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Isabella trốn thoát - Cái chết của Hindley
Isabella kể lại cho tôi nghe những sự kiện đã xảy ra đêm hôm trước ở Đỉnh Gió Hú. Ông Hindley và cô ngồi
bên lò sưởi trong chính sảnh cho đến gần nửa đêm. Cô kể trong khi đó Hindley ngồi im, không hề nhúc nhích
hay thốt lên một lời nào suốt từ hai ba giờ trước đó. Không có một tiếng động nào, ngoài tiếng gió rền rĩ thỉnh
thoảng làm lay động mấy cánh cửa sổ, và tiếng than nổ lách tách khe khẽ trong lò sưởi
- Tôi đang đọc mấy quyển sách cũ. Tất cả đều thật buồn, buồn đến ghê người, và vừa đọc, tôi vừa thở dài
dường như mọi niềm vui đã biến mất khỏi thế gian này, không bao giờ lấy lại được nữa.
Cảnh tĩnh mịch ấy bị phá tan vì có tiếng Heathcliff đang từ ngoài mộ Catherine trở về. Hắn ta về sớm hơn
thường lệ, vì cơn bão. Isabella tả lại cái cách Hindley ngước nhìn cô, nhìn về phía cửa, rồi quay sang nhìn cô
lần nữa.
- Tôi sẽ để hắn đợi bên ngoài trong năm phút, ông ta thốt lên, cô không phản đối chứ?
- Không, ông có thể giữ hắn ở lại bên ngoài suốt đêm, nếu ông muốn, Isabella đáp, Cứ vặn khóa và chặn
then cửa lại.
Hindley nhanh chóng làm theo trước lúc Heathcliff kịp bước tới cửa, rồi ông ta bước lại, nhìn Isabella, tìm
kiếm trong ánh mắt cô một sự đồng tình với mối căm thù đang cháy rực trong ánh mắt ông.
- Tôi và cô đều có món nợ lớn phải thanh toán với kẻ ở ngoài kia. ông ta nói. Nếu chúng ta không hèn nhát
thì chúng ta có thể hợp tác với nhau để làm điều ấy. Cô có mềm yếu như ông anh của cô không đấy? Lẽ nào
cô định chịu đựng hắn đến cùng mà không nghĩ đến chuyện trả thù?
- Tôi chán cảnh phải chịu đựng lắm rồi, Isabella đáp, và tôi sẽ rất sung sướng được trả thù. Nhưng sự phản
bội và bạo lực lại là con dao hai lưỡi. Chúng sẽ gây thương tích cho những ai sử dụng chúng.
- Phản bội và bạo lực là công bằng khi đáp lại phản bội và bạo lực. Hindley kêu lên. Cô Heathcliff, tôi chỉ yêu
cần cô ngồi im và đừng nói một lời nào hết. Cô cũng sẽ vui sướng không kém gì tôi khi được thấy sự kết liễu
cuộc đời tên này. Hắn sẽ giết chết cô và làm tôi khuynh gia bại sản. Trừ phi chúng ta ra tay làm một việc gì đó.
Nghe xem hắn làm gì kìa! Hắn gõ cửa cứ như thể hắn đã là ông chủ rồi đấy. Cô cứ ngậm câm như hến trong
ba phút và cô sẽ được trở thành một người phụ nữ tự do.
Ông ta lấy ra một khẩu súng và một con dao hai lưỡi.
- Tôi sẽ không ngậm câm như hến đâu.
Isabella thốt lên:
- Ông không được làm thế. Chỉ cần để cửa khóa như vậy thôi.
- Không, tôi đã quyết tâm làm điều này. Hindley tuyệt vọng kêu lên. Tôi sẽ đem lại điều tốt lành cho cô, và
đem lại lẽ công bằng cho Hareton. Catherine giờ đã mất rồi, nên chẳng còn một ai trên đời này thương tiếc tôi
hay xấu hổ vì tôi.
Không có lý gì lại đi cố tranh luận với ông ta, nên Isabella bèn chạy đến bên cửa sổ.
- Tốt hơn là ông nên tìm một nơi nào khác để nghỉ tạm đêm nay, cô hét lớn, ông Earnshaw sẽ bắn ông nếu
ông bước chân vào nhà này.
Hindley tức tối nặng lời với Isabella, vì cô đã đánh động cho chồng cô. Cô trở lại ngồi bên lò sưởi, thầm nghĩ,
thật là phúc cho cô biết bao nếu Hindley giết chết hắn ta.
Một tiếng đập mạnh phía sau làm cô giật bắn người. Heathcliff đã giáng một cú đấm rất mạnh làm kính cửa sổ
vỡ tan, rơi loảng xoảng xuống nền, nhưng mấy chấn song cửa quá sát nhau, nên hắn không leo vào được.
Isabella mỉm cười vì thấy mình rất an toàn. Hắn ta đứng đấy nhìn vào trong, tóc và quần áo phủ tuyết trắng
xóa, và hàm răng sắc nhọn ánh lên trắng nhởn trong đêm tối.
- Isabella, để cho tôi vào, nếu không tôi sẽ làm cho cô phải hối hận đấy! Hắn dọa.
- Tôi không thể giết người được. Isabella đáp. ông Earnshaw đang đứng rình ông với một con dao và một
khẩu súng đã nạp đạn sẵn đấy.
- Vậy thì để cho tôi vào lối cửa bếp. Hắn gầm lên.
- Hindley sẽ tới đó trước tôi. Isabella đáp.

- Hóa ra tình yêu của ông cũng xoàng thật, không chịu nổi một trận mưa tuyết ư? Heathcliff, nếu tôi là ông,
tôi sẽ đến nằm dài trên mộ cô ấy và chết như một con chó trung thành. Cõi trần giờ đây không còn đáng sống
nữa, phải không nào? ông đã nói với tôi rằng Catherine là tất cả cuộc đời ông mà. Tôi không hình dung nổi giờ
đây làm sao ông có thể tiếp tục sống được nữa.
Hindley lao đến bên cửa sổ và chìa khẩu súng ra trước.
- Nếu tôi có thể giơ tay ra ngoài, ông ta thốt lên, thì tôi có thể bắn được hắn!
Trước sự kinh hoàng của Isabella, Heathcliff lao người đến chộp lấy vũ khí của Hindley và giật nó ra khỏi tay
ông ta. Khẩu súng cướp cò và con dao bật trở lại, cắm phập vào cổ tay Hindley. Heathcliff dùng sức kéo con
dao ra, cứa rách toạc cả thịt trên cánh tay Hindley, rồi hắn đút con dao còn nhỏ máu vào trong túi.
Hắn dung một phiến đá lớn đập gãy mấy chấn song cửa sổ, rồi nhảy vào. Hindley đã ngã lăn ra, vết thương
sâu hoắm cứa vào động mạch làm cho ông ta đau quá, ngất đi.
Heathcliff hết đá lại giẫm lên người ông ta, đập đầu ông ta xuống sàn đá, một tay vẫn tóm lấy Isabella, để
ngăn không cho cô đi gọi người đến cứu. Rốt cục, khi đã mệt thở không ra hơi, hắn dừng lại, kéo cái thân hình
đã hoàn toàn bất động ấy đến một chiếc ghế. Hắn băng quấy quá vết thương lại một cách vô cùng thô bạo.
Isabella, lúc này đã được tự do, bèn chạy đi đánh thức Joseph dậy. Lão ta vội vã lao xuống dưới nhà để gặp
ông chủ. Bấy giờ Hindley đã lại cử động được và hồi tỉnh. Heathcliff, biết là đối thủ của hắn không phát hiện ra
mình bị đối xử ra sao trong lúc nằm bất tỉnh, nên hắn bảo ông quả là đồ ngốc mới đi say mèm không biết trời
đất gì như vậy.
- Tôi sẽ không để bụng hành vi đe dọa khủng khiếp của ông lần này làm gì, Heathcliff nói tiếp, còn bây giờ
tôi khuyên ông nên đi ngủ đi.
Đoạn, hắn ta rời khỏi phòng.
Chiều hôm sau, Hindley ngồi bên lò sưởi, người rất ốm yếu, trong khi ấy Heathcliff đứng cạnh chỗ ống khói,
lặng im.
- Ôi, chỉ cần tôi có đủ sức mạnh để giết chết hắn, thì tôi có xuống địa ngục cũng cam lòng. Hindley vừa rên
rỉ, vừa cố rời ghế đứng lên.
- Không, ông ta đã giết mất một người trong gia đình ông là đủ lắm rồi. Isabella nói. Ở ấp, mọi người đều
biết rằng em gái ông giờ đây ắt hẳn vẫn còn sống, nếu như không có cái ông Heathcliff ấy. Nên ông thấy đấy,
được ông ta căm ghét còn tốt hơn là được ông ta yêu mến. Khi tôi nghĩ lại chúng tôi đã từng hạnh phúc ra
sao, Catherine đã từng hạnh phúc như thế nào trước ngày ông ta đến, tôi chỉ có thể nguyền rủa cái ngày ấy.
Heathcliff có vẻ thấy được sự thật của điều này, tuy không nhận ra là ai đang nói, vì nước mắt hắn lăn dài
xuống má và nhỏ lã chã vào đống trọ Hắn trút những tiếng thở dài nghẹn ngào. Isabella chằm chằm nhìn hắn
rồi khinh bỉ cười phá lên. Cặp mắt hắn long lên nhìn về phía cô:
- Đứng dậy và cút đi cho khuất mắt ta, kẻ đang thương khóc nói, giọng nghẹn lại vì tiếng nấc đến nỗi khó mà
hiểu được hắn đang nói gì.
- Xin ông thứ lỗi, Isabella đáp, nhưng tôi cũng yêu quý Catherine. Giờ đây anh trai chị ấy cần được chăm
sóc, và tôi sẽ vì chị ấy mà làm điều này. Bây giờ khi chị ấy đã qua đời, tôi có thể nhìn thấy được chị ấy qua
Hindley. Đôi mắt Hindley giống hệt đôi mắt chị ấy, chỉ có điều là ông đã làm cho đôi mắt ấy đỏ bầm và thâm
tím lại vì những đòn đánh và...
- Đứng dậy, đồ ngu ngốc khốn kiếp, nếu không ta giẫm chết bây giờ, hắn gào lên và tiến lại chỗ Isabella,
khiến cô phải vội tránh đi.
- Nhưng, Isabella nói tiếp trong khi chuẩn bị sẵn sàng để chạy trốn, ví như Catherine có chịu hạ mình trở
thành bà Heathcliff, thì ắt hẳn chị ấy cũng sớm đâm ra giống tôi thôi. Nhưng chị ấy sẽ chẳng âm thầm chịu
đựng hành vi tồi bại của ông đâu. Chị ấy ắt sẽ bày tỏ thành lời nỗi căm thù và ghê tởm ông.
Lúc này, Isabella đã ra gần đến cửa. Heathcliff chộp lấy một con dao ăn để trên bàn và ném nó vào đầu cô.
Lưỡi dao cứa trúng bên dưới tai. Cô liền im bặt và bỏ chạy. Cảnh cuối cùng cô trông thấy là hắn giận dữ lao
tới, nhưng Hindley đã giữ hắn lại. Cả hai đều ngã lăn ra sàn, phía trước lò sưởi. Cô vừa chạy qua bếp, vừa
gọi Joseph đến giúp sức cho chủ, rồi cảm thấy mình như là một linh hồn vừa thoát khỏi cảnh địa ngục, cô
nhảy vọt ra ngoài và chạy như bay xuống con đường dốc. Ánh đèn ở đấy chỉ đường cho cô, khi cô đã rời khỏi
con đường và chạy thẳng ra vùng đồng hoang. Trên đường chạy, nhiều lần cô bị ngã lăn từ trên các bờ đất
xuống và phải lội qua nhiều bãi lầy.

