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Chương 11
Lune De Miel

“Y

oon Nan Da!”

Hyun Moo đi một vòng nhà trong tìm Nan Da. Cô đã biến đi đâu mất. Phần
đất trong sân đã hút sạch nước mưa, lấp lánh trong ánh nắng buổi sáng. Bị chói
mắt, Hyun Moo tìm kính râm treo trên cổ áo đeo lên, rồi mở cửa gian bếp. Chỉ
có hơi nước của cái bát đã rửa đang khô, còn Nan Da vẫn không thấy đâu cả.
Cô đang chuẩn bị bữa sáng cho anh, thi thoảng lại len lén liếc mắt về phía
Hyun Moo, mặt đỏ ửng lên. Hai dái tai phủ lông tơ mềm mại đỏ hồng y hệt hai
quả đào, bộ dạng lúng túng của cô thật đáng yêu. Lần đầu tiên trong đời Hyun
Moo mới biết dái tai dày lộ ra giữa những sợi tóc mai lơ thơ có thể trở nên
quyến rũ đến như thế.
Anh vẫn giả vờ không nhìn thấy để có thể trơ trẽn ngắm cô thoải mái. Đúng
là một cảm giác vui sướng không thể nói nên lời. Mỗi lần ánh mắt Hyun Moo
chạm đến Nan Da, cô lại nghiêng đầu như thể lấy làm lạ, rồi huơ huơ tay trước
mặt anh. Bộ dạng đó thật dễ thương, anh phải cố nhịn để không bật ra tiếng
cười.
“Ăn cơm nào.”
Hyun Moo đưa tay về phía khoảng không chạm vào dái tai cô, làm như thể
vô tình sượt trúng, khiến Nan Da giật bắn người, rồi bỏ chạy hệt như người bị
sét đánh. Chẳng biết cô trốn biệt đi đằng nào, mà cả buổi sáng cũng không thấy
xuất hiện.
Cuối cùng Hyun Moo cũng tìm thấy Nan Da ở chỗ giếng nước phía khu
vườn sau gian bếp. Cô đang đứng trước cái vại khổng lồ, dùng một tay đỡ lấy
hông, luộc quần áo. Nan Da cuộn tròn cái khăn lại, đội lên đầu trông như con dê
rồi xem xét cái nồi tỏa ra hơi nước nóng. Gương mặt đỏ lên vì nhiệt. Cô dùng
cái kẹp to đảo quần áo. Chừng như rất mệt, thi thoảng lại đổi tay. Bộ dạng đỡ
lấy hông trông thật giống một bà bầu. Cảm giác cái bụng mềm mại và ấm áp
như một quả đồi thâm thấp vẫn còn sống động trong anh. Hyun Moo ngắm nhìn
dáng vẻ thường ngày hiền hòa như một bức tranh đó. Dáng vẻ anh sợ một lúc
nào đó sẽ không thể thấy lại.
“Yoon Nan Da! Em đâu rồi?”
Hyun Moo gọi Nan Da thật to. Anh cố ý dò dẫm, nắm lấy sợi dây thừng
được nối như dây phơi quần áo rồi lại gần cô. Đôi vai Nan Da giật bắn. Cô rụt
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vai lại, giấu mặt sau ống khói. Rõ ràng cô nhìn thấy Hyun Moo nhưng lại giả vờ
như không thấy. Bộ dạng nín thở kia trông thật giống con gà lôi mái vùi đầu
trong đống cát. Đôi môi Hyun Moo nhếch lên vẻ tinh quái.
“Ái ui.”
Đột nhiên Hyun Moo gập người ôm lấy bụng. Nan Da vội đứng bật dậy chạy
bổ về phía anh. Cái khăn nhạt màu và mái tóc lấp lánh trong ánh mặt trời bay
bay.
“Anh Hyun Moo! Anh đau ở đâu à? Đau nhiều không? Ối! Mẹ ơi!”
Hyun Moo ôm chầm lấy eo Nan Da khiến cô loạng choạng, giật mình hét
lên. Anh cười khanh khách, tì cằm lên đỉnh đầu Nan Da.
“Anh làm gì thế? Làm em giật cả mình.”
“Thế sao em lại trốn hả?”
“Ai... ai trốn đâu?”
