cũng có nghĩa là anh không còn có quân bài nào có thể
dùng được. Lá bài đang nằm trong tay cậu bé...
Moon Ha Young nói hãy lợi dụng lại việc đó. Còn nói là hãy lợi dụng chính
cô ấy, và cho cả số điện thoại. Thật khó mà hiểu nổi thế là ý gì. Ít nhất là vào
lúc này. Chỉ có một câu này là vang lên rõ rệt.
“Ngày hôm qua, y đã xử lý người cản trở rồi.”

2

T

ôi đọc đi đọc lại những lá thư của Moon Ha Young để giết thời gian. Hơn

10 giờ, chú vẫn chưa về. Mặc dù việc đó đã rõ ràng, nhưng thời gian càng trôi
qua, càng thấy tin chắc hơn thì việc đó càng khó chấp nhận. Biết đâu, sáng mai
chú lại xuất hiện, mặt mũi còn lành lặn nguyên vẹn. Biết đâu chú đang chạy
ngược chạy xuôi ở đâu đó, một mình chuẩn bị cho đám tang. Trước đây, chú
cũng từng không ngủ ở nhà hai ngày liền rồi còn gì.
Tôi cố chấp như vậy nhưng cũng chẳng an ủi, chẳng giúp được gì. Cả linh
cảm và lập luận đều đang chỉ về cùng một hướng. Những câu hỏi không thể tìm
được lời giải đáp bay loạn trong đầu tôi như một đàn dơi.
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Ai là người đã gửi bản thảo và tư liệu của chú, người đó có mục đích gì? Oh
Young Je đang ở đâu, có đúng y đã giết mẹ không, không lẽ y đã xử lý “sạch
sẽ” chứ rồi sao? Tại sao y vẫn để yên cho chúng tôi sống qua một năm ở làng
Hải đăng? Bằng cách nào y biết trước được tin tức về ngày tử hình như thế?
Gió lay động cửa sổ. Tôi kéo rèm lên. Bên ngoài chẳng thấy gì. Bốn góc
khung cửa đọng đầy tuyết, khoảng trống tròn còn lại ở giữa phủ đầy sương giá.
Tôi quay lại ngồi trước bàn. Giờ đây, dường như tôi đã biết thứ không nhìn
thấy bên ngoài cửa sổ kia là gì rồi. Là một bàn tay. Bàn tay của Oh Young Je sẽ
túm lấy cuộc đời tôi mà lắc. Tôi như con lắc yo-yo kẹp giữa những ngón tay của
y. Bảy năm qua, y vừa chờ đợi vừa tung ném, kéo thả cho bay xa. Mục đích số 1
của hắn là ngăn không cho cuộc sống của tôi ổn định. Bởi nếu tôi thành kẻ lang
thang, thì có biến mất mãi mãi cũng chẳng ai buồn thắc mắc. Ngoài ra, đó cũng
là niềm vui nho nhỏ mang tên sự trả thù. Có thể tùy ý thao túng cuộc sống của
con trai kẻ đã giết con gái mình, ở đâu ra một việc dễ dàng như thế chứ? Thậm
chí, khi nào đến lúc, tôi sẽ thành kẻ bị chính tay y xử lý không biết chừng. Dù
tôi có chết, có chạy trốn đi nữa, thì thực tế có thể coi tôi chưa từng một lần thoát
khỏi tay y. Sự thật mà phải đến giờ tôi mới nhận ra, có lẽ chú đã biết từ lâu rồi.
Và có lẽ Oh Young Je cũng biết chú đào thông tin sau lưng mình. Mặc dù
không biết y đã biết chuyện chú viết lại thành tiểu thuyết hay chưa.
Nước sôi, tôi pha một cốc cà phê đặc quắn cả lưỡi. Tôi túm lấy dần dơi náo
loạn nhốt lại sau đầu. Tôi cũng gác nỗi lo lắng về chú qua một bên. Thay vào
đó, tôi đặt lời khuyên của Moon Ha Young lên trước tiên.
... Tôi mong là anh sẽ chuyển lời cho cậu bé. Bảo cậu ấy hãy lợi dụng lại
hoàn cảnh. Nếu cần, bảo cậu ấy hãy lợi dụng cả tôi. Tôi sẽ làm con bài thí mạng
một lần. Tôi xin cho số điện thoại của tôi...
Đôi giày bóng rổ Nike chính là thiệp mời của Oh Young Je. Khi trời sáng, sẽ
có chó săn đến tìm tôi. Tôi không có ý định đợi những tay đó đến. Tôi cũng
không có ý nghĩ sẽ để bị bắt trong lúc ngủ như bảy năm về trước. Tôi càng
không có lòng dạ nào mà chạy trốn.
Tôi lấy ra một tờ giấy rồi cầm bút lên. Chưa mất tới 10 phút, tôi đã viết hết
những gì cần thiết. Gần như tôi chỉ nhấc bút rồi chép ra hết những nội dung mà
cả ngày hôm qua, đã không biết bao lần tôi viết rồi lại gạch xóa ở trong đầu.
Thiên hạ chắc sẽ gọi nó là “di chúc”, nhưng tôi sẽ gọi nó là xe trượt tuyết. Chiếc
xe trượt do chó kéo chở con mồi cho người đi săn.
Những bức thư của Moon Ha Young, tiểu thuyết cùng với các tư liệu của
chú được để trong chiếc hộp. Lấy lỗ thông gió trên trần nhà vệ sinh làm chỗ cất
giấu là hoàn hảo. Trên bàn chỉ còn lại đôi giày thể thao và máy tính của chú.
Trong ổ cứng chỉ còn lại những tài liệu công việc viết lót của chú. Sau khi dọn
phòng, tôi bắt đầu công việc kim chỉ. Tôi tháo chỉ ở phần thắt lưng quần Jean ra,
lấy lưỡi dao lam tháo từ dao cạo râu dùng một lần bỏ vào bên trong, sau đó khâu
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lược lại. Mũi khâu rải rác để chỉ cần kéo nhẹ sẽ bung ra. Sợi chỉ dài khoảng một
ngón tay còn thừa lại, khi mặc quần, tôi nhét vào bên trong. Cổ tay đeo chiếc
đồng hồ ghi âm của chú. Tôi khoác chiếc áo parka lên, di chúc bỏ trong túi, đội
mũ vào, cài chiếc đèn lặn lên vành mũ. Tôi cầm con dao lặn mân mê một lúc,
rồi bỏ lại chỗ cũ. Tính mạng tôi vẫn an toàn. Vẫn còn hơn chín tiếng nữa mới
tới giờ nhận thi thể của bố, từ giờ đến lúc đó, số mệnh của tôi, dù cố toàn lực để
chết, cũng không thể nào chết nổi.
Khoảng nửa đêm, tôi ra khỏi nhà. Tôi đeo cuộn dây buddy-line cuộn tròn lên
vai, nhằm thằng hướng ngọn hải đăng bước đi ánh đèn hải đăng đang nhảy múa
lập lòe trên mặt biển. Cảm giác như gió đang túm lấy những cơn sóng ánh sáng
mà lắc. Xen giữa ánh đèn lấp lánh là đường mặt biển cứ chợt hiện lên đen thẫm
rồi lại biến mất. Tôi nghĩ tới một thằng bé. 12 tuổi đứng sau lưng thời gian.
Thằng bé đứng cuối cánh đồng cao lương, đăm đăm nhìn ánh đèn ngọn hải đăng
bên kia núi, nó đã mơ tới điều gì. Đứng ngửi mùi biển quyện trong sương, nó đã
tưởng tượng gì? Điều gì đã nhốt linh hồn thằng bé xuống dưới giếng nước giữa
cánh đồng cao lương kia. Là ông nội tôi, hay như lời bố nói, là chính bản thân
bố tôi. Giờ đây, liệu bố đãă được tự do chưa.
Phía sau ngọn hải đăng, rừng thông đỏ mọc um tùm. Ở đầu con đường mòn
dẫn vào rừng, có vết bánh xe. Mới nửa buổi trước lúc tôi ra đảo đá, đã có vết
bánh xe đó chưa nhỉ? Tôi không nhớ nữa. Tôi chỉ nhớ có người đàn ông đứng
nhìn tôi trước ngọn hải đăng.
Tôi muốn vào rừng xem có chiếc xe đó không, nhưng cố nhịn. Tôi phải di
chuyển như người mất hồn. Sau khi xác định vị trí của người theo dõi, tôi phải
hành động. Mọi giác quan của tôi tập trung phía sau lưng, nhưng không sao tóm
được dấu hiệu khả nghi nào. Nếu vậy, nhiều khả năng kẻ đó đang theo dõi từ
trong ngọn hải đăng hoặc từ trong rừng.
Cửa vào ngọn hải đăng không khóa. Bản lề mở nhẹ nhàng như thể được bôi
dầu. Bên trong tối đen. Bật đèn lên là thấy ngay một cầu thang xoáy ốc chạy dọc
lên một bức tường quây tròn. Tôi bước lên cầu thang, đi lên tầng hai. Cửa khóa
nên tôi lại đi lên tầng ba. Cách đây lâu rồi, tôi đã từng một mình lên đây. Chỉ vì
thấy chán, chứ chẳng nghĩ ngợi gì. Theo như tôi thấy hồi đó, tầng ba có ban
công, là phòng ở của người gác đến từ thời xa xưa, khi ngọn hải đăng còn do
người điều khiển.
Tôi đưa tay đẩy, từ từ mở cửa ra. Tôi đặt chân vào trong phòng, đưa tay ra
sau đóng cửa lại, rồi bật công tắc đèn trong phòng gần trên tường. Không ngờ
đèn lại sáng. Theo trí nhớ của tôi trong phòng này có ba cửa. Cửa ra vào mà tôi
vừa bước qua, một cửa dẫn lên tháp đèn, và bên cạnh đó là một cánh cửa sắt mở
ra ngoài ban công. Phần trên của cánh cửa ban công có trổ một ô tò vò gần cửa
chớp, có thể nhìn ra ngoài được. Trong phòng, đây đó vẫn còn lại những vật
dụng mà người gác đến đã dùng. Máy phát điện dã chiến, giường xếp trải chăn
quân đội, bộ bàn ghế gỗ. Bức tường đối diện cửa dẫn lên tháp đèn, có một cái lò
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bằng sắt có thể thừa sức nướng một con đà điểu. Bên cạnh có hình một cái hòm
dài. Cạnh đó chất một ít củi, nắp lò đã được chỉnh sang trạng thái mở lên, trong
lò còn sót lại một ít củi cháy dở. Tôi cũng thấy một số đồ dùng mới xuất hiện
gần đây. Máy sưởi điện, xà phòng để trên bồn rửa mặt, chiếc khăn mặt treo trên
tường, thùng rác chứa vỏ hộp cơm mua ở cửa hàng tiện lợi.
Thấy can đảm hơn hẳn, tôi ra ngoài ban công. Vừa mở cửa thì gió biển ập tới
như một quả đạn pháo. Cuộn dây thừng treo trên vai đập cả vào mặt tôi rồi bung
ra lộn xộn sau lưng. Tôi đóng cửa lại, ngồi bệt xuống dưới chân ban công, thử
lắc một cái song sắt. Vẫn còn chắc, có thể yên tâm được. Tôi buộc một đầu dây
thừng vào song sắt ban công, đầu kia thắt thành thòng lọng rồi tròng vào cổ. Tôi
vừa đứng lên là gió lại húc thẳng vào thắt lưng tôi. Bất giác tôi chụp lấy lan can,
bám chặt rồi nhìn xuống dưới.
Kế hoạch của tôi là thế này. Lấy lan can ban công làm ván nhảy và nhảy một
cứ nhảy bungee ngược. Gió đang phá hỏng kế hoạch tự sát đẹp mắt này. Cứ thế
này thì không thể nào đứng thẳng lên được. Có lẽ phải trèo qua ban công. Tôi
bám ngón chân vào giữa những song sắt phía bên ngoài lan can, xem ra chỉ cần
buông tay là có thể phi thẳng xuống dưới rồi. Nếu dang hai tay ra, chắc gió sẽ
tống tôi bay thẳng vào tường của ngọn hải đăng. Khi đó đầu tôi sẽ vỡ trước.
Hay mông tôi sẽ nát bét ra trước nhỉ?
Tôi cảm thấy có ánh mắt chạm vào gáy mình. Ánh mắt từ trong phòng nhìn
ra qua ô cửa tò vò. Không chần chừ thêm nữa, tôi đưa một chân trèo lên thành