Sau khi kể hết cho tôi những sự kiện xảy ra ở Đỉnh Gió Hú, Isabella đứng dậy, trèo lên một chiếc ghế và hôn
hai bức chân dung của Catherine và Edgar.
- Tôi thà phải sống suốt đời dưới địa ngục, cô nói, còn hơn là phải ở lại thêm một đêm nữa dưới mái nhà tại
Đỉnh Gió Hú. Rồi cuốn quanh người một tấm khăn choàng rộng, cô đi xuống dưới nhà, ra chỗ cỗ xe ngựa. Cỗ
xe đưa cô đi khuất, và cô không bao giờ trở lại thăm vùng này nữa. Cô đến sống ở miền nam, gần Luân Đôn,
và vài tháng sau, con trai cô chào đời. Cô viết thư báo rằng cô đã đặt tên cho nó là Linton, nhưng nó là một
đứa bé ốm yếu, quặt quẹo.
Một hôm, cậu Heathcliff gặp tôi trong làng và hỏi tôi hiện thời cô đang sống ở đâu, nhưng tôi không chịu nói.
- Không thành vấn đề, cậu ta đáp, tôi sẽ tìm ra nếu tôi muốn. Nhưng hãy bảo cô ta coi chừng, chớ có đến
sống với ông anh Edgar của cô ta. Tôi sẽ không cho phép cô ta làm vậy.
Qua dò hỏi đám gia nhân, cậu ta khám phá ra địa chỉ của cô và biết chuyện cô đã sinh con. Tuy nhiên, cậu ta
không hề tìm gặp cô, vì, theo tôi nghĩ, cậu ta căm ghét không muốn trông thấy cộ Sau đấy, mỗi khi gặp tôi, cậu
ta lại hỏi han về đứa bé. Khi nghe nói đến tên đứa bé, cậu ta cười nham hiểm.
- Cô ta muốn tôi căm ghét đứa bé, nên mới đặt cho nói cái tên đó, phải không nào? cậu ta hỏi.
- Tôi nghĩ cô ấy không muốn cậu hay biết gì về đứa bé cả. tôi đáp.
- Tôi sẽ có nó khi tôi muốn. cậu ta đáp. cô ta có thể tin như thế.
Sau đó ít lâu, có một bác sĩ cưỡi ngựa đến ấp Thrushcross, báo tin về một cái chết khác: cậu Hindley
Earnshaw đã qua đời. Tin ấy làm tôi choáng váng, và tôi không thể không thắc mắc tự hỏi: không biết cậu ấy
đã chết ra sao? Tôi quyết định sang thăm Đỉnh Gió Hú để giúp làm tròn những bổn phận cuối cùng đối với
người quá cố, và để tìm hiểu những gì có thể biết chung quanh cái chết của cậu ấy. Tôi nhắc cậu Linton nhớ
rằng Hareton là cháu vợ của cậu, và do đó cậu nên đứng ra làm người giám hộ cho thằng bé, nhưng cậu chủ
tôi đang chìm đắm trong nỗi đau buồn tột độ, không thể làm gì được.
Cậu bảo tôi hãy nói chuyện với ông luật sư về tài sản của người anh vợ đã quá cố, nên tôi vào làng và đề nghị
ông luật sư cùng đi với tôi đến Đỉnh. Ông ta từ chối, cho rằng tốt nhất là đừng dây với Heathcliff.
- Hareton sẽ chẳng hơn gì một kẻ ăn mày đâu, ông ta nói, bố nó chết trong tình trạng nợ nần và toàn bộ tài
sản đã đem thế chấp cho Heathcliff. Cứ để cho Hareton, kẻ thừa kế đương nhiên, lớn lên ở Đỉnh. Nó có thể
gọi được lòng trắc ẩn nơi Heathcliff, khiến ông ta đối xử khoang dung với nó.
Rốt cục tôi đã tới Đỉnh. Joseph, vốn đang đau buồn trước cái chết của cậu chủ, thấy tôi đến thì rất vui lòng.
Còn Heathcliff thì lại nói rằng cậu ta không hiểu vì sao tôi lại đến, tuy vậy cậu ta không phản đối việc tôi ở lại
đấy.
- Ông ta mới ngốc nghếch làm sao. Heathcliff nói. Chiều hôm qua, tôi chỉ rời ông ta ra có mười phút, mà ông
ta đã khóa hết các cửa trong nhà, nhốt tôi lại bên ngoài, rồi ngồi uống rượu suốt đêm cho đến chết. Sáng nay,
chúng tôi phá cửa xông vào thì thấy ông ta nằm đấy. Tôi cho người đi gọi bác sĩ, nhưng khi ông ta đến thì
Hindley đã chết. Lão đầy tớ xác nhận điều ấy, nhưng lão thì thầm nói với tôi: - Lẽ ra chính ông ta đi gọi bác sĩ
kia mới phải, còn tôi phải ở lại chăm sóc cho cậu chủ. Khi tôi rời khỏi nhà thì cậu chưa chết, chưa, chưa hề
chết tý nào.
Trong suốt thời gian sắp xếp chuẩn bị tang lễ, Heathcliff tỏ ra rất thờ ơ với mọi việc đang diễn ra xung quanh.
Ngay trước lúc rời khỏi nhà để đi dự đám tang, cậu ta trông đầy vẻ đắc thắng. Cậu ta nhấc bé Hareton lên
bàn.
- Này! Chú bé xinh xắn, bây giờ mày là của tao! Cậu ta nói, giọng quyết liệt. Để rồi xem cái cây này có lớn
lên cong vẹo như cái cây kia không, một khi vẫn là ngọn gió ấy thổi xoắn lấy nó.
Hareton không hiểu gì về chuyện này, nó vuốt má Heathcliff và tỏ vẻ vui thích. Tôi biết được chính cái điều mà
Heathcliff ngụ ý, nên tôi ngắt lời cậu ta:
- Thằng bé phải về với tôi bên ấp Thrushcross. Nó không thuộc về cậu chút nào cả.
- Ông Linton bảo vậy ư? cậu ta gặng hỏi.
- Dĩ nhiên, cậu ta ra lệnh cho tôi mang nó về. tôi nói.
- Thôi, chúng ta sẽ không tranh cãi về chuyện này, gã vô lại đáp, nhưng tôi cảm thấy dường như là tôi thích
được nuôi đứa bé. Nói với ông chủ chị là nếu ông ta bắt đứa bé này, thì tôi sẽ phái người đến Luân Đôn bắt
con trai tôi về. Lời đe dọa này đủ để làm cho hai chúng tôi đều im lặng, và việc đưa Hareton đến Ấp không
được nhắc đến nữa. Vị khách ở Đỉnh Gió Hú giờ đây đã trở thành ông chủ. Cậu ta nắm toàn quyền sở hữu

ngôi nhà, vì chứng minh được với ông luật sư là Hindley Earnshaw đã thế chấp từng miếng đất cho cậu ta để
lấy tiền đánh bạc. Hareton, lẽ ra phải là giàu có, thì chẳng có gì cả. Thằng bé phải phụ thuộc hoàn toàn vào kẻ
thù cũ của cha mình và lớn lên trong ngôi nhà của chính mình như một kẻ đi ở không công, không hề biết
mình đã bị tiếm đoạt hết đất đai và tiền bạc như thế nào.
Chương 12

Cathy phát hiện ra Đỉnh Gió Hú
Mười hai năm tiếp theo là những năm hạnh phúc nhất đời tôi, những nỗi lo phiền duy nhất mà tôi gặp chỉ là
những lần bé Cathy bị ốm. Cô bé lớn nhanh như thổi và rất khỏe mạnh, cô như một ánh nắng dọi vào căn nhà
u buồn này. Cha cô bé hoàn toàn bị cô cuốn hút hết tâm trí, và cô, về phần mình, cũng hết lòng thương yêu
chạ Cô bé có cặp mắt đen láy của dòng họ Earnshaw, nhưng lại thừa hưởng nước da trắng xanh, nét mặt
thanh tú và mái tóc vàng của dòng họ Linton. Về mặt tình cảm thì cô bé thương người một cách hơi quá đáng
và về điểm này, cô giống mẹ cộ Nhưng khác với mẹ, tình thương của cô không bao giờ đến mức dữ dội, và cô
có một giọng nói êm ái và vẻ mặt dịu dàng. Dĩ nhiên, cô bé cũng có những khuyết điểm riêng, chủ yếu là cái
thói việc gì cũng khăng khăng làm theo ý mình. Cho đến tuổi mười ba, cô bé chưa từng đi quá khu thảo viên
của ấp Thrushcross lần nào mà không có người đi kèm, và cô không biết tí gì về Đỉnh Gió Hú, cũng như về
ông Heathcliff.
- Cô Ellen, còn bao lâu nữa thì cháu mới được trèo lên đỉnh mấy ngọn đồi kia nhỉ? Thỉnh thoảng cô bé hỏi,
cái gì nằm bên kia đỉnh vậy? Biển ư?
- Không, tôi nói với cô, cũng vẫn là đồi, in hệt như những ngọn đồi này thôi. Đằng xa là rặng đá xám dốc
đứng, có tên là rặng núi đá Penistone. Khi vùng đồng hoang đã chìm trong bóng tối, thì mặt trời xế tà vẫn rọi
ánh sáng vàng rực lên những đỉnh cao nhất của rặng núi đá.
- Tại sao chúng còn rực sáng lâu đến thế trong khi ở đây đã là chiều tối, Cathy hỏi.
- Vì ở đấy cao hơn chỗ chúng ta, tôi đáp, cô không thể leo lên những khối đá trơ trụi ấy được đâu, cao và
dốc lắm. Mùa đông băng giá luôn bao phủ nơi ấy, và cô đã từng thấy tuyết vẫn còn đọng lại dưới cái chỗ trũng
đen đen ở sườn núi đông bắc vào mùa hè.
- Ôi, thế ra cô đã từng tới đấy, cô Ellen! cô bé thích thú reo lên, vậy thì cháu cũng có thể đến đấy khi nào
cháu lớn.
Cô bé hỏi han cha về rặng núi đá, và ông ta hứa với cô là cô có thể cưỡi ngựa đến đó khi nào lớn hơn. Giờ
đây, cô bé tính từng tuần một và cứ vài tháng lại hỏi:
- Con đã đủ lớn để đi đến rặng núi đá Penistone chưa?
Cậu Edgar, vì biết rằng con đường đến Penistone có chạy ngang qua Đỉnh Gió Hú, nên lần nào cũng trả lời:
- Chưa đâu, con thân yêu ạ, chưa được đâu.
Có lẽ bé Cathy cũng đành tâm với chuyện này, nhưng rồi một hôm cậu Linton phải vắng nhà. Em gái cậu
Isabella, viết thư báo là cô đang hấp hối, thỉnh cầu Edgar đến thăm cô và lãnh giùm trách nhiệm nuôi nấng bé
Linton, con trai cô Edgar giao Cathy lại cho tôi chăm sóc, ra lệnh rằng cô bé không bao giờ được đi ra ngoài
khu thảo viên, ngay cả khi có tôi đi hộ tống.
Tôi hài lòng khi thấy Cathy có vẻ toại nguyện với việc được cỡi ngựa thơ thẩn dạo chơi trên những mảnh đất
và vườn tược quanh Ấp. Lúc ấy đang là những ngày hè đẹp trời, và cô bé thường ở bên ngoài dạo chơi từ lúc
điểm tâm cho đến bữa dùng trà. Khi trở về, cô bé kể cho tôi nghe những cuộc phiêu lưu tưởng tượng của cô.
Một hôm cô bé vào phòng tôi lúc sáng sớm:
- Cô Ellen, hôm nay cháu là một thương gia Ả Rập, và cháu sắp cùng đoàn lữ hành lạc đà băng qua sa mạc.
Xin cô lấy cho cháu thật nhiều lương thực, đủ cho cháu, con ngựa và ba con lạc đà của cháu dùng.
Ba con lạc đà ấy chính là ba con chó cưng của cô bé. Tôi gói ghém thật nhiều thực phẩm và để vào một bên
yên ngựa. Cathy nhảy phốc lên mình ngựa, rạng rỡ như một nàng tiên, và vừa phi nước kiệu đi khuất, vừa vui
sướng cười vang.
- Nhớ đấy, cô Cathy! tôi kêu to, đừng có phóng nước đại và nhớ về sớm đấy.