“Anh gọi mà em không trả lời đấy thôi.”
“Em không nghe thấy.”
“Thế hả? Giờ nghe cho rõ nhé. Yoon Nan Da, chúng ta đi chơi đi.”
“Đi đâu cơ?”
“Đâu cũng được.”
Hyun Moo bảo đi đâu cũng được. Rồi anh gọi taxi, nói ra cái tên
Jungdamdong cứ như thể đi đến khu kế bên.
“Jungdamdong là ở đâu?”
Vờ như không thấy chú tài xế đang ngỡ ngàng, Hyun Moo nhẹ tênh trả lời là
ở Seoul rồi leo lên xe. Tuy có hơi bất ngờ, song chiếc xe cuối cùng vẫn hướng
về Seoul như tấm thảm bay của Aladin. Trong chiếc xe chạy về hướng Seoul,
Hyun Moo đan bàn tay mình vào tay Nan Da rồi chăm chăm nhìn ra ngoài ngoài
cửa sổ.
“Mình đi đâu vậy?”
Mãi đến khi tới trạm thu phí giao thông Seoul, cô mới hỏi anh điểm đến.
Mặc cho câu hỏi của Nan Da, Hyun Moo chỉ nắm tay cô chặt hơn mà không nói
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lời nào. Cô nhìn bàn tay đang siết chặt lấy tay mình. Móng tay anh đã dài thêm
một chút.
“Phải cắt móng tay thôi.”
Nan Da vuốt ve ngón tay, lẩm bẩm như đang nói một mình. Hyun Moo quay
đầu lại vuốt ve đôi má cô. Bàn tay anh to lớn và trìu mến. Nan Da lặng yên vùi
má vào bàn tay ấy. Có mùi kem dưỡng da nhè nhẹ cùng hương gió thoảng qua.
Những ngón tay vuốt ve má cô chậm rãi di chuyển đến sống mũi. Nan Da ngẩng
đầu lên nhìn đôi mắt anh phản chiếu lờ mờ trong cái kính râm đen. Như thể
trông thấy những đốm tàn nhang của Nan Da, bàn tay Hyun Moo đùa nghịch gõ
lên sống mũi cô.
“Đừng đừng mà.”
“Sao? Anh chỉ thử chạm một chút vào cái mũi giống Song Hye Kyo thôi.”
Nghe thấy lời Hyun Moo, chú tài xế taxi liền liếc Nan Da qua gương chiếu
hậu trong xe.
“Chú tài xế nhìn kìa.”
Nan Da đẩy tay Hyun Moo, gương mặt đỏ bừng lên.
“Em nói dối là coi chừng đấy nhé.”
“Dạ?”
Hyun Moo phì cười. Anh lại dõi mắt ra bên ngoài cửa sổ. Nếu có một điều
Nan Da có thể làm, cô muốn gắn cái mũi của Song Hye Kyo lên mũi mình trước
khi Hyun Moo nhìn thấy. Bằng không, cô muốn dùng tẩy, xóa sạch mấy đốm
tàn nhang này. Trong lúc Nan Da loay hoay tìm cách hủy diệt đống tàn nhang,
chiếc xe đã dừng trước một tòa nhà nào đó ở Jungdamdong.
Lune de Miel
Nhìn logo trang nhã đính trên tòa nhà được làm bằng kính, Nan Da cố gắng
tập hợp năng lực tiếng Pháp lõm bõm học được hồi cấp ba.
Tháng của mật. Honey... Moon?
“Đây là đâu vậy?”
Vừa bước vào trong cánh cửa kính to, một giọng nói đã bay đến: “Tôi giúp
gì được cho anh chị?” Cô búp bê Barbie với thân hình cực chuẩn đến người mẫu
còn phải khóc thét vì ganh tị nở một nụ ngời tươi với họ và bước lại gần.
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“Giám đốc có ở đây không ạ?”
“À, anh Park Hyun Moo phải không ạ? Mời anh đi hướng này.”
Đây là nơi mà những nhân vật chính của Jane Austen sẽ hiện ra nhảy điệu
valse. Sàn nhà làm bằng đá cây thạch trắng khiến tiếng bước chân của Nan Da
và Hyun Moo vang lên rõ to. Cô búp bê Barbie nhẹ nhàng dẫn họ đến ngồi ở
ghế sô pha bên trong. Khoảng mười phút sau, một người phụ nữ trung niên mặc
màu đen từ đầu đến chân tới gần họ.
