
CẬU ẾCH CỨU TOKYO – ANH VIỆT ĐỐI CHIẾU

MURAKAMI Haruki

Hai bản dịch Anh và Việt từ nguyên tác tiếng Nhật của truyện ngắn "Kaeru-kun
Tokyo wo sukuu" của Murakami Haruki, được trình bày song ngữ đối chiếu dưới
đây, tiện cho độc giả cảm nhận đôi điều khác biệt về văn hóa Đông Á và Âu Mỹ

trong việc đọc và dịch văn Nhật Bản.

SUPER-FROG SAVES TOKYO
Jay RUBIN translated

Katagiri found a giant frog waiting for him in his
apartment. It was powerfully built, standing over six feet
tall on its hind legs. A skinny little man no more than
five-foot-three, Katagiri was overwhelmed by the frog’s
imposing bulk. 

"Call me ‘Frog,’" said the frog in a clear, strong voice.
Katagiri stood rooted in the doorway, unable to speak.

"Don’t be afraid, I’m not here to hurt you. Just come in
and close the door. Please." 

Briefcase in his right hand, grocery bag with fresh
vegetables and canned salmon cradled in his left arm,
Katagiri didn’t dare move. 

"Please, Mr. Katagiri, hurry and close the door, and take
off your shoes." 
The sound of his own name helped Katagiri snap out of
it. He closed the door as ordered, set the grocery bag on
the raised wooden floor, pinned the briefcase under one
arm, and unlaced his shoes. Frog gestured for him to
take a seat at the kitchen table, which he did. 

"I must apologize, Mr. Katagiri, for having barged in
while you were out," Frog said. "I knew it would be a
shock for you to find me here. But I had no choice. How
about a cup of tea? I thought you would be coming
home soon, so I boiled some water." 

Katagiri still had his briefcase jammed under his arm.
Somebody’s playing a joke on me, he thought.
Somebody’s rigged himself up in this huge frog costume
just to have fun with me. But he knew, as he watched
Frog pour boiling water into the teapot, humming all the
while, that these had to be the limbs and movements of a
real frog.

CẬU ẾCH CỨU TOKYO
Phạm Vũ Thịnh dịch

Katagiri trở về phòng thì thấy một con ếch khổng
lồ đang đợi anh. Con ếch đứng thẳng trên hai chân sau,
toàn thân cao còn hơn 2 thước, vóc vạc to lớn. Với tấm
thân gầy gò chỉ đến 1 thước 60, Katagiri choáng váng

trước cái vóc dáng bề thế của con ếch.

-"Xin anh gọi tôi là cậu ếch". Có tiếng nói giọng
chững chạc vang lên từ phía con ếch.

Katagiri đứng như trời trồng ở cửa vào, miệng há

hốc nhưng chẳng thốt ra được một lời nào.

Con Ếch lại nói:

-"Xin anh đừng ngạc nhiên đến như thế. Tôi

không làm gì hại đến anh đâu. Vào đây rồi đóng cửa lại
đi anh".

Tay phải buông thõng chiếc cặp da đi làm, tay trái

còn ôm chặt bao giấy siêu thị đựng rau cải và hộp cá

hồi, Katagiri vẫn đứng chôn chân tại chỗ.

-"Nào, nào, anh Katagiri. Đóng cửa, cởi giày

nhanh tí đi anh".
Nghe gọi đến tên, Katagiri mới hoàn hồn trở lại.

Anh ngoan ngoãn làm theo lời, rón rén bước vào

phòng, đóng cửa, đặt bao giấy xuống sàn, kẹp cặp da
vào nách rồi cúi xuống cởi giày. Xong, như Con Ếch
khổng lồ ra dấu cho anh, riu ríu ngồi vào chiếc ghế bên

cạnh bàn ăn trong phòng bếp.
-"Nầy anh Katagiri". Con Ếch nói. -"Tôi đường

đột vào nhà trong lúc anh đi vắng, làm anh sửng sốt
đến như thế, thật là có lỗi đối với anh. Nhưng mà xin
anh hiểu cho, không làm thế nào khác được, thưa anh.
Thế nào, anh uống trà nhé? Biết là anh sắp về rồi nên

tôi đã đun sẵn nước sôi đấy".
Katagiri vẫn còn kẹp cứng chiếc cặp da bên nách.

Anh nghĩ thầm: có thể là trò đùa gì đây? Có thể là ai
đấy chui vào lớp áo giả trang để trêu chọc mình đây?

Nhưng mà len lén nhìn Con Ếch đang vừa ậm ừ hát

trong miệng vừa rót nước vào ấm trà, cái dáng dấp ấy,
cái động tác ấy, thì đúng là của loài ếch thứ thiệt chẳng
lầm vào đâu được. 



Frog set a cup of green tea in front of Katagiri, and
poured another one for himself. Sipping his tea, Frog
asked, "Calming down?" 

But still Katagiri could not speak.

"I know I should have made an appointment to visit you,
Mr. Katagiri. I am fully aware of the proprieties. Anyone
would be shocked to find a big frog waiting for him at
home. But an urgent matter brings me here. Please
forgive me." 

"Urgent matter?" Katagiri managed to produce words at
last. 
"Yes, indeed," Frog said. "Why else would I take the
liberty of barging into a person’s home? Such
discourtesy is not my customary style." 
"Does this ‘matter’ have something to do with me?"
"Yes and no," said Frog with a tilt of the head. "No and
yes." 

I’ve got to get a grip on myself, thought Katagiri.

"Do you mind if I smoke?"
"Not at all, not at all," Frog said with a smile. "It’s your
home. You don’t have to ask my permission. Smoke and
drink as much as you like. I myself am not a smoker, but
I can hardly impose my distaste for tobacco on others in
their own homes." 

Katagiri pulled a pack of cigarettes from his coat pocket
and struck a match. He saw his hand trembling as he lit
up. Seated opposite him, Frog seemed to be studying his
every movement. 
"You don’t happen to be connected with some kind of
gang by any chance?" Katagiri found the courage to ask.

"Ha ha ha ha ha ha! What a wonderful sense of humor
you have, Mr. Katagiri!" he said, slapping his webbed
hand against his thigh. "There may be a shortage of
skilled labor, but what gang is going to hire a frog to do
their dirty work? They’d be made a laughingstock." 

"Well, if you’re here to negotiate a repayment, you’re
wasting your time. I have no authority to make such
decisions. Only my superiors can do that. I just follow
orders. I can’t do a thing for you." 

"Please, Mr. Katagiri," Frog said, raising one webbed
finger. "I have not come here on such petty business. I
am fully aware that you are assistant chief of the
Lending Division of the Shinjuku branch of the Tokyo
Security Trust Bank. But my visit has nothing to do with

Con Ếch đặt lên bàn một cốc uống trà trước mặt
Katagiri và một cốc trước mặt mình.

-"Thưa, anh đã bình tâm lại được phần nào chưa?"
Con Ếch vừa rót trà vào cốc vừa hỏi.

Katagiri vẫn chưa thốt lên được lời nào. Con Ếch
nói:

-"Đáng lý ra thì tôi phải hẹn trước với anh rồi hãy

đến. Thưa anh Katagiri, tôi cũng hiểu phép tắc là như

thế. Vừa về đến nhà mà thấy ngay một con ếch to
tướng đang chờ mình thì ai cũng phải sửng sốt cả thôi.

Nhưng mà, tình thật là có chuyện quan trọng cần kíp

lắm, nên xin anh tha lỗi cho".
-"Chuyện gì?" Cuối cùng rồi Katagiri cũng đã thốt

lên được vài tiếng nghe như lời nói.

-"Thưa anh Katagiri, dù gì đi nữa, nếu không có

chuyện gì thì tôi cũng đâu có đường đột vào nhà ai. Tôi

đâu đến nỗi là đứa không biết lễ nghi".
-"Chuyện gì quan hệ đến việc làm của tôi à?"

-"Quan hệ nói có thì cũng có, mà nói không thì

cũng không". Con Ếch nghiêng đầu như suy nghĩ rồi
nói tiếp. -"Không cũng đúng mà có cũng không sai".

Katagiri nghĩ đến nước nầy thì mình phải bình

tĩnh mới được.
-"Thưa, tôi có thể hút điếu thuốc được không?"

-"Ấy, mời anh, mời anh". Con Ếch vồn vã nói. -
"Nhà của anh cơ mà, đâu có cần mỗi chút mỗi hỏi tôi

làm gì. Xin anh cứ tự nhiên cho. Hút thuốc, uống rượu,
tùy anh. Bản thân tôi thì không hút thuốc, thế nhưng
đến nhà người ta mà lại đòi cấm chủ nhà hút thuốc vì

mình ghét khói thuốc, cái chuyện trái luật ấy thì tôi

không dám đâu anh". 

Katagiri lấy thuốc lá trong túi áo khoác ra, châm

lửa hút. Anh chợt để ý tay mình đang run lên khi châm

lửa. Bên kia bàn, Con Ếch quan sát chuỗi động tác của
anh, có vẻ thú vị.

Katagiri thu hết can đảm hỏi:
-"Có phải ông có liên quan gì với băng đảng bạo

lực nào đó không?"

-"Ha ha ha ha ha". Con Ếch cười phá lên một
tràng dài khoái trá, bàn tay to lớn có màng nối các

ngón tay đánh đét lên đùi một cái thật mạnh.
-"Anh Katagiri cũng có óc hài hước ghê đấy nhỉ.

Chứ gì nữa. Trên đời nầy, cho dù có thiếu nhân tài đến
đâu đi nữa, có băng đảng nào lại đi mướn một con ếch?
Làm thế, thiên hạ cười cho thối óc ấy chứ".

-"Nếu ông đến đây để thương lượng chuyện trả
nợ, thì chỉ làm chuyện vô ích thôi". Katagiri nói dứt
khoát. -"Cá nhân tôi không có quyền quyết định đâu.

Tôi chỉ làm theo lệnh mà thôi. Cấp trên tôi mới quyết
định được. Dù ông có làm gì tôi đi nữa cũng vô ích

thôi".

-"Anh Katagiri nầy". Con ếch đưa một ngón tay
lên, nghiêm nghị nói. -"Tôi không đến đây vì những lý
do nhỏ mọn thế đâu. Tôi vẫn biết anh là Phụ tá Chủ

nhiệm ban Quản lý tiền nợ của chi nhánh Shinjuku,
ngân hàng Tín dụng an toàn Tokyo. Thế nhưng mà



the repayment of loans. I have come here to save Tokyo
from destruction." 

Katagiri scanned the room for a hidden TV camera in
case he was being made the butt of some huge, terrible
joke. But there was no camera. It was a small apartment.
There was no place for anyone to hide. 

"No," Frog said, "we are the only ones here. I know you
are thinking that I must be mad, or that you are having
some kind of dream, but I am not crazy and you are not
dreaming. This is absolutely, positively serious." 