Đã đến bữa trà mà vẫn chưa thấy tăm hơi vị lữ hành nọ đâu, tôi liền sai đám gia nhân đi tìm cô bé, nhưng cô
không có ở trong khu đất quanh ấp. Tôi thân hành ra ngoài tìm kiếm, và gặp một anh thợ đang sửa hàng rào.
- Anh có thấy cô Cathy đâu không? tôi hỏi.
- Tôi có thấy cô ấy sáng naỵ , anh ta đáp, cô ấy có nói chuyện với tôi, rồi sau đó cho ngựa nhảy qua cái
hàng rào đằng kia, chỗ thấp thấp ấy. Cô ấy phóng nước đại biến mất. Tôi biết rằng như vậy có nghĩa là cô đã
đi ra chỗ rặng núi đá Penistone.
“Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như cô bé cố trèo lên rặng núi đá ấy, bị sẩy chân và chết?”. Tôi vừa nghĩ vừa hối hả
chạy dọc theo con đường. Khi chạy ngang qua Đỉnh Gió Hú, tôi trông thấy con chó bên ấp đang nằm dưới một
khung cửa sổ. Tôi vội vàng chạy theo lối đi trong vườn dẫn lên nhà. Một người phụ nữ giúp việc, mới đến làm
sau khi Hindley chết, nghe thấy tôi đập cửa thình thình, liền ra mở.
- A, chị đến tìm cô chủ nhỏ của chị chứ gì? Zillah, cô đầy tớ mới đến thốt lên, cô ấy đang ở đây, bình yên vô
sự.
- Ông chủ chị có nhà không? tôi hổn hển nói không ra hơi, phần vì phải đi nhanh, phần vì lo sợ.
- Cả ông chủ lẫn Joseph đều đi vắng. Nên chị cứ vào nghỉ một lát đã, cô ta đáp.
Cathy đang ngồi đu đưa trong một cái ghế nhỏ vốn là của mẹ cô hồi còn bé. Cô đã treo mũ lên và có vẻ hoàn
toàn tự nhiên như ở nhà, vừa cười vừa tán gẫu với Hareton. Hareton, giờ đây đã là một chàng trai mười tám
tuổi, cao lớn, khỏe mạnh, cứ trố mắt nhìn cô bé, vẻ tò mò và kinh ngạc, chẳng hiểu gì mấy những lời nhận xét
và những câu hỏi mà cô tuôn ra.
Tôi cố giấu nỗi vui mừng đã tìm thấy cô bình an vô sự và đưa mắt nhìn cô, vẻ mặt giận dữ.
- Cô giỏi nhỉ! Đây là lần cuối cùng cô được cỡi ngựa dạo chơi từ nay cho đến khi ba cô về. Tôi sẽ không tin
tưởng để cô đi ra ngoài nữa đâu, cô hư quá, cô là một cô bé hư hỏng rồi.
- A, cô Ellen! cô hớn hở reo lên, nhảy bật dậy và chạy đến bên tôi, vậy là cô đã tìm ra cháu! Tối nay cháu sẽ
kể cho cô nghe một câu chuyện tuyệt vời! Trước giờ cô đã từng đến đây chưa?
- Cô đội mũ lên và đi về nhà ngay! tôi nói, tôi bực cô lắm đấy, cô Cathy. Thôi nào, đừng khóc lóc mà làm gì.
Làm thế cũng chả bù lại được cái công tôi khổ sở chạy đi tìm cô. Cô cứ nghĩ đến cái cách cô trốn đi như thế
mà xem! Nó chứng tỏ cô là một con cáo ranh ma, sẽ chẳng ai tin cô được nữa.
- Cháu đã làm gì cơ chứ? Cathy nức nở, Ba có bảo cháu phải ở trong nhà đâu nào. Ba sẽ không có mắng
cháu đâu, cô Ellen. Ba không bao giờ cáu gắt như cô cả.
- Thôi đi, đi đi nào! tôi nhắc đi nhắc lại, giờ cô đã mười ba tuổi rồi còn gì. Đừng làm như trẻ con vậy.
- Đừng mắng cô ấy. Zillah nói, cô ấy sợ là chị sẽ lo lắng cho cô ấy nên chúng tôi đã giữ cô ấy lại và nói cô ấy
vào nhà nghỉ đấy.
Hareton đứng đút tay vào túi, chẳng nói chẳng rằng, nhưng dường như là cậu ta không hoan nghênh gì việc
tôi đến đây. Tôi cầm lấy mũ của cô Cathy và bước lại, đội lên đầu cho cô, nhưng cô bỏ chạy quanh phòng làm
tôi phải đuổi theo. Hareton và Zillah cười vang, và Cathy cũng bật cười theo.
- Cô Cathy, tôi kêu lên, rất đỗi bực tức, nếu cô biết được nhà này là của ai, cô ắt sẽ mừng được ra khỏi đây.
- Đây là nhà cha anh phải không? Cathy quay sang Hareton hỏi.
- Không. Cậu ta đáp, cúi nhìn xuống, mặt đỏ bừng.
- Vậy thì là nhà của ai, của ông chủ anh ư?
Hareton càng đỏ mặt thêm, nhìn đi chỗ khác, mồm thốt ra một câu rủa.
- Anh ấy đã nói “nhà chúng tôi” và “người nhà chúng tôi”, Cathy quay sang tôi nói
- Cháu tưởng anh ấy là con ông chủ nhà. Nếu anh ấy là một gia nhân thì anh ấy phải gọi cháu bằng “cô”
chứ. Hareton sa sầm mặt lại như một đám mây dông trước câu nói trẻ con ấy.
- Lấy ngựa cho tôi. Cô bé nói với Hareton như thể cậu ta là một thằng giữ ngựa, Sau đó anh có thể đi chung
với tôi. Nhanh lên! Tôi bảo anh lấy ngựa cho tôi kia mà!
- Đợi đến khi cô bị đày xuống địa ngục rồi tôi mới làm đầy tớ cho cô, Hareton gầm lên.
- Đến khi tôi thế nào kia? Cathy hỏi, vẻ kinh ngạc.
- Bị đày xuống địa ngục, đồ phù thủy. Cậu ta đáp.
- Đấy, cô Cathỵ Tôi nói, cô đã thấy cô đang tiếp xúc với ai chưa! Đi thôi, chúng ta tự đi lấy ngựa vậy. Đừng ở
đây mà tranh cãi với cậu ta nữa.
- Nhưng, cô Ellen, làm sao mà anh ta lại dám ăn nói với cháu như vậy? Cathy kêu lên, mắt trân trân nhìn
cậu ta, vẻ kinh ngạc, Anh ta phải làm như cháu bảo chứ. Anh là kẻ xấu xa, tôi sẽ mách ba những gì anh nói.

Lời đe dọa ấy chẳng có được chút tác động nào đối với Hareton, nên những giọt nước mắt phẫn uất trào ra
khỏi khóe mắt Cathỵ
- Chị mang con ngựa của tôi lại đây, Cathy quay sang Zillah nói.
- Từ từ đã cô ạ, Zillah nói, Cô nên cư xử lịch sự thì hơn. Hareton có thể không phải là con trai ông chủ,
nhưng cậu ấy là anh họ cô đấy.
- Anh ta ư? Anh họ tôi ư? Cathy kêu lên, bật cười khinh bỉ.
- Phải, đúng thế đấy. Zillah nói
- Ôi, cô Ellen, Cathy nói với tôi, đừng để cho họ nói như vậy. Ba cháu đang đi Luân Đôn đón cậu em họ
cháu. Nhưng anh ta là..
Nói đến đây, cô ngừng lại và khóc òa lên
- Nín đi, nín! Tôi nói, Người ta có thể có những người anh em họ đủ mọi loại, nhưng không vì thế mà xấu đi
chút nào. Người ta không cần kết bạn với những người anh em họ ấy, nếu đó là những người xấu nết và khó
chịu.
- Anh ta không phải.. anh ta không phải là anh họ cháu, cô Ellen ạ, Cathy vừa nói tiếp, vừa gieo người vào
cánh tay tôi như thể muốn trốn tránh cái ý tưởng ấy.
Tôi bực tức - bực chị đầy tớ đã bộc lộ mối quan hệ giữa Hareton và Cathy, và cũng bực Cathy đã tiết lộ
chuyến đi của cậu Linton. Tôi không nghi ngờ gì việc chị đầy tớ sẽ báo lại cho Heathcliff tin tức về người em
họ từ Luân Đôn đến. Hareton, đã bình tĩnh lại sau cơn phẫn nộ vì bị coi là một tên đầy tớ, có vẻ bối rối khi thấy
cô bé khóc. Để vỗ về cô, cậu ta đi lấy ngựa cho cô, dắt con ngựa ra trước cửa. Cậu ta đưa tặng cô một chú
chó con, dỗ cô nín đi, vì cậu ta không hề có ác ý gì. Cathy nín khóc một lúc đủ lâu để đưa mắt nhìn cậu ta, vẻ
kinh hoàng và kinh sợ, rồi lại khóc òa lên, tay gạt con chó con ra chỗ khác.
Khi cô bắt đầu cho ngựa phóng đi, tôi nhìn lại Hareton một lần nữa. Cậu ta đã lớn lên thành một chàng thanh
niên có thân hình cân đối như lực sĩ, trông khỏe khoắn và rất ưa nhìn. Diện mạo của cậu ta có phần xấu đi vì
bộ quần áo thô kệch mặc trên người, để thích hợp với công việc trong trang trại hay với thú tiêu khiển đi lang
thang trên vùng đồng hoang để săn chim, thỏ. Tôi nghĩ tôi có thể nhận ra trên gương mặt cậu ta một tính cách
mạnh mẽ mà cha cậu không hề có. ông Heathcliff chưa hề ngược đãi cậu về mặt thể xác, vì Hareton rất can
đảm, và Heathcliff không thể tìm được chút thỏa mãn nào trong việc đối xử tàn bạo với cậu theo lối ấy. Thay
vào đó, kẻ giám hộ cậu đã dùng tà tâm để biến Hareton thành một tên cục súc. Cậu không hề được học đọc,
học viết, không hề bị quở mắng về bất kỳ thói xấu nào, trừ phi thói xấu ấy làm kẻ giám hộ cậu bực mình;
không hề được trau giồi một nết tốt nào, cũng như không hề được răn dạy phải tránh một điều ác nào..
Joseph chẳng giúp ích được gì cho Hareton. Lão đã khắc sâu vào tâm trí thằng bé là nó mang tên của một
dòng họ lâu đời, và nó phải rất lấy làm kiêu hãnh vì điều đó. Lão không dám dạy cho Hareton phải căm thù
Heathcliff, vì lão quá khiếp sợ ông ta. Lão nghĩ rằng không cần phải chỉ cho Hareton biết cái gì là phải hay trái,
vì lão tin là nếu Hareton có bị hủy hoại về mặt tính cách thì lỗi tại Heathcliff là chính. Do đó, Hareton giống như
một khu vườn đất đai màu mỡ, có thể đem lại những vụ mùa bội thu trong điều kiện thuận lợi; nhưng giờ đây
tất cả những ưu điểm ấy đã mai một như trong một bãi hoang mọc đầy cỏ dại.

Chương 13

Bé Linton gặp cha
Hôm sau chúng tôi nhận được một bức thư viền đen; trong thư cậu Edgar báo là em gái cậu, Isabella, đã qua
đời và cậu sắp trở về cùng với đứa bé trai. Cathy mừng quýnh lên với ý nghĩ là ba sắp về và nóng lòng muốn
gặp cậu em họ.
- Linton kém cháu đúng sáu tháng, cô nói với tôi vào cái hôm mà chúng tôi dự kiến là cậu em họ đó sẽ được
đưa về, thật là vui thích biết bao khi có cậu ấy để chơi cùng! ôi, cháu mừng quá!
Rốt cục, cỗ xe ngựa cũng đã xuất hiện, và Cathy lao ra đón cha. Hai cha con gặp lại nhau mới vui mừng làm
sao! Cậu em họ cô còn đang ngủ, nhưng cậu Linton đánh thức nó dậy và bế nó xuống đất. Nó trông rất giống
bác nó, nhưng không có được vẻ mặt dễ chịu như bác nó.

