


Con ñöôøng 
löïa choïntoâi

Một lựa chọn-của chính bạn-câu chuyện về con đường bạn đi

Bộ ấn phẩm: Sáng kiến phòng chống mua bán người và di cư không an toàn



Lời nói đầu

Mỗi ngày, cuộc sống ban tặng cho chúng ta hàng trăm sự lựa chọn. Nhưng 
có một số  chọn lựa không bao giờ nên thực hiện. Thông qua câu chuyện 
này, bạn sẽ khám phá nghèo đói và thiếu cơ hội có thể ép buộc người ta 
phải đưa ra những quyết định khó khăn – thậm trí ngoài sức tưởng tượng 
như thế nào – chỉ để được tồn tại. Cũng qua câu chuyện này, bạn sẽ trải 
nghiệm những kết quả hủy hoại tiềm tàng có thể xảy ra. Bằng việc chia sẻ 
cũng như thảo luận các chủ đề của cuốn sách này, bạn có thể giúp những 
người khác trong cộng đồng của mình biết về những nguy hiểm của việc 
di cư không an toàn, mua bán người, và thúc đẩy họ hành động tạo ra sự 
thay đổi cho những người khác trong thế giới của chúng ta. 

Trong câu chuyện này, bạn sẽ được yêu cầu vào vai một nhân vật nữ sống 
ở vùng Đông Á. Những thách thức mà bạn sẽ đối mặt đại diện cho những 
trải nghiệm mà nhiều người trẻ tuổi trong khu vực đã và đang phải đối 
mặt. Bằng việc bước vào cuộc sống của nhân vật, bạn sẽ tự nhận thấy 
rằng, thậm trí một quyết định nhỏ thôi có thể tạo ra ảnh hưởng lớn như 
thế nào tới đường đi của cuộc đời bạn. 

Cần nhận thức rằng một số kịch bản không có những kết thúc có hậu 
và bạn có thể phải thoát ra khỏi cảm giác trải nghiệm với một chút thất 
vọng. Hãy dành thời gian để suy nghĩ về những cảm xúc đó bằng việc đọc 
những câu hỏi tự vấn tại cuối câu chuyện. 

Cuốn sách được viết dựa trên những câu chuyện có thật, và dự kiến dành 
cho thanh thiếu niên từ 15 tuổi trở lên. Cuốn sách có thể không phù hợp 
cho trẻ em dưới 15 tuổi.

Ấn phẩm được Chương trình Chấm dứt Mua bán người (ETIP), tổ chức 
TNTG thiết kế, bao gồm những sáng kiến và các công cụ giúp phòng 
chống mua bán người và di cư không an toàn. Những thông tin trong 
cuốn sách tương tác này được thiết kế nằm trong bộ ấn phẩm: Sáng kiến 
phòng chống mua bán người và di cư không an toàn, giúp cho thanh 
thiếu niên có khả năng áp dụng những bài học các em đã được học trong 
cuốn Tài liệu Di cư an toàn và Lên tiếng để thay đổi. 

Bạn đang ngồi đối diện với một anh chàng 
điển trai trên hành tinh này, và tin hay không 
thì anh ta có vẻ quan tâm tới những gì bạn 
đang nói. 

Bạn đã thu xếp để gặp gỡ cô bạn gái thân 
nhất của mình - Soriya, để uống trà sữa và trò 
chuyện như thường lệ. Ngạc nhiên làm sao, 
bạn ấy cùng với một anh chàng có vẻ ngoài ưa 
nhìn, theo như giới thiệu đó là ‘anh Narin’ của bạn 
ấy từ thành phố về. Trước đây, Soriya đã từng nói với 
bạn về anh chàng này rồi, nhưng chỉ nói là cô có một người anh họ mười 
sáu tuổi đã từng qua biên giới để làm việc. Mười sáu tuổi – chỉ hơn bạn có 
một tuổi mà anh ấy có quần áo đẹp, điện thoại sành điệu, và tóc thì cắt rất 
thời trang. Hẳn là anh ấy đến từ một thế giới khác! 

Giờ thì bạn đang mải kể về những rắc rối ở nhà (chỉ vì Soriya hỏi) và bạn 
nói với Narin rằng bạn xin lỗi phải về (hay ít nhất là việc bắt đầu trở thành 
bạn của anh ấy) nhưng anh ấy vẫn đang lắng nghe bạn.

‘Thu nhập của chúng tôi có là từ việc bán cá mà cha đánh bắt được’, bạn 
giải thích. ‘Nhưng khi cha tôi ốm, ông không vá được lưới câu nữa và cũng 
không đủ sức khỏe để đi đánh bắt cá nữa. Mẹ, em gái và tôi cố gắng kiếm 
cái gì đó, nhưng chiếc lưới thì thủng lỗ chỗ... Thậm chí, cha đã phải mượn 
tiền để sửa lưới nhưng ông đã không trả được nợ đúng hạn. Người đàn 
ông mà cha đã vay tiền (em gái tôi gọi ông ta là ‘Ông. Snakey’) đã tính cha 
lãi suất rất cao. Tôi không biết làm thế nào để chúng tôi trả được khoản nợ 
này. Cha tôi thì bực bội suốt ngày. Tôi không thể chịu đựng được không 
khí ở nhà. Tôi ghét mỗi khi ông quát tháo mẹ và chúng tôi. Là con lớn nhất 
trong gia đình tôi sẽ quyết định bỏ học và tìm một việc làm’.

‘Số phận không bị điều khiển bởi cơ hội mà nó bị điều khiển bởi sự 
lựa chọn. Số phận không phải là chờ đợi một cái gì đó mà là cái cần 
phải đạt được.’ 

    William Jennings Bryan

Con đường tôi lựa chọn
Một lựa chọn-của chính bạn-câu chuyện về con đường bạn đi

Một quyết định làm                               
thay đổi cuộc đời
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Soriya có vẻ sốc, dường như cô ấy không tin được những điều mình 
vừa nghe.

‘Cậu có nghiêm túc không đấy?’ cô ấy thở gấp. ‘Ở trường bạn đang học rất 
tốt mà!. Bạn không thể từ bỏ vì những điều đó!’

‘‘Ừ, đó là những gì mình định làm?’ bạn hét lên. Giọng gần như vỡ òa và 
bạn cảm thấy nước mắt bắt đầu chảy. Bạn không thể tin được rằng bạn 
khóc trước mặt anh chàng này! Bạn cũng cảm thấy mình không phải khi 
lớn tiếng với Soriya. Bạn nắm lấy tay cô ấy.

‘Xin lỗi Soriya nhé,’ bạn nói và cố gắng nở một nụ cười.  

Nhưng cô ấy vẫn lắc đầu. 

‘Mình nghĩ là bạn đang đùa về việc bạn sẽ đi’ cô ấy nói, và cô ấy nhìn thấy 
trong đôi mắt của bạn rằng bạn không đùa một chút nào cả. 

Sau đó, Narin mới bắt đầu lên tiếng lần đầu tiên, kể từ lúc anh ấy ngồi 
với các bạn.

‘Nếu em quyết định qua biên giới, hãy gọi cho anh’ anh ấy nói. 

Soriya bất ngờ nhìn người anh họ của mình. ‘Này, đừng có mà khuyến 
khích bạn ấy nhé!’

Narin cười bẽn lẽn. ‘Anh chỉ mới nói… thật tốt nếu như quen biết được ai 
đó khi em một mình tới thành phố lớn’

Bạn chỉ muốn nói cảm ơn anh ấy, nhưng Soriya đã đứng dậy. Dường 
như là cô ấy muốn tránh cuộc nói chuyện này và tảng lờ như nó chưa 
bao giờ có.  

‘Thôi nào’ cô ấy nói. ‘Hãy đi cho thư giãn đi!’



Bạn dừng lại ở nhà một người bạn, nhảy múa theo một vài bài hát ưa thích 
và cùng nhau cười vang. Lúc đầu bạn chủ yếu nhảy với Soriya nhưng sau 
đó khi cô ấy cố gắng dụ dỗ Narin ra sàn cùng nhảy, bạn giả vờ như không 
thấy việc Narin đã dành rất nhiều thời gian để ngắm bạn. Đó là buổi tối vui 
vẻ nhất mà bạn có thể nhớ, và bạn không muốn nó kết thúc, ngay cả khi 
bạn biết rằng cha sẽ tức giận như thế nào khi bạn trở về nhà. 

Giữa các bài hát bạn nghỉ và uống nước mà Narin mời.

‘Khi nào thì anh quay trở về?’ bạn hỏi anh ấy.

‘Ngày mai’ anh ấy trả lời, kèm theo bộ mặt không vui. ‘Nếu em chưa 
bao giờ đi ra thành phố lớn thì em nên gọi cho anh một tiếng. Đây là 
số của anh.’

Bạn lấy số liên lạc của anh ấy và lưu vào điện thoại của mình. Và giờ thì bạn 
biết rằng mình phải về nhà thôi. Bạn ôm tạm biệt Soriya và nói rằng sẽ gặp 
lại cô ấy vào ngày hôm sau. 

Bạn nói lời ‘chào tạm biệt’ Narin và cảm thấy một chút lúng túng khi anh 
ấy cúi người và thì thầm ‘Hy vọng sẽ được gặp lại em’. 
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Bạn chạy trên suốt con đường trở về nhà và mở cổng một cách nhẹ nhất 
có thể. Bạn thấy yên tâm khi cha đã ngủ say trên chiếc ghế. Bạn bò qua 
ông ấy và cẩn thận để không chạm vào những vỏ chai bia vứt lăn lóc 
quanh chiếc ghế của ông. Lúc này bạn dừng lại và nhìn vào gương mặt 
của cha. Không có dấu hiệu gì của sự cáu kỉnh mọi khi. Điều này làm bạn 
nhớ ông. Giá như cha lúc nào cũng như thế này. 

Đêm hôm đó bạn có một giấc mơ. Bạn nhảy múa với Soriya và Narin. 
Nhưng vì một số lí do gì đó, Narin đã quay lưng lại với bạn. Bạn vỗ vào 
lưng anh ấy. Và khi anh ấy quay lại, bạn bị sốc vì bạn nhìn thấy khuôn mặt 
thực sự của ông Snakey - người cho vay nặng lãi. Bạn trượt lùi về phía sau, 
nhưng ông ta đi theo bạn. Và giờ thì ông ta đang quát tháo ầm ĩ và muốn 
biết xem tiền của ông ấy ở đâu.  

Khi thức giấc bạn nhận ra rằng đó là giọng nói giận dữ của cha mà bạn 
đang nghe thấy. Ông ấy vừa vào giường để ngủ và đang quát tháo mẹ về 
điều gì đó. Bạn kéo chiếc gối lên qua đầu và bịt chặt hai tai.



Ngày hôm sau, khi bạn đang trên đường tới nhà Soriya thì nhìn thấy một 
thông báo dán trên bảng tin của làng.   

CẦN TÌM MỘT VIỆC LÀM?

Đó là một số điện thoại của ai đó có tên là ‘Devi’. Đấy có phải là một dấu 
hiệu gì chăng? Hay có phải là câu trả lời mà bạn đang tìm kiếm? Trường 
học đang bắt đầu mờ nhạt dần và bạn biết rằng mình sẽ phải ra quyết 
định làm một điều gì đó thật nhanh. Việc này chắc chắn sẽ là một trong 
những quyết định lớn nhất trong cuộc đời bạn. Bạn ghi lại số điện thoại 
và đi tiếp.

Bạn khoe ngay với Soriya khi tới nhà cô ấy. Soriya lập tức thấy nghi ngờ. 

‘Cậu phải hết sức cẩn thận với người đấy’, ‘Hoặc cậu sẽ tự chuốc lấy các 
loại rắc rối đó’. Cô ấy cảnh báo.

Nằm dài trên chiếc giường trong căn nhà nhỏ nhưng gọn gàng ngăn nắp 
của Soriya, bạn không thể không ngừng cười cô bạn của mình. Cô ấy là 
một trong số những người nhạy cảm nhất và có đầu óc tổ chức nhất mà 
bạn biết – đó là một điều tốt bởi vì đôi khi kỹ năng tổ chức của bạn chỉ có 
thể giúp được chút ít! Cô ấy đang ngồi với một chiếc bút và một tờ giấy, 
ghi lại những tất cả những thứ mà một người cần phải cân nhắc nếu như 
họ nghiêm túc về việc đi làm việc ở bên kia biên giới.

‘Chắc chắn là bạn cần phải thu xếp một công việc trước khi bạn đi’ cô ấy 
nói, ghi chữ đậm và lớn từ “CÔNG VIỆC”. ‘Cậu sẽ tìm việc thông qua các 
trung tâm tuyển dụng. Sau đó cậu làm một quyển hộ chiếu và thị thực; 
cậu chắc chắn phải có một khoản tiền để ăn uống và thuê nhà trọ. Đó là 
những thứ cần cho chuyến đi đấy…’

‘Nhiều thứ phải làm thế’ bạn rên lên. Bạn thật sự không nghĩ đến tất cả 
những điều này. ‘Nghe có vẻ như mình phải mất một thời gian dài để 
chuẩn bị’

‘Đúng là như vậy đó’ Soriya nói. ‘Cậu mong đợi cái gì? Cậu có nhận ra đây 
là một việc lớn không?’

Bạn không thấy khó chịu vì điều này ‘Ừ, vâng Soriya – đó là cuộc sống của 
mình chúng ta nói về nó ở đây! Mình sẽ nắm lấy nó!’

‘Xin lỗi’ cô ấy đáp lại. ‘Mình chỉ không muốn cậu đi.’

Bạn mỉm cười và nắm chặt tay cô ấy. ‘Mình hạnh phúc như thế nào khi có 
một người bạn như cậu’

‘May mắn hơn bạn có thể tưởng tượng đấy!’ cô ấy đáp lại bằng một nụ 
cười. Sau đó cô ấy đặt giấy và bút lên bên cạnh và nói ‘OK. Đủ cho việc 
đó rồi. Giờ thì nói cho mình biết trong đầu bạn đang nghĩ gì – hãy nói về 
Narin.’

Bạn cảm thấy bẽn lẽn và bạn cố giấu không thể hiện trên khuôn mặt của mình.

Điều này làm Soriya hét lên. ‘Mình biết rồi nhé. Mình có thể nói điều gì đã 
diễn ra!’

Bạn dành cả tiếng đồng hồ nói chuyện về Narin và biết được thêm nhiều 
về anh ấy. Soriya không biết về anh ấy nhiều, nhưng cô ấy nghĩ anh ta có 
một công việc tốt ở thành phố lớn. 
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Trên đường về nhà, bạn nhận được một tin nhắn  của Narin.

        



‘Nếu tới đó, cậu có tìm anh ấy không?’ ’Và đừng có cố nói rằng cậu không 
tìm đấy nhé!’, cô ấy hỏi, kèm thêm một nụ cười,

Bạn cười to, nhưng Soriya lại nhìn bạn một cách nghiêm túc.  ‘Hãy hứa với 
mình một điều – không tới đó chỉ vì Narin ở đó.’

‘Điều này không bao giờ có,’ bạn nói. ‘Mình thậm chí sẽ không nghĩ về điều 
đó nếu như mọi thứ ở nhà không trở nên tồi tệ.’

‘Cậu có nghĩ rằng cậu vẫn còn cơ hội khác không?’

‘Thật không? Đó là cái gì vậy?’

‘Như là sẽ không đi đâu cả. Như là ở đây với mình. Mình sẽ giúp cậu giải 
quyết các vấn đề. Chúng mình cùng nhau kiếm thêm chút tiền’

Điều này suýt làm bạn khóc. ‘Cậu biết gì? Mình không xứng đáng có một 
người bạn như cậu’

‘Cậu xứng đáng mà!’ Soriya nói và cười lớn.



Narin: Chỉ thử số em cho anh 
có phải số thực hay không 

Narin: Đi rồi – đang trên  
xe buýt đây. Tại sao tối qua anh 
lại gặp được em nhỉ 

Narin: Narin: Khôngggggg!

Narin: Hy vọng một ngày nào đó sẽ gặp lại em

Narin: Giữ liên lạc nhé, OK?

Bạn: Ai đó?

Bạn: Cá là anh nói câu đó với 
tất cả các cô gái                    !!!

Bạn: Cảm ơn! Không chắc em                                                              
sẽ làm gì

 Ngay sau đó bạn nhanh chóng gửi một
tin nhắn khác: Đùa chút thôi!  
Vâng, em đây. Anh đã đi chưa? 

Bạn: 

Bạn: 

6 7



Mấy tiếng sau, bạn thấy mình ngồi trong quán cà phê đối diện với Devi, 
người đàn ông đã dán mẩu thông tin trên bản tin của làng. 

Điều này xảy ra nhanh tới mức bạn không chắc bạn đang làm gì ở đó. Bạn 
đã quyết định gọi cho anh ta và anh ta nói thẳng ’Giờ em muốn gì? Muốn 
gặp trực tiếp hay là chát?’ 

Lúc đó bạn không thể nghĩ ra một lý do nào đó để từ chối, bạn đã đồng ý 
gặp trực tiếp, và giờ thì bạn đang ở đây.

Thật dễ dàng để quí mến Devi. Anh ấy hỏi về gia đình của bạn và có vẻ 
chân thành khi nghe về hoàn cảnh của cha bạn. Khi nghe bạn kể về việc 
vay nợ lãi suất cao cũng đủ cho anh ấy lắc nhẹ đầu và lẩm nhẩm, dù anh 
ấy biết rõ chủ đề chính của câu chuyện là gì. Bạn nói với anh ấy rằng, bạn 
chưa quyết định làm gì nhưng áp lực gia đình cứ dần lớn lên. Không sớm 
thì muộn, cũng phải kiếm tiền ở đâu đó.  

‘Hẳn là không may mắn,’ là câu đầu tiên Devi nói. ‘Anh thực sự cảm thông 
với gia đình của em. Những vấn đề này có thể xảy đến với bất cứ ai. Nếu có 
cách nào anh có thể giúp đỡ…có lẽ là giúp em tìm một công việc ở bên 
kia biên giới, hoặc việc gì đó tương tự, nên có gì em cứ hỏi.’

‘Cảm ơn anh, em biết ơn về điều đó,’ bạn nói, ‘nhưng em chưa có hộ chiếu 
nên vẫn còn nhiều việc phải thu xếp.’

Điều này khiến Devi mỉm cười.

‘Anh cũng có thể giúp em việc này’ anh ấy nói. ‘Bọn anh có thể giải quyết 
việc có một quyển hộ chiếu chỉ trong vài ngày. Việc này nằm trong khả 
năng của anh. Bằng giờ này tuần sau em có thể làm việc ở thành phố rồi.’

Bạn không thể không ngạc nhiên về điều này ‘Thật không?’

‘Thật’ anh ấy gật đầu và lại bẽn lẽn nở một nụ cười. ‘Nếu em muốn việc 
chạy nhanh, hãy gọi cho anh để anh xem có thể làm được gì.’ 



Rời khỏi quán cà phê, bạn vẫn còn cảm giác lẫn lộn về tất cả mọi thứ, 
nhưng ít nhất vẫn còn một chút an ủi rằng công việc có thể sắp xếp 
nhanh nếu như mọi thứ được  thu xếp ổn thỏa. 

Bạn quyết định đi qua chợ để về nhà và xem mẹ cùng em gái có còn ở đó 
không. Sáng nay mẹ bắt được ít cá, và bạn biết mẹ cố gắng mang ra chợ 
bán. Khi bạn tới nơi thì mẹ vừa mới dọn hàng. 

‘Có may mắn không mẹ?’ bạn hỏi.

Mẹ của bạn nhún vai và cố hết sức nở một nụ cười. Trông mẹ thật mệt 
mỏi. Mẹ đã trải qua một ngày thật dài, đặc biệt là mẹ còn phải chăm sóc 
đứa em nhỏ nữa. 

Trên đường về nhà, bạn kể cho mẹ suy nghĩ nghiêm túc của bạn về việc 
sẽ bỏ học để đi làm. Mẹ dừng lại và nhìn bạn.

‘Con hy vọng sẽ làm công việc gì nếu như con học hành dở dang?’ mẹ hỏi.

‘Con biết, con biết mà mẹ. Bạn trả lời’. Nói lại những câu thoại bạn đã từng 
nói. Bạn cảm thấy chỉ muốn hét lên: ‘Vâng, phải làm một cái gì đó chứ. 
Chúng ta không thể mãi như thế này!’  Bạn có thể nói rằng đây không phải 
lúc, nhưng bạn đã quay sang đứa em gái. 

‘Sita này, chạy đua ra bờ sông không?’ 

Bạn cười với mẹ và sau đó chạy theo đứa em gái.  

‘Gặp mẹ ở nhà nhé’ bạn gào lên. 

Mẹ vẫy tay và bạn thì cuời. Thật là sung sướng khi nhìn thấy nụ cười của mẹ. 
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Về  tới nhà, Sita trong khi đang quẩn quanh với câu chuyện phức tạp liên 
quan đến một công chúa và con hổ (thực ra là một con quái vật hung dữ 
nhưng có trái tim hiền hậu), bạn nghe thấy cái gì đó chặn đường đi của 
bạn. Đó là những giọng nói phát ra từ trong ngôi nhà. Đó là cha mẹ của 
bạn đang cãi nhau và âm thanh đó thật khủng khiếp.

Bạn lướt nhanh qua cửa chính và nhìn thấy cha mẹ mình đang trong cuộc 
ẩu đả. Bạn ngay lập tức hiểu điều gì đang xảy ra. Cha của bạn đang cố 
gắng cạy tay mẹ để lấy tiền bán hàng ở chợ, nhưng mẹ bạn đã cương 
quyết không đưa cho ông. 

‘Không’ mẹ quát lên. ‘Tiền này để mua thức ăn! Và trả nợ! Không phải để 
mua bia!’

Nhưng cha của bạn, trông như đã uống mấy chai rồi, kiên quyết không 
từ bỏ.

‘Đưa đây!’ cha gầm gừ, mặt ông đỏ tía vì giận dữ. 

Bạn giữ lưng cha và cố gắng đẩy ông ra. May quá, bệnh tật làm ông yếu 
hơn. Cha loạng choạng và nằm lăn ra sàn. Cha vẫn tiếp tục quát tháo 
và chửi rủa. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Sita đang đứng ở cửa với 
khuôn mặt đầm đìa nước mắt, cha đột ngột dừng lại. Ông đưa tay về phía 
đứa em gái và bảo nó đến với ông. Nhưng nó sợ quá và chạy lại phía mẹ. 
Vẻ mặt của cha lúc đó - một khoảng khắc mà bạn không bao giờ quên 
được. Cha cúi đầu xuống và bắt đầu nức nở. Bạn ngồi xuống cạnh cha và 
nắm lấy tay ông. 

Đó chỉ còn là thời gian bao lâu nữa bạn sẽ quyết định. Bạn đã đi qua tất 
cả các phương án lặp đi lặp lại trong tâm trí của mình. Và giờ đây, với 
người cha đang thiu thiu ngủ bên cạnh cùng mẹ và em gái đang nằm trên 
giường, bạn đã quyết định sẽ phải làm gì.

Đọc tiếp trang 12, 
nếu bạn quyết định 
nhờ Devi giúp đỡ 
trong ngày hôm sau. 

Đọc tiếp trang 25, 
nếu bạn quyết định 
nghe theo lời khuyên 
của Soriya và bắt 
đầu việc chuẩn bị. 
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Một con đường dài,   
thật xa để trở về nhà

Sáng ngày hôm sau bạn gọi điện cho 
Devi. 

‘Mọi việc ở nhà đang trở nên tồi tệ hơn’ 
bạn nói với anh ta. ‘Em nghĩ rằng em sẽ 
phải làm một điều gì đó.’

Devi nói rằng anh ta hiểu và hỏi xem bạn đã nghĩ về 
công việc gì bạn muốn làm khi qua biên giới. Bạn nói rằng bạn chưa thực 
sự nghĩ về điều đó nhiều lắm, và bạn cũng chưa có một kỹ năng gì vì bạn 
còn đang đi học.

‘Trông trẻ nhỏ thì sao?’ anh ta hỏi. ‘Hay lau dọn nhà cửa, đại loại công việc 
như vậy?’

Bạn nói với anh ta rằng đó là những việc bạn có thể làm; trên thực tế hàng 
ngày bạn vẫn đang trông đứa em nhỏ và giúp mẹ làm việc nhà.

‘Tuyệt!’ Devi nói. ‘Để anh gọi mấy cú điện thoại và anh sẽ liên lạc lại với em 
sớm nhất có thể.’

Bạn cảm ơn anh ta và chỉ dập máy khi không nghe thấy tiếng anh ta nữa.

‘Ồ, còn một việc anh cần phải hỏi. Em có chút tiền nào không? Có thể phải 
trả chi phí đi lại lên thành phố.’

Bạn ngượng ngùng khi nói với anh ta số tiền mà bạn có. Đó là một chút ít 
tiền bạn có để phòng cho những trường hợp khẩn cấp. Nhưng bạn cũng 
biết là nó không thực sự đủ.

Khi Devi biết được số tiền mà bạn đang có, anh ta nói, ‘Được rồi. Đành vậy. 
Đó cũng là một khoản. Nhưng hãy nhớ rằng chúng ta phải đi thuyền và 
xe buýt trong suốt chuyến đi đó. Anh nghĩ rằng, chúng ta sẽ để người chủ 
thanh toán chi phí đi lại và em sẽ làm việc để trả cho khoản nợ đó.’

Chỉ có cách đó có vẻ như sẽ giúp bạn chi trả cho chuyến đi tới thành phố. 
Bạn cảm ơn Devi và dập máy điện thoại. 

Bây giờ là thách thức lớn đây – bạn sẽ nói với mẹ và Soriya như thế nào về 
quyết định vừa rồi?



Bạn cân nhắc nghiêm túc việc sẽ không nói với mẹ. Bạn nghĩ rằng sẽ dễ 
dàng hơn nếu trốn đi, và chỉ nói với mẹ khi bạn đã tới đó. Nhưng khi bạn 
nghĩ về việc nó sẽ ảnh hưởng như thế nào nếu như mẹ thấy bạn biến mất. 
Cuối cùng thì bạn cũng phải nói với mẹ, và như đã biết trước, mẹ đã có 
phản ứng khi nghe tin này. Mẹ cố gắng làm bạn thay đổi ý định bằng cách 
cố nài nỉ bạn rằng vẫn còn cách khác. 

‘Cách khác nào hả mẹ?’ tôi hỏi. ‘Nói cho con biết. Con sẽ không đi nữa’

‘Thế còn dì Bopha thì sao?’ mẹ nói. Nhưng thậm chí khi mẹ nói vậy, bạn 
vẫn có thể không tin đó là câu trả lời. Không ai muốn nói với dì Bopha tốt 
bụng về khoản nợ lớn hiện tại của gia đình. Thực sự là khoản tiền mà dì 
giúp gia đình như muối bỏ biển mà thôi. 

Mẹ vẫn tiếp tục cố gắng thay đổi ý định của bạn, thậm chí gợi ý rằng cha 
bạn có thể hồi phục và sớm làm việc lại được thôi.

‘Thật không hả mẹ?’ bạn hỏi, và lúc lắc cái đầu. ‘Tình hình của cha càng 
ngày càng tồi đi, có khá lên đâu mẹ.’

Thật khó khăn khi nhìn mẹ như vậy. Trông mẹ thể hiện sự bất lực. Trước khi 
mọi thứ bắt đầu trở nên tồi tệ, mẹ đã đặt nhiều hy vọng vào việc học hành 
của bạn ở trường, thậm chí đã nói về việc bạn sẽ đi học đại học. 

‘Nhìn này mẹ ơi’ bạn nói, để cố gắng làm bà yên lòng. ‘Con sẽ thử một lần 
xem sao, nếu như không có kết quả gì, con sẽ về nhà và…con  sẽ thử một 
việc gì đó khác.’
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Mẹ ôm bạn. Mẹ không muốn chấp nhận điều này, nhưng bà biết rằng bà 
đành phải đồng ý thôi. 



Phản ứng của Soriya thậm chí còn tệ hơn. Bạn quyết định nói cho Soriya 
khi bạn đi gần tới trang trại của bác cô ấy. Bạn đang trì hoãn việc nói với 
với Soriya vì bạn biết cô ấy sẽ phản ứng. Nhưng Devi vừa gọi và nói rằng 
hộ chiếu của bạn đã xong rồi. Anh ta hy vọng sẽ đưa bạn lên thuyền vào 
ngày tới. Bạn biết rằng đã đến lúc phải nói gì đó, nhưng bạn không biết 
phải nói như thế nào. 

Cuối cùng bạn thốt lên ‘Mình đã quyết định đi rồi.’