lan can. Tôi buông chân đang trụ trên mặt đất, nghiêng trọng tâm cơ thể ra phía
ngoài. Cơn cuồng phong đâm thẳng vào lưng tôi. Mông tôi trượt đi, cả người tôi
lảo đảo. Hơi thở hộc lên trong cổ, chân tôi trượt bay lên khỏi lan can. Đúng lúc
đó, ngay trước khi cơn gió cuốn phăng tôi đi, thì một cánh tay thò ra ngoài ban
công túm chặt lấy thắt lưng tôi với một lực vừa mạnh vừa chắc, như thể đang
siết cổ. Đó là tay của một người đàn ông có thân hình cao lớn.
Tôi bắt đầu kháng cự. Tôi tuôn ra tất cả những lời chửi rủa thô tục, vẫy vùng
thắt lưng, tay chân quẫy đạp loạn xạ. Đồng thời tôi cũng điều chỉnh nhịp độ để
người kia không buông thắt lưng của tôi ra. Người kia cũng phun ra đủ những
lời chợ búa không thua kém. Khác với tôi, người đó dùng hết sức lực túm chặt
lấy tôi, kéo vào bên trong ban công. Khi nào phải ngừng kháng cự, cái đó
chẳng cần phải nhìn nét mặt mới đoán được. Vì vừa kéo được tôi vào trong ban
công cũng vừa đến lúc. Tôi đoán hình như bàn tay nhà nghề kia đã đánh vào
huyệt ở gáy tôi.
Tôi đã tính tới việc mở mắt ra là thấy mình đang ở trong xe. Tôi đoán sẽ đến
hồ Se Ryung, đến cái nơi bảy năm về trước. Mặc dù thiếu căn cứ, nhưng tôi gần
như chắc chắn về chuyện đó. Vậy nhưng tôi đã sai. Không phải ở trong xe, cũng
không phải ở hồ Se Ryung. Tôi vẫn ở trong ngọn hải đăng. Chỉ khác với lúc
trước là tay bị trói quặt đằng sau, cổ chân cũng bị trói, và đang ngồi dựa vào
cánh cửa dẫn lên ngọn đèn. Điểm khớp với dự đoán, là Young Je đang ngồi vắt
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chữ ngũ ở ghế bên cạnh chiếc bàn. Tay anh chị kia đang đứng ở tư thế nghỉ bên
cửa ra vào.
“Tỉnh rồi hả?”
Tóc cắt ngắn, đôi mắt như chỉ có lòng đen, cái cằm gọn gàng, thân hình dong
dỏng. Young Je khớp từng nét với hình ảnh trong ký ức của tôi. Dường như kể
từ khi đó, y không già đi một tuổi nào vậy. Tôi thấy động mạch cổ mình nóng
bừng bừng. Vậy là cũng gặp nhau rồi đây.
“Cũng lâu lắm rồi nhỉ. Tròn bảy năm rồi phải không?”
Giọng nói nhẹ nhàng hơn so với trong trí nhớ. Nếu như y không thở nhanh,
thì không thể nào nhận ra y đang phấn khích. Trên mặt bàn đang đặt chiếc túi
đeo chéo của tôi. Hình như đồ đạc trên bàn bị gạt qua một bên để lấy chỗ đặt.
Nhìn độ ẩm của túi thì có lẽ vẫn chưa lấy được chỗ đồ tôi giấu trên lỗ thông gió
trong nhà vệ sinh.
“Đúng lúc đang định nhả bungee nhỉ.”
Tôi lần sờ cổ tay phải, nắm lấy cái đồng hồ. Tôi thò ngón tay vào trong thắt
lưng, túm lấy sợi chỉ. Lưỡi dao lam có vẻ vẫn còn nguyên.
“Mày choáng váng lắm hả?”
Oh Young Je đưa mắt liếc nhìn tờ điện báo.
“Vậy nên mày phải nổi điên lên vậy sao? Ngày mai hình như vẫn còn việc
phải làm mà.”
“Chẳng còn gì phải làm cả.”
Để giữ vẻ mặt vô cảm, tôi đưa mắt nhìn vào cạnh bàn.
“Lẽ nào mày định thế? Đấy là bố mày mà.”
“Tôi không quen con người đấy.”
Oh Young Je lẳng lặng cười. Mặt y biến dạng một cách kỳ dị.
“Con người đấy ư?... Ngày xưa, không phải mày quý bố lắm sao?”
“Đã bảy năm quay vòng, tôi chẳng còn tình cảm gì cả.”
“Đàn ông con trai mà suy nghĩ chấp nhặt thế đâu có được. Một mạng người
đáng thương có thể chết đấy.”
Y đang nói tới chú sao? Tôi trừng trừng nhìn Young Je, y lại mỉm cười.
“Dù có là thằng ngốc, thì đấy cũng là ân nhân đã cưu mang, chăm sóc một
thằng không biết đi đâu về đâu. Bao công lao vất vả nuôi nấng, mày cũng phải
đền đáp ân nghĩa đấy chứ. Sáng mai, mày sẽ cùng bọn tao đi Uiwang. Sau khi
nhận xác, chúng ta sẽ đi đến hồ Se Ryung.”
“Tôi không đi.”
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“Mày sẽ đi. Nếu hỏi vì sao, thì vì chú mày cũng định đi cùng chúng tao đấy.”
Young Je nói với tay anh chị đang đứng canh cửa.
“Đưa lại đây đi.”
Khoảng một phút sau, tay anh chị kia quay lại, trên vai vác một cái bọc trông
giống như chú. Hắn quẳng chú xuống bên cạnh lò sắt. Thân hình chú đổ ụp
xuống, không còn một chút sức lực nào. Hai tay quặt ra đằng sau, khóa trong
còng số tám, hai cổ chân bị trói bằng dây thừng, chú đang bất tỉnh. Đúng như tôi
đã đoán trước. Việc mình đã đoán trước, khi phải nhìn vào tận mắt, cảm giác
chấn động lại lớn hơn so với dự tính. Sự cân bằng trong đầu mà khó khăn lắm
tôi mới duy trì. được, giờ cảm giác như đã vỡ tung.
“Chưa chết đâu. Chỉ đang ngủ một giấc thôi. Nếu mày chịu làm việc mày
phát làm, chắc sẽ tỉnh dậy đấy.”
Đến lúc đó tôi mới nhớ ra, Young Je là bác sĩ. Một bác sĩ nha khoa thích
dùng thuốc. Những ý nghĩ lộn xộn ùa tới. Bảy năm trước, lý do gì khiến y cho
con Ernie ngủ rồi bỏ lại ngoài đảo Hansoldeung? Chắc chắn không phải vì sợ
tôi buồn rồi. Làm một việc phiền phức như vậy, chắc phải có mục đích gì đó rõ
ràng. Tôi dựa vào tiểu thuyết của chú, suy đoán những dự tính của Young Je.
Để khiến ai đó phát điên, liệu còn có nơi nào khác tốt bằng hồ Se Ryung vào
ban đêm? Đáng lẽ tôi phải chìm trong nước mà chết dần trước mắt bố tôi mới
đóng. Đáng lẽ tôi phải ngất xỉu vì khiếp sợ, như thế Oh Young Je sẽ không mất
hứng mà bắt Ernie bỏ lại. Dù sao khi có cơ hội, y cũng sẽ xử con mèo đó, vậy
nên có thể coi như một viên đạn trúng hai đích. Nếu không phải thế, thì không
thể giải thích được việc Ernie lại ngủ bên cạnh tôi. Trong tiểu thuyết cảnh
Young Je lên chuồng gia súc, bỏ thuốc vào trong bát nước của Ernie có vẻ
giống với miêu tả trong suy đoán đó. Vì bác sĩ có thuốc cũng dễ như nhà giàu
có tiền vậy. Nhưng giờ liệu y có còn làm bác sĩ không?
Gã đàn ông mà tôi đoán là “dân anh chị” đang đứng trước cửa. Trông hắn có
vẻ đang chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo. Đôi vai rộng như mui xe ô tô. Một cơn tò
mò vô nghĩa chợt lóe lên. Tay anh chị này, liệu có phải một trong hai người mặc
đồng phục bảy năm về trước không? Làm việc này, hắn kiếm được bao nhiêu?
“Anh ra ngoài đợi đi.”
Gã đàn ông cúi đầu tuân lệnh rồi đi ra ngoài. Young Je cầm tờ di chúc của
tôi lên đọc. Xem ra y thấy có vẻ khá thú vị. Vừa đọc y vừa rúc rích cười. Tôi
quan sát chứ. Chú vẫn nằm phủ phục, không động đậy một ngón tay.
Lúc ra khỏi nhà, trong đầu tôi tính toán thế này. Oh Young Je sẽ cần đến tôi.
Vì ngoài tôi ra, không ai có thể nhận thi thể của bố được. Nếu xảy ra vụ tự tử,
người theo dõi tôi sẽ phải lộ mặt. Trước hết phải ngăn chặn vụ tử tự, và vì Oh
Young Je giờ đã bị phát giác nên tôi sẽ phải đi theo y. Tôi cho rằng, nếu gặp
Young Je, tôi sẽ gặp được chú. Tôi có kế hoạch buộc Young Je phải tự thú đã
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giết mẹ tôi, rồi ghi âm lại. Đến sáng, tôi định sẽ đi nhận thi thể của bố theo lệnh
của y. Chỉ cần vào trong nhà tù, thì dù cho Young Je ở ngay bên cạnh, tôi vẫn
có cơ hội báo cảnh sát. Nhiều khả năng chú sẽ bị rơi vào nguy hiểm, nhưng tôi
không thể tìm ra cách nào khác được. Tôi nhận định rằng, tuy không hoàn hảo,
song đó là kế hoạch tối ưu rồi. Vậy nhưng, vừa gặp chú, sự ngập ngừng đã vượt
lên trước mặt tôi. Có đúng đây là kế hoạch tối ưu rồi không? Tôi muốn túm lấy
chú, đánh thức chú dậy mà hỏi. Cháu nên làm thế? Hay không nên làm thế?
“Tôi có điều muốn hỏi.” Tôi cựa quậy ngón tay, bấm nút thu âm trên đồng
hồ đeo tay. Young Je liếc nhìn tôi. “Đột nhiên tôi thấy tò mò. Đêm hôm đó, ông
định xử lý bố con tôi thế nào? Nếu giết rồi lộ ra vụ giết người, ông sẽ là người
bị nghi ngờ đầu tiên. Lúc đó, chú tôi vẫn còn sống mà.”
“Mày cũng đặc biệt nhỉ. Lại còn lo cả chuyện của tao nữa.” Young Je nhếch
mép cười. “Chú mày có gì phải lo. Nếu mọi chuyện đúng như kế hoạch thì chú
mày cũng chỉ thấy mỗi bọn nhân viên công ty bảo vệ thôi. Rồi tất cả bị bố mày
làm đảo lộn hết.”
“Vậy tại sao ông lại làm thế với mẹ tôi?”
“Mẹ mày ấy à? Hình như trên tivi nói bố mày giết mà.”
“Tôi đang hỏi lý do gì ông lại giở trò với mẹ tôi.”
“Tao á, với mẹ mày?”
Young Je lại cười hinh hích. Giống như lúc đọc bức di chúc của tôi vừa rồi.
“Cứ hôm nào mẹ tôi đi làm, đến tối ông lại xuất hiện giở trò đê tiện còn gì.”
“Ai bảo thế? Mẹ mày ấy à?”
“Ở nhà, tôi nghe thấy mẹ tôi gọi điện cho dì. Mẹ nói tối nào ông cũng đến
phòng bảo vệ rồi giở trò, chắc mẹ phải nghỉ việc mất. Vậy nên, những hôm nào
mẹ trực, ông Lim quản lý đều thay mẹ đi tuần sát rồi làm giúp. ông ấy còn bảo
mẹ tôi, dù ông có đến cũng cứ khóa cửa sổ, đừng mở cho ông.”
“Đấy là theo mồm mẹ mày nói thôi. Chứ Oh Young Je này lại thèm giở trò
với con mẹ mày hả?”
Young Je đổi chân vắt chữ ngũ. Vẻ giận dữ hơi lộ ra trên nét mặt. Đấy là vẻ
mặt không phải của kẻ quấy rối bị nghi ngờ, mà là vẻ mặt của kẻ quấy rối không
hài lòng với nạn nhân.
“Mẹ tôi đã vô cùng khó chịu. Mẹ bảo không biết ông coi mẹ tôi là hạng gì.
Nghe nói ông đã hỏi mẹ tôi là muốn có thứ gì, đúng không?”
“Vấn đề lớn nhất của mẹ mày là gì, mày có biết không hả?”
Young Je vừa nhìn tờ di chúc vừa hỏi.
“Là ở cái mồm đấy. Không ít lần tao đã muốn xé cái mõm đó ra treo ở mang
