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VÀO LÒNG ĐẤT ĐỊCH 
 
 
Bức tranh đèo «Tử Địa» đã hoàn thành, Trường Giang buông ngọn bút lông đứng ra xa ngắm nghía, vẻ 
mặt vô cùng thỏa mãn. Hơn một năm qua chàng tới lui nhiều lần đèo Tử Địa để vẽ bức họa đó, nhưng 
trên thực tế là cũng để viếng thăm Huệ Đế. Từ đêm trăng tâm tình trò chuyện với nhà vua nơi thạch 
động, hai người trở thành đôi tri kỷ. Trường Giang vẫn trở về ngôi nhà của mình nơi làng Nam Liêm để 
tiếp tục nghề thày thuốc và dạy học, cũng để theo dõi tình hình quê nhà. Thỉnh thoảng chàng trở lai khu 
rừng nơi đèo Tử Địa lén thăm Huệ Đế và lưu lại vài ngày. Đương nhiên đối với dân làng họ chỉ biết 
chàng đến đó để vẽ tranh và đương nhiên chàng đi một mình chớ không đem theo Chu Thập hay Nam 
Liêm, để giữ bí mật tuyệt đối chỗ ở của Huệ Đế. May mà chẳng ai dám tò mò đi theo, vì vùng đó ma quỉ 
xuất hiện phá quấy người đi đường, chỉ riêng Đoàn tiên sinh vẫn không hề gì. 
 
Lần đầu tiên thầy trò đi Đạm Châu viếng di tích Tô Đông Pha, chuyến trở về Đoàn tiên sinh bỗng dưng 
mất tích. Nam Liêm với Chu Thập về làng khóc lóc báo tin. Dân chúng thương tiếc lập miếu thờ và đinh 
ninh Đoàn tiên sinh bị ma quỉ bắt. Nào ngờ ít hôm sau Trường Giang trở về làng, kể rằng: «Chỉ vì ham 
mê ngắm cảnh nên đi lạc trong rừng, sau mới tìm được đường ra». Dân làng Nam Liêm nghe Đoàn tiên 
sinh nói ai cũng tin là thật và cho rằng chàng là thần thánh nên ma quỉ không dám động tới. Sau này 
thấy chàng đi lại nhiều lần vẫn bình yên, họ lại càng tin chắc chàng không phải người thường. 
 
Đáng lý ra bức họa này chàng đã hoàn thành từ lâu, nhưng vì muốn có cớ tới lui vùng đó mà chàng cứ 
phải vẽ dây dưa. Buổi nay nét tô điểm cuối cùng đã xong, Trường Giang đứng ngắm nhìn một lúc rất 
vừa ý. Chàng cất tiếng gọi Chu Thâp lấy búa và đinh để treo tranh lên vách, song gọi hai ba lần vẫn 
không nghe tiếng hồi đáp của tên gia đồng. Bỗng có tiếng người xôn xao trước ngõ, Trường Giang 
ngẩng mặt trông ra… thấy hai người ăn mặc binh sĩ đi vào, theo sau là đám dân làng, có cả Chu Thập. 
Chàng còn đang ngơ ngác, hai người lạ tiến tới hỏi:  

- Có phải tiên sinh là thầy thuốc ở đây?  
- Vâng.  
- Mời tiên sinh theo chúng tôi trị bệnh cho một vị đại quan của triều đình. 

Trường Giang hỏi:  
- Vị đại quan hiện ở đâu?  
- Hiện ở trên hải thuyền kia. 

Theo tay người ấy, chàng hướng mắt nhìn ra cửa biển, thấy vô số hải thuyền đậu ngoài khơi. Thuyền 
nào cũng to lớn vĩ đại. Loại hải thuyền chiến đấu, có đặt các giàn xạ tiễn chung quanh. 
Trên thuyền cờ xí bay phất phới, thủy quân Minh đứng lố nhố. Rõ ràng là một quân lực hùng hậu đi 
chinh phục xứ người! Trường Giang rúng động tự hỏi: “Bọn này đi dày xéo quê hương ta đây chăng?” 
Ý nghĩ ấy làm chân chàng chùn lại, lòng mênh mang đau thương và thù hận... 
Hai binh sĩ Minh thấy Trường Giang đứng khựng lại liền  nói: 

- Tiên sinh theo chúng tôi lên thuyền nhỏ ấy ra khơi mới tới thuyền vị đại quan được. 
Chàng biết mình không thể cưỡng lại quyền lực của bọn này. Hơn nữa lương tâm của một thầy thuốc 
không cho phép chàng từ chối hay chần chờ việc cứu chữa bệnh nhân. Nhưng quả thật là trớ trêu cho 
hoàn cảnh một vị lương y phải trị bệnh cho kẻ thù trên đường đi tiêu diệt dân tộc mình! Chàng theo hai 
tên binh ra khơi với cõi lòng nặng trĩu. Một lúc thuyền nhỏ bơi tới gần, Trường Giang trông thấy trước 
mũi hải thuyền đậu giữa có lá cờ đỏ với 6 chữ thật to: «Bình Tây Đại sứ Trịnh Hòa» và phía dưới cờ có 2 
chữ: «hồi quốc»1

. 
Trường Giang đọc hai hàng chữ, biết ngay bọn này ghé đây trên đường về. Chàng hỏi dọ hai tên binh:  

- Chẳng hay binh triều từ đâu trở về? 

                                                 

1 Khi Thành Tổ cướp ngôi của cháu (Huệ Đê) có nhìều hoạn quan (thái giám) làm nội ứng, nên khi lên làm vua Thành Tổ tin dùng bon 
hoạn quan trong việc đi sứ, việc quan lập ra "đông xưởng" giao cho hoạn quan làm chủ để dò xét án sự của dân. Thời kỳ này có Trinh Hòa 
(thái giám) là một sứ quan có công rất lớn trong sự nghiệp thực dân. Trong 30 năm (1405-1433) Trịnh Hòa đi sứ 7 lần, thần phục được 40 
nước triều cống Trung quốc. Quân lực của Trịnh Hòa gồm 62 hải thuyền và 37 ngàn thủy binh, ra hải ngoại dương oai công đức của Minh 
đế và nhân thể tìm kiếm Huệ Đế, mà Thành Tổ nghi ngờ là trốn ở nước ngoài. 



Huynh Dung 
 

   

Một tên nhanh miệng đáp: 
- Quan Đại sứ dẫn hùng binh đi tuyên truyền oai đức của thiên triều ở các nước Mã Lai, Nam 

Dương… và đã thần phục được các nước ấy. Trên đường về chẳng may Ngài bị bệnh nặng, nên 
quan Đề Đốc hạ lệnh ghé đảo này tìm lương y. 

 
Khi chàng leo lên hải thuyền, có một vị quan ăn mặc oai vệ, tuổi khoảng tứ tuần, râu quai hàm, bước ra 
đón chàng bằng ánh mắt vừa xâm xoi, vừa kinh ngạc. Có lẽ ông ta không tưởng tượng nổi trên hải đảo 
xa xôi hẻo lánh này có một người dung nghi quí phái, hình vóc cao đẹp sang cả thế ấy, nên trân trối nhìn 
chàng. Một trong hai tên binh đi rước chàng, chạy tới nói nhỏ vào tai ông ta lời chi đó… Ông ta bước tới 
tươi cười nói với Trường Giang: 

- Té ra tiên sinh không là người trên đảo? 
Chàng đáp: 

- Tôi người Vân Nam, họ Đoàn, lưu lạc tới đảo này đã hơn hai năm. 
Người ấy lại nói: 

- Nghe nói tiên sinh về văn học đã uyên thâm, mà nghề thuốc lại tinh vi. Thật là cái may cho Trịnh 
Đại sứ đang lâm bệnh ngặt nghèo! Nào, mời tiên sinh theo tôi vào chẩn mạch cho người. 

 
Trường Giang theo người ấy bước xuống mấy bậc thang đi vào trong. Buồng thuyền rộng lớn như một 
gian nhà có nhiều phòng. Đồ đạc bàn ghế không thiếu món chi. Đó đây trướng gấm màn the, đẹp đẻ 
không khác gì chốn lầu son. Chàng thật không tưởng tượng nổi trên nóc thuyền đặt đầy giàn xạ tiễn, 
trang bị quân sự, binh sĩ nghiêm trang canh gác, mà phía dưới chỗ ở kiêu sa như thế! Chàng được dẫn 
đến gian phòng phía trước. Một tên binh đứng gác cửa thấy chàng đi tới với vị Đề Đốc liền làm lễ chào 
theo nghi cách quân sự, rồi mở cửa cho hai người  vào. 
 
Người nằm trên giường mặt mày sưng húp, đôi môi tím ngắt, nên khó đoán được niên kỷ bao nhiêu? 
Chàng ngồi trên ghế cạnh giường chẫn mạch bệnh nhân, nghe tim đập yếu ớt, các huyết mạch có điều 
khác lạ, nên nói với vị Đề Đốc:  

- Vị quan này bị trúng độc trầm trọng. Xin Ngài cho tôi rõ bệnh xuất phát lâu chưa?  
- Cách đây một ngày, sau khi ăn buổi cơm chiều, ngài Đại Sứ cảm thấy khó chịu nên đi ngủ sớm. 

Sáng hôm sau thức dậy thấy toàn thân sưng phù, người nóng hâm hấp, lúc tỉnh lúc mê. Lúc tỉnh, 
Ngài nói trong bụng Ngài đau đớn khó chịu lắm.  

- Buổi ăn bữa trước có cá phải không? 
Câu hỏi của chàng làm vị Đề Đốc hết sức ngạc nhiên. Ông ta đáp: 

- Tiên sinh đoán đúng lắm! Tôi còn nhớ rõ bữa cơm hôm qua ngoài hải yến còn có cá chiên. Quan 
Đại Sứ vừa ăn vừa nói: «Tôi chưa từng ăn con cá nào ngọt thịt như vậy». Ngài bảo tôi ăn. Tôi có 
nếm thử, song vì thấy món ấy Ngài thích nên tôi không ăn. 

Trường Giang nhìn vị Đề Đốc, cười nhẹ:  
- Thật là may cho Ngài! Ấy là do thiên số. 

Nghe chàng nói thế, vị Đề Đốc lo âu hỏi:  
- Tiên sinh nhắm có thể cứu Ngài Đai Sứ được không? 

Trường Giang ngẫm nghĩ một lúc mới đáp: 
- Vị Đại sứ ăn nhầm con cá cực độc, lại trải qua một ngày một đêm rồi. Tuy hiện tại tánh mạng còn, 

song chất độc đã tan vào máu, làm kiệt quệ các tạng phủ. Tôi không dám hứa với Ngài điều chi. 
Hy vọng là còn cứu kịp. Ngay bây giờ xin Ngài cho người theo tôi vào đảo lấy thuốc và hãy cho vị 
Đại sứ uống theo lời căn dặn của tôi. 

Vị Đề Đốc nói: 
- Xin tiên sinh chịu khó mỗi ngày ra thăm bệnh vị Đại sứ. Nếu Ngài thoát khỏi tử thần, công của 

tiên sinh sẽ được thưởng tưởng xứng đáng. 
Trường Giang nghiêm giọng: 

- Làm thầy thuốc có bổn phận cứu người, dù là kẻ thù. Tôi làm cho trọn với lương tâm, chớ không 
mưu cầu điều lợi. 

Vị Đề Đốc nghe chàng nói, lòng sinh kính trọng, vội vàng chữa lời: 
- Tôi biết con người cao quí như tiên sinh không tham muốn điều chi. Nhưng làm người phải biết 

điều ân nghĩa, nhất là cái ơn cứu tử sánh bằng ơn sanh thành. Tôi tin Trịnh Đại Sứ khi được cứu 
sống chắc chắn phải cảm cái ân sâu của tiên sinh. 

Trường Giang cười nhẹ:  
- Xin Ngài và Trịnh Đại Sứ chớ bận tâm việc ấy. 

Chàng hối hả bước đi, nói: 



Huynh Dung 
 

   

- Cứu người như cứu hỏa! Ngài nên cho người theo tôi lên đảo lấy thuốc ngay. Mỗi sáng tôi sẽ trở 
ra thăm bệnh. 

 
Hai tên đi rước chàng khi nãy, giờ đưa chàng trở vào đảo. Đúng theo lời chàng hứa hẹn và căn dặn, mỗi 
buổi sáng chúng vào đảo đón chàng ra hải thuyền để chữa bệnh vị Đại sứ. Đến ngày thứ tư bệnh tình 
của bệnh nhân đã thuyên giảm. Hôm ấy chàng vừa bước vào phòng, vị Đại sứ ngồi dậy nắm tay chàng 
nói giọng thân thiết: 

- Mấy hôm tôi như người chết. May nhờ tiên sinh tận tình cứu chữa và chăm sóc tôi, tôi mới sống 
được. Ân của tiên sinh to lắm... Tôi... thật rất muốn đền đáp mà không biết phải đền như … 

Trường Giang ngắt lời: 
- Xin Ngài an tâm! Tôi chỉ làm bổn phận một lương y. 

 
Qua ngày thứ sáu, người ấy đã hoàn toàn bình phục, nên bảo bọn binh sĩ hộ tống ông ta theo chàng lên 
đảo. Vị Đề Đốc cũng đi theo. Vừa bước vào gian nhà của chàng cả hai đều sững sờ ngắm các bức tranh 
treo trên vách. Tuy họ có nghe bọn binh sĩ kể lại dân trên đảo rất quí trọng chàng, gọi chàng là Tô Đông 
Pha tái thế. Nhưng trong trí họ, họ không tưởng chàng có tài hội họa cao diệu đến thế. 
Dưới những bức họa đều có đề thơ. Hai vị quan ngâm nga đọc, lòng càng kính phục, buột miệng khen 
dài: 

- Tranh đã tuyệt tác, mà thơ cũng tuyệt luân! Quả thật tài thi họa của tiên sinh vượt hơn Đông Pha 
cư sĩ. 

Trường Giang khiêm nhường: 
- Các ngài khen quá lời khiến tôi vô cùng hổ thẹn. Tôi chỉ là một thư sinh không đường khoa cử. 

Trịnh Đại Sứ chân thật nói: 
- Chắc vì ẩn tình nào đó Tiên sinh lánh nẻo công danh. Theo tôi, tài năng của Tiên sinh mà đua 

chen với đời chắc chắn danh phận sẽ ở vào hàng tuyệt đỉnh. 
Trường Giang mỉm cười: 

- Tôi lại không thích mùi chung đỉnh. 
Vị Đề Đốc xen vào: 

- Lời thơ trên các bức họa này tuy có ý nói cảnh đẹp của trời đất, nhưng nghe như tiếng hờn u uất 
của con người thương nhà nhớ nước? 

Trường Giang không muốn họ tìm hiểu ẩn tình của mình, nên nói lãng:  
- Ngày mai Trịnh Đại sứ có thể tiếp tục cuộc hành trình. 

Trịnh Hòa vụt bước tới nắm tay chàng, nài nỉ: 
- Tôi không có gia đình, nên tuy chức phận rỡ ràng mà trong đời cô đơn lắm. Đối với tiên sinh 

không những tôi mang ơn cứu tử, mà còn có lòng quí mến kính phục. Mong tiên sinh theo tôi về 
kinh, cho tôi được dịp đền đáp ân sâu. 

Trong lúc khám bệnh cho người họ Trịnh, Trường Giang đã biết ông ta là một quan thái giám. Nên khi 
nghe ông than «nỗi cô đơn trong đời», chàng không ngạc nhiên lắm. Người ấy thấy chàng trầm tư, nên 
nói tiếp: 

- Ví như ở chốn phồn hoa phú quí tiên sinh không hạp, thì chuyến sau tôi đưa tiên sinh trở lại đây. 
Cũng vì cảm cái ơn cứu tử nên ông ta mới hết tình mời mọc chàng. Sự thật Trường Giang nào muốn 
sống đời trên đảo này? Hai năm qua chàng cố tìm thuyền trở về quê hương. Năm ngoái có một chiếc 
thuyền của người Mã Lai trên đường sang Trung quốc triều cống Minh Thành Tổ ghé đảo lấy nước ngọt, 
chàng trò chuyện hỏi thăm họ, mới hay nước nhà đã hoàn toàn lệ thuộc Minh triều. Vua quan nhà Hồ 
đều bị bắt giải về Kim Lăng (Nam Kinh). Nghe nói trong nước vẫn còn những cuộc nổi dậy, nhưng nhân 
dân An Nam đào nạn xứ ngoài khá nhiều. Số người vượt biên chết vì sóng gió, chết vì hải tặc, không 
biết bao nhiêu mà kể! Ngày nghe tin ấy Trường Giang khốn khổ muốn trở về xứ ngay. Nhưng kịp nghĩ 
lại, nếu chàng trở về khơi khơi không tính toán trước kế hoạch thì khó thể làm được điều gì.  Chàng ở lại 
đảo chờ tình thế thuận tiện, chờ thời cơ nào đó khi trở về quê hương có thể hoạt động. Bất thần một ý 
nghĩ loé trong đầu chàng: «Tại sao ta không thừa dịp này vào lòng đất địch, biết đâu xoay sở được vận 
nước?» Tư tưởng ấy làm tâm tư chàng xao động, song ngoài mặt chàng trấn tỉnh nói: 

- Ngài đã hết lòng mời, nếu tôi từ chối mãi sẽ mang tội bất kính! Thôi thì tôi chìu ý Ngài, theo Ngài 
về kinh chuyến này, cũng để thử vận trời. Một mai công danh thành đạt, ấy là nhờ Ngài ban cho 
hồng phúc. 

Trịnh Đại sứ nghe chàng thuận tình, mừng rỡ lắm! Chuyến này ông đi sứ hải ngoại đem thắng lợi vẻ 
vang cho Thiên Triều, bảy nước chịu triều cống Trung quốc. Chắc chắn sẽ làm đẹp ý nhà Vua! Nhưng 
điều ông ta biết Minh Thành tổ vô cùng hoan hỉ là đưa về một bậc anh tài, văn chương xuất chúng, hội 
họa có một trên đời, lại còn là ông thầy thuốc giỏi. Tìm được một người như chàng đưa về phục vụ triều 
đình, thì không khác gì mang tất cả tinh hoa của vũ trụ  dâng cho vua. 
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Vị Đề Đốc vốn có cảm tình với Trường Giang từ phút gặp gỡ đầu tiên, nghe chàng chịu theo họ về Kinh 
thử thách đường công danh, ông ta vui vẻ nói: 

- Với tài văn chương lỗi lạc của tiên sinh tôi tin Hoàng Thượng sẽ trọng dụng khi Trịnh Đại sứ tiến 
cử. 

Hai vị quan đàm đạo một lúc trở về hải thuyền, hẹn với Trường Giang sẽ cho binh sĩ vào rước chàng 
ngày hôm sau. 
 
Họ đi rồi Trường Giang ngồi lại một mình với nỗi vui buồn lẫn lộn. Buồn vì sắp sữa rời mái nhà quen 
thuộc cùng những người dân trên đảo, mà hơn hai năm qua đối với chàng biết bao nhiêu tình. Vui là 
nghĩ đến ngày đem trí tuệ của mình thao túng đất địch, xoay chuyển thế cờ, đổi thay vận nước. Nghĩ đến 
ngày quê hương thoát khỏi gong cùm của bọn cướp nước, nghĩ đến ngày gặp lại cha già, cùng mẹ, cùng 
anh... lòng chàng run lên bao nỗi cảm xúc. 
 
Ngày mai ... 
Ngày mai của thử thách ... 
Ngày mai của hy vọng ... 
Chàng chờ đợi ngày mai đó với lòng xúc động, dạ bồi hồi. 
 
