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Mở Đầu

“K

hông còn... hy vọng gì sao ạ?”

Giọng nói của cô gái bị chôn vùi trong tiếng sấm đì đùng, tựa như tiếng dã
thú khổng lồ đang gầm gào. Có lẽ cảm nhận được sự run rẩy nơi cuối câu nói
ấy, phu nhân Lee Ki Ja chậm rãi đưa mắt quan sát cô gái trẻ trước mặt bà lần
nữa.
Mái tóc hơi rối được cột lên bằng sợi dây thun màu vàng. Làn da ngăm đen.
Những đốm tàn nhang lấm tấm lan trên sống mũi và hai bên gò má. Chiếc quần
jeans cũ sờn. Thêm vào đó, chiếc áo hoodie màu xám bị giặt thường xuyên
khiến dòng chữ “Only Hope” in trên ngực áo nhăn nhúm cả lại. Có vẻ bối rối
trước ánh mắt dò xét của bà Lee Ki Ja, cô gái bèn đưa tay lên, hấp tấp xoa xoa
sống mũi đầy tàn nhang của mình. Đầu ngón tay cô khô ráp, móng tay bè bè,
xem chừng không phù hợp với độ tuổi hai mươi ba. Bàn tay như vậy ắt hẳn sẽ
chẳng dám xỏ những thứ như quần tất.
Đây là lần đầu tiên có người quan tâm đến người bệnh. Nội hôm nay bà đã
gặp qua năm người nhưng không ai hỏi han gì về tình hình của người bệnh.
Chẳng rõ họ có chắc chắn đảm nhận được công việc hay không, song ngoài hỏi
những câu thăm dò ra, họ chẳng quan tâm đến điều gì khác. Tất nhiên, bà cũng
không muốn thấy sự quan tâm của họ.
“Một năm. Không, có khi chỉ mười tháng thôi.”
Phu nhân Lee Ki Ja đưa mắt nhìn ra bầu trời ánh lòa những tia sét, đáp lời.
Trong tình cảnh này, buộc phải nhìn nhận khoảng thời gian còn lại của đứa con
trai đối với bà thực không khác nào sét đánh giữa trời quang.
“Anh ấy đồng ý rồi ạ?”
“Cô không cần phải lo chuyện đó.”
“Nhưng...”
“Cô Yoon này, chỉ đơn giản là cô cần tiền, còn ta cần dòng máu của con trai
ta, thế nên cô không cần để tâm tới ý kiến của một thằng sắp chết đâu.”
Phu nhân nóng nảy rút điếu thuốc từ bao thuốc lá màu bạc. Bà toan mở bật
lửa, song bỗng nhiên cầm cả bật lửa và điếu thuốc ném ra xa rồi chống tay đỡ
trán. Đôi vai tựa trên chiếc sô pha da thuộc màu trắng ngà như muốn đổ sụp của
bà đang run lên dữ dội. Ngón tay đeo chiếc nhẫn kim cương cỡ hạt đậu cũng run
run trong nỗi lo sợ.
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“Năm hai mươi lăm tuổi, ta sinh thằng bé sau khi chồng mình qua đời, vậy
mà giờ đây nó lại sắp chết. Có lẽ cháu ta cũng sẽ được sinh ra sau khi bố nó chết
đi... Đúng là số mệnh trớ trêu.”
Không biết từ lúc nào, phu nhân Lee Ki Ja đã trấn tĩnh lại và rít một hơi
thuốc, giọng nói trở nên trầm thấp đều đều. Nhìn ra cửa số lớn qua làn khói
thuốc lờn vờn, chỉ trong giây lát đã thấy mây đen kéo đến đầy trời. Trong phòng
khách, chùm đèn hoa lệ phát ra ánh sáng rực rỡ chói mắt, nhưng bầu không khí
ẩm ướt nặng nề đã len lỏi vào từng hột sáng phân tán khắp gian phòng.
“Hãy giúp tôi.”
Bà thích đôi mắt của cô gái này. Con ngươi đen láy trong veo của cô toát ra
một sự tươi trẻ khó diễn tả thành lời, khiến người ta yêu thích. Thực lòng mà
nói, đây chỉ là cảm nhận chủ quan của bà, nhưng trong đôi mắt của cô gái ẩn
chứa sự chân thành.
“Cô Yoon, xin hãy giúp tôi.”
Bà Lee Ki Ja nhìn chằm chằm vào dòng chữ “Only Hope” in trên chiếc áo
hoodie cô đang mặc, cất tiếng khẩn cầu. Đột nhiên bà trở nên gấp gáp, như thể
cô gái ngồi trước mặt mình lúc này là tia hy vọng duy nhất còn sót lại.
“Cháu có một điều kiện.”
Cô gái đăm đăm nhìn những đám mây đen nặng trĩu hơi nước đang đua nhau
trườn tới. Bàn tay từ từ cuộn lại, cô tìm về phía ánh mắt của bà Lee Ki Ja. Chăm
chú nhìn vào đôi mắt đã đỏ quạch ấy, đôi môi cô hé mở.
“Trong mười tháng này, hãy để cháu ở bên anh ấy.”
Rào.
Cùng lúc với câu nói của cô gái, cơn mưa rào dữ dội rốt cuộc cũng trút
xuống.
Ngày 1 tháng 6 năm 20xx
Mưa rào kèm sấm chớp. Nhiệt độ cao nhất vào ban ngày là 22 độ.
Ba mươi tuổi.
Anh ấy chỉ còn sống được mười tháng.
Nếu cắn răng chịu đựng thì khoảng được một năm.
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Có lẽ anh ấy sẽ không được nhìn thấy cơn mưa rào tháng Sáu thêm một lần
nào nữa.
Xem ra mình chẳng thể làm gì cho anh ấy.

Chương 1
Hợp Đồng

Á

nh nắng tháng Sáu tươi mát đến tàn nhẫn.