Soriya dừng lại và nhìn bạn. Phải mất một lúc cô ấy mới nhận ra bạn đang 
nói gì. Cô ấy lắc đầu thay cho trả lời rồi quay người lại và chạy xuống 
đường. Bạn kêu lên và chạy theo nhưng cô ấy vẫn tiếp tục chạy. 

Khi bạn đuổi kịp thì cô ấy đã ở trong trại vắt sữa bò của bác mình. Cô ấy 
ngồi trên chiếc ghế thấp và đang vắt sữa bò. Cô ấy không muốn bạn thấy, 
nhưng nước mắt cô ấy đang trào ra.

Sau đó, hai người cùng nắm tay nhau trở về nhà. Cuối cùng, Soriya cũng 
chủ động phá tan sự im lặng.

‘Này,  khi nào thì bạn giàu có, rồi trở thành một cô gái sành điệu và cưới 
Narin……’

Bạn cười phá lên và đẩy cô ấy ra một cách vui vẻ.

‘…Cậu sẽ nhớ tới mình chứ? Hay là lại nói: ‘Xin lỗi, tên bạn là gì nhỉ? Ồ, 
Soriya, vẫn vậy à, cậu vẫn vắt sữa những con bò này à?’

Sự vui đùa phá tan không khi lạnh lẽo trước đó, và hai bạn tiếp tục trêu 
trọc nhau trên đường về nhà. Nhưng thực tế, bạn cảm thấy buồn khủng 
khiếp. Dường như cả hai đều biết rằng chẳng thể nào trở lại được như 
trước nữa.



Nói lời tạm biệt với gia đình vào ngày hôm sau còn khó khăn hơn bạn đã từng 
nghĩ. Bạn xách túi ra khỏi phòng và nhìn thấy mẹ đang lóng ngóng với một 
chiếc điện thoại cũ. Mẹ mượn của dì Bopha, mẹ nói: ‘Mẹ có thể liên lạc hàng 
ngày với con,’ hiện giờ thì bà đang lo lắng vì bà đã ấn nhầm nút, và quên mất 
cách đổi số thế nào. Bạn nói mẹ không phải lo lắng gì cả, mẹ nhanh biết cách 
sử dụng thôi. Nhưng bà vẫn lúng túng và bạn nhận ra rằng mẹ chỉ vờ sử dụng 
điện thoại để khỏi nghĩ tới việc bạn đang bước ra khỏi cửa.

Cuối cùng, bạn ôm lấy vai mẹ và nói ‘Mẹ đừng lo, con sẽ ổn thôi.’ Bạn ôm 
mẹ rất lâu và khi bạn phải đi, mẹ nhanh chóng đi vào và nói rằng mẹ phải 
tìm cái sạc điện thoại. 

Cha bạn đang ngồi ngoài sân, dưới gốc cây và xem cái lưới bắt cá. Khi bạn 
bước qua, ông nhìn bạn một chút rồi lại quay lại với chiếc lưới của mình. 

‘Con đi đây cha ạ,’ bạn nói. 

Ông gật đầu và lẩm bẩm cái gì đó, nhưng vẫn tiếp tục làm việc.

Khi bạn đã đi hẳn, cha gọi tên bạn. Bạn đứng lại và nhìn trở lại. Bạn có thể 
thấy ông chảy nước mắt nhưng ông không biết nói gì.

‘Tạm biệt cha’ bạn nói, và ông gật đầu.

Sita đi cùng bạn ra cổng. 

‘Em chăm sóc mọi người nhé?’ bạn nói với cô bé.

‘Vâng’ cô bé nói. ‘Khi nào thì chị về?’

‘Ngay sau khi kiếm được một khoản tiền, chị sẽ về thăm nhà, được chứ?’

‘Hứa nhé?’

‘Hứa mà.’

Bạn ôm hôn em gái ngay trước cổng nhà. 

Khi bạn liếc nhìn lại phía ngôi nhà, bạn thấy mẹ đang đứng ở cửa chính 
và nhìn mình. 

Mẹ vẫy chào bạn lần cuối và đi vào trong nhà.
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Soriya đang đứng chờ bạn ở góc phố.

‘Thế nào rồi?’ cô ấy hỏi.

‘Khủng khiếp,’ bạn trả lời.

‘Chúng mình sẽ không khóc nhé, được chứ?’ cô ấy nói. ‘Không có lí do gì 
để khóc bởi vì một tháng nữa cậu sẽ về nhà mà. Lúc đó cậu sẽ nhận ra 
rằng đó là một sáng kiến khủng khiếp!’

Bạn cười mặc dù mắt vẫn còn ướt. ‘Cậu có thể đúng’ bạn nói.

Bạn khoanh tay lại và bắt đầu xuống đường hướng tới bờ sông.



Devi đang chờ bạn ở trên thuyền. Anh ta đỡ lấy túi và đưa nó cho người 
phụ trách thuyền. Có năm hành khách khác đã ngồi trên thuyền cùng với 
hành lí.  

‘Các em đi nhanh kẻo trời tối’ Devi nói.

‘Anh sẽ đưa bạn ấy tới thành phố à?’ Soriya hỏi.

‘Không, không,’ Devi cười và trả lời. ‘Đồng nghiệp của anh sẽ đón cô ấy ở 
phía bên kia bờ sông và đưa cô ấy đi.’ Khi anh ta thấy Soriya thể hiện sự lo 
lắng, anh ta nói thêm ‘Đừng lo, cô ấy sẽ tốt thôi’

‘Mọi việc sẽ tốt với bạn ấy nhé,’ Soriya nói.

Giờ thì Devi đưa cho bạn hộ chiếu mà anh ta đã chuẩn bị cho bạn. Bạn 
cố gắng xem cuốn hộ chiếu, nhưng anh ta giục bạn cất nó vào đâu đó an 
toàn nên bạn nhanh tay cất nó vào trong túi quần của mình.



Nửa giờ sau đó, bạn đã ở trên chiếc thuyền đưa bạn đi vào trong bóng tối. 
Thật khó để nhìn lại phía sau bởi vì bạn bị ép giữa một người đàn ông và 
một cô gái trẻ. Bạn nghển cổ nhìn xung quanh và cố tìm bóng dáng lờ 
mờ của Soriya vẫn đang vẫy bạn ở trên bờ. Phía sau cô ấy, bạn chỉ thấy cái 
bóng lờ mờ của Devi cứ chìm dần vào trong bóng tối.

Khi nghĩ về tương lai, bạn buộc phải đấu tranh với một loạt suy nghĩ và 
cảm xúc đan xen: Giờ đây tôi thật cô đơn. Chính là nó – sự khởi đầu của một 
chương mới. Giờ đây mọi thứ phụ thuộc vào tôi. Tôi cảm thấy sợ hãi, nhưng 
tôi cũng cảm thấy phấn chấn. Tôi sẽ làm cho mọi việc tốt hơn – đó là cho tôi 
và gia đình của tôi. Tôi phải làm!



Đón bạn ở phía bên kia bờ sông là một người đàn ông trẻ tuổi. Anh ta 
không giới thiệu tên mình. Người đàn ông dẫn bạn và hai cô gái khác từ 
thuyền lên một chiếc xe buýt nhỏ và ra dấu rằng tất cả hãy lên ngồi ở phía 
sau xe. Anh ta đi một vòng và nhảy lên ghế của lái xe.
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Khi tất cả đã yên chỗ, một cô gái cố hỏi anh ta xem phải đi thêm bao lâu 
nữa. Anh ta có vẻ không hiểu câu hỏi và hua hua tay dường như không 
muốn tiếp tục cuộc đối thoại.



Mặt trời mọc là lúc bạn bắt đầu vào tới thành phố. Từ trước tới giờ, bạn 
chưa bao giờ thấy nhiều xe ô tô như vậy. Đây là một chuyến đi dài và 
không thoải mái, và bạn không thể ngủ được chút nào. Bạn mơ ước được 
kéo dãn chân tay và được tắm rửa. Người đàn ông ngồi sau vô lăng trông 
có vẻ mệt mỏi và bị kích động. Anh ta quát tháo chửi rủa những lái xe khác 
và bấm còi trong mọi trường hợp.

Cuối cùng bạn cũng tới trước cửa một ngôi nhà. Cửa chính mở và hai 
đứa trẻ mặc quần áo đồng phục học sinh đang đứng ở lối vào. Một người 
đàn ông trông có vẻ nghiêm túc mặc com-lê, hướng dẫn mọi người đi lại. 
Người lái xe chạy chạy vòng vòng và chào hỏi ông ấy. Hai người đàn ông 
bắt tay nhau và có nói trao đổi ngắn với nhau trước khi người lái xe mở cửa 
xe và ra hiệu bạn mang tất cả các thứ ra khỏi xe. 

Trong khi đó, người đàn ông mặc bộ com-lê gọi vào trong nhà và một người 
phụ nữ (bạn đoán là vợ của ông ta) xuất hiện ở cửa với đứa bé bên hông. Cô 
ta dường như không thấy hài lòng khi bị ông ta gọi ra ngoài. 

Cái gì tiếp theo có lẽ là điều kỳ dị đối với bạn. Người lái xe nói với bạn và 
các cô gái đứng thành hàng ở trên vỉa hè. Sau đó vợ chồng kia đến tận nơi 
xem mặt lần lượt từng người một. Họ trao đổi nhận xét với nhau trong khi 
xem mặt từng người. Trông họ như một cặp trong một cửa hàng và đang 
quyết định xem sẽ mua gì cho bữa tối. Cuối cùng, người đàn ông dừng lại 
trước mặt bạn và nói gì đó bằng thứ tiếng của họ, bạn cũng chẳng hiểu 
được. Sau đó ông ta bắt đầu nói một vài từ đơn giản bẳng ngôn ngữ của 
bạn. Thật là khó để nắm bắt được ông ta đang cố gắng nói cái gì, nhưng 
bạn nghĩ là ông ấy đang hỏi tuổi, kinh nghiệm chăm sóc trẻ và làm việc 
nhà của bạn. Bạn nói với ông ta rằng bạn có kinh nghiệm và giơ ngón tay 
lên để thể hiện số tuổi của mình. 

Người đàn ông có vẻ hài lòng. Ông ta gật đầu và kéo người lái xe ra một 
chỗ khác để trao đổi thêm.

Trái lại, người vợ thì trông có vẻ không hài lòng. Cô ta nói gì đó với bạn mà 
bạn cũng chẳng hiểu. Sau đó cô ta ra hiệu về phía chiếc xe và bạn nhận ra 
rằng cô ta nói bạn mang hành lí của của mình xuống.

Khi bạn mang hành lí của mình xuống, bạn trông thấy người đàn ông đưa 
tiền cho người lái xe. Chỉ tới lúc này bạn mới chợt nhận ra rằng bạn vừa 
mới trải qua một cuộc phỏng vấn và dường như là bạn đã có được công 
việc rồi!. 

Nhưng việc này xảy ra quá nhanh và bạn có rất nhiều điều muốn hỏi. 
Lương của tôi là bao nhiêu? Tôi sẽ được nghỉ phép như thế nào? Tôi sẽ ở đâu? 
Tôi thực sự đang ở đâu? Bạn ra dấu cho người đàn ông rằng bạn muốn nói 
chuyện với họ, nhưng họ cứ mải nói chuyện với nhau. Và giờ thì người vợ 
đứng ở cửa tỏ ý yêu cầu bạn hãy nhanh chân lên và vào trong nhà đi. Và 
chẳng có sự lựa chọn nào khác, bạn theo cô ta vào trong ngôi nhà.

Vào tới trong nhà, bạn cố gắng nói chuyện với cô ta nhưng cô ta cáu kỉnh 
và lắc lắc cái đầu nhấn mạnh là cô ấy không hiểu gì cả. Sau đó cô ta làm 
một hành động gì đó, lúc này trông có vẻ bình thường, nhưng sẽ có nhiều 
điều đáng phải quan tâm trong những tuần và những tháng tiếp theo. 

Cô ta khóa cửa trước và cho chìa khóa vào trong túi quần.



Những ngày tiếp theo là thay tã, cọ rửa sàn nhà, chuẩn bị bữa ăn và liên 
tục giặt giũ. Công việc liên tục từ sáng sớm cho tới khuya. Bạn đã từ bỏ 
việc nói chuyện với người vợ bởi vì mỗi lần bạn nói gì cô ta đều bỏ đi, lắc 
lắc cái đầu. Cũng khó để nói chuyện với người chồng, vì mỗi khi cô ta thấy 
bạn lảng vảng tới gần là cô ta lại bắt đầu lẩm bẩm kêu ca. Phải mất mấy 
ngày sau bạn mới tiếp cận được riêng ông ta và hỏi về lương của mình. 
Lúc đầu khoản tiền mà ông ta nói về lương tháng của bạn nghe có vẻ hợp 
lý. Nhưng đến khi ông ta nói áng chừng về những khoản phải trừ cho chi 
phí đi lại, chỗ nghỉ và ăn uống, bạn không thể tượng tượng nổi họ trừ rất 
nhiều cho chỗ ngủ, thức ăn và đặc biệt là việc bạn phải ngủ ở một nơi 
chật hẹp, giường thì cứng lại sát ngay chỗ giặt đồ và phải ăn đồ thừa từ 
các bữa ăn của họ.
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Một vài tuần trôi qua, bạn bắt đầu thực sự lo ngại về một số thứ. Vấn đề 
thứ nhất là khối lượng công việc bạn được giao khiến hầu như bạn không 
có thời gian nghỉ ngơi. Người vợ thì liên tục giao các việc mới và luôn cằn 
nhằn bạn phải bắt tay vào làm ngay. Một tối, khi vợ chồng họ đang xem 
Ti-vi, bạn xin được nghỉ một ngày. Người chồng dịch cho vợ về yêu cầu 
của bạn thì cô ta tuôn ra một bài diễn văn dài rồi tắt Ti-vi. Người chồng nói 
gì đó về ‘tuần tới’ trước khi xua bạn đi chỗ khác. 

Vấn đề tiếp nữa khiến bạn rất lo ngại là không có cách nào ra khỏi ngôi 
nhà. Cổng trước và cổng sau đều khóa và tất cả các cửa số đều có khung 
sắt chống trộm. Bạn chỉ nhìn thấy bầu trời khi bạn đi phơi quần áo ở trên 
chiếc sân thượng nhỏ. Mỗi ngày trôi qua cảm giác càng ngày càng giống 
như một nhà tù.

Cuối cùng là vấn đề với chiếc điện thoại của bạn. Điện thoại của bạn 
không sử dụng được ở đây bởi vì bạn cần mua một cái thẻ SIM của địa 
phương. Đó là việc đầu tiên bạn đã dự tính mua khi bạn tới nơi, nhưng 
thực tế bạn không được phép ra khỏi nhà, và cũng chẳng biết cửa hàng 
bán SIM nào gần nơi bạn ở. Bạn đã cố nhờ người chồng mua hộ cho bạn 
một cái thẻ điện thoại (bạn thậm chí đã đưa cho ông ta số tiền ít ỏi mà bạn 
có), nhưng ông ta thường quên hoặc viện lí do khác. 

Bạn muốn liên lạc với Soriya và mẹ của mình hơn bất cứ thứ gì. Bạn đã 
hứa hàng ngày sẽ nhắn tin cho Soriya và kể rất nhiều thứ mà bạn muốn 
kể cho cô ấy! Bạn vẫn nhớ những lời nói của cô ấy: ‘Đừng quên mình khi 
cậu tới thành phố nhé’. Bạn thậm chí không thể hình dung nổi giờ cô ấy 
chắc hẳn sẽ nghĩ cái gì!

Và người mẹ đáng thương của bạn –  bạn biết rằng mẹ sẽ luôn giữ chiếc 
điện thoại bên mình, đảm bảo nạp pin đầy đủ. Mẹ có thể sẽ lo lắng nếu 
như chiếc điện thoại bị trục trặc. Bạn có thể tưởng tượng Sita hàng ngày 
đi học về sẽ hỏi mẹ xem có tin tức gì của bạn không. 

Đêm xuống, bạn nằm trên chiếc giường, những giọt nước mắt thất vọng 
chảy tràn trên má. Đây là cuộc sống mới ư? Đây có phải là thứ luôn xảy ra 
như thế này không? Chỉ duy nhất điều khiến bạn cảm thấy dễ chịu hơn 
là khi nghĩ về khoản tiền bạn sẽ nhận hàng tháng. Hình ảnh khuôn mặt 
của mẹ, khi mà bà nhận được tiền bạn gửi về. Hy vọng mẹ sẽ mang nó tới 

thẳng nhà ông Snakey, nói rằng bây giờ hàng tháng nhà đã có tiền trả nợ, 
để ông ta không tới nhà bạn nữa. Khi ông ta không tới nữa, cha của bạn sẽ 
không nổi những cơn thịnh nộ khủng khiếp; cha sẽ uống ít thôi; ngôi nhà 
sẽ có nhiều sự bình yên, một nơi lại đầy ắp tiếng cười của Sita.

Bạn chìm vào giấc ngủ và thấy cha đang chơi đàn ghi-ta, Sita thì nhảy múa 
như điên- cái cách mà nó thường làm cho cha cười.



Cuối cùng thì bạn cũng đã làm việc ở đó được tròn một tháng. Buổi sáng 
người chồng đi làm mà quên đề cập về chuyện tiền lương của bạn và bạn 
đã phải chờ đợi cả một ngày tới khi ông ta về nhà. Nhưng tối hôm đó ông 
ta vẫn chẳng nói gì cả. Có lẽ cần phải nhắc ông ta. Khi bạn phục vụ bữa 
tối, bạn đề cập một tháng đã trôi qua kể từ khi bạn bắt đầu làm việc ở đây. 
Đầu tiên ông ta ngây người nhìn bạn, nhưng sau đó thì lầm bẩm cái gì đó 
về ngày Thứ Sáu. Bạn muốn nói thêm nhưng người vợ trừng mắt với bạn 
và nói ‘ra chỗ khác’. Đây là những từ đầu tiên cùng với từ ‘nhanh lên’ phục 
vụ thức ăn đi’ mà bạn hiểu được tiếng của nước họ. Quay trở lại bếp, bạn 
hít thở thật sâu và tự nói với bản thân rằng chỉ vài ngày nữa là đến Thứ 
Sáu thôi.

Ngày Thứ Sáu, khi bạn đề cập tới từ ‘thanh toán’ với người chồng khi ông 
ta chuẩn bị đi làm. Ông ta ngắt lời rằng, ông ta không quên. Khi ông ta về 
bạn lại nhắc. Sau đó bạn thấy ông ta tranh luận nảy lửa với vợ. Một lát sau, 
ông ta đi vào trong bếp, trên tay cầm một mẩu giấy có ghi nguyệch ngoạc 
mấy con số. Ông ta chỉ vào con số trên cùng và nói ‘Cháu thanh toán,’ sau 
đó ông ta chỉ vào những con số khác và nói đó là chi phí  ‘đi lại, ăn ở.’ Ở 
phía cuối cùng tờ giấy ông ta viết một con số khác và khoanh tròn lại. Bạn 
nhìn chằm chằm vào con số một lúc, và sau đó nhận ra rằng đó là khoản 
tiền mà bạn sẽ nhận. Đó là một khoản rất nhỏ -  thậm trí không đủ để gửi 
về nhà! Bạn nhìn chằm chằm người chồng một cách nghi ngờ khi ông ta 
đặt khoản tiền đó lên bàn và định đi ra khỏi bếp. 

‘Không, làm ơn,’ bạn nói và kéo tay áo của ông ta để ngăn ông ta đi.. ‘Chỗ này 
không đủ … cho tất cả những việc mà tôi đã làm! Không, làm ơn, làm ơn!’  
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Dường như người vợ đã chờ đợi phản ứng này, bởi vì giờ thì cô ta đã chạy 
hẳn vào trong bếp. Cô ta đập mạnh tay xuống mảnh giấy và bắt đầu phát 
ra âm thanh bằng chất giọng the thé khó khăn của mình. Bạn không biết 
cô ta nói gì, nhưng người chồng phiên dịch là – ‘Vé xe buýt rất là đắt’, ‘Chỗ 
ở tại thành phố rất, rất đắt’, ‘Cháu ăn thức ăn của chúng tôi! Toàn là đồ ăn 
rất ngon!’

Bạn chẳng thể nói một lời nào trong khi cô ta tiếp tục hét vào mặt bạn. 
Bạn có thể cảm thấy sự tức giận đang dâng lên, tựa như hơi nước trong 
nồi áp suất vậy.

‘Không! Nó quá ít!’  bạn gào lên. 

Một cái chộp chính xác lên má khiến bạn chững lại. Bạn vừa bị tát, và 
người vợ lại giơ tay lên chuẩn bị đánh tiếp. Lần này thì người chồng đã 
ngăn cô ta lại và áp tải cô ta ra khỏi bếp. Cô ta vẫn cố rít lên trước khi bỏ đi. 

Bạn ngồi phịch xuống ghế, má vẫn còn đỏ ửng, và nhìn vào khoản tiền 
nhỏ mọn trên bàn. 

Một lát sau, người chồng quay trở lại và quát mắng bạn về việc đã làm cho 
vợ ông ta bực mình. Bạn chỉ nhìn thấy môi của ông ta cử động, nhưng bạn 
chẳng nghe những lời ông ta nói. 

Bây giờ bạn chỉ nghĩ tới việc mình phải rời khỏi ngôi nhà này.



Bạn vừa quyết định mình sẽ phải trốn khỏi nơi này – câu hỏi bây giờ là bạn 
sẽ thực hiện việc đó như thế nào. Chắc chắn là sẽ không dễ dàng, nhưng 
hẳn phải có cách. Bạn chỉ cần đảm bảo rằng vợ chồng họ không nghi ngờ 
gì về những gì bạn đang lên kế hoạch.

Cho tới lúc này, có thể nói bạn có hai sự lựa chọn. Cả hai lựa chọn đều có 
sự nguy hiểm và có thể gặp rắc rối. 

Lựa chọn thứ nhất có liên quan đến chiếc điện thoại của người vợ. Điện 
thoại của bạn thì không gọi được ở đây, nhưng ý nghĩ thoáng qua trong 
đầu bạn là bạn sẽ sử dụng điện thoại của cô ta. Thỉnh thoảng, cô ta sạc pin 
ở trong bếp trong khi chợp mắt hoặc đang bận việc gì đó ở một phòng 
khác. Có lẽ đó là cách mà bạn có thể liên lạc với Soriya và mẹ của mình. 
Ít nhất là họ cũng biết rằng bạn an toàn. Nhưng họ có thể làm gì để giúp 
bạn? Bạn không thể nói được với họ rằng bạn đang ở đâu trong thành 
phố này. Bạn đã kiểm tra tất cả các địa chỉ ghỉ trên những chiếc phong bì 
nhưng chúng toàn tiếng địa phương và bạn vẫn không biết được chính 
xác bạn  đang ở đâu. Nhưng có thể họ sẽ liên lạc với Devi, và anh ấy có thể 
giúp họ tìm được bạn?

Phương án khác có liên quan tới một chiếc cửa sổ nhỏ xíu bạn mới phát 
hiện ra trên mái nhà khi bê mấy cái thùng lên đó. Phải  thu người rất nhỏ 
mới chui qua được chỗ đó và bạn sẽ ra được mái nhà, nhưng đó chỉ có thể 
là cơ hội duy nhất để ra khỏi nơi đó. Tất nhiên, kể cả bạn thoát được ra khỏi 
đó, nhưng bạn vẫn không biết xoay sở thế nào ở giữa một thành phố lớn 
như vậy. Một còn đường dài, thật xa để trở về nhà với một chút tiền thế 
này. Nhưng ít nhất bạn sẽ liên hệ được với những người có thể tìm được 
người sẵn lòng giúp bạn.
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Ngày hôm sau, người chồng cố gắng làm bạn cảm thấy ổn hơn khi nói 
rằng, tháng tới bạn sẽ nhận được nhiều tiền hơn. Ông ta cũng khuyên bạn 
rằng không nên đi loanh quanh trong nhà với khuôn mặt rầu rĩ như vậy, 
chỉ khiến cho vợ ông ta càng thêm khó chịu. 

Sau đó thì ông ta đã làm một hành động khiến bạn đóng băng tại chỗ. 
Ông ta bất ngờ ôm bạn! Bạn đếm được mấy giây trước khi ông ta để bạn 
đi. Ông ta mỉm cười với bạn, và chờ đợi bạn gật đầu thể hiện sự đồng ý. 
Bạn cố gượng cười nhưng, trong lòng, bạn có cảm giác phát ốm. Bạn biết 
rằng bạn cần phải đi càng sớm càng tốt. Chỉ có điều lưỡng lự giữa hai sự 
lựa chọn: chiếc điện thoại của người vợ hay cái cửa sổ trên gác.

Đọc tiếp trang 33, 
nếu bạn quyết định 
sử dụng điện thoại 
của người vợ.

Đọc tiếp trang 40, 
nếu bạn quyết 
định trèo qua cửa 
sổ trên mái nhà.

Sữa, mật ong và tiền bạc

Bạn đang cùng Soriya đi tới trường. Bạn 
biết rằng bạn phải nói với cô ấy về quyết 
định của bạn, nhưng bạn không biết phải 
nói như thế nào.

‘Mọi thứ ở nhà đang trở nên tồi tệ’ bạn nói. 
‘Đêm qua thật sự là tồi tệ... Mình sẽ phải làm một 
cái gì đó.’

‘Làm cái gì?’ Soriya hỏi. Cô ấy liếc nhìn bạn đầy lo lắng, giống như cô ấy 
đang chờ đợi cái gì đó sắp xảy ra. Bạn không trả lời nhưng cô ấy có thể 
nói rằng nhìn vào mặt bạn là đã biết bạn đã quyết định gì. Cô ấy bước lên 
trước trong im lặng.

‘Đó không phải là điều mình muốn nói!’ bạn kêu lên phía sau cô ấy. 

Nhưng Soriya vẫn tiếp tục bước đi.

‘Lựa chọn nào tôi sẽ thực hiện’ bạn lẩm nhẩm với chính mình.



Sau đó, trong giờ nghỉ trưa ở trường, bạn thấy Soriya đang ngồi trên một 
chiếc ghế dài và ăn phần ăn trưa của mình. 

‘Mình có thể ngồi đây được không?’ bạn hỏi.

‘Cậu không cần phải xin phép mình’ cô ấy đáp.

Bạn ngồi xuống, và cả hai ăn trong im lặng trong một khoảng thời gian dài.

‘Cậu biết cái gì đó à?’ cuối cùng thì bạn cũng nói. ‘Mình sẽ cần sự giúp đỡ 
của cậu.’
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Soriya nhìn bạn một cách ngờ vực và lúc lắc cái đầu. ‘Cậu nghiêm túc đấy 
chứ? Mình không muốn cậu đi, nhớ không? Tại sao mình phải giúp cậu?’

‘Bởi vì cậu là người bạn tốt nhất của mình, và mình cũng thế. Cậu quí mình 
và mình quí cậu. Và cậu muốn mình làm theo cách đúng đắn. Bởi vì nếu 
như mình làm sai, và điều gì đó tồi tệ xảy ra thì cậu cũng không thể nào 
tha thứ cho chính mình – và mình cũng vậy.’

Bạn hy vọng điều này sẽ làm cô ấy cười, và cuối cùng thì bạn thấy cô ấy 
bắt đầu mềm lòng. 

‘Cậu thật là láo toét, cậu biết không?’ cô ấy nói.

‘Ai dà, có phải là đi hẳn đâu’ bạn nói. ‘Đi đủ để kiếm một chút tiền thôi - sau 
đó mình sẽ về, cậu biết mà.’

‘Bạn sẽ không trở về.’

‘Chắc chắn là tớ về!’

‘Rút cục, cậu cần mình giúp cái gì nào?’

‘Ừ… tất cả mọi thứ? Mình cần một cuốn hộ chiếu. Mình cần thu xếp một 
công việc. Mình cần có một chút tiền để đi lại, ăn ở và một số các thứ khác.’

Soriya nhìn bạn và lắc đầu. ‘Làm thế nào mà bạn sẽ xoay sở nếu không có 
mình?’

‘Mình không biết. Cậu cũng muốn đi?’ bạn hỏi với một nụ cười.

‘Không!’

‘Chỉ kiểm tra thôi!’ Giờ trông cậu nghiêm túc hơn rồi. ‘Mình nghĩ việc đầu 
tiên là tập trung kiếm một chút tiền. Mình chẳng thể hỏi xin mẹ được cái 
gì đâu. Cậu có sáng kiến gì không?’