Chu Thập đã nghe rõ việc Trường Giang nhận lời hai vị quan trên hải thuyền đi Đế kinh, nên lo sợ chạy 
tới ấp úng hỏi:  

- Tiên sinh... muốn bỏ... muốn rời nơi đây đi Đế kinh thật sao? 
Nghe thằng bé hỏi, chàng biết khi nãy nó đã nghe câu chuyện của chàng với hai quan Tàu. Chàng nhìn 
nó với ánh mắt thân yêu, hỏi:  

- Em muốn theo ta đi Đế kinh không? 
Chu Thập gật đầu lia lịa: 

- Muốn lắm! Tiên sinh cho em theo hầu hạ tiên sinh suốt đời nhé? 
Chàng cười nhẹ: 

- Em theo ta không nhớ gia gia má má của em sao? Em không định cưới vợ à? 
Chu Thập bẽn lẽn đáp: 

- Em nhớ gia gia và má má chớ. Nhưng... em muốn theo tiên sinh. Em không cưới vợ đâu! 
Sau câu chót thằng nhỏ bỏ chạy và quay đầu lại nói:  

- Để em báo tin cho gia gia, má má hay. 
Trường Giang gọi giật lại: 

- Khoan đã! Em hãy báo cho tất cả gia đình trong làng hay rằng ta sẽ rời đảo ngày mai và rất muốn 
cùng họ uống chén trà ly biệt. Em nói ta mời mọi người tới nhà ta chiều nay. 

 
Câu nói của chàng vừa dứt, Chu Thập đã biến mất sau rặng dừa. Trường Giang trở vào nhà gỡ các bức 
tranh và gói mớ sách quí lại. Bên ngoài sóng vỗ ì ầm như muôn thuở, song lần này Trường Giang nghe 
thật vui tai. Chàng vừa sắp sữa hành trang, vừa huýt sáo một khúc nhạc rộn ràng. 
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Chương Mười Hai 

 
KIẾP NGƯỜI NÔ LỆ 
 
 
Một chiếc hải thuyền thật to, bề dài ước độ 40 hay 50 trượng, bề ngang vào khoảng 20 trượng, loại 
thuyền quân sự trang bị chiến cụ, nào giàn hỏa tiễn, nào súng thần công... Trên thuyền ngoài bọn hải 
binh đứng lố nhố, còn có vô số đàn bà con gái, người nào cũng xinh như mộng. Chỉ có điều gương mặt 
những trang tuyệt sắc giai nhân ấy đầy vẻ thống khổ uất hận. Họ là dân một nước bị ngoại bang xâm 
lăng. Thân phận họ là thân phận của những con người nô lệ trước sự hung tàn của giặc, không khác gì 
những con thú bị nhốt không biết ngày giờ nào người ta lôi ra hành hạ làm thịt! Sự hiện diện của họ trên 
thuyền là cả một nỗi niềm chua xót đớn đau, không phải là tù binh, mà bị kể như một thứ đồ vật, một 
«chiến lợi phẩm» người ta mang về xứ sau trận chiến thắng vẻ vang. Trái lại với đoàn phụ nữ, bọn thủy 
binh mặt mày hớn hỡ, nhưng nhân vật đáng nói hơn hết là quan thống binh họ Trương tên Phụ2

, là kẻ 
thống lãnh binh quyền, là kẻ chỉ huy chiến trận, kẻ vung gươm tàn bạo trên đầu một dân tộc vô tội, kẻ đã 
ra lệnh rút ruột người treo trên cây, nấu thịt người để lấy dầu, chặt thây người làm thành núi... Một kẻ 
xâm lăng tàn bạo khát máu nhất thế gian! Đương nhiên gương mặt của hắn rạng rỡ vô cùng, vì hắn 
đang ngất ngây sung sướng trước những chiến lợi phẩm mà hắn thu giựt cướp tải về: «Nào vàng bạc 
châu báu… nào đàn bà, con gái đẹp...» 
 
Hắn khoảng trên 50, người vạm vỡ, mặt tròn đầy, đôi má phính đầy mở, đôi mắt đỏ ngầu... Nhìn hắn 
người ta có cảm tưởng hắn là một tên đồ tể, hơn là một vị quan võ xông xáo ngoài chiến trường. 
Hôm ấy vào ngày rầm tháng 8 năm giáp ngọ (1414) chiếc hải thuyền đã rời cửa bể An Nam từ lâu và 
hiện đang lướt sóng trùng dương nhắm hướng thủ đô Trung Quốc tiến tới. Trương Phụ ngồi chễm chệ 
trên chiếc ghế bành bằng da thú trong gian phòng rộng lớn dưới mui hải thuyền, ra lệnh cho bọn cận vệ: 

- Chúng bây hãy bảo bọn binh sĩ treo đèn kết hoa sữa soạn đón Trung Thu. Đêm nay ta muốn ăn 
một cái Tết Trung Thu thật lớn, vừa là một lễ ăn mừng chiến thắng trên đường hồi kinh. 

Vương Hữu là tên phó Thống binh từ dưới hầm thuyền chun lên nghe nói, liền xen vào: 
- Quan Thống binh đón mừng Trung Thu cũng nên bảo bọn con gái An Nam đến múa hát giúp vui. 

Hắn là quan dưới trướng của Trương Phụ. Hắn hoàn toàn khác biệt với Trương Phu từ bản chất đến 
hình hài. Người hắn hơi gầy, bộ dáng lỏng khỏng, mặt nhọn, mắt ti hí. Hắn không nóng nảy hung tàn 
như Trương Phụ, song lại là con người nham hiểm. Phải nói những việc chém giết hành hạ dân An Nam 
là do hắn bày ra để mua vui cho Trương Phụ, vừa để cảnh cáo dân An Nam không ai dám quật cường 
chống đối. 
 
Trương Phụ nghe Vương Hữu bàn đúng ý mình nên khoan khoái cười ha hả, ra lệnh bọn cận vệ: 

- Đúng đấy! Bọn bây đưa hết đám con gái An Nam đến đây trình diện ta! 
Tiếng vâng dạ vang rân, cùng tiếng chân người chạy tới chạy lui để làm công việc treo đèn kết hoa. Một 
số chạy đi bắt đám con gái dẫn tới.  Trương Phụ ngồi nhâm nha chén rượu. Trên tay hắn cầm một con 
hải yến nướng, to bằng con gà giò, còn nóng hổi, bay mùi thơm phức. Hắn cho vào miệng nhai ngoồm 
ngoàm vài cái là hết sạch. Đầu bếp lập tức dâng ngay một con chim nóng hổi khác! Giờ ấy chỉ vào 
khoảng xế bóng, chưa phải là giờ ăn, song trong đời hắn dường như chỉ có cái thú ăn và cái thú giết 
người. Lúc nào không chém giết thì hắn ăn liên tu bất tận, uống tới say mềm mới thôi. 
 
Vương Hữu ngồi bên cạnh Trương Phụ không uống cũng không ăn. Mắt hắn chăm chú đọc một quyển 
sổ ghi chi chít những tên... Hắn lẩm bẩm nói: 

- Theo danh sách này, chúng ta đem về tất cả 48 đàn bà con gái An Nam từ 16 đến 28 tuổi. Có 2 vị 
công nương, 3 tiểu thư con quan, còn kỳ dư là hạng dân giả. 

Trương Phụ vừa nhai vừa nói: 
- Tôi sẽ dâng tất cả cho Chúa Thượng để làm nô tỳ ở  hoàng cung, chỉ dành lại 2 nàng. 

                                                 
2
 Minh Thành Tổ gửi Trương Phụ sang An Nam lân thứ I (1406) đánh triều đình Hồ, bắt được cha con Quí Ly giải về Tàu. Đến khi 

nhà Hậu Trần nổi lên đánh thắng vài trận, Minh đế liền cử Trương Phụ sang An Nam lần thứ II (1409), Trương Phụ cũng thắng 
vẻ vang, dẹp được Hậu Trần và đến tháng 8 năm Giáp ngọ mới trở về nước, mang theo rất nhiều đàn bà con gái An Nam. Vương 
Hữu là phó thông binh. 



Huynh Dung 
 

   

Vương Hữu nghe nói, liền cười nịnh: 
- Ngài định như vậy là phải lắm! Ít nhất Ngài cũng nên dành lại cho Ngài vài ba nàng… Cung tần 

mỹ nữ ở hoàng cung quá nhiều, giả tỉ có nộp cho Hoàng Thượng ít bớt vài nàng chắc chẳng có gì 
quan trọng. 

Trương Phụ lắc đầu: 
- Không phải tôi muốn dành lại hai cô gái cho tôi đâu! Tôi định dâng một nàng cho quan Binh Bộ 

thượng thư Trần Hiệp, vì Trần phu nhân qua đời đã 4 năm mà Ngài vẫn chưa tìm được một kế 
thiếp. Con gái An Nam đẹp hơn dân mình, nên tôi thiết nghĩ nếu Ngài có một nàng hầu xinh tươi 
hầu hạ  chắc vừa lòng lắm. 

Vương Hữu nghe nhắc Trần Hiệp3
 thì đôi mắt hí rực ánh vui mừng, phụ họa: 

- Nghe nói Thượng Thư Trần Hiệp hiện nay rất được lòng chúa thượng. Ngài tặng cho người ấy 
một nàng là nên lắm. 

Trương Phụ lắc đầu cười nhỏ: 
- Người ấy có cái ơn tiến cử tôi hai lần qua An Nam lập công to, nên tôi muốn đền ơn. Chớ thật vị 

quan đứng đầu nội các Dương sĩ Kỳ4
 mới là người được Vua trọng vọng. Chính vì vậy mà tôi 

muốn dành nàng thứ hai cho ông này. 
Vương Hữu lại a dua:  

- Tối nay nhân dịp các nàng múa hát, ngài nên chọn sẵn hai nàng ấy một thể. 
Trương Phụ gật gù: 

- Tôi cũng định thế. 
 
Có tiếng gõ cửa, một tên cận vệ chạy vào quỳ xuống thưa: 

- Bẩm đại quan, tôi đã đưa các nàng An Nam tới đây hầu đại quan. Các nàng đang chờ ngoài cửa.  
- Được lắm! Ngươi cho vào từng toán 10 cô.  
- Bẩm vâng! 

Tên hầu lui ra mở cửa. Tức thì có hai tên binh đẩy vào phòng 10 cô gái. Nơi cổ người nào cũng có đeo 
một tấm thẻ ghi tên họ. Cô nào cũng đẹp, mỗi người mỗi vẻ. Chỉ có điều đôi mắt đỏ hoe sưng húp. 
Chứng tỏ họ đã khóc nhiều! Trương Phụ quét mắt nhìn một lượt và chỉ 3 cô bảo đứng lại, còn 7 cô cho 
ra ngoài. Bọn cận vệ đưa toán khác vô... Trương Phụ cũng giữ lại 3 nàng. Cứ như thế năm lượt, Trương 
Phụ chọn đủ 15 cô đẹp nhất. Vì không hiểu hai tên quan Tàu định làm gì, các cô gái An Nam vô cùng 
kinh hãi. Có cô quá sợ ngất đi. Có cô khóc thút thít… 
 
Trương Phụ thấy các người đẹp sợ mình càng khoái chí, cười ha hả... 
Tiếng cười của hắn chưa dứt, bỗng thấy một nàng từ trong đám con gái khoan thai tiến ra… đôi mắt long 
lanh quắc, hỏi: 

- Các ngươi muốn làm gì chị em ta? 
Nàng nói tiếng Trung Hoa khá thông, nhưng điều đó cũng không làm cho Trương Phụ và Vương Hữu 
sững sốt bằng sắc đẹp của nàng vô cùng kỳ bí. Nhất là đôi mắt, đôi mắt như hai vì sao có sức hút kỳ lạ, 
mà kẻ nhìn vào cảm nghe toàn thân bủn rủn sợ hãi. Giọng nói của nàng thật êm, mơ hồ như tiếng nhạc 
thoát ra, mà nghe oai dũng hơn vạn tiếng thét của binh hùng! Trương Phụ ngưng bặt tiếng cười, tâm 
thần choáng váng! Người con gái nói tiếp: 

- Chúng bây là phường vô loại bạo ngược! Đã bắt được chúng ta thì cứ giết. Đừng tưởng đàn bà 
con gái An Nam chịu để cho chúng bây làm nhục! 

Vương Hữu không bị giao động lắm vì cô gái, vùng đứng dậy lên tiếng: 
- Quan Thống binh chỉ muốn tuyển chọn các nàng để múa hát giúp vui đêm nay. Nàng đừng... 

Hắn định dùng lời thị oai, để cô gái kia hết dám mở miệng nói lôi thôi. Nào ngờ giọng hắn xuôi xị, miệng 
đớ ra không nói hết câu, y như các huyệt đạo trong người hắn tê liệt, toàn thân yếu ớt, phải ngồi phệt 
xuống ghế! 
Các cô gái An Nam không hiểu tiếng Trung Hoa, nên không biết nàng kia đã nói gì? Nhưng họ nhìn thần 
sắc hai tên quan Tàu đờ đẫn,  ai nấy đều lấy làm lạ, mở mắt to nhìn cô gái… Gương mặt tái xanh của họ 
bỗng đổi sắc hồng, lòng họ rạng rỡ mừng vui vì không ngờ người bạn đồng hương kia chế ngự được hai 
tên giặc! 

                                                 
3
 Thượng thư Binh Bộ Trần Hiệp cai trị An Nam từ 1424-1426. 

4
 Nhân vật có thật trong triều Minh. 
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Một lúc sau Trương Phụ dường như hóa giải được sức hút kỳ lạ của đôi mắt cô gái, hắn ngẩng mặt lên 
nói với bọn cận vệ của hắn: 

- Cho các nàng này về chỗ cũ, tối đêm nay đưa họ đến đây múa hát giúp vui cho ba quân tướng sĩ. 
Hắn vừa dứt lời, chợt có một giọng nói trong vắt ngân lên: 

- Một mình ta múa hát cho các ngươi xem đủ rồi! Hãy để yên cho các bạn đồng hương của ta. 
Rõ ràng không phải giọng nói của cô gái khi nãy! 
Trương Phụ và Vương Hữu, kể cả đám mỹ nữ An Nam cùng giật mình nhìn về hướng phát ra tiếng nói… 
Bấy giờ mọi người mới trông rõ một nàng dung nhan cực kỳ diễm lệ, có một thân hình tuyệt mỹ, có đôi 
mắt hồ thu quyến rũ lạ lùng. Nàng đứng sau cùng trong nhóm các thiếu nữ và cũng chính là người tự 
nãy giờ cứu giúp các cô gái bị ngất xỉu. Cho tới bây giờ Trương Phụ mới để ý nàng này với cô gái khi 
nãy, ngoài cái đẹp tuyệt thế vượt trội hơn trong nhóm các cô gái bị bắt, còn có thần sắc thản nhiên, 
không ủ ê, không khóc lóc, không tỏ vẻ sợ hãi… Và điều làm cho hắn ngạc nhiên là cả hai nàng này đều 
nói tiếng Trung Hoa khá rành. Hắn chưa kịp có phản ứng nào, giai nhân hướng nhìn các bạn đồng 
hương, nhỏ nhẹ nói bằng tiếng An Nam: 

- Xin các chị em đừng quá kinh sợ bọn này. Ngày chúng ta bị giặc bắt hãy kể như ngày chúng ta 
đã chết, thì không còn gì phải sợ nữa! Sỡ dĩ chúng ta chịu theo chúng lên thuyền ra đi vì còn thù 
nhà và nợ nước chưa trả. Trời cho chúng ta có nhan sắc, lợi hại hơn cả gươm đao vũ khí. Các 
chị em nên dùng nhan sắc của mình làm điên đảo lòng giặc, mà tiêu diệt giặc. Tấm thân chúng ta 
từ đây đừng kể thuộc về chúng ta, mà hãy kể như đã hiến cho quốc gia. Hể chúng ta có dịp giáp 
mặt các tên đầu xỏ của Minh triều, ngay cả lão Hoàng đế, thì dùng kế mỹ nhân mà giết chúng. 
Bọn chúng tưởng mang chúng ta về xứ là mang những «chiến lợi phẩm» vẻ vang, chớ chúng 
không ngờ là đem đao kề cổ mình.  
Các chị em! Hãy cùng tôi dùng chiến lược lấy «gậy ông đập lưng ông », cho cả triều đình Trung 
Quốc ngất ngư cả lũ, để không hổ thẹn là đàn bà Nam quốc. 

Nàng nói những câu sau cùng nhỏ xíu, giữa họ mới nghe lọt vào tai. Sự thật dù cho nàng có nói giọng 
bình thường, Trương Phụ có nghe cũng không nhớ nàng nói gì? Dù rằng hai lần qua An Nam, mỗi lần 4, 
5 năm, hắn hiểu và nói được tiếng An Nam. Nhưng âm thanh thảnh thót từ cửa miệng nàng thoát ra 
trong trẻo như tiếng oanh ca, hắn nghe nàng nói mà tưởng chừng như nghe nàng hát, tâm thần đê mê 
không còn biết trời trăng gì nữa! Các cô gái An Nam nghe nàng này nói, người nào cũng phấn chấn tinh 
thần, cảm động rưng rưng… Thiếu nữ lên tiếng lúc đầu có lẽ là người xúc động nhiều hơn hết. Nàng 
chạy tới nắm tay nàng kia, nói: 

- Đa tạ lời vàng ngọc của chị đã vạch cho chúng em một con đường. Nếu đêm nay chị tình nguyện 
đến đây một mình múa hát làm vui cho bọn chúng để tránh cái khốn khổ cho những người bạn 
đồng hương của chúng ta, thì em cũng sẽ tình nguyện tới đây để chia xớt hiểm nguy với chị. 

Nàng nói và không chờ sự đồng ý cúa cô bạn mới quen, cất tiếng dõng dạc nói với Trương Phụ: 
- Ngươi nghe rõ đấy chứ? Đêm nay hai ta sẽ trở lại, một người sẽ đàn, một người sẽ hát, để giúp 

vui cho bọn ngươi. Còn các đồng hương khác của chúng tôi, ngươi hãy để yên! 
Hai giọng nói của hai cô gái đẹp gây ảnh hưởng hoàn toàn trái ngược, mà lại đem cùng kết quả! 
Một người nói ra, người nghe mê man điên đảo. Một người nói ra, y như một lệnh truyền, oai phong kỳ 
dị! Khiến cho người nghe phải ríu ríu vâng theo. 
 
Lần thứ nhất trong đời Trương Phụ bại trận! Cho hay Thượng Đế cũng khéo bày! Những kẻ hung hăng 
thét ra lữa, giết người như ngoé, là những con thỏ đế trước đàn bà. Nhất là truớc đàn bà con gái đẹp họ 
biến thành những con gà con, những con nai tơ, những con chuột nhắt... Và Trương Phụ là một trong 
những loại đó! 

-  Vâng vâng! Được hai giai nhân tới giúp vui thì còn gì bằng. 
Giọng nói hùng hổ của hắn bây giờ nhỏ xíu lí nhí... Các nàng An Nam tuy chưa hết sợ hãi, nhưng không 
khỏi tức cười. Có cô đã phải bụm miệng cười nhỏ. 
Trương Phụ cất giọng hết sức dịu ngọt: 

- Thôi, các nàng hãy an tâm về chỗ nghỉ ngơi. 
Rồi hắn đảo mắt nhìn hai cô gái vừa bắt hồn hắn, nhỏ nhẹ bảo: 

- Hai nàng đừng quên trở lại đây nhé? 
Cô gái có đôi mắt hồ thu nói: 

-  Với điều kiện là từ đây ông với bọn binh lính của ông không được khuấy nhiễu chị em chúng tôi 
cho đến ngày tới nội địa.  

- Vâng ! vâng !  
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- Nếu ông không giữ lời, chị em chúng tôi tự tử chết hết, thì kể như chuyến hồi quốc của ông trắng 
tay!  

- Tôi bảo đảm với nàng không ai dám động tới các nàng.  
- Được lắm! 