Phu nhân Lee Ki Ja chăm chú nhìn Hyun Moo nằm như chết rồi trên chiếc
ghế bành đón trọn vẹn ánh nắng tươi đẹp tầm ba mươi phút. Anh đang thức
nhưng vẫn đeo kính râm, vờ như còn đang ngủ. Bằng chứng là cục yết hầu
chuyển động với vẻ bất tiện như thể đang cố nuốt trôi cơn bực tức kia.
Nằm phơi mình không che chắn dưới ánh nắng ban ngày, cơ thể Hyun Moo
nhìn trong suốt. Đường ranh giới tiếp xúc giữa anh với ánh nắng thật mơ hồ,
đến độ không thể phân biệt nổi đâu là anh, đâu là nắng. Thật đáng sợ làm sao,
tưởng như cơ thể của Hyun Moo sẽ cứ thế khô quắt đi, vỡ vụn và rồi tan biến
vậy.
Phu nhân Lee Ki Ja vội vàng đứng thẳng người khỏi bình hoa ráy1 khổng lồ
mà mình đang dựa vào.
“Có chết cũng phải để lại máu mủ của mày rồi hãy chết.”
Câu nói của mẹ khiến Hyun Moo bật cười.
Máu mủ. Hạt giống.
Mỗi lần mẹ nhắc đến từ đó, anh lại cảm thấy bản thân chẳng khác con ngựa
giống là mấy. “Có chết, cũng phải gieo giống rồi hãy chết”, đây là lời bà đã nói
trước ca phẫu thuật đầu tiên của anh. Cũng bởi bác sĩ bảo khi điều trị ung thư,
xác suất cao sẽ bị vô sinh, bà một mực đem tinh trùng của anh đi bảo quản trong
kho đông lạnh. Cứ nghĩ tới cảnh tượng tinh trùng của chính mình đang ở một
nơi nào đó dưới dạng con nòng nọc bị đóng băng cứng ngắc, Hyun Moo lại thấy
da gà da vịt thi nhau nổi lên.
Anh lần tìm cái chăn đang trải trên tay vịn ghế, phủ lên vai rồi lại nghển cổ
hướng về phía bầu trời. Đâu đó ở nơi ấy, mặt trời tháng Sáu hẳn đang chói
chang lắm.
“Cái thằng...”
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Phu nhân Lee Ki Ja mở miệng định hối thúc Hyun Moo, nhưng khi ánh mắt
chạm vào bàn tay gầy guộc đang lần mò tìm chăn của anh, đôi môi bà mím lại.
Ánh nắng nóng nực của tháng Sáu tràn xuống xuyên qua lớp kính khổng lồ,
nhiệt kế điện tử của nhà kính đang biểu thị 34 độ nhưng thằng bé vẫn thấy lạnh.
Trông theo Hyun Moo đang thẫn thờ ngước lên bầu trời, nỗi đớn đau và khổ sở
trong trái tim bà lại tấy lên, nhức buốt.
“Mẹ đã tìm người rồi.”
Bàn chân Hyun Moo đặt tên chiếc ghế đôn giật bắn lên. Anh chậm rãi bỏ
chân khỏi ghế, xoay người về phía mẹ. Cái chăn phủ trên vai anh rơi xuống sàn,
kêu soạt một tiếng. Hyun Moo nắm lấy nó và siết chặt.
“Con đã nói là không muốn rồi mà!”
“Vậy thì hãy sống đi!”
Giọng nói của phu nhân Lee Ki Ja run bần bật trong cơn tức giận. Bà không
thể tha thứ cho đứa con trai định lìa xa cuộc đời này trước cả mình. Từ cái lần
Hyun Moo tự rạch cổ tay do quá khổ sở với khối u tái phát và cơn đau khủng
khiếp, điều phu nhân Lee Ki Ja nghĩ đến chỉ có một. Bà tuyệt đối không thể để
Hyun Moo chết đi như thế này được.
“Hãy điều trị lại đi.”
“Điều trị cái gì chứ?”
“Cái gì cũng được.”
“Mẹ...”
“Chịu đựng đi! Hãy chiến thắng nó đi!”
“Bằng cách nào?”
“Mày lúc nào cũng thế. Mày đã từng làm gì đến cùng chưa, hay chẳng bao
giờ kiên quyết làm điều gì đến nơi đến chốn cả chuyện tốt nghiệp đã ở ngay
trước mắt mày còn phá hỏng được cơ mà.”
“...”
“Mày không thể giữ được hơi thở của mình đến tận giây phút cuối cùng hay
sao?”
Hyun Moo túm lấy cái chăn quẳng xuống sàn, rồi đứng bật dậy, bước về
phía cửa sổ. Từ chỗ cái khoanh nằm đến đó là mười hai bước. Cơn giận trào lên
khiến Hyun Moo không đếm nổi số bước chân mình đi. Rầm một tiếng, trán anh
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va vào bức kính to của nhà kính. Hyun Moo tháo chiếc kính râm vứt xuống sàn,
rồi đấm một cú lên lớp kính.
“Đằng nào cũng chết...”
Anh không muốn phải chịu thêm đau đớn, cũng không muốn vùng vẫy chỉ
để sống thêm một hai tháng nữa. Dẫu cho không có phẩm cách, muốn được ra
đi thanh thản và không đau đớn là sự xa xỉ cuối cùng, sự ngạo nghễ cuối cùng
anh có thể hưởng.
“Được! Đằng nào cũng chết thôi. Mày cứ làm theo ý mày đi, mẹ cũng sẽ làm
theo ý mẹ.”
Phu nhân Lee Ki Ja quắc mắt nhìn đôi vai tiều tụy đang run rẩy. Cuối cùng,
bà dứt khoát lau đi những giọt lệ chực trào, đẩy mạnh cánh cửa kính bước ra
ngoài. Rồi giống như Hyun Moo khi nãy, bà cũng ngước mắt nhìn lên mặt trời
chói chang.
Cái thằng xấu xa.