"To tell you the truth, Mr. Frog—"

"Please," Frog said, raising one finger again.
"Call me ‘Frog.’ "
"To tell you the truth, Frog," Katagiri said, "I can’t quite
understand what is going on here. It’s not that I don’t
trust you, but I don’t seem to be able to grasp the
situation exactly. Do you mind if I ask you a question or
two?" 
"Not at all, not at all," Frog said. "Mutual understanding
is of critical importance. There are those who say that
‘understanding’ is merely the sum total of our
misunderstandings, and while I do find this view
interesting in its own way, I am afraid that we have no
time to spare on pleasant digressions. The best thing
would be for us to achieve mutual understanding via the
shortest possible route. Therefore, by all means, ask as
many questions as you wish." 
"Now, you are a real frog, am I right?"
"Yes, of course, as you can see. A real frog is exactly
what I am. A product neither of metaphor nor allusion
nor deconstruction nor sampling nor any other such
complex process, I am a genuine frog. Shall I croak for
you?" 
Frog tilted back his head and flexed the muscles of his
huge throat. Ribit! Ri-i-i-bit! Ribit-ribit-ribit! Ribit!
Ribit! Ri-i-i-bit! His gigantic croaks rattled the pictures
hanging on the walls. 

"Fine, I see, I see!" Katagiri said, worried about the thin
walls of the cheap apartment house in which he lived.
"That’s great. You are, without question, a real frog." 
"One might also say that I am the sum total of all frogs.
Nonetheless, this does nothing to change the fact that I
am a frog. Anyone claiming that I am not a frog would
be a dirty liar. I would smash such a person to bits!" 

Katagiri nodded. Hoping to calm himself, he picked up
his cup and swallowed a mouthful of tea. 
"You said before that you have come here to save Tokyo
from destruction?" 
"That is what I said."

chuyện nầy thì chẳng dính dáng gì đến việc trả tiền nợ

cả. Tôi đến đây là để bàn chuyện cứu thành phố Tokyo
nầy khỏi bị phá huỷ đấy".

Katagiri nhìn quanh. Anh ngờ rằng có máy quay
phim ẩn giấu đâu đó đang thu hình mình cho trò đùa tai
quái đại quy mô gì đấy của mấy đài truyền hình.

Nhưng anh chẳng thấy máy quay phim nào quanh đấy.
Phòng trọ thì nhỏ, đâu có chỗ trốn nấp cho ai.

-"Trong phòng nầy không có ai khác ngoài chúng

ta cả đâu, anh Katagiri ạ. Hẳn là anh đang nghĩ con ếch
nầy điên khùng gì đây, hay là anh tưởng anh đang mơ

ngủ giữa ban ngày. Nhưng thực tế là tôi không điên mà

anh cũng không mơ ngủ gì đâu. Chuyện đứng đắn thật
sự đây".

Katagiri nói dè dặt:
-"Thưa ông Ếch ..."
Con Ếch lại đưa một ngón tay lên, đính chính:

-"Xin anh cứ gọi là Cậu Ếch".
Katagiri chữa lại:
-"Vâng, Cậu Ếch. Không phải là tôi không tin cậu,

mà chỉ vì tôi chưa nắm được sự thể nầy nó ra làm sao
cả. Ngay lúc nầy đây, tôi chưa lý giải được chuyện gì

đang xảy ra. Vì vậy, cho tôi hỏi đôi điều được không?"

-"Được chứ, được chứ". Cậu Ếch vồn vã. -"Lý

giải được cho nhau là điều vô cùng quan trọng đấy. Có

người còn cho rằng: lý giải chẳng khác gì hơn là tổng
thể của các ngộ nhận, nữa. Ý kiến ấy tự nó cũng rất là
thú vị đấy, nhưng rất tiếc, ngay bây giờ chúng ta không

có thì giờ nhàn rỗi để mà hứng thú đi theo mấy lối suy
luận vòng vo ấy. Ngay bây giờ, lý giải được lẫn nhau
bằng con đường nào ngắn nhất, là tốt nhất. Vậy thì anh
muốn hỏi bao nhiêu câu xin anh cứ hỏi."

-"Cậu có thật là ếch không?"

-"Đương nhiên, ếch thật sự như anh thấy trước
mắt đấy. Chẳng có gì khúc mắc như mấy cái thứ ẩn dụ,
ví von, mẫu mã, hay giải cấu [1] gì cả đâu. Ếch chính

hiệu đây. Để tôi kêu vài tiếng cho anh nghe nhé".

Cậu Ếch ngước lên trần nhà, mở lớn cuống họng
ra. Ồm ộp ... Ồm ộp ... Ồm ộp ...

Tiếng ếch kêu rõ to, mấy khung hình treo trên

tường rung lên lộp cộp đến xiêu vẹo cả đi. Phòng trọ
nhà nghèo, tường mỏng dính.

-"Thôi, thôi". Katagiri vội vàng nói. -"Tôi hiểu
rồi. Cậu đúng là ếch thật rồi".

-"Có thể nói rằng: xét tổng thể thì tôi là ếch thật.
Mà giả thử có xét kỹ như thế nữa thì cũng không có gì

thay đổi trong cái sự thật rằng tôi là ếch. Nếu có kẻ nào

bảo tôi không phải là ếch thì kẻ đó là một tên nói láo

bẩn thỉu, tôi sẽ quyết liệt đập tan nó ..."

Katagiri gật đầu. Để lắng lòng trầm tĩnh hơn, anh
nâng cốc nước trà lên uống một ngụm.

-"Lúc nãy cậu có nói muốn cứu Tokyo khỏi hủy
hoại đấy nhỉ?"

-"Vâng, tôi đã nói thế".



"What kind of destruction?"
"Earthquake," Frog said with the utmost gravity.

Mouth dropping open, Katagiri looked at Frog. And
Frog, saying nothing, looked at Katagiri. They went on
staring at each other like this for some time. Next it was
Frog’s turn to open his mouth. 
"A very, very big earthquake. It is set to strike Tokyo at
eight-thirty a.m. on February 18. Three days from now.
A much bigger earthquake than the one that struck Kobe
last month. The number of dead from such a quake
would probably exceed a hundred and fifty
thousand—mostly from accidents involving the
commuter system: derailments, falling vehicles, crashes,
the collapse of elevated expressways and rail lines, the
crushing of subways, the explosion of tanker trucks.
Buildings will be transformed into piles of rubble, their
inhabitants crushed to death. Fires everywhere, the road
system in a state of collapse, ambulances and fire trucks
useless, people just lying there, dying. A hundred and
fifty thousand of them! Pure hell. People will be made to
realize what a fragile condition the intensive collectivity
known as ‘city’ really is." Frog said this with a gentle
shake of the head. "The epicenter will be close to the
Shinjuku ward office." 

"Close to the Shinjuku ward office?"
"To be precise, it will hit directly beneath the Shinjuku
branch of the Tokyo Security Trust Bank." 
A heavy silence followed.
"And you," Katagiri said, "are planning to stop this
earthquake?" 
"Exactly," Frog said, nodding. "That is exactly what I
propose to do. You and I will go underground beneath
the Shinjuku branch of the Tokyo Security Trust Bank to
do mortal combat with Worm." 
As a member of the Trust Bank Lending Division,
Katagiri had fought his way through many a battle. He
had weathered sixteen years of daily combat since the
day he graduated from the university and joined the
bank’s staff. He was, in a word, a collection officer—a
post that carried little popularity. Everyone in his
division preferred to make loans, especially at the time
of the bubble. They had so much money in those days
that almost any likely piece of collateral—be it land or
stock—was enough to convince loan officers to give
away whatever they were asked for, the bigger the loan
the better their reputations in the company. Some loans,
though, never made it back to the bank: they got "stuck
to the bottom of the pan." It was Katagiri’s job to take
care of those. And when the bubble burst, the work piled
on. First stock prices fell, and then land values, and
collateral lost all significance. "Get out there," his boss
commanded him, "and squeeze whatever you can out of
them." 

-"Hủy hoại như thế nào?"

-"Động đất, anh ạ". Cậu Ếch nói, giọng chùng

xuống.
Katagiri há hốc mồm nhìn Cậu Ếch. Cậu Ếch cũng

lặng thinh một lúc, quan sát vẻ mặt Katagiri, rồi nói:

-"Một trận động đất lớn thật lớn đấy anh. Nó sắp
phá hủy Tokyo đúng vào lúc 8 giờ 30 sáng ngày 18
tháng 2 nầy đây. Nghĩa là còn 3 ngày nữa thôi. Sẽ còn

lớn hơn trận động đất Kobe tháng trước nữa. Ước
lượng khoảng 150 ngàn người sẽ chết vì động đất, đa
số là vì tai nạn xe tàu bị lật, trật đường rầy hay đâm

vào nhau ngay trong giờ giao thông cao điểm. Đường
cao tốc bị nứt lở, đường tàu hầm bị sụp đổ, tàu điện bị

nghiêng ngã, xe hạng nặng tải dầu bị nổ cháy. Cao ốc
đổ sụp thành núi gạch đè chết người ta. Lửa cháy khắp
nơi. Cơ năng giao thông bị hủy hoại, xe cứu cấp, xe
chữa lửa trở thành vô dụng vì không còn đường nào

chạy được. Người ta sẽ chết dần trong vô vọng. 150
ngàn người sẽ chết đấy, anh nhớ cho. Địa ngục đấy.
Người ta lại phải sáng mắt ra rằng cái trạng huống mật-
tập gọi là đô thị nầy thật sự mỏng manh như thế nào".

Cậu Ếch lắc đầu nhẹ, nói tiếp. -"Động đất lần nầy kích

thẳng lên, tâm điểm gần sát bên Tòa hành chánh quận
Shinjuku đấy".

-"Sát bên Tòa hành chánh quận Shinjuku kia à?"

-"Nói cho thật đúng thì là ngay dưới chi nhánh

Shinjuku của ngân hàng Tín dụng an toàn Tokyo đấy".
Một khoảng yên lặng nặng nề. Katagiri hỏi:
-"Thế nghĩa là ... Cậu Ếch định ngăn trận động đất

ấy lại?"
-"Vâng, đúng thế đấy. Tôi định cùng anh Katagiri

chui xuống ngay dưới ngân hàng Tín dụng an toàn

Tokyo, để đánh nhau với Cậu Trùn đấy".

Là nhân viên của ngân hàng Tín dụng an toàn

Tokyo, cho đến nay Katagiri đã trải qua rất nhiều cuộc
tranh đấu khốc liệt. Từ khi tốt nghiệp đại học vào làm

cho ngân hàng nầy, suốt 16 năm nay, anh vẫn làm việc
trong Ban quản lý tiền nợ, chuyên đi đòi nợ những
người đã vay mà không chịu trả. Hiển nhiên đồng sự

của anh chẳng ai ham Ban đòi nợ nầy, ai cũng muốn
giành công tác cho vay thôi. Nhất là trong thời buổi
kinh tế bọt, tiền ngân hàng đầy ắp trong kho, chỉ cần có

chút nhà đất hay chứng khoán vừa đủ để đảm bảo, là
nhân viên cho vay sẽ nghe theo răm rắp, muốn vay bao
nhiêu cũng chấp thuận. Số tiền cho vay càng nhiều,
nhân viên cho vay càng có thành tích. Thế nhưng, đến
lúc nào người vay không trả được thì đám Katagiri lại
phải ra tay. Nhất là từ khi kinh tế bọt đã xì hơi, công

việc đòi nợ tăng lên nhanh chóng. Bắt đầu là chứng
khoán sụt giá, rồi nhà đất sụt giá, không còn có ý nghĩa
đảm-bảo gì nữa. Cấp trên ra mệnh lệnh tối thượng cho
đám chuyên môn đòi nợ Katagiri là phải: "Rứt lại được
đồng nào hay đồng ấy".