Mười lăm cô gái kéo nhau ra cửa. Trương Phụ ngồi đờ đẫn một lúc mới tỉnh. Hắn vụt nhớ có Vương 
Hữu bên cạnh, nên hỏi: 

- Nãy giờ ông Phó Thống làm gì?  
- Tôi bận tìm lý lịch hai nàng ấy. 

Trương Phụ mừng quýnh hỏi:  
- Hai nàng ấy tên gì? Gốc gác ở đâu? 

Trên cổ mỗi nàng đều có mang một tấm thẻ ghi tên họ rành mạch, song vì trước mặt người đẹp hắn như 
thằn lằn đứt đuôi, run rẩy sợ hãi, đâu có dám nhìn thẳng các nàng mà hòng đọc bản tên? 
Vương Hữu vụt đọc lớn lên: 

- Nguyễn Thúy Uyên, 24 tuổi, quê quán ở Thăng Long, ái nữ của quan Hàn Lâm Nguyễn Phi 
Khanh triều Hồ, phụ mẫu Trần Thị, dòng tôn thất nhà Trần, trưởng huynh Nguyễn Trãi giữ chức 
Chánh Ngự sữ Đài. 

Trương Phụ buột miệng nói:  
- Té ra nàng ấy là con quan à?  
- Ngài có biết nàng nào không?  
- ơ… ơ… 
- Chính là cô lên tiếng trước tiên đấy.  
- A… nàng ấy à? 

Vô tình hắn bỗng nghe lạnh xương sống, mà chẳng rõ vì sao? Vương Hữu lật lật các trang giấy tìm kiếm 
một lúc liền đọc lớn lên:  

- Trần Huỳnh Như, năm nay 25 tuổi, quê quán ở Gia Lâm, phụ thân Trần Văn Thái vốn là thầy đồ, 
phụ mẫu Trần Mỵ Lan dòng Tôn thất nhà Trần, song thân đều đã qua đời. 

Trương Phụ nghe xong báo cáo, nói giọng thê lương: 
-  Ôi, nàng nào cũng dòng dõi trâm anh quí phái, hèn chi dung nhan mới kiều mị dường ấy! 

Hắn bỗng nhớ tới cô gái có đôi mắt hồ thu… lòng ngây ngất rung động, than nhỏ: 
- Mặt nàng đã đẹp, mà thân hình lại tuyệt mỹ! Trời ơi, tấm thân ấy mà ôm vào dù có phải chết cũng 

đáng một đời. 
Vương Hữu nghe hắn nói giọng si tình, liền dóng một câu nịnh bợ:  

- Ngài nên giữ nàng ấy cho Ngài.  
- Than ôi! tôi cũng muốn giữ nàng ấy cho tôi lắm, ngặt vì phu nhân tôi không cho tôi lập... lập... 

phòng nhì! 
Hắn lấp bấp như đang đứng trước mặt "hiền thê" của hắn. Rồi hắn bỗng rùng mình khi nhớ tới bà vợ 
«sư tử cái» của hắn gốc người Sơn Đông, võ nghệ phi thường, thân hình hộ pháp… Mỗi khi hắn đi xa 
trở về đều bị «phu nhân» dợt vài ngón võ, mình mẩy bầm giập… Chỉ vì hắn ú ớ nói không ra câu khi bị 
nàng chất vấn: «Những ngày xa nhà chàng giao tiếp với ai?» Nhớ tới «hiền thê»… hắn vụt thở dài thườn 
thượt, nhủ thầm: “Phải chi phu nhân ta đẹp bằng một phần trăm của các nàng này thì dầu ta có làm thân 
trâu ngựa cho nàng, ta cũng không than van. Đầu này nàng vốn là Chung Vô Diệm đầu thai, nên võ nghệ 
phi thường mà dung nhan phát ngán!” Từ khi được tiến cử sang An Nam, lần thứ nhất thắng trận vẻ 
vang, tàn ác có tiếng xứ người, được Minh đế trọng thưởng, cho thăng quan tiến chức. Hắn cũng có ý 
muốn tìm một nàng hầu nho nhỏ xinh xinh. Nhưng «đại phu nhân» của hắn tuyên bố chận họng trước: 

- Nè, nếu phu quân tính điều nọ điều kia để phản bội tôi, thì đừng trách tôi sao tàn nhẫn. Chẳng thà 
tôi giết phu quân để làm góa phụ, hơn là để phu quân lập nhị phòng, tam phòng, tứ phòng... 

Hắn thụt lưỡi, nói ú ớ: 
- Bẩm phu nhân... Tiểu nhân đâu dám mơ… ước lập... nhiều phòng... Chỉ xin phu nhân ban ân 

huệ... 
Trương phu nhân quát hỏi: 

-  Ân huệ gì? 
Nghe nàng quát quá to, nhà cửa rung rinh muốn sập, hắn vội vàng chữa:  

- Ban ân huệ cho tiểu nhân... làm tôi mọi cho phu nhân suốt đời. 
Trương phu nhân cười khẩy: 

- Ân huệ đó thì được. Tôi chấp thuận! 
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Ngày được Minh đế triệu vào triều cử sang An Nam lần thứ II, hắn mừng quýnh vì sắp sữa được xa «sư 
tử cái», nên về nhà mặt mày hí hững báo tin với «hiền thê» của hắn. Dè  đâu nàng thấu rõ ruột gan của 
hắn, nên nghiến răng nói:  

- Này, tôi báo cho phu quân biết trước điều này: «Đừng tưởng qua xứ An Nam xa xôi nghìn dậm 
đó mà chơi bời tự do nhé? Tôi cho người theo dõi, hễ biết phu quân  lẹo tẹo với cô nào, thì dù 
phu quân có trốn lên trời tôi cũng bay theo vặn cổ cả đôi đấy.» 

Hắn nghe nàng hâm dọa, thất kinh hồn vía, không dám tính chuyện mây mưa gì nữa ! Bốn năm sinh 
sống ở An Nam, đi đâu cũng thấy nhan nhản đàn bà con gái đẹp, quyền hành sanh sát trong tay, nhưng 
vì sợ thấu đến tai «cọp nhà» thì ngày đáo hồi gia cư chỉ còn nước «đầu lìa khỏi cổ». Nên chi, thời gian ở 
đó thấy gái chỉ biết thèm thuồng và trân mình chịu. Mấy lần rời dinh lẽn đến lầu xanh du hí, hắn phải giả 
làm người An Nam trốn bọn cận tướng, binh sĩ, lén lúc ra đi, vì sợ bọn này có tên nào làm «mật vụ» cho 
phu nhân hắn thì nguy. Không chiếm được người đẹp cho mình nên hắn ức lòng bắt về mấy chục nàng 
để dâng cho Vua, gọi là mang về «chiến lợi phẩm». Bởi thế, hơn nửa tháng trời lênh đênh trên biển cả, 
chiếc hải thuyền chứa đầy đàn bà con gái, mà Trương Phụ không dám dở trò chi hết! 
 
Vương Hữu thuộc loại kỵ đàn bà. Hắn không cưới vợ, cũng không thích phụ nữ. Trong đời hắn có lẽ chỉ 
thích «bợ cấp trên». Dù cấp trên chưa chắc tài giỏi hơn hắn, hay thuộc loại sâu mọt của xã hội, người 
đời phỉ nhổ, mà hễ đương quyền là hắn «bợ đít» một cách trịnh trọng, một cách vô liêm sĩ5

. 
Vương Hữu không nghe Trương Phụ nói gì, sắc mặt lúc đỏ, lúc tái, lúc vui, lúc buồn… cũng đoán được 
phần nào tâm trạng quan cao cấp của mình. Hắn lựa lời an ủi: 

- Tiếc quá! Phải Ngài giữ được một trong hai nàng ấy thì ấm nhà, ấm cửa. 
Trương Phụ nghe Vương Hữu nói mấy tiếng «ấm nhà ấm cửa», hắn ngỡ Vương Hữu nói xỏ hắn, mặt 
hắn đỏ bừng, mắt trừng lên:  

- Tôi đã nói với ông Phó Thống là tôi sẽ dành hai cô để dâng cho Thượng Thư Binh Bộ Trần Hiệp 
và quan Đại Học Sĩ đứng đầu nội các là Dương Sĩ Kỳ. 

Vương Hữu bợ một câu chẳng được lòng cấp trên, nên lã chã nói: 
- Phải phải! Hai cô ấy biết tiếng Trung Hoa, nếu Ngài đem tặng cho hai vị Đại quan ấy, chắc chắn 

họ sẽ vừa ý và yêu chuộng Ngài lắm. 
Trương Phụ đổi giận làm vui, nói:  

- Được lắm! Một nàng dâng cho quan Đại Học Sĩ và một nàng dâng cho quan Binh bộ. Theo ý ông 
nàng nào cho người nào?  

- Tôi nghĩ, con gái của quan Hàn Lâm triều Hồ đem dâng cho quan Đại Học Sĩ, chắc ông ấy vừa ý 
lắm. 

Trương Phụ gật gật đầu: 
- Đúng! Đúng! 

Sau câu nói hắn cười một tràng dài, rồi ra lệnh cho bọn hầu cận:  
-  Quân bay đâu! Mau, bảo đầu bếp dọn rượu thịt ra đây cho ta tiếp tục nhậu nhẹt. 
 
******   
 
Từng trên hải thuyền khoảng phía sau khá rộng, có mui, nhưng hai mặt không có vách, gió lộng ào ào... 
Nơi đó là chỗ giam lỏng mấy chục đàn bà con gái An Nam mà Trương Phụ bắt đem về Tàu. Hơn nửa 
tháng trời lênh đênh trên biển cả, họ khóc nhiều hơn là tâm tình. Nay là lần đầu tiên các cô ngồi xúm xít 
với nhau, vây quanh hai nàng con gái khi nãy làm điêu đứng hai tên quan nhà Minh. Đúng như Vương 
Hữu đã lưu ý, tên họ của hai nàng ấy, một là Huỳnh Như, một là Thúy Uyên, hai vị hôn thê của anh em 
Trường Sơn và Trường Giang. Sự gặp gỡ vô tình trên thuyền giặc, chính hai nàng cũng  không  biết họ 
có sự liên hệ. 
Khi đưa quân chiếm làng mạc thị trấn An Nam, Trương Phụ ra lệnh bọn binh sĩ lùng bắt đàn bà con gái 
đẹp. Đương nhiên hai mỹ nhân như Thúy Uyên và Huỳnh Như làm sao lọt khỏi vòng lưới của bọn ô trọc 
nhà Minh? Hai nàng cùng bị bắt và cùng bi giải về Tàu, không lấy gì làm lạ. Điểm lạ đáng nói là cả hai 
không khóc lóc hay sợ hãi như mấy chục người bạn đồng hương. 
Vì sao? 
Cùng nên nhắc lại, lần thứ nhất Trương Phụ được Minh Thành Tổ cử sang An Nam vào năm Bính Tuất 
(1406) nhân việc Hồ Hán Thương giết Trần Thiểm Bình là con vua Nghệ Tông, quân Minh mượn cớ diệt 

                                                 
5
 Xã hội VN thời nào cũng có lắm hạng người này. Đương nhiên những hạng thích "bợ đít" các quan có quyền thế cũng là kẻ 

thích đấm đá hãm hại hiếp đáp người yếu thế. Hạng này có thể xem là hạng tiểu nhân thối tha nhất, đáng khinh bỉ nhất.  
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Hồ giúp Trần, đưa quân đánh An Nam. Đến năm Đinh Hợi (1407) Trương Phụ bắt được cha con Hồ Quí 
Ly giải về Tàu. Các lão quan tại triều cũng đều bị giải về Kim Lăng (Nam Kinh) và Nguyễn Phi Khanh cha 
của Thúy Uyên phải chịu cảnh ngộ đó. 
 
Ngày ấy Thúy Uyên cùng với thân mẫu là Trần Thị trốn về ẩn náu ở Thăng Long. Nguyễn Trãi tuy làm 
quan nhưng nhờ còn trẻ nên quân nhà Minh không bắt, cho tự do, cố tìm cách thu dụng. Nguyễn Trãi 
khóc lóc theo cha đến ải Nam Quan. Nguyễn Phi Khanh nói «Con theo ta khóc lóc mà làm gì, nên trở về 
nhà lo trả thù cho cha và rửa thẹn cho nước». Nguyễn Trãi vâng lời cha trở về với thân mẫu và em gái, 
nhưng sau đó lại tìm cách sang Trung quốc kiếm cha. 
 
Thúy Uyên cùng mẹ ở nhà chờ đợi tin cha và anh. Kế đến nhà Hậu Trần nổi lên đánh chiếm vài nơi. 
Minh đế liền cử Trương Phụ sang An Nam lần thứ hai vào đầu năm Ất Sữu (1409) và cuối năm Quí Tị 
(1413) quân Hậu Trần bị tiêu diệt và nước ta hoàn toàn lệ thuộc nước Tàu. 
Khi Trương Phụ ra lệnh lùng bắt tất cả đàn bà con gái đẹp dưới 30 tuổi, Thúy Uyên bị bắt, nhưng không 
khóc, nói với mẫu thân rằng:  

- Con chịu theo chúng ra đi, mục đích là sang Trung quốc thăm dò tin tức cha và anh. Đàn bà con 
gái chỉ có hai chữ tiết trinh. Tuy rằng bảy tám năm qua con không được tin tức của chàng, song 
lời thề hẹn năm xưa con nguyện giữ. Dù con có lọt vào tay giặc, cũng cố xoay sỡ, nếu gặp bước 
đường cùng con quyết giữ vẹn trinh tiết cùng chàng. Cho nên chuyến đi này cầm bằng như con 
đã chết. Xin mẫu thân chớ quá thương tiếc vì con. Con người ai cùng một lần chết. Một điều thân 
mẫu an lòng là con thà chết chớ quyết không để tấm thân bị ô nhục. 

Nàng vì có mục đích tìm cha và anh và đã vạch sẵn con đường sống chết cho mình nên không còn nỗi lo 
âu sợ hãi. 
 
Trường hợp Huỳnh Như thì khác! Huỳnh Như từ nhỏ tới lớn  được cha un đúc chí khí trung liệt, lúc nào 
cũng nghĩ đến thù nhà hận nước. Nên ngay đêm nàng bị bắt, nàng đã có mưu định dùng nhan sắc 
khuynh thành làm con đường tiến thân, chờ ngày nào đó giáp mặt với Minh đế, nàng sẽ liều mạng giết 
kẻ đại thù của dân tộc, như khi xưa dấn thân vào cung Hồ hành thích Hồ Quý Ly. 
Vả chăng, từ khi nghe tin người yêu đã chết, nàng không thiết sống nữa, song vì nhớ tới lời trăn trối của 
cha  mà nàng cố gắng sống. Nàng sống không phải cho mình, nên tấm thân ra sao cũng không cho làm 
trọng, mục đích là giết được kẻ thù. 
 
Nguyên khi xưa sau khi hứa hẹn duyên tình với Huỳnh Như, Trường Giang đưa nàng về nương náu ở 
nhà của nghĩa phụ, cũng là sư phụ của chàng là Trần Quốc Anh, ở Trần gia trang, thuộc Đà giang lộ. 
Nghĩa phụ của chàng vốn là anh em kết nghĩa với cha chàng. Cả hai sát cánh nhiều năm chống triều Hồ. 
Cho đến khi triều Hồ bị diệt, quân Minh tràn chiếm An Nam, mật khu của Nguyễn Trường Hân ở núi Ba 
Vì bị ngoại bang kiểm soát. Nguyễn Trường Hân đành phải đưa vợ con về ẩn náu ở Mường Lai. Còn 
Trần Quốc Anh thì trở về gia tư của mình sống với gia đình người cháu ở Trần Gia trang (độc giả nên 
xem  Tình Nhà Nợ Nước để biết đọan đời và cuộc tình hy sinh của  Trần Quốc Anh). Trường Giang tin 
tưởng chỗ ở của sư phụ an toàn hơn hết mới đem Huỳnh Như gửi gấm sư phụ. Chẳng dè ít lâu sau triều 
đình Hồ bị diệt, quân Minh tàn phá khắp nơi. Gia trang của Trần Quốc Anh, sư phụ Trường  Giang, cũng 
bị bọn quân Minh tấn công và tàn phá. Người trong trang bị lính Minh càn giết. Huỳnh Như may  mắn 
được sư phụ của Trường Giang giải thoát và đưa nàng cùng vớí gia quyến người cháu ẩn trú ở một làng 
nhỏ cách xa thị trấn Thanh Hóa. Ít lâu sau, sư phụ chàng nghe tin người anh kết nghĩa Nguyễn Trường 
Hân về đầu quân Giản Định đế, thì nghĩ rằng  rằng  anh emTrườn Sơn cũng theo cha lo việc cứu quốc. 
Bất ngờ một hôm Trần Quốc Anh nghe tin Nguyễn Trường Hân tử nạn, xác được đưa về chôn cất ở 
Mường Lai. Nhà Hậu Trần hoàn toàn bị diệt. Trần Quốc Anh dọ hỏi thêm tin tức mới biết trước đó anh 
em Trường Sơn đưa mẹ và tổ mẫu đi lánh nạn ở Chiêm Thành, cũng để cầu viện binh. Nhưng từ khi rời 
xứ đã hai năm không ai biết tin tức của họ. Có người nói ngày vượt biên thuyền gặp bảo, cả đoàn người 
chết hết. 
 
Huỳnh Như ngất xỉu ngày nghe hung tin, mấy phen toan tự tử chết theo chàng, nhưng mỗi lần cầm đao 
muốn giết mình lại nhớ đến lời trăn trối của cha. Cái nhục vong quốc chưa rửa thì nàng chưa thể chết 
được! Nhưng sống mà nhìn nhân dân đồ thán, giặc ngoại bang dày xéo trên mãnh đất quê hương, nàng 
cũng không chịu đựng được. Cho nên một hôm nàng khóc, nói với nghĩa phụ của Trường Giang: 

- Xin nghĩa phụ cho phép con đi nộp mình cho bọn «Hoàng Phúc và Lữ Nghị» (là hai tên quan Tàu 
cai trị An Nam lúc bấy giờ). 
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Mưu định của nàng là dùng kế mỹ nhân để lấy đầu giặc. Nhưng sư phụ Trần Quốc Anh vì thương yêu 
nàng như con và không nỡ để nàng hy sinh thân xác, nên khuyên can rằng:  

- Con ơi, biết rằng nghĩa tử của ta, tức vị hôn phu của con đã chết thì con không còn lẽ sống trên 
đời. Nhưng mấy năm nay cùng con gần gủi, ta xem con đâu khác gì là con gái của ta? Làm sao 
ta có thể chịu đựng được khi con bị giặc dày vò? 

Vả chăng nước ta hiện nay tuy bị quân Minh chiếm đoạt, nhưng anh hùng các cứ nổi lên khắp nơi giúp 
vua Hậu Trần khôi phục cơ đồ. Dù cho hoàn cảnh khó khăn, mà ý chí không sờn, lòng không nản, thì 
sớm muộn gì dân ta cũng đuổi giặc ra khỏi biên cương. Nghe lời khuyên nhủ của sư phụ Trần Quốc 
Anh, Huỳnh Như không thể dứt tình ra đi. 
 
Cho đến ngày hay tin Vua quan nhà Hậu Trần bị bắt, nước ta hoàn toàn lệ thuộc nước Tàu, Trần Quốc 
Anh nhìn thấy sắc mặt Huỳnh Như lạ lùng khó hiểu, y như sắp sẵn trong đầu dự tính gì? Vốn biết nàng 
thuộc loại gái trung liệt, chí khí hơn cả nam nhi. Ví như nàng không «dựng cờ khởi nghĩa» như Trưng 
Triệu thuở xưa, chắc chắn cũng không thể ngồi một chỗ ôm gối nhìn nước mất. Và cái điều Trần Quốc 
Anh ước đoán quả không sai! Khi Trương Phụ ra lệnh lùng bắt đàn bà con gái đẹp đem về Tàu, Huỳnh 
Như đích thân chường mặt ra tình nguyện theo họ. Trước phút ra đi nàng lạy nghĩa phụ Trần Quốc Anh 
và nghẹn ngào thưa rằng:  

- Chuyến đi này là tử biệt, con xin lạy nghĩa phụ lạy này để tỏ lòng cảm ơn nghĩa phụ đã thương 
yêu và bảo bọc con từ bấy lâu nay. Hồn con đã chết từ ngày hay tin chàng không còn trên cõi đời 
này, nhưng thể xác con còn là để báo thù cho Quốc gia. Vậy xin nghĩa phụ chớ ưu phiền, nên kể 
như con đã chết từ mấy năm qua. 