- Này, Cathy yêu quý, cậu Linton nói vói con gái, em con không được khỏe mạnh hoặc vui tươi như con đâu;
nó vừa bị mất mẹ mới đây thôi. Vì vậy, con đừng trông đợi là em con sẽ mải mê chạy nhảy và chơi đùa với
con ngay. Con hãy để cho em yên tối nay được không nào?
- Vâng, vâng, thưa ba, Cathy đồng ý
- Linton, đây là Cathy, chị họ cháu đấy, cậu Edgar nói, chị ấy muốn kết bạn với cháu. Giờ, cháu hãy cố vui
lên vì cuộc hành trình của bác cháu ta đã kết thúc, và cháu chẳng còn phải làm gì ngoài việc nghỉ ngơi và tha
hồ vui chơi như cháu thích.
- Vậy thì cho cháu đi ngủ thôi, cậu bé vừa đáp, vừa khóc òa lên.
Bác nó tỏ ra rất kiên nhẫn với nó, nhưng tôi cảm thấy là cậu hẳn vừa phải trải qua cuộc hành trình vất vả và
mệt nhọc bên thằng bé này. Ngay sau bữa trà, bé Linton lên giường và ngủ thiếp đi.
- Dần dần nó sẽ khỏe lên thôi, tôi nghĩ thế, cậu Linton nói, và có Cathy chơi cùng sẽ rất tốt cho nó.
- Phải, nếu chúng ta được phép nuôi giữ nó. tôi nghĩ bụng.
Chúng tôi không phải nghi ngờ lâu. Ngay tối hôm đó, Joseph đã xuất hiện ngay ngưỡng cửa. Tôi phải nói
chuyện với chính ông Linton. Lão vừa nói vừa bước vào nhà, không đợi được ai mời vào.
- Tốt hơn là lão cứ để tôi nhắn lại cho cậu chủ, tôi nói, cậu Linton sắp sửa đi ngủ rồi.
Joseph đẩy tôi sang một bên và đi lên lầu. Lão ta đi vào thư viện, và chẳng thèm chào hỏi gì cậu Linton, lão
lên tiếng:
- Ông Heathcliff phái tôi sang đón con trai ông ấy và tôi không được quay về Đỉnh Gió Hú mà không có
thằng bé.
Edgar Linton lặng đi một phút, và một nỗi đau buồn sâu xa phủ bóng lên khuôn mặt cậu. Isabella đã giao phó
thằng bé cho cậu chăm sóc; nhưng nếu Heathcliff, cha nó, đòi nó về, thì Edgar không thể có quyền gì để giữ
nó lại.
- Nó hiện nay đang ngủ, rốt cục cậu lên tiếng. mai nó sẽ sang.
- Không được, Joseph hét lên, giậm chiếc gậy xuống sàn, Heathcliff muốn có bằng được đứa con trai. Tôi
phải đón nó đi ngay bây giờ, ông biết không!
- Lão không được mang nó đi hôm nay, Edgar cương quyết nói. Đi xuống dưới nhà ngay! Đi!
Cậu cầm lấy cánh tay lão gia nhân và đẩy lão ra khỏi cửa.
- Được lắm, Joseph hét lên, và chậm rãi bỏ đi, sáng mai ông Heathcliff sẽ đích thân đến đón nó. Để rồi xem
ông có dám tống cổ ông ấy ra ngoài không nào?
Cậu Linton không dám liều lĩnh để Heathcliff đến thăm, nên tôi được lệnh sáng sớm hôm sau phải đưa Linton
đến Đỉnh Gió Hú. Bị đánh thức dậy vào lúc năm giờ và nghe nói là phải tiếp tục cuộc hành trình, thằng bé rất
lấy làm ngạc nhiên. Tôi bảo nó là nó sẽ đến sống với cha nó.
- Cha cháu ư? Nó hỏi. Mẹ chưa bao giờ nói cháu có một người cha. Ông ấy sống ở đâu vậy? Cháu thích ở
đây với bác Edgar hơn.
- Ba cháu sống cách Ấp một quãng, trên mấy ngọn đỉnh kia,. tôi đáp, khi nào cháu thấy khỏe hơn, cháu có
thể đến đây thăm chúng tôi. Cháu phải cố yêu ba cháu như cháu đã từng yêu mẹ, và ông ấy sẽ yêu cháu.
- Nhưng tại sao ba mẹ lại không sống chung với nhau như những người khác? nó hỏi, vẻ bối rối.
- Ba cháu bận công việc ở miền Bắc, còn mẹ cháu lại phải sống ở miền Nam vì đau ốm, tôi bảo nó.
Linton không mãn nguyện với câu trả lời của tôi.
- Thế tại sao mẹ không nhắc gì đến cha cả? Nó hỏi. Mẹ thường nói chuyện về bác Edgar và cháu được dạy
phải thương yêu bác ấy. Nhưng làm thế nào cháu có thể yêu ba được? Cháu không hề biết ông ấy.
- Ồ, trẻ con đều phải yêu quý cha mẹ, tôi đáp, có lẽ mẹ cháu sợ là nếu luôn nhắc đến ba thì cháu sẽ muốn
được ở bên ba. Nào, chúng ta phải đi nhanh lên.
Vào một buổi sáng đẹp trời như thế này mà đi ngựa thì thú lắm. ánh mặt trời rực rỡ và hương thơm của
những bông hoa thạch thảo màu đỏ tía mọc trên vùng đồng hoang làm cho tinh thần cậu bé khuây khỏa, và nó
bắt đầu đặt ra những câu hỏi về ngôi nhà mới của nó. Nhưng khi chúng tôi đến gần tảng đá phía trước ngôi
nhà thì nó lại im lặng. Nó đưa mắt nhìn quanh quanh tòa nhà, nhìn những cây linh sam oằn cong, nhìn những
bụi cây ăn trái um tùm trong vườn, vẻ trang trọng, và chậm rãi lắc đầu. Tôi bước vào chính sảnh nơi mọi
người vừa ăn điểm tâm xong.
- Chào chị, Heathcliff lên tiếng, Chị đã đem tài sản của tôi đến, phải không nào? Thế mà tôi sợ phải tự mình
đi bắt nó về đấy.

Ông ta sải bước đi ra cửa; Hareton và Joseph theo sau, đầy vẻ tò mò. Bé Linton quan sát ba người đàn ông
nọ với ánh mắt sợ hãi. Heathcliff chằm chằm nhìn cậu con trai đến mức nó hoàn toàn bị bối rối, rồi cất tiếng
cười khinh bỉ.
- Thật là xinh đẹp! Một thứ của quý đáng yêu làm sao! Họ đã nuôi nó bằng sữa chua chắc? Quả là tệ hơn tôi
tưởng, ông ta nói.
Tôi bảo thằng bé đang run rẩy ấy xuống ngựa và đi vào nhà. Heathcliff cùng vào với nó, và sau khi đã ngồi
xuống, ông ta thô bạo kéo Linton đến bên ông ta.
- Mày có biết tao là ai không? ông ta hỏi.
- Không. Thằng bé vừa nói vừa khóc vì sợ.
- Chắc mày đã nghe nói về tao?
- Không. Nó vẫn lặp lại câu trả lời ấy.
- Không à? Heathcliff hỏi lại. Thật xấu hổ thay cho mẹ mày vì đã không bao giờ nói về cha mày. Tao nói cho
mày biết. Mày là con trai tao, và mẹ mày quả là một con đàn bà độc ác mới không bao giờ nhắc đến tao với
mày.
Đến đây Heathcliff quay sang tôi:
- Ellen, nếu chị mệt, chị có thể ngồi xuống nghỉ. Nếu không thì chị về đi.
- Tôi sẽ đi, ông Heathcliff ạ, tôi đáp, nhưng tôi hy vọng ông sẽ đối xử tử tế với thằng bé. Nó là người thân
duy nhất của ông trên cõi đời này, ông hãy nhớ lấy.
- Tôi sẽ rất tử tế, chị khỏi phải e ngại, ông ta nói, đoạn cười phá lên. Joseph, đem cho nó chút gì điểm tâm
đi. Hareton, đi làm việc đi. Tôi không quên là một ngày nào đó, Linton sẽ là chủ nhân của nơi này. Và nếu ông
Linton không đi bước nữa và có môt. đứa con trai, thì ấy Thrushcross cũng sẽ thuộc về con trai tôi nốt. Tôi
không muốn con trai tôi chết trước khi tôi biết được mình sẽ để lại cái ấp cho nó thừa kế. Nó thuộc về tôi và tôi
muốn được đắc thắng thấy kẻ nối dõi của tôi và chủ nhân trên lãnh địa của họ, và thuê con cái họ làm công
trên đất đai của tổ tiên chúng khi xưa. Tôi căm ghét bản thân nó, vì những ký ức mà nó làm sống lại. Nhưng
nó sẽ được an toàn, vì nó quá hữu ích cho kế hoạch của tôi. Một người gia sư sẽ đến dạy nó học ba lần mỗi
tuần. Tôi đã ra lệnh cho Hareton phải vâng lời nó. Mọi thứ đã được sắp đặt cả rồi.
Không còn lý do gì để nấn ná lâu hơn, tôi quyết định lặng lẽ bỏ đi trong lúc Linton đang bận xua một con chó
ra chỗ khác vì con chó tỏ ra quá vồn vã với nó, khiến nó khói chịu. Nhưng nó rất cảnh giác, không để cho tôi
thừa lúc nó không để ý mà lẳng lặng đi ra.
- Đừng bỏ cháu lại đây! Tôi nghe tiếng nó gào lên. Cháu sẽ không ở lại đây đâu! Cháu sẽ không ở lại đây
đâu!
Nhưng cánh cửa đã được đóng chặt lại sau lưng tôi, và họ không cho phép nó bước ra ngoài. Trong khi đó, ở
ấp, Cathy thức dậy với tâm trạng rất vui vẻ, háo hức muốn được chơi với cậu em họ. Khi nghe nói nó đã đi rồi,
cô la khóc mới dữ dội làm sao! Cô không hề được ai nói cho biết là nó chỉ sống ở cách đó bốn dặm, tại Đỉnh
Gió Hú, và đến khi cô được gặp lại nó, cô đã không còn nhận ra nó nữa. Mỗi khi tôi gặp chị quản gia bên Đỉnh
Gió Hú, tôi lại hỏi thăm tin tức về bé Linton. Nó chẳng khỏe lên tí nào, chị ta cho biết, và cha nó xem ra mỗi
ngày một thêm căm ghét nó.

Chương 14

Cathy gặp lại hai người anh em họ
Ba năm nữa lại trôi qua êm đềm đối với chúng tôi tại ấp Thrushcross. Vì ngày sinh nhật của Cathy cũng chính
là ngày giỗ của mẹ cô, nên vào ngày ấy, không có một cuộc vui nào diễn ra, và ông Linton bao giờ cũng ở một
mình trong phòng làm việc suốt cả ngày. Vào dịp sinh nhật thứ mười sáu của cô, một ngày xuân đẹp trời,
Cathy để nghị tôi cùng đi dạo trên vùng đồng hoang. Cha cô đã cho phép cô được đi dạo một quãng ngắn để
tìm tổ chim trên vùng đồng hoang. Mới đầu tôi rất thích cuộc đi dạo ấy. Chim chóc hót vang và ánh nắng thật
ấm áp. Cathy chạy tung tăng khắp nơi, mái tóc vàng tung bay, đôi má ửng lên như những đóa hồng và cặp
mắt rạng rỡ niềm vui.
- Nào, mấy con chim ấy đâu, cô Cathy? một lát sau tôi hỏi.

-

Chúng to đã đi được một quãng khá xa. Lẽ ra chúng phải có ở đây chứ.
Chỉ phải đi một chút nữa thôi, cô Ellen ạ, cô kêu lên, một chút nữa thôi.