“Đến rồi đấy à?”
Sau phu nhân Victory, đây là lần đầu tiên Nan Da gặp một người mang lại
cảm giác tồn tại rõ rệt đến thế này. Sợi dây chuyền choáng ngợp lấp lánh xung
quanh cổ bà, chiếc nhẫn to trên ngón tay, thậm chí cả móng tay cũng được sơn
đen. Người phụ nữ trung niên tao nhã và kịch tính như một nữ diễn viên tiến
đến ôm chặt Hyun Moo. Đôi mắt bà được bao phủ bởi một đường kẻ mắt đậm
và mascara long lanh ươn ướt.
“Là cô gái này à?”
“Dạ.”
Rời khỏi cái ôm với Hyun Moo, bà quay sang nhìn Nan Da. Ánh mắt chậm
rãi quan sát cô giống hệt lần đầu khi cô gặp phu nhân Victory, soi mói sít sao
không một kẽ hở. Ánh mắt bà dừng lại thật lâu ở mấy đốm tàn nhang của Nan
Da làm sống mũi cô nhồn nhột. Vì Hyun Moo không giới thiệu cô với bà, Nan
Da đành bối rối cúi đầu chào.
“Cháu chào bác ạ. Hân hạnh được gặp bác.”
“Cháu tên gì?”
“Cháu là Yoon Nan Da ạ.”
“Chào cháu. Ta là Lee Ki Ra.”
Lee Ki Ra? Một cái tên quen thuộc. Có lẽ nào...?
“Dì hai của anh đấy.”
Hyun Moo gỡ bỏ tò mò cho Nan Da.
“Nghe khá hơn Lee Ki Ja đúng không? Nhưng đây lại là những cái tên ông
già bọn ta bỏ cả đống tiền ra mới đặt được đấy.”
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Nan Da chăm chú nhìn giám đốc Lee Ki Ra. Cô tò mò không biết liệu Hyun
Moo còn bà dì nào khác có tên đại loại như Lee Kyo Ra, Lee Kin Da1 hay
không.
“Mấy tuần rồi?”
“Dạ?”
Giám đốc Lee Ki Ra chậm rãi đi một vòng quanh Nan Da. Bà lộ liễu săm soi
mọi ngóc ngách từ đầu đến chân cô.
“Ta nói đứa bé ấy.”
“À! Hơn mười bốn tuần một chút ạ.”
‘Tốt đấy.”
Giám đốc Lee Ki Ra gẩy nhẹ ngón tay, búp bê Barbie và một cô gái khác
tiến đến.
“Dắt con bé đi chuẩn bị đi. Chọn giữa Amsale và Reem Acra2 là được, chắc
sẽ hợp lắm. À! Trang điểm tuyệt đối không được che tàn nhang nhé.”
“Vâng thưa giám đốc. Mời cô đi hướng này.”
Khi thấy búp bê Barbie định dắt mình đi, Nan Da liền nắm lấy cánh tay
Hyun Moo. Amsale với Reem Acra là cái gì? Tai của Nan Da đỏ bừng lên. Cô
không muốn để Hyun Moo nghe được chuyện về mấy đốm tàn nhang.
“À... anh Hyun Moo.”
“Không sao đâu.”
“Em cũng phải biết đây là chuyện gì chứ.”
“Anh muốn nhìn thấy.”
“Thấy gì cơ?”
“Dáng vẻ em lúc mặc váy cưới.”
“Váy... cưới ấy ạ?”
Nan Da ngơ ngẩn hỏi ngược lại. Hyun Moo vuốt ve cái trán nhô ra của cô và
gật đầu.
Cánh cửa mở ra. Cô dâu bước vào.
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Một bước, hai bước.
Mỗi lần cô dâu di chuyển, vương miện kim cương lại sáng lấp lánh như nước
mắt. Khăn oan trong suốt rủ xuống trên đôi bờ vai tròn. Chiếc đầm nhẹ nhàng
quấn lấy chân cô phát ra tiếng sột soạt, phập phồng lên xuống.