Huỳnh Như gạt lệ giã từ theo chân binh lính nhà Minh, lòng đã quyết dùng khí giới lợi hại của đàn bà để 
tiêu diệt địch. Bởi thế từ ngày leo lên thuyền của Trương Phụ rời xứ, nàng không lo âu sợ hãi như các 
bạn đồng hương. Nàng nghĩ, «Được chúng đưa đi là dịp may cho nàng có thể giáp mặt kẻ thù là Minh 
đế». 
 
Khi nãy được tuyển chọn trong số 15 mỹ nữ, Huỳnh Như mừng thầm, tuy chưa biết bọn Trương Phụ sẽ 
làm gì. Chẳng ngờ Thúy Uyên vọt miệng chất vấn tên quan Tàu, hắn đã không nổi giận, mà còn có vẻ sợ 
hãi. Huỳnh Như cảm phục thiếu nữ ấy, nên lên tiếng dành việc múa hát thay cho các chị em đồng 
hương. Bấy giờ trở về chỗ cũ, bọn con gái bu quanh hai nàng ríu rít hỏi điều nọ việc kia… Huỳnh Như 
thỏ thẻ nói: 

- Thưa các chị em, chúng ta có tất cả 48 người rời xứ. Nếu mỗi người chúng ta nắm được một tên 
quan đầu xỏ Tàu, thì tùy hoàn cảnh mà ra tay. Thiết tưởng gần 50 tên đại quan nhà Minh tử nạn 
bởi chị em mình, triều đình Trung quốc chắc phải điêu đứng hốt hoảng lắm! 

Một cô trong bọn lên tiếng hỏi:  
- Nhưng chúng em phải làm cách nào?  
- Phải dùng lợi khí của đàn bà, tức là dùng sắc đẹp mà mê hoặc họ. Khi đã «mê hoặc» họ được rồi 

thì tùy cơ ứng biến, hoặc hạ thủ bằng đao kiếm, hoặc bằng thuốc độc... Nói tóm lại, tùy người, tùy 
trường hợp, tùy hoàn cảnh… mà ra tay. 

Các nàng nghe Huỳnh Như nói đều thở ra, than dài:  
- Việc như thế đâu dễ gì làm hỡ chị? 

Thúy Uyên xen vào: 
- Đương nhiên là khó! Nhưng chúng ta là những kẻ bỏ cái chết bên ngoài, tức là những kẻ liều 

mạng, thì dù khó khăn nguy hiểm đến đâu ta cũng lấy hết can đảm quyết tâm tiêu diệt địch. 
Một cô lại hỏi: 

- Xin hai chị bày vẽ cho chúng em phải làm việc chi đầu tiên. 
Huỳnh Như mỉm cười:  

- Trước tiên các chị dẹp bỏ nỗi lo âu sợ hãi, chăm lo nhan sắc của mình lúc nào cũng xinh tươi. 
Khi gặp đúng một con «cá to» thì thả lưới buông câu và khi «cá» đã vào «rọ ái tình» rồi thì nó chỉ 
còn chờ ngày giẫy chết trong tay mình. 

Một cô khác thắc mắc nói: 
- Nhưng chúng em không nói được tiếng Tàu như hai chị thì làm sao làm được điều gì? 

Thúy Uyên cười nhỏ: 
- Không khó lắm đâu! Bắt đầu từ ngày mai em tình nguyện chỉ vẽ cho các chị. Học nói nhanh lắm, 

không cần nhiều thời gian. Em tin, nếu các chị cố tâm học thì  ngày tới nội địa ai cũng nói và hiểu 
được ít nhiều. 
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Sở dĩ Thúy Uyên và Huỳnh Như nói được tiếng Tàu cũng do một trường hợp đặc biệt. Thân phụ của 
Huỳnh Như vốn là ông thầy đồ rất giỏi ngoại ngữ, nên Huỳnh Như được cha dạy tiếng Tàu từ nhỏ. 
Thúy Uyên chỉ mới học sau này. Từ khi thân phụ bị bắt về Tàu, gia huynh Nguyễn Trãi phải tới lui bọn 
quan lại nhà Minh để hỏi thăm tin tức của cha nên phải học tiếng của họ và Thúy Uyên cũng học theo 
anh.  
 
Huỳnh Như nghe Thúy Uyên tự nguyện giúp bạn đồng hương học ngoại ngữ vui mừng lắm, nói: 

- Ngày mai em và chị Thúy Uyên sẽ cố gắng bày cho các chị học tiếng Tàu và chúng ta sẽ bàn về 
cách thức làm mê hoặc kẻ thù. 

Bọn con gái cười ồ sau câu nói của Huỳnh Như. Nàng nghiêm giọng bảo: 
- Thưa các chị! Đàn bà con gái chỉ quí hai chữ đoan chính. Nhưng chúng ta vì quốc gia mà phải tự 

mình chọn con đường ô nhục. Chúng ta là phận gái yếu đuối không thể tung gươm dụng võ để 
chống địch, nên đành phải dùng lợi khí  của chúng ta là nụ cười và ánh mắt để thay thế gươm 
đao! 

Câu nói của Huỳnh Như làm mọi người xôn xao. Người nọ hỏi một câu, người kia nói một câu… Họ bàn 
bạc đến chiều tối. Trong lòng ai nấy đều nửa vui mừng  nửa lo âu. Vui mừng vì họ không còn sợ bọn 
giặc, vì đã chọn con đường chết xứng đáng. Lo âu vì không biết mưu tính có đạt được không? 
 
Lúc bấy giờ trăng rằm trung thu tỏa rực trên sóng nước đại dương lóng lánh bàng bạc... Hai chị em 
Huỳnh Như và Thúy Uyên sau buổi ăn tối đã phải tất tả trang điểm, thay đổi xiêm y lộng lẫy, trâm cài 
lược vắt... Bọn cận vệ của Trương Phụ đến giờ tới đón hai nàng đưa vào phòng khánh tiết của hải 
thuyền, lúc bấy giờ treo đèn kết hoa vô cùng ngoạn mục. 
 
Thúy Uyên vốn là con quan, được mẹ cưng chìu từ nhỏ, cho học đủ mọi thứ tao nhã «cầm kỳ thi họa». 
Nên khi Trương Phu trao đàn cho nàng, nàng chỉ búng thử vài cái trên mấy sợi dây tơ đồng, âm thanh 
đã vang réo rắc. Bọn quan quân nhà Minh hoan hô reo hò ầm ĩ. Huỳnh Như tuy không thạo đủ các món 
«cầm kỳ thi họa», nhưng nàng được cha truyền dạy văn chương thi phú lão luyện. Vả lại tuy không biết 
đàn, biết vẽ, nhưng bù lại nàng ngâm thơ rất hay, múa hát rất tài tình. Trời phú cho nàng có một giọng 
nói làm người nghe phải ngẩn ngơ xúc động, có một nhan sắc khiến người nhìn phải ngây ngất si mê. 
Không cần nhìn nàng múa, không cần nghe nàng hát, chỉ cần nhìn nàng thôi, kẻ đối diện đã xiêu hồn lạc 
phách! Huống hồ xem nàng múa hát thì gặp hạng phàm phu tục tử như Trương Phụ, bảo hắn đưa đầu 
cho nàng chém, hắn cũng vâng lời. Thật thế! Lúc bấy giờ bọn quan quân Tàu đều như lạc vào «mê hồn 
trận», hồn phách chúng như bay đâu mất, mặt mày ngẩn ngơ ngơ ngẩn... Huỳnh Như ngưng vũ khúc, 
bước tới bên Thúy Uyên lúc ấy đang ngồi đàn, bỗng nàng thất sắc kinh hoàng trố mắt nhìn lên tóc của 
Thúy Uyên …rồi ngất xỉu. Thúy Uyên hốt hoảng nhào tới chụp Huỳnh Như, réo gọi:  

- Chị Huỳnh Như! Việc gì vậy hở chị? 
Huỳnh Như tỉnh ngay sau đó. Thấy mình nằm trong lòng Thúy Uyên, mà người bạn gái nhìn nàng bằng 
đôi mắt lo âu thương mến, nàng ngồi bật dậy gượng gạo nói:  

- Em chỉ hơi chóng mặt chớ không hề gì, xin chị an tâm. 
Nàng đứng lên kéo bạn ra cửa, nói: 

- Bọn chúng ngủ hết rồi. Mình đi về chỗ của bọn mình. 
Hai nàng đi ra cửa. Trương Phụ và đám binh lính dương mắt trông theo với vẻ mặt ngốc nghếch hết sức 
buồn cười. 
 
Trở về nhập bọn với bạn gái An Nam, Huỳnh Như vẫn còn trong tình trạng quái lạ. Thúy Uyên nghĩ, có lẽ 
vũ khúc quay cuồng đã làm cho Huỳnh Như mệt mỏi khó chịu, nên nói với mọi người: 

- Chị Huỳnh Như hơi mệt nên chúng em đi ngay. Bọn ấy chẳng dỡ trò gì với chúng em cả! Xin các 
chị an tâm. Sáng mai chúng em sẽ tường thuật rõ hơn. 

Các cô gái nghe Thúy Uyên nói liền chia nhau đi ngủ. Huỳnh Như ngồi tựa lưng bên vách hải thuyền, 
mắt thẫn thờ nhìn đại dương... 
 
Trăng vàng trải trên sóng bạc lấp lánh rạng ngời, làm cho nàng nhớ đến đêm trăng kỳ dịu nơi quán trọ 
cùng người yêu thề nguyền ước hẹn…Người tình nay đã chết, kỷ vật trao hôn của nàng  sao lại lọt vào 
tay cô gái lạ Thúy Uyên? Khi nãy sau điệu vũ nàng định kéo bạn ra cửa, bất chợt trông thấy cây trâm 
vàng của mình trên tóc của bạn, nàng choáng váng sững sờ đến nỗi ngất đi. Nàng tự hỏi: «do đâu Thúy 
Uyên có được cây trâm ấy?» Nó không là cây trâm quý giá đắt tiền, nhưng chính cha nàng vẽ kiểu trao 
cho thợ bạc làm để tặng thân mẫu nàng ngày hôn lễ. Mẫu thân chết, nàng giữ kỷ niệm của mẹ mãi đến 
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ngày trao cho người yêu làm món vật định hôn. Người yêu nàng đã chết trong lòng biển cả, sao kỷ vật lại 
sờ sờ đó? Phải chăng ngày chàng ra đi bỏ quên lại nhà, nên có kẻ khác chiếm đoạt? Kẻ chiếm đoạt tài 
vật của người khác thì không thể là người ngay. Mà cô con gái con nhà quan như Thúy Uyên lẽ đâu làm 
điều bất chính đó? Hỏi mà không giải đáp được, nàng ngồi lặng im, ánh mắt u buồn. Thúy Uyên ngồi bên 
cạnh theo dõi sắc mặt bạn, lấy làm lo lắng, hỏi giọng ái ngại:  

- Chị bị đau hay có tâm sự gì buồn? 
Huỳnh Như đáp không ngẩng mặt lên: 

- Em không sao! Chẳng qua trăng đêm nay làm em nhớ đến đêm nào cùng người tình thề non hẹn 
biển. 

 
Nghe bạn nói, Thúy Uyên chợt động tâm nhớ lại 7 năm về trước…  
Một chiều đẹp trời có một chàng trai xa lạ phóng ngựa qua ngõ nhà nàng, toàn thân bị thương tích, máu 
đào rơi rớt khắp nẻo hoa viên nhà nàng. Nàng cùng mẫu thân cứu thương người ấy, rồi nàng bỗng đem 
lòng tương tư… Tưởng đâu ôm mối tình si tuyệt vọng! Nào ngờ một hôm chàng trở lại thú nhận yêu 
nàng, cả hai hò hẹn trăm năm. Chàng trao cho nàng cây trâm vàng, con nàng trao cho chàng chiếc vòng 
ngọc. Bảy năm rồi, kỷ vật còn đây mà người xưa bặt tâm! Nàng rút cây trâm mân mê tưởng nhớ đến 
chàng, một hình hài phong lưu tuấn nhã, con tim xúc động bồi hồi... 
 
Huỳnh Như thấy Thúy Uyên mân mê cây trâm của mình với vẻ tha thiết si tình, thì biến sắc không nín 
được nữa:  

- Chị có thể nào cho em biết do đâu chị có cây trâm ấy? 
Thúy Uyên nhìn bạn mỉm cười, ánh mắt mơ màng:  

- Ấy là kỷ vật định hôn của vị hôn phu của em. 
Huỳnh Như thầm nghĩ: «vị hôn phu của Thúy Uyên là một tên đạo chích», nên hỏi giọng mai mỉa:  

- Người ấy chắc là giàu có lắm? 
Thúy Uyên cười nhẹ: 

- Giàu? Chính em cũng không biết gia đình chàng giàu hay nghèo? Nhưng không quan trọng đâu! 
Em yêu chàng, chàng yêu em, tưởng đã đủ! Vả chăng, chàng cũng thuộc vào hàng thế gia vọng 
tộc, chỉ vì phụ thân chống đối với triều Hồ mà phải sống nơi rừng sâu. 

Huỳnh Như run giọng hỏi: 
- Người ấy họ Nguyễn? 

Thúy Uyên gật đầu: 
- Chị đoán đúng lắm. Phụ thân chàng vốn là một võ tướng lừng danh, mà dân chúng đều nghe tên 

Nguyễn Trường Hân. 
Huỳnh Như chợt nhớ người yêu của mình có người anh song sinh võ nghệ phi thường, nên mừng quýnh 
ôm Thúy Uyên hỏi: 

- Người ấy võ nghệ siêu việt lắm phải không? 
- Em chưa xem tận mắt, nhưng em đoán chắc là như vậy. Có điều em biết chàng vẽ rất tài tình, 

văn chương tột bực, lại thêm nghề thầy thuốc tinh diệu… 
Huỳnh Như cau mày ngắt lời: 

- Chàng biết cả nghề thầy thuốc? Biết cả hội họa? Có 
chắc không? 

Sở dĩ nàng hỏi như thế vì mấy năm chung sống với sư phụ, cũng là nghĩa phụ của Trường Giang, nàng 
vẫn thường  nghe kể về anh em Trường Sơn:  

- Hai anh em nó giống như hai giọt nước, nhưng tánh tình khác một trời, một vực. Tánh Trường 
Sơn nóng nảy bao nhiêu, tánh Trường Giang hòa nhã dịu hiền bấy nhiêu. Nếu Trường Sơn võ 
nghệ tuyệt luân, thì Trường Giang lại không biết tí gì về võ, nhưng nó là một học giả uyên thâm, 
tài trí phi thường. Dù rằng nó không tranh khoa bảng dưới triều Hồ, nhưng ta thiết tưởng dưới 
vòm trời này không ai học rộng biết nhiều như nó. Ngoài ra còn là một họa sĩ kỳ tài, âm nhạc tinh 
diệu, đánh cờ cũng là tay nổi tiếng. 

Huỳnh Như thường nghe nghĩa phụ của chàng ca tụng người yêu, sung sướng lắm, giả vờ hỏi: 
- Chàng tài giỏi đến thế ư? 

Sư phụ cười lớn, đáp: 
- Ta chưa kể ra hết đâu! Bởi vì vị hôn phu của con là một kẻ đa tài, kiến thức sâu rộng. Tuy nó 

được sự truyền dạy của ta, nhưng nó thật sự hiểu biết nhiều hơn ta. Tối ngày nó nghiên cứu sách 
vở, thông thạo cả khoa thiên văn địa lý, rành cả ngôn ngữ các nước lân bang, lại thêm nghề thầy 
thuốc tinh vi hơn cả ta nữa! 
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Huỳnh Như thỏ thẻ: 
- Chàng đã cứu chữa vết thương trầm trọng của con. Mạng sống của con do chàng tái tạo! Thật 

đối với chàng con mang ân sâu, tình nặng. 
Trần Quốc Anh lại kể: 

- Trong nhà không ai biết được những điều nó biết. Cha, anh nó chỉ lo trau dồi võ nghệ, cung kiếm 
thôi. Chính vị hôn phu của con mới là đầu não không những của toàn gia họ 
Nguyễn, mà còn đối với ba quân tướng sĩ của phụ thân nữa. 

Lời nói của nghĩa phụ chàng còn văng vẳng bên tai. Ai là người võ nghệ phi thường? Ai là người đa tài 
đa trí? Nếu vị hôn phu của Thúy Uyên biết vẽ, biết nghề thầy thuốc, văn chương lỗi lạc… thì không ai 
khác hơn, ngoài «chàng»! 
Huỳnh Như kêu khổ trong lòng: 

- Trời ơi, có thể nào là chàng? Nếu không là chàng vì sao cây trâm của ta lại trong tay của Thúy 
Uyên? 

Huỳnh Như quá khốn khổ, thiếu điều muốn ngất đi. Thúy Uyên vô tình đáp câu hỏi của bạn khi nãy:  
- Sở dĩ em biết chàng rành nghề thầy thuốc là vì hôm ấy em đau liệt giường, chàng đến thăm em 

biên toa cho thuốc. Em uống thuốc ấy tức khắc hết bệnh ngay! Quả là thần y! 
Rồi nàng cười với ánh mắt ngời hạnh phúc, tiếp tục nói: 

- Em chưa từng thấy ai có tài họa tuyệt kỷ như chàng, vẽ qua trí nhớ! Chao ôi, thật là tài tình! 
Chàng chỉ gặp em một lần mà có thể nhớ ra chi tiết để vẽ được chân dung của em! Thiết tưởng 
trên thế gian này không ai làm được! Bức chân dung ấy em giữ mãi đến ngày ra đi mới để lại cho 
mẹ. 

Câu chuyện của Thúy Uyên kể hoàn toàn đúng sự thật! 
Có điều nàng không rõ việc Trường Giang đóng vai anh mình để hứa hôn với Thúy Uyên trong hoàn 
cảnh khá đặc biệt, mà chỉ có hai anh em chàng biết. Đương nhiên cây trâm vàng của Huỳnh Như, mà 
Trường Giang trao cho Thúy Uyên để làm kỷ vật định hôn dùm anh, quả là một việc làm thiếu suy nghĩ. 
Hoặc giả vì chàng quá thương anh, không nghĩ đến tư tình của mình, gây sự hiểu lầm khôn giải giữa hai 
cô gái! Mỗi lời nói, mỗi âm thanh réo rắt của Thúy Uyên kể về người yêu không khác gì đường đao, mũi 
kiếm, bâm vầm châm chọt thân xác của Huỳnh Như! Nàng quằn quại đau đớn muốn thét lên. Thúy Uyên 
vô tình không hiểu nỗi khổ của bạn, ve vuốt mãi cây trâm, hồi tưởng đến người xưa...  
 