‘Không,’ Soriya đáp lại. ‘Nếu mình mà có thì mình đã giàu rồi. Lúc đó mình 
có thể trả cho khoản nợ của gia đình cậu, và cậu chẳng phải đi đâu cả.’

Bạn nắm lấy tay người bạn gái của mình. ‘Có ai đó nói với cậu rằng cậu 
thực sự là một người đáng sợ chưa?’

‘Tất nhiên – Mình nghe suốt í mà! Nhưng không nghĩ rằng sẽ nịnh để cậu 
làm việc ở đây!’

Bạn hạnh phúc khi thấy cô ấy tươi cười trở lại.



Mấy hôm sau, trong lúc bạn đứng ở góc đường đợi Soriya, thì bạn nhìn 
thấy cô ấy đi xuống đường. Trông cô ấy rất là phấn chấn, như là cô ấy có 
điều gì đó để kể cho bạn.

‘Có cái gì vậy?’ bạn hỏi.

‘Xin lỗi, không hiểu ý cậu là gì,’ cô ấy đáp lại và cố gắng giữ vẻ lạnh lùng.

‘Thôi nào!’ bạn nói. ‘Mình có thể nhìn thấy có gì đó đang diễn ra.’

‘Ừm, mình có thể có một số tin đây’. Cô ấy trọc ghẹo.

‘Nói cho mình đi!’ bạn hét lên. 

Chỉ khi cô ấy ngồi dựa vào tường, yên vị bên cạnh bạn, cô ấy mới bắt đầu 
câu chuyện của mình.

‘Là thế này… Mình vừa ở chỗ bác của mình sáng nay, giúp bác ấy vắt sữa 
bò như mọi khi – và mình chỉ mới đề cập việc chúng mình đang cố gắng 
nghĩ cách kiếm chút tiền. Thế là mình nhìn thấy ngay lập tức cả hai bác 
đều quan tâm. Sau đó, hai bác bảo mình ngồi xuống, và nói về ý định mà 
họ muốn nói với mình. Thời gian này, có vẻ như họ có kế hoạch sản xuất 
thêm sữa để bán hàng ngày. Do vậy…’

Soriya ngừng lại để cho có vẻ quan trọng. 

Bạn không thể chịu được sự hồi hộp! ‘Do vậy? ... Soriya! Cái gì cơ?’

Cô ấy cười một cách tự mãn và tiếp tục.
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‘Do vậy… họ đang nghĩ đến việc mở một quán cà phê sữa ở trong chợ để 
bán các loại đồ uống có sữa, kem, đại loại như vậy. Bác gái của mình sẽ làm 
nửa ngày ở đó, nhưng bác cũng cần phải giúp làm việc ở trang trại, do vậy 
họ cần ai phụ trách quán vào buổi chiều và tối.’

Mắt bạn mở to đầy sung sướng. Bạn không thể tin bạn những gì bạn vừa 
nghe thấy.

Soriya cười toe toét. ‘Mình đã nói rằng mình có thể nghĩ đến những người 
có thể giúp!’



Chính xác là sáu tuần sau đó, cửa hàng Sữa & Mật ong được khai trương. 
Thực lòng thì trông nó giống như một quầy hàng hơn là cửa hàng, nhưng 
bác trai Samrin của Soriya đã đầu tư một chiếc máy đánh sữa cùng một 
chiếc tủ đá để đựng sữa và kem. Và bác cũng thương thuyết với người bạn 
già của mình là Vithu, người nuôi ong để làm ra hương vị mật ong ngon 
nhất ở vùng này. Không ngạc nhiên gì, món kem hương vị mật ong và 
sinh tố sữa là món nổi tiếng trong thực đơn, và những lọ mật ong của bác 
Vithu làm cũng sẵn có để bán.

Bạn giúp Soriya và bác gái Chea sơn biển hiệu của cửa hàng Sữa & Mật 
ong mà bác trai Samrin đang treo một cách hãnh diện ở chỗ quầy hàng. 
Tiếp theo, bạn và Soriya dán những tờ áp phích quảng cáo ở khắp làng 
thông báo ‘Đêm khai trương – Tất các loại kem và sinh tố sữa đều chỉ tính 
một nửa tiền!’ Đây là sáng kiến của bác Samrin bởi vì bác muốn tất cả mọi 
người được thưởng thức các sản phẩm ngon đến thế nào. 

Và dường như là nó rất hiệu quả. Trong ‘Đêm khai trương lớn’ đó cảm giác 
như là cả làng ra thưởng thử các sản phẩm thơm ngon của cửa hàng. Bạn 
làm việc ở sau quầy hàng cùng nhau, tình hình có vẻ hơi hỗn độn một 
chút nhưng đó là cách để thu hút mọi người. Bạn cảm thấy như là bạn bị 
ném vào một chỗ sâu nào đó, và trong trường hợp này thì ‘chìm hay là bơi’. 

Ba giờ sau đó, cửa hàng Sữa & Mật ong đã bán hết sạch tất cả mọi thứ. Bác 
Samrin và bác Chea dường như rất hài lòng với những gì đã thực hiện – 
nhưng họ cũng lưu ý rằng, thành công thực sự sẽ là những khách hàng sẽ 

quay lại sau này, khi mà chúng ta bán sản phẩm theo giá không có khuyến 
mại mà họ vẫn quay lại.



Mấy tuần đầu tiên trôi qua thật là chậm. Dường như người dân trong làng 
chỉ muốn thử sử dụng sản phẩm. Ở điểm nào đó, có thể nói rằng bác 
Samrin bắt đầu có những nghi ngại về dự án này. Nhưng dần dần, doanh 
số bắt đầu tăng khi mà mùa hè tới và thời tiết ấm dần lên.

Bạn và Soriya chia nhau làm việc ca chiều và tối. Việc này cũng tốt vì nó 
tạo điều kiện cho cả hai có thời gian cho nhưng công việc khác. Soriya 
có những cuộc gặp một tháng hai lần với nhóm thanh thiếu niên và bạn 
cũng phải làm những công việc ở nhà như là trông nom Sita những khi 
mẹ đi đánh cá. 

Thỉnh thoảng có những ngày mẹ của bạn và Sita bán cá ở chợ, không xa 
cửa hàng Sữa & Mật ong. Những ngày đó Sita thường dành thời gian ở 
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quán của bạn hơn là ngồi ở chỗ mẹ. Bạn muốn nghĩ rằng đây là tình cảm 
chị em nhưng thực tế là cô bé luôn xuất hiện mỗi khi bạn phục vụ một 
suất sinh tố sữa làm cho bạn cảm thấy tò mò. Trong vòng mấy giây bạn 
đưa ly sinh tố cho khách hàng, bạn lại nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của 
nó bên bạn. Bạn nhìn xuống và phát hiện ra Sita đang nhìn bạn, đôi mắt 
sáng ngời và ngây thơ.

‘Chị có thể giúp gì em nào?’ bạn hỏi.

Nó chỉ mỉm cười, và sau đó bạn đợi nó liếc nhìn về chiếc máy làm sinh tố 
sữa. Không mất nhiều thời gian để biết rằng luôn luôn có một chút sữa 
thừa trong máy sau khi đã rót đầy cốc

Ngay mỗi khi nó xuất hiện, bạn bỏ thêm vani và mật ong vào.

Bạn không phải lo nghĩ về việc làm nữa. Và điều thích nhất là bạn được 
gặp gỡ nhiều người mới. Bác Samrin đã đặt mấy chiếc ghế cao ở bên cạnh 
quầy hàng và bạn thường nói chuyện với khách hàng mỗi khi họ ngồi 
thưởng thức món sinh tố sữa và kem.

Khoản tiền mà bạn kiếm được không nhiều nhưng nó không phải là vì bác 
Samrin không công bằng. Bạn có thể nói rằng cửa hàng cũng không phải 
là kiếm được nhiều lợi nhuận. Nhưng ít nhất bạn có thể kiếm được cái gì 
đó, và có thể được nhận tiền về vào cuối mỗi tuần.



Thật không may mắn, cuộc sống ở nhà thì không được tốt lắm. Tình trạng 
của cha đã bắt đầu trở nên xấu đi. Thậm chí chỉ đi ra vườn rau ngay gần 
nhà cũng trở nên khó khăn với ông cùng với những cơn ho khủng khiếp. 
Bất chấp tình trạng trở nên xấu dần đi, cha vẫn cứ nhất quyết là ông có thể 
đánh bắt cá tốt hơn là mẹ. Ông vẫn chửi rủa cáu bực hàng ngày, nhưng 
trên thực tế ông thậm chí chẳng có đủ sức khỏe để quăng lưới kéo lưới. 

Một việc nữa là cha không giảm việc uống bia. Dường như ông càng 
muốn uống nhiều hơn. Ông thường ngủ trước cái Ti-vi sau khi uống vài 
chai bia. Và đó là lí do tại sao mà mẹ để ông ấy uống một vài chai mỗi tối. 

Việc này thực sự gia đình cũng không thể chi trả, nhưng nó sẽ tốt hơn cho 
mọi người (và hòa khí trong ngôi nhà) mỗi khi ông ấy ngủ. Đôi khi nó cũng 
không hiệu quả, nếu như ông bắt đầu gây gổ và đe dọa mẹ của bạn. Bất 
cứ điều gì có thể khiến cha im lặng thì mọi người đều cố gắng nói hay làm 
mỗi khi cha ở trong trạng thái đó. 

Tuy nhiên, chẳng thể làm được gì khi ông nổi cáu và tức giận mỗi lần ông 
Snakey đến nhà.

Những tháng trước, công việc đánh bắt cá thực sự kém, và việc này đã ảnh 
hưởng tới khoản tiền mà mẹ có thể trả cho khoản nợ. Mỗi khi mẹ đến nhà 
ông Snakey, ông ta đã nói với mẹ về khoản tiền phải trả chậm là không thể 
chấp nhận nổi. Nhưng mẹ chẳng thể nào làm được cái gì ngoại trừ việc 
hứa hẹn sẽ cố gắng thanh toán trong tháng tới. 

Đêm đó, khi bạn nghe tiếng gõ cửa, bạn sợ điều tồi tệ nhất xảy ra. Mẹ của 
bạn mở cửa và thấy ông Snakey đang đứng ở đó. Với những gì ông ấy nói 
bạn có thể hiểu ý ông ta rằng đây là công việc. Ông ta thông báo cho mẹ 
bạn rằng ông ta không có sự lựa chọn, nên đành phải lấy thứ gì giá trị 
trong ngôi nhà của bạn. 

Cha của bạn, người đã uống hết số lượng bia cho phép tối hôm đó, đang 
gật gà gật gù trước Ti-vi, nhưng tiếng của ông Snakey đã khiến cho ông 
tỉnh ngủ và đi một vòng săm soi và cố tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra.

Đây là điều mà mẹ hoàn toàn muốn tránh. Mẹ cố gắng giữ ông Snakey ở 
ngoài cửa nhưng ông ấy bực tức bước vào nhà, nhìn một lượt xem có cái 
gì giá trị có thể lấy.

Khi dấu hiệu trong não của cha, người nghiện rượu bia bắt đầu dâng lên. 
Cha chào người đàn ông mà cha thù ghét nhất trên thế gian này, khi ông ta 
cố gắng tắt tivi và chuẩn bị mang nó đi. Lúc đó, dường như từng mẩu tức 
giận và thất vọng bị kìm nén trực bung ra thông qua đôi lông mày của ông. 
Ông ấy lao vào những kẻ đòi nợ, và hai người đàn ông đã kéo lê cha trong 
phòng, va đập vào các đồ đạc. Giờ thì sự việc chuyển sang cuộc ẩu đả giữa 
một người đàn ông tả tơi với hai gã đang giận dữ trong cơn đánh đấm.

Lúc đó bạn biết rằng bạn phải làm cái gì đó. Bạn chạy bổ vào trong phòng, 
vơ vội trong ngăn kéo và lại chạy bổ ra. Khi bạn quay trở vào phòng khách, 
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ông Snakey đang đè lên cha của bạn và đánh thùm thụp cha bằng một 
chiếc chân ghế bị gãy.

‘Chờ đã!’ bạn hét kên ‘Cầm lấy cái này!’

Kẻ đòi nợ hùng hổ nhìn bạn nhét tiền vào tay ông ta. Ông ta tức tối đi lại 
chỗ bạn đang đứng. Ông ta cầm tiền và nhìn nó. Đó là tất cả bạn tiết kiệm 
được kể từ khi bạn bắt đầu làm việc cho cửa hàng Sữa & Mật ong. 

‘Tháng sau tôi cần nhiều hơn thế này đấy!’ ông ta nói rồi bỏ đi.



Sau tối hôm đó, bạn cân nhắc mọi việc. Gia đình bạn cần phải liều để có 
tiền thật sớm. Có lẽ cách tốt nhất để làm là gọi cho Devi? Anh ấy nói là có 
thể có một công việc cho bạn trong vòng một tuần. 

Hoặc bạn có thể tiếp tục công việc ở cửa hàng Sữa & Mật ong và cố gắng 
làm tất cả mọi thứ có thể, như là chuẩn bị hộ chiếu và đảm bảo bạn có 
một công việc khá khá để làm?  

Chỉ duy nhất một việc chắc chắn trong đầu bạn vào thời điểm này là, một 
quyết định quan trọng và lớn lao mà bạn phải ra quyết định ngay bây giờ.

Tiếp tục đọc trang 12, 
nếu bạn quyết định 
gọi cho cho Devi. 

Tiếp tục đọc trang 55, 
nếu bạn quyết định 
tiếp tục với kế hoạch 
hiện tại của mình. 

Cuộc gọi

Bạn nghĩ rằng bạn đang có một cơ hội tốt 
bằng việc sử dụng điện thoại của người vợ 
trong khi cô ta đang chợp mắt. Đây không 
phải là việc thường xuyên xảy ra, nhưng thỉnh 
thoảng cô ta sạc điện thoại ở trong bếp và 
nằm chợp mắt khoảng nửa tiếng. Những lúc như 
thế, cô ta thường để bạn trông đứa trẻ và đóng cửa 
phòng để tránh bất cứ tiếng ồn nào của đứa trẻ.

Bạn đã quyết định, khi thời cơ đến, người tốt nhất mà bạn sẽ liên lạc là 
Soriya. Bạn e ngại rằng nếu bạn gọi cho mẹ nhưng bà lại bấm nhầm nút, 
và dập điện thoại hoặc không nghe rõ được những gì bạn sẽ nói. Bạn biết 
rằng Soriya sẽ có biết cách giải quyết bất kỳ thông tin nào mà bạn nói với 
cô ấy, và sẽ chuyển tin nhắn cho gia đình của bạn. Trước khi đi, Soriya (như 
con người của cô ấy), đã cảnh báo và cho số điện thoại của cô ấy cùng với 
các mã code cần thiết khi gọi từ nước ngoài. Do đó bạn có thể có chính 
xác số cần thiết trong điện thoại của bạn. Bạn luôn mang số này bên mình 
và có thể gọi khi cần.



Trong khi chờ cơ hội đến thì có tình huống trong ngôi nhà khiến tình hình 
trở nên tồi đi. Bạn đang cố gắng tối đa để đánh lừa người vợ. Có nghĩa 
bạn cố gắng trông vui vẻ và luôn làm theo yêu cầu của cô ta ngay lập tức. 

Nhưng bây giờ lại có một tình huống đang diễn ra khiến bạn cảm thấy 
cực kỳ khó chịu. Kể từ khi người chồng ôm bạn lần đầu tiên thì ông ta cố 
gắng tìm mọi cơ hội để gần gũi với bạn trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Bạn 
bắt đầu sợ những ngày cuối tuần, khi vợ ông ta đi chơi nhà bạn bè của cô 
ta. Thường thì cô ta để bọn trẻ ở nhà và bạn cố gắng luôn ở bên chúng 
càng nhiều càng tốt. Nhưng việc này cũng không giúp được mấy. Một 
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hôm, ông ta gọi bạn qua phòng làm việc của ông ta. Bạn nói rằng bạn 
không thể để lũ trẻ một mình nhưng ông ta nói chỉ một lúc thôi. Ngay khi 
bạn bước vào phòng, ông ta đóng cửa và lại ôm chầm lấy bạn. Bạn phản 
ứng lại và bỏ đi nhưng ông ta vẫn giữ lấy bạn. 

‘Xin ông, làm ơn,’ bạn nói, và lắc đầu.

‘Hôn một cái thôi,’ ông ta nói. ‘Sau đó em có thể đi.’

Ông ta cố gắng hôn lên má bạn nhưng bạn đã bỏ đi. 

‘Này,’ ông ta nói với một nụ cười thân mật. ‘Tôi và em là bạn – tại sao lại 
không? Em cần có bạn trong ngôi nhà này. Vợ tôi không phải là bạn của 
em. Tôi sẽ đảm bảo mọi việc sẽ ổn. Chúng ta là bạn nhé, được chứ?’ 

Bạn không trả lời.

‘Tốt hơn nên theo cách này – em thấy đấy!’ ông ta nói. Sau đó thì lại mỉm 
cười và để cho bạn đi. Bạn vội vã rời khỏi đó để đến chỗ lũ trẻ.

Sau sự việc đó, bạn càng muốn quyết định đi khỏi nơi này hơn bao giờ 
hết, và bạn biết rằng phải liên lạc với bên ngoài sẽ là một sự khởi đầu tốt.



Cuối cùng, điều đó cũng đến. 

Vào một buổi chiều, khi người vợ trao đứa trẻ cho bạn để cô ta chợp mắt 
một lát. Bạn liếc về phía tủ và thấy cô ta đang sạc pin điện thoại. Trống 
ngực bạn đập liên tục. Đây là khoảng khắc mà bạn đã chờ đợi.

Người vợ đi vào phòng ngủ của cô ta. Bạn chờ tới khi cửa phòng đóng lại 
và tiếp tục chờ một lúc nữa để đảm bảo cô ta đã ngủ. Bạn đặt đứa trẻ vào 
trong chiếc ghế của bé và ru cho nó ngủ. Mấy phút sau, không có tiếng 
động nào từ phòng ngủ và đứa trẻ cũng đã chìm vào giấc ngủ.

Bạn đã có số của Soriya. Bạn tới chỗ chiếc điện thoại của người vợ. Bạn 
cầm lấy nó mà tay cứ run lên. Bạn thở thật sâu và ấn số của Soriya. Tim của 
bạn chưa bao giờ đập thình thịch như vậy. 

Bạn nhắm mắt và lắng nghe một cách cẩn thận. Có những tiếng lách cách 
lạ ở bên đầu bên kia…và rồi…chẳng có cái gì cả. Cuộc gọi không thực 
hiện được. Và bạn chỉ muốn gọi lại nhưng lúc đó đứa trẻ tỉnh giấc và khóc. 
Bạn biết rằng mẹ của nó sẽ dậy nếu  như bé vẫn khóc. Bạn bế đứa trẻ lên 
và ru nó trong vòng tay bạn. Chỉ khi bạn chắc chắn rằng bé đã ngủ, bạn 
lại tiếp tục gọi. 

Lần này, bạn nghe thấy tín hiệu phía đầu bên kia.

Một lát sau, trên đường dây có tiếng của Soriya. ‘A-lô.’

‘Soriya,’ bạn thầm thì.

Cô ấy không nghe thấy bạn nói. ‘A-lô!’ cô ấy lại nói.

‘Sori, là mình đây!’ bạn đáp lại giọng thầm thì lớn hơn chút. 

Bây giờ cô ấy đã nghe được. Có âm thanh lớn ở đầu dây bên kia. 

‘Sori, hãy nghe mình’ bạn nói.

Nhưng cô ấy không nghe; cô ấy đã chuẩn bị một loạt các câu hỏi ‘Bạn 
đang ở đâu? Tại sao bạn không liên lạc với chúng mình? Bạn có biết chúng 
mình lo lắng thế nào không? Mẹ của đang buồn đấy!’

Bạn muốn hét lên với cô ấy. Bạn muốn nói cô ấy im mồm đi và hãy nghe! 
Nhưng bạn không thể - bạn phải chờ tới khi cô ấy nói xong!

Bạn cứng hết cả người lại. Bạn vừa nghé thấy tiếng động trong phòng 
ngủ. Người vợ đã tỉnh dậy và đi một vòng. Cửa phòng ngủ mở ra và bạn 
nghe thấy tiếng cô ta qua hành lang. 
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Trên điện thoại, Soriya đang gọi tên bạn, nhưng bạn không thể trả lời. 
Người vợ đi xuống cuối hành lang. Bạn nhanh chóng dập điện thoại và 
đặt nó vào chỗ cũ.

Mấy giây sau, người vợ bước vào trong bếp. Cô ta trông có vẻ ngờ vực, 
như là cô ta đã nghe thấy cái gì đó. Bạn vờ như đang nói chuyện với đứa 
trẻ và ru nó trong vòng tay của mình và quay người lại vì bạn có cảm giác 
nước mắt đang lăn dài trên má.

Sau khi săm soi một lúc, người vợ thấy mọi thứ bình thường và quay trở ra.

Lúc đó có tiếng chuông điện thoại.

Tim của bạn chìm xuống. Bạn biết là ai đang gọi.

Khi người vợ ra trả lời. Cô ta thấy đó là số gọi quốc tế và lập tức nhìn bạn. 
Lúc đó cô ta có vẻ ngần ngại, dường như cô ta không rõ có nên trả lời hay 
không. 

Bạn lạy trời là cô ta không nghe. 

Sau một vài hồi chuông nữa. Cô ta bấm nút trả lời nhưng không nói gì cả.

Thậm chí từ chỗ bạn đứng, bạn cũng có thể nghe thấy giọng hào hứng 
của Soriya phía đầy dây bên kia đang gào lên tên của bạn, gào lên “A-lô”!  
Người vợ nghe máy nhưng không ngừng nhìn bạn. Sau đó cô ta ngắt điện 
thoại và tắt nó đi. 

Bạn biết rằng cái gì sắp tới sẽ đến. Bạn không nhìn cô ta nhưng bạn cảm 
thấy ánh mắt của cô ta đang đốt cháy bạn. Cô ta kéo bạn đối mặt với cô 
ta và nhìn thấy nước mắt chảy dài trên đôi má của bạn.

Giờ thì một trận mưa tát giận dữ đổ xuống người bạn.



Sau đó, khi người chồng trở về nhà, bạn nghe thấy người vợ tuôn ra một 
bài diễn văn dài với âm lượng cao vút về toàn bộ sự cố vừa rồi. 

Không lâu sau đó ông ta bước vào bếp và nói bạn vào phòng làm việc 
của ông ấy.

Ngay khi bạn bước vào, ông ta đóng sập cửa lại ngay sau đó và bắt đầu 
quát tháo ầm ĩ đủ để cả nhà có thể nghe thấy. Điều lạ lùng là, trông ông ta 
chẳng có vẻ cáu giận gì cả và thậm chí còn nháy mắt ra hiệu với bạn. Sau 
đó ông ta còn làm một cái gì đó thậm trí làm bạn ngạc nhiên hơn. Ông ta 
giơ tay lên và bạn nghĩ rằng ông ta sẽ tát bạn, nhưng thay vào đó ông ta 
đánh mạnh vào bàn tay bên kia của mình, và bây giờ bạn nhận ra rằng âm 
thanh của những cái tát đó là dành cho bà vợ của ông ấy đang nghe phía 
bên ngoài kia. Ông ta làm hành động đó vài lần và sau đó bảo bạn ôm mặt 
như thể bạn vừa bị ăn tát. 

Trước khi bỏ đi, ông ta còn mỉm cười với bạn và lại nháy mắt ra dấu hiệu. 
Thỏa hiệp về bí mật này đã được giấu kín.

‘Và đừng bao giờ làm trò này nữa nghe không!’ Ông ta quát lên một cách 
cục cằn. Sau đó ông ta vụt nhanh ra ngoài như một cơn bão.
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Người vợ nhìn bạn luống cuống chạy vào bếp, trong khi tay vẫn ôm 
lấy mặt.



Kể từ hôm đó, một loạt thay đổi trong ngôi nhà. Điện thoại của người vợ 
không bao giờ rời khỏi tầm mắt của cô ta. Và cô ta rất vui khi thông báo 
với bạn rằng cô ta đã đổi số điện thoại

Sự cố đó khiến cho vợ chồng họ nhận ra rằng bạn có thể nghiêm túc việc 
trốn khỏi đây, và điều này khiến họ cẩn thận hơn với tất cả mọi thứ. Việc 
này cũng làm cho họ cần phải đóng chặt chiếc cửa sổ nhỏ trên mái nhà, 
bạn đã mất hết tinh thần. Khi tiếng búa đóng đinh trên gác, bạn có cảm 
giác như là con đường trốn thoát cuối cùng cũng bị chặn lại. 

Bây giờ hy vọng còn lại của bạn là những người bên ngoài và bạn biết 
rằng ít nhất Soriya và gia đình biết bạn còn sống. Và họ phải nhận ra rằng 
bạn có gặp rắc rối qua cuộc điện thoại vừa rồi. Chắc chắn rằng, họ sẽ buộc 
Devi phải tìm bạn. Hoặc có có thể họ sẽ liên lạc với cảnh sát để họ dọa cho 
Devi vào tù nếu như không nói cho họ tất cả mọi thứ.

Nhưng nếu như Devi thật sự không biết bạn đang ở đâu? Anh ta đã không 
biết kể từ lúc anh ta đưa bạn lên thuyền?

Không, bạn không thể cứ nghĩ theo kiểu đó. Bạn phải sống tích cực. Chắc 
chắn là có dấu hiệu để họ có thể tìm! Họ không bao giờ bỏ bạn!



Nhưng, các tuần trôi qua và đã tròn một tháng, điều này càng trở nên khó 
khăn để bạn nuôi hy vọng. Một ý nghĩ chợt đến: Họ bị kiệt sức bởi các phương 
án, hay họ đã từ bỏ mình rồi? Có thể là mình đã trượt vào vào một nơi nào đó và 
biến mất không dấu vết? 

Nếu điều đó là sự thực thì bạn cũng không thể tin được. Và sau đó bạn phải 
cân nhắc khả năng bây giờ đây là cuộc sống thực của bạn. Và, nếu đó là sự 
thật thì bạn có thêm vài quyết định đúng đắn cần phải lựa chọn. Ví dụ, bạn 

có nên nói với người vợ về việc người chồng đã làm với bạn? Điều gì sẽ xảy 
ra nếu như bạn nói ra? Họ sẽ giữ bạn ở lại làm việc ở đó chứ? Vâng, có thể, 
bởi vì họ không muốn bạn tới gặp cảnh sát. Nhưng người vợ có tin bạn 
không? Hay là cô ta quyết định rằng bạn đã gợi ý ông ấy. Và cuối cùng thì cả 
hai đều chống lại bạn. Dù bất cứ điều gì xảy ra, bạn biết rằng người chồng 
sẽ đặt gia đình lên hàng đầu. Bạn cảm thấy sợ những lời nói dối ẩn sau nụ 
cười và những lời hứa của ông ta.

Do đó bạn giữ im lặng, bình thường và làm ông ta vui vẻ? Bạn có chấp nhận 
giữ bí mật về những món quà như kẹo sô-sô-la và những món đồ lưu niệm 
nho nhỏ khác? Bạn có giả bộ thích ông ta? Nhưng thời gian chơi trò này 
càng dài, mong đợi và đòi hỏi của ông ta sẽ càng tăng kên, và nguy cơ bị 
tóm càng lớn. Nếu như vợ ông ta phát hiện ra điều gì đang xảy ra…ừm!, bạn 
thậm chí không muốn tưởng tượng cô ta sẽ làm cái gì.



Và rồi, trong đêm khuya thanh vắng, khi cả nhà đã chìm vào giấc ngủ bạn 
chờ đợi những âm thanh, bước chân đi nhè nhẹ tạo ra những âm thanh 
trên ván sàn, và tiếng thì thầm gọi tên bạn.

Và đây là khoảng thời gian bạn cho phép mình bay bổng – thoát khỏi 
ngôi nhà và trên đường trở về ngôi làng của mình. Và ở đó bạn thấy Sita 
đang nhảy múa khiến cho cha vui vẻ; Soriya thì (giờ là cô gái đứng đầu của 
trường) đang tổ chức cuộc sống cho tất cả mọi nguời bất kể họ có muốn 
hay không; mẹ của bạn đang ngồi bên bờ sông kéo lưới, và liếc nhìn về 
những chiếc thuyền chạy xem có bóng dáng của bạn hay không.

 HẾT CHUYỆN 
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Con đường gian khổ

Lần tới khi bạn có dịp được lên trên 
gác, bạn đến gần hơn để nhìn kỹ chiếc 
cửa sổ nhỏ. Có hai điều khiến bạn băn 
khoăn. Đầu tiên là vị trí rất cao từ độ dốc 
của mái nhà, điều này sẽ khó để với tới 
được. Bạn chắc chắn phải trèo lên một cái 
gì đó thì mới leo được lên tới đó. Nhưng thật 
may mắn, xung quanh đó có khá nhiều chiếc hộp 
mà bạn có thể kê chúng lên nhau thành một khối. 