The Kabukicho neighborhood of Shinjuku was a
labyrinth of violence: old-time gangsters, Korean
mobsters, Chinese mafia, guns and drugs, money
flowing beneath the surface from one murky den to
another, people vanishing every now and then like a puff
of smoke. Plunging into Kabukicho to collect a bad debt,
Katagiri had been surrounded more than once by
mobsters threatening to kill him, but he had never been
frightened. What good would it have done them to kill
one man running around for the bank? They could stab
him if they wanted to. They could beat him up. He was
perfect for the job: no wife, no kids, both parents dead,
brother and sister he had put through college married
off. So what if they killed him? It wouldn’t change
anything for anybody—least of all for Katagiri himself. 

It was not Katagiri but the thugs surrounding him who
got nervous when they saw him so calm and cool. He
soon earned a kind of reputation in their world as a
tough guy. 

Now, though, the tough Katagiri was at a total loss.
What the hell was this frog talking about? Worm? "Who
is Worm?" he asked with some hesitation. 

"Worm lives underground. He is a gigantic worm. When
he gets angry, he causes earthquakes," Frog said. "And
right now he is very, very angry." 

"What is he angry about?" Katagiri asked.
"I have no idea," Frog said. "Nobody knows what Worm
is thinking inside that murky head of his. Few have ever
seen him. He is usually asleep. That’s what he really
likes to do: take long, long naps. He goes on sleeping for
years—decades—in the warmth and darkness
underground. His eyes, as you might imagine, have
atrophied, his brain has turned to jelly as he sleeps. If
you ask me, I’d guess he probably isn’t thinking
anything at all, just lying there and feeling every little
rumble and reverberation that comes his way, absorbing
them into his body, and storing them up. And then,
through some kind of chemical process, he replaces
most of them with rage. Why this happens I have no
idea. I could never explain it." 

Frog fell silent, watching Katagiri and waiting until his
words had sunk in. Then he went on: 

"Please don’t misunderstand me, though. I feel no
personal animosity toward Worm. I don’t see him as the
embodiment of evil. Not that I would want to be his
friend, either: I just think that, as far as the world is
concerned, it is in a sense all right for a being like him to
exist. The world is like a great big overcoat, and it needs
pockets of various shapes and sizes. But right at the

Khu Kabukichô của quận Shinjuku giống như mê

cung của các băng đảng tội ác. Băng đảng lâu đời cũng
có, mà băng đảng bạo lực có tổ chức của dân Hàn

quốc, rồi dân Trung quốc, cũng trà trộn ở đấy. Súng

đạn, ma túy đầy dẫy. Những lượng tiền khổng lồ không

phải ló lên bề mặt, mà chảy ngầm, trong bóng tối.
Chuyện người ta tiêu tán như hơi khói cũng chẳng lạ
lùng gì ở đấy. Đã có những lần Katagiri đi thúc nợ bị

bọn băng đảng bao quanh, hăm dọa giết. Nhưng anh
cũng chẳng sợ. Anh nghĩ chúng giết nhân viên quèn đi
đòi nợ cho ngân hàng mà làm gì. Muốn đâm cứ đâm,

muốn bắn cứ bắn. Cũng may là anh chưa có vợ con gì.

Cha mẹ thì đã mất cả rồi. Em trai, em gái thì tự tay anh
đã lo liệu cho tốt nghiệp đại học rồi lại dựng vợ gả

chồng xong cả rồi. Bây giờ anh có bị giết thì cũng
chẳng gây khó cho ai. Mà đối với chính anh cũng
chẳng sao. 

Ngược lại, thấy Katagiri bình thản chẳng toát ra
lấy một tí mồ hôi như thế, bọn băng đảng đang vây

quanh lại cảm thấy khó ở, nên chẳng làm gì anh cả.
Nhờ thế mà từ đấy, anh được tiếng khá rộng rãi trong
giới anh chị là người can đảm.

Thế mà bây giờ Katagiri cảm thấy lúng túng

không biết ứng xử như thế nào. Thế nầy là thế nào?

Cậu Trùn, là cái quái gì thế? Anh ngập ngừng hỏi.
-"Vậy chứ Cậu Trùn là ai thế?"
-"Cậu Trùn là con trùn khổng lồ sống ở trong lòng

đất đấy mà. Hễ nó giận lên là gây ra động đất". Cậu
Ếch giải thích. -"Mà hiện giờ Cậu Trùn đang nổi cơn
thịnh nộ đấy".

-"Tại sao thế?"
-"Chẳng hiểu tại sao. Ai mà biết được Cậu Trùn

đang suy nghĩ gì trong cái đầu óc tối tăm của cậu ấy.
Cả đến hình dạng của Cậu Trùn hầu như cũng chẳng có

ai thấy. Thường thường lúc nào cậu ấy cũng chỉ thèm

ngủ. Trong lòng đất tối mịt mùng mà ấm áp ấy, cậu ta
ngủ từng giấc dài, vài năm hay vài mươi năm. Tất
nhiên là mắt cậu ấy thoái hoá dần đi. Ngủ cho lắm vào

thì não cũng chảy thành thứ nước nhơn nhớt ấy. Tôi

đoán là cậu ấy chả có suy nghĩ gì sất. Chỉ có thân thể

cậu ấy cảm nhận những rung chuyển, sôi sục đâu từ xa
lại, thu hút từng chút mà tích trữ vào bên trong. Thế

rồi, những thứ rung chuyển, sôi sục ấy, nhân một phản
ứng nào đấy, biến thành sự căm giận. Tại sao lại ra thế

thì không ai hiểu, mà tôi cũng không biết giải thích thế

nào cả".
Cậu Ếch im lặng một lúc, quan sát nét mặt

Katagiri như chờ cho những điều vừa nói thấm vào trí
anh, rồi nói tiếp:

-"Anh đừng hiểu lầm rằng tôi có ác cảm hay đối
địch gì với Cậu Trùn ấy. Mà tôi cũng không xem cậu
ấy là hiện thân của cái ác đâu nhé. Tuy chưa bao giờ
nghĩ đến chuyện kết bạn với cậu ấy, nhưng tôi vẫn cho
rằng, ở một ý nghĩa nào đấy, có cậu ấy trên đời nầy
cũng chẳng sao cả. Thế giới nầy giống như một chiếc
áo khoác vĩ đại, cần có thêm nhiều cái túi hình dạng



moment Worm has reached the point where he is too
dangerous to ignore. With all the different kinds of
hatred he has absorbed and stored inside himself over
the years, his heart and body have swollen to gargantuan
proportions—bigger than ever before. And to make
matters worse, last month’s Kobe earthquake shook him
out of the deep sleep he was enjoying. He experienced a
revelation inspired by his profound rage: it was time
now for him, too, to cause a massive earthquake, and
he’d do it here, in Tokyo. I know what I’m talking
about, Mr. Katagiri: I have received reliable information
on the timing and scale of the earthquake from some of
my best bug friends." Frog snapped his mouth shut and
closed his round eyes in apparent fatigue. 
"So what you’re saying is," Katagiri said, "that you and I
have to go underground together and fight Worm to stop
the earthquake." 

"Exactly."
Katagiri reached for his cup of tea, picked it up, and put
it back. 
"I still don’t get it," he said. "Why did you choose me to
go with you?" 
Frog looked straight into Katagiri’s eyes and said, "I
have always had the profoundest respect for you, Mr.
Katagiri. For sixteen long years, you have silently
accepted the most dangerous, least glamorous
assignments—the jobs that others have avoided—and
you have carried them off beautifully. I know full well
how difficult this has been for you, and I believe that
neither your superiors nor your colleagues properly
appreciate your accomplishments. They are blind, the
whole lot of them. But you, unappreciated and
unpromoted, have never once complained. 
"Nor is it simply a matter of your work. After your
parents died, you raised your teenage brother and sister
singlehandedly, put them through college, and even
arranged for them to marry, all at great sacrifice of your
time and income, and at the expense of your own
marriage prospects. In spite of this, your brother and
sister have never once expressed gratitude for your
efforts on their behalf. Far from it: they have shown you
no respect and acted with the most callous disregard for
your loving-kindness. In my opinion, their behavior is
unconscionable. I almost wish I could beat them to a
pulp on your behalf. But you, meanwhile, show no trace
of anger. 

"To be quite honest, Mr. Katagiri, you are nothing much
to look at, and you are far from eloquent, so you tend to
be looked down upon by those around you. I, however,
can see what a sensible and courageous man you are. In
all of Tokyo, with its teeming millions, there is no one
else I could trust as much as you to fight by my side." 
"Tell me, Mr. Frog—" Katagiri said. "Please,"

khác nhau. Thế nhưng bây giờ thì Cậu Trùn trở nên

nguy hiểm đến nỗi không thể để mặc cậu ấy được nữa.
Thân thể bụng dạ Cậu Trùn, sau bao nhiêu năm thu hút

tích luỹ nhiều căm giận như thế, đã phình to hơn bao
giờ hết. Thêm vào đó, Cậu Trùn lại bị trận động đất
tháng trước ở Kobe đánh thức dậy từ một giấc ngủ êm

say mà cậu ấy đang an hưởng, như một khải thị về một
cơn phẫn nộ sâu đậm. Thế là cậu ấy hạ quyết tâm tự
mình gây nên một trận động đất kinh hồn ngay tại
thành phố Tokyo nầy. Tôi biết được ngày giờ và quy
mô của trận động đất là từ vài bạn côn trùng thân thiết
của tôi. Tin chính xác đấy, chắc chắn không sai".

Cậu Ếch ngậm môi, khép nhẹ mi mắt như đã mệt
vì phải nói nhiều.

Katagiri nói:

-"Vì thế, Cậu Ếch và tôi, hai người chui vào lòng

đất đánh nhau với Cậu Trùn để ngăn chặn trận động đất
ấy, phải thế không?"

-"Đúng thế đấy".
Katagiri với tay lấy cốc nước trà rồi ngần ngừ đặt

lại trên bàn.

-"Tôi vẫn chưa thông mấy. Vì lý do gì Cậu Ếch lại
chọn tôi làm người hợp tác?"

-"Anh Katagiri". Cậu Ếch nhìn sâu chăm chú vào

mắt Katagiri. -"Tôi vẫn hằng kính phục người như anh.
16 năm nay, anh âm thầm chấp nhận và làm trọn công

việc vừa tầm thường vừa nguy hiểm mà ai cũng tránh.

Điều đó khó khăn như thế nào, tôi rất thấu hiểu. Tiếc là
cấp trên và đồng liêu đã không đánh giá xứng đáng

công lao của anh. Bọn họ có mắt như mù. Vậy mà, dù

không được khen thưởng, không được lên chức, anh
vẫn không than trách một lời nào. 