Trời càng khuya, trăng vàng rực lung linh trên mặt biển… đẹp vô ngần! Không khác gì Hằng Nga rời 
Nguyệt điện xuống đại dương tung tăng vui đùa cùng sóng nước. Trước bối cảnh tuyệt vời của hóa công 
hai người con gái vốn có tâm hồn thi sĩ vẫn chẳng thấy xúc động, vì mỗi người ôm một tâm sự riêng… 
Họ không còn thấy gì chung quanh họ, cũng không nghĩ đến ai khác ngoài người tình của họ. 
Thúy Uyên mơ màng nhớ tới những lời tình tự của chàng… 
Huỳnh Như ôm mặt khốn khổ, tưởng tượng đến người yêu có lẽ bị cha mẹ bắt buộc phải cưới con nhà 
quan, chàng buộc lòng phải hứa hẹn với Thúy Uyên, nên mới không dám trở lại gặp nàng trước phút ra 
đi. Nàng bỗng nghĩ: “Như vậy cũng không đúng! Vì Thúy Uyên đã nói rõ ràng hai người họ yêu nhau sâu 
sắc lắm. Nếu không yêu làm sao chàng có thể mượng tượng nhớ ra để họa hình? Nếu không yêu, chàng 
đã không lấy kỷ vật của nàng tặng cho Thúy Uyên!” Nghĩ đến đó cơn ghen hùng hục nổi lên, nàng vùng 
đứng dậy muốn cho tình địch một bài học. Biết rằng chàng đã chết, nhưng chàng phản bội trước khi chết 
thì không thể tha thứ được! Hiện tại nàng không thể trả thù chàng, thì ít nhất cũng làm cho «người yêu» 
của chàng điêu đứng. 
 
Đàn bà con gái chỉ có sự ghen tuông là mù quáng! Xem như Huỳnh Như đã vào hàng nữ lưu hào kiệt, 
chí khí hơn cả bọn nam nhi, mà cũng không thoát khỏi thường tình nhi nữ! Lòng sôi sục câm hờn, nàng 
quắc mắc nhìn tình địch... Dưới ánh trăng huyền dịu, nét mặt ngọc của Thúy Uyên không khác gì tiên nữ 
bị đày chốn trần ai, u hoài, da diết... Chuyến đi này là tử biệt! Còn mong gì gặp lại người tình yêu dấu? 
Ánh mắt sao trời của nàng lúc bấy giờ như chìm sâu dưới đáy nước, thăm thẳm mịt mờ... Nàng sẽ thở 
dài. Tiếng thở dài của Thuý Uyên vô cùng não nuột khiến Huỳnh Như xúc động bồi hồi, nỗi hận thù trong 
lòng dường như đã tan biến. Nàng nhủ thầm: 

- Nàng ấy với ta cùng yêu một người, cùng một hoàn cảnh làm nô lệ, cùng một ý chí diệt thù báo 
quốc… Đáng lý ra ta với nàng ấy phải vô cùng thân thiết, cớ sao oán ghét? 

Ân hận vì sự ghen ghét của mình, Huỳnh Như sẽ nắm tay bạn gọi nhỏ: 
- Chị à, đời con gái chỉ một lần yêu! Mối tương tư của chúng mình thôi đành ôm xuống tuyền đài. 

Đôi mắt của Thúy Uyên chợt tỏa rực hai ánh kỳ quang, chiếu thẳng vào mắt bạn: 
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- Phải lắm! Chúng mình đã chọn cuộc nhân duyên kiếp này cho «người tình tổ quốc», mối tương tư 
đành phải mang xuống tuyền đài! Ngủ đi chị! để ngày mai chúng ta có sức cùng các chị em bày 
kế diệt thù...  

 
 Huỳnh Như có cảm tưởng như mê đi sau cái nhìn và câu nói của bạn. 
 
                                 *** 



Huynh Dung 
 

   

 
Chương Mười Ba 

 
NGƯỜI CHỒNG QUÁI DỊ 

 
Nơi đó thuộc khu vườn của tư dinh quan Đại Học Sĩ Dương Sĩ Kỳ, nằm trong vòng thành rộng lớn với nhiều 
tòa nhà dọc ngang đồ sộ và lộng lẫy. Một người con gái đứng bất động trên cây cầu đá bắc ra ngôi nhà mát 
giữa lòng hồ. Cảnh vật trước mắt nàng vô cùng thi vị… Dưới nước có sen, có cá ngũ sắc. Quanh hồ là khu 
hoa viên trồng đủ loại hoa kiểng. Có tùng, có trúc, có liễu... Xa xa thấy hòn sơn giả, có cả thác suối con. 
Nhưng người con gái dường như không phải đứng đó để ngắm cảnh. Hồn phách nàng như gửi đâu đâu... 
Ngôi nhà mát hình lục giác này gợi cho nàng hình ảnh của ngôi nhà năm xưa. Khu vườn hoa hương bay 
ngào ngạt này làm cho nàng bồi hồi nhớ về quá khứ… 
 
Nửa năm qua chiều nào nàng cũng nghêu ngao trước cảnh đó để lòng mênh mang một nỗi sầu hận khôn 
giải! Từ khi nước mất, làm dân một nước nô lệ bị giặc bắt giải về xứ này, tuy có may mắn không bị làm vợ 
người, nhưng cuộc sống vàng son nơi đây đâu khác gì con chim bị nhốt trong lồng, ngày ngày ngóng trông 
về tổ... Mẹ hiền biền biệt nơi chân trời quê hương, chẳng rõ có yên thân trước sự cai trị hung tàn của giặc? 
Cha già làm kiếp tu đày trên đất khách, hiện sống chết ra sao? Thân huynh bôn ba hải ngoại tìm cha, hiện 
lưu lạc phương nào? Người tình biệt vô âm tích, giờ có còn trên dương thế hay đã về cõi chết? Bao nhiêu 
thắc mắc với muôn ngàn sầu thảm làm cho nét mặt ngọc của nàng lúc nào cũng hắt hiu ảm đạm. 
 
Nàng bỗng nhớ đến Huỳnh Như, cô bạn gái thân thiết của nàng trên hải thuyền của Trương Phụ. Nàng ấy 
quả là một bậc anh thư, nữ kiệt! Những ngày lênh đênh trên thuyền giặc, chị em bạn gái đồng hương đã học 
ở nàng ý chí cương quyết diệt thù. Khi tàu cặp bến Lưu gia cảng6

 chị em chia tay mỗi người mỗi ngả. Trước 
phút chia tay Huỳnh Như còn nhắc nhỡ: «Trả hận vong quốc». Hơn 40 cô gái nghe nàng nói gật đầu, rồi ôm 
nhau khóc ngất. Trương Phụ cho họ lên xe đưa đi. Chỉ riêng Thúy Uyên với Huỳnh Như đi hai cỗ xe riêng. 
Còn số chị em khác đi chung một cỗ xe lớn. Chẳng ai biết trước mình bị đưa về đâu?  
 
Ngồi trong cỗ xe bịt bùng ba hôm sau Thúy Uyên được đưa vào phủ một vị đại quan. Nàng không hiểu 
Trương Phụ đã bàn tính gì với vị đại quan này? Chỉ biết rằng sau hai ngày tới đây nàng mới bị đưa ra trình 
diện chủ nhân. Nàng hỏi thăm con hầu, biết được vị quan này họ Dương tên Sĩ Kỳ, là một Đại học Sĩ đứng 
đầu nội các. Đến khi giáp mặt  ông ta, Thúy Uyên thấy ông ta có vẻ con người đoan chính, nghiêm minh, 
tuổi độ 50. Dương phu nhân khoảng trên 40, vẻ mặt phúc hậu. Sau khi hỏi thăm thân thế của nàng, biết 
nàng là con gái của quan Hàn Lâm học sĩ xứ An Nam, lại thêm nhan sắc mĩ miều, hai vợ chồng lấy làm 
mừng rỡ. Dương Sĩ Kỳ nói:  

- Ta thấy nàng dung nhân kiều mị, cốt cách khác phàm. lại thêm biết nói tiếng Trung Hoa, nên muốn 
nhận làm nghĩa nữ. Ta chỉ có hai con trai đã lập gia thất, đều là võ tướng hiện trấn ngoài ải Nhạn 
Môn. Hai ta ở nhà thân đơn vò võ, nên cũng ước mong có thêm một nghĩa nữ cho vui. Nàng nghĩ 
thế nào? 

Thúy Uyên những tưởng mình bị bắt buộc làm vợ, làm thê thiếp, bọn quan nhà Minh và đã dự trù kế hoạch 
giết thù như Huỳnh Như đã vạch. Giờ thấy hai vợ chồng người này đối đãi tử tế, nhất thời nàng chưa biết 
hành động ra sao, nên lễ phép thưa: 

- Đại quan và phu nhân đã có lòng thương yêu, tiện nữ vô cùng cảm kích. Vậy xin lạy một lạy này để 
tỏ lòng thành kính và biết ơn. 

Dương Sĩ Kỳ và Dương Phu nhân mừng rỡ, bảo nàng đứng lên, ân cần hỏi han, rồi đặt tên cho nàng là 
Dương Kiều Nga. Dương Phu nhân không muốn nàng mang tên Thúy Uyên, vì sợ nàng hồi nhớ cố quốc, có 
ngày bay về tổ như loài chim Uyên. Thúy Uyên bây giờ tức là Kiều Nga, được vợ chồng  Dương Sĩ Kỳ trọng 
đãi, cho ở lầu Mộng Ngọc, có hai tỳ nữ hầu hạ như các tiểu thư quyền quí con quan đại thần Trung Quốc. 

                                                 
6
 Hải cảng thuộc Tô Châu phia bắc Thượng Hải. 
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Hàng ngày Dương phu nhân quấn quít bên nàng, thấy nàng làu thông kinh sử, lại giỏi đủ nghề «cầm kỳ thi 
họa», bà vô cùng đẹp ý, nên càng yêu nàng như con ruột. Mặc dù được đối xử tử tế, song Thúy Uyên vẫn 
không nguôi buồn khổ. Thâm tâm nàng lúc nào cũng nghĩ: «Ta được kẻ thù nuôi dưỡng trong lồng son này 
để quên tổ quốc, quên cội nguồn!». 
Xem thế, kẻ thù đối đãi tốt càng nguy hiểm hơn kẻ hung bạo! Nàng luôn luôn nhủ thầm: “Ta phải thoát ly 
khỏi ngục tù nhung gấm này, mới có thể tìm cách trả thù cho nhà, trả hận cho quốc gia.” Rồi nàng tự hỏi: 
“Chẳng biết Huỳnh Như và các bạn khác ra sao? Có ai đã làm được điều gì cho đất nước chưa?” 
 
Đang lúc trầm tư nghĩ ngợi, Thúy Uyên chợt nghe tiếng nói nhỏ nhẹ bên tai:  

- Thưa tiểu thư, Đại quan và phu nhân cho gọi tiểu thư vào khách sảnh bàn chuyện. 
Thúy Uyên giật mình nhìn lại… thấy con tỳ nữ Kim Đào đứng sau lưng mình, sắc mặt hí hửng mừng vui. 
Từ ngày làm nghĩa nữ cho họ Dương, Thúy Uyên được Dương phu nhân cấp cho 2 nô tỳ hầu hạ là Kim Anh 
và Kim Đào, một đứa 15 và một đứa 14 tuổi. Vốn là hai chi em ruột, song Kim Đào thật thà dễ thương, còn 
Kim Anh tánh tình lanh lợi, xảo quyệt. Hai chị em khác nhau một trời một vực, từ hình hài đến tánh tình. 
Thúy Uyên tín nhiệm Kim Đào nên để nó hầu hạ cận kề mình. Còn Kim Anh nàng ngán ngẫm không muốn 
nhìn. Nàng thấy trong ánh mắt của nó có sự ghen ghét, vì rằng nàng có may mắn được chủ nó thương yêu 
nhận làm nghĩa nữ. Thúy Uyên nghĩ nó là hàng tôi tớ hạ cấp, chẳng đáng cho nàng bận tâm, nên giả vờ 
không thấy cái nhìn ghen ghét của nó. Trái lại nàng rất thương mến Kim Đào. 
 
Thấy con hầu có cái nhìn kỳ lạ, nàng đoán ngay có điều bất thường, nên hỏi: 

- Chắc em biết rõ nghĩa phụ và nghĩa mẫu ta muốn bàn chuyện gì phải không? 
Kim Đào ấp úng: 

- Dạ... Em không... 
Thúy Uyên nhìn thẳng vào mặt nó, bảo: 

- Giấu ta vô ích! Bởi vì trước sau gì ta cũng biết. Tốt hơn em nên cho ta biết ngay bây giờ mới thật 
xứng đáng tấm lòng thương yêu của ta.  

- Thưa… Em nghe Đại quan và phu nhân bàn về việc cho tiểu thư lấy chồng. 
Thúy Uyên nghe nó nói không khỏi giật mình kinh hãi. Kim Đào nhìn thấy cô chủ nhỏ mặt mày đổi sắc thì 
hết sức ngạc nhiên. Vì thói thường các nàng Trung Hoa nghe cha mẹ tính chuyện gả chồng đều hết sức vui 
mừng, mặc dù có chút hổ thẹn. Còn cô gái An Nam này in hình như không hoan hỉ lắm, lại còn tỏ vẻ kinh 
hoàng sợ hãi. 
 
Nàng theo chân Kim Đào vào khách sảnh, lòng miên man nghĩ ngợi «Ta có nên chấp nhận hay từ chối cuộc 
hôn nhân của họ Dương đề nghị?» Vô tình tay nàng chụp lên mái tóc mò mẫm cây trâm… con tim bỗng rên 
siết từng cơn… Nhớ lại buổi chiều nơi tư phòng nhà nàng, cả hai thú nhận yêu nhau. Nàng trao cho chàng 
vòng ngọc, còn chàng trao cây trâm cho nàng, nói rằng: 

- Đây là bảo vật quí nhất của tôi, xin gửi nàng để làm tin. Tôi về nhà sẽ trình lại với song thân việc 
nhân duyên của chúng ta. Có điều phận làm trai nợ nước chưa trả, xin nàng  nán lòng chờ đợi ngày 
toàn dân ta đuổi được loài hung bạo khỏi quê hương, lúc ấy đôi ta mới nên duyên chồng vợ. 

Câu nói của chàng, nàng thuộc nằm lòng! Nàng nhận cây trâm và nghẹn ngào bảo: 
- Cây trâm này ví như người bạn tình của thiếp cho đến ngày tương ngộ cùng chàng. 

Lời nói của cả hai còn rành rành đó… Mấy năm qua nàng quyết giữ tấm thân băng tuyết cho vẹn lời thề với 
người xưa. Khi bị giặc bắt, nàng đã hứa với mẹ là bảo vệ tiết trinh cho người yêu, dù phải chết. Nào ngờ 
gặp cô bạn gái Huỳnh Như, bao nhiêu ý chết trong đầu đã tan biến. Huỳnh Như khuyên nhủ các chị em 
đồng hương nên dùng nhan sắc của mình mà trả thù cho quốc gia. Đừng vì chút tình riêng mà hủy hoại thân 
xác, trong khi tổ quốc đang cần những đứa con thân yêu mưu đồ phục quốc. 
 
Nhớ đến lời căn dặn sau cùng của Huỳnh Như, Thúy Uyên cảm giác như có một luồng khí lạnh chạy từ 
chân lên đỉnh đầu. Nàng tê tái nhủ với mình: 

- Thân ta bây giờ không thuộc về ta nữa, mà hãy kể như đã hiến cho công cuộc phục quốc. Việc gì 
nhắm có lợi cho quốc gia thì ta phải hy sinh, dù có bị thất tiết hay phải chết! 

Nàng nghĩ như thế nên tính trong bụng: «Nếu như Dương sĩ Kỳ và Dương Phu nhân gả nàng cho một tên 
quan Tàu quyền thế mạnh, nàng sẽ bằng lòng lấy hắn để xoay sở vận mệnh nước nhà.» 
Đã có quyết tâm như thế, nàng bình tĩnh vào khách sảnh chào cha mẹ nuôi, thỏ thẻ hỏi: 
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- Chẳng hay nghĩa phụ và nghĩa mẫu có điều chi dạy bảo? 
Dương phu nhân ngọt ngào:  

- Con năm nay đã 23, 24 tuổi rồi. Dù ích kỷ ta cũng không thể giữ con ở mãi trong nhà. Mấy tháng qua 
thân phụ con đã để ý tìm được một người xứng đáng cho con. Ngặt vì mình là đàng gái khó thể lên 
tiếng trước, nên phụ thân con phải tìm người nhờ làm môi giới. Cũng may có quan Hình bộ Trình 
Ngô Công chịu đứng ra giúp dùm. Bữa nay người ấy đã chịu. Vậy ý cha mẹ định tháng sau cho con 
xuất giá, con nghĩ thế nào? 

Thúy Uyên giả vờ nói: 
- Con chưa kịp hầu hạ nghĩa phụ và nghĩa mẫu để đền đáp công ơn đã thương yêu nuôi dưỡng con, 

làm sao có thể tính chuyện xuất giá theo chồng? 
Dương Sĩ Kỳ cười khà khà nói: 

- Những lời hiếu thảo của con, ta rất cảm động. Sự thật nếu con chịu lấy người mà ta sắp đặt cho con, 
cũng là cách đền ơn ta đó. 

Thúy Uyên đưa mắt nhìn Dương Sĩ Kỳ, hỏi: 
- Xin nghĩa phụ cho con rõ vì sao? 
- Bởi vì người ấy hiện nay được Hoàng thượng yêu chiều, các quan kính nể. Tuy ta đứng đầu bá 

quan, nhưng thế lực không bằng người ấy, sợ rằng bọn hoạn quan thu phục kéo người ấy về một 
phe thì rất nguy hiểm cho việc trị nước. 

Thúy Uyên nghe nói nghĩ thầm: 
- Té ra bấy lâu mình lầm tưởng hai vợ chồng này tử tế với mình, nhận làm nghĩa nữ. Sự thật họ đã có 

dụng ý dùng ta để thu phục kẻ lợi hại khác! Thúy Uyên này đâu phải con mồi để các người buông 
câu? 

Trong lòng uất hận, song ngoài mặt nàng bình tĩnh dọ dẫm:  
- Người ấy làm chức chi hỡ nghĩa phụ?  
- Người ấy vừa trông coi Hàn Lâm viện, vừa làm trong nội các, được vua phong là Long Đồ Đại Học 

Sĩ.  
- Nghĩa phụ đứng đầu nội các, quyền thế lẫy lừng, sá gì người ấy?  
- Chỉ tại con không hiểu! Người ấy tuy mới làm quan và cấp bực dưới ta, song lại được vua thương 

yêu hết mực. Tuy ta đứng đầu bá quan, nhưng thế lực cũng không thể sánh với người ấy, dù rằng 
chức vụ của ta gần như chức vụ thừa tướng, còn người ấy vừa coi Hàn Lâm, vừa phụ giúp ta7

. 
 
Thúy Uyên nghe nói người sẽ làm chồng mình là tên quan được lão hoàng đế trọng vọng thì có ý mừng. Tự 
nhủ: «Nếu hắn là tay chân quan trọng của Minh đế, ta trừ được hắn là kể như ta trả được mối hận nho nhỏ 
cho quốc gia». Vì nghĩ thế nên nét mặt nàng lộ vẻ mừng rỡ. Dương Sĩ Kỳ và Dương Phu nhân không thấu 
rõ ý nghĩ thầm kín của nàng, ngỡ nàng sung sướng vì sắp lấy chồng nên cả hai vui vẻ nói: 

- Ta tin với tài trí và nhan sắc của con, con sẽ chinh phục được lòng yêu thương của người ấy. Con 
phải gắng... 

Dương Sĩ Kỳ nói đến đó vụt nín tuốt. Thúy Uyên lấy làm thắc mắc, gạn hỏi:  
- Có điều gì làm nghĩa phụ lo nghĩ chăng? 

Dương phu nhân đáp thay chồng: 
- Có một điều con cũng nên biết là chung quanh người ấy có rất nhiều mỹ nhân, cũng vào hàng tiểu thư 

quyền quí con nhà quan, giàu có xinh đẹp nhất thành Nam Kinh, do các quan trong triều dâng cho người 
ấy làm thê thiếp. Mấy năm trước người ấy không chấp nhận một ai. Nghe nói trong tư dinh chỉ có vài ba 
đầy tớ và tên thơ đồng. Nhưng bỗng dưng nửa năm sau này người ấy thu nhận con gái đẹp vềchứa 
trong dinh đông đảo không khác gì cung tần mỹ nữ ở hoàng cung. Lạ một điều là cho đến nay vẫn chưa 
có cô gái nào được chọn làm người bạn tình chung chăn gối. 
 