Điều lo lắng thứ hai là cái cửa sổ đó dường như đã không mở trong một 
thời gian rất lâu rồi, và bạn hy vọng nó không bị kẹt. Bạn chỉ có thể biết 
được nếu leo lên đó và thử, nhưng hiện tại không thể làm được vì người 
vợ sẽ bắt đầu nghi ngờ việc bạn lên đó để làm gì. 

Bạn quyết định thời điểm tốt nhất để trốn là lúc đêm khuya, khi mọi người 
đã ngủ hết. Thật may mắn, chiếc thang để leo lên mái để ngay gần giường 
của bạn, bạn phải cẩn thận làm sao để vợ chồng họ, từ trong phòng ngủ 
không nghe thấy khi bạn di chuyển. 

Một việc trở nên rõ như pha lê khiến bạn không sớm thì muộn cũng phải 
rời khỏi nơi này, và lí do chính đó là người chồng. Bây giờ ông ta còn cố 
gắng chộp bạn bất cứ khi nào ông ta có thể, như là đi từ phía đằng sau 
và ôm choàng lấy bạn khi bạn đang giặt đồ. Bạn cảm thấy bất lực trong 
những tình huống này bởi vì bạn sợ rằng nếu bạn chống cự thì người vợ 
sẽ nghe thấy. Và bạn biết rằng nếu cô ta mà biết rằng việc gì đang diễn ra 
thì chỉ có bạn sẽ là người phải hứng chịu những lời chửi rủa.

Bạn quyết định cố gắng trốn vào đêm Thứ Bảy. Đêm mà vợ chồng họ 
thường cùng nhau uống vài chai bia, và bạn hy vọng rằng điều đó sẽ 
khiến họ ngủ thật say.



Và Thứ Bảy đã tới, bạn bồn chồn và lo lắng. Bạn biết rằng rất dễ hỏng việc. 
Bạn quyết định chỉ mang theo chiếc ba lô nhỏ đựng vài thứ đồ thiết yếu 
như là hộ chiếu (mà bạn đã nhận từ Devi) và một chút tiền mà bạn đã cất 
giấu. Bạn biết rằng mình sẽ cần tới tiền khi ra được khỏi đây mặc dù bạn 
vẫn chưa có kế hoạch gì sau khi đã ra được bên ngoài. Bạn quyết định, đầu 
tiên phải tập trung cho việc phải bằng được ra khỏi ngôi nhà này; sau đó 
bạn mới có thể nghĩ về việc làm thể nào để rời khỏi đất nước này và trở về 
ngôi làng của mình.

Tối hôm đó, bạn thấy rất vui khi thấy người chồng uống một chai bia và 
chuẩn bị mở một chai rượu vang cho vợ ông ta. Bạn đang nấu nướng thức 
ăn trong lò thì ông ta bước vào bếp để tìm cái mở nút chai. Ông ta cứ đi 
tới đi lui cố tình chạm nhẹ vào bạn. Bạn có thể thấy ông ta rất thích thú 
và cố gắng làm bạn phản ứng lại, nhưng bạn đã quyết định không tỏ ra 
bất kỳ điều gì cả. 

Tất cả những gì bạn nghĩ trong lòng là: Đây sẽ là lần cuối cùng ông động 
chạm vào tôi, kẻ đáng khinh bỉ!



Quá nửa đêm, khi vợ chồng họ đã đi ngủ. Lúc đó bạn đã đợi ở trong 
phòng ngủ của mình gần một tiếng rồi, và điều này làm cho bạn thấy 
không có gì phải sợ nữa. Có đôi lúc trong thâm tâm bạn gần như để mặc 
mọi thứ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, bạn biết rằng đây là một cái gì đó mà bạn 
cần phải cố gắng.

Bạn chờ thêm chút nữa, chỉ để chắc chắn rằng tất cả mọi người đã ngủ 
hết. Sau đó bạn ngồi xuống và kéo chiếc túi ra khỏi gầm giường.
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Khi bạn trèo, mỗi tiếng động nhẹ dội lại từ chiếc thang gỗ qua sự tĩnh lặng 
của ngôi nhà. Bạn cứ tưởng tượng rằng người chồng hoặc vợ đột ngột 
xuất hiện trong bóng tối và túm lấy mắt cá chân bạn. 

Cuối cùng thì, bạn cũng đu lên và chìm vào trong bóng tối của mái nhà. 
Chỉ có một nguồn sáng duy nhất là từ ánh sáng của ngôi sao trên bầu trời 
chiếu qua chiếc cửa sổ nhỏ.

Để chạm được cửa sổ, bạn biết rằng phải chuyển vị trí một vài chiếc thùng. 
Nhưng chúng rất nặng và mỗi lần bạn dịch chuyển chúng thì đảm bảo là 
tiếng động sẽ làm thức giấc cả nhà. Ngay khi một chiếc hộp đã được đặt 
đúng vị trí bạn nhìn chăm chú qua khe hở để xem có động tĩnh gì không. 
Mọi thứ vẫn im lìm.

Đứng lên trên chiếc hộp đó, bạn chỉ có thể chạm tới cửa sổ, nhưng vẫn 
còn cao để bạn có thể đu người lên. Bạn cần thêm một chiếc thùng khác 
Bạn nhìn quanh trong bóng tối và cũng tìm ra được một chiếc thùng nhỏ 
hơn mà bạn có thể nhấc lên được. Bạn đặt nó lên chiếc thùng lúc nãy.

Bây giờ, khi leo lên được, bạn thấy rất vui khi phát hiện ra rằng bạn có thể 
dễ dàng chạm được tay nắm của cửa sổ. Đúng như đã dự kiến, cánh cửa 
rất rít và bạn phải kéo thật mạnh nó mới nhúc nhích. Sau đó cửa sổ bật ra 
và bạn cảm thấy luồng gió mát tràn vào.

Cửa sổ nhỏ quá khiến bạn phải cởi chiếc ba lô trước khi bạn cố gắng ép 
mình chui qua. Bạn bỏ chiếc ba lô lên mái nhà trước, sau đó đu người lên. 
Bạn cố gắng đu được một nửa người lên trước, sau đó dùng chân lấy đà 
để đưa cả người lên. Khi bạn bật lên, chân của bạn chạm vào cái hòm nhỏ 
và bạn cảm thấy nó bắt đầu lung lay. Bạn cố gắng dừng lại, nhưng quá 
muộn. Chiếc hộp rơi xuống nền. 

Bạn trườn trên  mái nhà. Bạn không thể tin rằng điều này đã xảy ra! Giờ bạn 
có thể thấy phía dưới mình ngôi nhà đã bắt đầu sống lại. 

Bạn vơ vội chiếc ba lô đeo lên lưng và tuột xuống khỏi mái nhà. Khi bạn 
chạm vào ống máng sắt bạn nghe thấy một tiếng quát ngay phía sau. Bạn 
liếc nhìn lại thì thấy đầu của ông chồng nhô lên trên cánh cửa sổ. Thật may 
mắn, ông ta không thể chui qua được chỗ đó. Ông ta quát lên và nhanh 
chóng tụt xuống dưới. 

Từ phía cạnh của mái nhà bạn nhìn kỹ xuống phía dưới, có vẻ dưới đó là 
ngõ. Nhưng trời quá tối khiến cho bạn không thể nhìn thấy rõ cái gì phía 
dưới. Bạn quyết định là chẳng có lựa chọn nào khác là nhảy xuống. Bạn hít 
một hơi thật sâu và nhảy xuống.

Bạn rơi xuống giữa một cái thùng đựng rác có cả những chiếc hộp sắt và 
các đồ bỏ đi. Bạn cố gắng đứng lên nhưng vết thương đau nhói ở mông 
khiến bạn đau đớn và ngã dúi xuống. Bạn vừa mới hạ cánh một cách vụng 
về, mông của bạn bắt đầu rung lên. Bạn nằm lại đó một lúc, hy vọng sẽ 
hết đau, cố gắng xoa xoa chân của mình. Trong lúc làm như vậy, bạn nhận 
thấy có mùi gì đó thật khủng khiếp ở gần đây và bạn nhận ra rằng bạn 
đang nằm bên cạnh một đống rau bỏ đi đã thối rữa.

Bạn biết phải đi thôi, bạn cố gắng xoa đôi chân của mình và bạn nhận ra 
rằng bóng tối đang bao trùm lên con đường trong ngõ. Mặc dầu bạn chỉ 
có thể nhìn thấy bóng của ngôi nhà của ông ta, nhưng bạn khẳng định 
đó chính là người chồng. May mắn, ông ta không có đèn pin, nhưng ông 
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ta di chuyển rất chậm và rất điêu luyện, săm soi trong bóng tối, lắng nghe 
xem có bất kỳ tiếng động nào phát ra không. 

Bạn lại nằm xuống, căng óc cố nghĩ xem quyết định làm gì. Con đường và 
bạn đang  chìm trong bóng tối. Bạn phải làm thật tốt việc ẩn náu. Bạn nhìn 
đống rác hôi thối và quyết định bạn không có sự lựa chọn. Bạn chen vào 
đống rác và trát rau quả đã phân hủy lên khắp người và mặt. 

Sau đó bạn nằm im lặng và cầu khấn để bạn không bị phát hiện.

Bạn có thể nghe thấy tiếng động từ bước chân của người chồng đang 
chầm chậm tiến lại gần, nhưng lại có một tiếng động khác, gần hơn, kiểu 
như tiếng sột soạt. Bạn không muốn nhìn, nhưng mắt bạn nhìn thấy ở 
phía góc kia có sự động đậy. Giờ thì nhìn thấy rồi – một con chuột rất to. 
Bạn cắn chặt môi để không hét lên.

Người chồng đi qua chỗ bạn đang nằm và tiếp tục đi. Bạn không dám cử 
động cho đến khi bạn chắc chắn là ông ta đã đi khỏi. Trong khi đó con 
chuột cứ đánh hơi xung quanh và tiến lại gần hơn và gần hơn nữa. Bạn tìm 
thấy nửa củ khoai tây thối và ném về phía con chuột, nó chạy biến mất. 

Bạn đứng dậy một cách chậm chạp và kiểm tra con đường ngõ. Không có 
dấu hiệu nào của người chồng. Cố gắng để chân bạn bình thường trở lại là 
một việc rất khó khăn; bạn cảm giác mông của bạn bị bầm dập, thâm tím.

Bạn cố gắng đi bộ tới hết ngõ và chăm chú nhìn lên trên đường. Con dốc 
hiện ra thật rõ. Bạn đi khập khiễng và ẩn mình trong bóng tối. 



Khi mặt trời mọc, các con phố trở nên đông đúc hơn. Bạn không biết mình 
đang ở đâu hay sẽ đi đâu. Hầu hết mọi người nhìn bạn và trông như là họ 
đang trên đường đi làm. Bạn nhận ra rằng tất cả mọi người đều tránh thật 
xa bạn mỗi khi họ thấy bạn đến gần. Bạn nhìn xuống bộ dạng bẩn dơ dáy, 
quần áo nhuốm màu của rau và bạn nhận ra mình trông khủng khiếp như 
thế nào (và cả bốc mùi nữa!). Thậm chí trên tóc vẫn còn vỏ khoai tây, mặc 
dù bạn đã cố gắng dùng ngón tay để chải đầu.

Lúc này, bạn đi ngang qua một nhóm người đang đứng đợi xe buýt ở 
bến. Bạn xếp vào cuối hàng và cố gắng lờ đi những cái nhìn lạ lẫm ném 
về phía bạn.

Khi chiếc xe buýt tới, bạn cố gắng hết sức để trao đổi với người lái xe rằng, 
bạn muốn đi khỏi thành phố. Ông ta hỏi một số câu nhưng bạn không 
hiểu và bạn có thể thấy dường như ông ta muốn ném bạn ra khỏi xe. Sau 
đó bạn cho ông ấy thấy bạn có tiền, và thái độ của ông ấy có vẻ mềm đi. 
Ông ta lấy một tờ tiền trong tay bạn và trả lại ít tiền lẻ

Khi bạn đi xuống lối giữa của chiếc xe bạn có cảm giác rằng không ai 
muốn bạn ngồi cạnh họ.



Sau khi lái một vòng quanh thành phố, cuối cùng thì họ cũng thả khách 
xuống một bến xe buýt chính.
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Trong bến, bạn có thể nhìn thấy một chiếc bảng điện tử lớn, và có nhiều 
xe buýt đi về biên giới quốc gia của bạn. Bạn tới một quầy bán vé và hỏi 
bao nhiêu tiền một vé. Lúc đầu, bạn không hiểu người đàn ông ngồi phía 
sau quầy đang nói cái gì. Sau đó anh ta viết ra mẩu giấy một con số. Bạn bị 
sốc! Nó nhiều hơn số tiền mà bạn có. 

Bạn không biết phải làm gì. Bạn đi vào khu vệ sinh và cố gắng chỉnh đốn 
lại quần áo tư trang. Sau đó bạn ngồi trên một chiếc ghế dài và đếm lại 
tiền. Bạn đói, nhưng bạn không muốn tiêu mất đồng tiền nào cả. Cuối 
cùng bạn cũng mua một ít cơm vì đó là thứ rẻ nhất bạn có thể tìm thấy. 

Bạn cứ lang thang ở bến xe buýt suốt cả buổi sáng, nhìn những chiếc xe 
đến và đi. Có lúc bạn ngạc nhiên khi thấy người ta nói tiếng của bạn. Bạn 
nhìn họ một lúc và cân nhắc xem có nên đến nói chuyện với họ không. 
Nhưng bạn lại không thể nghĩ ra bạn sẽ nói gì với họ. Thay vào đó, bạn chỉ 
ngồi nhìn họ. 

Một lát sau, bạn nhận ra rằng những người này đến từ quốc gia của bạn 
và họ đang bắt đầu đi về phía những chiếc xe buýt. Bạn đi theo họ và nhìn 
thấy tên của nước mình dán ở kính trước của xe, và rằng họ sẽ đi về phía 
biên giới giáp với nước của bạn. 

Bạn rất muốn trèo lên xe buýt cùng với họ. Nhưng có một người đàn ông 
đứng ở cửa xe và kiểm tra vé của từng người một. 

Sự thất vọng của bạn cứ lớn dần lên khi mà nhiều người đã leo vào trong 
xe và cuối cùng bạn quyết định bạn sẽ phải làm điều gì đó. Bạn lấy hết 
can đảm tiếp cận một gia đình đang chuẩn bị lên leo lên xe. Đầu tiên, bạn 
cố gắng giải thích những gì đã xảy ra với bạn. Nhưng bạn thấy rằng họ 
không quan tâm và điều đó chỉ khiến họ càng đi một cách cách vội vã ra 
phía chiếc xe. Do vậy, khi bạn yêu cầu họ cho bạn mượn một tí tiền và hứa 
sẽ trả cho họ ngay khi bạn trở về nước của mình, họ cũng không quan 
tâm. Bọn trẻ thì nhìn bạn chằm chằm trong khi cha mẹ chúng thúc giục 
chúng lên xe. 

Bạn cố gắng nói lại một lần với một gia đình khác nhưng sự đáp lại vẫn 
như vậy thôi. 

Giờ thì chiếc xe đã gần kín chỗ và hết người để bạn nhờ rồi. Bạn nhìn thấy 
một người đàn ông đang vội đi về hướng chiếc xe. Đây có thể là cơ hội 
cuối cùng của bạn. 

Bạn chạy tới cạnh ông ta và van xin sự giúp đỡ. Nhưng ông ta thậm trí không 
nhìn bạn. Ông ta chỉ quan tâm làm thế nào lên được chiếc xe buýt thôi. 

‘Làm ơn!’ bạn khóc, và không suy nghĩ gì nữa, bạn nắm lấy tay áo của ông ta.

Người đàn ông phản ứng lại một cách giận dữ trước việc đó, hất tay bạn ra 
và quát lớn. Bạn lập tức lùi về phía sau nhưng sự ồn ào đã khiến hai người 
cảnh sát tuần tra đứng gần đó chú ý đến. 

Ngay khi nhận ra điều đó, bạn cố gắng bước đi chỗ khác nhưng người 
cảnh sát đứng cạnh bạn đã túm được tay bạn. Họ bắt đầu hỏi, và bạn chỉ 
hiểu được một từ là ‘hộ chiếu’. Bạn lục trong ba lô và lấy cuốn hộ chiếu đưa 
cho họ. Sau đó bạn trông thấy họ nhìn kỹ cuốn hộ chiếu, thậm chí là giơ 
cả lên chỗ ánh sáng. Có gì đó khiến họ không vui.

Bạn hỏi họ xem có vấn đề gì, và một trong số họ chỉ vào cuốn hộ chiếu và 
lắc đầu. Khi anh ta nhìn thấy thấy bạn lúng túng, anh ta đã làm bạn ngạc 
nhiên với một từ bằng tiếng của bạn.

‘Giả!’ anh ta nói.

Bạn nhìn chằm chằm vào anh ta, chết lặng người đi. Bạn cố gắng nói 
nhưng bạn không thể. Bạn bắt đầu phản ứng lại. Bạn nói với anh ta rằng 
‘Không thể như vậy. Chắc có nhầm lẫn! Làm ơn hãy nghe tôi!’

Nhưng người cảnh sát không nghe. Anh ta đã lấy điện đàm gọi cho ai đó.



Ngày hôm sau, bạn thấy mình đứng trước một thẩm phán. Ông ta hỏi bạn 
những câu hỏi thông qua người phiên dịch. Điều đầu tiên mà người thẩm 
phán hỏi là làm thế nào bạn đến được đây. Bạn kể về chiếc thuyền và bổ 
sung rằng bạn đã nghĩ đó là hợp pháp vì bạn có hộ chiếu. Vị thẩm phán 
lại hỏi bạn lấy hộ chiếu ở đâu. Khi bạn trả lời: ‘Devi,’ có vài tiếng cười trong 
phòng xử.
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Sau một số câu hỏi vị thẩm phán thông báo với bạn rằng bạn đã phạm tội 
xâm nhập vào đất nước này một cách bất hợp pháp bằng hộ chiếu giả. 
Bạn được thông báo rằng bạn phải đóng tiền phạt, nhưng khoản tiền đó 
nhiều hơn số tiền mà bạn có. Khi vị thẩm phán nghe thấy vậy, ông ta nói 
cái gì đó; nện chiếc búa và đứng dậy

Bạn không hiểu và bạn tìm người phiên dịch để nhờ giúp đỡ.

 ‘Hai tháng,’ cô ta nói.

Bạn vẫn chưa hiểu.

‘Đi tù hai tháng,’ cô ấy nói.



Bạn bị nhốt vào trong phòng giam với hai mươi phụ nữ khác. Đó là một 
chỗ chật hẹp và không thoải mái chút nào. Chỉ có một nhà vệ sinh ở trong 
góc nơi mà tất cả mọi người đều nhìn được. Bạn chỉ được phép ra khỏi 
phòng giam một giờ một ngày để ‘tập thể dục’ ở trong một chiếc sân nhỏ 
bằng xi-măng có dây thép gai bao quanh. Bạn phải ở trong chiếc hộp 
nóng bức này tất cả thời gian còn lại, nghe những người phụ nữ nói với 
nhau bằng thứ ngôn ngữ mà bạn không hiểu được.

Ban ngày thì trời nóng bức ngột ngạt nhưng đến đêm thì nhiệt độ hạ 
xuống và tất cả mọi người được phát một chiếc chăn, ráp ráp, hôi hám và 
ẩm ướt khiến bạn cảm thấy ngứa ngáy. 

Bạn nhanh chóng biết được ai thân thiện và ai là người bạn nên tránh xa. 
Một số người đã ở đó ba năm rồi. Một số thì dường như mất trí nhớ. Có lẽ 
đây cách mà họ làm để tồn tại được ở đây. Bạn cũng phân vân rằng liệu 
mình cũng phải giả vờ điên hay không.

Thức ăn thì quá khác biệt bạn không thể ăn nổi. Trong mấy ngày đầu bạn 
không ăn được gì và cảm thấy cơ thể trở nên yếu ớt. Thậm chí, một tiếng 
đồng hồ đi dạo trong chiếc sân xi-măng đó đối với bạn cũng là một sự nỗ 
lực lớn. Một người phụ nữ tốt bụng trong phòng giam nhận ra điều này 
và cô ấy động viên bạn cố gắng ăn một chút gì đó. Bạn bị nôn khi lần đầu 
tiên ăn món cháo loãng (bạn thậm chí không rõ đó là cái gì) – nhưng ngày 
ngày trôi qua, bạn cố gắng nén lại. 

Ngày qua ngày, bạn dành thời gian nghĩ về nhà, nghĩ xem Soriya đang làm 
gì. Bạn sẽ nói gì với mẹ. Tất cả khiến bạn cảm thấy một thế giới đang xa 
dần và bạn ngờ rằng bạn sẽ không bao giờ gặp lại họ nữa.

Bạn ở đó được một tháng thì bị ốm. Đó chắc hẳn là một loại sốt siêu vi 
trùng. Bạn run lẩy bẩy và hoàn hoàn suy kiệt. Có những ngày bạn không 
thể nhấc nổi chân của mình lên. Bạn nằm đắp chăn run lẩy bẩy, lúc tỉnh 
lúc thức. Đôi lúc bạn không còn phân biệt được giữa những cơn ác mộng 
và cuộc sống thật ở trong buồng giam. Bạn bắt đầu nghĩ việc mình sắp 
chết, và bạn tự nhủ rằng cuộc sống ngắn ngủi của mình sẽ kết thúc ở 
trong căn phòng này.
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Bạn nợ người phụ nữ tốt bụng trong phòng giam cuộc sống này.  Cô ấy 
giúp bạn ăn, uống khi bạn hoàn toàn không kiểm soát được mình nữa. 

Vào một ngày, một người phụ nữ xuất hiện trước cửa phòng giam và gọi 
tên của bạn. Bạn theo cô ấy vào một phòng phỏng vấn. Bạn thấy thật dễ 
chịu và ngạc nhiên khi cô ta bắt đầu nói bằng ngôn ngữ của bạn. Cô ấy 
nói rằng đã thông báo đại sứ quán của quốc gia bạn và họ cũng đang tìm 
kiếm cô, kể từ khi gia đình báo cáo với các nhà chức trách việc cô mất tích. 
Cô ấy cũng hỏi nhiều câu hỏi liên quan tới tình trạng của bạn. Khi cô ấy ghi 
chép lại các câu trả lời của bạn, cất giấy tờ vào cặp và chuẩn bị đi.

‘Chị có thể giúp em trở về nhà được không’ bạn hỏi.

‘Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức,’ cô ấy đảm bảo với bạn.

Trở lại phòng giam, bạn chỉ có thể hình dung gia đình của bạn chắc hẳn 
đã lo lắng. Bạn cầu khấn cho mình sẽ sớm được đoàn tụ với gia đình.

Một tuần sau, khi bạn đang ngồi trong phòng giam thì ai đó thúc khuỷu 
tay vào bạn. Bạn nhìn ra thì thấy người phụ nữ ở đại sứ quán lần nữa lại 
đứng trước cửa phòng giam, trong phút giây căng thẳng này bạn sợ rằng 
có tin xấu, nhưng cô ấy đã mỉm cười.

‘Hãy lấy đồ của em đi’ cô nói. ‘Em sẽ trở về nhà.’

Bạn rời phòng giam và quay đầu nhìn lại người phụ nữ tốt bụng đã giúp 
đỡ bạn rất nhiều. Bạn nói lời ‘cảm ơn’ và mặc dù bạn không nói bằng ngôn 
ngữ của cô ấy nhưng bạn chắc rằng cô ấy hiểu. Cô ấy gật đầu và mỉm cười.



Một chiếc xe của cảnh sát đưa bạn cùng với một số phụ nữ khác về khu 
vực biên giới. 

Tại cửa khẩu, tất cả được yêu cầu đợi ở trong một chiếc phòng nhỏ, thiếu 
không khí để phòng xuất nhập cảnh làm giấy tờ cho họ. Sau đó, từng 
người một được gọi tên và được phép qua biên giới.

Mặt khác, bạn được yêu cầu tự thu xếp việc trở về nhà. Thật may mắn, làng 
của bạn không xa biên giới lắm, nhưng vé sẽ buýt về nhà đã hoàn toàn 
tiêu hết những đồng tiền trong ví của bạn. 

Khi chiếc xe lăn bánh, bạn nhớ lại những sự thật đau buồn về tình cảnh 
của mình. Bạn đã xa nhà được gần bốn tháng và thậm chí bạn còn ít tiền 
hơn cả trước lúc bạn đi.



Bạn không có cơ hội gọi cho ai do vậy không có ai đón bạn ở bên xe trong 
làng cả. 

Đi bộ về nhà, bạn hy vọng và cầu nguyện rằng sẽ không gặp những 
người quen. Việc cuối cùng, giờ đây bạn cảm thấy là sẽ phải trả lời rất 
nhiều câu hỏi.

Bạn đã về tới nhà mình và dừng lại một lúc trước cổng. Ngôi nhà có vẻ im 
lặng và hoang vắng. Bạn biết rằng Sita có thể đang ở trường, nhưng bạn 
đã nghĩ mình sẽ thấy cha đang ngồi bên ngoài với những chiếc lưới đánh 
cá của mình. 

Sau đó, chỉ khi bạn bắt đầu bước vào lối đi nhỏ, cửa mở và mẹ của bạn 
bước ra với giỏ đồ giặt bên mình. Mẹ nhìn bạn và dừng lại. 

‘Xin chào,’ mẹ gọi. ‘Tôi có thể giúp gì?’

Bạn cố kìm những giọt nước mắt. Mẹ đã không nhận ra bạn. 

‘Mẹ’ bạn nói với giọng vỡ òa. ‘Là con đây.’

Mẹ nhìn lại một lần nữa. Sau đó mẹ òa khóc và làm rơi chiếc giỏ. Bạn chạy 
đến bên mẹ và ôm chặt mẹ một lúc lâu, những giọt nước mắt tuôn trào 
trên khuôn mặt của bạn. 

‘Mẹ nghĩ đã mất con rồi,’ mẹ nói.

Vào trong nhà, mẹ âu yếm xoa lên má và tóc bạn.

‘Điều gì đã xảy ra với con?’ mẹ hỏi.
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Chỉ khi nhìn vào gương bạn mới hiểu được tại sao mẹ lại không nhận 
ra bạn. Bạn đã không soi gương cả mấy tháng rồi và giờ bạn có thể khó 
nhận ra người đang nhìn lại bạn. Bạn sụt rất cân rất nhiều. Khuôn mặt bạn 
thì nhợt nhạt và hốc hác và tóc của bạn trước kia rất là đẹp giờ thì xơ xác. 

‘Cha con đâu hả mẹ?’ bạn hỏi.

Mẹ nhìn xuống và nói với bạn tin buồn. 

‘Ông ấy đi rồi,’ mẹ nói. ‘Cha mất tháng trước.’

‘Mất thế nào hả mẹ?’ bạn hỏi.

‘Ông ấy mang mấy cái lưới lên thuyền đi bắt cá, mẹ nghĩ vậy. Họ tìm thấy 
chiếc thuyền đang trôi nhưng không thấy ông ấy và những chiếc lưới.’ 

Khi Sita về nhà, cô bé không giấu nổi sốc.

‘Em biết’ nó nói. ‘Chị không phải nói gì cả.’

Cô bé lao vào vòng tay của bạn và nước mặt lại trào ra.

Lát sau, mẹ vào phòng thấy bạn đang nằm cùng với Sita. Mẹ cầm lấy điện 
thoại.

‘Mẹ sẽ gọi cho Soriya’ bà nói.

‘Không, xin mẹ đừng gọi’ bạn đáp lại. ‘Không phải bây giờ mẹ ạ. Con chỉ 
muốn ngủ.’

Sự thực là bạn không thể chịu dựng được ý nghĩ của Soriya khi thấy bạn 
trong bộ dạng như thế này.

Một lúc lâu sau, bạn bất ngờ tỉnh dậy, và cảm thấy có ai đó đang ngồi trên 
giường. Đầu tiên bạn nghĩ tới, đó là lão chồng ở nơi bạn đã làm. 

‘Không!’  bạn thở hổn hển, ‘Cút ngay!’

Sau đó bạn nhìn ra đó là Soriya. Bạn cảm thấy nhục nhã và bạn ghét cái 
cách mà cô ấy nhìn bạn. Bạn quay người lại.