Trước khi chết, bố mày đã để lại mày cho mẹ. Thế nên... mẹ đã sống. Dù
mày có chết đi, dù mày có không còn trên cuộc đời này nữa, mẹ cũng sẽ gắng
hết sức nuôi dạy cháu mình. Như vậy mẹ sẽ kiên cường mà sống tiếp.
“Cô ký vào đây là được. Cả ở đây nữa.”
Nan Da cẩn thận đọc từng dòng tên bản hợp đồng rồi gật đầu. Khi vị luật sư
trung niên chỉ tay vào một vài chỗ, cô ngần ngừ trong chốc lát, sau đó nắn nót
viết tên “Yoon Nan Da” vào nơi ông vừa chỉ.
Luật sư Lee nhìn xuống dòng chữ ký, khẽ tặc lưỡi. Nét chữ của cô tròn trịa
và đáng yêu, tựa như những dòng chữ trong bức thư tình gửi cho cậu nam sinh
mình thầm mến. Nét chữ đáng yêu ấy trông thật buồn, không hợp với bản hợp
đồng vội vàng này chút nào.
“Không phải bà chỉ cần đứa bé thôi sao?”
“Phải làm giấy tờ tử tế cho cháu tôi chứ. Cũng không thể để Hyun Moo
thành cái thằng có con khi chưa kết hôn được.”
Luật sư Lee lo sau này sẽ xảy ra phiền phức. Nhưng mặc ông khuyên nhủ,
phu nhân Lee Ki Ja vẫn khăng khăng làm giấy đăng ký kết hôn cho Hyun Moo.
Đã làm đến nước này, xem ra dẫu có tốn bao nhiêu đi nữa, bà cũng kiên quyết
không để sót dù chỉ một hạt sạn đứa cháu sẽ ra đời trong tương lai của mình.
“Nếu cô từ bỏ quyền thừa kế, món nợ của bố mẹ cô sẽ được giải quyết.”
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Luật sư Lee nhìn chăm chăm đôi bàn tay nứt nẻ vì làm việc vất vả của Nan
Da, vô thức để lộ sự thương cảm mà chính bản thân ông cũng không hay biết.
“Cháu không thể từ bỏ vườn trái cây bố mẹ đã dành cả đời cho nó được.”
Nan Da nở nụ cười mơ hồ, trả lời ông. Luật sư Lee lặng người nhìn cô,
không nói được lời nào. Thật dại dột khi cứ giữ lấy vườn trái cây chẳng còn trụ
được bao lâu nữa, ôm đồm món nợ khổng lồ, để rồi trở thành con nợ. Chẳng lẽ
xung quanh không có ai khuyên họ như vậy sao?
“Cháu muốn cố gắng hết sức trả nợ. Cháu không muốn vì tiền mà những
người đó suốt ngày mắng chửi bố mẹ cháu. Nhưng cuối cùng thì đã mất tất cả.”
Trời ạ. Câu trả lời của cô gái này đơn thuần đến ngây ngô.
“Cô Yoon Nan Da. Như vậy là cô đã hoàn thành bản hợp đồng trước hôn
nhân.”
Luật sư Lee quyết định bỏ qua lời bình luận không phù hợp, nhắc lại cho cô
nội dung của bản hợp đồng một lần nữa.
“Theo hợp đồng, khoản nợ của bố mẹ đã qua đời của cô sẽ được thanh toán.
Vườn trái cây bị đem ra bán đấu giá sẽ đứng tên cô Yoon Nan Da. Điểm tín
dụng xấu2 sẽ không còn, học phí của hai em gái cô cùng với số tiền được ghi rõ
trong hợp đồng hằng tháng sẽ được chuyển cho cô Yoon Nan Da. Thay vào đó,
cô không có quyền cha mẹ hay quyền nuôi dưỡng đối với đứa bé, cả quyền thừa
kế theo luật pháp...”
“Thưa luật sư.”
Nan Da lặng im nghe luật sư giải thích, lúc ông nhắc đến hai từ “đứa bé”, cái
mũi lấm chấm tàn nhang của cô khẽ chun lại.
“Giả sử... có một phép màu nào đó khiến anh ấy khỏi bệnh hoàn toàn, mọi
chuyện sẽ thế nào ạ?”
“Vâng?”
“Vậy... hôn sự này sẽ ra sao ạ?”
Luật sư Lee ngẩn ra, nhìn Nan Da chằm chằm. Hiện tại hợp đồng này được
soạn ra hoàn toàn dựa trên tiền đề là cái chết của Hyun Moo, nhưng cuộc đời
đâu thể nào biết trước được điều gì.
Nếu như Hyun Moo hoàn toàn bình phục, nếu thật thế thì...
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“Vậy thì lúc đó cô Yoon Nan Da không phải quả phụ mà sẽ trở thành người
phụ nữ đã ly hôn.”
“À à... Nan Da khẽ gật đầu, lẩm nhẩm cụm từ “phụ nữ đã ly hôn”.
“Nếu như anh ấy tái hôn và có con, cháu có thể được nuôi con mình không
ạ?”
“Có lẽ sẽ khó đấy. Gia đình này vốn quý trọng con cháu.”
“Vậy là rốt cuộc...”
Chẳng có cách nào để cô được sống cùng đứa bé. Dù cho người đó có khỏi
bệnh hay chết đi, kết quả vẫn sẽ như vậy.
“Cô còn trẻ mà, phải bắt đầu cuộc đời mới chứ.”
“Kể cả khi anh ấy không còn sống nữa, cháu cũng muốn được tiếp tục nuôi
dưỡng đứa bé”, câu nói của Nan Da khiến nét mặt phu nhân Lee Ki Ja trở nên
lạnh lùng.
“Dù chỉ đến lúc đó thôi cũng được.”
Phu nhân Lee Ki Ja chăm chăm nhìn Nan Da một lúc như thể nhìn một đứa
trẻ chưa hiểu rõ sự đời. Đoạn bà châm một điếu thuốc.
“Ta không muốn đứa bé phải khổ sở. Cứ nghĩ bố mẹ nó đã chết cả cho rồi,
còn hơn giữa chừng người mẹ biến mất. Đối với đứa bé như thường chẳng phải
chuyện tốt đẹp gì.”