tai cho rồi.”
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Tôi cười nhạt.
“Tôi hiểu tâm trạng của ông. Mẹ tôi trông vậy nhưng khá cứng nhắc. Bị từ
chối, chắc ông cũng bị chạm tự ái một chút nhỉ?”
Cơ mặt Young Je cứng lại, lỗ mũi phập phồng gần như thấy rõ.
“Nhìn đây, thằng nhóc. Nghe cho rõ vào. Tao chưa từng một lần nào muốn
chơi mẹ mày cả. Mặc dù đã rất nhiều lần tao muốn giết mẹ mày. Hôm đó, sau
khi bố mày chạy ra khỏi Phòng giám sát, tao cũng ra khỏi tòa nhà Ban quản lý
đập, đến giữa cầu số 2 thì gặp mẹ mày. Giá mẹ mày cứ ngoan ngoãn nằm thẳng
cẳng ở thư viện Rừng Xanh thì có phải tốt bao nhiêu không. Vậy nhưng mẹ mày
lại cầm theo gậy bóng chày bò ra. Vừa nhìn thấy tao đã lập tức nhảy xô vào, giả
mồm lu loa ầm ĩ bảo tao kết liễu luôn cái mạng nhãi nhép của mẹ mày đi, giỏi
lắm tao mới ngăn lại được đấy. Lại còn dám dồn ép Oh Young Je này đòi thả
con trai mình ra. Đến mức độ đó, tao vẫn còn có thể nhịn được. Tao định cứ thế
bỏ đi. Tao chẳng muốn lãng phí thời gian, cứ bỏ mặc đấy kiểu gì chồng mụ ta
cũng sẽ cho mụ trôi thẳng ra biển thôi. Vậy nhưng con khốn đó lại dám từ đằng
sau quật gậy bóng chày vào lưng tao. Tao đã bị dập cả sống mũi, đang điên tiết
lại đúng lúc bận rộn, vậy nên làm sao tao thương mến bỏ qua cái trò chó má ấy
được. Đó là lý do mà con đàn bà ấy bị tao đánh chết đấy.”
Dự đoán của tôi vậy là đúng rồi. Giống như chú, mẹ cũng cởi trói được rồi
thoát ra ngoài, đang đi tìm tôi thì mẹ gặp Oh Young Je. Mẹ là người có thể làm
như thế.
“Vậy nên ông đã giết mẹ tôi, có phải vậy không?”
“Cái đó không gọi là giết. Phải gọi là điều chỉnh vĩnh viễn chứ.”
Tôi im lặng, chằm chằm nhìn Young Je.
“Tao cũng thử hỏi mày một chuyện.”
Lần này, y cầm đôi giày Nike lên.
“Cái này ở đâu ra thế? Tao tưởng đêm hôm đó, nó đã bị quét sạch rồi chứ.”
Tôi thất thần. Vậy nghĩa là không phải ông ta gửi đến sao?
Trong đầu tôi rối bời. Vậy thì ai gửi? Không lẽ... Tôi nhìn chú đang nằm sụm
xuống phía bên kia. Đột nhiên, tôi thấy không tin vào mắt mình nữa. Một ngón
tay cái để trên lưng chú đang vẽ lên một đường xoắn ốc. Mà hình như không
phải ngón tay đó tự quay. Vòng xoáy ốc ngón cái đó vẽ nên có thể giải mã được
theo tín hiệu lặn mà chúng tôi dùng với nhau. Nghĩa là “Cắm phao tín hiệu cấp
cứu lên đi”. Tôi cụp mắt nhìn xuống giữa hai chân mình. Có lẽ không phải nói
phao của tôi, mà là phao của Oh Young Je. Vậy nhưng bằng cách nào? Câu trả
lời hóa ra lại đến dễ hơn tôi tưởng.
“Cởi trói cho chú đi. Như thế, ông mới có thể động đến bố tôi được.”
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Tôi ném ra một câu nghe chẳng lọt tai chút nào. Young Je mở máy tính lên.
“Này thằng nhóc, giờ mày không ở vị trí có thể nói năng kiểu đó đâu.”
“Vậy Moon Ha Young thì sao?”
Bàn tay Young Je đang bấm nút khởi động chợt dừng khựng lại.
“Hay là trao đổi với Moon Ha Young đi.”
Chú vẫn không nhúc nhích. Young Je bắt đầu cười thành tiếng.
“Người phụ nữ đó chắc đang vô cùng vui sướng.”
Tiếng cười của y tắt ngấm .
“Một tháng trước, cô ấy tái hôn với một người Pháp tên là Philip. Dưới gốc
cây táo ngoài sân.
Quả nhiên, Moon Ha Young là điểm bùng nổ của Oh Young Je. Y phát hỏa
ngay lập tức. Y rút từ trong túi áo khoác ngoài ra cái gì đó, tiến lại phía tôi như
trong phim Ma trận, rồi quật thẳng vào thái dương tôi. Đầu tôi tê dại, cảnh vật
trước mắt vụt chao đảo. Cảm giác có gì đó nóng hổi chảy xuống má. Đoạn kết
là sao bay đầy trời mất một lúc. Khi đám sao biến mất, y túm lấy đầu tôi, dí vào
mắt tôi cái vật mà y vừa dùng để đánh tôi. Một khu súng ngắn lắp nòng giảm
thanh.
“Cái miệng ngây thơ này vừa nói gì thế hả?”
Trong đầu, tôi đang triệu tập tám lá thư của Moon Ha Young. Vừa nhớ lại,
tôi vừa tự tẩy não mình rằng thứ Young Je đang cầm kia chỉ là một khẩu súng
nước thôi.
“Nghe nói ông đuổi theo tới tận Rouen. Nghe nói ông cho cô ấy xem bức
ảnh con gái đã chết nằm trong quan tài, rồi ông bị áp giải ra khỏi bệnh viện. Cô
ấy bảo Philip là người khi đó đã giúp cô ấy bỏ trốn. Trong khi ông đang ở đồn
cảnh sát, tìm người Phiên dịch, tìm luật sư, rồi bị trục xuất..., thì cô ấy đã đem
lòng yêu người đó, đã qua Casablanca để tới Luxembourg...”
Tay súng không biết kiềm chế lại vung lên. Đã thế lại còn đánh đúng vào
chỗ vừa đánh lúc trước. Lần này thì vượt trên cả cảm giác đau, cảm giác tới cả ý
thức của tôi cũng bắt đầu mờ mịt dần. Ngay cả niềm tin rằng y sẽ không thể nào
bóp cò súng cũng dần trở nên mờ nhạt. Phải kiếm một chất kích thích có thể tạo
ảnh hưởng thân thiện hơn một chút. Trước hết, tôi im lặng. Young Je đang vẫn
muốn nghe.
“Nói tiếp đi.”
Chú vẫn trong tư thế phủ phục, chân gập ra sau lưng như tập yoga. Hình như
chú đang dùng đôi tay đeo còng cởi dây buộc cổ chân. Vì làm thế chắc sẽ dễ
hơn một chút so với dùng ngón chân mở còng. Nghĩa là chú đang trân trọng
tranh thủ từng phút mà tôi phải trả giá mới kiếm được. Tôi đưa mắt liếc nhìn
khẩu súng.
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“Nếu là ông, lúc như thế này, ông có nói nổi không? Tôi thì đái ra quần rồi
đây.”
Chưa kịp nói hết thì một cú đấm của tay súng đã găm thẳng vào họng tôi.
Khoảng cách chưa đầy 20 phân, lại là bàn tay cầm súng đó. Dịch chua ộc lên
vòm họng, trong đầu tôi ong ong tiếng côn trùng bay. Toàn thân tôi nổi gai ốc.
Tôi thực sự bắt đầu thấy sợ kẻ mất trí này. Không phải vì bị đánh, mà vì y cầm
súng trên tay mà có vẻ coi như không. Vì lúc y điên lên thổi vào cổ tôi, y chẳng
bận tâm đến chuyện súng có thể bị cướp cò. Làm sao Moon Ha Young có thể
sống với con người điên dại này những mười hai năm cơ chứ.
“Xem ra mày tưởng mình gan dạ lắm phải không?”
Giọng tay súng từ xa xăm vọng tới.
“Tao chịu nghe cái kiểu nói trống không mất dạy của mày đến tận bây giờ,
mày tưởng vì tao quý mày quá nên mới thế sao?”
“Nếu không phải vậy thì vì cái gì? Tôi cố đưa đôi mắt lạc thần nhìn thẳng
vào mặt tay súng. Nhân lúc đó, tôi tranh thủ lên nhìn cảnh ngoài kia một chút.
Chú đang cật lực làm việc, nhưng hình như không được suôn sẻ lắm. Trông chú
không giống như đang cố uốn cong lưng mình, mà giống như đang cố uốn cong
một cái ván lướt sóng.
“Nếu mày không muốn sáng mai phải bó bột chân tay đến nhà tù, thì phun
hết những gì mày biết ra. Bắt đầu từ việc làm sao mày biết được thông tin đó.”
Tay súng nói.
“Bị đánh vào cổ họng nên tôi nói không ra.”
Giọng tôi rõ ràng đang yếu dần. Gần như lẩm bẩm. Young Je hơi hất cằm
lên, hỏi.
“Mày nói gì?”
“Tôi nói tôi trao đổi email với vợ cũ của ông.”
“Mail ấy hả...”
“Tôi nói muốn biết về ông, vậy nên cô ấy đã dùng giọng của ông để gửi mail
cho tôi.”
Tôi lập tức bước vào giai đoạn “đưa ra chứng cớ.”
“Anh tò mò về biệt danh ‘diễn viên Oh’ đúng không? Xem ra anh đã đến tìm
thằng anh họ của tôi thì phải? Ngoài thằng ngu đó ra, chẳng có thằng nào gọi
Oh Young Je này như thế đâu. Phải rồi, dạo này nó bán xe có được không? Mặc
dù đây chẳng phải việc khiến tôi phải lo, nhưng nó đã kiếm cho tôi cái biệt danh
‘diễn viên Oh’ như vậy, thì tôi mong nó không đổi nổi một cái xe tử tế mà đi...”
Việc luyện tập biết bao nhiêu lần quả có tác dụng, lời lẽ cứ tuôn ra trôi chảy.
Trong lúc tôi trích dẫn lá thư, trạng thái kích động của Young Je ít nhiều cô vẻ
chùng xuống. Ít nhất cũng không còn dí súng vào mặt tôi nữa.
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“Làm thế nào lại trao đổi email với nhau vậy?”
Giọng hỏi của y cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều .
Cứ nghe thử nội dung thư thì chắc sẽ biết thôi. Còn biết được làm thế nào cô
ấy trốn thoát được khỏi Hàn Quốc nữa đấy.”
Young Je im lặng một lúc, rồi quay về ghế ngồi. Y vắt chân chữ ngũ, súng
chĩa về phía mặt tôi. Trong lúc đó, chú đã quay lại tư thế như cũ.
“Lần này không phải lời của ông nữa. Mà là lời của đương sự.”
Young Je khe hất hất khẩu súng.
“Nói đi.”
Đây không phải lần đầu tiên tôi chạy trốn khỏi chồng tôi. Tất cả là ba lần.
hai lần trước, tôi dẫn theo con gái, và lần cuối cùng, chỉ có một mình tôi. Hai
lần trước, chỉ được một tuần là phải quay về. Vì tôi bị rơi vào tay mấy người gọi
là “Supporter” mà chồng tôi phái đi bắt. Mấy người Supporter đó, tôi với con
gái ở đâu, chỉ đúng hai ngày là họ tim ra. Chồng tôi biết tôi ở đâu, nhưng cứ để
mặc, cho tôi run rẩy bất an, sợ hãi, giằng xé trong suốt một tuần. Đến khi tôi
thầm hối hận vì đã bỏ nhà đi, rồi hết tiền, mịt mờ không biết hai mẹ con sống
tiếp như thế nào, thì chồng tôi cho Supporter đến bắt. Về đến nhà rồi, chồng tôi
sẽ đón tiếp rất tình cảm và nồng nhiệt. Trong một khoảng thời gian ngắn mà
chông tôi tự gọi là ‘giai đoạn hồi phục’, anh ta không động một ngón tay đến
tôi. Anh ta cứ thật tử tế, để tôi tự mình biết đường hối hận và thấy có lỗi vì đã
bỏ nhà đi. Thêm vào đó là cơn mưa quà tặng đắt tiền. Mặc dù vừa kết thúc giao