Nhưng chúng tôi lại phải trèo qua không biết bao nhiêu gò và bờ đất, và tôi bắt đầu thấm mệt. Tôi gọi cô Cathy
vảo rằng tôi và cô ấy không được đi xa thêm nữa. Cô không nghe thấy hoặc vờ như không nghe thấy, cứ chạy
tiếp và tôi buộc lòng phải theo cộ Rốt cục, khi tôi thấy lại cô, thì vô đã đến một nơi gần Đỉnh Gió Hú hơn là nhà
chúng tôi rất nhiều. Hai người đàn ông đứng cạnh cô và tôi biết chắc một người chính là ông Heathcliff. Trời
ơi, mấy cái tổ chim nằm trên lãnh địa của ông ta! Tôi hối hả tới đó.
- Nhưng cháu chẳng lấy cắp thứ gì cả! Cathy nói, đáp lại lời buộc tội của họ là cô lấy trộm trứng trong mấy
cái tổ chim. Cháu đâu có định lấy trứng. Ba cháu bảo với cháu là trên này có nhiều tổ chim và cháu muốn đến
xem thôi.
Heathcliff liếc nhìn tôi, nhếch mép cười khẩy, chứng tỏ ông ta đã biết Cathy là ai và cũng bộc lộ rõ ác tâm đối
với cô.
- Ai là ba cô? ông ta hỏi.
- Ông Linton ở ấp Thrushcross. Cô đáp, Cháu nghĩ ông không biết cháu nếu không ông đã không nói năng
với cháu như thế.
- Vậy ra cô nghĩ mọi người đều phải tôn kính ba cô cả sao? ông ta hỏi, giọng châm chọc.
- Thế ông là ai? Cathy hỏi, mắt nhìn người vừa nói một cách tò mò. Cô chỉ vào Hareton:
- Người này trước đây cháu đã gặp. Anh ấy là con trai ông ư?
- Cô Cathy, tôi ngắt lời, chúng ta phải về thôi. Chúng ta đã ra ngoài dạo chơi khá lâu rồi.
- Không, người này không phải là con của tôi, Heathcliff nói, gạt tôi sang một bên, nhưng tôi có một đứa con
trai và trước đây cô đã từng gặp nó đấy. Tôi nghĩ cô nên vào nhà tôi nghĩ một lát. Cô sẽ được tiếp đón rất ân
cần.
- Cô Cathy, tôi vội thì thầm, cô không được nhận lời. Cô không được đến nhà ông ta.
- Sao lại không? Cathy lớn tiếng hỏi, Cháu chạy mệt quá rồi. Nào, ta đi thôi, cô Ellen. Cháu muốn được gặp
cậu con trai ông ấy. Dĩ nhiên là ông ấy nhầm khi nói cháu đã từng gặp cậu ấy trước đây. Cháu nghĩ nhà ông
ấy là ngôi nhà mà cách đây vài năm cháu đã ghé thăm, lúc từ chỗ rặng núi đá Penistone về.
- Đúng đấy, Heathcliff nói,
- Thôi nào, Ellen, chị im đi. Hareton, đi lên trước với cô tiểu thư. Chị sẽ đi cùng tôi, Ellen.
- Không, cô ấy sẽ không đi đến đấy, tôi kêu lên, vừa vùng vẫy để gỡ cánh tay bị Heathcliff nắm chặt. Cathy
vẫn cứ chạy ở phía trước, và cô đã gần đến Đỉnh Gió Hú trước lúc tôi kịp gỡ tay ra. - ông Heathcliff, ông làm
thế thật là bậy, tôi phản đối.
- Tôi muốn cô ta gặp Linton, ông ta nói, Mấy ngày nay trông nó có khá hơn. Chả mấy khi nó được khỏe
mạnh, dễ coi thế. Chúng ta sẽ mau chóng thuyết phục được Cathy giữ bí mật về cuộc viếng thăm, vậy thì có
gì là hại nào?
- Tác hại là cha cô ấy sẽ ghét tôi, nếu ông ấy nghĩ tôi đã cho phép cô ấy vào nhà ông, tôi đáp, hơn nữa, tôi
dám chắc là ông có một kế hoạch ám muội khi thuyết phục cô ấy làm thế.
- Kế hoạch của tôi lương thiện hết sức, ông ta nói, để tôi giải thích cho chị hiểu. Tôi muốn hai chị em họ này
phải lòng nhau và nên vợ nên chồng. Ở đây, tôi rất hào hiệp với ông chủ chị, vì con gái ông ấy không thể thừa
kế ấp Thrushcross, kẻ thân thích duy nhất là con trai tôi, Cathy với tư cách là vợ nó, khi ấy sẽ có thể cùng chia
sẻ khoản gia tài với nó.
- Nếu Linton chết, tôi nói, thì Cathy sẽ là người thừa kế.
- Không, cô ta sẽ không thừa kế đâu, ông ta nói, giọng dứt khoát, không có sự thỏa thuận nào về điều ấy cả.
Tài sản của con trai tôi sẽ về tay tôi khi nó chết. Nhưng tôi muốn chúng lấy nhau và tôi quyết tâm thực hiện ý
định đó.
Cathy đang đợi chúng tôi ở ngưỡng cửa. Cô ngước lên khi Heathcliff đến gần. ông ta mỉm cười với cô và dịu
giọng khi nói với cô, khiến tôi ngu ngốc tưởng tượng rằng ký ức về mẹ cô đã ngăn cản không cho ông ta làm
gì hại cộ Linton đứng bên lò sưởi. Cậu vừa ra ngoài dạo chơi về, và giờ đang đợi Joseph mang đôi giày khô
đến để thaỵ Cậu đã cao lớn, nhưng trông vẫn không khỏe mạnh.
- Thế nào, kia là ai vậy? Heathcliff quay sang hỏi Cathy
- Cô có biết nó không?
- Đây là con trai ông ư?
Cô hỏi, hết đưa mắt nhìn người này, lại nhìn người kia.
- Phải, phải. ông ta nói. Nhưng đây không phải lần đầu cô gặp nó. Cô chóng quên Linton vậy sao?
- Sao, Linton ư? Cathy kêu lên, đầy vẻ ngạc nhiên vui mừng khi nghe nhắc đến cái tên ấy.

- Cậu là Linton đấy ư? Cô hân hoan chào cậu ta rồi quay sang Heathcliff.
- Vậy ra ông là chú của cháu. Cô thốt lên. Cháu nghĩ là cháu thích chú đấy, tuy thoạt đầu chú có vẻ cáu kỉnh.
Sao chú không sang ấp thăm chúng cháu? Sống cạnh nhau suốt bao nhiêu năm trời như vậy mà chẳng bao
giờ sang thăm chúng cháu thì thật là lạ.
- Dạo cháu chưa ra đời, chú có sang thăm ấp một hai lần, ông ta đáp.
Cathy quay sang tôi:
- Cô Ellen tệ thật! Cô Ellen tệ thật, cứ cố cản không cho cháu vào đây! Từ nay về sau, sáng nào cháu cũng
ghé đây. Được không chú? Và thỉnh thoảng cháu sẽ đưa cả ba đến. Chú có vui lòng gặp hai cha con cháu
không?
- Tất nhiên là có, ông ta đáp, chật vật lắm mới giấu được vẻ căm ghét khi nghĩ đến có một vị khách như thế
đến thăm. Nhưng chú nghĩ chú phải nói cho cháu biết là ba cháu, ông Linton, có thành kiến với chú, và hai
người đã có lần cãi vả nhau. Nếu cháu kể với ông ấy là cháu đã đến đây thì ông ấy sẽ cấm tiệt mọi cuộc thăm
viếng tiếp theo của cháu đấy. Cháu có thể đến đây nếu cháu thích, nhưng không được nói cho ba cháu biết.
- Tại sao chú với ba cháu lại cãi nhau vậy? Cathy hỏi.
- Ông ấy chê là chú quá nghèo, không thể cưới em gái ông ấy được, và đã phiền lòng khi chú làm được việc
ấy. Heathcliff đáp, điều đó làm tổn thương lòng kiêu hãnh của ông ấy và ông ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho
chú cả.
- Ba làm thế là rất sai. Cathy nói, và một ngày nào đấy, cháu sẽ nói với ba như thế. Nhưng Linton và cháu
không dính dáng gì đến chuyện cãi cọ giữa chú và ba cháu cả, vì thế, cháu có thể đến đây và em ấy có thể
sang bên ấp.
- Xa quá đối với tôi, cậu em họ cô cằn nhằn.
- Phải đi bộ bốn dặm đường thì tôi chết mất. Chị có thể đến đây, nhưng không phải tất cả các buổi sáng, mà
có lẽ mỗi tuần một hai lần thôi cũng được.
Heathcliff liếc nhìn cậu con trai, mặt lộ vẻ khinh bỉ.
- À, chị Ellen, ông ta quay sang tôi và dịu giọng nói, tôi e là kế hoạch của tôi có thể chẳng đi đến đâu. Chẳng
bao lâu, cô ta sẽ đâm ra chán nản trước cái vẻ thiếu hoạt bát của nó mất. chà, giá mà là Hareton! Tôi ắt hẳn
có thể yêu quý cái thằng ấy nết nó không phải là con trai của Hindley, và tôi nghĩ rằng tôi đã nuôi nó lớn lên
cốt sao cho cô ta không thể yêu được nó.
Ông ta lại nhìn cậu con trai, lúc này đang bận lau chân cho khô.
- Linton, ông ta gọi, đưa chị ấy ra vườn đã, rồi hẵng thay giày, và dẫn chị ấy đến chuồng ngựa xem con
ngựa của con luôn thể. Chị không thích ngồi đây sao?
Linton hỏi Cathy, giọng tỏ ra không muốn rời xa chiếc lò sưởi ấm áp dễ chịu.
- Chị cũng chả biết nữa. Cathy vừa nói vừa đưa mắt nhìn ra ngoài, rõ ràng là háo hức muốn hoạt động,
trong khi đó Linton thu người lại cho gần lò sưởi hơn.
Heathcliff đi ra cửa:
- Hareton! ông ta gọi.
- Ồ, chú ơi, nói cho cháu biết, Cathy nói khi thấy Hareton xuất hiện nơi ngưỡng cửa, đây có phải là anh họ
cháu không?
- Phải. Heathcliff bảo cô, Anh ta là cháu ruột của mẹ cháu đấy! Hareton, dẫn cô Cathy đi xem trang trại.
Ông ta quan sát đôi trẻ đi qua cửa sổ: Hareton thì im lặng, không nói năng gì; còn Cathy thì lẩm bẩm hát một
mình.
- Ellen, chị có nhớ tôi, hồi bằng tuổi nó không, hay còn nhỏ hơn thế ấy chứ? Xem tôi có bao giờ đần độn
như thế không?
- Trông ông còn tệ hơn ấy - Tôi đáp - vì ông lại còn cáu kỉnh nữa.
- Tôi rất hài lòng - ông ta nói - thấy nó lớn lên như thế này. Nó đã làm thỏa mãn những điều tôi mong đợi.
Tôi biết đích xác những nỗi đau khổ mà nó đang chịu đựng, vì bản thân tôi cũng đã từng phải nếm qua.
Nhưng đây mới chỉ là sự khởi đầu của những gì nó sẽ phải chịu đựng. Nó sẽ không bao giờ có thể ngoi lên
khỏi vũng sâu của sự thô kệch và ngu dốt mà hiện thời nó đang ngụp lặn trong đó, như chị thấy đấy. Tôi đã
trói chặt nó vào đấy còn hơn là trước kia cha nó đã từng làm với tôi nữa kia. Tôi đã dạy nó khinh bỉ tất cả
những gì cao quý, xem những cái đó là yếu hèn và ngớ ngẩn. Nhưng Hareton và Linton thật khác biệt nhau
một trời một vực! Con trai tôi là thứ thiếc được đánh bóng để giả làm bạc, còn con trai Hindley là vàng, bị biến
thành đá lát cho tôi bước chân lên. Thằng con của tôi chẳng có chút giá trị nào, còn thằng con của Hindley có