“Đúng vậy thật.”
Nan Da chẳng thể làm gì khác ngoài gật đầu. Một người mẹ đã bỏ rơi mình,
thà ngay từ đầu không có còn hơn. Một người mẹ vì tiền mà sinh mình ra lại
càng không.
“Biết được sự tồn tại của mẹ để rồi đau khổ, thà rằng ngay từ đầu không có
vẫn tốt hơn. Cô đừng nghĩ vậy thêm một lần nào nữa.”
Nhàn nhã hút điếu thuốc với vẻ thanh tao tựa như nữ diễn viên trong bộ
phim điện ảnh trắng đen, phu nhân Lee Ki Ja buông lời cảnh cáo.
“Nhỡ đấy là một ông hói đầu, bụng phệ, hay bị hôi miệng thì chị tính sao?”
Nan Woo ứa nước mắt, ôm chặt cái gối làm nó nhăn nhúm lại.
Nan Da nhét quần bò vào cái ba lô to sụ dùng làm cặp sách hồi đi học rồi
quay lại nhìn cô em út Nan Woo. Vệt nước mắt còn lưu lại rõ rệt trên đôi má
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bầu bĩnh mang vẻ ngây thơ của con bé. Nguyên một ngày trời, Nan Woo vừa
khóc lóc vừa năn nỉ cô đừng đi, xem ra bây giờ con bé đã bắt đầu đổi sang chiến
thuật khác.
“Thế thì bắt ông ta đội tóc giả, thực hiện chế độ ăn kiêng, đánh răng cho đến
khi gãy cả bàn chải, và súc miệng đến khi long cổ họng ra là được mà?”
Nghe xong câu trả lời của Nan Da, Nan Woo di chuyển bằng đầu gối lại gần
cô. Cô bé nhìn chòng chọc đống quần áo đã được sắp xếp gọn gàng đâu ra đó
trong ba lô bằng đôi mắt đầy vẻ bất an. Thế nhưng Nan Woo quyết không bỏ
cuộc, vẫn tiếp tục ngang bướng, hệt như một đứa trẻ bất chấp tất cả níu kéo
người mẹ đang định bỏ rơi mình rồi chạy trốn.
“Lỡ... lỡ người đó uống rượu rồi đánh chị thì sao?”
“Phải cấm người ta uống rượu chứ. Với lại Yoon Nan Woo này, chị của em
có võ đấy nhé, chị không sợ đâu.”
“Thế lỡ người ta bắt chị làm việc đến chết thì sao?”
“Bây giờ cũng đang làm việc đến chết rồi đấy thôi.”
Nhìn gương mặt mếu máo của Nan Woo, Nan Da dùng răng cửa đè chặt
lưỡi. Đáng ra cô không nên nói câu vừa rồi mới phải. Những lời lẽ đó khiến Nan
Woo cuối cùng cũng vùi mặt vào gối, bật khóc nức nở.
“Chị, em xin lỗi... em sai rồi. Em không muốn hái việt quất nên tan học mà
vẫn đọc truyện tranh với Min Hee. Lúc bọn mình trồng cây ớt non... chuyện đau
bụng là em nói dối đấy. Hức.”
Nan Da đang dở tay cuộn tròn hai cái áo thun cộc tay cho vào trong ba lô vội
ném áo thun đi, kéo đôi vai nhỏ nhắn run rẩy kia vào lòng. Cô gỡ những ngón
tay mũm mĩm đang ghì chặt lấy gối ra rồi hôn đánh chụt lên đó.
“Yoon Nan Woo, chị thực sự xin lỗi em.”
Công việc nhà nông làm mãi không hết việc. Phải thức dậy từ sáng sớm khi
trời còn lạnh buốt và tối om như mực; trái việt quất hái muốn gãy cả lưng mà
chẳng có nơi tiêu thụ; mùa hè thì nắng chiếu cháy đen cả ngực. Tất cả mọi thứ,
Nan Da đều ghét, nhưng điều cô ghét nhất là bàn tay nhỏ nhắn của Nan Woo
phải làm việc quá sức. Và ghét hơn tất thảy chính là bản thân phải bắt một đứa
trẻ vô tư lự như Nan Woo làm việc.
“Nan Woo à.”
“...”
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“Người ấy... vừa cao ráo lại còn cực kỳ đẹp trai nữa.”
“Hừm. Làm sao chị biết được?”
Giọng Nan Woo phát ra từ chiếc gối to tướng nghe nghèn nghẹn.
“Hả? Cái đó thì... à! Đúng rồi. Thím Yong bảo thế đấy. Người ta học rộng
hiểu nhiều, thế nào cũng là người đàng hoàng tử tế thôi. Không phải loại người
quái đản đến mức đi đánh phụ nữ...”
“Thế có khi lại là biến thái cũng nên.”
Nan Ah bước vào phòng. Đầu cô bé phủ một cái khăn, những sợi tóc ướt nhỏ
nước tong tỏng. Cô bé cắt ngang lời Nan Da với vẻ khó ưa.
“Thường mấy thằng học rộng hiểu nhiều, bề ngoài thì bóng bẩy lịch sự
nhưng biến thái nhiều lắm. Mà mấy tên bụng phệ, không làm gì lại càng hay nổi
điên.”
“Yoon Nan Ah! Em học lớp chín rồi đấy. Cái kiểu ăn nói hư hỏng đó là thế
nào? Chắc bố mẹ vui lắm nhỉ.”
“Hứ.”
Nghe đến chữ “biến thái”, tiếng khóc thút thít của Nan Woo càng to hơn.
Không biết con bé có hiểu đúng nghĩa của từ đó không nữa? Nan Da nhìn hai
đứa em gái một hồi, thở hắt ra một hơi.
“Bằng không, hà cớ gì một tên nhà giàu, trẻ, đẹp trai, học trường tử tế lại đi
kết hôn với chị chứ? Thằng cha đó bị súng bắn vào đầu chắc?”