Chẳng phải chuyện việc làm mà thôi. Song thân

mất đi, anh đã một tay đàn ông mà nuôi dạy em trai,
em gái mới mười mấy tuổi đến xong đại học, rồi còn

dựng vợ gả chồng cho nữa. Để làm được thế, anh đã

phải hy sinh bao nhiêu thì giờ và tiền bạc, ngay cả

chuyện hôn nhân của chính anh cũng không nghĩ đến
nữa. Vậy mà các em anh nào có biết ơn anh đã lo liệu
cho chúng như thế đâu. Hoàn toàn không. Ngược lại,
chúng còn khinh khi anh, gây ra toàn những chuyện
vong ân bội nghĩa. Toàn những chuyện phản đạo lý,

đến nỗi tôi muốn thay anh mà tẩn cho chúng một trận.
Vậy mà anh cũng chẳng giận chúng chút nào.

Nói thật với anh, anh không có phong-mạo lắm
đâu, mà cũng không giỏi môi-mép. Cho nên người
chung quanh mới khi dễ. Tuy nhiên tôi hiểu anh rất rõ.

Anh là người biết giữ đạo lý, và can đảm. Tokyo đành

là rộng lớn, nhưng người đáng tin cậy được như anh thì

không có ai khác đâu".

Katagiri cảm kích:

-"Ông Ếch ..."



Frog said, raising one finger again. "Call me ‘Frog.’ "

"Tell me, Frog," Katagiri said, "how do you know so
much about me?" 
"Well, Mr. Katagiri, I have not been frogging all these
years for nothing. I keep my eye on the important things
in life." 
"But still, Frog," Katagiri said, "I’m not particularly
strong, and I don’t know anything about what’s
happening underground. I don’t have the kind of muscle
it will take to fight Worm in the darkness. I’m sure you
can find somebody a lot stronger than me—a man who
does karate, say, or a Self-Defense Force commando." 
Frog rolled his large eyes. "To tell you the truth, Mr.
Katagiri," he said, "I’m the one who will do all the
fighting. But I can’t do it alone. This is the key thing: I
need your courage and your passion for justice. I need
you to stand behind me and say, ‘Way to go, Frog!
You’re doing great! I know you can win! You’re
fighting the good fight!’ " 

Frog opened his arms wide, then slapped his webbed
hands down on his knees again. 
"In all honesty, Mr. Katagiri, the thought of fighting
Worm in the dark frightens me, too. For many years I
lived as a pacifist, loving art, living with nature. Fighting
is not something I like to do. I do it because I have to.
And this particular fight will be a fierce one, that is
certain. I may not return from it alive. I may lose a limb
or two in the process. But I cannot—I will not—run
away. As Nietzsche said, the highest wisdom is to have
no fear. What I want from you, Mr. Katagiri, is for you
to share your simple courage with me, to support me
with your whole heart as a true friend. Do you
understand what I am trying to tell you?" 

None of this made any sense to Katagiri, but still he felt
that—unreal as it sounded—he could believe whatever
Frog said to him. Something about Frog—the look on
his face, the way he spoke—had a simple honesty to it
that appealed directly to the heart. After years of work in
the toughest division of the Security Trust Bank,
Katagiri possessed the ability to sense such things. It
was all but second nature to him. 

"I know this must be difficult for you, Mr. Katagiri. A
huge frog comes barging into your place and asks you to
believe all these outlandish things. Your reaction is
perfectly natural. And so I intend to provide you with
proof that I exist. Tell me, Mr. Katagiri, you have been
having a great deal of trouble recovering a loan the bank
made to Big Bear Trading, have you not?" 

"That’s true," Katagiri said.

Cậu Ếch lại đưa một ngón tay lên, đính chính: -
"Ấy, Cậu Ếch chứ".

-"Cậu Ếch làm sao mà biết rõ chuyện của tôi đến
thế?"

-"Tôi làm thân ếch bao nhiêu năm nay không phải
để mà chơi. Đời có gì cần thấy là thấy ngay ấy chứ".

-"Nhưng mà nầy Cậu Ếch". Katagiri nói. -"Tôi

chẳng có tài cán gì, mà chuyện dưới đất thì lại càng

không biết tí gì cả. Đánh nhau với Cậu Trùn trong lòng

đất tối tăm thế kia chắc là không đủ sức. Thiếu gì

những người khác có tài trí hơn tôi. Võ sĩ Karate, hay
là lính biệt kích, chẳng hạn".

Cậu Ếch mở to đôi mắt, tròng mắt đảo một vòng:

-"Anh Katagiri ạ, chuyện đấm đá thì tôi lo cả,
nhưng chỉ một mình tôi thì không đấu được. Quan
trọng nhất là điều nầy: tôi cần có dũng khí và chính

nghĩa của anh. Tôi cần có anh sau lưng yểm trợ, động-
viên tôi: Gắng lên Cậu Ếch. Không lo. Cậu sẽ thắng.
Cậu có chính nghĩa".

Cậu Ếch giương rộng hai cánh tay thẳng lên, rồi
vỗ đánh đét lên hai đầu gối.

-"Nói thật với anh, cả tôi cũng sợ chuyện đánh

nhau với Cậu Trùn trong chỗ tối tăm ấy. Bao lâu nay,
tôi đã sống theo chủ nghĩa hòa bình cùng với thiên

nhiên, yêu thích nghệ thuật, hoàn toàn không thích

đánh nhau một tí nào. Nhưng mà chuyện không thể

tránh được thì phải làm thôi. Lần nầy chắc chắn sẽ là
trận đánh nhau khốc liệt lắm đây. Có thể không sống
được mà trở về; có khi mất đi một phần thân thể.
Nhưng mà tôi không chạy trốn đâu. Như Nietzsche đã

nói: Trí tuệ tối thượng là không biết sợ. Điều tôi muốn
anh Katagiri giúp cho là chia sẻ cho tôi cái dũng khí

thuần khiết của anh, nâng đỡ tôi từ tâm-thành của một
người bạn thân. Anh có hiểu thế cho tôi không?"

Nghe thì nghe vậy chứ toàn là những chuyện khó

hiểu đối với Katagiri. Vậy mà không hiểu sao, dù

những chuyện ấy nghe có vẻ phi-hiện-thực đến đâu

mặc lòng, Katagiri vẫn có cảm giác có thể tin được Cậu
Ếch. Từ nét mặt đến cách nói của Cậu Ếch, có cái vẻ gì

đấy chân thành, kêu gọi trực tiếp đến lòng người. Làm

việc lâu năm trong bộ phận phải ứng xử cứng rắn nhất
của ngân hàng, khả năng cảm thụ những điều vi tế như

thế đã được rèn luyện thành thứ gì gần như là thiên tính

của anh.
-"Anh Katagiri nầy, đột nhiên có một con ếch to

tướng xông vào nhà, dựng đứng câu chuyện nầy lên,

rồi bảo anh tin giùm cho, người như anh chắc không

khỏi hoang mang. Phản ứng như thế cũng tự nhiên thôi.

Thế nên tôi định cho anh thấy một chứng cớ rằng tôi có

thật chứ không phải mơ huyễn. Có phải hiện nay anh
Katagiri đang khổ sở về chuyện đòi lại món nợ từ Công

ty doanh thương Higashi Ôkuma đấy không?"

-"Đúng thế". Katagiri gật đầu.



"Well, they have a number of extortionists working
behind the scenes, and those individuals are mixed up
with the mobsters. They’re scheming to make the
company go bankrupt and get out of its debts. Your
bank’s loan officer shoved a pile of cash at them without
a decent background check, and, as usual, the one who’s
left to clean up after him is you, Mr. Katagiri. But you’re
having a hard time sinking your teeth into these fellows:
they’re no pushovers. And there may be a powerful
politician backing them up. They’re into you for seven
hundred million yen. That is the situation you are
dealing with, am I right?" 
"You certainly are."
Frog stretched his arms out wide, his big green webs
opening like pale wings. 

"Don’t worry, Mr. Katagiri. Leave everything to me. By
tomorrow morning, old Frog will have your problems
solved. Relax and have a good night’s sleep." 
With a big smile on his face, Frog stood up. Then,
flattening himself like a dried squid, he slipped out
through the gap at the side of the closed door, leaving
Katagiri all alone. The two teacups on the kitchen table
were the only indication that Frog had ever been in
Katagiri’s apartment. 

The moment Katagiri arrived at work the next morning
at nine, the phone on his desk rang. 
"Mr. Katagiri," said a man’s voice. It was cold and
businesslike. "My name is Shiraoka. I am an attorney
with the Big Bear case. I received a call from my client
this morning with regard to the pending loan matter. He
wants you to know that he will take full responsibility
for returning the entire amount requested by the due
date. He will also give you a signed memorandum to
that effect. His only request is that you do not send Frog
to his home again. I repeat: he wants you to ask Frog
never to visit his home again. I myself am not entirely
sure what this is supposed to mean, but I believe it
should be clear to you, Mr. Katagiri. Am I correct?" 

"You are indeed," Katagiri said.
"You will be kind enough to convey my message to
Frog, I trust." 
"That I will do. Your client will never see Frog again."

"Thank you very much. I will prepare the memorandum
for you by tomorrow." 
"I appreciate it," Katagiri said.
The connection was cut.
Frog visited Katagiri in his Trust Bank office at
lunchtime. 
"That Big Bear case is working out well for you, I
presume?" 
Katagiri glanced around uneasily.

-"Ỷ có bọn băng đảng chuyên nghề hiếp bách yểm
trợ, chúng đang rắp ranh bày trò phá sản để phủi sạch
món nợ ấy đây. Nhân viên cho vay đã ném bạc cho
chúng vay mà không điều tra gì mấy. Để rồi, như thông

lệ, lại lôi anh Katagiri ra làm chuyện thu dọn vệ sinh
đấy. Nhưng mà lần nầy, đối phương là thứ ghê gớm,
bao nhiêu cố gắng của anh vẫn không đi đến đâu. Sau
lưng chúng lại còn ẩn hiện đám chính trị gia có thế lực
nữa. Tổng số tiền nợ chừng 700 triệu yen [2]. Tình hình

tôi hiểu như thế, có đúng không anh?"

-"Không sai tí nào".

Cậu Ếch giương rộng hai cánh tay lên không,

màng nối các ngón tay to lớn giương ra như cánh chim
màu lục nhạt.

-"Anh Katagiri đừng lo. Cứ giao chuyện ấy cho
ếch nầy. Chậm lắm là sáng mai, chuyện nầy sẽ được
giải quyết hoàn toàn. Anh cứ yên tâm ngủ ngon nhé".

Cậu Ếch đứng lên, mỉm cười với anh, rồi thu mình

dẹt xuống như con mực khô, chui tuột qua khe hở dưới
cửa mà biến mất. Còn lại một mình trong phòng, ngoài

hai chiếc cốc uống trà còn lại trên bàn ăn, chẳng có gì

chứng tỏ rằng Cậu Ếch đã có ở đây.

9 giờ sáng hôm sau, Katagiri vừa đến sở, điện
thoại trên bàn đã reo ngay.