‘Làm ơn, làm ơn để tớ ở một mình!’ bạn khóc.

Soriya bắt đầu nói một cái gì đó nhưng bạn đã cắt lời cô ấy. ‘Làm ơn!’  bạn 
nói một cách đầy ép buộc.

‘Được rồi,’ Cô ấy đáp lại. Giọng nói của cô ấy có vẻ sốc và buồn. Bạn nghe 
thấy tiếng cô ấy rời khỏi phòng. 

Bạn vùi mặt vào gối và khóc. Đó là điều chưa từng nghĩ, ngày mình trở về 
nhà lại như thế này. 

Sau đó bạn nghe thấy một tiếng động phía ngoài cửa. Bạn liếc nhìn lên 
thì thấy đó là Soriya. Cô ấy đang đứng đó và với bộ dạng bình thường và 
lắc lắc cái đầu.

‘Không’ cô ấy nói. ‘Mình xin lỗi cậu. Mình sẽ không đi. Mình đã đợi cậu bốn 
tháng rồi. Mình đã nghĩ rằng cậu đã chết.’
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Cô ấy bước tới và ngồi lên ghế.

‘Cậu không cần phải kể với mình. Cậu thậm chí không cần phải nhìn mình. 
Nhưng cậu biết gì? Mình đang ở đây. Mình không quan tâm việc cậu đã 
không nói chuyện với mình trong mấy tháng qua. Mình không quan tâm 
nếu như cậu không bao giờ kể cho mình về những thứ đã xảy ra. Mình 
không quan tâm. Nhưng mình đang ở đây, bởi vì đó là cái mà người bạn 
thân thiết nhất cần phải làm.’

Bạn vẫn vùi mặt trong chiếc gối, và giơ tay về phía cô ấy và cô ấy đã nắm 
lấy tay của bạn.



Căn phòng họp đầy ắp người. Bạn đang đứng ở phía sau và sự sợ hãi đang 
lớn dần lên. Trong sáu tháng qua, kể từ lúc trở về tới giờ bạn chưa bao giờ 
nhìn thấy nhiều người một lúc như vậy, không quan tâm đến tất cả những 
gì cùng có mặt trong căn phòng này! Bạn không thể tin rằng Soriya nói 
bạn làm việc này. 

Bây giờ mọi người đã ngồi xuống, Soriya bước tới chiếc míc phía trước. 

‘Một năm trước, người bạn thân thiết nhất trên đời của tôi đã làm một cái 
gì đó để cố gắng giúp đỡ gia đình. Họ đã có một thời gian dài vui vẻ và 
cô ấy đã quyết định phải giúp đỡ gia đình, dù phải làm bất cứ thứ gì. Cô 
ấy thật dũng cảm. Mọi việc không như cô ấy mong đợi. Cô ấy đã kết thúc 
chuyến đi của mình với những gì mà không ai đã từng trải qua. Và bây giờ, 
người bạn xinh xắn của tôi đã ở đây, cô ấy đã đồng ý (với sự thuyết phục 
từ tôi) làm một cái gì đó mà tôi nghĩ rằng phải rất dũng cảm. Cô ấy sẽ kể 
về những gì đã trải qua. Và cô ấy làm việc đó, với hy vọng rằng nó có thể 
giúp cho những người khác tránh khỏi những điều tương tự mà cô ấy đã 
trải qua. Xin mọi người hãy nồng nhiệt chào đón người bạn của tôi!’

Tất cả mọi người vỗ tay. Bạn hít thở thật sâu và bước lên phía trước.

 HẾT CHUYỆN 

Những bước đi đầu tiên

‘Nghĩ gì mà mông lung thế?’

Giọng nói của Soriya làm bạn chợt tỉnh cơn 
mơ. Cô ấy đi vào lối đằng sau cửa hàng Sữa 
& Mật ong nhưng bạn không để ý và thấy bạn 
đang nhìn chằm chằm vào hư không.

Bạn tiếp tục lau quầy. Ca làm việc của bạn đã kết thúc và Soriya tới thay 
ca cho bạn.

‘Cậu không sao chứ?’ Cô hỏi.

‘Mình không ổn lắm,’ bạn trả lời. ‘Đêm qua là đêm tệ nhất đối với mình.’

Bạn kể cho cô ấy tất cả về cuộc gặp gỡ đáng sợ giữa cha của cô và ông 
Snakey và làm thế nào mà cuối cùng bạn đã phải đưa ra hết số tiền mà 
bạn đã dành dụm.

‘Nghiêm túc mà nói thì mình không biết phải làm gì,’ bạn nói. ‘Mình suýt 
nữa đã gọi điện cho Devi sáng nay’.

‘Này cậu,’ Soriya nói. ‘Cậu đang kiếm tiền để giúp họ có phải không?’

‘Mình biết nhưng…mình cần kiếm nhiều hơn nữa. Đừng hiểu sai ý mình, 
mình thích làm việc ở đây, nhưng …’

Soriya gật đầu như thể cô biết bạn chuẩn bị nói gì. ‘Mình biết, chúng mình 
cũng không thể sớm trở thành triệu phú có phải không?’

Cả hai cười rúc rích vì câu nói này nhưng sau đó bạn nhìn cô bạn của mình 
một cách nghiêm túc hơn.
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‘Mình phải  làm gì đó. Mình không có sự lựa chọn.’

Bạn có thể thấy Soriya đang suy nghĩ về câu nói này khi cô đang đeo tạp 
dề. Cuối cùng, cô nhìn vào bạn và nói:

‘Vậy thì được thôi.’  ‘Cậu nói cậu phải làm gì đó. Vậy cậu có kế hoạch gì 
chưa?’

‘Tất nhiên rồi,’ bạn trả lời. ‘Kế hoạch của mình là kiếm ít tiền để có thể làm hộ 
chiếu và đi tìm việc. Nhưng mình lại vừa phải cho đi hết tiền của mình rồi!’

‘Được rồi,’ Soriya gật đầu. ‘Cậu sẽ kiếm lại được thôi mà. Đồng thời, có thể 
cậu cần hỏi han và tìm hiểu chính xác xem cậu cần làm gì. Ít nhất cậu sẽ 
biết cậu cần có bao nhiêu tiền, và những thứ khác mà cậu cần là gì.’

Nghe Soriya vẫn rất có lý như thường lệ, nhưng bạn vẫn chưa biết bắt đầu 
từ đâu.

‘Được rồi,’ bạn nói. ‘Cậu có ý gì không?’

Soriya mỉm cười. ‘Mình có thể có. Cậu nghĩ cậu đang nói chuyện với ai ở 
đây chứ?’

Bạn không thể không mỉm cười với cô ấy. Bạn thật may mắn làm sao khi 
có được người bạn như vậy.

‘Có thể việc đầu tiên cậu có thể làm là tìm kiếm trên Internet và xem bên 
ngoài có những công việc gì? Cậu có thể tới câu lạc bộ thanh niên vào Thứ 
Bảy nếu cậu muốn? Ở đó cậu có thể sử dụng máy tính.’

Bạn biết là rời nhà vào Thứ Bảy có thể khó nhưng bạn nói với cô ấy là bạn 
sẽ cố gắng hết sức để tới đó. 

Trước khi bạn đi, bạn ôm cô ấy thật chặt.

‘Làm ơn nhé cậu,’ cô ấy nói. ‘Đừng gọi điện cho Devi, được không?’

‘Được,’ bạn trả lời.



Khi bạn thức dậy vào sáng Thứ Bảy, mẹ bạn đã đi câu cá và cha của bạn 
vẫn đang ngủ do trận bia từ đêm hôm trước. Bạn nhắn tin cho Soriya và 
sắp xếp gặp cô ấy ở câu lạc bộ thanh niên.

Bạn cảm thấy hơi xấu hổ khi đi vào tòa nhà câu lạc bộ thanh niên. Trước 
đó, bạn chỉ mới tới đó đôi lần và hầu như không biết bất cứ ai ở đó. Soriya, 
mặt khác, là một trong những nhà lãnh đạo thanh niên trẻ nên cô ấy hầu 
như biết tất cả mọi người.

Bạn nhìn thấy Soriya ngay lập tức. Cô ấy đang ngồi với một cô gái khác mà 
bạn chưa từng gặp trước đây.

Bạn tới chỗ họ và Soriya giới thiệu bạn.

‘Đây là Chanlina,’ cô nói. ‘Chúng tôi đang trò chuyện rất thú vị. Tôi nghĩ rằng 
hai bạn có chuyện cần nói có phải không’.

‘Được rồi,’ bạn ngập ngừng nói. Bạn tự hỏi Soriya đã nói những gì với cô 
gái mà bạn không biết này.

‘Xin chào, rất vui được gặp bạn,’ Chanlina nói. Cô ấy tỏ vẻ rất thân thiện và 
thoải mái. Có lẽ cô ấy hơn 2 bạn khoảng 1 tuổi. ‘Nếu tôi đoán không lầm 
thì bạn đang tính tới việc di cư để tìm việc làm phải không?’

Bạn gật đầu. ‘Có vẻ tôi có thể phải làm như vậy.’

‘Tôi biết một chút về việc này vì em gái tôi đã có trải nghiệm khá tệ ngoài 
đó. Cô bé không biết mình đang làm gì. Vì vậy, tôi đã học được một vài điều 
về những gì không nên làm! Chắc chắn bạn đã chuẩn bị sẵn sàng rồi chứ.’

‘Đó là những gì mình nói với cô ấy!’ Soriya nói.

‘Này,’ bạn nói một cách chống chế. ‘Tôi đang cố thu xếp mọi thứ và làm 
điều an toàn cho bản thân!’

‘Thế thì tốt quá!’ Chanlina nói. ‘Ngay cả khi cậu biết cần phải cẩn thận với 
những mối nguy hiểm rình rập thì đã là khởi đầu tốt rồi, nhưng có thể vẫn 
còn một số thứ cậu vẫn chưa nghĩ tới thì sao?’

‘Ví dụ như điều gì?’ Soriya hỏi. ‘Cậu có thể nói cho bọn mình biết được 
không?’
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‘Ồ, đầu tiên, sẽ tốt hơn nếu cậu không đi một mình. Cậu có thể đi cùng ai 
đó không? Hoặc giả cậu có biết ai đó ở đó không? Có thể là ai đó mà cậu 
có thể gặp khi cậu tới nơi?’

‘Narin?’ Soriya mỉm cười nói.

Bạn nhìn Soriya với ánh mắt không đồng tình. Bạn thực sự hy vọng cô ấy 
sẽ không nói tiếp về Narin. 

‘Có một anh chàng,’ Soriya giải thích với Chanlina.

‘Soriya!’ bạn hét lên. Thật là xấu hổ!

Chanlina mỉm cười. ‘Đó có phải là anh chàng đáng tin cậy không?’ cô ấy hỏi.

‘Bọn mình vẫn chưa chắc lắm về điều đó!’ Soriya cười phá lên và nói.

Lúc này bạn chỉ có thể lắc đầu với cô bạn này mà thôi.

‘Được rồi, nào, sẽ rất tốt nếu cậu có số điện thoại của anh chàng này,’ 
Chanlina nói tiếp. ‘Phòng trường hợp có điều gì xấu xảy ra. Em gái tôi chỉ 
đi có một mình. Cô bé không biết một ai. Vì vậy, khi có việc xấu xảy ra, cô 
bé đã không biết tìm kiếm ai.’

‘Có chuyện xấu đã xảy ra hả cậu?’ Bạn hỏi.

‘Ồ, sai lầm lớn nhất mà em mình mắc phải là đã tin tưởng tất cả những 
gì công ty đó đã nói với cô bé về công việc. Em mình đã không kiểm tra 
thông tin về công ty này hoặc bất cứ thông tin gì liên quan. Nếu cậu 
thấy một lời mời làm việc thì cậu nên kiểm tra thông tin về công ty đó 
trên Internet. Sau đó, cậu cũng có thể cung cấp địa chỉ và số điện thoại 
của công ty này cho bạn bè và gia đình của mình. Em gái tôi lúc đó bắt 
đầu làm việc mà không ký bất cứ hợp đồng gì, vì vậy khi công việc hóa ra 
không giống những gì họ mô tả thì em mình cũng không thể làm bất cứ 
điều gì. Điều kiện làm việc thì thật kinh khủng và cô bé được trả lương ít 
hơn mức họ nói - vì cô bé không có hợp đồng. Và sau đó họ không cho 
em đi vì họ nói rằng họ đã trả cho môi giới rất nhiều tiền. Vì vậy, cuối cùng 
em tôi đã phải làm ở đó trong hai năm. Sự việc này thực sự rất tệ.’

‘Ôi Trời ơi,’ bạn thốt lên. Bạn bắt đầu nhận ra rằng mọi việc có thể xấu đi 
một cách dễ dàng. ‘Thế em gái cậu đã làm công việc gì?’

‘Em gái tôi làm gì đó trong một nhà máy, và cô bé đã làm việc với máy 
móc. Vì vậy, do phải làm việc quá nhiều giờ nên rất nguy hiểm do công 
nhân quá mệt mỏi. Rõ ràng là đã xảy ra rất nhiều tai nạn. Đó là lý do tại sao 
bạn cần phải ký trước hợp đồng.’

‘Lời khuyên này rất tuyệt,’ Soriya nói.

‘Đúng vậy, cảm ơn cậu rất nhiều,’ bạn tiếp lời.

‘Không có gì,’ Chanlina nói. ‘Nhân tiện, mình đã nghe thông tin là có các cơ 
quan thực sự làm việc trong lĩnh vực di cư. Họ có thể giúp bạn các công 
việc như hoàn thiện tất cả các thủ tục giấy tờ, thị thực làm việc, tìm kiếm 
việc làm, đàm phán hợp đồng và tất cả mọi thứ. Thu xếp nơi ăn chốn ở 
trước khi đi cũng là một ý tốt. Và rõ ràng là bạn cần phải có đủ tiền cho 
việc này và chi phí đi lại, bao gồm cả vé khứ hồi trở về nhà. Có dư một số 
tiền thực sự rất quan trọng’.
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‘Đó là việc chúng tôi hiện giờ đang làm,’ bạn nói. ‘Chúng tôi chỉ cần tìm 
cách để thu hút nhiều khách hơn tới cửa hàng của chúng tôi mỗi ngày. 
Sau đó chúng tôi sẽ ổn thôi!’

Sau khi Chanlina đã rời đi, bạn và Soriya bắt đầu tìm kiếm trên Internet 
để xem có những công việc gì. Có rất nhiều việc làm được quảng cáo 
trên trang web của một cơ quan tuyển dụng. Bạn vẫn nhớ lời khuyên của 
Chanlina và nhận thấy rằng có một số công ty tuyển dụng có trang web 
của công ty nhưng số khác thì lại không có trang web. Bạn có thể thấy 
việc tìm hiểu thông tin về công ty trước khi cam kết làm điều gì, việc đó 
thực sự có ý nghĩa. Bạn quyết tâm không rơi vào cái bẫy mà em gái của 
Chanlina đã mắc phải.

Khi Soriya lướt một cách chuyên nghiệp từ trang web này tới trang web 
khác thì bạn ghi lại tên của các công ty mà bạn thấy hứa hẹn. Mặc dù bạn 
vẫn chưa sẵn sàng đi nhưng cảm giác thật ổn khi ít nhất bạn cũng đã bắt 
đầu công tác chuẩn bị. Bạn nhớ tới một câu nói nổi tiếng của Lão Tử, và 
nhắc với Soriya.

‘Hành trình ngàn dặm bắt đầu từ một bước nhỏ đầu tiên.’

‘Đúng vậy,’ Soriya thốt lên, với vẻ mặt gắt gỏng, ‘bước nhỏ đầu tiên cách 
xa mình!’

Bạn chuẩn bị trả lời thì đột nhiên nghe thấy ai đó gọi to tên mình. Bạn 
quay lại và thấy Sita đang đứng cạnh cửa. Rõ ràng là có điều gì đó rất 
không ổn biểu hiện trên nét mặt của nó.

‘Lại đây nhanh lên!’ nó hét lên. ‘Cha - ở bờ sông!’



Ba người vội vã chạy ra bờ sông. Trên đường đi, Sita kể lại đứt quãng về 
việc cha bạn đã lên tàu đánh cá trên sông như thế nào vào gặp rắc rối ra 
làm sao.

Khi bạn tới bờ sông, bạn thấy mẹ đang lo lắng chờ đợi trên bờ.

‘Cha đâu rồi ạ?’ Bạn hỏi mẹ, vẫn còn thở chưa ra hơi vì chạy.

‘Ở kia!’ Mẹ bạn trả lời, chỉ vào 2 con thuyền ở phía xa. ‘Mẹ không thể tin 
được cha con đã làm như vậy. Ông chèo thuyền ra đó trong tình trạng 
như vậy và sau đó tung lưới. Nhưng ông không thể kéo lưới trở lại. Ơn trời! 
một số ngư dân khác đã nhìn thấy những gì đang xảy ra và đến giúp đỡ.’

Khi các con thuyền đến gần hơn, bạn thấy một chiếc thuyền có động 
cơ đang kéo một chiếc thuyền khác đằng sau. Bạn vô cùng đau lòng khi 
chứng kiến cảnh tượng cha mình suy sụp, kiệt sức và tuyệt vọng trên 
chiếc thuyền thứ hai.

Khi các con thuyền đã được neo đậu, bạn xuống mép nước để đỡ cha ra 
khỏi thuyền.

‘Cha có sao không?’ bạn hỏi.

‘Cha suýt chết con ạ,’ ông thều thào.
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Trong những tháng tiếp theo, bạn chỉ tập trung vào hai việc: việc kiếm 
tiền và chuẩn bị di cư.

Mục tiêu lớn đầu tiên mà bạn có thể thực hiện được là nhận được hộ 
chiếu. Cũng mất công sắp xếp và chờ đợi lâu nhưng rồi cũng đáng khi bạn 
có được tấm hộ chiếu trên tay. Bạn cảm thấy trưởng thành hơn, độc lập 
hơn, gần hơn một chút đến cái đích bạn phải tới.

Giờ đây bạn thường xuyên tới câu lạc bộ thanh niên. Bạn đã dành rất 
nhiều thời gian trên máy tính tìm kiếm việc làm trên trang web của các 
trung tâm tuyển dụng và đã thấy một số cơ hội công việc. Công việc mà 
bạn quyết định theo đuổi là công việc trong một nhà máy. Công việc này 
thì trông không thấy thú vị nhưng lại không đòi hỏi trình độ thực tế nên 
bạn đã quyết định điền vào các mẫu đơn. Không lâu sau đó, trung tâm 
tuyển dụng đã trả lời bạn rằng công việc có sẵn nhưng đầu tiên bạn sẽ 
cần phải có được giấy phép làm việc. Họ cung cấp một thư mời làm việc 
chính thức từ công ty để bạn có thể sử dụng để xin giấy phép làm việc.

Một việc khác bạn đã bắt đầu làm là tham gia một khóa học ngôn ngữ 
trực tuyến bạn cần có để sử dụng ở thành phố lớn. Việc học tiến triển 
chậm và bạn vẫn chưa tự tin nói thứ tiếng đó (Soriya đều bật cười mỗi khi 
cô nghe thấy bạn luyện nói), nhưng sau vài tháng, bạn khá ngạc nhiên bởi 
vốn từ vựng đã tăng lên rất nhiều.

Bạn cũng đã bắt đầu liên lạc khá nhiều với Narin. Anh ta có vẻ thật sự 
mừng rằng bạn vẫn đang suy nghĩ về việc sẽ đi làm và thậm chí ngỏ ý 
muốn gặp bạn khi bạn đến nơi.

Tiền bạc là vấn đề duy nhất đang làm chững lại mọi việc. Bạn đã phải đưa 
phần lớn số tiền kiếm được cho ông Snakey, cũng như chi trả để làm hộ 
chiếu, vì vậy khoản tiết kiệm tăng lên chậm đến phát bực. Thật là khó 
cưỡng với việc ra đi chỉ với số tiền ít ỏi bạn có (đặc biệt là Narin hay thúc 
giục bạn ‘đến ngay đi’), nhưng trong thâm tâm bạn, biết rằng bạn không 
nên đi đâu cho đến khi bạn có đủ số tiền để ít nhất có thể trang trải cho 
việc ăn ở trong tháng đầu tiên, vé khứ hồi và một chút tiền dự phòng cho 
những chi phí không lường trước được.



Phải mất gần tám tháng thì bạn mới kiếm được số tiền mong muốn. Đây 
là khoản tiền bạn quyết định sẽ cần tới để trang trải cho mọi chi phí ban 
đầu, bao gồm một chút tiền dư thêm. Việc bạn cố gắng xoay sở đạt được 
mục tiêu kiếm đủ số tiền này liên quan rất nhiều tới lòng tốt của bác 
Samrin của Soriya. Đột nhiên, bác Samrin cho bạn một khoản tiền thưởng 
vì bạn đã nỗ lực làm việc vất vả tại cửa hàng Sữa & Mật ong. Đó là một 
khoảnh khắc buồn vui lẫn lộn khi bác đưa tiền cho bạn, vì đạt được mục 
tiêu về tiền bạc đồng nghĩa với việc bạn sẽ đi sớm.

Bạn biết bạn sẽ phải báo tin này với hai bác Samrin và Chea. Tệ hơn là họ 
đã mời bạn (và Soriya) tới nhà họ ăn tối ngay hôm đó. Bạn quyết định đây 
là thời điểm để báo tin này với họ.



Sau đó cùng ngày, bạn nhận được tin nhắn  từ Narin



Narin: Em có đi không?!!

Narin: Anh nghe câu này quen quen!

Narin: Tuyệt!!!  
Vậy khi nào em tới??? 

Bạn: Có thể sớm hơn 
anh nghĩ đấy!

Bạn: Em nói nghiêm túc đấy – 
Em nghĩ đã tiết kiệm đủ tiền rồi 

Bạn: Em sẽ cho anh biết 
sớm thôi, em hứa!               
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Đêm đó bạn tới ăn tối ở nhà bác Samrin và Chea. Bạn sợ phải nói với họ về 
quyết định của mình. Họ đã rất tốt với bạn và bạn thực sự rất thích làm việc 
tại cửa hàng Sữa & Mật ong

Trước khi ăn tối tất cả mọi người đều ngồi trong phòng khách để bác gái 
Chea phục vụ trà. Bạn thấy Soriya đang ngồi với một nụ cười khá hào hứng, 
như thể cô ấy biết điều gì đó mà bạn không biết. Bạn không chắc chắn là 
điều gì nhưng bạn đã có một cảm giác kinh khủng rằng quyết định của bạn 
là sẽ làm hỏng tâm trạng của cô ấy. Bạn cũng không muốn mọi người bị mất 
hứng vào buổi tối hôm đó nhưng đồng thời bạn cũng quyết định rằng mình 
có nghĩa vụ phải trung thực.

Nhưng ngay khi bạn chuẩn bị mở miệng nói thì Soriya nhìn cô chú và nói, ‘Vậy 
thì cháu nói với bạn ý nhé?’

Bác trai Samrin và bác gái Chea gật đầu, và giờ bạn nhận thấy rằng trông họ 
cũng đang rất hào hứng về điều gì đó. Bạn quyết định để Soriya nói trước.  

‘Vậy thì, sự việc là như thế này,’ Soriya trình bày. Cô thực sự phấn khích khi nói. 
‘Cậu biết không, gần đây mình đã bàn bạc rất nhiều với cô chú về tương lai 
của cửa hàng Sữa & Mật ong, và mọi người có một tin khá thú vị muốn nói 
với cậu. Cậu có nhớ chúng ta từng nói rằng những gì chúng ta thực sự cần 
làm là tìm cách để thu hút được ngày càng nhiều khách hàng tới cửa hàng 
Sữa & Mật ong chứ? Tớ và cô chú đã có một ý tưởng để đạt được điều đó. Ý 
tưởng đó được gọi là Internet Café Sữa & Mật ong! Đó chính xác là những gì 
ngôi làng này cần. Cô chú mình đã đồng ý để giúp chúng ta với số tiền khởi 
nghiệp để đảm bảo cơ ngơi kinh doanh và mua thiết bị máy tính. Và ... mình 
muốn bạn trở thành đối tác kinh doanh của mình. Chỉ có một quy định duy 
nhất, đó là cả hai chúng ta phải học xong, cho nên ý tưởng này sẽ chỉ diễn ra 
vào năm sau.’

Bạn nhìn vào khuôn mặt của ba người không chớp mắt. Bọn họ đều nhìn bạn 
với nụ cười chờ đợi. Bạn hoàn toàn bị sốc. Bạn không biết nói gì.

 ‘Thế nào?’ Soriya hỏi. ‘Bạn nghĩ thế nào? Mình có cảm giác lạc quan rằng việc 
này sẽ thành công. Chúng ta có thể kiếm tiền đàng hoàng và bạn sẽ không 
phải đi nơi khác tìm việc nữa.’

Bạn gật đầu, không phản đối và gật đầu mạnh thêm, cho tới khi cuối cùng 
bạn cũng thốt ra được vài từ.

‘Mình cho rằng ý tưởng này thật tuyệt,’ bạn nói. ‘Chỉ có điều…, như cậu biết 
đấy, mình đã có một số kế hoạch khác, và…’

Bạn lập tức nhận thấy vẻ thất vọng trên khuôn mặt hai bác của Soriya.

‘Cháu cần suy nghĩ về điều này. Liệu cháu có thể trả lời sau 1, 2 ngày hay 
không ạ?’

Mọi người đều đồng ý và cho bạn thời gian suy nghĩ. 

Đọc tiếp trang 66, nếu 
bạn quyết định tiếp tục 
với kế hoạch tìm việc 
ở một thành phố lớn.

Đọc tiếp trang 86, nếu 
bạn quyết định ở lại 
và cùng hợp tác kinh 
doanh với Soriya.
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Thành phố lớn

Đó là quyết định khó khăn nhất từ 
trước tới nay của bạn. Bao nhiêu người 
có được cơ hội khởi nghiệp kinh doanh 
với người bạn thân nhất của mình chứ, 
đặc biệt khi người bạn đó là một người như 
Soriya? Cô là một trong những người chăm 
chỉ nhất, đáng tin cậy nhất mà bạn biết và sự yêu 
thích máy tính và công nghệ làm cho cô ấy trở thành người quản lý mảng 
kinh doanh về internet hoàn hảo. Còn lại, bạn sẽ đảm đương phần việc 
kinh doanh cửa hàng Sữa & Mật ong, điều mà bạn tự tin rằng mình có thể 
xử lý được. Trên thực tế, trong thâm tâm mình, bạn cũng biết rằng cả hai 
sẽ hợp thành một đội đáng gờm trong kinh doanh.

Nhưng phải đợi thêm một năm nữa, cho đến khi bạn đã hoàn tất việc 
học...? Đúng là lý tưởng ra thì bạn muốn hoàn tất việc học hành ở trường, 
nhưng áp lực gia đình thì ngày càng tăng làm cho bạn phải xem xét lại các 
ưu tiên cần thực hiện. Bạn cần kiếm một số tiền kha khá và bạn cần phải 
sớm kiếm được số tiền đó.

Và tiếp sau đó là sự phấn khích khi được gặp lại Narin, trung thực mà nói 
thì điều này cũng đang ảnh hưởng tới quyết định của bạn.

Khi bạn nói với Soriya rằng bạn đã quyết định đi thì cô ấy rõ ràng rất thất 
vọng, mặc dù cô ấy vẫn nói rằng đại loại cô vẫn mong muốn điều đó. Cô 
ấy nói với bạn rằng cô ấy sẽ không bao giờ từ bỏ giấc mơ là tự mở ra công 
việc kinh doanh với bạn và cô ấy bắt bạn phải hứa rằng sau một năm nữa, 
nếu mọi việc ở thành phố lớn không ổn thì bạn vẫn tiếp tục cân nhắc việc 
làm đối tác kinh doanh của cô ấy. Bạn cũng đã hứa với cô ấy như vậy.



Bây giờ việc duy nhất còn lại bạn cần phải làm là liên hệ với trung tâm 
tuyển dụng tại thành phố lớn và nói cho họ biết rằng bạn quan tâm đến 
một trong những công việc mà họ đang quảng cáo. Chanlina đã đề cập 
tới việc cần thông qua một cơ quan trung gian nhưng bạn cảm thấy bạn 
đang cố gắng tự sắp xếp mọi thứ cho mình. Khi bạn liên hệ với trung tâm 
tuyển dụng, họ cho bạn biết rằng vẫn còn công việc cho bạn và bạn cần 
thông báo cho công ty càng sớm càng tốt. Công việc trong nhà máy nghe 
không thú vị lắm nhưng mức lương có vẻ hợp lý và công ty cũng cung 
cấp chỗ ở cho người lao động.