Hyun Moo nhìn cô dâu không chớp mắt. Cái mũi lấm chấm tàn nhang của cô
hơi chun lại vẻ xấu hổ. Anh trân trối nhìn Nan Da, đoạn tháo kính râm, bước về
phía cô.
Hyun Moo nhìn thẳng vào mắt cô và bước lại gần. Đôi mắt Nan Da dần mở
to.
“Anh... Hyun Moo?”
Nan Da kinh ngạc nhìn Hyun Moo không ngần ngại bước thẳng đến chỗ cô.
Cô hít một hơi, nét mặt như hoài nghi “lẽ nào”. Hai bàn tay chắp trước ngực
như đang cầu nguyện của cô run rẩy.
“Anh... anh Hyun Moo? Giờ... anh... anh đang nhìn thấy à?”
“Ừ.”
“Thật không...?”
“Bốn mươi chín cái. Tàn nhang của em ấy.”
Nan Da lắc đầu quầy quậy, vẻ như không thể tin được. Hyun Moo ôm lấy
đôi má cô.
“Đồ nói dối này.”
Hyun Moo đặt lên môi Nan Da một nụ hôn thật nhanh, và thì thầm. Những
giọt lệ đọng trên đôi mắt mở to của Nan Da long lanh như những hạt ngọc trai.
Nhiếp ảnh gia đang chờ cơ hội không bỏ lỡ khoảnh khắc này, nhanh chóng
nhấn nút máy ảnh. Cô dâu trẻ đứng trước khung của sổ phản chiếu ánh nắng
buổi chiều nhàn nhạt, những giọt nước mắt long lanh đọng trên bờ mi. Chú rể
với mái tóc ngắn mặc quần jeans, áo sơ mi trắng đang hôn cô dâu. Quả là có sức
hấp dẫn đến kỳ lạ, ấn tượng hơn bất cứ cặp đôi nào anh ta từng chụp. Vì những
biểu hiện bằng lời của họ thật dễ thương, hai người họ khiến anh ta cảm nhận
được một sự tha thiết nào đó. Tựa như những bông tuyết trong giây lát sẽ tan
biến.
“Bỏ áo vest đi.”
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Giám đốc Lee Ki Ra nhìn ảnh hiện trên màn hình của nhiếp ảnh gia, bà trả
lại cái áo vest búp bê Barbie đem tới.
“Hyun Moo, cởi đôi giày thể thao ra, làm hỏng cái đầm bây giờ. Nào, bắt
đầu đi.”
Chỉnh váy cưới cho Nan Da xong, giám đốc Lee Ki Ra đứng tránh sang một
bên, chăm chú nhìn hai người trước mặt. Chú rể mặc quần jeans đi chân trần ôm
lấy eo cô dâu đang tươi cười rạng rỡ nhấc bổng lên.
Chiếc mạng che bay bay.
Vạt đầm phồng trắng tinh khôi.
Mỉm cười nhìn nhau.
Nước mắt.
Hôn. Hôn. Và lại hôn...
“Giám đốc, tôi khóc rồi.”
Búp bê Barbie đứng bên cạnh bà sụt sùi nước mắt. Giám đốc Lee Ki Ra nhìn
hàng mi dài ươn ướt của cô ta, tặc lưỡi vẻ không vừa lòng. Bà quay lưng lại.
“Khóc lóc như đồ ngốc ấy.”
Dù đã được ngắm nhìn biết bao cô dâu trong suốt ba mươi năm qua, thế
nhưng đây là lần đầu tiên đôi mắt bà đọng nước giống như một kẻ ngốc.
“Con sẽ đi du lịch à?”
“Chỉ mấy ngày thôi mẹ.”
Một lần nữa Hyun Moo cảm thất gương mặt mẹ già đi và phờ phạc, như thể
vừa lướt qua thêm mấy năm cuộc đời. Chỉ có mái tóc màu tím vẫn hoa lệ, nổi
bần bật như bản tính thường ngày lộ ra của bà.
“Hyun Moo à.”
“Dạ.”
Phu nhân Victory cất tiếng gọi anh. Bà không nói gì một lúc lâu. Thấy hai
đứa con đột nhiên về lại Seoul, bà chỉ biết cất tiếng thở dài. Lần đầu tiên bà
không nhìn con trai mà lại nhìn Nan Da trước tiên. Hyun Moo đi rồi, liệu con bé
sẽ sống ra sao. Bà biết phải làm thế nào với cô đây.