-"Chào ông Katagiri". Giọng đàn ông trong ống
nghe có vẻ lạnh lùng nghiệp-vụ. -"Tôi là Shiraoka, luật
sư đảm đương công việc của Công ty doanh thương
Higashi Ôkuma. Sáng nay, thân chủ của tôi vừa liên lạc
cho biết rằng, về món nợ đang được thương lượng ấy,
thân chủ của tôi sẽ y theo yêu cầu của quý ông, bảo
đảm sẽ hoàn trả số tiền ông đòi đúng kỳ hạn. Quý ông

sẽ nhận được chứng thư về việc nầy. Do thế, xin ông

đừng gửi Cậu Ếch đến nữa. Tôi nhắc lại, xin ông bảo
Cậu Ếch đừng đến chỗ thân chủ tôi nữa. Nghe sao thì

tôi truyền đạt lại như vậy, tuy bản thân tôi có đôi chỗ

chưa lý giải được. Nhưng nói chừng ấy, chắc ông

Katagiri đã hiểu?"
-"Vâng, tôi hiểu rất rõ". Katagiri đáp.

-"Những điều tôi vừa nói, xin ông chắc chắn
truyền đạt lại Cậu Ếch giùm cho".

-"Vâng, tôi sẽ truyền đạt lại không sai sót một lời
nào. Cậu Ếch sẽ không đến chỗ thân chủ của ông nữa
đâu".

-"Cảm ơn ông. Vậy thì nội ngày mai, tôi sẽ gửi
chứng thư đến cho ông".

-"Xin ông giúp cho".

Điện thoại ngưng.
Giờ nghỉ trưa hôm ấy, Cậu Ếch hiện đến phòng

làm việc của Katagiri trong ngân hàng.

-"Thế nào anh, chuyện Công ty doanh thương
Higashi Ôkuma xong rồi đấy chứ?"

Katagiri hoảng hốt nhìn quanh xem có ai không.



"Don’t worry," Frog said. "You are the only one who
can see me. But now I am sure you realize that I actually
exist. I am not a product of your imagination. I can take
action and produce results. I am a real, living being." 

"Tell me, Mr. Frog—"
"Please," Frog said, raising one finger. "Call me ‘Frog.’
" 
"Tell me, Frog," Katagiri said, "what did you do to
them?" 
"Oh, nothing much," Frog said. "Nothing much more
complicated than boiling Brussels sprouts. I just gave
them a little scare. A touch of psychological terror. As
Joseph Conrad once wrote, true terror is the kind that
men feel toward their imagination. But never mind that,
Mr. Katagiri. Tell me about the Big Bear case. It’s going
well?" 
Katagiri nodded and lit a cigarette. "Seems to be."

"So, then, have I succeeded in gaining your trust with
regard to the matter I broached to you last night? Will
you join me to fight against Worm?" 
Sighing, Katagiri removed his glasses and wiped them.
"To tell you the truth, I’m not too crazy about the idea,
but I don’t suppose that’s enough to get me out of it." 
"No," Frog said. "It is a matter of responsibility and
honor. You may not be too ‘crazy’ about the idea, but
we have no choice: you and I must go underground and
face Worm. If we should happen to lose our lives in the
process, we will gain no one’s sympathy. And even if
we manage to defeat Worm, no one will praise us. No
one will ever know that such a battle even raged far
beneath their feet. Only you and I will know, Mr.
Katagiri. However it turns out, ours will be a lonely
battle." 

Katagiri looked at his own hand for a while, then
watched the smoke rising from his cigarette. Finally, he
spoke. "You know, Mr. Frog, I’m just an ordinary
person." 
"Make that ‘Frog,’ please," Frog said, but Katagiri let it
go. 
"I’m an absolutely ordinary guy. Less than ordinary. I’m
going bald, I’m getting a potbelly, I turned forty last
month. My feet are flat. The doctor told me recently that
I have diabetic tendencies. It’s been three months or
more since I last slept with a woman—and I had to pay
for it. I do get some recognition within the division for
my ability to collect on loans, but no real respect. I don’t
have a single person who likes me, either at work or in
my private life. I don’t know how to talk to people, and
I’m bad with strangers, so I never make friends. I have
no athletic ability, I’m tone-deaf, short, phimotic,
nearsighted—and astigmatic. I live a horrible life. All I

-"Không sao đâu anh. Chỉ có anh Katagiri là thấy
được tôi thôi". Cậu Ếch nói. -"Nhưng mà, từ chuyện
nầy, anh Katagiri đã lý giải được là tôi có thật rồi
nhé.Tôi không phải là sản vật trong ảo tưởng của anh
đâu. Tôi đã hành động thật, và đem đến kết quả thật
đấy. Tôi có thật và đang sống đây".

-"Thưa Ông Ếch ..." Katagiri nói.

Cậu Ếch đưa một ngón tay lên, đính chính: -"Cậu
Ếch chứ".

-"Vâng, Cậu Ếch". Katagiri chữa lại. -"Cậu đã làm

gì họ thế?"
-"Có làm gì lắm đâu anh. Chuyện tôi đã làm có lẽ

chỉ mất công hơn chuyện luộc bắp-cải-con một tí. Chỉ

doạ chúng tí chút thôi, khủng bố tinh thần đấy. Như

Joseph Conrad đã viết: Khủng bố thật sự chính là sự sợ

hãi mà con người tưởng tượng ra. Mà nầy anh
Katagiri, chuyện song suốt rồi đấy nhỉ?"

-"Có vẻ thế". Katagiri gật đầu, châm lửa vào điếu
thuốc.

-"Vậy anh đã tin được những điều tôi nói tối qua
chứ? Anh có thể cùng tôi đánh nhau với Cậu Trùn

được chứ?"
Katagiri thở dài, gỡ mắt kính ra lau.

-"Nói thật với cậu, tôi vẫn còn do dự chưa quyết
được, nhưng có lẽ không làm cũng không được."

Cậu Ếch gật đầu.
-"Vấn đề trách nhiệm và danh dự đây anh. Tôi và

anh Katagiri phải chui xuống đất, chống lại Cậu Trùn

chứ không còn cách nào khác. Vạn nhất chúng ta có

thua mà chết đi cũng sẽ không có ai biết mà thương
xót. Mà cho dù đầu xuôi đuôi lọt, có trị được Cậu Trùn

đi nữa, cũng chẳng có ai biết mà khen. Đâu có ai biết
ngay dưới chân họ, trong lòng đất lại có một trận đấu
khốc liệt sinh tử như thế. Chỉ có anh và tôi biết. Đằng
nào thì cũng là một cuộc chiến cô độc đấy".

Katagiri nhìn hai bàn tay mình một lúc, rồi nhìn

khói thuốc toả lên từ điếu thuốc lá.

Anh nói: -"Ông Ếch nầy, tôi chỉ là một người bình

thường ..."
-"Cậu Ếch chứ". Cậu Ếch đính chính, nhưng

Katagiri không để ý, anh nói tiếp:
-"Tôi chẳng qua chỉ là một người bình thường

thôi. Không, còn dưới hạng bình thường nữa. Tóc bắt
đầu hói, bụng bắt đầu to ra, tháng trước đã 40 tuổi rồi.
Bàn chân thì bằng, kiểm sức khoẻ thì bảo là có khuynh
hướng bị tiểu đường đấy. Đã ba tháng nay không ngủ

với đàn bà, mà lần trước chỉ là gái đĩ. Làm việc đòi nợ

nầy, tuy trong nội bộ cũng được biết đến đôi chút,

nhưng chẳng ai nể nang gì tôi. Trong công việc cũng
như đời sống cá nhân, chẳng có ai gọi là thích tôi cả.
Ăn nói dở, thấy người lạ thì tránh, khó làm bạn được
với ai. Thể thao hoàn toàn không biết, âm nhạc cũng
không, nhỏ con, bao quy đầu không cắt, lại cận thị, cả



do is eat, sleep, and shit. I don’t know why I’m even
living. Why should a person like me have to be the one
to save Tokyo?" 
"Because, Mr. Katagiri, Tokyo can only be saved by a
person like you. And it’s for people like you that I am
trying to save Tokyo." 

Katagiri sighed again, more deeply this time.
"All right then, what do you want me to do?"
Frog told Katagiri his plan. They would go underground
on the night of February 17 (one day before the
earthquake was scheduled to happen). Their way in
would be through the basement boiler room of the
Shinjuku branch of the Tokyo Security Trust Bank.
They would meet there late at night (Katagiri would stay
in the building on the pretext of working overtime).
Behind a section of wall was a vertical shaft, and they
would find Worm at the bottom by climbing down a
150-foot rope ladder. 
"Do you have a battle plan in mind?" Katagiri asked.

"Of course I do. We would have no hope of defeating an
enemy like Worm without a battle plan. He is a slimy
creature: you can’t tell his mouth from his anus. And
he’s as big as a commuter train." 

"What is your battle plan?"
After a thoughtful pause, Frog answered,
"Hmm, what is it they say—‘Silence is golden’?"
"You mean I shouldn’t ask?"
"That’s one way of putting it."
"What if I get scared at the last minute and run away?
What would you do then, Mr. Frog?" 
" ‘Frog.’ "
"Frog. What would you do then?"
Frog thought about this a while and answered, "I would
fight on alone. My chances of beating him by myself are
perhaps just slightly better than Anna Karenina’s
chances of beating that speeding locomotive. Have you
read Anna Karenina, Mr. Katagiri?" 

When he heard that Katagiri had not read the novel,
Frog gave him a look as if to say, What a shame.
Apparently Frog was very fond of Anna Karenina. 
"Still, Mr. Katagiri, I do not believe that you will leave
me to fight alone. I can tell. It’s a question of
balls—which, unfortunately, I do not happen to possess.
Ha ha ha ha!" 
Frog laughed with his mouth wide open. Balls were not
all that Frog lacked. He had no teeth, either. 

Unexpected things do happen, however.
Katagiri was shot on the evening of February 17. He had
finished his rounds for the day and was walking down
the street in Shinjuku on his way back to the Trust Bank
when a young man in a leather jacket leaped in front of

loạn thị nữa chứ. Sống một đời tồi tệ, chỉ ăn ngủ bài

tiết. Thật tình không hiểu mình sống để làm gì. Người
như thế mà cậu lại bảo phải cứu Tokyo?"

-"Anh Katagiri à". Cậu Ếch trang nghiêm nói. -
"Chỉ có người như anh mới cứu được Tokyo. Và chính

vì những người như anh mà tôi mới định cứu Tokyo
đấy".

Katagiri lại thở dài.

-"Vậy thì, tôi phải làm cái gì đây?"

Cậu Ếch cho anh biết kế hoạch cứu Tokyo. Ngày

17 tháng 2, tức là 1 ngày trước cơn động đất sắp đến,
trong đêm tối, sẽ chui xuống lòng đất. Cửa xuống đất
mở từ phòng đun nước sưởi dưới hầm chi nhánh

Shinjuku của ngân hàng Tín dụng an toàn Tokyo. Gỡ

một mảng tường ra là có lỗ hổng, từ đó dùng thang dây

leo xuống khoảng 50 thước là đến chỗ có Cậu Trùn.

Hai người hẹn nhau ở phòng đun nước sưởi ấy.
Katagiri sẽ lấy cớ làm thêm để ở lại trong toà nhà.

Katagiri hỏi: -"Có gì như là kế hoạch hành quân

hay không?"

-"Phải có kế hoạch hành quân chứ. Không có thì

không thắng nổi quân địch nầy đâu. Cái thứ trơn tuột,
đâu là đầu đâu là đuôi chẳng biết, mà lại to tướng, dài

ngoằng như cả một con tàu trên đường tàu hầm
Yamanote ấy chứ chơi sao".