Bạn không thể tin được rằng sau tất cả các kế hoạch và sự chuẩn bị, cuối 
cùng bạn cũng đã sẵn sàng để đi.

Sau khi bạn đã mua vé xe buýt, bạn gửi tin nhắn  cho Narin



Bạn: Em sắp tới rồi!

Bạn: Ngày mai. Chúng ta gặp nhau nhé?

Bạn: Không tin được cuối cùng việc này cũng xảy ra 

Bạn: 

Narin: Khi nào vậy?!

Narin: Được thôi!

Narin: Anh cũng vậy.                          
Thực ra anh tin là sẽ gặp lại em!
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Ngay ngày hôm sau, bạn ở trên một chiếc xe buýt, qua biên giới, thẳng 
tiến tới thành phố lớn, và cảm thấy như có hàng ngàn con bướm đang 
dập dờn trong bụng bạn!

Không ai có thể trách bạn vì cảm thấy lo lắng. Đây thực sự là sự khởi đầu 
cho một chương mới trong cuộc đời bạn - một đất nước mới, một thành 
phố mới, một công việc mới. Và tất nhiên sau đó là ý nghĩ về việc gặp lại 
Narin sau một thời gian dài. Đã gần một năm kể từ khi 2 bạn gặp nhau lần 
cuối. Trong khoảng thời gian này, hai bạn đã trao đổi rất nhiều tin nhắn 
cho nhau, nhưng điều đó không giống như việc gặp lại nhau thực sự. Nếu 
anh ấy không thích bạn thì sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn không thích anh 
ấy? Có quá nhiều điều có thể không thành. Bạn cố gắng và chuẩn bị cho 
mình tất cả mọi thứ, dù tốt hay xấu.

Giờ đây, khi chiếc xe buýt dừng lại ở bến xe thành phố, bạn tìm kiếm 
khuôn mặt của anh ấy trong đám đông. Bạn không nhìn thấy anh ấy đâu, 
nhưng có rất nhiều người đang chờ đợi.

Bạn xuống xe và đi quanh phía người tài xế đang dỡ túi xách xuống. Khi 
bạn xác nhận hành lý của mình, bạn vẫn còn một nửa hy vọng rằng Narin 
sẽ tiến tới phía sau bạn và làm bạn ngạc nhiên. Nhưng không. Bạn tiếp tục 
tìm kiếm nhưng bạn vẫn không thấy anh ấy đâu.

Giờ đây khi hầu hết mọi người đã đi hết và bạn đang đứng đó, cảm thấy 
mình giống như một người thừa, trông thất thần. Liệu Narin đã thay đổi 
rồi chăng? Phấn khích ban đầu của bạn nhanh chóng chuyển sang sự thất 
vọng và bạn bắt đầu cảm thấy rất cô đơn.

Bạn đi đến một ki-ốt nhỏ và mua một thẻ SIM địa phương. Bên ngoài các 
ki-ốt, khi bạn đang dò dẫm xung quanh, cố gắng lắp chiếc thẻ vào điện 
thoại thì bạn cảm thấy có tiếng vỗ nhẹ trên vai.

‘Hêy!’ một giọng nói cất lên sau lưng bạn.

Bạn giật mình và gần như rơi cả điện thoại. Khi bạn quay lại, bạn thấy Narin 
đứng đó với một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt anh ấy. Bạn cảm thấy 
thật nhẹ nhõm đến nỗi bạn suýt bật khóc - nhưng bạn quyết không để 
anh ấy thấy điều này.

 ‘Anh xin lỗi vì đến muộn nhé,’ anh ấy nói. ‘Anh không tìm thấy chỗ đỗ xe.’

‘Không sao,’ bạn trả lời, như thể bạn chưa từng lo lắng.

Có một khoảnh khắc khó xử khi cả hai đều do dự một cái ôm - nhưng 
không ai muốn chủ động nên việc đó đã không xảy ra.

Rất may, Narin phá tan khoảnh khắc này bằng cách xách túi cho bạn. ‘Sẵn 
sàng đi chưa nào?’

Khi ra bãi đậu xe, Narin dẫn bạn tới chỗ một chiếc xe khá cũ, hoen gỉ và 
chắc hẳn đã gần hết đát. Anh mỉm cười khi thấy phản ứng của bạn.

‘Hey, đó là chiếc xe hơi mà!’, anh cười.

Phải giật mạnh một chút mới mở được cửa xe nhưng cuối cùng thì bạn 
cũng mở được cửa xe và leo lên xe. Narin đặt túi của bạn ở phía sau và sau 
đó nhanh chóng nhảy vào chỗ ngồi của lái xe.

‘Chúng ta đi đâu đây?’ anh hỏi.
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Bạn đưa cho anh ấy địa chỉ nơi bạn sẽ ở mà trung tâm tuyển dụng đã gửi 
cho bạn. Đây là nơi ăn nghỉ mà công ty tổ chức cho người lao động của 
họ. Bạn được biết đêm nay sẽ ngủ lại đó và sau đó báo cáo với nhà máy 
vào buổi sáng.



Lái xe trong thành phố với Narin không phải là một trải nghiệm thú vị. Giao 
thông thì như ma làm. Chiếc xe thì phát ra một số tiếng động rất lạ, và bạn 
có ấn tượng rằng Narin chưa lái xe nhiều trong thành phố. Anh đang phải 
dồn hết tâm trí vào việc lái xe đến nỗi các bạn không thể nói chuyện nhiều. 
Thực ra, bạn dành phần lớn thời gian bám chặt vào xe và chỉ cho anh những 
xe cộ và người qua đường vì bạn lo anh không trông thấy.

Khi tới nơi, bạn cảm thấy hoàn toàn kiệt sức.



Nơi ở thật thiếu thốn tiện nghi. Bạn có căn phòng rất nhỏ của riêng mình, 
nó thực sự giống một gian nhỏ hơn là một căn phòng. Và dường như có 
hàng trăm các gian như vậy, có nghĩa là có rất nhiều cô gái và phụ nữ khác 
ở xung quanh và rất nhiều tiếng ồn. Nó không giống như những gì bạn 
hình dung như bạn quyết định ban đầu, nhưng thế cũng tạm ổn cho đến 
khi bạn có thể tìm thấy điều gì đó tốt hơn.

Đêm đầu tiên của bạn tại thành phố, Narin ngỏ ý dẫn bạn đi loanh quanh 
một chút. Bạn gần như đã từ chối lời mời vì đã quá mệt mỏi sau chuyến 
đi, nhưng bạn thấy anh nhiệt tình như thế nào khi muốn đưa bạn đi tham 
quan và anh hứa sẽ mang tới cho bạn một buổi tối thư giãn, vì vậy cuối 
cùng bạn cũng đồng ý.

Bạn rất vui vì đã nhận lời. Hóa ra đó là một buổi tối tuyệt vời. Anh đưa bạn 
đi dạo bên bờ một con sông nhìn ra cảnh quan tuyệt đẹp của thành phố. 
Đây là lần đầu tiên các bạn thực sự có thể nói chuyện và bạn cảm thấy 
mình bắt đầu thư giãn bên anh. Các bạn dừng lại ở chợ thực phẩm, ở đó 
nhộn nhịp người qua lại, bao quanh bởi các lò nướng thịt nóng bỏng và 
các mùi thơm khiến người ta ứa nước miếng. Narin gợi ý bạn thử một số 
món ăn mà bạn chưa bao giờ biết tới và món đó rất ngon. Cuối cùng, hai 

bạn ngồi rất lâu trên ghế băng - ăn uống, trò chuyện, lắng nghe những 
người hát rong và quan sát mọi người qua lại. Đó là một thế giới khác hẳn 
cuộc sống nơi làng quê của bạn và bạn đang cảm thấy rất hứng khởi và 
biết ơn vì có Narin bên cạnh. Nếu không có anh ấy thì trải nghiệm này của 
bạn cũng sẽ khác đi nhiều.

Cuối buổi tối, Narin đưa bạn trở lại nơi ở. Đứng bên ngoài tòa nhà, bạn 
cảm ơn anh ấy vì quãng thời gian tuyệt vời vừa xong.

‘Anh muốn sớm gặp lại em,’ anh nói, nắm lấy tay bạn. ‘Tối mai nhé?’

Đột nhiên, bạn cảm thấy bồn chồn và không biết phải làm gì. Bạn cũng 
muốn gặp lại anh sớm nhưng bạn sẽ bắt đầu công việc mới vào ngày hôm 
sau và bạn biết rằng công việc là ưu tiên của bạn.

‘Nhắn tin cho em nhé,’ bạn nói. ‘Có lẽ chúng ta có thể làm điều gì đó vào 
cuối tuần chăng?’

Anh gật đầu và siết chặt tay bạn, nhưng bạn cảm thấy anh hơi thất vọng.

Bạn chúc anh ngủ ngon và đi khuất vào trong tòa nhà.

Bên trong, bạn nhắm mắt lại và lắc đầu. Bạn đã có một thời gian tuyệt vời 
như vậy. Bạn hy vọng bạn vẫn chưa làm rối mọi thứ!



Ngày hôm sau bạn báo cáo với nhà máy. Theo bạn hiểu thì sẽ có một cuộc 
phỏng vấn trước khi bạn chính thức có được công việc, nhưng thực sự có 
rất nhiều cô gái đang đợi ở đó và bạn không thấy có cuộc phỏng vấn nào 
cả. Những câu hỏi duy nhất người ta hỏi bạn là tên và tuổi của bạn, sau 
đó người ta bảo bạn đợi trong một căn phòng với tất cả các cô gái khác.

Cuối cùng, một người quản đốc trông khá nghiêm khắc bước vào và yêu 
cầu mọi người chú ý. Ông ấy không nói ngôn ngữ của bạn, nhưng bạn 
ngạc nhiên vì mình hiểu rất nhiều điều ông ta nói.
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Ông ta nói rằng bạn sẽ bắt đầu làm việc trong nhà máy ngay lập tức bạn 
sẽ được cùng làm với những công nhân có kinh nghiệm để họ có thể 
hướng dẫn bạn những gì cần làm. Sau đó, ông ta đề cập đến số tiền bạn 
sẽ kiếm được, ít hơn số tiền đã quảng cáo. Khi có ai đó đề cập tới điểm 
này thì ông ta nạt nộ họ, nói rằng mọi người đều phải bắt đầu bằng thời 
gian thử việc và chỉ khi nào họ chứng tỏ mình có năng lực thì mức lương 
của họ mới được xét lại. Giờ giấc làm việc họ yêu cầu cũng dài hơn so với 
những gì trung tâm tuyển dụng nói để cho bạn tin.

Khi người quản đốc chuẩn bị rời khỏi, bạn nhận ra rằng ông ta không đề 
cập đến hợp đồng. Lời nói của Chanlina vang lên trong tai bạn: bạn phải 
đòi bằng được bản hợp đồng! Bạn giơ tay và hỏi người quản đốc xem liệu 
họ có đưa hợp đồng cho bạn ký hay không. Câu trả lời đột ngột của ông 
là công ty không sử dụng hợp đồng. Và, chỉ nói chừng đó thôi là ông ta 
rời khỏi phòng.

Bạn vẫn đang mải xử lý chút ít thông tin mới nhất mà bạn nhận được này 
thì mọi người đều bị lùa ra khỏi phòng và đưa vào nhà máy. Sàn nhà máy 
khổng lồ và cực kỳ ồn ào. Các máy móc to lớn được xếp thành hàng, mỗi 
hàng máy do một hoặc hai công nhân quản lý. Bạn được cấp một chiếc 
áo khoác (nhưng không có găng tay hay kính an toàn, điều này làm bạn 
rất ngạc nhiên) và sau đó bạn được đưa tới một trong những cái máy. Tại 
đây người ta chỉ định một người phụ nữ vận hành máy chỉ cho bạn những 
sợi dây thừng.

Bạn khó có thể nghe thấy người phụ nữ nói gì vì tiếng ồn máy móc, vì vậy 
những gì bạn có thể làm là xem cô ấy thao tác ra sao và làm theo.

Cái máy này làm ra phần lõi trong bằng nhựa của mũ bảo hiểm công 
trường xây dựng. Cứ khoảng mười giây thì một lõi nhựa lại bật ra khỏi máy. 
Mỗi cái lõi đều có một khiếm khuyết nhỏ trên đó mà bạn phải dùng con 
dao cắt bỏ. Sau đó, bạn đặt nó trên một cái cọc và đợi cái tiếp theo bật ra. 
Nhựa rất nóng làm cho bạn muốn được đeo găng tay nhưng dường như 
không ai trong nhà máy được đeo cả.

Bạn làm công việc này liên tục trong sáu giờ tiếp theo cho đến khi một 
tiếng còi rú lên báo hiệu giờ nghỉ trưa.

Trong thời gian ăn trưa, bạn thấy mình trong nhà ăn lớn của nhà máy, ngồi 
cạnh một người cũng tới từ quê bạn. Cô ấy không tỏ vẻ quan tâm tới việc 
giao tiếp với bạn nhưng bạn cố gắng và có được một số thông tin từ cô ấy. 
Bạn phát hiện ra rằng cô ấy đã làm việc ở đây trong sáu tháng và vẫn nhận 
lương ở mức ‘thử việc ban đầu’ như người giám thị đã nhắc tới. Bạn làm 
một phép tính nhanh trong đầu và tính ra bạn sẽ còn lại bao nhiêu tiền 
sau khi đã trừ đi chi phí ăn, ở và nhu yếu phẩm khác. Số tiền còn lại không 
nhiều. Tất nhiên, nó vẫn còn hơn số tiền bạn kiếm được ở cửa hàng Sữa & 
Mật ong  nhưng ý nghĩ về công việc tẻ nhạt, mệt óc, kéo dài ra trong nhiều 
tháng, thậm chí nhiều năm phía trước là điều bạn cần vắt óc mới hiểu ra.



Ngày hôm đó dường như không bao giờ kết thúc. Bạn đã làm việc gần 
mười hai tiếng rồi cuối cùng họ mới cho bạn biết là bạn có thể nghỉ. Bạn 
mệt lử trở về gian phòng tí hon kia. Bạn tắm, rửa trong phòng tắm chung, 
nấu ăn trong bếp chung và sau đó ngồi trên giường, bao quanh bởi các 
loại âm thanh hỗn loạn của radio, TV và giọng nói.

Bạn gửi cho Narin một tin nhắn nói rằng bạn đã vừa xong ngày làm việc 
đầu tiên và bạn không hề chắc chắn về việc làm này. Bạn giải thích về mức 
lương thấp hơn, số giờ làm việc dài và sự thực là bạn không có hợp đồng 
lao động, và hỏi ý kiến anh ấy xem bạn nên làm gì.

Bạn không nhận được tin nhắn trả lời. Có lẽ anh ấy đã đi ngủ? Bạn hy vọng 
anh ấy không buồn về buổi tối hôm trước đã kết thúc như thế nào.



Ngày hôm sau tại nhà máy, mọi việc lại lặp lại y như hôm trước ngoại trừ 
việc bây giờ tự bạn phải vận hành cái máy đó. Bạn được biết mình không 
được ngồi cho nên đến cuối ngày, chân bạn đau buốt. Thỉnh thoảng, viên 
quản đốc lại đi tới và bắt đầu la lối với bạn về điều gì đó. Bạn nghĩ rằng 
ông ta nói điều gì đó về việc giữ các cọc cho gọn gàng hơn mặc dù với 
bạn trông chúng đã quá gọn gàng rồi.

Vào giờ ăn trưa bạn gửi Narin một tin nhắn khác và nói với anh ấy rằng 
bạn đang nghiêm túc cân nhắc việc tìm kiếm một công việc khác. Nhưng 
bạn vẫn không nhận được tin nhắn trả lời. Có lẽ anh ấy đang làm việc và 
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để quên điện thoại ở nhà chăng? Bạn có thể cảm thấy sự lo lắng bắt đầu 
nhen nhóm. Vào lúc này bạn rất muốn nói chuyện với anh ấy.

Được nửa buổi chiều, viên quản đốc nhà máy lại bắt đầu la hét bạn không 
vì lý do rõ ràng nào cả. Bạn có thể thấy ông là một trong những người cảm 
thấy mình phải lạm quyền mà ra oai với những người xung quanh, có lẽ 
để cho người khác biết công việc ông ta đang làm. Bạn hay quan sát khi 
ông ta đi từ công nhân phụ trách máy này sang công nhân máy tiếp theo, 
vừa đi vừa quát nạt và đe dọa. Đó là lúc bạn quyết định sẽ cố gắng tìm 
một công việc khác.

Cuối ngày hôm đó, bạn nói với người quản đốc rằng bạn sẽ đi. Ông ta tỏ 
vẻ không quan tâm. Ông ta nói rằng còn rất nhiều người khác đang chờ 
đợi công việc của bạn. Khi bạn nhận tiền công thì người ta bảo rằng đã 
trừ đi tiền ở của bạn, và bạn phải dọn khỏi phòng ngay lập tức. Bạn rời 
nhà máy và điều duy nhất bạn cảm thấy là cảm giác tự do khi bước ra khỏi 
cánh cửa này.



Bạn nhận lại hành lý ở chỗ những gian phòng ồn ã. Thật là nhẹ người khi 
ra khỏi chỗ này. Bây giờ bạn phải tìm nơi để ở. Cuối cùng, bạn tìm được 
một khách sạn. Giá hơi đắt nhưng bạn đành phải thuê để ở 1 hoặc 2 đêm. 

Khi ngồi trong phòng khách sạn đêm đó, bạn cố gắng gọi điện cho Narin. 
Tiếng chuông điện thoại cứ đổ suốt. Bạn gửi tin nhắn cho anh ấy thông báo 
việc bạn đã làm và nhắn anh ấy liên lạc lại với bạn. Bạn kết thúc tin nhắn với 
một câu: ‘Em hy vọng đã không làm gì xúc phạm tới anh. Hãy gọi cho em nhé.’

Bạn cũng gửi tin nhắn cho Soriya, cô ấy cho biết ủng hộ quyết định của 
bạn 100% và rằng bạn xứng đáng được hưởng điều tốt đẹp hơn.

Nhưng Narin vẫn không trả lời. Bạn chìm sâu vào giấc ngủ với chiếc điện 
thoại bên cạnh.



Ngày hôm sau, bạn đáp chuyến xe buýt dài đến trung tâm tuyển dụng 
(chính là trung tâm mà đã thu xếp công việc tại nhà máy cho bạn) để xem 
họ có thể giúp bạn tìm một công việc khác hay không.

Sau một chút chờ đợi bạn thấy ngồi đối diện mình là một người phụ nữ 
trông rất bận rộn tên là Kamala. Bạn giải thích với bà ta về những vấn đề 
liên quan tới công việc vừa qua, đặc biệt là tiền công không như những 
gì quảng cáo, cũng như công ty đó từ chối ký kết hợp đồng. Bạn cũng nói 
rằng bạn đã phải làm việc theo ca kéo dài mười hai tiếng và không được 
cung cấp găng tay hoặc kính an toàn.

Kamala lắng nghe tất cả mọi điều bạn kể và ghi chép lại. Sau khi bạn đã 
nói xong, bà ta đặt bút xuống và ngả người vào ghế.

‘Được rồi,’ bà nói. ‘Hãy để tôi giải thích một vài điều với cháu. Điều đầu tiên 
cháu cần phải biết là việc thay đổi công việc khi cháu đang ở nơi đây trên 
đất nước này là điều không phải là đơn giản. Giấy phép làm việc của cháu 
đã được cấp trên cơ sở giấy mời làm công việc đó. Vì vậy, đơn giản là cháu 
không thể chuyển sang một công việc khác.’

Đây là một tin khủng khiếp. Bạn cảm thấy lòng trùng xuống. Bạn thậm chí 
đã không nghĩ tới tình huống về giấy phép làm việc. Đột nhiên, bạn đang 
phải đối mặt với viễn cảnh khủng khiếp của việc phải quay trở lại công 
việc tại nhà máy. Bạn cảm thấy như thể bạn sắp bật khóc.
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Kamala có thể thấy bạn buồn thế nào. Bà nhìn xuống phần ghi chép và 
sau đó bắt đầu tìm kiếm một cái gì đó trên máy tính của mình. Cuối cùng 
bà dường như đã tìm ra.

‘Được rồi, đây rồi,’ bà vừa đọc các thông tin trên màn hình vừa nói. ‘Đây có 
thể là câu trả lời.’

Bạn không biết bà ấy đang nói về điều gì nhưng bạn cảm thấy có thể có 
lựa chọn khác.

‘Một trong những lý do người lao động di cư được phép thay đổi công 
việc là nếu người sử dụng lao động của họ vi phạm pháp luật lao động. 
Làm việc mười hai giờ hoặc không có thiết bị an toàn - đó chắc chắn là 
vi phạm. Nhưng trước khi cháu vui mừng quá sớm thì cô cũng cần phải 
cảnh báo cháu rằng cháu phải hoàn thành rất nhiều thủ tục giấy tờ và lệ 
phí. Cháu có chắc đây là con đường cháu muốn đi hay không?’

Tại thời điểm đó bạn quá mừng rỡ theo đuổi bất cứ con đường nào miễn 
là không phải trở lại nhà máy đó.

‘Vâng, được ạ.’ bạn gật đầu.

‘Tất nhiên, ngay cả khi quy trình này hoàn tất, chúng tôi sẽ vẫn phải tìm 
một công việc khác cho cháu, việc này có thể mất thời gian.’

‘Cháu hiểu,’ cô nói. ‘Cảm ơn sự giúp đỡ của cô.’

Đúng là một quy trình dài. Trong một vài ngày, bạn phải bận rộn điền vào 
các mẫu đơn, đứng xếp hàng, trả tiền lệ phí và điền thêm nhiều mẫu đơn 
khác. Kamala giúp cô rất nhiều. Bà quét (scan) và sao chép (copy) văn bản 
cho bạn và cho bạn biết nơi nào để tới. Bà cũng dành rất nhiều thời gian 
tìm kiếm các công việc khác, nhưng vào cuối ngày thứ hai, bà vẫn chưa 
tìm thấy công việc nào phù hợp cả. Điều này rất đáng lo lắng vì bạn không 
thể hoàn thành hồ sơ xin việc cho tới khi bạn có lời mời làm việc khác.

Vào ngày thứ ba, khi bạn quay trở lại trung tâm tuyển dụng, bạn thấy 
Kamala ngồi đối diện với một người phụ nữ khác. Bà vẫy bạn lại gần và 
bảo bạn ngồi.

Kamala giới thiệu người phụ nữ đó tên là Prisana và giải thích rằng bà ấy 
là một trong những khách hàng tiềm năng của cô. Prisana làm việc cho 
một trong những nhà hàng lớn nhất trong thành phố và họ thường tới 

đây tìm kiếm nhân viên mới. Có vẻ họ đang nói chuyện về bạn và Prisana 
muốn hỏi bạn một vài câu.

Prisana bắt đầu đưa ra các câu hỏi bằng tiếng Anh. Rất may là bạn đã 
học tiếng Anh khá giỏi ở trường nên bạn hiểu hầu hết những gì bà ấy 
đang nói. Bạn cũng trả lời bằng tiếng Anh, nói với bà ấy rằng bạn có kinh 
nghiệm trong cung cấp dịch vụ và quản lý cửa hàng thực phẩm của mình 
ở quê nhà. Vào cuối cuộc phỏng vấn ngắn, Prisana xin số điện thoại của 
bạn và cho biết bà sẽ nói chuyện với người chủ.

Sau khi Prisana đi khỏi, Kamala giải thích rằng công việc tại nhà hàng này 
được đánh giá rất cao. Đó là một trong những nhà hàng nổi tiếng nhất 
trong thành phố, vì vậy vấn đề tiền, đặc biệt là tiền boa, có thể rất tốt. Tuy 
nhiên, bà cũng cảnh báo rằng người ta sẽ yêu cầu bạn làm việc rất vất vả 
và thời gian làm việc có thể dài. Tất nhiên, nhận được công việc ở đó cũng 
sẽ tạo điều kiện cho bạn hoàn thành hồ sơ xin giấy phép làm việc.

Bạn có linh cảm tốt về công việc này và cảm ơn Kamala đã nghĩ cho bạn. 
Giờ những gì bạn cần là đợi Prisana gọi điện. 



Prisana không gọi nhưng một người đàn ông tên là Aran gọi cho cô. Anh 
ta yêu cầu cô tới nhà hàng tối hôm đó để thử việc. Anh ta bảo bạn cần 
mặc chân váy đen, áo sơ mi trắng và giầy bệt, và bảo bạn đừng nên tới 
muộn. Bạn cảm ơn anh ta nhưng anh ta đã ngắt máy.

Đúng! Bạn biết mình phải tận dụng cơ hội quan trọng này. 

Bây giờ những gì bạn cần là chân váy đen, áo sơ mi trắng và giầy đi cho 
thoải mái! 



Tối hôm đó bạn tới nhà hàng trong bộ đồ mới mua. Nhà hàng đó gọi 
là Blue Elephant và chẳng bao lâu sau đó bạn biết rằng đó là một trong 
những nhà hàng lớn nhất và bận rộn nhất trong thành phố. Lý do là vì 
thức ăn ở đây rất ngon và sự phục vụ thì tuyệt vời. Tất cả những điều này 
đều do năng lực xuất sắc của đội ngũ nhân viên.
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Aran, người đã gọi điện cho bạn, hóa ra là người quản lý. Anh là người có 
phong cách ít nói nhưng cương quyết. Anh ta không quát nạt hay tức giận, 
nhưng khi anh đã chỉ đạo thì mọi người đều lắng nghe và thực hiện ngay 
lập tức. Anh làm việc chăm chỉ hơn bất cứ ai, anh luôn làm gương dẫn dắt 
nhân viên và bạn có cảm giác các nhân viên sẽ đi theo anh bất cứ nơi nào.

Khi bạn tới nơi, anh đã rất bận rộn chuẩn bị trước cho buổi tối hôm đó và 
có rất ít thời gian dành cho bạn. Anh nhìn qua bạn một lượt từ trên xuống 
dưới và sau đó quay trở lại công việc, đồng thời hỏi bạn.

‘Cô có sợ công việc vất vả không?’

‘Không, thưa ông.’

‘Đừng gọi tôi là “Ông”, hãy gọi tôi là “Aran”. Cô có biết cách làm việc theo 
nhóm không?’

‘Có, thưa ông … Ý tôi là … có, anh Aran.’

‘Cô có thể làm những gì được bảo một cách nhanh chóng và hiệu quả không?’

‘Có thưa anh Aran.’

‘Ồ, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu điều này vào tối nay phải không nhỉ?’

Sau đó anh gọi một phục vụ nữ khác lại.

‘Cô sẽ phối hợp làm việc với Nin tối nay nhé. Cô ấy là một trong những 
nhân viên tốt nhất của tôi. Cô sẽ làm mọi việc Nin bảo. Cô hiểu chứ?’

Bạn gật đầu.

‘Có câu hỏi gì nữa không?’

Bạn lắc đầu.

‘Tốt rồi. Hãy bắt đầu vào việc thôi.’

Khi bạn cùng với Nin bắt đầu công việc thì bạn cũng nhận ra rằng bạn 
thậm chí còn chưa biết công việc này được trả lương bao nhiêu.

Đó là một trong những buổi tối làm việc điên cuồng, đầy căng thẳng 
trong đời bạn. Từ sẩm tối cho đến quá nửa đêm bạn chạy giữa khu vực 
phục vụ nhà bếp và nhà hàng, nhận đơn đặt món, chuyển thức ăn, dọn 
dẹp bát đĩa. Bất cứ điều gì Nin bảo bạn làm thì bạn cũng làm ngay lập tức. 
Bạn mắc vài lỗi và được Nin chỉnh lại ngay lập tức. Bạn cũng có thể cảm 
thấy Aran đang quan sát bạn. Anh dường như di chuyển mọi nơi, chỉ việc 
cho nhân viên làm, kiểm tra về khách hàng, giữ cho toàn bộ nhà hàng 
chuyển động như một cỗ máy khổng lồ được tra dầu đầy đủ.

Đến cuối buổi tối, bạn cảm thấy kiệt sức đến nỗi khó có thể cử động. Chỉ 
đến lúc này bạn mới nhận ra bàn chân đau đến mức nào. Đêm đã trôi 
qua thật nhanh và bạn yêu thích công việc này. Bạn đã được trả công, 
bao gồm một phần được hưởng từ tất cả các số tiền boa gộp lại và sau 
đó chia cho tất cả các nhân viên. Đó là một khoản tiền kha khá cho bảy 
giờ làm việc.