đoạn phục hồi, sẽ bắt đầu địa ngục còn khủng khiếp hơn trước. Đó là cách
chồng tôi dùng để thuần hóa tôi. Việc tìm ra dấu vết của tôi, với chồng tôi chẳng
phải việc gì khó khăn lắm. Huyện Se Ryung là một vùng đất nhỏ hẹp, muốn ra
thế giới ngoài kia thì cần phải có phương tiện giao thông. Chồng tôi mua cho tôi
nhiều thứ, nhưng chỉ có xe hơi thì không. Thậm chí, ngay cả bằng lái xe anh ta
cũng không cho phép tôi lấy. Muốn đi đâu, tôi phải bắt xe buýt hay tắc-xi mới
có thể đi được. Và còn một điều nữa, thứ tôi không có là khả năng về kinh tế.
Tôi phải sống nhờ vào tiền sinh hoạt mà chồng tôi cho, anh ta cũng không cho
phép tôi làm ăn kinh tế, thậm chí tôi không được phép ra ngoài mà không cho
anh ta biết. Kết quả của việc bị thuần hóa suốt mười hai năm như thế, tôi rốt
cuộc đã trở thành một con mèo cảnh, ra khỏi nhà là không đủ năng lực bắt nổi
một con chuột. Triền miên ăn đòn rồi lại ăn đòn, tôi đã dầm mình trong cuộc
sống an phận này.”
Cơ mặt Young Je cứng lại, đồng tử mắt giãn căng ra. Lúc này, hình như y
không còn nghi ngờ chuyện email là có thật hay không nữa. Thay vào đó, y có
vẻ muốn biết nội dung tiếp theo hơn.
“In Ah biết tình cảnh của tôi đã bảo cho bố đẻ tôi biết việc này. Sau khi xác
nhận tình hình với tôi, bố tôi đã thông qua luật sư, bắt đầu lần tìm cách thức cụ
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thể. Cách thứ đó phải đảm bảo an toàn cho tôi và con tôi, và phải giúp tôi có thể
giành được quyền nuôi con và nhận được tiền chu cấp. Vào cái đêm tôi bị sảy
thai, tôi đã bắt đầu thực hiện lời khuyên của luật sư. Tôi kéo dài thời gian để
chuẩn bị tuần tự từng bước một.”
Cuối cùng chú cũng đã thành công trong việc bẻ cong cái ván lướt sóng, nắm
được cổ chân mình. Tôi thò ngón tay vào trong quần, kéo sợi chỉ khâu lược ra.
Đường may vừa bung ra, tay tôi đã có thể cầm được lưỡi dao lam rồi.
“Những tư liệu chứng cớ như băng ghi âm, giấy chẩn đoán, ảnh chụp... tôi
thu nhập rồi gửi cho bố tôi giữ. Tôi làm hộ chiếu, lấy các chứng chỉ, mở tài
khoản ngân hàng, và chuẩn bị cả tiền thuê luật sư. Mặc dù tiền đó tôi chuẩn bị
cả tiền thuê luật sư. Mặc dù tiền đó tôi chuẩn bị bằng cách bỏ túi tiền sinh hoạt
trong nhà, rồi đem bán những thứ đắt tiền chồng tôi mua cho. Tôi lấy cớ đến lớp
dạy nấu ăn, cùng con gái lên xe buýt đưa đón của bên trường Mỹ thuật, ra đến
thành phố S, tôi bán hết đá quý, túi xách, vàng, rồi bán tới cả đồng hồ. Trước
khi bán, tôi mua sẵn mấy thứ đồ giả giống như vậy. Mặc dù suốt hai mươi năm
trời làm những việc như vậy, tôi vẫn không sao hành động dứt khoát được. Tôi
sợ. Chồng tôi cũng đáng sợ, nhưng bản thân tôi còn đáng sợ hơn. Tôi sợ biết
đâu mình sẽ không thắng nổi nỗi sợ hãi hiện thực mà quay lại với chồng. Tôi sợ
biết đâu chỉ vì sự ngu xuẩn và nhu nhược của mình, mà tôi sữ vĩnh viễn để tuột
mất cơ hội duy nhất chỉ có một lần.”
Tôi bắt đầu cứa lưỡi dao lam, cố không để vai mình cử động. Chú cũng đang
cật lực ra sức với hai cái tay ở sau lưng. Trạng thái tình cảm của Young Je bây
giờ đang trôi dần tới mức độ có thể gọi là “lao thẳng” lên đến đỉnh. Trông y có
vẻ đã hoàn toàn quên phắt người đàn ông đang nằm phủ phục bên cái lò kia.
“Ngày kỷ niệm kết hôn đã cho tôi lý do để chạy trốn. Đang đêm bị đánh gần
chết, lang thang trên đường đèo Hankye để tìm trạm điện thoại cứu nạn khẩn
cấp, liệu tôi còn có thể nghĩ được gì nữa? Bóng tối cuộc đời tôi còn dày đặc hơn
cả bóng tối trên đèo Hankye. Tôi sợ biết đâu mình sẽ chết như thế này, nỗi
khiếp sợ đó đã gạt cả đứa con gái ra khỏi tâm trí tôi. Chỉ cần là nơi mà người đó
không thể với tay tới, thì dù là địa ngục có lẽ tôi cũng có thể đến được. Thêm
vào đó, cả con đường ra đi cũng đã chuẩn bị xong hết rồi. Tước hết điện thoại
và tiền, rồi bỏ tôi lại một nơi hoang vu này mà đi mất, đó là thực đơn điều chỉnh
ưa thích số 2 của chồng tôi, đứng sau số 1 là cưỡng hiếp. Vì thế tôi có thời quen,
những lúc cả nhà ra ngoài, hay đi du lịch, tôi thường giấu một ít tiền dự phòng
vào dưới miếng lót giày. Càng đi xa nhà, số tiền dự phòng đó tăng lên. Hôm đó,
dưới miếng lót giày của tôi có vài tờ chi phiếu 100 ngàn won. Tôi cũng có thẻ
rút tiền cất tại hộp thư bưu điện. Sau khi tới Seoul, trước tiên, tôi mua ngay vé
đi Pháp. Tất cả mọi việc tôi giao lại cho bố tôi. Và rồi, trước khi sinh lòng đổi ý
muốn quay lại, tôi đã đáp máy bay bỏ đi...”
Chú đã tháo hẳn được dây buộc cổ chân.
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“Hôm nay, tôi phải dừng bút ở đây. Dưới lầu, Philip đang gọi tôi. Anh ấy gọi
tôi xuống ăn tối. À, đúng rồi, suýt nữa tôi quên mất. Tôi định tuần sau sẽ chuyển
đến sẽ đăng ký internet ngay, nhưng ở đây người ta không lập tức chạy đến lắp
ngay cho mình như ở Hàn Quốc, nên tạm thời, có lẽ tôi sẽ không nhận được
email. Nếu có việc gấp, cứ gửi thư trực tiếp tới Amines sẽ nhanh hơn. Địa chỉ
là...”
Đến đó, tôi ngượng lời. Sợi dây trói cắt đã gần đứt. Young Je mím chặt môi.
Vẻ mặt như thể đang hoàn toàn nín thở.
“Tôi không biết đến tiếng Pháp, nên chẳng biết đọc thế nào.”
Tôi im lặng nhìn Young Je rút cây bút trong túi áo khoác ra.
“Đánh vần đi.”
Y đổi khẩu súng sang cầm bên tay trái, lấy tờ thông báo tử hình làm giấy ghi
rồi chuẩn bị viết.
“24, Rue de la Liberation 80000 AMIENS FRANCE. Moon Ha Young.”
Ngay sau lưng Young Je, chú đã nhỏm dậy không một tiếng động. Mặc dù
vẫn bị còng tay, nhưng chân chú đã có thể di chuyển được. Đây là thời điểm cần
một đòn đánh trả.
“À, cho cả số điện thoại đi.”
Chiếc bút bi rời khỏi tay Young Je. Tôi hỏi.
“Phải đọc cả cái đó sao?”
“Mau đọc đi.”
Giọng y cuối cầu đang run lên. Mấy ngón tay rút điện thoại ra càng run một
cách rõ ràng hơn. Tôi hít một hơi ngắn, nhớ lại số điện thoại trong đầu.
“0033. 6. 34. 67. 72. 32”.
Young Je bấm số rồi nhìn tôi chằm chằm. Mắt hắn toàn bộ một màu đen.
Nòng súng đang chĩa vào đầu tôi. Như thể nếu tôi nói bừa, y sẽ cho tôi lên
đường luôn vậy. Căn phòng chìm trong im lặng. Chỉ có tín hiệu gọi đầu dây bên
kia kêu to như chuông báo cháy. Cuối cùng, phía đầu dây bên kia cũng vang lên
một giọng nữ. Tôi nghe mà không hiểu đang nói gì. Tôi chỉ thấy cơn kích động
cuồng dại đang bao trùm bộ mặt của Young Je. Y đẩy ghế đứng dậy, tắt tiếng
gọi.
“Moon Ha Young.”
Tôi đã cắt đứt hẳn sợi dây. Chú phi chân đá vào cánh tay cầm súng của
Young Je, y hộc lên một tiếng, quay lại nhìn đằng sau. Vừa lúc đó, bàn chân đi
giày của chú phập thẳng vào cằm y. Đầu Young Je vắt ngược ra sau. Khẩu súng
bay ra phía cửa ra vào. Hai chân vẫn bị trói, trượt người tới, chụp lấy khẩu
súng. Sau đó, tôi lấy ghế ngồi chặn trước cửa, rồi cắt đứt dây trói ở cổ chân.
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Nghe tiếng hét, tên Supporter bên ngoài bắt đầu đẩy cửa. Hắn dùng vai tông vào
hay sao mà cánh cửa sắt rung lên bần bật. Lưng tôi cũng rung chuyển theo. Tôi
định khóa cửa lại nhưng chốt khóa đã bị hỏng. Chẳng còn cách nào khác ngoài
ghì chặt chân xuống sàn, dùng lưng chèn cửa mà lấy toàn thân cầm cự. Nếu tôi
mà bị đẩy bật ra, tiếp theo là chuyện gì cũng đã quá rõ rồi. Tôi cầm súng thế này
nhưng chưa một lần tới trường bắn. Tôi chưa bắn ngược vào mình là còn may
đấy. Chú là dân thiện xạ nhưng lại đang bị còng tay. Nhóm người đang đập cửa
kia tối thiểu cũng phải có hai tên. Và cả hai chắc cũng đều là dân thiện xạ.
Trong lúc tôi chiến đấu với cánh cửa, đôi chân chú đang trút cơn giận phải
chịu trận suốt hai ngày một đêm vì Young Je. Chú không cho đối phương thời
gian để thở. Young Je vừa gượng dậy đã ăn một cú giáng thứ hai vào cằm, đập
gáy xuống trước lỗ cửa lò ngã lăn ra. Vừa vật xuống, y đã lĩnh ngay hai cú đạp
vào sườn, nằm sõng soài, tứ chi thõng thượt. Young Je đã nằm thẳng cẳng, chú
lấy chân vừa đá vừa vần, cho y nằm gọn vào trong lò. Nắp cửa lò đang được
dựng thẳng lên, chú lấy gót chân đá xuống, rồi cũng cách đó, chú đá cái tay nắm
lên, cài then lại. Young Je bi đá nhốt vào trong lò đã chịu im lặng. Trái lại, lực
lượngphía sau cánh cửa đang dần dồn dập và ầm ĩ hơn. Xem ra chỉ riêng tiếng
gào “Mở cửa ra” cũng đủ để rơi rụng cả cánh cửa rồi. Chứ chạy đến bên cạnh
tôi, đứng tì lưng góp sức chèn cửa.
“Đứng lên đi. Chú sẽ đếm đến ba, lập tức rời cử rồi tránh qua một bên, chĩa
súng vào bọn chúng.”
Tôi vừa nhỏm dậy là chú bắt đầu đếm.
“Một, hai.”
Đếm đến “ba”, cả hai chúng tôi rời cửa, tránh qua một bên. Cánh cửa bật ra
như ụp vào trong, hai người đàn ông lăm lăm chĩa súng ập vào. Tôi cũng chĩa
súng về phía bọn họ. Đối mặt với khẩu súng, cảm giác thật kỳ lạ. Trong hai
người đàn ông, không có ai trông giống với tay anh chị mà tôi gặp vừa rồi cả.
Nếu dựa theo giọng nói mà tôi không nhớ chắc lắm, thì giống với Tuyển thủ và
Lính mới. Chú lên tiếng, giọng không còn chút sức lực nào.
“Các anh đến sớm đấy nhỉ.”