những phẩm chất hạng nhất, nhưng tôi đã làm cho nó mai một hết, và tuy vậy, Hareton vẫn yêu thích tôi. Nó
nghĩ rằng tôi là người bạn duy nhất mà nó có được trên cõi đời này. Đến đây Heathcliff mỉm một nụ cười hiểm
độc, khoái trá với ý nghĩ trên.
Bấy giờ ông quay sang Linton:
- Đứng dậy đi, chú bé lười nhác. - ông ta bảo - Họ sắp quay về rồi đấy. Ra với họ đi.
Đến cửa, Cathy ngước nhìn lên và thấy dòng chữ được khắc trên đá.
- Cái gì thế? - Cô hỏi - Đó là một hàng chữ gì ấy. Hareton trả lời.
- Tôi biết đó là chữ, và tôi đọc được dòng chữ ấy. Nó viết bằng tiếng Anh. - Cathy nói
- Nhưng sao nó lại ở đây? Linton bước đến chỗ họ. - Anh ta không biết đọc
Cậu ta cười phá lên.
- Anh ta không biết đọc cả tên mình nữa kia.
- Biết đọc phỏng có ích gì? - cậu ta càu nhàu.
Cậu ta định nói tiếp, nhưng hai chị em trẻ trung nọ đã cười phá lên. Cậu ta vội bỏ đi, trong khi đó Linton pha
trò cho Cathy bằng cách kể ra những lỗi mà Hareton mắc phải.
Gần hết buổi chiều tôi mới rứt được Cathy ra khỏi đấy, nhưng may thay cậu Linton vẫn chưa hề rời khỏi
phòng và không hay biết gì về chuyện chúng tôi vắng mặt quá lâu. Hôm sau, cô kể lại với cha những gì đã xảy
ra.
- Sao ba lại có thể giữ con xa cách với Linton? Cô hỏi cha.
Ông Heathcliff rất thân thiện và sẵn lòng để Linton và con kết bạn với nhau. Chỉ có ba là không thân thiện thôi.
Bấy giờ cha cô kể cho cô nghe đôi điều những gì đã xảy ra cho Isabella và bằng cách nào mà Heathcliff đã trở
thành chủ nhân Đỉnh Gió Hú. Cathy rất đỗi kinh ngạc là người ta lại có thể ấp ủ kế hoạch trả thù suốt bao năm
ròng và thực hiện cái kế hoạch ấy mà không mảy may ăn năn, hối hận như thế. Cô choáng váng đến nỗi
không hề cãi lại khi cha cô cự tuyệt không cho phép cô được sang thăm trại Đỉnh nữa. Tuy nhiên, sau đấy, lúc
đêm tối, tôi thấy cô khóc trong phòng ngủ.
- Ôi, cô bé ngốc nghếch. tôi nói. - cháu không khóc vì bản thân cháu đâu.
Cathy nức nở
- Cháu khóc vì Linton đấy. Cậu ấy hy vọng ngày mai cháu sẽ đến thăm cậu ấy và cậu ấy sẽ thất vọng biết
mấy khi cháu không đến. Cháu có nên viết một mẩu thư nhỏ để giải thích cho cậu ấy hiểu không? Và gửi mấy
quyển sách mà cháu đã hứa nữa.
- Không, dứt khoát không được, tôi cương quyết nói. Cậu ấy sẽ hồi âm và cô sẽ cứ dây dưa mãi, không
ngừng viết được. Giờ cô lên giường ngủ đi và đừng nói lời nào nữa. Nhưng Cathy không nghe lời tôi.
Nhiều tuần trôi qua, và xem ra cô đã vui vẻ trở lại. Cô đâm ra rất thích lánh mình ra một chỗ nào đó, và nhiều
lần tôi bất chợt gặp cô, tôi thấy cô đang cố giấu đi mấy mẩu giấy. Trí tò mò của tôi bị khơi dậy, khi tôi để ý thấy
cái ngăn kéo trong phòng làm việc của cha cô mà cô vẫn khóa lại, giờ đây không dưng đầy đồ chơi nữa, mà là
những tờ giấy được gấp lại. Tôi đợi đến khi cô và cha cô đều đi ra ngoài, rồi dùng một chiếc trong chùm chìa
khóa của tôi mở thử. Cái ngăn kéo ấy đựng những lá thư mà Linton Heathcliff gửi cho Cathỵ Ra họ vẫn trao
đổi thư từ với nhau hằng ngày! Tôi lấy hết các thứ trong ngăn kéo ra, rồi khóa lại và quyết định theo dõi cô cẩn
thận. Sáng hôm sau, cô xuống dưới nhà rất sớm, và đi ra cửa khi có một thằng bé mang sữa tới. Cô rút trong
túi nó ra một cái gì đấy và nhét một cái gì khác vào. Tôi bước nhanh ra vườn và chặn thằng bé giao sữa lại.
Nó chống cự không cho tôi lần tay vào túi nó, thế là hai bên giằng co nhau làm đổ cả sữa. Nhưng chẳng mấy
chốc tôi đã lấy được bức thư mà Cathy gửi cho Linton. Khi Cathy đến chỗ chiếc ngăn kéo trong thư viện, cô
khóc òa lên vì thấy nó trống rỗng.
- Có chuyện gì thế, Cathy? - ông Linton hỏi - Con va vào đâu đau lắm à?
Giọng nói và ánh mắt của ông khiến cô tin chắc rằng ông không biết trong ngăn kéo có gì.
- Không, ba ạ.
- Ôi, cô Ellen! Cô Ellen, cô lên đây với cháu đi, cháu thấy mệt trong người.
- Ôi, cô Ellen, cô đã lấy thư của cháu. cô đưa lại cho cháu đi, và cháu sẽ không bao giơ, không bao giờ làm
thế nữa.
- Cô Cathy, tôi xấu hổ thay cho cô. Tôi sẽ đưa thư cho ba cô xem.
- Xin cô đừng nói gì với ba cháu. - Cathy nức nở - Cháu hứa với cô là cháu sẽ không làm thế nữa.

Nghe vậy, tôi đồng ý không để cho ông Linton biết chuyện, nhưng tôi nhất mực bảo rằng những bức thư ấy
phải đem đốt đi, và chẳng bao lâu tất cả chỉ còn là những mẩu than cháy lẩn giữa đám trọ Tôi viết một mẩu
giấy nhỏ gửi đến Đỉnh Gió Hú, nói ngắn gọn là Linton Heathcliff đừng viết gì thêm nữa, và từ đó trở đi, mỗi lần
thằng bé giao sữa đến, trong túi nó không có thư từ gì nữa.

Chương 15

Những cuộc thăm viếng bí mật của Cathy
Thu sang, ông Linton bị cảm lạnh rất nặng, phải nằm liệt trong nhà hàng tuần liền. Cathy, vốn rất buồn bã từ
sau chuyện trao đổi thư từ với Linton phải chấm dứt, giờ đây chỉ còn quan tâm đến bệnh tình của cha mà thôi.
- Cháu chẳng lo lắng về bất cứ điều gì trên đời này, ngoại trừ sức khỏe của ba, một hôm cô nói với tôi khi
hai chúng tôi đang đi dạo trong vườn, và cháu sẽ không bao giờ, không bao giờ làm bất cứ điều gì hay nói bất
cứ điều gì khiến ba phải phiền lòng.
Chúng tôi vừa trò truyện, vừa tiến lại gần một cánh cửa được trổ ngay trên tường, mở ra đường cái. Cathy
trèo tót lên, ngồi vắt vẻo trên bờ tường, cô chồm người ra hái mấy trái cây mọng đỏ. Mũ cô bị rơi xuống
đường cái. Cô lần tường để trèo xuống nhặt lên, nhưng sau đấy mới biết là mình không thể leo lên được nữa.
- Cô Ellen! cô vừa cười vừa kêu lên, cô phải đi lấy chìa khóa cửa ra đây thôi. Cháu không thể leo lên được.
- Tôi có chìa khóa trong túi đây, tôi trả lời, có lẽ có một chiếc trong chùm sẽ mở được. Nếu không tôi sẽ đi
lấy chiếc khác.
Cathy tiêu khiển bằng cách nhảy múa trước cổng, trong khi tôi lần lượt thử hết những chiếc chìa khóa lớn.
Không một chiếc nào tra vừa ổ khóa cả, và tôi sắp sửa chạy vội về nhà thì tiếng ngựa phi nước kiệu trên
đường cái khiến tôi dừng lại.
- Ai thế? tôi thì thào.
- Cô Ellen, cô có thể mở cửa ra được không? cô thì thào đáp lại, vẻ lo âu.
- Ồ, cô Linton! một giọng trầm trầm cất lên. Rất mừng được gặp cô. Tôi có chuyện muốn nói với cô đây
- Tôi sẽ không nói chuyện với ông đâu, thưa ông Heathcliff, Cathy trả lời. tôi biết ông là người độc ác, và ông
căm ghét cả hai cha con tôi.
- Vấn đề đâu phải ở chỗ đó, Heathcliff nói, tôi muốn nói về con trai tôi kia. Tại sao cô lại không thư từ gì cho
nó nữa? Tôi cho là cái trò ấy đã làm cho cô vui thích được một thời gian, nhưng rồi cô đâm chán. Nhưng
Linton thì rất nghiêm túc. Nó không coi đó là trò đùa. Nó đã phải lòng cô, và cô đang làm tan nát trái tim nó.
Nếu cô không giúp nó, thì nó sẽ chết trước mùa hè sang năm mất!
- Sao ông lại có thể nói dối trắng trợn như thế được?, từ bên trong, tôi nói vọng ra, xin ông phóng ngựa đi
tiếp cho. Cô Cathy, tôi sẽ lấy đá ghè vỡ ổ khóa. Đừng tin cái điều xằng bậy mà ông ta vừa nói.
- Tôi không ngờ là có người đang nghe lỏm, ông ta lầu bầu, Này, Cathy Linton, tôi sẽ vắng nhà cả tuần, nên
cô hãy đến gặp nó đi. Chỉ có cô là có thể cứu được nó.
Rốt cục, tôi cũng xoay sở ghè vỡ được cái ổ khóa và bước ra ngoài.
- Tôi thề với cô là Linton đang chết dần chết mòn, ông ta nói tiếp, và nỗi đau buồn và thất vọng khiến cái
chết ập đến với nó nhanh hơn. Ellen, tôi không nghĩ là ông chủ chị lại phản đối việc cô ấy đến thăm cậu em
họ, khi mà tôi sẽ không có mặt ở đấy.
- Vào thôi cô
Tôi nắm lấy tay Cathy, và gần như cưỡng bách cô trở vào, vì cô còn mãi đưa cặp mắt lo âu nhìn kẻ vừa nói.
Nét mặt ông ta rất nghiêm nghị, không có chút dấu hiệu nào để lộ ý đồ man trá của ông.
Chiều hôm đó, Cathy lặng im hồi lâu, mãi tới khi tôi thấy cần phải nói cho cô rõ ông Heathcliff quan niệm về
đứa con trai một cách ngu xuẩn như thế nào.
- Cô có thể đúng, cô Ellen ạ, Cathy nói, nhưng cháu sẽ không thể thanh thản được chừng nào cháu còn
chưa biết đích xác. Cháu phải nói với Linton rằng việc cháu không viết thư chẳng phải lỗi tại cháu, và thuyết
phục cho cậu ấy tin là cháu sẽ không bao giờ thay lòng đổi dạ.