Thúy Uyên cười nhẹ, nói giọng mai mỉa: 

                                                 

7 Vào năm Hồng Võ 13 (1380) vì thừa tướng Hồ Duy Dung làm phản, nên Minh Thái Tổ bãi chức thừa tướng. Bởi thế 
trong chế độ Minh từ 1380 không có chức vụ này. Nhà vua đích thân điều khiển mọi việc và có một vài quan Đại Học Sĩ 
phụ giúp trông coi nội các, có thể xem như chức Hữu, Tã thừa tướng trong truyện này, hay Thủ Tướng và Phó Thủ 
Tướng ngày nay. 
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- Ai lại đem dâng con cho con người kiêu hãnh như thế? 
Dương phu nhân thở ra: 

- Chỉ vì người ấy được hoàng thượng yêu chiều, nên các quan đua nhau nịnh bợ dâng con để mong 
dựa thế lực... 

Dương phu nhân nói câu đó thấy mình lỡ lời, nên vội vàng chữa: 
- Nghĩa phụ con chẳng cần dựa thế người ấy, vì ổng đã đứng đầu trăm quan, song vì sợ bọn hoạn 

quan mua chuộc kéo người ấy về một phe, rất có hại cho việc trị quốc. Mong rằng con hiểu được 
thành ý của nghĩa phụ mà chinh phục tình yêu của người ấy, để đời con được sung sướng, mà 
chúng tôi cũng hãnh diện vì con rể. 

Thúy Uyên lẩm bẩm nói: 
- Chinh phục người ấy? Vâng, con sẽ cố làm cho hắn điên đảo đảo điên vì con! 

 
Nàng nhớ đến lời nhắn nhủ của Huỳnh Như: «dùng cái nhan sắc khuynh thành làm điên đảo lòng giặc». Giờ 
phút quan trọng đã điểm rồi đây! Chờ xem nàng sẽ dùng mánh lới nào để hạ tên quan Tàu ấy... 
Dương phu nhân nghe nàng hứa hẹn mừng lắm, bảo nhỏ: 

- Nhan sắc của con gái Trung Quốc không ai bì nổi. Ta tin rằng người ấy sẽ lụy vì con. 
Dương Sĩ Kỳ căn dặn: 

- Con nhớ đừng cho bất cứ ai biết con là gái An Nam. Đối với mọi người, con là con ruột của ta. 
Quay sang vợ, ông nói: 

- Phu nhân nên cho bọn tôi tớ trong nhà biết rằng từ nay Dương tiểu thư là con ruột của chúng ta. 
Đứa nào hó hé việc Kiều Nga là nghĩa nữ tôi sẽ trị tội. 

Dương phu nhân gật đầu: 
- Để thiếp cho bọn chúng biết. 

Dương Sĩ Kỳ lại nói:  
- Mấy tháng qua ta nhờ quan Hình Bộ tới lui nhà người ấy để làm môi giới nói rõ ý ta muốn gả con gái. 

Người ấy chần chừ không trả lời, mãi đến nay mới ưng chịu. Ta liền ra điều kiện phải làm lễ nghinh 
hôn, tiệc cưới hẳn hòi và phải xem con là vị phu nhân chính thức. 

Dương phu nhân tiếp lời chồng: 
- Chắc con cũng biết nghĩa phụ con là đường đường một vị quan đứng đầu triều đình, đâu có thể làm 

cái kiểu đem con gái của mình dâng không như bọn nịnh bợ hạ cấp kia! 
Thúy Uyên thầm nhủ trong lòng: 

-  Bọn nịnh bợ hạ cấp hay thượng cấp cũng là bọn nịnh bợ. Té ra triều đình chúng bây thối tha hết chỗ 
nói! Phe đảng bè phái tranh giành cho đến đổi đưa con gái làm món vật hối lộ! Quả thật nghề hối lộ 
bọn Tàu chúng bây giựt giải quán quân! Đau đớn thay cho thân ta lọt vào vũng bùn nhơ nhớp này để 
chúng bây tranh giành quyền lực! Hừ! Thúy Uyên này quyết dùng «gậy ông đập lưng ông», cho cả 
bọn thù nghịch đâm chém nhau. Triều đình Trung quốc tan nát, thì họa may nước ta dân ta mới quật 
khởi được. 

Trong lòng mênh mang thù hận, ánh mắt nàng long lên như hai vì sao sáng quắc. Lần đầu tiên Dương Sĩ Kỳ 
và Dương phu nhân nhìn thấy đôi mắt nàng chiếu những tia sáng kỳ lạ, cả hai có cảm tưởng như vừa bị mê 
hoặc, như bị thôi miên, bần thần một lúc. 
Thúy Uyên chợt hỏi: 

- Con muốn biết... 
Nàng muốn biết năm nay hắn bao nhiêu tuổi, hình hài ra sao? Nhưng nghĩ lại: «Ta lấy hắn là cố ý tìm cơ hội 
giết hắn, chớ nào phải yêu thương sống đời với hắn đâu mà thắc mắc tuổi tác hình hài?» Vì nghĩ thế nên 
nàng nói trớ rằng: 

- Con muốn biết nhà người ấy có xa lắm không? Chỉ sợ theo chồng xa xôi cách trở, lúc nhớ nghĩa phụ 
và nghĩa mẫu chẳng biết làm sao gặp được? 

Dương phu nhân nghe nàng nói lời chí tình, cảm động chạy tới ôm nàng vào lòng nghẹn ngào: 
- Con thật xứng đáng là con gái yêu quí của ta. 

Chiều đó trong buổi cơm chung, cả ba đều lộ vẻ vui mừng hớn hở. Chẳng bù nửa năm qua nét mặt Thúy 
Uyên lúc nào cũng dàu dàu. Dương Sĩ Kỳ lúc nào cũng trầm ngâm ít nói, còn Dương phu nhân thì buồn bã 
lo âu. Bữa nay người nào cũng hạnh phúc tràn trề. Thúy Uyên nghĩ mình sắp sửa ra tay giết tên quan đầu 
xỏ Tàu, rửa được mối hận cho quốc gia, để không phải sống đau thương nơi đất khách với thân phận cá 
chậu chim lồng, nên trong bụng nôn nao lắm. Dương Sĩ Kỳ khoan khoái hơn hết, vì mấy năm qua muốn níu 
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kéo con người được hoàng thượng yêu quí về phe mình, nhưng không biết tính sao? Kịp khi Trương Phụ từ 
An Nam trở về dâng cho ông một cô gái đẹp để làm thiếp, ông bỗng nảy ý nhận nàng làm con nuôi để gả 
cho người ấy, hầu ông có được chàng rể quí thế lực nhất triều đình. Cha vợ, con rể quyền thế tột bực, 
không sợ bọn nào đấm đá nữa. Dương phu nhân bấy lâu mang một tâm trạng lo âu với chồng. Nay mọi việc 
được giải quyết êm đẹp, bà sắp sữa làm nhạc mẫu con người mà hết thảy các mệnh phụ phu nhân trong 
triều mơ ước, nên bà hãnh diện vô cùng. 
 
******     
 
Thời gian trôi nhanh, thắm thoát đã một tháng. Cả Dương phủ rộn ràng treo đèn kết hoa, tổ chức linh đình lễ 
cưới cho tiểu thư Dương Kiều Nga lấy quan Đại học sĩ. Dương phu nhân chu toàn cho Thúy Uyên tất cả các 
thứ, từ áo gối thêu đến của hồi môn... Bà lại cắt đặt cho hai con nữ tỳ Kim Anh và Kim Đào theo Thúy Uyên 
về nhà chồng. 
 
Những ngày cuối cùng Thúy Uyên chợt nghe sợ hãi và có cảm tưởng như dự tính «hạ» con người sắp làm 
chồng nàng không phải dễ. Nàng chưa biết mặt mũi hắn ra sao? Nhưng cũng đoán được một người được 
lòng Hoàng đế chắc phải lanh lợi điêu ngoa. Trong tay hắn vô số con gái đẹp mà hắn vẫn dững dưng, thì 
không biết nhan sắc của nàng có đủ chinh phục hắn không? Theo lời nghĩa mẫu nàng kể: Hoàng thượng 
cưng hắn cho đến đổi ra lệnh quan công bộ xây cho hắn một tòa dinh thự tân kỳ và tiện nghi bậc nhất ở 
Nam Kinh. Đám cưới của con gái một vị quan đại thần với một quan đại thần tất nhiên phải linh đình và 
trọng thể. 
 
Lúc ấy gần tới giờ hoàng đạo, bỗng thấy đoàn kiệu rước dâu đến. Thúy Uyên ăn mặc lộng lẫy, trước mặt có 
che tấm mạng bằng the đỏ và được hai nữ tỳ Kim Anh và Kim Đào dìu lên kiệu hoa. Hai tòa nhà cách nhau 
không xa lắm. Chẳng mấy chốc đoàn kiệu hoa tới nơi, đúng vào giờ hoàng đạo. Thúy Uyên được đưa thẳng 
vào trong sảnh đường để cùng với chú rể hành lễ. Đang lúc làm lễ bái Thiên bái Địa, Thúy Uyên chợt nghĩ: 
«Ta cố ý làm vợ hắn để giết hắn, mà để cho Trời đất chứng dám, hóa ra ta mang tội sát phu sao?» Vì nghĩ 
vậy nên khi làm lễ nàng lâm râm khấn: “Xin Trời đất Thánh Thần đừng chứng dám đám cưới này.” 
Lạy tạ Trời Đất và Hoàng ân xong, đến lạy tạ cha mẹ đôi bên, Thúy Uyên chợt nhớ Dương phu nhân có nói: 
«Cha mẹ hắn ở quá xa nên không đến dự lễ cưới». Vì vậy cả hai chỉ lạy cha mẹ vợ, tức  vợ chồng Dương Sĩ 
Kỳ mà thôi. Sự thật cả triều đình ai cũng xầm xì về vụ đám cưới không có cha mẹ chồng chứng dám. Nghe 
nói cha mẹ của hắn quá già, lại ở tận miền quê xa xôi, nên không muốn tới Nam kinh sinh sống. 
 
Lễ nghi đã xong, nàng được gia nhân đưa lên phòng cưới trên từng lầu trên. Chú rễ vẫn còn ở lại tiếp khách 
nơi sảnh đường. Bây giờ chiếc mạng the được mở ra, Thúy Uyên mới trông rõ cảnh vật… Gian phòng này 
trưng bày thật trang nhã, dưới nền có lót thảm, trên vách có treo tranh. Các màn cửa đều bằng the màu 
xanh trời thật dịu, khác hẳn với các phòng cưới cổ điển thứ chi cũng màu hồng, màu đỏ. Phòng không rộng 
lắm! Song đồ đạc bên trong đâu ra đó. Ngoài cái tủ áo quần có gương soi, còn có bàn trang điểm và chiếc 
bàn con để viết. Vật đáng lưu ý nhất phải nói là chiếc giường cẩn thật đẹp, với nệm thật dầy. Có điều chiếc 
giường quá hẹp, chỉ vừa đủ cho một người nằm. Nệm được bọc bằng một tấm lụa trắng tinh. Chăn gối cũng 
bọc áo bằng lụa trắng. Trên giường còn có một cái gối duy nhất. Vì nàng không có nỗi cảm xúc của cô dâu, 
nên thứ chi trong phòng cũng làm cho nàng tò mò... Thấy giường màn chăn gối đều đơn chiếc, nàng biết 
«hắn với nàng» sẽ không có đêm «động phòng hoa chúc». Nàng cười khảy: “Hứ, tên này kiêu hãnh quá!” 
Rồi nàng bật cười một tràng dài.  
 
Hai gia nhân của hắn là hai mụ đàn bà hướng dẫn Thúy Uyên lên phòng, tuổi độ trên 40, nghe Thúy Uyên 
lảm nhảm một câu bằng tiếng An Nam hai mụ không hiểu gì. Thấy nàng cười, hai mụ càng lạ mắt! 
Thúy Uyên cứ tỉnh bơ, kể như không có mặt hai mụ đó, nói to, mà dĩ nhiên chỉ riêng nàng hiểu: 
— Hắn tưởng cô dâu thấy cảnh: «Không rượu hợp cẩn, không đêm động phòng» chắc sẽ khóc ngất! Nào dè 
đúng ý ta! Thân ta còn giữ trong sạch đêm nay nữa! 
Nàng cười hết sức khoan khoái. Hai mụ gia nhân nghe nàng lảm nhảm, rồi lại cười... tưởng nàng hóa điên, 
nên sắc mặt họ từ ngơ ngác đổi thành thương hại. Hai người hối hả bước đi, có lẽ đi trình báo với chủ 
nhân? Thúy Uyên vẫn không dứt tiếng cười, gọi giật hai mụ lại:  

- Nhờ hai mụ nói với chủ nhân ta có lời cảm ơn. 
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Cả hai quay mặt nhìn Thúy Uyên sững sờ một lúc như không hiểu lời nàng. Một mụ châu mày hỏi:  
- Cám ơn điều chi cô nương? 

Thúy Uyên không tắt nụ cười trên môi, đáp: 
- Mụ thử nghĩ coi, cả ngày tân lang tiếp khách nhậu nhẹt li bì, mà chui vào đây để làm cái lễ động 

phòng với ta, có phải khổ cho thân ta không chứ? Ta làm sao chịu nổi mùi hôi hám của «hắn» chứ? 
Mụ đàn bà nghe nàng gọi chủ nhân họ bằng «hắn», có vẻ khó chịu. Mụ nói: 

- Có lẽ cô nương là người thứ nhất cười chứ không khóc khi trông thấy phòng cưới thế này. Nhưng 
chỉ sợ... 

Thúy Uyên cười lớn ngắt ngang câu nói của mụ. Nàng có nghe nghĩa phụ và nghĩa mẫu kể: «Mấy năm qua 
thiên hạ dâng cho hắn rất nhiều gái đẹp để làm thê thiếp, nhưng hắn không chung chăn gối với cô nào». 
Nay hắn cưới nàng về cũng đối xử như các cô gái kia, có lẽ hắn tưởng nàng đau khổ lắm! Tức cười hết 
sức! 
Thúy Uyên lại cười. Thấy nàng cứ mãi cười, mụ thứ hai nhịn không được, gằn giọng nói:  

-  Chỉ sợ cô nương cười hết đêm nay, rồi những đêm sau cô nương sẽ khóc nhiều hơn ai hết!  
- Vì sao chứ? 

Nàng hỏi giọng hơi nặng. Mụ gia nhân đáp:  
- Vì cô nương cũng sẽ ao ước được chủ nhân tôi gần gủi mà không được, tất phải khóc tủi thân phận 

như 15 mỹ nhân trong nhà này.  
- Không bao giờ! 

Hai mụ không cãi lời nàng, quay lưng bỏ đi. Thúy Uyên lớn giọng hỏi:  
- Hai nữ tỳ của ta đâu?  
- Chúng ở chỗ khác! Người sống trong tòa nhà này đều có phận sự riêng. Cô nương rồi cũng sẽ làm 

lụng như tất cả mọi người. 
Hai mụ nói xong đi thẳng. Thúy Uyên thấy gia nhân của hắn vô lễ với mình, cười khảy một tiếng, nói vọng 
theo: 

- Nên nhắc với chủ nhân các ngươi nhớ rằng: Ta là ái nữ của quan Đại thần Dương Sĩ Kỳ. Những gì 
ta đem từ Dương phủ sang đây đều thuộc về ta! Không ai được quyền xử dụng gia nhân của ta! 

 
Có lẽ câu nói chót của nàng hai mụ không nghe. Thúy Uyên tức giận chạy tới khép cửa phòng, cài then lại, 
nằm duỗi trên giường trong lớp áo cưới. Giường thật êm, thoang thoảng mùi hương dìu dịu từ lọ hoa đặt 
trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh, làm cơn bực tức của nàng không còn nữa! Nàng nhắm mắt lại hồi tưởng đến 
giây phút làm lễ với hắn nơi sảnh đường… Qua tấm màng the đỏ, nàng không thấy rõ mặt mũi của hắn, 
nhưng dáng dấp chừng như thanh tú chứ không giống những tên Tàu bụng phệ khác. Sự thật mắt nàng khó 
thể trông rõ, lại thêm đầu óc choáng váng vì mùi trầm hương xông lên nồng nặc, cùng với hơi thở của khách 
quá đông, nên cũng khó thể đoán được hắn già trẻ, hung hiểm… ra sao! Dù sao cũng không gấp gì! Nàng 
với hắn còn cả một trường tranh đấu trong những ngày sắp tới… Để xem phần thắng về ai? 
 
Bỗng dưng nàng nghe lý thú khi tưởng tượng đến ngày nàng «hạ» được hắn, một tên quan Tàu kiêu hãnh 
lợi hại! Nàng tự hỏi: «Bởi lý do gì hắn kiêu hãnh? Vì được lòng lão Hoàng đế nên phách lối tự đắc chăng? 
Quả là hạng nịnh bợ được thời, lếu láo có khác!» Nàng bỗng nghĩ tới Dương Sĩ Kỳ và Dương phu nhân. Hai 
người tìm đủ mọi cách để hắn chịu làm hôn lễ linh đình với «con gái của họ», tưởng đâu «con họ» được 
trọng vọng như một vị phu nhân, chớ không ngờ nàng vẫn bị ngược đãi như các cô gái khác! Nếu biết được 
điều này chắc chắn Dương Sĩ Kỳ và Dương phu nhân phải ức lắm, vì bị cấp dưới bẽ mặt! Cũng may con gái 
của họ là nàng! Cũng may nàng không là gái Trung Quốc và nàng chịu ưng hắn vì có mục đích, nên sự 
ngược đãi của hắn làm nàng lý thú hơn là khổ hận. Nhất thời nàng chưa biết mình sẽ có thái độ nào, nên 
nghĩ bụng: “Ta phải ngủ một giấc cho khoẻ, mọi việc ngày mai sẽ tính.” 
 