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“Con đến chỗ Ki Ra à?”
“Dạ.”
“Con nghĩ gì vậy?”
Hyun Moo quay đầu lại, dõi mắt nhìn dì Jung Rye và Nan Da đang chuẩn bị
bữa tối.
“Bố... chắc hẳn đã rất muốn sống cùng mẹ đến năm một trăm tuổi.”
“...”
“Không ai có thể biết trước được điều gì mà mẹ. Có thể là một năm, mười
năm, hoặc một trăm năm cũng không biết chừng.”
“Hyun Moo à...”
“Con xin lỗi. Con thấy có lỗi, thấy đáng thương, rồi thấy đau đớn. Nhưng
vẫn nảy sinh lòng tham. Cô ấy là một người tuyệt vời dù không phải là con đi
nữa cô ấy nhất định sẽ gặp được người tốt - một người tốt thực sự rồi sống thật
hạnh phúc. Con chỉ giữ cô ấy cho đến lúc đó thôi, có được không? Con đã tham
lam như vậy đấy.”
“Ha! Cái thằng ích kỷ.”
Phu nhân Victory dụi đôi mắt đỏ quạch. Bà khịt mũi. Người ra đi có biết
được lòng của người ở lại không? Sắp đi mà chỉ nói như vậy thôi à? Cái thằng
xấu xa. Dẫu thế, phu nhân Victory vẫn chìa tay về phía Hyun Moo. Thực lòng
xin lỗi, nhưng không chỉ riêng anh nảy sinh lòng tham, mà đến chính bà cũng
muốn giữ chặt lấy Nan Da. Tới khi nào có thể.
“Đám cưới thì sao?”
“Với bọn con, hôm nay đã là đám cưới rồi.”
“Cái thằng vô phép tắc, có mỗi hai đứa mày với nhau.”
“Con xin lỗi mẹ.”
“Không có nhẫn mà cũng gọi là đám cưới à?”
Phu nhân Victory đặt vào tay Hyun Moo một cái hộp nhỏ.
“Đây là chiếc nhẫn bố đã đeo vào tay mẹ lúc cầu hôn. Không biết có hợp
không nữa. Nó không phải kiểu phù hợp với bất cứ ai đâu. Tay mẹ vốn rất đẹp
mà.”
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“Mẹ ơi.”
Hyun Moo ôm chặt lấy đôi vai gầy gò của mẹ.
“Mẹ đừng già đi nhé.”
“Được rồi.”
“Mẹ... hãy yêu thương Nan Da nhé.”
“Ha! Thế nên người ta mới nói nuôi con trai chẳng được tích sự gì cả đấy.
Nhìn con xem. Con mà còn cư xử đáng ghét như vậy nữa, mẹ sẽ bắt con bé về
làm dâu luôn đấy.”
“Mái tóc... hợp với mẹ lắm.”
Phu nhân Victory đang toan gật đầu thì trợn tròn mắt nhìn Hyun Moo. Anh
đã cởi bỏ kính râm và nhìn thẳng vào mắt bà. Chăm chú nhìn vào đôi mắt đó,
đột ngột bà đưa tay ôm lấy khuôn mặt anh.
“Hyun... Hyun Moo à.”
“Con định giữ bí mật với mẹ. Sợ lỡ lại tệ đi thì mẹ sẽ buồn lắm.”
“Ôi ôi. Hyun Moo, Hyun Moo à.”
Hyun Moo ôm chặt bờ vai run rẩy của mẹ và nở nụ cười với Nan Da đang
cười rạng rỡ phía bên kia lớp kính.
Chiếc xe Range Rover màu đen đã lâu lắm rồi mới được chở chủ nhân, tiếng
máy gầm lên như reo vui.
“Cô đi đâu đây ạ?”
“Fly me to the moon.”
Nan Da cười khúc khích trả lời câu hỏi của Hyun Moo. Cô thấy phơi phới và
hạnh phúc không rõ lý do. Hãy để tâm trạng bất an bay theo mặt trăng. Bởi vì
bây giờ chính là honeymoon mà.
“Hừm, cô có vé không ạ?”
Hyun Moo đùa giỡn chìa tay ra.