Không phải súng. Mà là khối u.
Nan Da dõi theo bóng lưng cô em gái ngồi bệt xuống trước gương lau khô
tóc, rồi lại nhặt áo thun và tất nhét vào trong ba lô.
“Thế ra em không biết à? Anh ta mê mẩn nhan sắc của chị đây nên mới cầu
hôn đấy. Mê như điếu đổ luôn.”
“Em nhổ vào.”
Thực ra là cô bị bán đi.
Nan Ah vừa hong khô tóc vừa quắc mắt nhìn Nan Da trong gương. Cô bé
cũng sắp phát điên với bà chị gái mở miệng nói toàn điều không tưởng này. Sau
cái hôm đám đòi nợ kéo đến nhà đe dọa sẽ bán chị em cô ra đảo, chị Nan Da và
thím Yong cứ thì thầm to nhỏ chuyện gì đó với nhau mấy ngày liền, thế rồi chị
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cô tự mình quyết định tất cả. Bà chị ngốc nghếch khiến lòng dạ cô bé rối bời.
Dẫu vậy, chuyện khiến cô bé bức bối hơn cả là một Nan Ah mười sáu tuổi
chẳng thể làm được gì. Hay mấy chị em cứ cùng nhau bỏ trốn trong đêm cho
rồi.
“Trời ạ!”
Nan Ah vò đầu bứt tóc, hét lên một tiếng rồi đứng bật dậy trước khi quăng
cái túi mua sắm trên bàn học về phía Nan Da.
“Cái gì thế này?”
“Trời ạ, bực cả mình.”
“Gì vậy...?”
Nan Da mở túi ra xem, giọng cô yếu dần. Bên trong túi là một cái áo ngực
ren màu da và một cái khác màu trắng sữa. Mỗi áo ngực đều đi kèm một quần
lót, làm thành hai bộ đồ.
“Nan Ah à...”
“Em sống mười sáu năm trên đời, lần đầu tiên nhìn thấy áo ngực rách đấy.
Xấu hổ chết đi được.”
“Tại em chẳng có mắt thẩm mĩ đấy. Đó là kiểu hoài cổ.”
“Hoài cổ cái gì, nghèo rớt mùng tơi thì có.”
Ngực Nan Ah ngày một to lên. Cô bé mở ngăn kéo ra, định mượn tạm áo
ngực của Nan Da mặc. Trông thấy mấy cái áo ngực ren đã cũ mèm và rách
bươm được khâu cẩn thận của chị gái, Nan Ah nắm lấy nó, cơn giận trào lên.
Đồ điên. Chí ít cũng phải có được mấy cái áo cỡ 10,000 won chứ.
“Chị gái sắp đi lấy chồng mà đến đồ lót cũng phải để các em mua cho. Một
cô gái đúng nghĩa cũng...”
Nan Ah há hốc miệng vì bị Nan Da đột ngột ôm chặt từ phía sau. Không thốt
nên lời, cô bé nhắm chặt mắt lại. Đồ ngốc. Đồ đần. Đồ khờ...
“Em lấy tiền ở đâu thế?”
“Đại gia bao nuôi...”
“Yoon Nan Ah!”
Nan Da đánh một phát vào lưng Nan Ah.
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“Úi. Đau em! Hứ, chị tránh ra đi. Đây là tiền em nhận được nhờ giúp việc
cho trại nuôi gà nhà trưởng thôn đấy.”
“Phải nói rõ ngay từ đầu chứ. Cái con bé này muốn ăn roi đây mà.”
“Là ai đánh em trước hả? Em đây cũng tự thấy mình đẹp, nhưng để đại gia
bao nuôi thì thà đi dọn phân gà còn hơn. Em định nói thế đấy. Trời ơi, đau chết
đi được.”
Nan Ah quờ tay ra sau lưng xoa xoa chỗ đau, miệng lầm rầm kêu ca.
“Chẳng lẽ em không phân biệt được cái gì nên nói, cái gì không nên nói hay
sao? Đừng có nói năng kiểu đó chứ.”
Dù lên tiếng trách mắng em gái nhưng giọng nói của Nan Da chẳng có chút
sức nào. Đại gia bao nuôi. Khoảnh khắc nghe thấy cụm từ trái với luân thường
đạo lý ấy, phần nào trong trái tim luôn trốn tránh của cô rung lên một tiếng thịch
đầy đau đớn. Bởi lẽ việc cô sắp làm tới đây so với “đại gia bao nuôi” còn tồi tệ
hơn.
Lần đầu tiên nghe từ miệng thím Yong, Nan Da đã nghĩ đó là chuyện dù thế
gian này có sập xuống cũng tuyệt đối không làm.
Chỉ là. Chỉ là...
Nan Da lắc lắc đầu như muốn rũ sạch những suy nghĩ vô ích đi, rồi cầm lấy
máy sấy tóc.
“Lại đây, chị hong tóc cho.”
“Hứ, xin lỗi mà thế.”
Làu bàu vẻ không vừa lòng nhưng Nan Ah vẫn ngoan ngoãn để Nan Da sấy
tóc cho.
“Yoon Nan Ah, cảm ơn em. Chừng nào Nan Ah và Nan Woo nhà mình lấy
chồng, chị sẽ mua đồ thật đẹp cho hai đứa, đẹp đến độ chú rể vừa nhìn thấy sẽ
ngất xỉu ngay lập tức.”
“Thôi khỏi. Chú rể ngất xỉu thì còn làm ăn được gì nữa?”
“Ha ha. Đúng nhỉ?”
Rì ì í.
Tiếng cười của Nan Da biến mất, chỉ còn âm thanh đơn điệu của máy sấy tóc
vang vọng trong căn phòng đầy vẻ trống rỗng Nan Da thẫn thờ vuốt ve mái tóc
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mềm mại của em gái; Nan Ah cúi thấp đầu, tấm khăn che đi khuôn mặt, và Nan
Woo ôm chặt lấy eo Nan Da, cả ba chị em cứ như vậy lặng im không nói lời
nào.