Hôm sau, tôi cùng Cathy cưỡi ngựa lên thăm trại Đỉnh. Linton nằm trên một chiếc ghế lớn, kê gần lò sưởi. Cậu
ta ho sù sụ và sốt cao, trông rất ốm yếu.
- Cô đấy ư, cô Linton? Cậu ta hỏi khi thấy Cathy bước vào. Cha tôi nói là cô sẽ đến. Cô vui lòng đóng giúp
cửa lại được không? Cô để cửa mở kia kìa. Còn Ellen, cô bảo giùm đám gia nhân đem than vào đây. Trời
lạnh quá.
- Nào, Linton, Cathy vui vẻ nói, gặp tôi anh không mừng sao?
- Tại sao mấy hôm rồi cô không đến? cậu ta hỏi. Viết mấy lá thư dài dằng dặc ấy cho cô, tôi mệt quá.
- Gặp tôi anh có mừng không? Cathy hỏi lại.
- Mừng chứ. Cậu ta đáp. Tôi đã rất buồn khi thấy cô không đến. Cha nói đấy là lỗi tại tôi. ông ta gọi tôi là đồ
vô tích sự và bảo rằng cô ghét tôi. Cô không ghét tôi đấy chứ?
- Không. Cathy đáp. Sau ba và cô Ellen, anh là người tôi yêu quý hơn bất cứ ai khác. Tôi ước gì anh là em
trai tôi thì tốt quá.
- Ba tôi nói, nếu cô là vợ tôi, thì cô sẽ yêu tôi hơn cả ba cô nữa kia, Linton đáp.
- Không, tôi sẽ không yêu anh hơn yêu ba tôi đâu. Cathy nói với cậu ta. Vả lại người ta cũng có thể ghét bỏ
vợ mình.
Linton nói rằng người ta không bao giờ ghét bỏ vợ mình.
- Ồ, có đấy, người ta có thể thế đấy. - Cathy nói. - Cứ xem ba anh đã ghét bỏ vợ ông ấy, tức cô Isabella của
tôi, như thế nào thì biết.
- Cô sai rồi. Linton nói.
- Ba tôi kể bảo tôi thế, và ba không bao giờ nói dối cả. Cô đáp
- Ba tôi coi khinh ba cộ - Cậu em họ nói.
- Ba tôi bảo ba cô là đồ ngụ Ba anh là một người độc ác. Cathy nói. Chắc hẳn là thế, vì cô Isabella đã bỏ
phải ông ấy mà đi.
- Chà, thế thì tôi sẽ nói cho cô biết một điều. - Linton gào lên. - Mẹ cô căm ghét ba cô
- Không! - Cathy kêu lên.
- Và mẹ cô yêu ba tôi. - Cậu ta nói thêm.
- ôi! Giờ thì tôi căm ghét anh! Cathy nói. Mẹ cô yêu ba tôi! Thế đấy! Thế đấy! Linton lảnh lót, người ngả
thẳng ra sau ghế để có thể quan sát và thưởng thức cái tác động mà câu nói ấy đã gây nên cho cô chị họ
đang đứng đằng sau.
Cathy, giận sôi lên, đẩy mạnh một cái vào chiếc ghế cậu ta đang nằm, khiến cậu ta ngã vập đầu vào tay ghế,
và phút giây đắc thắng của cậu ta chấm dứt khi một cơn ho ập đến. Cơn ho kéo dài đến nỗi ngay cả tôi cũng
đâm hoảng, còn Cathy thì khóc lóc, kinh hãi vì việc mình vừa làm.
Khi cơn ho chấm dứt, cậu ta ngồi im lặng một lúc thật lâu đến nỗi Cathy đứng lên định ra về.
- Cô phải ở lại đây. Linton nói. Cô đã làm cho tôi bệnh thêm. Nhưng thôi, đừng nói chuyện nữa, nói nhiều tôi
mệt lắm. Cô hát cho tôi nghe đi nào.
Cathy, vì lo lắng muốn làm vui lòng cậu ta, hát hết bài này sang bài khác, mãi đến tận giữa trưa.
- Ngày mai cô không được đi thăm cậu ta nữa đấy. tôi nói khi chúng tôi ra về.
- Ấp không phải là một nhà tù, cô Ellen ạ, và cô không phải là người cai ngục của cháu. Cháu phải đến để
chăm sóc cậu ấy. Chúng cháu sẽ không cãi nhau nữa đâu. nói đoạn, cô liền giục ngựa lên trước và không đả
động gì đến chuyện ấy nữa.
Hôm sau, tôi bị sốt và phải nằm liệt trong phòng suốt ba tuần liền. Cathy dành hết thời gian chăm sóc cho ba
cô và tôi. ít ra cô cũng dành hết thời gian ban ngày cho chúng tôi, nhưng vì ông Linton luôn về phòng nghỉ
sớm, còn tôi thì chẳng cần bất cứ cái gì sau sáu giờ, nên cô hoàn toàn rảnh rang vào các buổi tối. Thỉnh
thoảng, khi cô đến chúc tôi ngủ ngon, tôi thấy má cô ửng lên tươi rói, nhưng tôi nghĩ đó là vì cô ngồi gần cái lò
sưởi trong thư viện. Buổi tối đầu tiên tôi ngồi dậy được, tôi đề nghị cô đọc sách cho tôi nghe, một việc mà cô
làm rất miễn cưỡng. Đêm hôm sau, cô thậm chí còn có vẻ sốt ruột hơn, muốn đưa tôi về phòng nghỉ ngay và
đếm thêm thứ ba, cô nói là bị đau đầu, rồi ra khỏi phòng. Lúc sau, tôi đến xem cô đã đỡ chưa, nhưng cô
không có ở trong phòng riêng cũng không có ở chỗ ba cộ Tôi quay lại phòng cô, tắt cây nến trong phòng rồi
ngồi xuống bên cửa sổ. Bên ngoài, mặt đất phủ một lớp tuyết mỏng sáng lấp lánh dưới ánh trăng. Tôi thấy
Cathy dắt chú ngựa lùn của cô băng qua bãi cỏ đi về phía chuồng ngựa. Cô đến bên một căn phòng dưới tầng
trệt và lặng lẽ trèo vào. Cô đứng sững người sợ hãi khi mở cửa ra và thấy tôi đang đợi cô. Rồi cô khóc òa lên
và dơ tay ôm chầm lấy cổ tôi.

- Ôi, cô Ellen, cháu biết là cô sẽ nổi giận. cô kêu lên. ôi, xin cô hãy hứa là sẽ không nổi giận, rồi cháu sẽ nói
cho cô biết sự thật.
Tôi đã đoán ra được điều bí mật của cô, tuy vậy, tôi vẫn hứa là sẽ cố không nổi giận.
- Cháu đã sang Đỉnh Gió Hú, cô Ellen ạ, từ hôm cô ngã bệnh, cháu không bỏ qua một ngày nào mà không đến
đó, chỉ trừ có một hai đêm là không thôi. Cháu đi không phải để vui thú gì đâu, vì cháu thường bị khổ sở suốt
thời gian qua.
Cô kể với tôi rằng buổi tối đầu tiên, vì Linton ở trong tâm trạng phấn khởi hoạt bát, nên họ đã vui vẻ trò chuyện
và lên kế hoạch sẽ làm gì vào mùa hè năm sau. Tối hôm sau Hareton đón gặp cô ở ngưỡng cửa.
- Bây giờ thì tôi có thể đọc cái đó được rồi, cậu ta vừa nói vừa chỉ vào dòng chữ bên trên cánh cửa.
- Tuyệt! Cathy nói. Anh đọc cho tôi nghe đi nào.
Anh ta chật vật, chậm chạp đánh vần từng chữ cái “Hareton Earnshaw”.
- Thế còn chữ số? Cathy hỏi.
- Tôi chưa biết, anh ta đáp.
Nghe vậy, Cathy cười phá lên, rồi bảo anh ta có thể đi được rồi, vì cô đến thăm Linton chứ không phải thăm
anh ta. Thế là anh ta đỏ mặt lên và vội vàng bỏ đi. Ngay khi cô vừa mới bắt đầu lấy sách đọc cho Linton nghe,
vì đêm đó cậu ấy ốm nặng, thì cánh cửa chính sảnh bật mở và Hareton lao vào. Anh ta chộp lấy cánh tay
Linton và kéo cậu ấy văng ra khỏi ghế.
- Về phòng riêng của mày đi, anh ta giận dữ nói, và nếu cô ấy đến để thăm mày, thì hãy dẫn cô ấy đến đấy
luôn. Mày đừng hòng ngăn không cho tao vào đây! Xéo khỏi đây ngay, cả hai đứa chúng mày!
Anh ta gần như ném Linton ra nhà bếp và siết chặt nắm đấm dọa, khi Cathy chạy theo sau, vội vàng đến nỗi
đánh rơi mất một quyển sách, Hareton đá quyển sách ra theo họ và đóng chặt cửa lại. Joseph đứng bên cái lò
sưởi trong bếp xoa xoa đôi bàn tay xương xẩu và cười vang, vẻ hả hê đanh ác.
- Tôi biết nó sẽ làm thế! Lão kêu lên. Nó là một gã hảo hán! Nó có được cái tinh thần chính trực trong mình.
Nó biết, nó biết ai mới đáng mặt làm ông chủ ở đây!
Linton mặt trắng bệch ra, người run lẩy bẩy. Trông cậu ấy chẳng còn xinh trai chút nào nữa, vì khuôn mặt đầy
gầy guộc và đôi mắt to của cậu đầy vẻ giận dữ bất lực.
- Nếu ngươi không để ta vào, ta sẽ giết ngươi! cậu ta gào lên, vừa cố kéo để mở cánh cửa ra, nếu ngươi
không để ta vào, ta sẽ giết ngươi!
Joseph lại cười phá lên.
- Đúng là cái máu của ông bố nó! Lão kêu lên, đ úng là cái máu của ông bố nó! Chúng ta bao giờ cũng mang
trong mình một cái gì đó của cả cha lẫn mẹ. Lão cao giọng nói.
- Mặc kệ nó, Hareton! Đừng sợ. Nó không làm gì được cậu đâu.
Cathy cố kéo Linton ra khỏi cửa, nhưng cậu ấy cứ bám chặt lấy và càng la hét lớn hơn. Rốt cục, những tiếng
kêu của cậu nghẹn lại vì một cơn ho khủng khiếp. Máu từ miệng cậu ộc ra, và cậu ngã lăn xuống đất. Bấy giờ
mọi người lao đến đỡ cậu, và Hareton mở cửa ra, bế cậu lên phòng. Cathy ngồi trong chính sảnh, khóc nức
nở đến nhức cả mắt, trong khi đó, Hareton đứng đối diện cô, chốc chốc lại nói: “Im nào, im nào”, và phân vua
rằng đấy không phải lỗi tại anh ta. Khi cô ra về, anh ta bước đến bên cô khi cô đã ngôi trên lưng ngựa.
- Cô Cathy, tôi rất tiếc là...
Anh ta lên tiếng nhưng cô lấy chiếc roi ngựa quất vào người anh ta, rồi cho ngựa phi nước đại về nhà. Có
khoảng ba buổi tối là cô và Linton được vui vẻ và tràn trề hy vọng, còn tất cả những cuộc viếng thăm khác đều
rất buồn tẻ và lắm chuyện rắc rối. Linton luôn tỏ ra ích kỷ và hằn học, không thể nói về một điều gì khác ngoài
những nỗi đau khổ mà cậu phải chịu đựng.
- Nếu cháu thôi không sang Đỉnh Gió Hú nữa, sau cùng cô nói, thì sẽ có hai người đau khổ, là Linton và
cháu. Nếu cô không kể cho ba, thì ba sẽ không bao giờ biết được, mà ba đâu cần phải phiền lòng lo lắng về
chuyện này. Cô sẽ không kể cho ba chứ, cô Ellen?
Nhưng tôi đã kể và ông Linton rất đau buồn.
- Con không bao giờ được đến thăm Đỉnh Gió Hú nữa, ông bảo Cathy, những cuộc thăm viếng bí mật ấy
phải chấm dứt.
Cathy khóc nức nở và khẩn khoản van nài mong cha đổi ý, nêu rõ cho cha thấy là ông Heathcliff bao giờ cũng
tránh đi khi cô đến.
- Con xin ba, ba ơi, xin ba hãy nghĩ đến Linton, cô van nài cha cô, xin cha thương xót cậu ấy và để cho con
được đến thăm cậu ấy.

- Cathy yêu quý, con không được đến Đỉnh Gió Hú, nhưng Linton có thể sang Ấp thăm chúng ta bất cứ lúc
nào cậu ấy muốn, ông nói với con gái.
Chương 16