Trước khi bạn rời đi, bạn nghe thấy Aran hỏi Nin về hiệu quả làm việc của 
bạn ra sao. Cô gật đầu và Aran có vẻ hài lòng. Anh quay sang phía bạn.

‘Ngày mai cô tới làm việc được chứ?’

‘Vâng thưa ông!’

‘Aran chứ!’

‘Vâng anh Aran!’

Bạn về với Nin và một số nữ tiếp viên khác. Nin hỏi bạn đang ở đâu và bạn 
cho cô ấy biết tên khách sạn bạn đang ở và nói thêm rằng bạn không có 
kế hoạch ở đó lâu vì bạn không đủ khả năng. Điều này làm nổi lên một 
cuộc thảo luận sôi nổi giữa các tiếp viên khác về một nhân viên khác có 
thể đang tìm một người ở chung phòng. Nin bảo sẽ cho bạn biết thông 
tin vào ngày mai.

Trước khi chúc ngủ ngon, bạn cảm ơn cô ấy vì đã giúp bạn rất nhiều vào 
tối hôm đó.

‘Không có gì đâu mà,’ cô trả lời. ‘Đừng làm mình thất vọng nhé.’

‘Mình sẽ không làm cậu thất vọng đâu!’ bạn nói, và bạn thật lòng muốn vậy.
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Đêm thứ 2 của bạn tại Blue Elephant thậm chí còn bận rộn hơn đêm đầu 
tiên. Giờ là cuối tuần, mọi thứ thật bận rộn. Đêm nay có nhiều nhân viên 
làm việc hơn và người ta bảo với bạn rằng tốc độ phục vụ thậm chí còn 
phải nhanh hơn đêm trước.

Giữa buổi tối, bạn đang trở lại khu bếp thì điện thoại rung lên trong túi tạp 
dề. Bạn liếc vội màn hình. Narin đang gọi. Bạn chần chừ một lát rồi trả lời 
điện thoại. ‘Chào anh. Giờ em không thể nói chuyện’.

‘Em đang ở đâu đấy?’

‘Em đang ở đâu à? Thế anh đang ở đâu?’

‘Anh thực sự xin lỗi nhưng anh có thể giải thích. Chỉ cần nói cho anh biết 
anh phải tìm em ở đâu.’

Khi bạn ngước lên, bạn thấy Nin đang nhìn mình chằm chằm. Cô lắc đầu 
và tỏ dấu hiệu rằng bạn nên tắt máy ngay lập tức.

‘Em phải đi rồi’, bạn nói. “Ở chỗ Blue Elephant.’

Nin đưa cho bạn khay đồ ăn. ‘Nếu Aran mà nhìn thấy thì cậu xong rồi. Hiểu 
không?’

‘Ừ, mình xin lỗi’, bạn nói rồi đi khuất về phía sau nhà hàng.



Đêm đó, bạn rời nhà hàng lúc hơn 2 giờ sáng. Bạn cùng Nin và vài cô gái 
khác bước ra ngoài và người đầu tiên bạn nhìn thấy bên ngoài là Narin. 
Khi mấy cô gái nhìn thấy anh ấy đang chờ bạn, họ cười khúc khích và thì 
thầm bàn tán.

Lúc đó, bạn không biết là mình có muốn nói chuyện với anh ấy nữa hay 
không nữa.

‘Anh đã ở đâu đấy?’, bạn hỏi. Giọng bạn lộ rõ vẻ giận dữ. ‘Em đã gọi điện 
cho anh. Em cũng đã nhắn tin.’’

‘Anh biết. Thôi nào, anh xin lỗi. Để anh giải thích!.’

Bạn tiếp tục bước đi và anh ấy có thể nhận thấy bạn đang thất vọng thế 
nào. Cuối cùng, anh ấy bước lên trước mặt bạn để bạn buộc phải dừng lại. 
‘Làm ơn đi’, anh nài nỉ. ‘Nghe anh nói đã nào.’

Bạn dừng lại và chờ đợi sự giải thích.

‘Rồi, đầu tiên là thế này’, anh nói. ‘Em biết là cái ô tô mà anh đã đón em, đó 
không phải xe của anh.’

‘À ra thế, nhẹ cả người’, bạn đáp.

Anh mỉm cười nhưng nụ cười nhanh chóng tắt lịm khi thấy bạn không cười.

‘Anh mượn xe của bạn. Anh không biết nhưng chắc anh nghĩ rằng có thể 
gây ấn tượng với em hoặc đại loại như thế. Nhưng dù sao… đêm đó anh 
đã bỏ quên điện thoại trong xe và bạn anh, tức người đã cho anh mượn 
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xe, phải ra ngoài thành phố có việc nên hôm nay anh mới lấy lại được 
chiếc điện thoại’.

Bạn nhìn anh ấy chằm chằm. ‘Anh nghĩ là em tin chuyện này à?’, bạn hỏi.

‘Thật mà. Anh xin thề. Và anh không thể gọi điện được cho em là vì anh 
không nhớ số điện thoại của em. Thế nên anh đã tới căn phòng nơi em 
đang ở nhưng em đã đi rồi. Sau đó anh đến nhà máy và họ bảo em không 
còn ở đó. Anh không thể làm gì khác cho đến khi lấy lại được điện thoại’.

‘Anh đã đến tìm em à?’, bạn hỏi.

‘Ừ’, anh gật đầu. ‘Anh đã đến tìm em’.

‘Nghe cũng hay đấy’, bạn nói. Và lần đầu tiên chiều hôm đó bạn đã nở một 
nụ cười với anh.

‘Thế giờ em làm việc ở Blue Elephant à?’

‘Ừ’.

‘Chỗ đấy hay đấy’.

‘Cũng khá hay’, bạn đồng tình.

Hai người nhìn nhau một lúc và rồi anh nắm tay bạn. ‘Này em, lúc nào để 
anh lại dẫn em đi chơi nữa nhé?’

‘Có thể’, bạn mỉm cười nói. ‘Không biết khi nào em sẽ được nghỉ nữa’.

‘Anh sẽ chờ đến khi em được nghỉ’, anh nói. ‘Chúng ta có thể phải đi xe 
buýt. Không sao chứ?’

Bạn cười và gật đầu. ‘Em quen đi xe buýt mà’.



Sáu tháng sau. Bạn gọi điện cho mẹ.

‘Cha mẹ nhận được tiền chưa ạ?’

‘Cha mẹ nhận được rồi. Cám ơn con. Số tiền rất có ích. Thật đấy’.

‘Thế thì tốt rồi. Con sẽ cố và tháng sau sẽ gửi nhiều hơn. Cha thế nào 
hả mẹ?’

‘Giờ tốt hơn rồi vì ông ta không đến nữa. Cái ông đấy con nói tên là gì nhỉ?’

‘Ông Snakey’, bạn nói và cười phá lên.

‘Ờ, ông Snakey không đến nữa. Tốt quá’.

‘Chúng con sẽ về thăm mẹ cuối năm nay mẹ nhé’.

‘Chúng con à?’

‘Vâng’, bạn cười to. ‘Con nói là chúng con đó’.

‘Con không đùa chứ?’

‘Con không biết mẹ ạ. Chúng con sẽ xem. Thôi giờ con phải đi làm rồi. Cho 
con hỏi thăm Sita và cha nhé. Yêu mẹ nhiều. Con chào mẹ’.



Bạn làm việc trong thành phố hơn một năm thì nhận được một lá thư. Khi 
bóc phong bì, bạn mỉm cười khi nhìn thấy một chiếc thiếp mời rất đẹp.

 
 

 
 
 
 
 

Mặt sau bưu thiếp là nét chữ của Soriya: Vẫn để trống mục tên đối tác. Ha 
ha. Điền vào nhé!!  
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Trân trọng mời bạn 

tới dự lễ khai trương

Quán cà phê Internet 

Sữa & Mật ong



‘Đường nào đây?’, Narin vừa hỏi vừa nhìn ra ngoài cửa kính. Làng vẫn chưa 
có nhiều đèn đường nên mọi con đường đều nhang nhác giống nhau 
trong đêm tối.

‘Kia. Đường đó’, bạn vừa nói vì chỉ về phía con đường. Anh không biết là 
mình muộn thế nào rồi đâu’.

Narin nhấn phanh, lùi xe và đi vào con đường đó.

‘Kia rồi’, bạn nói to. ‘Anh đỗ xe chỗ nào đó dọc đây này’.

Bạn nhìn thấy phía trước là tấm biển đèn nê-ông sáng choang: QuÁN CÀ 
PHê INTERNET SữA & MậT ONG. Narin đỗ xe và cả hai bước xuống.

Quán đông đến mức người ta đứng tràn cả ra phố. Bạn cẩn thận lách qua 
đám đông cho đến khi vào được quán. Bạn đến vừa kịp lúc xem ông chủ 
tịch xã cắt ruy băng và tuyên bố khai trương. Mọi người vỗ tay và chúc 
mừng. Bạn thấy Soriya đứng cạnh ông chủ tịch xã với mẻ mặt ánh lên 
niềm tự hào. Khi cô nhìn thấy bạn, cô kêu lên và vội chạy ra.

‘Mình xin lỗi’, bạn nói. ‘Mình đến muộn. Chúc mừng nhé. Thật tuyệt vời’.

‘Cám ơn cậu. Tốn nhiều công sức lắm đấy. Cậu lỡ phần phát biểu của mình 
rồi. Mình có cảm ơn cậu đấy’.

‘Vì điều gì?’

‘Vì đã ở đó với mình ngay từ đầu. Những ngày còn ở chợ đó, nhớ không?’

‘Và kiếm được chừng ấy tiền’, bạn vừa nói vừa cười to.

‘Và xem giờ bạn đang ở đâu’, cô ấy nói. ‘Trợ lý giám đốc à? Mình tự hào về 
cậu quá cơ’.

‘Không nhờ cậu thì không được thế đâu’.

‘Nào, vớ vẩn’.

‘Mình nói thật đấy. Không có cậu thì mình rất dễ có những lựa chọn rất tệ’.

‘À, xem ra cậu đã có một sự lựa chọn khá tốt ở đó rồi’, Soriya nói. Cô có ý 
nhắc tới Narin đang nói chuyện với một người gần đó. ‘Cậu tự mình chọn 
đấy à? Mọi thứ thế nào?’

‘Không phàn nàn được’, bạn cười. ‘Cậu thì sao rồi?’

‘Đến nay vẫn ổn’, Soriya trả lời.

Cô nhắc tới một anh chàng đẹp trai đang đứng gần. Nhạc vừa nổi lên và 
bữa tiệc bắt đầu sôi động.

‘Này, nếu chúng mình cùng nhảy thì cậu nghĩ sao?’ Soriya hỏi.

Bạn nhìn về phía Narin. ‘Mình sẽ cố hết sức. Anh ấy không phải lúc nào cũng…’

‘Không’, Soriya hét to để át tiếng nhạc. ‘Mình nói là chúng mình nhảy 
cơ mà’.

Bạn mỉm cười và cầm tay cô bạn tiến ra sàn nhảy. Mọi chuyện cứ ngỡ như 
mới hôm qua vậy.

 HẾT CHUYỆN 
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Sẵn sàng chiến đấu 

Sáng sớm hôm sau, bạn xuống trang 
trại của hai bác Samrin và Chea. Bạn 
biết rằng Soriya sẽ ở đó để giúp vắt sữa 
và bạn muốn tới lúc họ cùng ở đó.

Bạn tìm thấy mọi người ở trong kho men. Họ 
vừa vắt sữa xong và đang ngồi quanh ghế uống 
trà. Già Vithu, người nuôi ong cũng ở đó. Hình như bác vừa đi giao mấy 
hũ mật ong to.

‘Cháu vừa quyết định xong’, bạn thông báo. ‘Cháu sẽ ở lại’.

Soriya nhảy lên và ôm chầm lấy bạn.

‘Cậu sẽ không hối tiếc đâu’, cô nói. ‘Chúng ta sẽ làm ăn phát đạt’.

Bạn cũng có thể thấy hai bác Samrin và Chea hài lòng thế nào khi nghe 
quyết định của bạn. Còn già Vithu thì hỏi bác Samrin xem có chuyện gì. 
Bác trai Samrin phải nói rõ to thì bác ấy mới nghe được.

Bạn ngồi xuống cùng mọi người và đỡ lấy tách trà từ bác gái Chea.

‘Giờ cháu phải nghĩ xem làm thế nào qua được một năm học nữa’.

‘Học hành đến nơi đến chốn rất quan trọng’, bác gái Chea nói. ‘Sau này 
cháu có nhiều lựa chọn nếu có học thức.’

‘Bác nói đúng ạ’, bạn gật đầu đồng ý. ‘Cháu chỉ lo cho gia đình thôi. Cố 
gắng trả cho xong nợ. Dù sao thì cháu chắc nhà cháu sẽ tìm ra cách’.

Già Vithu lại nhờ bác Samrin nói lại xem mọi người đang nói chuyện gì.



Năm học cuối cùng của bạn bắt đầu và đúng như đã lường trước, khó 
khăn bắt đầu chồng chất. Bạn biết bạn sẽ phải học rất tập trung trong 
năm nay nhưng thường khó mà tập trung làm mọi thứ cùng lúc được.

Bạn vẫn phải đi làm ca ngày ở cửa hàng Sữa & Mật ong. Soriya thậm chí 
còn giao thêm giờ cho bạn làm để bạn kiếm được nhiều tiền hơn. Công 
việc cứ túc tắc như thế và bạn dành mọi số tiền kiếm được để đưa cho mẹ 
trả nợ. Nhưng dù có thêm khoản tiền bạn gửi mẹ, khoản tiền trả nợ hàng 
tháng vẫn không đủ để làm ông Snakey hài lòng. Một lần, ông ta gợi ý mẹ 
bạn bán nhà. Chỉ cần nghĩ đến việc này đã khiến mẹ bạn rất chán nản. Tất 
nhiên, mẹ không bao giờ nhắc đến việc đó với cha bạn. Bạn không muốn 
hình dung đến phản ứng của cha, đặc biệt là khi ngôi nhà này là của dòng 
họ từ nhiều đời nay.

Hầu như đêm nào bạn cũng cố tình về càng muộn càng tốt để cha bạn 
ngủ trước. Bạn thấy mình gần như không thể làm bài tập về nhà khi cha 
vẫn còn thức. Mỗi khi Soriya làm ca muộn ở chợ, bạn thường tranh thủ 
làm bài tập về nhà đằng sau quầy tại cửa hàng Sữa & Mật ong. Dù có bị 
sao nhãng vì tiếng ồn ào ở chợ bạn thấy đó vẫn còn tốt hơn là tiếng oang 
oang, giận dữ của cha. 

Và rồi mọi chuyện thay đổi khi bạn ít ngờ nhất.



Vào một ngày mùa đông giữa năm học, bạn và Soriya đang đứng bên 
ngoài lớp học thì một người bạn học cùng lớp tên là Kiri tới nói chuyện.

‘Mình không biết là cha cậu lại đi đánh cá đâu đấy’, cậu bạn nói với bạn.

Lúc đầu bạn không hiểu cậu bạn nói gì.
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‘Cha mình á?’

Kiri thấy bạn bối rối.

‘Mình nhìn thấy cha cậu lúc sáng sớm ở sông đang chuẩn bị thuyền’.

‘Cha mình á? Ở sông á?’ Những suy nghĩ bắt đầu reo ầm ĩ trong đầu bạn.

Kiri gật đầu. ‘Mình để ý là vì mình thấy lạ khi ông đã chất vài tảng đá lên 
thuyền’.

‘Đá à?’

Bỗng dưng bạn cảm thấy vô cùng bất an. Bạn quẳng túi xuống và chạy.

Khi bạn tới sông thì không thấy cha đâu cả. Ngoài sông, bạn nhìn thấy 
vài con thuyền nhưng khó có thể nhìn thấy ai trên thuyền. Bạn lao tới hỏi 
một ngư dân.

‘Bác ơi giúp cháu với. Cha cháu đang ở ngoài kia. Cha cháu đang gặp nguy 
hiểm. Cháu nghĩ là cha cháu ở trên một cái thuyền ngoài kia’.

Bác ngư dân nhìn thấy vẻ hoảng hốt trên mặt bạn và đồng ý chở bạn ra 
sông. Soriya đã chạy đến kịp và cả hai nhảy lên thuyền. Bác ngư dân đẩy 
thuyền ra xa bờ, nhảy lên và nổ máy.

Bạn thét to trên sông. Động cơ đang chạy hết tốc độ.

Khi bạn tới gần chiếc thuyền đầu tiên, chủ thuyền đang chăm chú nhìn 
lưới chợt ngước mắt lên. Không phải cha bạn. Bạn đảo mắt tìm. Có một cái 
thuyền nữa ở phía trước và con thuyền chở bạn đang hướng tới.

Càng nhìn gần cái thuyền thứ hai này bạn càng tuyệt vọng. Bạn không 
thấy ai trên thuyền. Họ đang nằm chăng? Bạn nghển cổ và che mắt vì 
chói.

Khi bạn dừng lại cạnh chiếc thuyền, bạn òa khóc. Điều bạn lo sợ nhất đã 
xảy ra. Chiếc thuyền trống không. Ngay cả lưới cũng không còn.



‘Đúng vậy, cha tôi bị ốm. Nhưng đó không phải là lý do chính để ông tự tử. 
Lý do chính là vì ông rất đau lòng khi không thể chăm sóc gia đình. Ông 
có thể thấy gia đình đang trải qua chuyện gì nhưng ông cảm thấy bất lực. 
Đối với một người chồng, một người cha, đây là cảm giác tồi tệ nhất’.

Bạn ngước mắt lên khỏi tờ giấy mà mình đang đọc to. Hội trường kín 
người. Chắc hẳn cả làng phải có mặt ở đây. Thậm chí có người còn đứng 
ở phía sau. Ở hàng trước, mẹ bạn đang quệt nước mắt và an ủi Sita. Cạnh 
đó là bác Samrin, bác Chea và Soriya. Bạn thấy cả già Vithu cũng ở đó và 
đang ngồi phía sau. 

‘Chúng tôi không biết tương lai nào ở phía trước’, bạn nói tiếp. ‘Nhưng 
có một điều tôi biết chắc. Cái chết của cha tôi sẽ không vô ích. Tôi chắc 
rằng sẽ có điều gì đó tích cực sau bi kịch này. Tôi chưa biết đó là điều gì 
nhưng có lẽ sẽ có cách để ngăn chặn người khác phải trải qua những gì 
mà chúng tôi đang trải qua. Chúng tôi hi vọng như vậy. Cảm ơn mọi người 
đã tới. Cha tôi sẽ rất cảm kích’.

Bên ngoài hội trường, nhiều người tới chia buồn. Có một bác tên là Akara 
ở trong làng mà bạn biết mang máng cũng tới. Bác nắm tay bạn và nói 
nhỏ.

‘Cám ơn cháu’, bác nói. ‘Những gì cháu nói rất có ý nghĩa với gia đình bác. 
Chúng ta chung hoàn cảnh và chúng ta cũng cầu rằng có thể làm được 
điều gì đó’.

Bạn muốn hỏi han nhiều hơn nhưng còn những người khác đang chờ để 
chào bạn và bạn nhận thấy bác Akara không thoải mái khi nói chuyện ở 
giữa đám đông. Bác nắm chặt tay bạn lần nữa và rời đi.

Già Vithu cũng đến bên bạn. Già nắm cả hai tay bạn trong đôi bàn tay 
nhăn nheo và lầm bầm mấy lời chia buồn. Bạn biết già có điều gì muốn 
nói nhưng vì lý do gì đó lại ngần ngừ. Sau cùng già nhìn bạn bằng đôi mắt 
trìu mến và nói ‘Hãy đến và gặp già nhé’.

Bạn gật đầu và nói sẽ đến.
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Hôm sau bạn đến chỗ già Vithu. Như thường lệ, ông đang quanh quẩn 
bên mấy tổ ong. Ông luôn ở nhà và chăm sóc ong.

‘Cháu muốn gặp mấy con ong của già không?’ già hỏi.

‘Có ạ’, bạn nói hơi ngập ngừng. Đây không phải là điều bạn định làm.

‘Không lo, già sẽ có đồ bảo hộ cho cháu’, già nói và cười móm mém.

Một lúc sau, bạn đã mặc xong đồ bảo hộ và đi giữa các tổ ong. Già Vithu 
chỉ cho bạn cách gỡ sáp ong từ tổ và lấy mật. Bạn có thể thấy ông yêu lũ 
ong biết chừng nào và bạn lắng nghe già giải thích tỉ mỉ đâu là ong thợ, 
đâu là ong mật, chúng phối hợp với nhau thế nào trong tổ.

‘Con người nghĩ mình rất quan trọng’, già nói. ‘Nhưng con người sẽ không 
thể tồn tại mà không có những sinh vật bé nhỏ này. Không có ong thụ 
phấn thì không cây nào phát triển được’.

Khi gom mật xong, già Vithu đưa bạn vào ‘ngôi nhà mật’ để làm nốt công 
đoạn chiết mật. Cuối buổi chiều, đã có 10 hũ mật to để mang ra chợ bán.

‘Cái này cho nhà cháu’, già nói. ‘Nếu cháu đến vào thứ 4 hàng tuần, chúng 
ta có thể làm như hôm nay’.

‘Già Vithu à,’ bạn nói. ‘Cháu không thể nhận được’.

Nhưng già Vithu kiên quyết nói: ‘Đừng lo, cháu sẽ phải làm việc để trả tiền 
chứ. Xương khớp già lão hóa rồi. Già cần người phụ giúp ở đây’.

Bạn cảm ơn già và hẹn sẽ gặp già vào tuần tới.

Rồi khi bạn chuẩn bị về, già gọi với theo và nói: ‘Hãy nhớ bài học mà lũ ong 
dạy cháu hôm nay nhé. Sức mạnh tập thể. Cùng nhau làm việc’.

Đi được nửa đường về nhà bạn mới nghĩ ra điều già Vithu có thể đang tìm 
cách nói với bạn. Có thể ông muốn nói rằng nếu bạn muốn đối đầu với 
ông Snakey và tạo ra điều khác biệt thì bạn cần có người giúp. Bạn cần 

hợp lực với những người cùng hoàn cảnh. Sức mạnh tập thể. Ngay lập tức 
bạn nghĩ tới bác Akara, người đã gặp bạn sau đám tang của cha.



Sống ở một ngôi làng mà hầu như ai cũng biết nhau, bạn không mất 
nhiều thời gian để tìm ra nhà bác Akarra.

Bạn gõ cửa và đứng đợi. Một lúc không thấy ai ra mở. Nhưng khi bạn 
chuẩn bị đi thì có một bé gái mở cửa và nhòm ra ngoài. Cô bé có thể nhỏ 
hơn Sita một tuổi và điều đầu tiên bạn nghĩ là tại sao cô bé lại không ở 
trường học giờ này.

Cô bé mở cửa và ra hiệu mời bạn vào. Bạn ngập ngừng bước vào nhà.
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‘Có ai ở nhà không ạ?’ bạn nói to.

Khi nghe thấy tiếng bạn, vài đứa trẻ ló mặt ra. Bạn lại tự hỏi tại sao chúng 
không đến trường. Và giờ bạn để ý thấy quần áo chúng mặc rất tồi tàn, đa 
số đã cũ rách và chật. Khi nhìn quanh ngôi nhà, bạn thấy nhà không có 
mấy đồ đạc và không có tiện nghi gì cả.

Chợt bác Akara bước ra từ một căn phòng, trên tay cầm cái chậu và miếng 
giẻ. Bác ngạc nhiên khi thấy bạn đứng đó.

‘Cháu xin lỗi’, bạn nói. ‘Lẽ ra cháu không nên vào’.

Bạn bắt đầu lùi ra cửa nhưng bác ngăn bạn lại.

‘Không, cháu chờ đã’, bác nói. ‘Chờ bác một phút’

Bác quay lại phòng và sau đó gọi bạn vào.

Trong phòng, bạn thấy bác đang chăm sóc một phụ nữ ốm yếu, già cả 
nằm trên giường.

‘Mẹ bác đấy’, bác nói.

Bạn chào bà cụ nhưng không rõ liệu bà cụ có biết bạn đứng đó không. 
Bạn nhìn quanh và thấy căn phòng gần như không có gì ngoài cái giường.



Sau đó, bạn và bác Akara cùng đi ra ngoài. Bác nói với bạn rằng ra ngoài 
nhà mới nói chuyện được. Bạn hỏi han về gia đình bác và bác bắt đầu kể 
chuyện của mình.

Chuyện của bác có rất nhiều điểm giống với chuyện của nhà bạn. Cũng 
giống như cha bạn, chồng bác Akara đã gặp khó khăn về tiền bạc. Ông 
là nông dân và phải vay tiền để mua hạt giống, phân bón. Khi mùa màng 
thất bát do mưa nhiều, lũ lụt, ông buộc phải vay thêm tiền. Sau một vụ 
mùa thất bát nữa, ông thấy mình chôn chân trong cái hố mà không thể 
tự mình thoát ra. Bạn không ngạc nhiên khi biết người cho ông vay tiền 
chính là ông Snakey.

Với 5 miệng ăn, cộng thêm bà mẹ già cả của vợ, áp lực đè nặng trĩu đôi vai 
người chồng. Ông rời làng để tìm việc và cuối cùng làm trên thuyền đánh 
cá. Lúc đầu, gia đình nhận được vài khoản tiền nhỏ do ông gửi nhưng rồi 
không nhận được nữa. Trong hơn một năm trời, gia đình không biết tin 
tức gì về ông. Sau đó, gia đình nghe tin dữ là ông đã chết vì bị bệnh.

Bác Akara chôn cất chồng và giờ đang phó mặc số phận cho ông Snakey. 
Bác không thể cho con đi học và phải giao gần như mọi tài sản cho ông 
ta để trả nợ.

‘Có ngày bác nghĩ bác không thể sống tiếp được’, bác vừa nói vừa gạt 
nước mắt. ‘Rồi bác lại nhìn các con..’

Bạn nắm tay bác và cho biết bạn rất kính trọng bác. Gia đình bạn đã ở 
trong hoàn cảnh khó khăn cùng cực nên bạn có thể hình dung cuộc sống 
của một gia đình có 5 con và một bà mẹ già.

‘Nếu chúng ta đi gặp ông ta thì sao?’ bạn đề xuất.

‘Ai? Gã cho vay nặng lãi đó á?’ bác Akara hỏi.

Bạn gật đầu. ‘Chúng ta có thể thử và thuyết phục ông ta’.

Bác Akara trông rất hoang mang. ‘Ông ta khó nói chuyện lắm. Bác thử rồi’.

‘Cháu biết… nhưng nếu chúng ta đi cùng nhau thì sao? Cũng đáng 
thử chứ?’
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Bạn biết bác Akara không thích việc này nhưng bác không có nhiều lựa 
chọn.



Ngày hôm sau, bạn và bác Akara hồi hộp tới văn phòng của ông Snakey. 
Tên thật của ông ta là Houy. Ngang cửa sổ trước văn phòng là dòng chữ 
DỊCH VỤ TÀI CHÍNH & CHO VAY HOuY.

Bạn bước vào khu vực tiếp tân nhếch nhác và hỏi người lễ tân trông có vẻ 
chán nản liệu bạn có thể gặp ông Houy được không. Cô ấy chả buồn để ý 
tới bạn khi hất đầu về phía cánh cửa của ông ta.

Khi bạn bước vào phòng làm việc của ông ấy, từ bàn làm việc ông Houy 
nhìn hai người đầy vẻ nghi ngờ. Ông ta dường như rất ngạc nhiên khi thấy 
hai người đi cùng với nhau.

‘Vâng?’ ông ta hỏi. ‘Tôi có thể giúp được gì cho các vị?’

Akara liếc nhìn bạn. Dường như bạn được chọn là người nói.

‘Cảm ơn ông đã gặp chúng tôi, ông Houy,’ bạn nói. ‘Liệu rằng chúng tôi có 
thể làm việc với ông.’

‘Tôi đang nghe đây,’ ông ta nói một cách kiên nhẫn. Thậm chí ông ta chẳng 
thèm mời hai người ngồi.

Bạn hít thở thật sâu. Bạn vẫn chưa chắc chính xác mình sẽ nói gì.

‘Ông Houy… đó là về khoản vay. Như ông biết đấy, gia đình của hai chúng 
tôi đều mất đi người đàn ông trụ cột, người kiếm cơm…..’

Ông Houy dường như đã biết phần nào nội dung của cuộc nói chuyện, 
đầu ông ấy gật gật.