“Hai đứa phải nghe lời thím Yong đấy nhé.”
Tiếng của Nan Da nổi lên giữa âm thanh đang nặng nề lắng xuống của máy
sấy tóc. Cô cất lời dặn dò hai đứa em.
“Nhớ nghe lời anh Yong và chị Soon Ah nữa.”
“...”
“Mỗi tháng chị sẽ về nhà một lần. Nhớ ngoan ngoãn, đừng gây rắc rối.
Không có chị hai đứa càng phải sống tốt hơn. Nan Ah chăm sóc Nan Woo cho
cẩn thận, Nan Woo phải nghe lời chị Nan Ah đấy.”
“...”
“Sáng dậy Nan Ah không được quên uống nước đâu nhé. Không là táo bón
và mụn lại mọc thêm cho xem. Còn Nan Woo, đến kỳ đau bụng quá cũng đừng
uống thuốc, bảo chị Nan Ah làm túi chườm nóng cho.”
Đứa em út Nan Woo mà cô ngỡ hãy còn là một đứa trẻ đã có kinh nguyệt lần
đầu tiên vào tháng Ba năm nay. Từ dạo đó, Nan Da nhớ mẹ vô cùng, đêm nào
cô cũng thẫn thờ đi đi lại lại quanh vườn trái cây như kẻ điên.
“Trời ơi, đúng thật là. Chị thôi đi. Lắm lời như bà già ấy.”
Nan Da xoa cái gáy tròn tròn của cô em gái bướng bỉnh thêm một lần rồi
nhấn nút tắt máy sấy tóc.
Đêm tối đen như mực.
Cho hai cô em gái đi ngủ xong, Nan Da ngồi khoanh chân trên cái giường gỗ
thấp, ngước mặt nhìn lên bầu trời. Bầu trời đêm nay không có trăng, màn đêm
đen kịt tựa như tấm màn nhung loang lổ đây đó. Đôi mắt Nan Da lần tìm một
nơi nào đó ở phía bắc bầu trời.
“Nan Da à, con có nhìn thấy chòm sao Bắc Đẩu có hình cái muôi kia
không?”
“Đâu cơ ạ?”
“Chỗ đầu ngón tay bố chỉ ấy. Ở đó có chòm ngôi sao kết thành hình cái
muôi.”
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“Oa... Đúng rồi ạ.”
Nan Da còn nhớ rất rõ ký ức về cái đêm mùa hè năm cô tám tuổi, khi đó Nan
Ah và Nan Woo vẫn còn chưa ra đời. Cô nhớ mùi ngải cứu mốc tỏa ra từ chiếc
đèn đuổi muỗi được đốt lên, tiếng dế kêu réc réc, và cơn gió rừng mát dịu mơn
man đôi gò má. Đến cả âm thanh khe khẽ phát ra từ bên trong màn ngủ của mẹ
cô, người bấy giờ đang mang thai và đang ôm lấy cái bụng phồng lên như cái
chum trằn trọc không ngủ được, cũng vẫn sống động trong cô. Đó là một mùa
hè vất vả với cả bố, mẹ và Nan Da, vì lần đầu tiên gia đình họ về sống ở nông
thôn với những công việc đồng áng xa lạ.
“Con xem kìa, cái phần muôi dùng để múc canh kia, con cứ nghĩ một cạnh là
một bước chân rồi thử đi năm bước về phía bên phải tưởng tượng mình giống
như một người khổng lồ đang băng qua bầu trời bằng những sải bước dài ấy.”
“Một, hai, ba, bốn... năm.”
Nan Da ước lượng khoảng cách bằng mắt, rồi thật nhanh chuyển ánh mắt về
phía bên phải theo lời bố nói.
“Yoon Nan Da, con đi xong chưa?”
“Dạ rồi ạ.”
“Con thấy cái gì nào?”
“Có một ngôi sao cực kỳ sáng ạ.”
“Sao Polaris3 đấy.”
“Polaris ạ?”
“Là sao Bắc Cực. Đó là ngôi sao sáng nhất của chòm sao Tiểu Hùng. Nó lúc
nào cũng ở phía bắc, ở nguyên một chỗ không di chuyển đi đâu cả. Thế nên đối
với những người đi lạc trong rừng rậm hay sa mạc, nó là ngôi sao soi đường chỉ
lối cho họ.”
“Ngôi sao ấy tốt bụng thật bố nhỉ?”
“Ừ. Tốt bụng thật.”
Bố vừa cười vừa vuốt ve cái trán dô hơi nhô ra của Nan Da. Mỗi khi cười
lên, trông bố cô thật sự rất đẹp trai, nhưng ông lại luôn trưng ra gương mặt vô
cảm hệt như một người đang tức giận. Mỗi khi bố nở nụ cười với mình trong vô
thức, không hiểu sao Nan Da lại thấy sờ sợ, thế nên cô thường ôm chặt lấy cổ
ông. Nụ cười trong giây lát sẽ biến mất ấy đẹp đến mức khiến cô thấy bất an.
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Dáng vẻ của ông lúc nở nụ cười rồi lập tức thu lại như thể bị giật mình trông
mới buồn làm sao. Cứ như một người không được để lộ mình đang hạnh phúc,
nụ cười ấy luôn nhanh chóng biến mất, và ông lại trở về với nét mặt cứng nhắc
thường trực.
“Nan Da à.”
“Dạ.”
“Con người ta sống trên đời, đôi khi sẽ có lúc lạc đường con ạ.”
“Bố cũng vậy ạ?”
“Ừ. Bố cũng vậy. Mỗi lần như thế, con chỉ cần tìm thấy sao Polaris là mọi
chuyện sẽ ổn thôi.”
“Dạ.”
Nan Da gật đầu, lại ngước lên nhìn ngôi sao của chòm sao Tiểu Hùng. Nan
Da năm tám tuổi có một niềm tin. Ấy là dẫu có lạc đường đi chăng nữa, cô bé
vẫn có thể dễ dàng tìm thấy sao Polaris như lời bố dạy.