*******    
 
Thúy Uyên tỉnh dậy thì trời đã quá trưa. Chiều qua nàng ngả lên giường không ngờ ngủ một giấc thẳng tuốt 
đến sáng hôm sau. Cửa sổ quên đóng, nắng chiếu vào tận chỗ nàng nằm đem hơi nóng ấm áp dễ chịu. 
Nàng ngồi bật dậy, thấy mình vẫn còn trong lớp áo cưới, miệng chúm chím cười, thong thả bước đến khung 
cửa sổ nhìn ra ngoài… 
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Giờ này có lẽ khoảng giờ Thìn, mặt trời đã lên cao, song chưa gay gắt lắm. Phía dưới là vườn hoa chia 
riêng biệt với nhau. Mỗi khu mỗi loại hoa, màu sắc khác nhau. Điều đáng lưu ý là mỗi khu đều có một thiếu 
nữ chăm sóc. Có cô đang cắt lá, có cô đang vun sới đất, có cô đang nhổ cỏ... Từ lầu cao nàng không trông 
rõ mặt họ, nhưng cũng có thể cho họ thuộc hạng «đẹp». Nàng tự hỏi: «Phải chăng các thiếu nữ này đều là 
vợ hắn?» Có thể lắm! Nàng lẩm bẩm: «Hừ! tội gì ở đây làm tôi mọi cho hắn? Bọn gái Tàu ngu muội không 
chịu được! Đừng hòng ta làm việc đó!» Nàng bỗng nhớ tới lời của hai mụ gia nhân chiều qua: «Người sống 
trong tòa nhà này đều có phận sự riêng. Cô nương rồi cũng sẽ làm lụng như tất cả mọi người». Nhớ đến lời 
nói của hai mụ này cơn giận trong lòng nàng bừng bừng trào lên. Nàng phải giáp mặt hắn nói vài lời cho hả 
dạ. Tự nhủ: “Trương Phụ là võ quan thô lỗ hung bạo, ta còn không ngán, sá gì mi chỉ là một tên quan văn?” 
Lòng uất hận tràn trề, nàng tung cửa chạy ra khỏi phòng, chợt thấy mấy rương quần áo và của cải hồi môn 
của nàng do cỗ xe dâu đem đi hôm qua, giờ ai chất đống trước cửa. Không có Kim Anh và Kim Đào, nàng 
đành phải khệ nệ ôm đồ đạc của mình vào phòng và sắp xếp vào tủ. Xong việc nàng ngồi thở dốc. Nghỉ một 
lúc nàng cỡi bỏ lớp áo cưới, mặc chiếc áo lụa màu xanh thanh nhã, mở cửa phòng nhẹ bước ra ngoài… 
 
Bên ngoài là dãy hành lang dài hun hút. Các phòng nối tiếp nhau, rộng hơn phòng nàng và khoảng chừng 
10 phòng. Chính giữa có một khoảng trống là lối để đi xuống cầu thang. Từ cửa phòng đến thành lan can là 
khoảng hành lang khá rộng, gió lộng vù vù. Nhà có 3 tầng. Tầng nàng đang đứng là tầng giữa. Tường vách 
cửa nẻo lan can đều sơn phết một màu trắng toát, làm cho tòa nhà nổi bật dưới nền trời xanh, đẹp một cách 
kiêu kỳ! Sân phía trước là sân cỏ, thứ cỏ mịn như nhung, không khác gì sân có lót thảm. Từ cổng rào đi vào 
nhà có hai con đường song song, một đường lát đá hoa, một đường trải sỏi để cho người đi bộ và xe ngựa 
cũng có thể chạy thẳng vào trong. Dĩ nhiên nhà nằm trong một bức tường thành khá cao, chiếm một chu vi 
rộng lớn, vì phía trước là sân cỏ và hồ nước. Phía sau là khu hoa viên. Bên hữu khu hoa viên có một dãy 
nhà cất thấp là nhà chứa xe và chuồng ngựa... Sánh với phủ Dương Sĩ Kỳ thì nơi đây không được kể là đồ 
sộ. Nhưng lối kiến trúc tân kỳ và lối trình bày lạ mắt mà nàng chưa từng thấy nơi khác. 

- Chủ nhân quả là con người khác lạ! 
Hắn càng khác lạ, nàng càng tò mò muốn biết về hắn. Chân nàng bước tới... Giờ này trong nhà dường như 
không còn ai? Tất cả hình như đều làm lụng bên ngoài? Nàng lắng tai vẫn không nghe một tiếng động nhỏ. 
Các cửa phòng tầng này đều đóng kín. 
 
Thúy Uyên nhẹ bước qua dãy hành lang, lần dò đến cầu thang. Cầu thang để đi xuống nhà dưới thì không 
có chi đáng nói. Cầu thang để lên tầng trên có một dây sắt chấn ngang và có treo tấm biển đề mấy chữ như 
vầy: «Chỗ dành riêng cho chủ nhân, miễn vào». 
Thùy Uyên «hứ» một tiếng rồi nói:  
— Đồ làm phách! Ngươi cấm lên trên đó, ta càng muốn lên xem cho biết ngươi ăn ở quái dị thế nào? 
Nói là làm! Nàng chui ngang sợi dây xích leo lên mấy bậc thang... Thình lình có tiếng còi hụ inh ỏi. Thúy 
Uyên không hiểu hiệu lệnh gì, nên lẹ làng phóng trở xuống, chạy tuốt về phòng mình. Nàng nhìn qua cửa 
sổ, thấy các cô gái đang làm việc ngoài vườn lần lượt vào nhà. Thúy Uyên càng thắc mắc, không hiểu việc 
gì xảy ra? Bỗng có tiếng chân người đi ngoài hành lang và dừng trước cửa phòng nàng. Nàng giả vờ như 
không nghe biết, đứng tì tay nơi khung cửa sổ nhìn trời.  
 
Một người gõ cửa nhè nhẹ rồi xô cửa bước vào… Thúy Uyên từ từ quay mặt lại... Người ấy không ai khác 
hơn là một trong hai mụ gia nhân chiều qua. Mụ lên tiếng ngay: 

- Mời cô nương xuống nhà dưới dùng cơm. Từ đây hễ nghe tiếng còi hụ thì cô nương phải tự động 
xuống phòng ăn. 

À thì ra hiệu lệnh giờ cơm! Nàng theo chân mụ ra ngoài. Mụ nói: 
- Cô nương hãy khóa cửa lại và lấy chìa khóa theo. Mỗi người tự giữ an toàn và tự dọn dẹp lấy phòng 

mình. 
Nghe mụ nói, nàng lẳng lặng khóa cửa và đi theo mụ xuống tầng dưới, không thèm nói một lời.Phòng ăn 
khá rộng, cạnh bên khách sảnh mà nàng làm lễ cưới hôm qua. Nhà này phòng nào in hình đều lót thảm, nên 
bước chân êm ru. Trong phòng đã có sẵn trên mười cô gái trẻ đẹp ngồi ăn quanh cái bàn vuông dài. Thấy 
nàng vào, có vài cô ngước mặt lên mỉm cười như chào, còn phần đông thì điềm nhiên ăn uống, không cần 
biết sự hiện diện của nàng. 
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Mụ gia nhân đưa nàng tới phòng rồi đi tuốt. Nàng tìm một ghế trống ngồi xuống ăn tự nhiên như mọi người, 
nhưng đôi mắt không ngừng quan sát các cô gái... Trong buổi ăn họ nói chuyện om om. Tiếng cười tiếng nói 
ồn ào không khác gì giữa chợ! Câu chuyện của họ đều chú về một mục đích duy nhất là: «Làm thế nào để 
được lòng chủ nhân». Thúy Uyên lắng nghe mà tức cười thầm cho bọn con gái ngu ngốc này. Nàng càng 
thắc mắc không hiểu hắn là «cái quái gì» mà các cô này chịu phục tùng? Chẳng lẽ vì hắn làm quan to, các 
nàng mê địa vị mới cầu lụy hắn cỡ đó? Theo Dương phu nhân cho biết thì bọn này đều là con quan, hoặc 
con nhà giàu có nhất thành Nam Kinh, vì ham địa vị mà chịu làm tôi mọi cho hắn. 
 
Sau buổi ăn các cô tự động dọn dẹp vào nhà bếp phía bên tả phòng ăn. Khách sảnh nằm bên hữu. Trong 
khi các cô gái dọn dẹp, nàng đưa mắt quan sát phòng ăn… Bàn ghế nơi đây đều làm bằng thứ gỗ quí, chạm 
trổ tinh vi. Trên vách có treo tranh và liễn. Tranh không chữ ký, song nét vẽ thật điêu luyện, giống như hai 
bức tranh trong phòng nàng. Chữ viết trên mấy tấm liễn thì quả thật là đẹp! Nàng chưa từng thấy ai có bút 
tự đẹp như thế! 
Đang lúc nàng đứng tần ngần xem tranh, xem liễn… Bỗng có một cô bước tới mỉm cười hỏi: 

- Chị là cô dâu hôm qua đó à? 
Thúy Uyên chưa kịp đáp câu hỏi cô gái ấy, thì có một cô khác chạy tới nói xen vào:  

- Chị đẹp quá, chắc sẽ được chủ nhân chọn! 
Cô tới trước liền nói:  

- Đương nhiên là chị này được chọn mới có lễ cưới linh đình chứ?  
- Chưa chắc! Nếu chị ấy được chọn sao lại nhập bọn với chúng ta? 

Chợt có một giọng thứ ba sau lưng Thúy Uyên vang lên:  
- Chị thấy mặt tân lang không chị? 

Thúy Uyên không đáp, lại nói:  
- Mặt của «hắn» thấy làm chi cho phát ghét? 

Câu nói của nàng làm cả bọn lạ lùng. Bây giờ thì chung quanh Thuý Uyên không chỉ có ba cô, mà có cả 
chục cô! Một cô trong bọn lên tiếng:  

- Chị có thấy mặt tân lang chưa mà tuyên bố ghét? 
Giọng cô ta đầy mỉa mai khiến Thúy Uyên bực mình gắt:  

- Cần gì phải thấy mặt hắn? Thái độ ngược đãi của hắn với các chị, chưa đủ ghét hắn à? Đáng lý các 
chị phải phản đối bỏ đi...  

- Đã vào đây thì khó ra đi và cũng không ai muốn đi! 
Chính là cô gái làm quen với Thúy Uyên đầu tiên nói câu đó. Nàng chưng hửng nhìn cô ta. Cô ta nói tiếp:  

- Chị không thấy hai tên gác cửa ngoài cổng đó à? Nơi đây không khác gì cung cấm, đã vào thì không 
thể ra được!  

- Hắn lấy quyền hành gì mà nhốt các chị ở đây?  
- Quyền chủ nhân! Quyền làm chồng! 

Một nàng trả lời Thúy Uyên câu này, cả bọn cười ồ. Thúy Uyên nghiêm giọng:  
- Dù là chủ nhân, dù là chồng, cũng không có quyền nhốt người hay hành hạ người.  
- Nào chàng có nhốt hay hành hạ ai đâu? Chàng có nói: Hễ ai không thích ở đây thì chàng sẽ giao trả 

lại cha mẹ. Bằng nếu muốn ở trong nhà này, phải chịu theo khuôn phép nhà này. 
Thúy Uyên châu mày:  

- Vậy sao các chị không đi phứt cho rồi. Ở đây làm gì để phải làm tôi mọi cho hắn?  
- Chẳng ai muốn đi cả! Lúc trước có vài nàng chờ đợi mãi mà không được chủ nhân lưu ý, nên chán 

nản muốn trở về nhà cha mẹ. Cô ta báo với tên gia đồng xin gặp chủ nhân để từ giã. Đến chừng gặp 
chủ nhân rồi thì các nàng ấy xin ở lại, chớ không phải xin đi!  

- Vì sao? 
Cả bọn lại cười ồ. Một cô thấy nàng mới tới chưa biết gì, liền bảo:  

- Bao giờ chị gặp được chủ nhân sẽ rõ vì sao. 
Thúy Uyên nói giọng cương quyết:  

- Chiều nay tôi sẽ gặp hắn, để xem thái độ lếu láo kiêu hãnh của hắn đến mực nào? 
Một cô nhỏ nhẹ nói: 

- Chị muốn gặp chủ nhân không phải là dễ. Có hai trường hợp được gặp chủ nhân: Trường hợp thứ 
nhất phải làm việc cho giỏi, chừng nào chủ nhân vừa ý mới được chọn và gọi tới giáp mặt. Trường 
hợp thứ hai, nếu muốn chủ nhân trao trả về nhà cha mẹ. Bữa trước các nàng muốn về cha mẹ phải 
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khóc lóc nài nỉ dữ lắm mới được ở lại. Vì trên nguyên tắc, chỉ người được chọn mới biết mặt chủ 
nhân. 

Thúy Uyên hỏi:  
- Như vậy các chị đều chưa biết mặt hắn, ngoại trừ các nàng xin về bữa trước?  
- Đúng vậy! 

Thúy Uyên ngẫm nghĩ: «Nếu hắn cũng đối xử với nàng như các cô gái này thì nàng phải làm vừa lòng hắn, 
nếu muốn hắn chọn và cho gặp mặt». Mục đích nàng đến đây làm vợ hắn là để chinh phục hắn, gây rối reng 
thù nghịch giữa các quan lại triều Minh. Hoặc giả nếu nhắm không xong thì tìm cách «hạ thủ» hắn, cho bớt 
một tên quan quan trọng được lão hoàng đế yêu chuộng. Như vậy nàng phải làm những việc như gia nô 
trong nhà như các nàng này để được lòng hắn. Thật là nhục! Nếu không chấp nhận cái nhục này chỉ còn 
con đường xin trở về phủ Dương Sĩ Kỳ để sống trong cái lồng chim trưởng giả đó. 
 
Cũng có thể khi nàng bị trả về, Dương Sĩ Kỳ và Dương phu nhân đối xử tệ bạc không chừng! Bởi họ đâu có 
thương yêu gì nàng? Khi Trương Phụ dâng nàng cho họ, họ đã có mục đích dùng nàng làm mồi câu tên 
này. Nàng trở về là họ thất bại rồi! Thấy nàng trầm ngâm, một cô an ủi: 

- Cũng có thể chị được đối xử đặc biệt hơn bọn này, vì chị có lễ cưới hẳn hòi. 
Thúy Uyên chợt hỏi:  

- Công việc của các chị ra sao?  
- Có hai loại việc. Ai thích hoa cỏ thì lãnh việc ở hoa viên. Mỗi người châm sóc một khoảnh vườn. Ai 

thích công việc trong nhà thì lãnh nấu ăn,  hay dọn dẹp nhà cửa. Chị mới tới nên chưa bị phân công. 
Có lẽ sáng mai tên gia đồng của chủ nhân sẽ cho chị biết công việc phải làm. 

Thúy Uyên tự nhủ: «Nàng sẽ chọn việc nấu ăn để có phương tiện thực hiện mưu định của mình. Giả tỉ một 
thời gian mà nàng vẫn chưa được hắn lưu ý, thì nàng phải «hạ» hắn bằng cách bỏ độc vào thức ăn». 
Đã có chủ định như thế, nàng vui vẻ trò chuyện với các nàng Trung Quốc. Các cô có làn da trắng mịn, 
nhưng đôi mắt nhỏ xíu, đôi má hơi bầu. Nên chi sánh với gái An Nam trên thuyền của Trương Phụ, bọn này 
thua xa! Nàng chợt nhớ tới Huỳnh Như… Người bạn thân nhất của nàng có đôi mắt bồ câu xinh đẹp, có nụ 
cười nghiêng thành đảo quốc, có thân hình cực kỳ quyến rũ... Bạn của nàng tên này thấy mặt có làm ngơ 
được không? Nàng không dám chắc sắc đẹp của mình có thể chinh phuc được hắn, vì nàng không dám chủ 
quan. 
 
Sau buổi cơm trưa, ngoài trời nắng gay gắt. Các cô gái ngồi tụ ba tụ bảy nơi phòng ăn và khách sảnh nói 
chuyện phiếm.Thúy Uyên cũng theo ra khách sảnh để xem cho biết, vì hôm qua nàng bị tấm mạng che 
trước mặt, không trông thấy gì. Chưa bao giờ Thúy Uyên thấy một sảnh đường to lớn và chưng bày đẹp 
như thế! Ngoài vô số ghế bành khảm xa cừ, lót nệm gấm, còn có rất nhiều đồ cổ. Những chiếc lọ bằng sứ, 
những bức tượng bằng đồng, những vật điêu khắc bằng ngà... Món chi ra đó, vật nào đáng vật ấy… Không 
những cho thấy cái giàu sang, mà còn chứng tỏ con người yêu nghệ thuật nữa. Đương nhiên phòng này 
cũng có tranh. Nhưng nơi đây sưu tầm rất nhiều tranh cổ từ đời Hán, đời Đường, đời Tống... 
Một cô gái thấy Thúy Uyên xâm xoi những bức tranh, liền rỉ vào tai nàng: 

- Những bức tranh còn mới do chính chàng vẽ đấy. Trong nhà này đâu đâu cũng có tranh vẽ của 
chàng. 

Thúy Uyên «à» một tiếng như chẳng có gì quan trọng, mà thật sự trong lòng nàng hết sức khâm phục, vì 
nàng vốn biết về nghệ thuật hội họa, nên hiểu rõ giá trị của tác phẩm. 
 
Từ khách sảnh nhìn qua các cửa sổ thấy hồ nước trong veo. Thúy Uyên nhân thể hỏi cô gái Tàu: 

- Hồ nước bên ngoài không thấy nuôi cá hay trồng sen. Chủ nhân dành để chứa nước mưa thôi sao? 
Cô gái cười khì: 

- Ai tới đây cũng thắc mắc về cái hồ đó chớ không phải mình chị! Đó là hồ tấm của chàng! Vì chàng 
rất thích bơi lội nên cho xây cái hồ đó, có thể làm cho nước dơ rút đi, nước sạch chảy vô. Cho nên 
nước lúc nào cũng trong veo. 

Thúy Uyên ngạc nhiên không ít về hồ tắm. Vì thời kỳ này ở Trung Quốc hay An Nam chưa có nhà nào xây 
hồ tắm. Nàng vụt hỏi:  

- Các chị vô ra trong nhà tự do, chủ nhân cũng đi đứng bình thường, vậy chắc thế nào cũng đụng 
mặt?  
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- Thật ra chủ nhân vào triều sớm lắm. Chị em ai nấy còn ngủ trong phòng riêng. Nếu ai vô tình nghe 
tiếng vó ngựa dưới sân, tông cửa chạy ra lan can nhìn xuống, chỉ còn thấy cái đuôi ngựa! Còn buổi 
chiều sau giờ ăn, tất cả mọi người đều bị cấm ra khỏi phòng, vì đó là giờ chàng tắm rửa bơi lội và đi 
đứng trong nhà, không ai được phép lảng vảng bên ngoài.  

- Không ai lén rình xem mặt mũi hắn ra sao à? 
Một cô đứng sau lưng Thúy Uyên trả lời: 

- Rình rập làm gì để rồi sẽ khổ như Tố Tố, Lệ Chi và Mai Nương! 
Thúy Uyên rất lấy làm kỳ, hỏi:  

- Ba nàng nào vậy? Vì sao họ bị khổ?  
- Chính ba cô nàng xin về cha mẹ bữa trước. Từ ngày thấy mặt chủ nhân rồi họ ít nói ít cười, ngoài 

giờ làm việc chỉ thích thơ thẩn  một mình. Cái bệnh tương tư làm họ khốn đốn không ít! 
Thúy Uyên suýt bật cười lớn khi nghe kể ba nàng kia sau khi thấy mặt chủ nhân mắc phải bệnh tương tư. 
Nhưng nàng cố nhịn cười, hỏi nhỏ:  

- Ba chị ấy có nơi đây không?  
- Làm gì chúng có mặt ở đây? Tô Tố thích làm thơ. Ngoài giờ làm việc cô ta trở về phòng mơ mộng 

tương tư làm thơ ca tụng chàng. Có lần Tố Tố làm một bài thơ gởi đến chủ nhân, «tôn chủ nhân làm 
vua trong mộng ước, còn cô ta là một cung nữ, muốn được vua ban cho một lần ân ái rồi có chết 
cũng thỏa nguyện». Bài thơ ấy gửi đi không có hồi đáp! 

Thúy Uyên cười khỉnh:  
- Nàng ấy quả là khờ dại! Trên đời này có thiếu gì đàn ông? Dù hắn có đẹp như Phan An cũng không 

nên bi lụy vì hắn.  
- Phải! Trên đời có lắm đàn ông! Nhưng hầu hết là thứ tồi bại hoặc ngu dốt. Còn một người như chàng 

thì thế gian không có người thứ hai! 
Cô ta nói đến đó thấy Thúy Uyên trề môi tỏ vẻ không tin, nên tiếp: 

- Một người trẻ tuổi, tài cao, danh vọng lẫy lừng, lại thêm «cầm kỳ thi họa» trác tuyệt… Nội tiếng đàn 
văng vẳng trong đêm, nội thấy những tranh treo nhan nhản trong nhà này… đàn bà con gái đã chết 
mê mệt rồi. Huống hồ gì gặp mặt chủ nhân? Thú thật cho đến bây giờ bọn này chưa hề thấy bóng 
dáng chàng. Nhưng từ khi ba nàng kia sau khi thấy mặt chủ nhân rồi thần hồn điên đảo. Hỏi họngười 
ấy hình dung ra sao, họ chỉ khóc, không nói. Xem các bài thơ của Tố Tố thì đoán rằng khắp cả thành 
Nam Kinh không ai có thể sánh với «chàng». Phan An chắc phải thua! 