3

C

hú cùng tôi lên xe cấp cứu của 119. Cặp đôi Tuyển thủ và Lính mới cũng

lên theo. 15 phút sau, xe cấp cứu đến bệnh viện tại thị trấn Haenam. Trán tôi bị
toạc, nhưng chưa đến nỗi phải khâu. Vấn đề là ở chú. Người ta bảo chú có triệu
chứng ngộ độc thuốc nghiêm trọng, cần phải nhập viện. Có lẽ, lúc ở ngọn hải
đăng, không phải thân chú, mà chân của thánh thần đã hạ gục Young Je.
Không rõ Tuyển thủ đã nói gì với bác sĩ trực ban. Bác sĩ vừa xử tử xong là
đưa chú lên phòng bệnh ở tầng hai. Cửa phòng có gần biển “Phòng cách ly”,
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cửa sổ phòng nhìn ra khu rừng phía sau bệnh viện. Y tá treo lên tay nắm ngoài
cửa phòng tấm biển “Cấm vào thăm.”
Chú nằm trên giường, truyền hai chai dịch. Người ta bảo đấy là dung dịch
muối hòa chất lợi tiểu và dung dịch điện giải. Tuyển thủ và Lính mới ngồi ở ghế
phụ bên giường. Tôi ngồi ghé lên máy sưởi, bắt đầu tường trình. Kể từ khi mở
các thứ của chú ra xem, cho đến khi Tuyển thủ xông vào. Tôi cởi chiếc đồng hồ
ghi âm, đưa lại cho Tuyển thủ. Tôi cũng cho biết vị trí cất giấu đồ của chú.
“Tôi vẫn không biết ai gửi. Cả đôi giày thể thao hình như cũng không phải
Young Je gửi.”
Nghe tôi nói, Tuyển thủ khẽ đưa mắt nhìn chú. Chú đang nhìn xuống ngón
chân mình.
“Là chú nhờ gửi đấy.”
“Chú ấy ạ?”
Chỉ có tôi là ngạc nhiên. Tuyển thủ và Lính mới không hề thay đổi nét mặt.
“Lúc rời khỏi nhà, chú có giao lại cho Hội trưởng thanh niên. Nhờ căn thời
gian rồi chuyển lại cho cháu, giống như do dịch vụ chuyển phát nhanh giao tới.”
Câu hỏi “Tại sao ạ?” vọt ra theo phản xạ. Cảm giác như có cục đá từ đâu bay
tới đập vào sau gáy. Chú nhìn tôi một cái, rồi lại nhìn Tuyển thủ một cái. Ý
muốn bảo tôi rằng chúng ta sẽ nói riêng chuyện đó sau. Tuyển thủ gật đầu. Tôi
im lặng.
“Vừa rời nhà thì xe bị nổ lốp. Chỗ đó gần ngọn hải đăng. Tôi xuống xem
sao, thì thấy lốp sau đến tận tối hôm trước vẫn còn nguyên vẹn, giờ đã có một lỗ
thủng. Trong lúc tôi mở cửa sau để lấy lốp dự phòng, thì có một chiếc zeep đậu
sát sạt đằng sau. Từ hai bên cửa, hai gã xuống xe, thấy vậy là tôi đã có linh cảm
rồi. Hai gã vừa túm lấy tôi là mọi việc kết thúc ở đó. Vì chỉ thấy nhói một cái
sau gáy là chân tôi bủn rủn, rồi không biết gì nữa. Sau đó, mọi thứ tối đen. Xem
ra tôi đã bị nhét vào ngọn hải đăng rồi ngủ li bì trong đó. Tôi cũng không tưởng
tượng nổi lại là ngọn hải đăng. Tôi cứ nghĩ phải là hồ Se Ryung hay cái chuồng
gia súc đó.”
Chuyện của chú kết thức ở đó. Lời khai rời rạc, chỉ kể lại tình huống. Có vẻ
như chỉ có Tuyển thủ và Lính mới hiểu được. Trên nét mặt hai người thoáng vẻ
đồng thuận.
“Chuyện đó chúng tôi cũng bị y như vậy.”
Tuyển thủ nhìn về phía tôi
“Sau khi nhận được điện thoại của anh, chúng tôi bắt đầu mai phục gần hiệu
thuốc Papa, nhưng vị trí của cả hai máy theo dõi đều không ra khỏi làng Hải
Đăng. Từ sau nửa đêm thì thậm chí không di chuyển nữa. Theo dõi được chừng
một tiếng, thì có gì đó giật nảy trong đầu tôi một cái. Cái thằng mang tên “linh
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cảm” đó thường có vấn đề mà. Lúc nó hoạt động không đúng, sẽ biến người ta
thành mù quáng. Cứ thế bỏ mặc mọi việc trước mắt, chỉ ngồi đợi xem có động
tĩnh gì không. Tất cả đồng đội thì đang đợi ở quanh thành phố S. Bọn tôi vội vã
đến đồn cảnh sát Haenam, yêu cầu chi viện, rồi phi đến ngọn hải đăng, nhưng
dưới gốc cây thông gần đó, hình như có một tên đang canh chừng. Hắn ta nhanh
chóng chạy vào trong rừng thông. Bọn tôi đuổi theo bắt, thì thấy chiếc Bongo
của anh với chiếc xe của bọn kia giấu trong rừng. Vậy nhưng, trên xe ấy hình
như có chở gì đó, phải không?”
Chú im lặng.
“Oh Young Je có làm mấy tác phẩm nghệ thuật. Là tác phẩm làm bằng que
gỗ có được nhắc đến trong tiểu thuyết của anh. Thời gian qua, thế giới tác phẩm
của y đã chuyển biến ngày càng độc đáo. Không phải là pháo đài trong cổ tích
nữa, mà là một chiếc quan tài. Quan tài được ghép dựng bằng đá phiến cẩm
thạch đen, trên nắp có cắm cả bài vị. Thần vị của Choi Seo Won. Dùng đá cẩm
thạch để làm khung chứng tỏ muốn để chìm trong nước, không phải sao? Khác
với Choi Hyun Soo, không thể hỏa táng được, nên chắc y đã chọn cách thủy
táng. Đã thế, anh thì đến quan tài cũng chẳng có, chắc chỉ buộc đá cổ chân rồi
cho lặn luôn. Còn người dân vô tội thành phố S sẽ mang kiếp uống đến khô cạn
thứ nước ngâm xác chết.”
Tuyển thủ bỏ cuốn sổ vào túi rồi hỏi.
“Trước tiên, chúng tôi phải quay về đồn đã, anh có nhờ gì không?”
Chú trả lời.
“Chiếc xe Bongo của tôi ấy, mong anh mang lại đây giúp.”
“Mang xe lại đây? Anh định đi Uiwang sao?”
“Phải đi chứ.”
“Thu xếp đi xe tang không phải tốt hơn sao? Những thứ phải chuẩn bị chắc
cũng khá nhiều đấy.”
“Di ảnh với quần áo liệm, tôi đã chuẩn bị cách đây không lâu. Nếu Young Je
không động đến, chắc vẫn ở trong chiếc Bongo. Anh tìm rồi gửi giúp tôi hai bộ
tang phục thôi.”
Tuyển thủ gật đầu, rồi đột nhiên đi về phía tôi, túm lấy cổ áo parka của tôi
mở khóa. Từ trong phần cổ áo dùng để nhét mũ áo vào rơi ra một vật to bằng
bật lửa. Trong lúc tôi còn đờ ra ngơ ngác, cả hai người đã biến mất khỏi phòng
bệnh. Tôi nhìn chú chằm chằm. Chú mau kể mọi chuyện đi chứ. Không loại trừ
cả chuyện về cái vật vừa rơi ra khỏi cổ áo kia nữa. Chú thần người nhìn vào bức
tường.
“Người tên là Moon Ha Young ấy, sẽ không sao chứ ạ? Chắc cô ấy đã vô
cùng sợ hãi.”
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Tôi nói thế để chú chịu mở miệng nói chuyện. Chú đưa ra một câu trả lời
chẳng ăn nhập gì.
“Cháu quyết định đi. Hỏa táng hay mai táng.”
Lần này tôi nghẹn lời.
“Nếu cháu muốn mai táng, thì trên ngọn núi đằng sau có một mảnh đất vừa
hợp. Chú đã nói chuyện với chủ ngọn núi, nếu đáp ứng được điều kiện của họ
chắc họ sẽ bán.”
Đất... Cái từ đó đã đưa tôi trở lại hiện thực. Tôi là chủ tang mà.
“Nếu là cháu... Cháu không muốn bị giam trong đất.”
Chú gọi điện cho bên nhà hỏa táng Byukje. 5 giờ chiều, lò sẽ trống. Sau khi
chú đặt chỗ xong, sự im lặng lại bao trùm. Chú giống như người đã quyết định
sẽ không nói gì nếu như tôi không hỏi.
“Cuốn tiểu thuyết đó, sao chú lại viết ạ?” Tôi hỏi.
“Vì chú đã nhận lời một người nhờ chú viết.”
Chú trả lời, mắt vẫn không rời bức tường.
“Ai nhờ chú việc như thế ạ?”
“Đội trưởng.”
Tôi lại nghẹn lời. Người mà chú gọi là “Đội trưởng, theo như tôi biết, chỉ
duy nhất có một người. Nhưng tôi không dám hỏi có đúng là người đó không?”
“Bắt đầu thì là như thế.”
Tôi đặt tay lên đầu gối, thấy hỗn loạn và hoang mang. Là bố sao.
“Đến giờ, chắc cháu cũng biết rồi. Biết là lúc ở hồ Se Ryung, chú đã viết gì.
Khi đó, nếu như chú thuyết phục bố cháu ra tự thú, mọi việc sẽ thế nào, nếu
không thì chú cứ đi báo cảnh sát luôn. Nếu thế, chắc đã không xảy ra bi kịch đó.
Vậy nhưng, chú đã đợi. Bố cháu bảo chú đợi, thực ra không có nghĩa là bảo cho
bố cháu thời gian để quyết tâm ra tự thú - dù cho có cảm nhận được điều này,
chú vẫn cứ một mực khăng khăng với bản thân mình như thế. Khi đó, chú
không biết tại sao mình lại như vậy. Đêm hôm đó, trong lúc ngồi ở đồn cảnh sát
để lấy lời khai cho vụ án, chú đã hiểu ra. Viên cảnh sát hình sự phụ trách vụ
việc đã cho chú lời giải. Ra là anh muốn biết kết thúc của cuốn tiểu thuyết phải
không. Chú đã vô cùng chấn động. Không phải vì những gì viên cảnh sát nói,
mà vì đó là sự thật. Có một hội chứng gọi là Blue Orb. Đấy là chứng sợ không
gian rộng xảy ra ở biển. Khi bị bủa vây bởi sự nhận thức được rằng chỉ có một
mình mình dưới đáy biển vừa sâu hút, vừa rộng mênh mông, mọi ý thức còn lại
sẽ bị bóp nghẹt trong cơn sợ hãi, co rút lại chỉ còn như đầu kim. Đừng nói tới
chuyện giảm áp ngay cả việc thở ra cũng quên luôn. Vụ việc ấy đã để lại cho
chú hội chứng đó. Cứ mở máy tính lên định viết gì đó, thì trước mắt chú không
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phải mở ra giao diện Word, mà là mở ra Blue Orb. Một không gian mà càng cố
tìm đường thì càng trở nên rộng lớn hơn, sâu thẳm hơn, mênh mông hơn. Giữa
vũ trụ xanh thầm và tăm tối đó, chú đã thành một đứa trẻ lạc đường. Vì vậy chú
bắt đầu làm công việc viết lót. Vì đó là công việc dựa trên cốt truyện ai đó nêm
cho, chỉ cần chỉnh sửa lại là được. Thật an nhiên như thể chạy bộ trong công
viên gần nhà vậy. Vừa không sợ lạc đường, vừa có thể giữ được cảm giác yên
tâm rằng mình vẫn đang viết lách, lại còn kiếm sống được nữa, như vậy cũng có
thể coi như thành công rồi. Mặc dù chú bị giày vò vì không thể thừa nhận việc
đó vốn là sở trường của mình được. Ra một cuốn tiểu thuyết rồi kết thúc luôn
cuộc đời tiểu thuyết gia - cứ nghĩ đến đó là chú thấy như phát điên lên được.
Mỗi lúc như vậy, chú lại viết về chuyện của cháu. Đó là những câu chữ duy
nhất chú viết được mà không phải trở thành một đứa trẻ lạc đường. Hôm nay
cháu đọc sách gì, đưa ra ý kiến gì, ăn gì, thích gì, ghét gì, lúc cháu dỗi; cháu
giận, cháu khó chịu... hành động sẽ khác nhau thế nào, khả năng lặn của cháu đã
tăng lên bao nhiêu, lần này được bao lâu thì cháu sẽ chuyển trường. Vào ngày
cuối cùng của mỗi tháng, chú lại gửi những thứ đó cho Đội trưởng. Mặc dù
chưa bao giờ chú nhận được thư trả lời.”
Tôi chưa bao giờ sợ biển. Tôi cũng chưa bao giờ rơi vào hội chứng Blue
Orb, cũng chưa từng viết tiểu thuyết. Vậy nên, tôi cũng không thể nào hiểu nổi
nỗi đau đớn của một tác giả lạc lối trong vũ trụ mang tên những trang giấy
trắng. Thế nhưng, tôi biết, cảm giác tự trách mình mà chú đang mang trong lòng
đó vẫn chưa đủ để trở thành lý do cho việc chú trút hết tình cảm suốt một thời
gian dài đằng đẵng vì hai cha con mà chú chỉ sống cùng một thời gian ngắn.
Chưa kể tình cảm đó chẳng được đền đáp lại gì.
“Oh Young Je phải chăng vẫn còn sống, phải chăng y vẫn còn bám đuổi theo
cháu, chuyện này chú đã nghi ngờ khá lâu rồi. Ngoài Young Je ra chú chẳng
nghĩ ra ai khác cả. Mà xác y, người ta cũng không tìm thấy. Chú nghĩ nếu y trả
thù thì sẽ không như thế này. Vì nếu còn sống, y không phải là người sẽ để yên
cho cháu sống. Và chỉ cần có ý định, thì hắn đã có biết bao cơ hội rồi. Vậy
nhưng, suốt mấy năm liền, hắn không động đậy một ngón tay. Mà chỉ đuổi cháu
ra khỏi xã hội này, như thể người ta lùa chuột. Như vậy càng bất thường và
đáng ngại hơn. Mỗi lúc có thời gian, chú lại dò tìm hành tung của Oh Young Je,
nhưng chẳng có ai thấy y cả. Họ hàng, giám đốc bệnh viện, người quản lý khu
vườn ươm, hàng xóm láng giềng... Tháng 7 năm ngoái, lúc chúng ta đang ở
Tacan. Đang nằm ngủ thì chú nghĩ tới tài sản của Oh Young Je. Nghĩ là biết đâu
đấy, chú thử lên mạng tìm đọc thông tin đăng ký. Ra là y đã bán tòa nhà
Medical Centre. Y vẫn còn đứng tên tài sản, vậy có nghĩa là vẫn còn sống. Nghĩ
lại mới thấy, vào thời điểm vụ án đã trôi qua được mấy năm như thế này, liệu ai
còn quan tâm đến sự sống chết của Young Je nữa. Y cũng chẳng phải tội phạm,
cũng chẳng có gia đình để xóa đăng ký cư trú. Đúng khoảng thời gian đó cũng
là thời điểm Đội trưởng gửi thư cho chú.”
Bức thư đầu tiên bố gửi, chỉ ghi vỏn vẹn một câu.
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Tôi có chuyện mốn nói.
Chú hiểu câu nói đó có nghĩa là bố muốn gặp chú. Vậy nên, chú đến gặp bố.
Người xuất hiện ở phòng gặp mặt là một ông già, tóc đã bạc trắng, vai gù
xuống, răng rụng hết, da vàng như giấy da cừu. Một ông già 43 tuổi, cánh tay bị
trói bằng còng da, chầm chậm lê bước tới. Chú hồi tưởng lại và gọi thời khắc đó
là “giây phút xa lạ không lời nào tả nổi”. Chú còn nhớ cái phút giây chú đọc
được trong mắt bố “những điều không nói thành lời”. Sự hối hận, nỗi thống khổ,
sự dày vò tự trách mình, cảm giác nhục nhã, nỗi buỗn, niềm thương nhớ... và sự
kiềm chế đang đè nên tất cả những cảm xúc đó. Người đàn ông đang ngồi trước
mặt chú không phải là “Đội trưởng mà chú biết. Đó là một con người mang tên
“Choi Hyun Soo mà chú chưa một lần gặp ở hồ Se Ryung.
“Young Je vẫn còn sống.”
Bố lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.
“Mỗi tuần một lần, y đến khám răng cho tôi.”
Chú không đáp nổi một lời. Việc mà chú vẫn luôn nghi ngờ, thật không tin
nổi lại được xác nhận thông qua bố. Chuyện đó có thể như thế sao? Chú tự hỏi
rồi tự tìm ra câu trả lời. Có thể chứ. Người còn đang đứng tên tài sản, chẳng lý
gì lại không thể đến nhà tù khám bệnh từ thiện cả. Phía nhà tù chắc chẳng hề
biết Young Je là ai. Mà cũng chẳng cần phải biết. Chắc họ chỉ cho rằng đó là
một người đáng quý và đáng biết ơn, không hơn không kém. Theo chú thấy,
hàm răng của bố giống như một nơi vừa có bom nổ vậy. Răng phía trong hầu
hết đã rụng hoặc đang tiêu biến dần. Tổng cộng hai hàm trên dưới, chỉ còn lại
sáu chiếc hình dạng còn nguyên vẹn. Răng bố vốn cũng không chắc lắm. Đấy là
món quà mà môn bóng chày mang lại. Nghe nói, nếu cứ đội mặt nạ của cầu thủ
bắt bóng mãi, cái tật nghiến chặt răng sẽ hủy hoại cả răng và khớp hàm. Cái
hàm răng ọp ẹp đó, vào đêm phải chống chọi với Oh Young Je đã mất đi khoảng
một phần ba. Rồi cuộc sống trong tù đã tàn phá nốt chỗ răng còn lại.
Trung tuần tháng 6 năm ngoái, bố nghe nói có bác sĩ nha khoa tới khám răng
từ thiện. Nghĩ bụng không biết có xin được ít thuốc giảm đau không, bố bèn tới
phòng y tế.
“Trông dáng bác sĩ có vẻ quen quen. Mặc dù đang đội mũ và đeo khẩu trang
đi nữa. Ngực tôi đập thình thịch và thấy bất an lạ thường. Bác sĩ đưa tay ra hiệu
bảo tôi nằm xuống ghế điều trị. Ngón tay dài mảnh kia, mình đã nhìn thấy ở đâu
rồi nhỉ, tôi vừa nghĩ thế vừa nằm xuống. Bác sĩ kéo ghế về phía gần đầu tôi rồi
ngồi xuống. Rồi giây phút nhìn thẳng vào mắt nhau cũng đến. Tôi nhìn lên, còn
người đó nhìn xuống. Vụt một cái, tôi nhận ra đó là ai. Đôi mắt đó mà không
nhận ra mới lạ. Chỉ móc mỗi đôi mắt đó quẳng ra sa mạc, tôi cũng vẫn nhận ra
được.”
Chú bảo khi đó, chú có thể hiểu được những lời nói đó. Đôi mắt ấy sống dậy
rõ mồn một, tựa như chú đang nhìn thẳng vào nó vậy. Hai đồng tử rỗng không,
đen thui chợt giãn ra, tựa như một cánh cửa đang mở.
www.vuilen.com