‘Sự thật là’ bạn tiếp tục, ‘chúng tôi không có cách nào để thanh toán cho 
khoản vay. Mặc dù chúng tôi đã thử tất cả các cách. Và khoản nợ này đã 
hủy hoại gia đình của chúng tôi. Ông có cân nhắc sẽ đổi điều khoản của 
khoản vay này bởi vì hoàn cảnh đã thay đổi không? Có cách nào chúng tôi 
có thể trả ít hơn được không?’

Ông Houy cười lớn khi nghe thấy từ một ít. 

‘Thanh toán ít đi ư?’ ông ta nói. Giọng nói thật mềm mại nhưng bạn cảm 
giác như có một ngọn núi lửa bên trong ông ta chực phun trào. ‘Hai người 
nghiêm túc đấy chứ? Hãy để tôi giải thích cho hai người nhé. Đây là công 
việc kinh doanh. Đây là cách thức tôi tồn tại được. Hai người nghĩ điều đó 
dễ thế à. Đặc biệt là những gia đình không bao giờ thanh toán đúng hạn 
như gia đình các vị. Cháu kể về gia đình của mình – Cái gì về gia đình của 
mình? Làm sao mà tôi biết chuyện của gia đình các người được?’

‘Làm ơn đi, ông Houy,’ bạn tiếp tục. ‘Chúng tôi không nói là chúng tôi sẽ 
không trả tiền, chúng tôi chỉ muốn đề nghị rằng...’

Nhưng trước khi bạn có thể kết thúc, ông ta bỗng nhiên đứng dậy. Và bây 
giờ thì núi lửa đã phun trào.

‘Ra khỏi đây!’ ông ta quát lên. ‘Ra khỏi văn phòng của tôi ngay!’

Ông ta dắt bạn qua khu vực lễ tân và xuống đường luôn.

‘Lần sau mà gặp, tôi muốn nhìn thấy các người mang tiền đến nhé! Các 
người có hiểu không?’ 

Ông ta nhìn trừng trừng vào hai người một lúc và quay trở lại văn phòng. 

Akara trông có vẻ sốc, như là bác ấy bị tấn công thể chất vậy.

Bạn cũng kinh ngạc. Cái gì vừa xảy ra vậy? Bạn bước vòng vòng, cố gắng 
quyết định xem sẽ làm cái gì đó tiếp theo. Bạn chưa có ý tưởng gì cả.Tất cả 
cảm giác bây giờ là tức giận và thất vọng.  

Sau đó bạn nghĩ về gia đình của bạn. Việc này là cho họ. Bạn có định bỏ 
đi không? Giờ khi nhìn sang Akara, bạn trông thấy sự quả quyết cứng rắn 
trong ánh mắt của bác ấy.

‘Không’ bạn nói. ‘Đây không phải là cách kết thúc câu chuyện. Chúng ta sẽ 
không từ bỏ việc này, bác đồng ý chứ?’
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Cuối ngày hôm đó, bạn gọi điện cho Soriya. Giọng cô ấy có vẻ thất vọng 
như bạn khi nghe về những gì đã xảy ra.

‘Ông ta không thể đối xử với con người như thế đươc,’ cô ấy nói. ‘Ông ta 
nghĩ mình là ai nhỉ?’

Bạn nói nhiều thêm về những gì mà bạn cần làm tiếp theo và đồng ý gặp 
nhau tại Câu lạc bộ thanh thiếu niên.

‘Mình sẽ bảo các bạn khác đi cùng,’ Soriya nói.



Tối hôm đó, tại câu lạc bộ, cùng với Soriya còn có năm bạn nữa và ai cũng 
muốn giúp đỡ bằng cách nào mà họ có thể. Câu hỏi là: Cách nào tốt nhất 
để giải quyết vấn đề này? Có nhiều ý kiến thảo luận cho các phương án khác 
nhau, nhưng chỉ tới khi Kanya, nói gì đó thì bạn bỗng nảy ra một ý kiến.

Soriya mới chỉ nói đến những thiệt hại như thế nào mà những khoản nợ 
đã gây ra cho các gia đình thì Kanya đã hưởng ứng ngay, ‘Tôi chắc chắn 
rằng phần lớn mọi người đồng ý với điều đó.’ 

‘Chính là điều này đây!’ bạn nói. ‘Phần lớn mọi người sẽ đồng ý. Vậy tại sao 
chúng ta không đề nghị nhiều người nhỉ? Tại sao chúng ta không bắt đầu 
bằng một đơn đề nghị nhỉ?’

‘Đơn đề nghị?’ Soriya nói. ‘Bạn định nói là khi mọi người cùng ký và họ ủng 
hộ cho điều gì đó?’

‘Đúng, chính xác như vậy!’ bạn gật đầu. Bạn bắt đầu cảm thấy phấn chấn 
về ý tưởng này. 

‘Nhưng đơn đề nghị này sẽ nói về cái gì?’ Soriya hỏi.

‘Ừm, chúng ta phải giải thích những gì gia đình chúng ta đã trải qua và sau 
đó nói cái gì đó như là: ‘Nếu ông không đồng ý với việc cho vay như vậy 
xin làm ơn ký vào đây’. 

Soriya vẫn nhìn bạn hoài nghi. ‘Nhưng bạn muốn chuyển đơn đề nghị này 
cho ai?’ cô ấy hỏi.

‘Tôi không biết’ bạn đáp lại. ‘Thế các cán bộ địa phương thì sao?’

Một bạn trai trong nhóm có vẻ không bị thuyết phục bởi kế hoạch này 
lắm. ‘Nhưng bạn có thực sự nghĩ kẻ cho vay nặng lãi sẽ để ý tới lời đề nghị 
này không?’ bạn ấy hỏi.

‘Có thể có, có thể không,’ bạn đáp lại. Bây giờ thì bạn bắt đầu nghi ngờ về 
sáng kiến của mình. Những nó có đáng thử không? Trừ phi bạn có một 
sáng kiến nào tốt hơn?’

Đây là ý kiến được nhất, ai cũng làm được, do vậy nhóm quyết định thử 
một lần. Có mất cái gì đâu? Thảo luận thêm một chút nữa, một kế hoạch 
được phác thảo và ai cũng đưa ra ý kiến của mình. Công việc của bạn là 
viết tóm tắt về những gì đã xảy ra với gia đình của các bạn và yêu cầu giúp 
đỡ, thông cảm để mọi người ký nếu như bạn thấy  rằng việc đó không 
công bằng. Sau đó sẽ in đơn đề nghị ra giấy và phát cho tất các tình 
nguyện viên.



Trong cả tuần tiếp theo, tất cả mọi người trong nhóm sử dụng thời gian 
rảnh rỗi của mình để đi lấy chữ ký cho đơn đề nghị này. Mỗi người được 
phân công một khu vực khác nhau và kế hoạch đến từng nhà, từng cửa 
hàng, và thậm trí là gặp gỡ mọi người trên đường phố. 

Cá nhân bạn cũng cảm thấy thách thức khi phải cố gắng tập hợp được 
càng nhiều chữ ký có thể để đề nghị này có sức thuyết phục. Mỗi lần bạn 
gõ cửa, hoặc dừng một ai đó trên đường nói và giải thích về lời đề nghị 
và thật may mắn, hầu hết mọi người đều lắng nghe những lời bạn nói và 
sau đó đã ký vào đơn. Có lẽ chỉ bởi vì họ có thể nhìn thấy vấn để này có ý 
nhiều như thế nào đối với bạn. 

Nhưng một số khác thì không quan tâm. Họ lắc đầu, bỏ đi hoặc nói: 
‘Không, cảm ơn,’ và nhanh chóng đóng sập cửa lại. Bạn muốn hét lên: ‘Làm 
ơn, hãy lắng nghe!’ Nhưng thay vào đó bạn cố gắng mọi nỗ lực, nuốt sự 
thất vọng vào bên trong và mỉm cười.

‘Cảm ơn!’ bạn nói với một giọng nói tươi tắn có thể, sau đó bạn lại tiếp tục 
công việc. 
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Đó là một việc vất vả bạn đã từng làm và lúc đó bạn thấy mình băn khoăn 
tự hỏi xem liệu có đáng với tất cả các nỗ lực đã bỏ ra không. Sau đó bạn 
nghĩ về những tình nguyện viên khác trong nhóm đã hy sinh thời gian của 
họ để giúp bạn và bác Akara. Bạn chạy đến một người khác và lại bắt đầu 
chia sẻ lại câu chuyện.



Cuối tuần đó, bạn thấy mình đứng trước văn phòng một tờ báo địa 
phương. Bạn quyết định thử vào trong xin một vài chữ ký.

Trong phòng, có mấy người đang ngồi bên máy vi tính, trông tất cả có vẻ 
bận rộn. Bạn hơi ngại ngùng một chút, hy vọng rằng có ai đó nhận ra bạn. 
Cuối cùng một phóng viên trẻ nhìn lên và hỏi bạn xem cô ấy có thể giúp 
gì. Bạn nói rằng bạn có một đơn đề nghị và bạn đang thu thập được càng 
nhiều chữ ký càng tốt. 

‘Đó là về cái gì vậy?’ chị ấy hỏi, nhưng vẫn đang gõ trên bàn phím của chị ấy.

Bạn bắt đầu kể câu chuyện của mình nhưng bạn thậm chí không chắc 
rằng chị ấy có nghe bạn kể hay không. Bởi vì tất cả sự tập trung của chị ấy 
là chiếc màn hình máy vi tính. Chỉ tới khi bạn kể về cái chết của cha mình 
thì chị ấy mới lưỡng lự một lúc và nhìn bạn. Sau đó bạn cũng kể cho chị ấy 
nghe về Akara và hoàn cảnh của bác ấy, và chị ấy dần dần quan tâm hơn 
câu chuyện của bạn.

Một lát sau, chị ấy mở sổ tay và hỏi bạn một số câu hỏi. Chị ấy hỏi về việc 
khoản nợ đến từ đâu và cha bạn làm nghề gì, và chị ấy ghi nhanh các câu 
trả lời vào sổ của mình.

Sau đó chị ấy đề nghị bạn kể về kế hoạch sẽ gửi đơn đề nghị này đến lãnh 
đạo địa  phương. Chị ấy nói rằng có thể chị sẽ đến và thậm chí là chụp ảnh 
cho bài báo của mình. Đây là một thông tin tuyệt vời. Bạn nói rằng bạn 
chắc chắn bạn sẽ báo cho chị ấy biết.

Dường như chưa đủ, chị ấy còn thuyết phục tất cả mọi người trong văn 
phòng ký vào đơn đề nghị. Bạn rất hài lòng khi vào văn phòng đó!



Cuối tuần, cả nhóm sẽ lại ngồi với nhau tại câu lạc bộ để xem tiến độ thế 
nào. Bạn cảm thấy rất hạnh phúc với số lượng chữ ký bạn đã cố gắng thu 
thập được, nhưng bạn không biết những bạn khác làm thế nào.

Khi bạn tới câu lạc bộ, điều đầu tiên bạn nhận ra là mọi người ngồi xung 
quanh trông thực sự ủ rũ.

‘Kết quả không tốt à?’ bạn hỏi Soriya.

Cô ấy lắc đầu và tim bạn đập chậm lại. 

‘Chúng ta có bao nhiêu chữ ký rồi?’

Soriya nhìn vào đơn để trước mặt. 

‘Chỉ có ba chữ ký thôi,’ cô ấy nói.

‘Ba!’ 

Bạn không thể tin được. Riêng bạn cố gắng có được hơn năm mươi chữ 
ký mà họ chỉ có được mỗi ba chữ ký thôi!

Sau đó bạn nhận ra rằng Soriya và những bạn khác đang cố nén lại những 
nụ cười.

‘Cái gì?’ bạn hỏi. ‘Cái gì đang xảy ra ở đây?’ 

Bỗng nhiên tất cả mọi người cùng bật cười to hơn. 

‘Không phải là ba!’ Soriya hét lên. ‘ Mà là ba trăm!’

Bạn lấy tay ôm miệng. ‘Các bạn có nghiêm túc không đấy? Thật là sửng 
sốt! và mình có hơn năm mươi chữ ký.’

‘Thế là hơn ba trăm năm mươi chữ ký rồi!’ Soriya kêu lên. ‘Kết quả của một 
tuần làm việc không tệ!’

‘Không hề tệ tí nào cả,’ bạn nói. ‘Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều! Tối nay 
chắc chắn phải đi uống trà sữa thôi!’’
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Một tuần sau, tất cả đã tập trung tại văn phòng cán bộ địa phương để đưa 
đơn đề nghị. Chị phóng viên cũng đến như đã hứa và chị ấy còn mang cả 
máy ảnh để chụp hình. 

Vị lãnh đạo địa phương đã có mặt tại văn phòng, bạn và Akara đã chuyển 
đơn đề nghị tới ông. Bạn nói với ông rằng, các bạn mong muốn đơn đề 
nghị này sẽ thu hút sự quan tâm của mọi người về những khoản vay không 
hợp lý khiến cho nhiều gia đình tan nát. Bạn cũng gợi ý rằng một ngày nào 
đó, thậm trí có thể giúp thay đổi một vài điều khoản trong luật.  

Vị lãnh đạo địa phương chụp một kiểu ảnh, sau đó cảm ơn tất cả mọi 
người và quay trở lại phía trong.

Tất cả các bạn đứng vòng quanh nhau. Soriya ôm lấy bạn và nói: ‘Làm tốt 
lắm!’ nhưng bạn có cảm nhận rằng mọi người đang suy nghĩ ‘Ừ, bây giờ 
cái gì sẽ xảy ra?’ 

Sau đó chị phóng viên bước tới và bạn nhìn thấy chị ấy đang cười.

‘Em gái, tôi nghĩ rằng tôi có một vài tin vui cho em đây,’ chị nói. 

Nhóm xúm lại và nóng lòng muốn nghe xem chị ấy nói cái gì.

‘Như các bạn có thể biết,’ chị phóng viên nói, ‘Tôi quan tâm việc viết một 
câu chuyện về đơn đề nghị của các bạn và tác động của những khoản nợ 
này đối với gia đình. Và, tôi muốn gặp ông Houy, một khía cạnh khác của 
câu chuyện, và tôi đã đến gặp ông ấy.’

‘Ồ! Lạy trời,’ bạn nói. ‘Mình đoán là giờ thì ông ta đã biết về tờ đơn đề nghị rồi?’

Chị phóng viên gật đầu. ‘Đúng, ông ấy đã biết. Và khi nghe thấy tôi sẽ viết 
câu chuyện này ông ấy trở nên, nói thế nào nhỉ, cảm thông rất nhiều đối 
với hoàn cảnh khó khăn của gia đình các bạn. 

Đây thực sự là một điều ngạc nhiên đối với bạn. ‘Bằng cách nào hả chị?’ 
bạn hỏi.

‘Ừ, sau khi đưa ra một số cân nhắc nghiêm túc, ông ấy nói rằng sẽ sẵn lòng 
thương thuyết lại những khoản nợ của gia đình các bạn.’

Bạn không thể tin những gì bạn nghe thấy! ‘Chị có nghiêm túc không 
đấy?’ bạn hỏi.

‘Ồ có chứ,’ chị phóng viên tiếp tục, và mở sổ tay của mình ra. ‘Tôi còn ghi vào 
đây mà. Dường như khoản nợ của các bạn sẽ được giảm đi đáng kể đấy.’

Bạn ôm lấy bác Akara. Bạn ôm lấy Soriya. Bạn thậm trí ôm cả chị phóng viên! 

Ngay sau đó mọi người liên hoan ăn mừng, nhảy múa và la hét. 

Một giây bạn đứng lui lại phía sau và nhìn toàn cảnh. Điều này xảy ra như 
thế nào nhỉ. Làm thế nào bạn nắm bắt được điểm này nhỉ? 

Sau đó thì bạn nhắc lại lời của già Vithu, ‘Điểm mạnh có vô số.’

‘Cảm ơn già Vithu,’ bạn tự nói nhỏ với chính mình.



Cái mà bạn không biết lúc này là, chỉ hai tháng sau, già Vithu còn có tác 
động tới cuộc đời của bạn một thay đối rõ rệt như thế nào.

Đó là khi Soriya báo tin rằng già Vithu đã qua đời trong khi ông đang ngủ. 
Và còn buồn hơn cả tin này, đây là điều không mong đợi. Không ai biết 
chính xác tuổi của già Vithu nhưng tất cả đều đoán rằng ông ất ít nhất 
cũng phải chín mươi tuổi, và có thể nhiều hơn chút. Bạn cũng biết rằng 
ông ngày càng chậm chạp. Những ngày mà bạn làm việc ở trang trại của 
ông, bạn thấy mình làm nhiều, rất nhiều việc trong khi già chỉ ngồi trong 
bóng mát, nhìn bạn và nói chuyện về những con ong.

Do đó thông tin già Vithu qua đời không làm bạn quá ngạc nhiên. Tuy 
nhiên điều thực sự sốc là khi Soriya kể với bạn những gì ông đã viết trong 
chúc thư của mình.

‘Bạn sẽ không tin vào điều này’ cô ấy nói. ‘Ông ấy để lại trang trại ong, với 
tất cả những đồ nghề, các tổ ong và tất cả mọi thứ cho gia đình của cậu!’

Đây là thứ mà bạn không bao giờ tưởng tượng được sẽ xảy ra, và bây giờ 
khi bạn nghĩ về điều đó, rất nhiều thứ trở nên rõ hơn. Giờ thì bạn nhận ra 
rằng già đã dạy cho bạn tất cả mọi thứ để bạn có thể phụ trách được công 
việc kinh doanh của một hộ gia đình.
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Đó là việc mẹ của bạn trở thành người nuôi ong thực thụ của gia đình. 
Mặc dù mẹ có một số quan ngại sợ bị ong đốt, nhưng mẹ sẽ trở nên thực 
sự yêu thích công việc. 

Bạn dành cả những ngày dài vui vẻ làm việc cùng với mẹ, dạy bà tất cả 
những thứ mà già Vithu đã dạy cho bạn.

‘Mẹ sẽ chăm ong như những ngày câu cá trước kia,’ mẹ nói với bạn.

Mật ong mang lại thu nhập nhiều hơn so với việc đánh bắt cá mà mẹ đã 
từng làm. Với khoản thu nhập này, cùng với khoản giảm đối với món nợ 
của ông Snakey, làm dịu đi rất nhiều căng thẳng về tài chính của gia đình.



Một buổi tối, chỉ mấy tuần trước khi kết thúc năm học, Soriya mời bạn tới 
nói chuyện ở câu lạc bộ thanh thiếu niên. 

‘Mình nghĩ rằng bạn có thể tìm thấy điều thú vị,’ cô ấy nói khi bước vào 
Câu lạc bộ.

Bạn phát hiện ra rằng buổi nói chuyện có sự tham gia của em gái Chanlina. 
Cô gái đã có những trải nghiệm khủng khiếp trong quá trình di cư để tìm 
việc làm. Đó là một câu chuyện thương tâm. Cô ấy đã làm việc trong một 
nhà máy được hai năm. Điều kiện công việc thì thật là kinh khủng và trả 
lương không thỏa đáng. Cô ấy trở thành nô lệ lao động của chính người 
chủ mình và sức khỏe bị hủy hoại rất nhiều nhưng may mắn thay cô ấy 
không chết. 

Trên đường về nhà, bạn và Soriya dừng lại ở một cửa hàng cà-phê để mua 
đồ uống.

‘Mình cá là cậu hài lòng vì cậu không phải trải qua,’ Soriya nói, trong khi 
bạn nhấp nháp đồ uống của mình.

‘Ừm, ít nhất là mình còn có chuẩn bị hơn bạn ấy’ bạn đáp lại. ‘Và thật lòng 
cảm ơn cậu và Chanlina!’ 

Bạn nghĩ về tất cả những điều không may mắn mà người em gái đáng 
thương của Chanlina đã phải chịu đựng vì những người chủ thiếu đạo 
đức của cô ấy.

‘Mình chỉ thấy thật thất vọng vì những con người đó. Họ không quan tâm 
đến an sinh của con người – mà cái họ cần chỉ là kiếm tiền – kiếm thật 
nhiều tiền… đó là những gì sôi sục lên phải không? Tiền thì quan trọng 
hơn là con người mà họ thuê mướn – những cuộc sống mà họ hủy hoại!’

Soriya liếc nhìn bạn và mỉm cười.

‘Cái gì cơ?’ bạn hỏi.

‘Mình chưa bao giờ thấy cậu nói nhiều như vậy kể từ khi cậu gặp ông 
Snakey!’

‘Vậy cậu hãy đến – một ví dụ hoàn hảo khác về việc – hủy hoại cuộc sống 
của con người chỉ để kiếm được nhiều tiền!’

Khi Soriya nhấm nháp đồ uống, bạn có thể nói với cô ấy suy nghĩ nghiêm 
túc về cái gì đó. Cuối cùng thì cô ấy có vẻ như đã nhận ra một vài thứ.

‘Cậu biết cái gì?’ cô ấy hỏi. ‘Thì cái mà bạn muốn làm đó. Như là – chống lại 
sự bất công. Mình có thể nhìn thấy điều đó trong mắt cậu. Đây là những 
gì cái mà cậu vừa tuôn ra đó.’

Bạn nghĩ về điều đó một chút và gật đầu. ‘Mình nghĩ rằng mình là người 
như vậy nhỉ?’

‘Ừm, có lẽ đó là những thứ suy nghĩ mà cậu nên nghĩ về việc làm gì cho 
cuộc sống của mình?’

‘Bạn đang nói về điều gì vậy’ bạn hỏi lại. ‘Chúng tôi muốn biến quán Cà 
phê - Internet Sữa & Mật ong có mặt trên toàn huyện này. 

Soriya mỉm cười trước sự nhiệt tình của bạn.

‘Nhìn này,’ cô ấy nói. ‘Làm cho quán Cà-phê Internet trở nên thành công 
là niềm đam mê của mình’. Mình không thể đợi để bắt đầu. Nhưng tất 
cả mình nói là, cuối mối ngày, chúng ta có thể nghe theo trái tìm mình. 
Chúng ta phải làm những thứ mà chúng ta đam mê -  bởi vì chúng ta đã 
đặt tất cả mọi thứ vào nó. Chúng ra sẽ làm việc đó tốt.’

‘Cậu có muốn mình trở thành đối tác của cậu không?’ bạn hỏi.

Bạn làm bộ dạng mặt chú chó con buồn rầu làm cho Soriya cười phá lên. 
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‘Tất nhiên là mình muốn! Nếu như đó là những gì cậu thực sự, thực sự, 
thực sự muốn làm. Mình chỉ nói rằng mình không muốn đứng trên đôi 
chân của cậu nếu như niềm đam mê của cậu dẫn cậu đi sang một hướng 
khác. Chỉ vậy thôi.’

‘Cậu sẽ bắn mình, đúng không?’ bạn nói và mỉm cười. ‘Cậu sẽ kiếm một đối 
tác khác! Mình cá là họ chẳng thể nào làm được một cửa hàng sinh tố Sữa 
& Mật ong  giống như của mình đâu!’

Soriya cười vang và lắc lắc cái đầu. 

‘Bạn là một cô hề, bạn có biết điều đó không?’

Bạn cũng cười nhưng, bên sâu trong lòng, bạn cảm thấy cái gì đó quan 
trọng vừa mới xảy ra..



Một năm sau bạn ngồi ở cửa hàng Internet Café Sữa & Mật ong khởi đầu 
từ quầy hàng thành đạt sinh tố Sữa & Mật ong lúc trước.

‘Ai đã tạo ra nó?’ bạn hỏi Soriya.

‘Cứ thử trước đi,’ cô ấy mỉm cười. ‘ Sau đó mình sẽ tiết lộ người tạo ra nó!’

Bạn nhấm nháp. Vị của nó thậm trí ngon hơn cả hình thức.

‘Thật kinh ngạc. Đồng ý, mình ngưỡng mộ đấy – hơn cả của mình rồi! Bây 
giờ thì cho mình gặp người tạo ra nó đi.’

Soriya nghiêng về phía cửa bếp và gọi to, ‘Này, có ai muốn gặp anh này.’

Một lát sau, Narin từ bếp bước ra.

Mắt của bạn giãn to. Bạn cảm thấy máu dồn lên mặt. Bạn không nói được 
lời nào.

‘Em có khỏe không?’ anh ấy hỏi, và ngồi xuống đối diện với bạn.

‘Ừm…’ bạn gật đầu và liếc nhìn Soriya đang thích thú trước sự ngạc nhiên 
của bạn. ‘Em ổn, cảm ơn anh. Thế còn anh?’

Narin gật đầu. ‘Khá là tốt. Cảm ơn em. Em chưa bao giờ tới thành phố lớn 
nhưng anh nghe nói em đang học đại học?’.

‘Vâng, em đang học,’ bạn trả lời, vẫn còn choáng váng. 

‘Và mọi việc thế nào rồi? Anh tin rằng em đang học tập để em có thể đem 
lại sự công bằng cho thế giới này?’

‘Em không muốn nói gì xa xôi. Nhưng em thực sự thích nó. Cảm ơn anh.’

‘Em về nhà được bao lâu?’

‘Khoảng một vài tuần. Đó là kỳ nghỉ của chúng em. Em phải nói rằng em 
không nghĩ sẽ gặp anh ở đây.’

‘Hiện tại đây là nhà,’ Narin mỉm cười. ‘Nghĩ rằng em còn quay trở lại? Anh 
chắc chắn sẽ tìm một vài thứ bất công để nhờ em lấy lại.’

‘Có thể,’ bạn đáp lại với một nụ cười. ‘Chúng ta sẽ xem.’ 

‘Ái chà,’ Soriya nói. ‘Cậu có nhớ những gì mình nhắc cậu không? Đó là khi 
nào nhỉ - đã hai năm rồi? Mình nhớ là ba chúng mình cùng ngồi với nhau 
thưởng thức sinh tố sữa. Và bây giờ chúng mình lại cùng nhau uống theo 
cách khác và đưa ra tất cả những lựa chọn này – và không, chúng ta lại 
ngồi ở đây cùng với nhau. Cứ như là chẳng có thay đổi gì cả.’

‘Hừm,’ bạn mỉm cười và nhìn vào tách cà phê. ‘Nếu bạn hỏi tôi, những 
điều đã thực sự thay đổi!  Một điều thôi, hãy nhìn nơi bạn đã tạo ra, tất cả 
mọi người,  tại trường đại học, nếu như bạn có thể tin được rằng? Và anh 
chàng Thành Phố đã ở đây, trở về cội nguồn của anh ấy?’

‘Được rồi,’ Soriya gật đâu. ‘Mình dự đoán là sẽ có một hoặc hai thay đổi’

Bạn cầm cốc sữa lên và đưa những chiếc bánh mì nướng cho những 
người bạn của mình. 

‘Ở đây là để đưa ra những sự lựa chọn tốt, những người bạn tốt và quan 
trọng nhất là tạo ra những đồ uống sinh tố sữa thật ngon!’

 HẾT CHUYỆN 
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Những câu hỏi tự vấn và suy ngẫm

Sau khi đọc xong cuốn sách này và nhìn vào những kết quả khác nhau 
trong câu chuyện, những câu hỏi suy ngẫm này sẽ giúp bạn có thể xử 
lí câu chyện và những ý nghĩa cho cuộc sống của bạn. Bạn có thể trả lời 
những câu hỏi này theo nhóm hoặc từng cá nhân. Chúng tôi muốn các 
bạn nghĩ về việc đã học được gì thông qua những trải nghiệm trong câu 
chuyện này. 

Các câu hỏi suy ngẫm: 

1. Những kết quả bạn có được qua những lựa chọn của mình là gì? 

2. Một số điều thất vọng bạn thấy sau khi đọc hết câu chuyện này là gì?

3.  Bạn đã có trải nghiệm nào về những diễn biến không mong đợi trong 
câu chuyện này? Đó là những trải nghiệm gì?

4.  Mô tả việc bạn cảm thấy như thế nào khi mà phải trải qua những tình 
huống bất công. 

5.  Nếu bạn làm việc theo nhóm, làm thế nào để những cuộc thảo luận 
thế này được thực hiện? Bạn làm như thế nào để quyết định chọn cái 
gì nếu như có nhiều ý kiến khác nhau? 

6.  Một số điều bạn học được từ những trải nghiệm này là gì? 

7.  Nếu bạn muốn thay đổi bất cứ cái gì, thì kết quả nào bạn muốn trông 
thấy?

8.  Bạn có thấy đáng tiếc cho bất kỳ lựa chọn nào của nhân vật chính 
trong câu chuyện? Hãy cố gắng đưa ra một lựa chọn thay thế trong 
câu chuyện.

9.  Một số hành động bạn nghĩ rằng bạn có thể áp dụng vào cuộc sống 
của mình, giúp bạn không bị rơi vào những tình huống tồi tệ tương tự 
như trong câu chuyện này là gì?
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