“Tôi có đây. Ticket to the moon.”
Nan Da kéo chữ “moon” thật dài rồi hôn lên má anh một cái đánh choc.
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Hyun Moo gõ gõ lên vô lăng, vẻ như thỏa mãn với nụ hôn của cô thay cho
giá vé. Anh quay đầu lại, rồi túm lấy cằm cô hỏi.
“Just one-way?”
Khóe môi anh nhếch lên, đôi mắt như muốn hỏi: “Em đã sẵn sàng chưa?”
Đôi mắt ấy cũng dường như muốn nói: “Từ giờ em không thể quay trở lại được
nữa đâu”.
“Only one-way.”
Nan Da dùng ngón trỏ kéo làn môi đang rũ xuống của anh lên, tạo ra một nụ
cười và gật đầu. Cô không cần vé khứ hồi. Chỉ cần được ở cùng Hyun Moo, vé
một chiều cũng chẳng sao cả.
“Đang phát âm.”
Hyun Moo túm lấy gáy Nan Da, tì trán anh vào cái trán tròn tròn của cô rồi
nhắm mắt. Được rồi, đi nào. Dù không biết con đường này sẽ dẫn đến đâu,
nhưng chỉ cần được ở bên nhau thì không có gì phải sợ hãi.
“Nào, đi thôi.”
Hyun Moo mở bừng mắt, hướng về phía đôi mắt táo bạo không chút dao
động nói. Anh sang số và giậm mạnh chân ga.
Nan Da đón lấy cơn gió mùa thu khô hanh, hát vang ca khúc Moon river. Cô
ngâm nga:
Dù anh có đi đâu, em cũng sẽ theo anh.
Dù có là ở đâu.
Dù không thuộc về thế gian này.
Dù đó là nơi cuối cầu vồng.
Tuần trăng mật của hai người lặng lờ trôi qua như những đám mây. Họ đi
lang thang theo cơn gió thổi. Khi “Phía trước là con đường xấu hổ” xuất hiện,
họ hôn nhau, ban đầu là đùa nghịch, dịu dàng rồi dần dần say đắm. Hai người
thay phiên nhau lái xe, lúc mệt thì đánh một giấc ngủ ngày dưới bóng cây. Đón
bình minh trên bờ biển nơi mặt trời mọc bừng sáng, quấn lấy nhau như vũ bão
dưới bầu trời đêm sao Polaris lấp lánh.
Hệt như hai kẻ không còn có ngày mai.
Mấy giờ rồi nhỉ?
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Ngoài cửa sổ bóng núi đã sải bước đến, trời lờ mờ tối.
7 giờ.
Xác nhận thời gian xong, Hyun Moo chăm chú nhìn Nan Da đang say ngủ
bên cạnh. Dường như cô đang mệt, hơi thở thoát ra vẻ khó nhọc. Hyun Moo
chỉnh cái chăn che lên đôi vai trần của Nan Da rồi ôm lấy cô. Đột nhiên anh
nhìn sang bàn tay của Nan Da. Cô cuộn tay lại, nắm lấy ngón cái như trẻ sơ sinh
nắm tay cả hai bên đều cuộn tròn, khổ sở như thể không muốn bỏ lỡ cái gì đó.
Cô đang mơ sao? Hyun Moo thấy khó chịu anh yên lặng gỡ ngón tay cô ra.
Những ngón tay được gỡ ra giật nảy, thế rồi ngón cái của cô lại cuộn vào, biến
mất trong nắm tay như thể ốc mượn hồn giấu mình vào trong vỏ. Mặc cho Hyun
Moo liên tục gỡ ra vẫn chẳng có tác dụng.
“Thói quen khi ngủ à.”
Hyun Moo phì cười, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên những ngón tay cuộn lại
thành nắm đấm đó. Ngay khi hơi thở ấm nóng vừa chạm vào, nắm đấm của Nan
Da liền duỗi ra thoải mái.
“Trời ạ. Yoon Nan Da, em thích hôn thật đấy!”
Hyun Moo cười khùng khục. Anh đùa nghịch cắn lên nắm tay Nan Da.
“Ư ưm... Anh muốn ăn nắm đấm của em à?”
Nan Da tỉnh dậy, phát ra tiếng ư ử.