Thúy Uyên mắng thầm: “Bọn bây chỉ giỏi tài nói phóng đại, đưa hắn lên tận mây xanh! Con gái gì mà mê trai 
cở đó, bảo hắn không khinh khi sao được?” Nàng nói trong lòng: “Để bây sẽ thấy gái An Nam trổ tài chinh 
phục tên cổ quái ấy. Ngày nào hắn bi lụy vì ta, ta sẽ hành hạ hắn cho chúng bây lác mắt!” 
Bỗng có tiếng thở dài và giọng nói hết sức chân tình: 

- Thú thật với chị, em tới đây đã bốn tháng rồi và cũng không hy vọng gì được chàng lưu ý, nhưng 
không dám đòi về cha mẹ, vì sợ gặp mặt chàng rồi sẽ đau tương tư khốn khổ như ba nàng kia. 

Thúy Uyên kêu «Trời», vì không tưởng tượng nổi các cô gái này yếu bóng vía như thế! Hắn là người chớ 
nào phải là ma quỉ thần thánh? Ví như hắn có đẹp trai, có tài hoa, có quyền thế và gì gì đi nữa… thì cũng 
không thể vừa trông thấy mặt là si mê. Đàn ông hay đàn bà cũng thế! Bao giờ gặp đúng người lý tưởng của 
mình, mình mới yêu thích, si mê. Chớ như có người mình thấy hoàn mỹ, đáng yêu, nhưng người khác thì  
cho rằng kẻ ấy chỉ là hạng tầm thường, đáng khinh, đáng ghét. Huống chi trai gái mê nhau đâu phải do vẻ 
đẹp bề ngoài? Ngoại trừ các nàng Trung Quốc bị hắn dùng bùa ngải mê hoặc! 
Nàng bỗng giật mình khi nghĩ đến điều đó, nên lo lắng hỏi:  

- Phẳi chăng hắn có bùa ngải làm mê loạn các chị? 
Một cô trả lời, giọng nửa đùa nửa thật:  

- Điều đó không biết chừng. 
Thúy Uyên nghe lạnh xương sống, lẩm bẩm nói: «Hắn dùng bùa ngải mê hoặc các cô này làm gì? Hắn 
không thèm đá động đến bọn chúng kia mà?» Trời ơi! Thật là khó hiểu! Nàng bỗng có cảm giác như tên này 
thuộc «thành phần nguy hiểm», mà với tài sức yếu kém nàng không dễ gì «thanh toán» hắn. Giờ phút này 
nàng ao ước có Huỳnh Như bên cạnh. Huỳnh Như cơ trí hơn người, may ra mới trị nổi hắn.  
 
Các nàng Trung Quốc thấy Thúy Uyên ôm mặt lặng thinh, nên không ai hỏi chuyện nữa. Vả chăng tới giờ họ 
phải lo việc làm của họ nên kéo nhau đi hết. Thúy Uyên ngồi trên chiếc ghế bành một lúc ngẩng mặt lên, 
chợt thấy có một cô ngồi buồn hiu hắt nơi góc phòng. Cô này hình như từ nãy giờ chưa hề nói chuyện với 
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nàng. Cô ta có đôi mắt phượng ươn ướt, chắc vừa mới khóc, nét mặt non choẹt, chắc chỉ vào khoảng 15, 
16 tuổi. Thúy Uyên thương hại đứng lên đi tới bên cô ta, nhỏ nhẹ hỏi:  

- Nàng có sao không? 
Cô ta không đáp, lại hỏi:  

- Chị là cô dâu hôm qua phải không? 
Thúy Uyên gật đầu. Cô ta hỏi tiếp:  

- Như vậy là chàng chọn chị rồi phải không? 
Thúy Uyên lắc đầu. Cô gái thấy nàng lắc đầu mặt tươi tỉnh ngay, nói giọng xúc động: 

- Em yêu chàng! Ngày nào chàng chọn được người nào đó, chắc em chết mất! 
Thúy Uyên thầm đoán cô này là một trong ba cô đã gặp chủ nhân, nên hỏi:  

- Nàng là Tố Tố phải không? 
Cô ta lắc đầu đáp:  

- Em là Lệ Chi. 
Trong phòng bấy giờ không còn ai. Thúy Uyên hy vọng biết thêm về «hắn», nên dọ dẫm Lệ Chi: 

- Người ấy tử tế với nàng lắm sao? 
Lệ Chi gật đầu. Rồi không hiểu nguyên do gì cô ta bỗng tâm sự với nàng: 

- Hôm ấy em nói với tên gia đồng, em muốn gặp chủ nhân để xin trở về nhà cha mẹ, chủ nhân thuận 
tình. Ngày hôm sau tên gia đồng đón em lên tầng lầu trên. Em được đưa vào phòng vẽ. Lúc  ấy 
chàng đang vẽ, lưng quay về phía cửa. Nghe tiếng chân em chàng lên tiếng ngay, mặc dù tay vẫn 
không ngừng làm viêc: 

- Đào cô nương đến từ giã đó chăng? 
Em chỉ mới thấy sau lưng chàng, con tim đã đập rộn ràng, chừng nghe giọng nói đầm ấm của chàng phát 
ra, hồn phách như bay đâu mất, không mở miệng nói được một lời! Chàng bỗng thở dài, bảo: 

- Lúc trước tôi đã từ chối quan Ngự Sử về việc đưa cô nương đến đây, nhưng Ngài ép buộc tôi quá, 
tôi đành phải nhận lời. Nay cô nương muốn trở về nhà thì để sáng mai vào triều gặp thân phụ cô, tôi 
sẽ báo cho người rõ, để đem ngựa xe đến đón. Tôi rất tiếc không có chỗ ở xứng đáng, cũng không 
có đủ gia nhân hầu hạ, khiến cô nương cực nhọc trăm chiều. Nhưng chắc cô nương cũng hiểu: Tôi 
làm quan lương bổng có hạn, làm sao có đủ khả năng cung phụng cho tất cả các nàng ở đây đời 
sống thoải mái hơn đươc? Đó cũng là lý do ngày trước tôi từ chối với quan Ngự Sử tiếp nhận cô. 

Em nghe chàng nói, lòng bồi hồi xúc động. Quả thật việc này chính cha mẹ em ép buộc nài nỉ chàng, chớ 
nào phải chàng muốn? Đang khi em cúi mặt đứng lặng thinh sau lưng chàng với nỗi cảm xúc, chàng bỗng 
quay mặt lại nói:  

- Tôi cũng không phải là một thằng đàn ông dâm đảng thích nhiều thê thiếp, nên không thể làm thỏa 
lòng các nàng. Mà tôi cũng không muốn phụ ai, nên không thể chọn lựa người nào... Cô nương hiểu 
rõ nỗi khổ tâm của tôi chứ? 

Lúc ấy em không còn thấy gì nữa, vũ trụ như quay cuồng, em sụm ngay dưới chân chàng, mếu máo nói: 
- Em muốn ở lại để phục vụ cho chàng. Em không muốn trở về với cha mẹ nữa! 

Chàng cười nhẹ: 
- Cô nương đã muốn về thì không thể ở lại đây được nữa, vì tôi biết một ngày kia cô nương lại muốn 

đi. 
Em khóc ngất nài nỉ: 

- Xin cho em ở lại! Em thề trọn đời ở lại làm tôi tớ cho chàng. 
Chàng nhìn em lặng thinh. Em ngồi phệt dưới nền nhà khóc lóc thảm thiết. Chàng quay lưng tiếp tục vẽ 
tranh, để mặc tình cho em khóc… Một lúc… em bỗng nghe chàng nói sau tiếng thở ra: 

- Thôi được! Cô nương hãy trở về phòng và nên nhớ rằng lần này cũng chính cô nương ép buộc tôi 
đó nhé? 

Tên thơ đồng đưa em trở về chỗ cũ em vẫn chưa tỉnh, hồn xác như ngây như dại. Trời ơi, hình hài đó, giọng 
nói đó... nếu em có phải vì chàng mà chết cũng không chối từ, huống hồ làm công việc nhỏ nhặt trong nhà 
này? Tuy chưa được làm vợ, nhưng em biết chàng không cách em bao xa, em biết chàng ở đâu, em 
mường tượng chàng lúc ấy đang làm gì... Bao nhiêu đó cũng hạnh phúc lắm rồi! 
 
Lệ Chi nói với ánh mắt mơ màng, vẻ mặt vô cùng xúc động. Thúy Uyên nhìn chăm chăm cô gái… lòng nghe 
vừa thương hại, vừa tức cười. Tự nhủ: “Nàng này còn trẻ quá, trái tim còn bồng bột quá, gặp trai lần đầu đã 
vội vã si tình!” Chợt mặt nàng đỏ ửng, nhớ lại 8 năm về trước… Người con gái 16, con quan Hàn Lâm họ 
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Nguyễn đau bệnh tương tư chàng trai xa lạ mà nàng cứu chữa thương tích nơi hoa viên nhà nàng. Người 
con gái trẻ si tình thuở xưa cũng tương tư đau khổ như nàng Trung Quốc trước mặt nàng… Nàng với cô ta 
nào có khác gì? 
Ái tình! 
Khung trời nào con người cũng lụy vì tình! 
Dân tộc nào, cá nhân nào, cũng cần có tình yêu để sống! 
 
Nghĩ đến đấy lòng nàng quặn đau. Hình ảnh người xưa chợt hiện ra… giọng nói người xưa chợt văng vẳng 
bên tai... cũng đầm ấm, cũng thiết tha... Giọng nói ấy… hình hài ấy... Trời ơi, Thúy Uyên này cũng muốn vì 
chàng mà chết như thiếu nữ Trung Hoa kia! Chàng ơi, chàng ở đâu? 
 
Trong gian phòng rộng thênh thang có hai cô gái ngồi gục đầu thổn thức. Họ đang tương tư người tình của 
họ. Họ đang mơ mộng về người yêu của họ... «Két» cánh cửa bị kéo ra… Một người bước vào… Thúy 
Uyên giật mình ngước mặt lên… thấy một chàng thanh niên trẻ, ăn mặc khá bảnh bao. Nàng chưa kịp nghĩ 
là ai, thanh niên đã lên tiếng: 

- À cô nương, tôi vừa đến phòng cô nương tìm cô mà không gặp! Hoá ra cô nương ở đây. Chủ nhân 
tôi có lời chào cô nương về sum hợp với đại gia đình này. Chủ nhân tôi cũng rất cảm ơn cô đã nhắc 
nhở chủ nhân tôi về thân phận và nguồn gốc của cô nương. Xin cô nương yên tâm! Người lúc nào 
cũng nhớ rõ cô nương là ái nữ của Dương đại quan. Có điều trong tòa nhà này mỗi người đều tự lo 
cho mình, nên hai gia nhân của cô nương không thể để phục vụ riêng, gây sự tị hiềm của người 
khác. Mong cô nương hiểu cho. 

Tên này đứng nói một hơi y như học trò trả bài thuộc lòng! Thúy Uyên cười khảy, vì chợt nhớ hôm qua nàng 
có nói mấy lời với hai mụ gia nhân. Chắc hai mụ đã «tâu» với chủ nhân, nên «thằng chả» mới cho tên gia 
đồng đến «diễn thuyết» với nàng. Nàng đã biết chút chút về hắn và tình hình trong tòa nhà này, nên những 
lời tên gia đồng vừa nói chẳng làm cho nàng nổi giận hay bực mình. 
Nàng cười, giọng mai mỉa: 

- Ta cũng có lời chào chủ nhân ngươi. Bảo hắn: «Dương cô nương không yếu bóng vía lắm đâu, chớ 
có ngạo mạn!» 

Tên gia đồng nghe nàng nói mấy lời, mặt hắn tái đi. Có lẽ hắn giận lắm vì nàng có lời bất kính với chủ nhân 
hắn. Tuy nhiên hắn chỉ xịu mặt một thoáng rồi bình tĩnh nói tiếp: 

- Bắt đầu từ ngày mai cô nương cũng phải làm việc như mọi người. Trời sinh ra ai cũng có tay chân, 
thì không thể có người ngồi hưởng thụ để chờ người phục thị. Vậy cô nương phải chọn, hoặc làm 
công việc ngoài… 

Thúy Uyên ngắt lời: 
- Ta biết rồi! Ta lãnh việc nấu ăn cho! Đây là sự ham thích của ta. Ta tình nguyện làm, chớ không vì 

ngán sợ chủ nhân ngươi đâu! Nhớ trình với hắn như thế. 
 
Tên gia đồng cụt hứng không biết nói gì thêm, bèn rút lui có trật tự! Lệ Chi nghe Thúy Uyên nói động tới 
«thần tượng» của cô ta, cô ta giận dỗi bỏ đi. Còn lại một mình, Thúy Uyên lững thững xuống nhà bếp… Nhà 
bếp cũng rộng thênh thang, nhưng đâu đó ngăn nắp. Giờ này cơm nước đã xong, dọn dẹp đã xong, nên các 
cô lo việc bếp núc cũng rãnh rang ngồi chùm nhum nói chuyện… Ngoài các mỹ nhân ra, Thúy Uyên thấy có 
5 gia nhân kể luôn Kim Anh và Kim Đào. Thúy Uyên không thấy hai mụ gia nhân hôm qua nơi đó. 
 
Kim Anh, Kim Đào thấy nàng thì chạy ngay lại chào hỏi tíu tít. Có lẽ cả hai được nghe nói ít nhiều về tình 
hình nơi đây, nên Kim Đào nhìn nàng bằng đôi mắt ươn ướt. Trái lại Kim Anh vô cùng khoan khoái. 
Nàng hiểu bụng dạ nó từ lâu nên không lạ gì thái độ của nó. Kim Anh láu lỉnh nói: 

- Chủ nhân trong nhà này nói: «nơi đây không có ai là chủ tớ. Mọi người đều phải làm việc». 
Thúy Uyên cười nhẹ: 

- Đúng vậy! Có điều, việc của các nàng ấy là nấu nướng, còn việc của ngươi là dọn dẹp. Hai việc khác 
nhau, ngươi không biết sao? 

Không chờ nó nó gì thêm, nàng quay sang Kim Đào nhỏ nhẹ hỏi:  
- Gia nhân của chủ nhà này là ai? 

Kim Đào nhỏ giọng đáp: 
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- Bà lớn tuổi ấy là quản gia trong nhà này, nghe đâu đã theo chủ nhân nhiều năm rồi. Còn hai mụ sồn 
sồn đang dọn dẹp tầng lầu của chủ nhân thì chỉ mới vào làm thôi. Nghe nói tầng lầu trên ngoài ba gia 
nhân và tên gia đồng thì không ai được quyền đặt chân lên. 

Thúy Uyên hỏi khẽ:  
- Do đâu em biết rành quá vậy?  
- Hai con nhỏ đứng nơi gốc kia… Chúng cũng như tụi em, đi theo nữ chủ của chúng đến đây mấy 

tháng rồi. Chúng biết khá nhiều nên mới  kể cho tụi em nghe về… 
Kim Đào không nói tiếp! Có lẽ nó muốn kể về tình trạng các cô con nhà quan bị chủ nhân ngược đãi, song 
sợ nàng nghe buồn lòng nên không dám nói tiếp. Thúy Uyên hiểu ý, nắm tay Kim Đào dịu dàng bảo: 

- Đừng lo cho ta! Ta không như các nàng ấy đâu! 
Bà quản gia độ ngũ tuần, nét mặt phúc hậu. Thấy nàng, bà liếc nhìn mỉm cười như chào, rồi lo phận sự chớ 
không lên tiếng.  
 
Thúy Uyên rời nhà bếp, thong thả ra vườn hoa... Giờ này trời đã bớt nắng. Gió phây phây thổi đong đưa 
cành liễu êm ả vô cùng. Khu vườn này liễu trồng san sát dọc theo lối đi. Mùa này nhằm giữa mùa Xuân, hoa 
đua nhau nở màu sắc thật huy hoàng. Thúy Uyên không trông thấy các nàng Trung Quốc trong vườn hoa 
thì lấy làm lạ,  ngó quanh quất tìm… Nàng đi mãi một đỗi bỗng nghe tiếng cười nói vang từ xa. Nương theo 
tiếng của họ nàng đi một lúc ra tới vườn đào. Mùa này đào hãy còn xanh, trái đơm trên cành nặng trĩu. Té ra 
các cô chơi cút bắt, chạy giỡn ngoài này không khác gì trẻ nít! Trong lòng thấy vui vui. Thúy Uyên thầm 
nghĩ: “Mới nghe qua mình tưởng nơi đây là nhà tù. Thật ra thì các cô chỉ làm chút việc để vận động chân tay. 
Phải nói ở đây các cô có dịp tựu hợp vui chơi đùa giỡn, có lẽ lý thú hơn các cô ở nhà cha mẹ! Cũng có lẽ vì 
vậy mà các cô không muốn đi, dù không hy vọng chủ nhân đoái hoài chăng?” Nàng bỗng nhớ những lời Lệ 
Chi kể khi nãy về buổi giáp mặt với chủ nhân. Qua lời lẽ đối thoại của hắn với cô gái, thì hắn ăn nói mềm 
mỏng chớ không hung hăng kiêu hãnh như nàng nghĩ. Hắn nói: «Nếu cô nương muốn về nhà cha mẹ thì 
sáng mai vào triều gặp phụ thân cô nương tôi sẽ báo cho người rõ, để đem ngựa xe tới đón cô». 
Như vậy hắn có ác độc giam hãm ai đâu? Cũng như hắn nói: «Tôi rất tiếc không có chỗ ở xứng đáng, mà 
cũng không đủ gia nhân hầu hạ, để cô nương cực nhọc. Chỉ vì tôi làm quan lương bổng có hạn, không đủ 
khả năng cung phụng cho tất cả các nàng đời sống thoải mái hơn. Đó là lý do tôi luôn luôn từ chối đón nhận 
các cô...» Xem ra lời hắn nói cũng khiêm nhường dễ chịu đó chứ? Câu nói của hắn mà nàng khích động 
nhất là: «Tôi không là một thằng đàn ông dâm đãng thích nhiều thê thiếp, nên không thể thỏa lòng các 
nàng...» 
 
Bỗng dưng Thúy Uyên tự hỏi: «Các cô gái này là nạn nhân của hắn, hay hắn là nạn nhân của sự hối lộ 
người?» Có lẽ thiên hạ thấy hắn chưa vợ, quyền cao, thế mạnh… nên đua nhau dâng con để dựa hơi, cũng 
để kéo phe phái bè đảng, như trường hợp Dương Si Kỳ dâng nàng cho hắn đã có mục đích hẳn hòi. Tự 
nhiên nàng nghe có cảm tình với hắn và lòng oán ghét y như không còn nữa! Giữa lúc tình cảm lâng lâng 
như thế, nàng nghe như có tiếng nói từ đáy lòng vang lên: “Thúy Uyên ơi! Dù hắn là ma quỉ hay thần thánh 
xứ này, hắn cũng là kẻ thù của ngươi, của dân tộc An Nam! Hắn càng tài giỏi, càng được sự yêu thương của 
lão hoàng đế, thì ngươi càng phải thủ tiêu cho sớm.” Nàng bàng hoàng một lúc quay gót đi trở vào nhà, chợt 
thấy dưới gốc đào có mấy cái nấm nho nhỏ. Trong bóng mát nấm chiếu ngời như ánh sao ban đêm. Đấy là 
loại nấm có chất lân tinh cực độc! Nàng ngồi xuống nhổ mấy cây nấm bỏ vào túi, tự nhủ: “Ta phải thủ sẵn 
độc dược để phòng lúc cần.” Con đường lát sỏi trong vườn hoa xao động theo bước chân của nàng, nhưng 
Thúy Uyên cảm nghe tâm hồn vô cùng bình thản. 
 

 