353

Tác Giả: Jeong You Jeong

Người Dịch: Kim Ngân

7 NĂM BÓNG TỐI

“Từ cách đây lâu rồi, mỗi khi đọc thư cậu gửi, đôi khi, tôi lại thấy vụt qua
một nỗi nghi ngờ. Không lẽ y vẫn còn sống và đã thoát khỏi hồ Se Ryung
chăng? Bởi người đeo bám Seo Won dai dẳng đến mức đó, đâu có ai ngoài
người đó nữa. Nỗi nghi ngờ đó đã được xác nhận. Tôi vô cùng choáng váng. Và
tôi sợ. Tới mức cằm tôi run lên lập cập. Tôi nhìn lên bộ mặt người đó. Phía sau
khẩu trang, y đang lẳng lặng cười.”
“Hai người không nói chuyện ạ?”
“Y bảo giờ không còn gì hãi run nữa rồi. Y nói mọi việc vẫn chưa bắt đầu
đâu. Y nói điều trị xong hẳn rồi, sau này sẽ trồng răng giả cho tôi. Tôi nghĩ
mình đương nhiên sẽ không điều trị rồi. Dù rằng có hỏng hoàn toàn đi nữa, tôi
cũng không muốn gặp lại con người đó. Tôi thậm chí không muốn nghĩ tới bộ
mặt y. Nếu người đó muốn gặp tử tù Choi Hyun Soo, tôi nghĩ chỉ một lần là
phải thấy vừa lòng rồi. Về đến phòng, tôi ngồi nhìn lên tường. Tôi nhìn những
bức ảnh của Seo Won dán trên đó. 14 tuổi, 15 tuổi, 16 tuổi, l7 tuổi... Nếu bình
thường tôi đã phải thấy bình tâm lại rồi. Mỗi lúc cảm giác tội lỗi, nỗi đau đớn,
hối hận, ăn năn dồn tới, mỗi buổi sáng tỉnh dậy sau giấc mộng về cánh đồng cao
lương, tôi lại ngồi nhìn ảnh thằng bé. Như vậy, tựa như uống một liều thuốc gây
ảo giác, tôi lại có thể bước vào thì giới đó. Thế giới trong những bức thư mà cậu
gửi cho tôi. Tôi bay tới đó như một bóng ma, sụt sịt dõi theo thằng bé ngày một
lớn, dần trở thành một người đàn ông. Thế nhưng, ngày hôm đó tôi không thể
nào đến nơi đó được. Thay vì thế giới trong mơ đó, một thứ khủng khiếp ập tới.
Đó là linh cảm có chuyện gì đó đang xảy ra ngay bên cạnh con tôi. Khi đó tôi
chợt nhận ra. Rằng mình phải làm gì, mình có thể làm gì. Cậu còn nhớ hồi còn
chơi bóng, tôi chơi ở vị trí gì không?”
Chú gật đầu.
“Vị trí của người phải dựng lại lượt chơi trước mà tìm ra nguyên nhân thất
bại, của người phải đọc được thế trận và điều chỉnh nhịp độ trận đấu, người
phân tích và dự đoán hành động của cầu thủ đánh bóng vừa bước vào vị trí,
người phán đoán thời cơ và khả năng chiến thắng, người phải lấy cả thân mình
bảo vệ home-plate, đó là vị trí của cầu thủ bắt bóng. Và tôi là người từ năm 12
tuổi đã được nuôi dạy để chơi ở vị trí đó. Giải nghệ bóng chày rồi, tôi cũng quên
bản năng đó đi mà sống. Bởi tôi nghĩ, trong đời tôi sẽ chẳng còn chuyện thắng
thua nữa. Thế rồi xảy ra vụ việc ở hồ Se Ryung. Kể từ giây phút tôi giết chết
đứa bé gái, cho dến giây phút tôi mở cửa đập nước, không có lấy một giây phút
nào tôi được tỉnh táo. Tôi không biết chuyện gì vừa xảy ra với mình, cũng
không biết mình vừa gây ra chuyện gì. Cho đến tận giây phút cuối cùng, tôi
cũng vẫn chỉ nhìn thấy trái bóng đó. Trái bóng tôi phải bảo vệ. Trái bóng tôi
tuyệt đối không được buông ra. Vậy nhưng bây giờ thì không phải như vậy nữa.
Cậu có biết, trong bảy năm qua, tôi đã làm gì ở nhà tù này không? Tôi cứ dựng
đi dựng lại quãng thời gian hai tuần ở hồ Se Ryung. Hàng ngày, hàng giờ. Giá
như thế này, giá như thế kia... Cứ thế, rồi tôi nhận thấy vài điều. Young Je là
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con người thế nào, vợ tôi đã chết ra sao. Tôi không giết vợ tôi. Đúng là tôi đã
đẩy vợ tôi vào tình cảnh đó... nhưng ít nhất cũng không phải chính tay tôi giết.”
Chú nói đó là cảm xúc đầu tiên chú thấy trong mắt bố. Đôi mắt sưng đỏ lên
đang run rẩy kia quá đủ để nói lên nỗi đau khổ trong thời gian qua.
“Sau khi Young Je xuất hiện, suốt một tuần liền, tôi chỉ nghĩ đến một vấn đề
duy nhất - lý do gì đến tận bây giờ, hắn còn xuất hiện trước mặt tôi. Để tìm ra
manh mối, mỗi tuần tôi đến cho Young Je điều trị răng một lần.”
“Anh có tìm ra được gì không?”
“Nghe nói có những tha mà nếu đi từ thiện ở nhà tù thì sẽ biết được. Khi cô
lệnh tử hình được đưa xuống, người ta sẽ liên lạc với những người làm từ thiện
như mục sư, cha xứ, hoặc cũng có thể là bên tang lễ. Quản giáo cứ gọi điện nhờ
sáng mai lên sớm, bằng linh cảm, tôi đã biết là người đó rồi. Thông qua hoạt
động tình nguyện để dần dần làm quen trong ngoài, xem ra đó cũng là một trong
những mục đích của y.
“Y biết những thứ đó để làm gì ạ?”
“Vì mọi việc vẫn chưa kết thúc mà.”
“Sao ạ?”
“Cái đêm của bảy năm trước vẫn còn tiếp tục. Oh Young Je định vào ngày
tiến hành án tử hình, y sẽ tóm gọn cả Seo Won và tôi vào tay hắn. Trước đó, y
sẽ xử lý trước những kẻ cản trở. Kẻ cản trở ở đây là ai, chẳng cần nói cũng biết
rồi. Việc y khiến cậu với Seo Won không thể nào ở ổn định một chỗ, đó chính
là để dọn đường cho lúc đó. Bởi phải biến hai người thành kẻ lang thang, khi
hai người biến mất mới không có ai tìm kiếm. Tôi chỉ đoán được đến thế. Từ
trong này làm sao đoán định được hết tình hình. Có nhiều chi tiết không thể
hình dung được.
Vang lên tiếng chuông báo hết giờ gặp mặt.
“Tôi mong cậu giúp tôi ghép mọi mảnh lại thành bức tranh hoàn chỉnh. Nếu
được như thế, tôi...”
Quản giáo đi tới, bố đứng lên khỏi ghế.
“... có lẽ tôi lại được chơi ở vị trí cầu thủ bắt bóng một lần cuối cùng.
Cuộc gặp đầu tiên kết thúc ở đó. Từ lần gặp thứ hai, câu chuyện của bố bắt
đầu. Chú nghe và ghi âm. Về đến nhà, chú mở file ngày trước ra. Trên file đó,
chú bằt đầu sắp xếp lại lời kể của bố và dựng lại vụ việc đó. Những lúc không
phải làm công việc viết lót, có thời gian, chú lại đi tìm những người liên quan,
trong đó, một số người giúp lấp đầy những khoảng trống lỗ chỗ trong câu
chuyện. Đến mùa đông, câu chuyện đã xong phần khung sườn chính. Đó chính
là lúc chú gửi bản thảo cho Moon Ha Young. Bản thảo dang dở với rải rác
những phần về Oh Young Je còn bỏ trống. Với sự giúp đỡ của Moon Ha Young,
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câu chuyện đã tiến dần tới sự thật. Khi mùa hè đến, chú đã thoát khỏi hội chứng
Blue Orb.
Mùa thu năm ngoái, bố đã nhận được bản thảo đóng thành tập. Đó là khoảng
thời gian bố được kiểm tra sức khỏe và đã dự cảm về cái chết của mình. Bản
thảo đó cũng không có chương cuối. Vì vẫn không thể nào tìm ra căn cứ về sự
việc của mẹ.
“Tôi vẫn chưa viết được chương cuối.”
Nghe chú nói thế, bố gật đầu.
“Suy luận đã rõ ràng, nhưng tôi không tìm được manh mối gì cả. Đó cũng
không phải là phần có thể chỉ dựa trên suy luận mà viết được.”
“Phần đó, Oh Young Je sẽ tự miệng nói ra.”
“Với tôi ấy ạ.”
“Không, với Seo Won.”
Bố nói rõ kế hoạch cùa mình. Kế hoạch bắt đầu bằng việc gửi bản thảo và
những tài liệu liên quan cho tôi. Bố dự đoán trước rằng chú sẽ bị bắt cóc, nếu
dựa theo bản thảo, kiểu gì tôi cũng sẽ phải đối mặt với Young Je. Như vậy, cần
phải có người đứng giải quyết giúp tình huống này.
“Cậu đi tìm Tuyển thủ đi. Tôi nghĩ anh ta sẽ giúp. Viên cảnh sát hình sự đó,
ngay sau khi tôi nhận được tuyên án tử hình, anh ta có đến tìm tôi. Anh ta hỏi
đêm hôm đó, đã có chuyện gì giữa tôi và Young Je. Và hỏi có thật là tôi đã giết
vợ không. Còn nói tôi cứ giữ im lặng như thế thì sẽ bị tử hình thật đấy. Tôi vẫn
giữ im lặng đến cùng. Tôi chẳng có gì để nói, cũng chẳng còn chết sống nữa. Vì
khi đó, tôi nghĩ mọi việc đã kết thúc rồi.
Chú lắc đầu.
“Tuyển thủ là cảnh sát, chú không phải luật sư hay trợ lý của Đội trưởng. Mà
dù cho anh ta có nói giúp đi nữa, cũng không thể buộc Seo Won làm thế. Thằng
bé còn chưa đầy 20 tuổi. Nó đang khó khăn lắm mới sống được. Làm thế này là
đẩy thằng bé ra tới bờ vực đấy.”
“Bóng chày đơn giản làm. Ném bóng, đánh bóng, rồi chụp bóng. Cầu thủ
đánh bóng vào vị trí là cầu thủ ném bóng sẽ phải ném bóng. Cầu thủ bắt bóng
phải yêu cầu những cú bóng thắng lợi. Bảy năm trước, thằng bé là quả bóng tôi
phải bảo vệ, nhưng bây giờ thì không. Bây giờ nó là đồng đội của tôi. Tôi ra
hiệu, còn Seo Won sẽ ném bóng. Việc tiếp nhận hay từ chối ơn hiệu của tôi, đó
là lựa chọn của thằng bé. Vậy nhưng, người đang giữ bóng lúc này là cậu. Cậu
hãy cho thằng bé một cơ hội được lựa chọn.
“Được thôi, tôi đồng ý hết. Nhưng không có gì đảm bảo là Oh Young Je sẽ
xử lý tôi đầu tiên. Cũng có thể y sẽ bắt cóc tôi cùng với Seo Won. Nếu vậy, coi
như Seo Won không có cơ hội tiếp nhận tín hiệu của Đội trưởng rồi. Mọi việc
có thể sẽ hỏng bét đấy.”
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“Tôi không nghĩ sẽ như vây. Y sẽ khiến Seo Won trực tiếp nhận được giấy
thông báo thi hành án tử hình, sau đó sẽ đợi đến ngày nhận thì thể thì xuất hiện.
Y sẽ theo dõi thằng bé đau khổ cho đến tận lúc đó. Cậu thử nghĩ lại bảy năm
trước mà xem. Y dùng CCTV chiếu trực tiếp hình ảnh Seo Won bị nhốt giữa hồ,