“Lúc em ngủ, tay em lạ lắm đấy.”
“Dạ?”
“Em cuộn ngón tay cái lại như thế này này.”
Hyun Moo cuộn nắm tay của Nan Da giống ban nãy, khiến cô nhìn chằm
chằm vào nắm tay của mình.
“Chỉ là... thói quen thôi.”
“Thói quen?”
“Khi muốn đánh một ai đó em sẽ làm thế.”
“Ai đó?”
“Có người như thế đấy. Một người đàn ông không nghĩ đến cơ thể, tùy tiện
thích gì làm nấy.”
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“Người đàn ông tùy tiện thích gì làm nấy?”
“Vâng. Đã thế lại còn làm với bà bầu, giữa ban ngày ban mặt.”
“Thằng cha đó đúng là biến thái.”
Hyun Moo xoa xoa trán, giả vờ thản nhiên như không. Nan Da nhìn Hyun
Moo với vẻ hết nói nổi, rồi trừng mắt với anh.
“Thằng cha đó biến thái thật nhưng chắc hẳn phải có lý do gì hắn mới làm
thế chứ?”
“...?”
“Nói cho cùng thì... bà bầu nhưng lại quyến rũ đến độ người ta không thể
chịu đựng được. Làm giữa ban ngày ban mặt cũng xấu hổ thật nhưng mà...”
“Anh Hyun Moo!”
Mặt Nan Da đỏ bừng lên.
Hyun Moo kéo chăn ra rồi nhanh như chớp ôm lấy eo Nan Da. Anh nhìn cô
bằng đôi mắt không còn vẻ đùa nghịch, chậm rãi lướt tay theo đường cong kéo
dài từ trán đến đầu mũi.
“Em không muốn xem người mình yêu sẽ có những biểu hiện thế nào sao?”
“...”
“Đôi mắt đen láy lấp lánh, mấy đốm tàn nhang đậm dần, đôi môi đỏ lửng,
mạch máu ở gáy đập thình thịch...”
Hyun Moo vùi đôi môi nóng bỏng của anh vào gáy Nan Da.
“Gai ốc nổi trên da, bắp thịt khẽ run rẩy, ngực phập phồng...”
Hyun Moo lướt tay qua gai ốc nổi trên bắp tay Nan Da.
“Cái rốn lõm xuống, cái bụng nhô lên như ngọn đồi nhỏ... Anh không muốn
quên đi một điều nào cả...”
Ngón tay của Hyun Moo như một lời thì thầm, chậm rãi di chuyển hỗn loạn
trên cơ thể Nan Da.
“Và quan trọng nhất là... quá thiếu thời gian.”
“Anh Hyun Moo...”
www.vuilen.com

237

Tác Giả: Sim Yoon Seo

Người Dịch: Ngân Hà

HÃY ĐỂ EM BÊN ANH

Nan Da ôm chặt lấy cổ Hyun Moo, lắc đầu quầy quậy. Mỗi lần Nan Da lắc
đầu, Hyun Moo lại càng vỗ về, ôm chặt lấy cơ thể cô hơn.
“Yoon Nan Da, hôn... anh đi.”
Hyun Moo thầm thì bằng đôi môi nứt nẻ trắng phờ.
“Như thế nào cơ?”
Nan Da ngẩng đâu lên nhìn đôi mắt đỏ ngầu của Hyun Moo, hỏi vẻ đùa
nghịch để không khóc.
“Cho thời gian... ngừng trôi.”
“Ha ha. Không thành vấn đề.”
Cô bật cười. Giọt nước mắt đọng trên vành mắt rơi xuống.
“Chúng ta... chấp nhận lời khuyên của Einstein, chạy theo tốc độ của ánh
sáng là được.”
Nan Da ôm lấy gương mặt Hyun Moo, đặt môi mình xuống môi anh.
Ghi chú:
1. Tên của phu nhân Lee Ki Da trong tiếng Hàn có nghĩa là “hãy chiến thắng
nào”. Tên của giám đốc Lee Ki Ra, hay hai cái tên Lee Kyo Ra, Lee Kin Da đều
có chữ “chiến thắng”, chỉ khác cách chia đuôi câu.
2. Hai thương hiệu váy cưới nổi tiếng thế giới.
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