-"Kế hoạch như thế nào hả cậu?"
Cậu Ếch suy nghĩ thật sâu một hồi rồi nói:

-"Im lặng là vàng, không nói ra thì tốt hơn, anh ạ".
-"Nghĩa là tôi cũng không nên hỏi?"
-"Vâng, nói thế cũng được".
-"Nếu đến giờ phút chót mà tôi sợ đến phải rút lui,

thì Ông Ếch sẽ làm sao?"

-"Cậu Ếch chứ".
-"Vâng, nếu thế thì Cậu Ếch sẽ làm sao?"

-"Sẽ chiến đấu một mình vậy". Cậu Ếch suy nghĩ

một lát rồi nói. -"Xác-suất tôi chiến đấu một mình mà

thắng được Cậu Trùn thì như Anna Karenina đã nói:

chỉ nhỉnh hơn một tí xác-suất chận được cái đầu máy

xe lửa đang hùng hục lao tới. Anh Katagiri đã đọc
Anna Karenina chưa nhỉ?"

Nghe Katagiri đáp chưa, Cậu Ếch có vẻ hơi thất
vọng. Xem ra cậu thích cuốn truyện ấy lắm.

-"Nhưng mà tôi biết anh Katagiri sẽ không trốn,
bỏ lại mình tôi đâu. Nói sao nhỉ? Dái to thì mật lớn
đấy. Tiếc là dái, thì loài ếch chúng tôi không có thôi.

Ha Ha Ha Ha".
Cậu Ếch hả họng lớn ra mà cười. Cậu Ếch không

có dái đã đành, mà răng cũng không có nốt.

Chuyện không đoán trước được đã xảy ra.
Chiều ngày 17 tháng 2, Katagiri bị bắn. Vừa xong

chuyện đòi nợ vòng vòng, lúc anh đang đi trên đường
quận Shinjuku về phía ngân hàng, một thanh niên mặc
áo khoác bằng da nhảy ra trước mặt anh. Một tên đàn



him. The man’s face was a blank, and he gripped a small
black gun in one hand. The gun was so small and so
black it hardly looked real. Katagiri stared at the object
in the man’s hand, not registering the fact that it was
aimed at him and that the man was pulling the trigger. It
all happened too quickly: it didn’t make sense to him.
But the gun in fact went off. 
Katagiri saw the barrel jerk in the air and, at the same
moment, felt an impact as though someone had struck
his right shoulder with a sledgehammer. He felt no pain,
but the blow sent him sprawling on the sidewalk. The
leather briefcase in his right hand went flying in the
other direction. The man aimed the gun at him again. A
second shot rang out. A small eatery’s sidewalk
signboard exploded before his eyes. He heard people
screaming. His eyeglasses had flown off, and everything
was a blur. He was vaguely aware that the man was
approaching with the pistol pointed at him. I’m going to
die, he thought. Frog had said that true terror is the kind
that men feel toward their imagination. Katagiri cut the
switch of his imagination and sank into a weightless
silence. 

When he woke up, he was in bed. He opened one eye,
took a moment to survey his surroundings, and then
opened the other eye. The first thing that entered his
field of vision was a metal stand by the head of the bed
and an intravenous feeding tube that stretched from the
stand to where he lay. Next he saw a nurse dressed in
white. He realized that he was lying on his back on a
hard bed and wearing some strange piece of clothing,
under which he seemed to be naked. 
Oh yeah, he thought, I was walking along the sidewalk
when some guy shot me. Probably in the shoulder. The
right one. He relived the scene in his mind. When he
remembered the small black gun in the young man’s
hand, his heart made a disturbing thump. The sons of
bitches were trying to kill me! he thought. But it looks as
if I made it through OK. My memory is fine. I don’t
have any pain. And not just pain: I don’t have any
feeling at all. I can’t lift my arm . . . 
The hospital room had no windows. He could not tell
whether it was day or night. He had been shot just before
five in the evening. How much time had passed since
then? Had the hour of his nighttime rendezvous with
Frog gone by? Katagiri searched the room for a clock,
but without his glasses he could see nothing at a
distance. 
"Excuse me," he called to the nurse.
"Oh, good, you’re finally awake," the nurse said.

 "What time is it?"
She looked at her watch. "Nine-fifteen."
"P.M.?"
"Don’t be silly, it’s morning!"
"Nine-fifteen a.m.?" Katagiri groaned, barely managing

ông mặt trơ mỏng dẹt, tay cầm một khẩu súng đen nhỏ.
Khẩu súng nhỏ quá và đen quá, đến tưởng như không

phải là súng thật. Katagiri mơ hồ nhìn cái vật đen nhỏ

ấy đang hướng về phía anh, không sao cảm nhận được
rằng có cái cò súng sắp sửa bóp vào. Sự việc xảy ra
thật đột ngột và không có ý nghĩa gì. Nhưng súng đã

nổ.
Anh nhìn thấy họng súng bị giật nẩy lên, cùng lúc

với cảm giác vai bên phải giống như bị một cái búa đập
vào. Không cảm thấy đau. Katagiri như bị cú đập ấy
bật ngã xuống mặt đường. Chiếc cặp da đang nắm
trong tay phải văng qua hướng khác. Tên kia lại hướng
mũi súng về phía anh, bắn một phát nữa. Tấm bảng
quảng cáo quán ăn-nhẹ ngay trước mặt anh vỡ tan tành.

Anh nghe có tiếng người hét thất thanh. Mắt kính văng
đâu mất. Phong cảnh trước mắt mờ đi. Anh chỉ thấy
mờ mờ dáng người cầm súng tiến lại gần. Katagiri nghĩ

thầm mình sắp chết rồi đây. Cậu Ếch nói: Khủng bố

thật sự chính là sự sợ hãi mà con người tưởng tượng
ra. Katagiri không ngần ngại gì nữa, đã bấm tắt óc

tưởng tượng của mình, và chìm sâu vào cái tĩnh mịch
không trọng lượng.

Lúc tỉnh lại, anh thấy mình đang nằm trên giường.
Thoạt đầu, anh chỉ mở một mắt, lặng lẽ quan sát chung
quanh, rồi mở cả mắt kia ra. Đập vào mắt anh lúc ấy là
hình dáng cái giá bằng sắt đặt bên gối, từ đó thòng

xuống cái ống nhựa dài dẫn thuốc vào người anh. Rồi
hình dáng của người nữ y tá mặc áo choàng trắng. Anh
nhận biết mình đang nằm ngửa trên giường, trong bộ

quần áo có vẻ dị dạng, dưới lớp ấy thì chẳng mặc gì

khác.

Anh nhớ ra, đang đi trên đường thì bị ai đó bắn.
Trúng vào vai mà. Vai bên phải. Quang cảnh lúc bị bắn
chiếu lại trong trí anh. Khi anh nhớ đến cây súng đen
nhỏ trên tay người đàn ông, tim anh đập mạnh những
tiếng động hồi hộp. Ừ, rõ ràng bọn chúng muốn giết
mình thật. Nhưng mà mình không chết. Anh nhớ lại rõ
ràng. Không thấy đau. À không, đâu phải chỉ không

thấy đau, hầu như chẳng có cảm giác gì cả. Ngay cả

giơ cánh tay lên cũng không được.
Phòng bệnh không có cửa sổ, chẳng biết là ngày

hay đêm. Lúc anh bị bắn là gần 5 giờ chiều, từ ấy đến
nay đã bao lâu rồi? Giờ hẹn nửa đêm với Cậu Ếch đã

qua mất rồi chăng? Katagiri ngước tìm xem có đồng hồ

trong phòng không, vì không có mắt kính nên không

nhìn rõ được.

-"Cô ơi". Katagiri lên tiếng gọi cô y tá.

-"À, anh đã tỉnh lại rồi đấy à. Tốt quá". Cô y tá

nói.

-"Bây giờ là mấy giờ rồi, cô?"

Cô y tá lướt nhìn đồng hồ đeo tay: -" 9 giờ 15".
-"Ban đêm à?"

-"Cái anh nầy. Sáng rồi đấy anh ạ".
-" 9 giờ 15 sáng rồi sao?" Katagiri hơi ngẩng đầu



to lift his head from the pillow. The ragged noise that
emerged from his throat sounded like someone else’s
voice. "Nine-fifteen a.m. on February 18?" 
"Right," the nurse said, lifting her arm once more to
check the date on her digital watch. "Today is February
18, 1995." 
"Wasn’t there a big earthquake in Tokyo this morning?"

"In Tokyo?"
"In Tokyo."
The nurse shook her head. "Not as far as I know."

He breathed a sigh of relief. Whatever had happened, the
earthquake at least had been averted. 
"How’s my wound doing?"
"Your wound?" she asked. "What wound?"
"Where I was shot."
"Shot?"
"Yeah, near the entrance to the Trust Bank. Some young
guy shot me. In the right shoulder, I think." 

The nurse flashed a nervous smile in his direction. "I’m
sorry, Mr. Katagiri, but you haven’t been shot." 
"I haven’t? Are you sure?"
"As sure as I am that there was no earthquake this
morning." 
Katagiri was stunned.
"Then what the hell am I doing in a hospital?"

"Somebody found you lying in the street, unconscious.
In the Kabukicho neighborhood of Shinjuku. You didn’t
have any external wounds. You were just out cold. And
we still haven’t found out why. The doctor’s going to be
here soon. You’d better talk to him." 
Lying in the street unconscious? Katagiri was sure he
had seen the pistol go off aimed at him. He took a deep
breath and tried to get his head straight. He would start
by putting all the facts in order. 
"What you’re telling me is, I’ve been lying in this
hospital bed, unconscious, since early evening
yesterday, is that right?" 
"Right," the nurse said. "And you had a really bad night,
Mr. Katagiri. You must have had some awful
nightmares. I heard you yelling, ‘Frog! Hey, Frog!’ You
did it a lot. You have a friend nicknamed ‘Frog’?" 
Katagiri closed his eyes and listened to the slow,
rhythmic beating of his heart as it ticked off the minutes
of his life. How much of what he remembered had
actually happened, and how much was hallucination?
Did Frog really exist, and had Frog fought with Worm to
put a stop to the earthquake? Or had that just been part
of a long dream? Katagiri had no idea what was true
anymore. 
Frog came to his hospital room that night. Katagiri
awoke to find him in the dim light, sitting on a steel
folding chair, his back against the wall. Frog’s big,

lên, nói với giọng khàn khàn nghe như không phải
giọng của chính mình. -" 9 giờ 15 sáng ngày 18 tháng 2
rồi sao?"

-"Đúng đấy". Cô y tá đưa tay lên xem lại ngày giờ
trên chiếc đồng hồ số rồi xác nhận: -"Hôm nay là ngày

18 tháng 2 năm 1995 đấy".
-"Thế sáng nay không có động đất thật lớn ở

Tokyo sao?"
-"Ở Tokyo nầy à?"

-"Ở Tokyo nầy đấy".
Cô y tá lắc đầu: -"Theo chỗ tôi biết thì không có

trận động đất nào lớn ở đây cả".
Katagiri thở ra nhẹ nhõm. Dù gì đi nữa, động đất

thì đã tránh được rồi.
-"Vết thương của tôi có sao không cô?"