“Trái tim con người cũng có sao Polaris đấy.” “Trái tim ấy ạ?”
“Ừ.”
“Nếu một lúc nào đó con lạc lối, hãy thử lặng yên đặt tay lên ngực và lắng
nghe trái tim mình. Hãy tìm sao Polaris, nó sẽ soi đường cho con.”
“Ở đây ấy ạ?”
Nan Da dùng ngón trỏ chỉ vào ngực mình, ngước mắt lên nhìn bố.
“Ừ, ở đó đấy.”
Đêm mùa hè năm đó, bố cô đã cười rất nhiều, khác hẳn với ông của ngày
thường. Nan Da ôm chặt lấy cổ bố, giấu đi nỗi bất an trào lên. Bàn tay khô cứng
và thô ráp của ông vuốt ve trên lưng cô thật lâu.
“Nan Da của bố, bố cõng con lên nhé?”
Bố cõng Nan Da đi đi lại lại trong sân. Rồi với giọng trầm khàn, ông cất
tiếng hát một bài.
Có khói hương của mảnh đất này
Ôm lấy trái tim tan nát và biến mất
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Có dòng máu của bộ đồ trắng
Trào ra trên hai cánh tay bị siết chặt
Thì biển Đông nơi mặt trời mọc
Đến biển Tây chôn mặt trời lặn
Bình nguyên Mãn Châu bao la
Nơi miền Nam nóng nực
Sao chúng ta lại nghèo khổ
Sao chúng ta lại do dự
Nơi cánh đồng ta đứng một lần nữa
Là mặt đất nóng bỏng ôm ghì...4
Tiếng hát khẽ rung rung, tan ra ấm nồng qua tấm lưng ấm áp và to rộng của
bố. Bài hát của bố tựa cơn gió thổi nơi hoang vu, vừa bi tráng mà cũng thật cô
liêu. Như cảm nhận được tiếng gió thổi ù ù trong lồng ngực, Nan Da dần chìm
vào giấc ngủ.
“Bố ơi, con phải làm sao đây? Hình như con lạc đường mất rồi...” cô đặt tay
lên trái tim cứ mãi vang lên những nhịp đập đau đớn, ngẩng đầu ngắm nhìn
những ngôi sao in trên bầu trời đêm.
Thứ đầu tiên đập vào mắt cô chính là tòa nhà kính khổng lồ.
Lần đầu tiên Nan Da gặp phu nhân Victory, à không phu nhân Lee Ki Ja5 là
ở một tòa nhà phức hợp lộng lẫy tại Kang Nam, vốn được sử dụng làm văn
phòng của bà. Thế nhưng nơi tài xế đưa cô đến hôm nay lại là một ngôi nhà
riêng có tường cao bao quanh, dây leo thường xuân um tùm phủ kín. Ngôi nhà
được xây bằng gạch đỏ trải qua biết bao năm tháng trông có vẻ thô kệch, nhưng
lại mang một vẻ đẹp tĩnh mịch cổ xưa.
Băng qua thảm cỏ dày với hàng cây tùng xà lâu đời hai bên là vào đến nhà.
Bước qua cửa chính lạnh lẽo, men theo dãy hành lang dài, giây phút bước vào
phòng khách, luồng ánh sáng rực rỡ ùa đến khiến Nan Da không mở nổi mắt.
Mười mét. À không, có lẽ khoảng mười hai mét thì đúng hơn. Từ phòng
khách nhìn sang, có thể thấy rất rõ tòa nhà kính khổng lồ hình tròn, cao ba tầng
và nối với ban công. Không chỉ vậy cầu thang dẫn lên tầng hai được thiết kế
theo hình xoắn ốc thoai thoải bao quanh nhà kính, phong cách tuyệt đẹp giống
như bảo tàng Guggenheim6, đi lên tầng hai vẫn có thể nhìn thấy toàn bộ.
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“Trời đất ơi.”
Nan Da ở trong phòng khách chờ phu nhân Victory. Cô đặt ba lô xuống,
chậm rãi tiến lại gần phía nhà kính như thể bị kéo đi.
Một khu rừng xanh lục.
Toàn bộ nhà kính đều màu xanh. Những loài thực vật bộ lá với những phiến
lá to đang đung đưa dập dờn dưới ánh nắng mặt trời.
“Tới rồi đấy à?”
Khi Nan Da còn đang ngẩn ngơ ngắm nhìn những phiến lá xanh đậm thì phía
sau lưng cô, giọng nói của phu nhân Victory bất chợt vang lên.
“Nhờ bác cho xe tới đón, cháu đã có một chuyến đi rất thoải mái ạ.”
Nan Da cúi đầu chào bà.
“Thoải mái là được rồi. Cháu ngồi đi.”
Phu nhân Victory ngồi dựa hẳn vào ghế sô pha, có vẻ kiệt sức. Bà khoác
chiếc áo choàng, gương mặt không trang điểm nhuốm đầy vẻ mỏi mệt. Trông bà
như già đi, cũng mang chút gì đó buồn buồn.
“Bác khó chịu trong người ạ? Trông sắc mặt bác không được tốt cho lắm.”
“Cháu không cần hỏi thăm xã giao đâu.”
“Không phải cháu nói cho có đâu, bác nghe thành như thế ạ?”
“Gì cơ?”
Nghe thấy câu nói của Nan Da, hàng chân mày nhạt nhòa của phu nhân
Victory nhướn lên.
“Sáng ra, hễ thức dậy là cháu luôn tỉ mỉ quan sát mặt của mấy con vật nuôi
một lượt. Chúng là động vật nhưng cũng có thần sắc đấy ạ. Có con trông hơi
buồn buồn, có con trông lanh lợi hoạt bát. Những con trông buồn buồn hầu hết
đang bị đau gì đấy.”
“Thế thì sao? Bây giờ Nan Da đang quan sát nét mặt của ta giống mấy con
gia súc cháu nuôi đấy à?”