rồi vui sướng quan sát tôi đau đớn. Tôi không nghĩ bây giờ y lại trở thành con
người có nhân tính hơn hồi đó đâu.”
“Kể cả không có chuyện đó đi nữa, vẫn còn nhiều vần đề. Tôi lại không có
cách nào để biết trước được... ngày thi hành án đó cả.”
“Cả cái đó Young Je cũng sẽ cho cậu biết. Dù bằng cách nào đi nữa, tôi nghĩ
cậu cũng sẽ nhận được tín hiệu.”
“Vậy nhưng lỡ Đội trưởng đoán sai tình hình...”
“Cũng có thể như vậy... Nhưng dù thế này hay thế khác kết quả vẫn vậy thôi.
Nếu không làm gì cả, Young Je sẽ nằm trọn cuộc chơi, nếu chúng ta làm gì đó,
và cái đó lại trúng, chỉ cần vận may đứng về phía chúng ta, chúng ta sẽ có thể
kết thúc cái đêm trường đằng đẵng này. Phải hy vọng thế.”
Chú đến sở cảnh sát thành phố S vào đầu tháng 11. Chú nói lúc đó chú còn
đang chần chừ, nhưng bức thư cuối cùng của Moon Ha Young đã khiến chú
phải hành động. Thời gian qua, Tuyển thủ đã được lên chức Đội trưởng. Thuyết
phục Tuyển thủ không mất nhiều thời gian lắm. Sau một tuần kiểm tra lại tất cả
tài liệu thu thập được và cuốn bản thảo, Tuyển thủ tỏ ý hợp tác bằng cách gọi đó
là “vụ án khó chịu nhất” trong suốt cuộc đời làm cảnh sát hình sự của mình.
Anh ta cũng thể hiện sự đồng tình với suy đoán rằng Young Je đã sát hại mẹ, và
nhất trí với kịch bản của bố.
Vậy nhưng, nếu muốn bắt được kẻ tình nghi giết hại Kang Eun Joo, thì có
một điều kiện phải đáp ứng trước. Đó là chú và tôi để kẻ tình nghi đó bắt cóc.
Nếu không sẽ chẳng có lý do gì để tra còng vào tay kẻ tình nghi đó cả. Có thể
suy luận được tình huống sát hại mẹ, nhưng không có vật chứng. Rõ ràng phải
tống vào tù nhưng không thể nào ra lệnh bắt được. Coi như bố phải bị tử hình
rồi mới quyết định được sự việc có xảy ra hay không, và sự việc phải xảy ra mới
có khả năng bắt giữ Young Je. Vậy nên, đội của Tuyển thủ không được chi viện
một cách chính thức. Tuyển thủ dự định ngay khi xác nhận vụ việc xảy ra rồi, sẽ
nhận chi viện của bên đội điều tra, đến hiện trường bắt giữ Young Je, rồi điều
tra về vụ việc Kang Eun Joo.
Người lên kế hoạch tác chiến, người mang theo hai máy theo dõi dấu vết...
đều là Tuyển thủ. Chú bảo chú đã lén nhét nó vào trong cổ áo parka của tôi rồi
kiểm tra trước. Dùng điện thoại có thể bắt được chính xác vị trí của tôi. Đương
nhiên là tôi hoàn toàn không thể nào đoán ra.
Chiều ngày 26, chú nhận được điện thoại đạt hàng viết tự truyện. Chú thấy
hơi lạ. Thông thường, trừ khi là quen thân, còn nếu về chuyện viết lót sẽ có liên
lạc từ bên nhà xuất bản. Ngay giây phút sau đó, chú chợt thất thần. Đến lúc này,
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chú nhận ra cái việc “không lẽ” đó đã xảy ra. Cú điện thoại đó là tín hiệu của
Oh Young Je.
Địa điểm gặp do phía bên kia quyết định. Sau khi liên lạc với Tuyển thủ, chú
bắt đầu những việc đã định. Bản thảo tiểu thuyết và tài liệu, tạp chí Sunday
Magazine và đôi giày bóng rổ Nike, chú lần lượt cho vào hộp riêng rồi nhờ Hội
trưởng gửi người giao hàng. Đôi giày bóng rổ không phải của tôi. Đấy là đôi
giày chú lục tìm được trong thùng rác tái chế trên phố ngoài thị trấn. Chú viết
tên tôi lên đó, rồi dùng gạc tẩm cồn làm mờ đi sau đó cất trong chiếc xe Bongo.
Đó cũng là yêu cầu của bố. Bố đoán trước được tôi sẽ không đọc bản thảo đó.
Đôi giày đó không phải thư mời của Oh Young Je, mà có thể coi như tín hiệu
của bố - “Con đọc bản thảo nay đi.”
Kế hoạch tác chiến của Tuyển thủ như sau. Sau khi bị bắt đi, chú sẽ dẫn theo
Lính mới tới mai phục ở bên huyện Hwa-won. Xác định vị trí của hai chúng tôi
qua máy phát xong, nhóm cảnh sát đang đợi bên thành phố S sẽ quyết định hành
động tiếp theo. Vậy nhưng trong suốt hai ngày một đêm, cả hai chiếc máy phát
tín hiệu đều không ra khỏi làng Hải Đăng. Tuyển thủ chắc rối trí lắm. Chỉ còn
biết ngờ vực hay là mình suy đoán sai. Dự tính sẽ đến hồ Se Ryung hoặc khu
vườn ươm đã làm rối nhiễu khả năng phán đoán tình hình.
Chú kết thúc câu chuyện. Tôi im lặng, ngồi lún sâu vào trong ghế. Một cơn
phẫn nộ bùng lên trong ngực. Những ngọn lửa không rõ đối tượng, không rõ lý
do, và cũng không thể nào dập tắt nổi. Đó chính là cơn phẫn nộ đã đẩy tôi ra
ngoài biển lúc nhận được giấy thông báo thi hành án tử hình.
Khoảng 9 giờ, Tuyển thủ gọi điện đến phòng bệnh. Anh ta nói đã cho chiếc
Bongo đỗ chờ dưới bậc thềm phía sau bệnh viện. Anh ta cũng bảo phóng viên
sắp kéo đến bệnh viện. Và còn nói thêm là trước khi về, nhớ xem bản tin bên
đài YTN. Tôi bật tivi lên. Đang có bản tin nóng.
Trước hết là tin về việc thi hành án tử hình đối với Choi Hyun Soo. Tiếp
theo, cảnh sát trưởng sở cảnh sát thành phố S bắt đầu trình bày tóm tắt vụ án.
Ông ta đề cập ngắn gọn đến việc Oh Young Je còn sống, dùng thuốc khiến
người giám hộ con trai của Choi Hyun Soo ngất xỉu, rồi bắt cóc, đang định sát
hại thì y bị bắt tại hiện trường, trong xe y, phát hiện có bài vị và quan tài dành
cho cho “cậu Choi”. Oh Young Je bị bắt vì tội có chủ tâm giết người, bạo lực,
bắt cóc và giam cầm người khác, cùng việc bị nghi ngờ vi phạm luật sử dụng
dược phẩm. Mấy tay Supporters cũng chung số phận. Không thấy đề cập đến
việc bị tình nghi sát hại mẹ.
Tôi tắt tivi đi. Choi Hyun Soo chết rồi vẫn cứ là quân sát nhân. Vừa rồi đã
được thoát khỏi mối nghi ngờ giết vợ, nhưng đánh giá vẫn không có gì khác đi
cả. Oh Young Je bị bắt rồi, nhưng tôi vẫn là con trai của Choi Hyun Soo. Linh
hồn những người đã chết vì tôi đang cưỡi trên lưng tôi. Cả đời này mang những
người đó trên lưng, liệu tôi có sống nổi không?
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Chú gỡ kim truyền dịch ra, đứng dậy rồi bắt đầu cởi bộ đồ bệnh nhân.
“Chú định đi Uiwang thật ạ?”
Tôi hỏi. Chú mặc chiếc áo len vào.
“Chú không nghe vừa rồi bác sĩ ở phòng cấp cứu nói gì sao?”
Đôi mắt khờ khạo thoáng liếc nhìn tôi.
“Bác sĩ nói không có gì bất thường còn gì.”
Bác sĩ không nói như vậy. Bác sĩ nói ngoài triệu chứng ngộ độc thuốc cấp
tính, triệu chứng ức chế hệ thống thần kinh trung ương, điện tâm đồ cho biết bị
rối loạn nhịp tim, rối loạn hô hấp thể nhẹ... thì vẫn chưa phát hiện gì bất thường
đấy chứ. Chú cầm giày rồi xỏ vào chân. Tôi thấy bất an. Thấy lo ngại. Người
chú thế kia, liệu có lái xe được không? Nhưng tôi không đủ can đảm để can
ngăn chú. Không có chú, tôi sẽ phải đi cùng tài xế mà Tuyển thủ cứ tới. Không
thì cứ viết đợi đến khi chú khỏe mạnh lại hẳn lại. Vế trước thì tôi không thích,
còn vế sau thì không thể. Từ Haenam tới Uiwang, khoảng cách đó dù có bay
như phản lực cũng phải mất hơn năm tiếng đồng hồ. Thời gian hẹn với bên nhà
hỏa táng Baekje là 5 giờ. Đồng hồ đang chỉ 9 giờ 20.
Chúng tôi ra khỏi phòng bệnh. Đằng sau chiếc xe Bongo có để một hộp giấy
to và hai bộ trang phục màu đen. Tôi mở hộp ra bên trong là đồ liệm và di ảnh.
Chú chuẩn bị tất cả những thứ này khi nào nhỉ? Chú dự kiến trước cái chết của
bố rồi ư? Di ảnh là bức được miêu tả trong tiểu thuyết của chú. Bức ảnh bố lúc
sắp đội mặt nạ cầu thủ vào, đdang nhìn đâu đó mỉm cười. Cổ họng tôi nghẹn lại.
Tôi nhớ ra câu cuối cùng trong bài đăng trên mạng của bạn đồng môn của bố.
“Đôi mắt trẻ trung kia, khi đó đang nhìn thấy thứ gì mà cười như thế nhỉ?”
Ai biết được điều đó chứ? Chỉ chắc chắn rằng cái “thứ gì” mà đôi mắt trẻ
trung này nhìn khi đó không phải giá treo cổ.
“Cháu thay quần áo đi.”
Chú lên tiếng. Tôi ngơ ngác đưa mắt nhìn chú. Bộ tang phục đen trông thật
xa lạ. Cả chiếc băng tang đeo tay cũng thật xa lạ. Xa lạ như người cầu thủ bắt
bóng trẻ trung đang cười trong bức ảnh vậy. Tôi đặt di ảnh xuống. Chú đi sang
phía ghế tài xế. Chúng tôi rời bệnh viện.
“Về bố ấy ạ...”
Khi đi qua khu vực gần Namwon, tôi mở miệng.
“Hình như bố nghĩ chỉ cần xử lý Oh Young Je là tất cả đều kết thúc phải
không ạ?”
“Không. Chỉ là bố cháu mong tự cháu muốn làm việc đó.”
“Tại sao ạ?”
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“Đội trưởng sợ thứ vẫn đang ẩn sâu bên trong cháu. Thứ đó...”
Chú im lặng, chỉ đăm đăm nhìn phía trước một lúc.
“... Thứ đó có thể khiến cháu tự sát, khiến cháu có thể giết ai đó, và xa hơn
nữa, có thể biến cháu thành quái vật.”
“Cái thứ ở bên trong cháu do ai làm ra chứ? Ai đã trải qua trọn vẹn một quá
trình như thế chứ? Là bố. Giết mình, giết người, rồi tự biến mình thành quái vật,
người đó cũng chính là bố.”
“Chính vì như vậy đấy.”
Tôi nín lặng. Một luồng khí lạnh buốt quét qua ngực. Chú nói.
“Vậy nên... Đội trưởng mong cháu sẽ không như thế.”

Đoạn Kết

“A

nh ấy không có di chúc. Và cũng từ chối các nghi lễ tôn giáo.”