-"Vết thương nào?" Cô y tá ngạc nhiên.

-"Vết thương bị bắn ấy chứ đâu".

-"Bị bắn à?"

-"Súng lục đấy. Bị một thanh niên bắn ở gần cửa
ngân hàng Tín dụng an toàn Tokyo. Bị vào vai bên

phải đấy mà".

Cô y tá nhếch môi cười, có vẻ ngờ ngợ.
-"Khổ quá. Anh Katagiri có bị súng bắn đâu nào".

-"Tôi không bị bắn sao? Thật sao cô?"

-"Thật chứ, có bị bắn gì đâu. Cũng thật như Tokyo
nầy đã chẳng có trận động đất nào cả".

Katagiri chẳng còn hiểu ra làm sao nữa.
-"Vậy thì tại sao tôi lại phải nằm trong bệnh viện

đây?"

-"Chiều hôm qua, người ta thấy anh Katagiri nằm
hôn mê trên đường trong khu Kabukichô. Không có vết
thương nào cả, chỉ ngã xuống bất tỉnh đấy thôi. Hiện
thời chưa biết rõ nguyên nhân ra làm sao. Lát nữa, Bác

sĩ đến, anh hỏi thử xem sao".
Hôn mê gì? Katagiri nhìn thấy họng súng hướng

về mình nhả đạn rõ ràng mà. Anh thở vào thật sâu,

gắng chỉnh đốn lại đầu óc mình, kiểm lại từng việc đã

xảy ra. Anh nói:

-"Thế thì tôi đã nằm trên giường bệnh viện nầy từ
chiều hôm qua trong trạng thái bất tỉnh đấy nhỉ?"

-"Đúng thế". Cô y tá nói. -"Đêm qua anh Katagiri
đã mớ cả đêm đấy. Có vẻ anh thấy nhiều ác mộng.
Nhiều lần nghe anh hét: Cậu Ếch, Cậu Ếch. Có phải
Cậu Ếch là biệt hiệu gì đấy của bạn anh không?"

Katagiri nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng đập của
tim mình. Tim anh đang thong thả đập đúng quy tắc
nhịp điệu của sự sống. Anh không hiểu phần nào là sự

thật đã xảy ra, mà phần nào là ảo tưởng. Có phải Cậu
Ếch có thật, đã đánh nhau với Cậu Trùn và đã chận
đứng được trận động đất? Hay tất cả chỉ là một giấc
mộng dài giữa ban ngày? Katagiri chẳng hiểu sao cả.

Nửa đêm hôm ấy, Cậu Ếch tìm đến phòng bệnh
của anh. Katagiri vừa mở mắt ra đã thấy Cậu Ếch trong
ánh sáng của ngọn đèn-đêm nhỏ. Cậu Ếch ngồi trên



bulging green eyelids were closed in a straight slit.

"Frog!" Katagiri called out to him.
Frog slowly opened his eyes. His big white stomach
swelled and shrank with his breathing. 
"I meant to meet you in the boiler room at night the way
I promised," Katagiri said, "but I had an accident in the
evening— something totally unexpected—and they
brought me here." 
Frog gave his head a slight shake. "I know. It’s OK.
Don’t worry. You were a great help to me in my fight,
Mr. Katagiri." 
"I was?"
"Yes, you were. You did a great job in your dreams.
That’s what made it possible for me to fight Worm to
the finish. I have you to thank for my victory." 

"I don’t get it," Katagiri said. "I was unconscious the
whole time. They were feeding me intravenously. I don’t
remember doing anything in my dreams." 
"That’s fine, Mr. Katagiri. It’s better that you don’t
remember. The whole terrible fight occurred in the area
of imagination. That is the precise location of our
battlefield. It is there that we experience our victories
and our defeats. Each and every one of us is a being of
limited duration: all of us eventually go down to defeat.
But as Ernest Hemingway saw so clearly, the ultimate
value of our lives is decided not by how we win but by
how we lose. You and I together, Mr. Katagiri, were
able to prevent the annihilation of Tokyo. We saved a
hundred and fifty thousand people from the jaws of
death. No one realizes it, but that is what we
accomplished." 

"How did you manage to defeat Worm? And what did I
do?" 
"We gave everything we had in a fight to the bitter end.
We—" 
Frog snapped his mouth shut and took one great breath,
"—we used every weapon we could get our hands on,
Mr. Katagiri. We used all the courage we could muster.
Darkness was our enemy’s ally. You brought in a foot-
powered generator and used every ounce of your
strength to fill the place with light. Worm tried to
frighten you away with phantoms of the darkness, but
you stood your ground. Darkness vied with light in a
horrific battle, and in the light I grappled with the
monstrous Worm. He coiled himself around me, and
bathed me in his horrid slime. I tore him to shreds, but
still he refused to die. All he did was divide into smaller
pieces. And then—" 

Frog fell silent, but soon, as if dredging up his last ounce
of strength, he began to speak again.

ghế khung sắt, dựa người vào tường, có vẻ mệt mỏi
quá rồi. Đôi mắt lớn màu xanh lục bình thường vẫn lòi

hẳn ra ấy, bây giờ nhắm lại thành một vệt thẳng nằm
ngang.

-"Cậu Ếch". Katagiri gọi.
Cậu Ếch từ từ mở mắt. Cái bụng trắng hếu to lớn

phồng lên xẹp xuống theo nhịp thở mệt nhọc.
Katagiri nói: -"Tôi đã định xuống phòng đun nước

sưởi đúng giờ hẹn nửa đêm. Thế nhưng chiều hôm ấy
lại bị tai nạn không lường trước được, nên bị khiêng

vào bệnh viện nầy đây".

Cậu Ếch nhẹ lắc đầu: -"Tôi hiểu lắm. Nhưng mà

không sao. Không có gì phải lo. Anh Katagiri đã giúp

tôi chiến đấu rồi mà".

-"Tôi đã giúp cậu thật sao?"
-"Thật đấy. Anh Katagiri đã giúp tôi thật sự lúc

anh nằm mơ ấy. Chính là nhờ thế mà tôi đánh nhau
được với Cậu Trùn và gắng gượng đến phút cuối cùng.

Nhờ công của anh Katagiri đấy".
-"Khó hiểu thật. Suốt một thời gian dài, tôi bất

tỉnh và được nhỏ thuốc vào người. Tôi hoàn toàn

không nhớ mình đã làm gì trong giấc mơ".
-"Ấy thế mà được việc đấy anh Katagiri ạ. Không

nhớ gì cả thì tốt hơn. Dù sao, tất cả các cuộc chiến đấu
khốc liệt đều thực hiện do sức tưởng tượng. Đấy mới
chính là chiến trường của mình đấy anh. Ta thắng ở

đấy, mà ta bại cũng ở đấy. Tất nhiên, chúng ta chỉ là
những hiện hữu có giới hạn, cuối cùng thì ai cũng bại
và mất đi. Nhưng mà đúng như Ernest Hemingway đã

nhìn ra giá trị cuối cùng của đời ta không định trên

cách ta thắng mà trên cách ta bại. Tôi và anh Katagiri
đã gắng gượng thành công trong việc ngăn chặn trận
động đất có khả năng hủy diệt Tokyo. Thoát được cái

thảm kịch 150 ngàn người chết. Tuy không ai để ý,

nhưng chúng ta đã đạt được kết quả ấy đấy anh".

-"Cậu làm thế nào mà đánh bại Cậu Trùn thế? Còn

tôi thì đã làm được gì?"

-"Chúng ta đã dùng hết sức mình, chiến đấu đến
hơi thở cuối cùng, chúng ta ..."

Cậu Ếch nghẹn lời, thở một hơi dài.

-"Tôi và anh Katagiri đã dùng hết mọi thứ vũ khí,

trong tầm tay với, và dùng hết dũng khí của mình.

Bóng tối đã đứng về phe Cậu Trùn. Anh Katagiri đã

mang máy-phát-điện-đạp-chân xuống đấy, dùng hết
sức lực của anh để rọi ánh sáng vào nơi tối tăm ấy. Cậu
Trùn rắp tâm lợi dụng những cảnh huyễn hoặc trong
bóng tối để xua đuổi anh đi, nhưng anh vẫn cố ghìm

chân nán lại. Bóng tối và ánh sáng công phá nhau kịch
liệt. Trong ánh sáng ấy, tôi đã đánh cận chiến với Cậu
Trùn. Cậu Trùn đã quấn quanh người tôi, trét lên thân

thể tôi thứ nước nhớt dính kinh khiếp. Tôi đã quật Cậu
Trùn tơi bời mà cậu ấy vẫn không chịu chết, chỉ rơi rớt
từng mảnh ra thôi. Thế rồi ..."

Cậu Ếch chợt im bặt. Rồi như đã vét được hết sức
lực để mở miệng nói tiếp:



"Fyodor Dostoevsky, with unparalleled tenderness,
depicted those who have been forsaken by God. He
discovered the precious quality of human existence in
the ghastly paradox whereby men who had invented God
were forsaken by that very God. Fighting with Worm in
the darkness, I found myself thinking of Dostoevsky’s
‘White Nights.’ I . . ." 

Frog’s words seemed to founder.
"Mr. Katagiri, do you mind if I take a brief nap? I am
utterly exhausted." 
"Please," Katagiri said. "Take a good, deep sleep."
"I was finally unable to defeat Worm," Frog said,
closing his eyes. "I did manage to stop the earthquake,
but I was only able to carry our battle to a draw. I
inflicted injury on him, and he on me. But to tell you the
truth, Mr. Katagiri . . ." 

"What is it, Frog?"
"I am, indeed, pure Frog, but at the same time I am a
thing that stands for a world of un-Frog." 
"Hmm, I don’t get that at all."
"Neither do I," Frog said, his eyes still closed. "It’s just a
feeling I have. What you see with your eyes is not
necessarily real. My enemy is, among other things, the
me inside me. Inside me is the un-me. My brain is
growing muddy. The locomotive is coming. But I really
want you to understand what I’m saying, Mr. Katagiri." 

"You’re tired, Frog. Go to sleep. You’ll get better."

"I am slowly, slowly returning to the mud, Mr. Katagiri.
And yet . . . I . . ." 
Frog lost his grasp on words and slipped into a coma.
His arms hung down almost to the floor, and his big
wide mouth drooped open. Straining to focus his eyes,
Katagiri was able to make out deep cuts covering Frog’s
entire body. Discolored streaks ran through his skin, and
there was a sunken spot on his head where the flesh had
been torn away. Katagiri stared long and hard at Frog,
who sat there now wrapped in the thick cloak of sleep.
As soon as I get out of this hospital, he thought, I’ll buy
Anna Karenina and "White Nights" and read them both.
Then I’ll have a nice long literary discussion about them
with Frog. 
Before long, Frog began to twitch all over. Katagiri
assumed at first that these were just normal involuntary
movements in sleep, but he soon realized his mistake.
There was something unnatural about the way Frog’s
body went on jerking, like a big doll being shaken by
someone from behind. Katagiri held his breath and
watched. He wanted to run over to Frog, but his own
body remained paralyzed. After a while, a big lump
formed over Frog’s right eye. The same kind of huge,
ugly boil broke out on Frog’s shoulder and side, and
then over his whole body. Katagiri could not imagine

-"Fyodor Dostoevsky đã miêu tả một cách nhân

hậu vô cùng những kiếp người bị Thượng Đế vất bỏ.
Con người tạo ra Thượng đế để rồi chính con người lại
bị Thượng đế chối bỏ; trong cái nghịch lý thê thảm
cùng tận ấy, ông đã tìm thấy sự tôn quý của con người.
Trong lúc chiến đấu với Cậu Trùn trong bóng tối u ám

ấy, tôi chợt nhớ đến "Đêm Trắng" [3] của Dostoevsky.
Tôi ..."