Những cuộc gặp gỡ trên đồng hoang
Khi Linton nhân được thư báo những tin này, cậu viết thư trả lời rằng vì cha Cathy cấm cô đến thăm Đỉnh, cho
nên cha cậu cũng cấm cậu sang bên Ấp. Theo như những định sẵn thì sang hè ông Linton sẽ đưa Cathy ra
vùng đồng hoang để gặp cậu em họ của cô, nhưng thật không may, ông chẳng có lúc nào đủ khỏe mạnh để ra
khỏi nhà. Rốt cục, ông đồng ý để tôi đưa cô đi, và cô với Linton có thể chuyện trò cùng nhau dưới sự giám hộ
của tôi. Cuộc gặp gỡ đầu tiên được sắp đặt vào gần cuối hè, Cathy và tôi cưỡi ngựa lên đường đến chỗ hẹn.
Một thằng bé đứng đón chúng tôi ở đấy.
- Cậu chủ đang ở cách đây một quãng nữa, cậu bé báo với chúng tôi, và cậu muốn các cô vui lòng đi thêm
chút nữa để đến chỗ cậu.
- Vậy ra cậu ấy đã quên mất lời chỉ thị đầu tiên của bác cậu, tôi nói, ông Linton bảo chúng tôi chỉ được ở
trong địa phận ấp, thế mà bây giờ chúng ta lại đang đi vượt ra ngoài địa phận ấy rồi.
Chúng tôi thúc ngựa đi tiếp cho đến khi chỉ còn cách trại Đỉnh một phần tư dặm. Ở đây, chúng tôi thấy Linton
đang nằm đợi trên một bãi thạch thảo. Khi chúng tôi đã đến rất gần chỗ cậu nằm, cậu mới nhỏm dậy, nhưng
cậu cất bước yếu ớt đến nỗi tôi phải kêu lên:
- Chà, sáng nay cậu không đủ khỏe để đi dạo được đâu! Trông cậu yếu mệt quá đấy!
Cathy nhìn cậu, vừa đau buồn vừa kinh ngạc.
- Cậu có thấy mệt hơn mọi khi không? Cô lo lắng hỏi.
- Không, khá hơn, tôi thấy khá hơn. Cậu vừa hổn hển nói, vừa run rẩy vịn vào tay cô cho khỏi ngã.
- Nhưng chắc hẳn là cậu vừa qua một trận ốm, Cathy nói tiếp, vì trông cậu yếu hơn nhiều so với lần gặp
trước. Cậu gầy đi nhiều, và...
- Tôi mệt, cậu vội vã ngắt lời, trời nóng quá, không đi dạo được đâu. Ta nghỉ ở đây đi. Ba nói tôi không
được khỏe vì tôi lớn nhanh quá.
Cathy không tin vào lời giải thích trên, nhưng cô vẫn ngồi xuống bên cậu.
- Cậu có nhớ lúc chúng ta nói chuyện về Thiên Đường không? Cô hỏi, cậu nói là cậu thích được nằm trên
bãi thạch thảo nhìn lên trời xanh. Hôm nay, nơi đây cũng gần giống với thiên đường của cậu đấy. Tuần sau,
cậu phải cưỡi ngựa xuống dưới ấp và tôi sẽ chỉ cho cậu thấy thế nào là thiên đường trong quan niệm của tôi.
Linton hình như không nhớ ra được điều cô vừa nói và cậu ta rất khó có thể duy trì được bất kỳ một cuộc
chuyện trò nào. Cậu tỏ ra không hứng thú gì với những đề tài mà cô gợi lên, nên cô khó lòng giấu nổi vẻ thất
vọng. Kể từ dạo chúng tôi gặp cậu lần trước cách đây mấy tháng, cậu đã đổi thay rất nhiều. Thay vì bộc lộ cái
tính cáu bẳn của một đứa trẻ hay được nuông chiều, thì giở đây cậu xử sự như một người tàn phế, chỉ lo nghĩ
đến những cảm giác trong người mình.
- Tôi nghĩ giá như ở nhà thì cậu sẽ thấy dễ chịu hơn là ngồi ở đây, lăn lê dưới đất như thế này, một lát sau
cô lên tiếng.
- Xin Cathy ở lại đây, cậu nài nỉ, xin cô cứ nói với bác là tôi cũng khá khỏe và cho tôi gửi lời cảm ơn bác vì
đã cho cô đến đây. Và, nếu tình cờ cô có gặp ba tôi, thì xin cô đừng để ông ấy nghĩ rằng tôi đã lặng im hay tỏ
ra ngu xuẩn gì nhé! ông sẽ giận tôi lắm đấy.
- Giờ ta phải chia tay nhau thôi, cô vừa nói vừa đứng dậy để đi vế, tôi rất thất vọng về cuộc gặp gỡ của
chúng ta hôm nay, nhưng tôi hứa với cậu là tôi sẽ không nói cho ai biết, tuy tôi chẳng sợ gì ông Heathcliff.
- Suỵt! Linton thì thầm, Suỵt! ông ấy đang đến kia kìa! cậu níu chặt cánh tay Cathy, cố giữ cô lại.
Cô giật tay ra và nhảy phóc lên ngựa.
- Thứ năm sau tôi sẽ lại đến đây. Cô kêu lên, Tạm biệt anh!
Tuy nhiên, Linton còn mải dồn hết tâm trí vào ông bố, lúc này đang tiến lại gần, đến nỗi cậu hầu như không để
ý thấy chúng tôi ra đi. Một tuần chậm chạp trôi qua. Edgar Linton xem ra mỗi ngày một yếu đi, và giờ đây
Cathy hiểu ra rằng cha cô không còn sống được bao lâu nữa. Đến ngày thứ năm, ngày mà cô đã hẹn cưỡi
ngựa đến gặp Linton, cô không nhắc với ông chuyện này, nhưng tôi đã nhắc cho ông nhớ, vì tôi nghĩ được hít

thở khí trời trong lành sẽ rất tốt cho cô. Ông Linton cũng đồng ý rằng để cô đi gặp cậu em họ sẽ là một sự
khuây khỏa cho cộ ông tự an ủi mình là nếu cô yêu Linton, cô sẽ không cảm thấy quá cô đơn sau khi ông qua
đời. Thật sự nghiệp ông Linton! ông không biết gã trai trẻ ấy đã ốm yếu đến mức nào! Vào một buổi chiều, một
buổi chiều tháng tám vàng rực, Cathy và tôi lại một lần nữa lại lên đường. Linton vẫn đón chúng tôi ở chỗ cũ
như thứ năm trước, nhưng lần này cậu tỏ ra hoạt bát hơn. Tuy vậy, tôi không cảm thấy đó là sự hoạt bát vì vui
mừng, mà là vì sợ hãi.
- Cô đến muộn đấy. Cậu nói một cách khó nhọc, Cha cô bị bịnh phải không? Tôi cứ tưởng là cô không đến.
Cathy toan niềm nở chào hỏi nhưng nghe vậy liền kêu lên:
- Sao cậu không nói ngay ra, nếu như cậu không muốn gặp tôi? Ba tôi đang bệnh nặng. Cậu gọi tôi đến làm
gì trong khi tôi đang túc trực bên giường bệnh của ba tôi? Sao cậu không nhắn cho tôi một tiếng để tôi khỏi
giữ lời hứa?
- Lạy Chúa, xin cô đừng nổi giận lên như thế. Linton nói, Tôi biết tôi là một kẻ hèn nhát, chẳng ra gì, nhưng
tôi xin cô đừng giận tôi.
- Cậu thật là ngu dại, ngớ ngẩn. Cathy nói, Xem kìa cậu ta cứ run lên cứ như là tôi sắp sửa đụng vào cậu
ta. Tôi sẽ trở về nhà. Buông áo tôi ra!
- Cô Ellen, cô nói cho cậu ta biết hành vi của cậu ta nhục nhã đến mức nào đi. Đừng bò lê bò càng dưới đất
như giống bò sát vậy, đừng! Đứng dậy đi!
Trước đó Linton đã gieo mình xuống đất, vẻ mặt đau đớn, nước mắt chảy giàn giụa xuống bên má. - ôi - Cậu
nức nở
- Tôi không thể nào chịu đựng nổi! Cathy, Cathy! Tôi còn là một kẻ phản bội nữa, nhưng tôi không dám nói
ra với cô đấy thôi! Nếu cô bỏ mặc tôi, tôi sẽ bị giết mất! Cathy thân yêu, tính mạng của tôi nằm trong tay cô
đấy. Cô đã nói là cô yêu tôi, và nếu quả thật như thế, thì điều ấy chẳng hại gì cho cô cả. Xin cô đừng đi. Và
nếu cô bằng lòng, có lẽ ông ấy sẽ đẻ tôi chết bên cô cũng nên.
Cathy cúi xuống đỡ cậu. Cô lại tỏ ra đầy lòng trìu mến với cậu và hốt hoảng lo cho bệnh tình của cậu như
trước.
- Bằng lòng cái gì kia? Cô băn khoăn hỏi, bằng lòng ở lại đây ư? Nói cho tôi ý nghĩa của câu chuyện kỳ lạ
này đi. Anh sẽ không gây tổn thương cho tôi chứ, Linton? Anh sẽ không để một kẻ thù nào hại tôi nếu anh có
thể ngăn chặn được, phải không? Tôi biết anh vốn hèn nhát. Nhưng tôi không tin anh là một kẻ hèn nhát, đến
nỗi phản bội lại người bạn tốt nhất của mình.
- Cha tôi đe dọa tôi, chàng trai hổn hển nói, và tôi rất sợ ông ấy.. Tôi rất khiếp sợ ông ấy! Tôi không dám nói
đâu!
- Ồ, được rồi, Cathy khinh bỉ nói, cứ việc giữ lấy điều bí mật của anh. Tôi không phải là đứa nhát gan. Hãy
tự cứu lấy mình. Tôi không sợ đâu!
Có tiếng lạo xạo trong đám thạch thảo, và ông Heathcliff xuất hiện gần sát chỗ chúng tôi. Ông vừa từ trại đỉnh
đi xuống. Không buồn để ý đến đôi bạn trẻ, ông quay sang tôi:
- Thật chẳng mấy khi tôi được gặp chị ở ngay gần nhà tôi đến thế này, Ellen ạ. Mọi người bên ấp ra sao?
Tôi nghe nói, ông ta hạ giọng tiếp, là Edgar Linton đang nằm liệt giường chờ chết phải không?
- Phải, tôi nói, ông chủ tôi sắp chết thật. Đó là một nỗi đau buồn khôn xiết cho tất cả chúng tôi.
- Theo chị ông ta còn sống được bao lâu nữa? ông ta hỏi, Tôi hỏi vì thằng con tôi có thể chết sớm hơn dự
tính của tôi. Tôi muốn bác nó chết trước nó, ông nhìn Linton, thề nào? nó đã khóc lóc bao lâu rồi? Tôi đã bảo
nó không được khóc cơ mà! Nói chung, nó có hoạt bát khi ở bên cô Linton không?
- Hoạt bát ư? Không, cậu ấy đã tỏ ra hét sức mệt mỏi. Tôi đáp, thay vì đi dạo trên vùng đống hoang, cậu ấy
nên nằm nghỉ trên giường để bác sĩ chăm sóc thì hơn.
- Nó ắt sẽ được như thế, chỉ một hai ngày nữa thôi, Heathcliff lầm bầm, nhưng trước hết..
Nói đến đây ông ta lại ngừng lại vì Linton đang nằm lăn ra đất.
- Đứng dậy, Linton! ông ta quát, Đứng dậy ngay!
Mấy lần Linton cố gắng gượng dậy để tuân theo lệnh cha, nhưng vì cậu chẳng còn chút sức lực nào, nên cậu
lại quỵ xuống, thốt ra một tiếng rên. Heathcliff tiến lại nâng cậu dậy để cậu có thể dựa vào một bờ cỏ.
- Nào, ông ta nói, tao đang nổi dóa với mầy đây, Đứng dậy!
- Con sẽ dậy, thưa cha, cậu hổn hển đáp, có điều, xin cha để con được yên. Con đã làm theo ý cha, và
Cathy sẽ nói cho cha biết rằng con... rằng con đã tỏ ra vui vẻ.
Ông Heathcliff kéo cậu lại phía ông.

- Cô Linton, Heathcliff nói, xin cô vui lòng đi với nó về nhà. Nó sẽ run bắn lên nếu tôi đụng đến nó.
- Linton thân yêu, Cathy thì thầm, tôi không thể đến Đỉnh Gió Hú được đâu. Ba tôi đã ngăn cấm điều này.
Sao cậu lại sợ hãi đến thế? ông ấy sẽ không hại cậu đâu!
- Tôi không bao giờ có thể bước chân vào ngôi nhà ấy được nữa, cậu nói, trừ phi có cô cùng đi.
- Câm ngay! Cha cậu quát lên, nếu cô Linton muốn vâng lời cha, thì cô ấy có thể dừng lại ở đây. Ellen, chị
làm ơn đưa con trai tôi về nhà, và tôi sẽ nghe theo lời khuyên của chị mời bác sĩ đến khám cho nó.
- Tôi rất tiếc, tôi đáp, nhưng tôi không thể rời xa cô chủ để chăm sóc cho con trai ông.
- Được lắm, Heathcliff nói, chị buộc tôi phải dùng đến những biện pháp khác. Nào, cậu bé của ta, cậu có vui
lòng để tôi tháp tùng cậu về nhà không?
Ông ta đến bên Linton làm như thể sắp túm lấy cậu, nhưng cậu con trai co rúm người lại tránh và níu lấy
Cathy, khẩn khoản van nài cô đi cùng. Làm sao cô có thể cự tuyệt một lời cầu khẩn như vậy kia chứ, khi mà
cậu đang đau đớn cùng cực như vậy? Cô nắm lấy cánh tay cậu, cất bước đi lên trại đỉnh và cùng cậu vào trại.
Tôi đứng ở ngưỡng cửa, đợi cô trở ra sau khi đã đặt cậu ta len một chiếc ghế. Đột nhiên, ông Heathcliff từ
phía sau tiến đến và đẩy tôi vào trong nhà.
- Nhà tôi có bị bệnh dịch gì đâu, Ellen? Chị cứ ngồi xuống đi, để tôi đóng cửa lại đã nhé. ông ta nói.
Tôi thật sững sờ, ông ta không phải chỉ đóng cửa, mà còn khóa luôn lại.