Quản giáo nói. Tôi mở chiếc hộp đựng di vật của bố được đặt trên bàn. Một
cuốn sách cũ, trên đó là sáu bức ảnh của tôi. Toàn bộ chỉ có thế.
“Anh ấy không nói một câu nào sao?” Chú hỏi.
“Ngày trước khi thi hành án, anh ấy có nói gì đó, nhưng hạ giọng nên tôi
không nghe được. Tôi bảo anh ấy nói lại, thì anh ấy im lặng luôn. Theo như
nhân viên đứng cạnh để buộc khăn che mắt thì...” Quản giáo đưa mắt nhìn
xuống quan tài “... hình như anh ấy nói ‘Cảm ơn’.”
Tôi đọc từng chữ số được viết bằng phấn trắng trên nắp quan tài. Hình như là
số tù.
“Cậu có muốn nhìn mặt người quá cố không.”
Quản giáo hỏi. Tôi im lặng, Tôi sợ phải đối diện với bố. Mà không, tôi sợ
phải xác nhận điều này.
“Chúng tôi thay đồ liệm được không ạ?”
Chú hỏi. Bên nhà tang lễ từ thiện đang đợi. Quản giáo gọi đi đâu đó, rồi lập
tức bước vào cùng hai người đàn ông mặc vest màu đen. Chú chuyển đồ liệm
cho bên nhà tang lễ. Họ cởi bảy nút buộc quanh quan tài, rồi mở nắp. Khuôn
mặt bịt khăn hiện ra? Tôi cảm giác như vừa ngã huỵch một cú tối tăm mặt mũi.
Số hiệu từ màu đỏ gần trên ngực kia đâm thẳng vào ức tôi.
Theo lời chú kể, thân hình bố vừa nhỏ vừa gầy. Vậy nhưng quan tài bố nằm
vẫn quá chật chội. Chiếc quan tài trông giống như áp mấy tấm ván gỗ thông
quanh người rồi đóng lại thành hình vậy. Tôi nhớ lại chiếc xe Matiz của bố. Tôi
nhớ tới cả hình ảnh bố co ro thân người trong tư thế bất tiện trên ghế tài xế, và
cả hình ảnh tôi thấp thỏm sợ đầu bố chọc qua trần xe thò ra ngoài.
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Thế giới của người khổng lồ mang tên Choi Hyun Soo đó, sao lại có thể nhỏ
hẹp đến nhường này? Linh hồn bị nhốt trong cái giếng giữa cánh đồng cao
lương, cuộc đời giam trong tù ngục, thân xác thì bị lèn vào chiếc quan tài chật
chội tựa như ghế tài xế của chiếc xe Matiz ấy.
Nếu nói đó là số mệnh tự bố tôi chuốc lấy, tôi cũng không thể nói gì hơn.
Nếu nói đó là cái giá thích đáng phải trả, thì cũng giống như vậy. Còn nếu nói
tôi là thằng đã không biết bao lần tròng dây vào cổ bố mình, thì tôi có điều
muốn nói. Tôi muốn nói rằng, chính vì vậy tôi phải gỡ sợi dây đó. Gỡ sợi dây
đó không phải ra khỏi cổ của kẻ tội phạm giết người, mà ra khỏi cổ của con
người bất hạnh mang tên “Choi Hyun Soo”, ra khỏi cuộc đời của người đàn ông
cao lớn bị nhốt trong chiếc giếng mà chết dần chết mòn, ra khỏi bàn tay của cầu
thủ bắt bóng đang yêu cầu một cú bóng quyết định từ phía tôi, và gỡ sợi dây đó
ra khỏi lồng ngực của bố tôi.
Tôi đưa tay chạm vào số tù của bố. Cảm giác về cái chết quấn lấy đầu ngón
tay tôi. Da thịt lạnh lẽo, tim không còn đập nữa, hơi thở cũng ngừng lại. Nét mặt
trông thật bình thản. Tôi buông tay ra, bên nhà tang lễ thay đồ liệm cho bố.
Khâm liệm xong, nắp quan tài được dóng lại. Tôi xóa số tù viết trên nắp quan
tài đi. Tôi mượn cây bút của quản giáo, viết lên vị trí đó một dòng văn bia.
I believe in the church of baseball.
Bố lên chiếc Bongo của chú. Chúng tôi ra khỏi nhà tù bằng lối cổng sau. Vậy
nhưng vẫn còn một cánh cổng nữa cần phải vượt qua. Đó là cánh cổng của thế
gian này. Cánh nhà báo khi đến săn tin đang chặn kín cả đường. Bao nhiêu năm
nay mới có một án tử hình được thực thi. Tử tù là Choi Hyun Soo. Xe tang chở
thi hài ngay trước mũi. Trong xe lại còn có con trai của Choi Hyun Soo, cậu con
trai hôm trước vừa nổi như cồn nhờ vụ bắt cóc. Đời nào cánh phóng viên chịu
tránh đường. Chúng tôi buộc phải dừng lại.
Chú dựa cùi trỏ lên vô lăng, trừng trừng nhìn ra bên ngoài. Vẻ mặt chú đầy
bức bối. Còn hơn một tiếng nữa đến giờ hẹn hỏa táng. Nếu không nhanh lên, có
khi phải qua đêm trên đường không biết chừng. Vì trên đời này, làm gì có nhà
trọ nào chịu chứa xác của tử tù cơ chứ.
“Để cháu ra xem sao.”
Tôi vừa xuống xe, gió đã thổi bay cả mũ, cuốn đi xa tít. Trong không gian
xám ngắt, ánh đèn flash của camera bắt đầu lóe lên rào rào. Tôi không cúi đầu.
Nếu giây phút ấy của bảy năm về trước là thời điểm bắt đầu của đêm tối, thì giờ
đây là thời điểm phải kết thúc đêm tối đó. Tôi giữ thẳng di ảnh của bố, bước vào
giữa đám phóng viên. Tôi phải vượt qua biển ánh sáng này. Vì phải như thế,
cuộc đời này mới chịu buông tha cho tôi và bố.
Tôi tiến lên từng bước, từng bước một. Đám người đổ đến ùn ùn sát bên vai
tôi. Phía trước kẹt cứng, chỉ nghe dội tới tiếng la hét. Cảm giác như tôi đang bị
hàng ngàn bàn tay vô hình tát thẳng vào mặt. Ánh đèn flash như mũi giáo chọc
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vào mắt. Tai tôi điếc đặc. Mặt tôi cháy bừng bừng. Vai tôi rung chuyển, lưng tôi
lảo đảo đầu gối tôi khuỵu xuống răng rắc. Đám đông đang di chuyển tựa như
một sinh vật bám theo tôi. Nỗi tuyệt vọng dồn đến. Cánh cổng của thế gian tựa
như con đường không điểm kết. Rốt cuộc, tôi cũng dừng bước. Và cũng dừng cả
hơi thở. Tôi nhắm mắt lại, cố trụ vững tấm thân đang chao đảo. Kết thúc rồi.
Nếu tôi cứ bước đi, cứ đưa chân tới từng bước một...
Tiếng gào hét chợt im bặt. Cả tiếng lách cách của cửa trập camera, cả tiếng
gió ầm ào cũng đều biến mất. Tôi mở mắt ra xung quanh tối đen như giữa đêm
khuya. Trên nền trời xanh thẫm, những ngôi sao đang mọc. Từ đâu vang lên
một giọng nói tựa như tiếng vọng giữa các vách núi.
“Hoa bất từ nở rồi.”
Không có chiếc kim giây ánh sáng. Cũng không cảm nhận được chuyển
động của đứa bé đó. Cũng không còn bàn tay lạnh lẽo chạm vào gáy tôi. Chỉ
nghe thấy giọng nói đó, vang lên rõ ràng ngay trước mặt tôi, tựa như tín hiệu chỉ
đường. Tôi nhận ra đây không phải trò chơi. Mà là thông điệp rằng hãy đi theo
âm thanh đó.
“Hoa bất tử nở rồi.”
Tôi đưa chân tiến một bước về phía trước.
“Hoa bất tử nở rồi.”
Rồi lại một bước nữa.
Càng bước tới, giọng nói đó càng xa dần. Bóng tối ngày một mờ nhạt hơn.
Cuối cùng thì sáng hẳn. Không còn nghe thấy tiếng đứa bé đó nữa. Có lẽ chỉ là
do tôi tưởng tượng cũng nên. Tôi thấy đôi chân màu trắng của đứa bé đó bước
trên không trung, xa dần về phía bên kia bầu trời. Buồi chiều màu xám lại dồn
tới trên bước chân mờ mờ mà đứa bé đó để lại. Chiếc kim giây của thế giới lại
bắt đầu quay. Tích tắc, tích tắc, tích tắc...
Chiếc Bongo của chú chạy đến đậu bên cạnh tôi. Tôi ngoái nhìn lại phía sau.
Đêm trường dài đằng đẵng đó đang chìm dần dưới biển ánh sáng kia. 5 giờ, bố
tiến vào trong ngọn lửa. Lò thiêu được đóng lại. Tôi đứng bất động trước cửa lò.
Tôi cố hết sức để hiểu bố. Để hiểu được cuộc đời bố, cái chết của bố, câu nói
cuối cùng của bố. Bố cảm ơn cái gì? Bố cảm ơn ai? Cảm ơn quản giáo ư? Cảm
ơn sự tự do mà cái chết đã từng cho bố để thoát khỏi cuộc đời này ư? Cảm ơn vì
đã có thể gửi cho tôi tín hiệu cuối cùng? Hay ngay trước khi đưa đầu vào thòng
lọng, bố đã “Bất chấp tất cả mọi điều, luôn nói ‘Có’ với cuộc đời” - giống như
tựa của cuốn sách bố để lại đó?
Tôi không thể hiểu được. Liệu tôi có thể hiểu được gì chứ? Làm thế nào tôi
có thể hiểu được? Điều duy nhất tôi có thể hiểu được đó là cái thực tế rằng
người đàn ông ấy là bố tôi.
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Mất khoảng một tiếng thì bố ra khỏi lò thiêu. Tôi nhận hộp đựng tro cốt từ
tay nhân viên. Cái hộp vừa nhẹ, vừa nóng, vừa có mùi lửa. Bên ngoài, những
bông tuyết lớn đang rơi xuống.
Khoảng nửa đêm, chúng tôi về đến làng Hải Đăng. Thuyền của Hội trưởng
Hội thanh niên đang đợi ở vách đá dưới ngọn hải đăng. Biển tối đen. Sóng cũng
lặng yên. Hội trưởng lái thuyền đi xuyên qua giữa ánh đèn hải đăng, giữa những
bông tuyết rơi và bóng tối. Tôi ngồi bệt trên boong, thay đồ lặn. Chú im lặng
nhìn tôi, rồi nói.
“Chú đi cùng cháu ra chỗ vách đá thôi, không được sao?”
Tôi muốn đáp lại rằng, chú thử nhìn vào gương xem. Trông hình hài chú như
một cái xác biết đi. Tôi không muốn một ngày phải tiễn hai người đàn ông ra
với biển đâu.
“Khoảng hai mươi phút nữa triều bắt đầu rút đấy.”
Chú nói. Tôi gật đầu.
“Trong khoảng thời gian đó, cháu phải nổi lên đấy.”
Tôi lại gật đầu. Thuyền dừng lại ở mũi phía Tây của đảo đá. Tôi dán chặt túi
lặn vào mở đèn, rồi chỉnh lên mức sáng lớn nhất. Tôi để hộp đựng tro cốt của bố
vào chiếc rổ sắt, rồi đeo bên sườn. Tôi ngâm ống thở rồi nhìn đồng hồ. 11 giờ
55 phút. Tôi xuống nước trong tư thế đứng.
Nước biển lạnh nhưng dòng chảy dịu dàng như sương khói và êm nhẹ như
gió trên thảo nguyên. Tôi điều chỉnh sức nổi, buông mình theo dòng chảy đi
xuống. Qua khỏi chỗ vách đá nhô ra như lan can, tôi trượt trên đám bọt biển dốc
đứng, lặn xuống. Đi qua đám cá ăn đêm tỏa ánh sáng đỏ, qua rừng san hô đen,
qua những con cá nhung vây đỏ lấp ló giữa đám rong biển, qua con cả bơn nằm
ngủ trên đá... xuống sâu hơn, sâu hơn nữa.
0 giờ. Đã xuống đến đáy vực. Tầm nhìn tối đen, mọi vật không còn màu sắc.
Đàn cá màu xám phủ trên đầu tôi như một đám mây đen. Tôi lấy chiếc hộp
đựng tro ra khỏi chiếc rổ sắt, dùng chiếc dao đeo dưới bắp chân cắt đứt sợi dây
cao su buộc quanh hộp, rồi mở nắp ra. Bọt trắng cuộn trào lên giữa đàn cá, rồi
theo dòng chảy tản mát đi. Cảnh tượng tựa như một cơn bão tuyết cuốn qua.
Ngày này 44 năm trước, nghe nói là ngày người đàn ông này đã ra đời, và
cũng là một ngày tuyết rơi. Tôi còn nhớ, ngày này 1 năm trước, tuyết cũng rơi.
Mùa đông năm ấy, một bên vai, cùng cả thế giới của người đàn ông đã vỡ nát,
vào ngày sinh nhật lần thứ 1, người đàn ông đó nhập viện để phẫu thuật vai lần
thứ ba, đến chiều, khoác chiếc áo parka bên ngoài bộ quần áo bệnh nhân, lén y
tá rời khỏi bệnh viện, người đàn ông đã cùng đứa con trai 6 tuổi đi đến công
viên giải trí. Vườn thú đã đóng cửa, tàu hỏa safari cũng đã dừng ở ga, chẳng biết
phải làm sao, người đàn ông đành mua coca có đá ở máy bán hàng tự động cho
con, khi đó, bầu trời vàng như sa mạc, dưới đám mây màu chì, gió tuyết đang
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thổi, cây bên đường kêu như tiếng đàn viola, đứa con trai gắp được từ máy chơi
game ngoài trời một bộ xương cười, và đưa cho bố. Người ông cầm lấy bộ
xương, rồi “huýt” một tiếng, bắt đầu huýt sáo. Giữa quảng trường vắng lặng,
vang lên tiếng người đàn ông huýt sáo bài “Hành khúc Đại tá Bogey”. Đứa con
trai bắt đầu vung tay thật mạnh, hành quân theo người đàn ông đó. Một hai, một
hai, một hai, một hai...
Giống như ngày hôm đó, giống như buổi chiều đưa cho bố bộ xương cười
năm tôi lên 6 tuổi, tôi gửi tới bố lời chúc mừng sinh nhật.
“Happy birthday!”

HẾT
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