Giọng Cậu Ếch lạc hẳn đi.
-"Anh Katagiri, tôi nhắm mắt ngủ một tí được

không anh? Tôi mệt quá ..."

-"Cậu nên ngủ thật say đi".
-"Tôi đã không thắng được Cậu Trùn". Cậu Ếch

nói, mắt nhắm lại. -"Động đất thì gắng gượng ngăn lại
được, nhưng mà tôi gắng lắm cũng chỉ kéo được đến
chỗ huề với Cậu Trùn mà thôi. Cậu Trùn suy suyển mà

tôi cũng suy suyển quá rồi. Nhưng mà anh Katagiri nầy
..."

-"Sao cơ?"
-"Tôi là Cậu Ếch thật nhưng đồng thời tôi cũng là

biểu tượng của thứ gì không phải là Cậu Ếch đấy".
-"Tôi không hiểu cậu định nói gì".

-"Thì tôi cũng đâu có hiểu rõ lắm". Cậu Ếch nói,

mắt vẫn nhắm lại. -"Chỉ cảm thấy thế thôi. Cái gì thấy
trước mắt chưa hẳn đã là thật. Kẻ địch của tôi cũng là
chính tôi bên trong tôi. Trong tôi có cái không phải là
tôi. Đầu óc tôi như mờ tối dần đi. Đầu máy xe lửa đang
tiến đến đấy. Nhưng mà tôi muốn anh Katagiri lý giải
cho tôi điều ấy ..."

-"Cậu Ếch nầy, cậu mệt quá đấy. Ngủ đi rồi sẽ hồi
phục lại ấy mà".

-"Anh Katagiri, tôi lại chìm dần vào khoảng tối
tăm ấy. Dù vậy, nếu ... tôi có ..."

Thế rồi Cậu Ếch lặng thinh, chìm vào hôn mê. Hai
cánh tay dài buông thõng xuống sàn nhà, cái miệng lớn
và dẹt hơi mở ra. Nhướng mắt lên, Katagiri thấy những
vết thương lõm sâu trên khắp thân mình Cậu Ếch.
Nhiều đường hằn đã đổi màu chạy dọc ngang trên da.
Một phần đầu bị rứt thịt ra, lõm xuống.Katagiri nhìn

một hồi lâu dáng Cậu Ếch cuộn mình trong tấm áo dầy
của giấc ngủ. Anh dặn mình phải mua đọc "Anna
Karenina" và "Đêm Trắng" sau khi xuất viện, để có thể

bàn luận về những tác phẩm văn học ấy với Cậu Ếch
đến thoả thích mới thôi. 

Lát sau, Cậu Ếch chuyển động nhẹ thân mình. Lúc

đầu Katagiri tưởng là cậu ấy cựa mình trong giấc ngủ.
Nhưng không phải. Cậu Ếch giống như một hình nộm
to lớn bị cột dây điều khiển bởi người nào đấy đứng
đằng sau, nên có những động tác không được tự nhiên.

Katagiri nuốt nước bọt, khẩn trương xem chừng tình

hình. Anh muốn đứng lên đến bên Cậu Ếch, nhưng
toàn thân anh tê đi, không làm gì được. Từ phía trên

mắt của Cậu Ếch chợt nổi lên một cục u, to dần. Và

vai, nách, bụng Cậu Ếch cũng có những cục u như thế

nổi phồng lên như những bọt nước to lớn, xấu xí. Rồi



what was happening to Frog. He stared at the spectacle,
barely breathing. 

Then, all of a sudden, one of the boils burst with a loud
pop. The skin flew off, and a sticky liquid oozed out,
sending a horrible smell across the room. The rest of the
boils started popping, one after another, twenty or thirty
in all, flinging skin and fluid onto the walls. The
sickening, unbearable smell filled the hospital room. Big
black holes were left on Frog’s body where the boils had
burst, and wriggling, maggotlike worms of all shapes
and sizes came crawling out. Puffy white maggots. After
them emerged some kind of small centipedelike
creatures, whose hundreds of legs made a creepy
rustling sound. An endless stream of these things came
crawling out of the holes. 
Frog’s body—or the thing that must once have been
Frog’s body—was totally covered with these creatures
of the night. His two big eyeballs fell from their sockets
onto the floor, where they were devoured by black bugs
with strong jaws. Crowds of slimy worms raced each
other up the walls to the ceiling, where they covered the
fluorescent lights and burrowed into the smoke alarm.
The floor, too, was covered with worms and bugs. They
climbed up the lamp and blocked the light and, of
course, they crept onto Katagiri’s bed. Hundreds of them
came burrowing under the covers. They crawled up his
legs, under his bedgown, between his thighs. The
smallest worms and maggots crawled inside his anus and
ears and nostrils. Centipedes pried his mouth open and
crawled inside one after another. Filled with an intense
despair, Katagiri screamed. 

Someone snapped a switch and light filled the room.
"Mr. Katagiri!" called the nurse.
Katagiri opened his eyes to the light. His body was
soaked in sweat. The bugs were gone. All they had left
behind in him was a horrible slimy sensation. 

"Another bad dream, eh? Poor dear."

With quick, efficient movements the nurse readied an
injection and stabbed the needle into his arm. 
He took a long, deep breath and let it out. His heart was
expanding and contracting violently. 
"What were you dreaming about?"
Katagiri was having trouble differentiating dream from
reality. 

"What you see with your eyes is not necessarily real," he
told himself aloud. 
"That’s so true," said the nurse with a smile. "Especially
where dreams are concerned." 
"Frog," he murmured.
"Did something happen to Frog?" she asked.

toàn thân Cậu Ếch, đâu đâu cũng thấy những cục u ấy.
Katagiri không tưởng tượng được chuyện gì đang xảy
ra, chỉ biết nín thở chăm chú nhìn quang cảnh kỳ dị ấy. 

Thế rồi đột nhiên một cục u vỡ ra, phát ra một
tiếng nổ làm bắn tung chỗ da ấy, vung vãi những tia
nước nhờn nhớt, toả mùi khó ngửi. Rồi liên tiếp dễ đến
20, 30 cục u khác vỡ theo, bắn đầy những mảng da và

nước nhờn lên tường. Phòng bệnh nhỏ hẹp nồng nặc
mùi hôi không chịu nổi. Từ lỗ hổng tối sâu của các cục
u đã vỡ, những con giòi đủ cỡ lớn nhỏ lúc nhúc chui ra.
Những con giòi ú na ú nần bò lổn ngổn. Tiếp theo là
những con rết đen nhỏ, vô số chân bò đi, tạo nên âm

thanh rào rạo ghê người. Giòi và rết rồi trùn liên tục bò

ra từ các lỗ hổng ấy. 

Thân thể Cậu Ếch, nói đúng hơn là cái khối bầy
nhầy trước đây là thân thể Cậu Ếch, đã bị bao kín bởi
lũ giòi, rết, trùn tối ám ấy. Từ đôi mắt, rơi xuống sàn

hai tròng mắt tròn to tướng. Đám rết đen bu lại, hàm

cạp mạnh vào hai tròng mắt ấy. Đám giòi tranh nhau
cuồn cuộn bò lên tường phòng bệnh rồi lên cả trần nhà.

Chúng che kín đèn ống, chui vào đầy trong máy báo

động hoả hoạn. Sàn nhà đầy giòi rết và trùn. Chúng che
kín cái giá đèn bên gối làm mất ánh sáng. Chúng bò lên

giường, chui vào chăn nệm. Chúng bò lên chân

Katagiri, chui vào trong lớp áo ngủ, chui vào háng anh.
Giòi và trùn chui tọt vào lỗ hậu môn, tai, mũi, từ đấy
chui sâu vào trong thân thể anh. Đám rết chống môi

anh lên, chui vào miệng anh, lớp nầy đến lớp khác.

Ngập ngụa trong nỗi tuyệt vọng cùng cực, Katagiri hét

lớn lên.

Có ai đấy mở đèn. Ánh sáng tràn lan trong phòng.

-"Anh Katagiri". Có tiếng cô y tá gọi anh.
Katagiri mở mắt thấy phòng sáng choang. Toàn

thân anh ướt đẫm mồ hôi, như vừa bị ai tạt nước.
Chẳng còn con giòi bọ nào. Chỉ còn cảm giác nhơn
nhớt, rờn rợn trên da.

-"Anh Katagiri lại thấy ác mộng rồi chứ gì. Tội
nghiệp anh".

Cô y tá nhanh nhẹn chuẩn bị kim tiêm, rồi tiêm

thuốc vào cánh tay anh.

Katagiri hít vào thật sâu thật lâu xong thở ra. Tim
anh co lại dãn ra gấp gáp.

-"Anh mộng thấy gì mà ghê thế?" Cô y tá hỏi.
Nhưng anh không làm sao phân định được chuyện

gì là mộng và chuyện gì là thật. Anh nói, như với chính

mình.

-"Cái gì thấy trước mắt chưa hẳn là thật".

-"Đúng thế". Cô y tá mỉm cười. -"Nhất là khi nằm
mộng".

-"Cậu Ếch". Anh thì thầm.
-"Cậu Ếch làm sao?"



"He saved Tokyo from being destroyed by an
earthquake. All by himself." 
"That’s nice," the nurse said, replacing his near-empty
intravenous feeding bottle with a new one. "We don’t
need any more awful things happening in Tokyo. We
have plenty already." 
"But it cost him his life. He’s gone. I think he went back
to the mud. He’ll never come here again." 

Smiling, the nurse toweled the sweat from his forehead.

"You were very fond of Frog, weren’t you, Mr.
Katagiri?" 
"Locomotive," Katagiri mumbled. "More than
anybody." 
Then he closed his eyes and sank into a restful,
dreamless sleep.

—translated by Jay Rubin

-"Cậu Ếch một mình đã cứu được Tokyo khỏi bị

động đất hủy hoại đấy".
-"Tốt quá nhỉ". Cô y tá nói và thay thuốc mới vào

bình chuyền. -"Thế thì tốt quá. Tokyo không cần thêm

mấy thứ ghê gớm ấy. Có đủ quá rồi".

-"Nhưng mà bù vào đấy, Cậu Ếch đã chết, đã mất
tiêu rồi. Có khi đã phải trở về chỗ tối tăm, không còn

trở lại đây nữa".
Cô y tá vẫn giữ nụ cười trên môi, lấy khăn lau mồ

hôi trên trán Katagiri.

-"Anh Katagiri hẳn là thương Cậu Ếch lắm đấy
nhỉ?"

-"Đầu máy xe lửa …". Katagiri líu lưỡi nói. -"Hơn
bất cứ ai".

Xong anh nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ yên tĩnh
không mộng mị.
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