“À không. Ý cháu không phải thế...”
“Trông thế nào?”
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“Dạ?”
“So với mấy con gia súc của Nan Da thì trông ta thế nào?”
Nan Da chắm chú nhìn những nếp nhăn mờ mờ trên vành mắt và khóe môi
phu nhân Victory. Cô thoáng lưỡng lự.
“Trông... hơi buồn ạ.”
Trong chốc lát, hàng chân mày trên khuôn mặt phu nhân Victory tựa như
lưỡi kiếm của bại binh rũ xuống. Bà không nói gì chỉ quay đầu sang bên cạnh,
đăm đăm dõi mắt về phía nhà kính. Vành mắt bà dần hoen đỏ và ẩm ướt.
Bộ đang bất ngờ của phu nhân Victory sắt đá như thép làm Nan Da thấp
thỏm không yên, như thể cô vừa chạm vào vết thương đã nứt toác của ai đó. Thà
rằng cô bảo trông bà hơi già, liệu có phải tốt hơn không?
“Cháu...”
“Nào, cũng phải đi chào hỏi chứ nhỉ?”
Giữa lúc Nan Da đang lúng túng tìm lời để nói, phu nhân Victory đã xốc lại
tinh thần tự lúc nào, mạnh mẽ đứng dậy. Vạt áo choàng tung bay, bà bước về
phía ban công, mở cánh cửa nhà kính rồi cất tiếng gọi Nan Da.
Phía bên trong nhà kính rậm rạp hệt như một khu rừng nhiệt đới. Trên thực
tế, ở đây cũng có cả những loài thực vật nhiệt đới nữa. Thực vật mọng nước
khổng lồ cùng cây đơn châu chấu7 cao vút giống cây tre đang vươn cành, cây
chuối rẻ quạt chạm đến tận trần nhà kính tạo thành một cái bóng lờ mờ.
Những loài thực vật xanh thẫm chìa cành hướng về phía bầu trời, khiến Nan
Da thấy ngạt thở vì sức sống nguyên thủy đang tỏa ra nơi chúng. Khi đi ngang
qua cây ráy, trông thấy lá của nó hệt như lá khoai sọ khổng lồ, Nan Da khẽ ồ lên
một tiếng, kinh ngạc.
Toàn bộ đều mang sắc hồng. Sắc hồng của cây hoa giấy đung đưa trong ánh
sáng tựa như những cánh bướm. Ánh nắng mặt trời xuyên qua cánh hoa mỏng
manh, lung linh trên sàn nhà như những mảng kính hồng. Trong cái bóng mang
sắc hồng ấy, có một người đàn ông đang chìm trong giấc ngủ.
Công chúa ngủ trong rừng... à không, phải là hoàng tử mới đúng.
Người đàn ông ấy đeo kính râm, nằm đó như thể hòa mình vào chiếc ghế
bành. Anh không hói đầu, bụng cũng không phệ, hôi miệng thì... chẳng rõ là có
hay không nữa.
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“Chào hỏi đi. Cái thằng đang ủ rũ này tên là Park Hyun Moo. Còn đây là
Yoon Nan Da.”
“Chào, chào anh. Tôi là Yoon Nan Da. Chữ Nan trong “hoa lan” và chữ Da
trong “thiếu nữ”. Nghe thì hơi giống khoe khoang nhưng tên tôi chỉ một thiếu
nữ xinh đẹp. Thiếu nữ xinh đẹp như hoa lan. Ngày tôi ra đời, hoa lan dại đang
nở rộ, thế nên bố tôi đặt tên tôi là Nan Da.”
Nan Da vô cùng căng thẳng. Cô nói lung tung một tràng đến muốn hụt hơi.
Thiếu nữ xinh đẹp như hoa lan á?
Tự nghĩ cũng thấy lời mình vừa thốt ra thật ngớ ngẩn, Nan Da ước gì lúc này
được biến đi đâu đó cho rồi. Nhưng phu nhân Victory còn bàng hoàng hơn thế.
Bỗng nhiên, người đàn từ nãy đến giờ vẫn lặng yên đắm mình trong luồng ánh
sáng nâng nửa thân trên dậy tựa như đang nổi lên mặt nước, rồi phụt, anh bật
cười thành tiếng.
Ghi chú:
1. Tiếng Anh: Alocasia. Loài thực vật có hoa, lá rất tốt có nguồn gốc từ
Đông Nam Á và Đông Á. (Mọi chú thích trong sách đều của người dịch.)
2. Điểm tín dụng xấu: Là hệ thống xếp hạng dựa trên thông tin tín dụng của
chủ tài khoản về việc thanh toán những khoản vay. Nếu chủ tài khoản nợ quá
hạn từ 90 ngày trở lên sẽ được xem là khách hàng có điểm tín dụng xấu và gần
như tất cả các ngân hàng hay công ty tài chính sẽ không duyệt hồ sơ vay.
3. Ngôi sao sáng nhất trong chòm sao Tiểu Hùng, là ngôi sao định hướng
cho người đi biển, đi rừng vào ban đêm. Tiếng tăm của Polaris đã làm nhiều
người hiểu nhầm nó là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời, trên thực tế ngôi sao
sáng nhất (không kể Mặt Trời) là sao Sirius.
4. Bài hát Ở nơi hoang dã do ca sĩ Noh Jak Sa trình bày, Moon Dae Hyun
viết lời và phổ nhạc nằm trong album Seoul, năm 1989.
5. Tên của phu nhân Lee Ki Ja trong tiếng Hàn có nghĩa là “hãy chiến thắng
nào”, nên Nan Da mới gọi bà là phu nhân Victory.
6. Một trong những bảo tàng nổi tiếng nhất ở khu Manhattan, NewYork.
7. Tiếng Anh: Aralia. Loại cây thân thảo sống lâu năm có lá phức hình lông
chim hay hình chân vịt và có các hoa nhỏ mọc thành chùy (một kiểu cụm hoa)
lớn.
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