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Ngày qua ngày Thúy Uyên về "nhà chồng" đã được một tháng. Người chồng quái dị ấy vẫn còn là con 
"người vô hình" đối với nàng, ngoại trừ đêm đêm nghe tiếng đàn thảnh thót từ lầu cao vọng xuống. 
Ngày nào nàng cũng xuống bếp phụ việc nấu nướng. Trên nguyên tắc mỗi cô gái đứng ra làm chủ bếp 
ba ngày và cứ tuần tự thay phiên làm các món ăn đặc biệt của mình để phụng sự chủ nhân. Thường 
thường chủ nhân chỉ ăn buổi sáng "lót lòng" và buổi chiều. Buổi trưa không hiểu người ấy làm gì và ăn ở 
đâu? Hôm ấy là ngày Thúy Uyên phải làm chủ bếp. Nàng phải dậy sớm vì chủ nhân vào triều rất sớm. 
Nàng phân vân không biết phải làm món gì? Các cô Tàu bao giờ cũng đem hết tài ba làm các món cao 
lương mỹ vị ngay từ bữa ăn sáng cho chủ nhân thưởng thức, nhưng dường như chủ nhân ăn rất ít. Có 
hôm còn cho tên gia đồng mang trả xuống chê mặn, lạt, dầu mở... lắm điều! Nàng nào bị chê, sợ hãi 
khóc sướt mướt, thật buồn cười, mà cũng thật tội nghiệp! 
 
Thúy Uyên từ nhỏ vốn được song thân cưng chìu nên có tánh bướng bỉnh, hay bất bình chuyện thiên hạ. 
Mỗi lần tên gia đồng mang lời chê bai của chủ nhân, nàng tức lắm. Nghĩ bụng: “Tới phiên ta, ta cho 
ngươi ăn cơm với muối, hoặc ta sẽ lấy đá nấu cho ngươi ăn… v.v...” Vì nàng không có chủ đích lấy lòng 
"chủ nhân" nên cóc thèm tính trước món cao lương nào phải làm khi tới lượt mình. Nàng nghĩ: “Ta cứ 
làm khác đời, để ngươi ức quá phải "vời" ta lên xem mặt. Chừng ấy ta với ngươi tranh đấu trên chiến 
trường khác!” Buổi sáng hôm đó nàng loay hoay mãi vẫn chưa tìm ra món ăn quái lạ nhất để làm, bỗng 
sực nhớ: “Tụi Chệt hay ăn hủ tiếu, hoặc mì, hoặc bánh bao buổi sáng, chớ làm gì biết ăn phở? Ta nấu 
phở cho hắn lầm tưởng là "hủ tiếu kỳ quái", ăn không được chơi!” Nghĩ là làm! Nàng nấu một tô phở thịt 
bò tái, rau thơm hành ớt bỏ lên đầy nhóc… giao cho mụ gia nhân mang lên. 
 
Lúc ấy bọn con gái Tàu đứng xúm xít coi nàng nấu, tưởng nàng nấu hủ tiếu mà không biết làm, bỏ loạn 
xạ các thứ, nên chúng cười ồ. Bà quản gia và mụ gia nhân đều tức cười, nhưng mụ vẫn mang lên cho 
chủ. Một chốc sau tên gia đồng mang mâm không trở xuống, tô phở sạch bốc không còn một chút xíu 
nào! Cả bọn con gái trân trối nhìn nhau, nhất là bà quản gia và mụ gia nhân thì kinh ngạc hơn ai hết. 
Đám con gái lấy làm lạ, bảo Thúy Uyên nấu cho chúng ăn thử. Có cô ăn khen ngon, có cô phun phèo 
phèo… Thúy Uyên khoan khoái trong bụng, song ngoài mặt làm tỉnh. Nàng nghĩ: "Có lẽ hắn ăn được 
món ăn lạ miệng nên mới thấy ngon "sực" hết.” 
 
Buổi chiều nàng cho hắn ăn canh chua tôm nấu với thơm và một đỉa cá lòng tong kho quéo, có cả chén 
nước mấm ớt, ăn với cơm trắng. Đương nhiên ở xứ này làm gì có nước mấm? Nàng phải lấy nước muối 
pha chanh đường ớt tỏi, nêm vừa ăn, cũng tạm ngon. Vừa làm Thúy Uyên vừa nghĩ: “Thằng Chệt này 
biết ăn phở, thật là lạ! Vậy ta cho ngươi ăn thử nước mắm xem ngươi ăn được không? Vả chăng món 
canh chua mà chấm "xì dầu" thì chẳng đúng điệu tí nào!” Mâm cơm đưa đi… Nàng khoan khoái chờ kết 
quả. Tự nhủ: “Ta không thèm cho ngươi ăn cao lương mỹ vị làm gì cho cực thân nấu nướng! Cho ngươi 
ăn món bình dân nhất nước ta, cho biết xứ An Nam thứ rẻ tiền hạng bét cũng ngon lành!” Các cô gái Tàu 
lần đầu tiên thấy nàng nấu món ăn kỳ lạ, mà các nàng chưa hề thấy, chưa hề ăn, nên ai cũng nôn nao 
xem phản ứng của chủ nhân. Bất thình lình tên gia đồng từ lầu trên chạy xuống nhà bếp vừa thở vừa 
nói: 

- Ai làm bếp bữa nay lên gặp chủ nhân gấp. 
Mọi người thấy tên gia đồng chạy xuống ngay khi mâm cơm vừa đưa lên thì đoán chủ nhân chưa ăn, mà 
gọi Thúy Uyên lên tất chẳng phải được khen, nên ai ai cũng nhìn nàng với cái nhìn thương hại. 
Một cô nói:  

- Tội nghiệp chị ấy là ái nữ của Dương đại quan, chưa từng nấu nướng, thì làm sao biết làm các 
món ăn? 

Cô khác lại nói: 
- Đáng lý chị ấy phải được xem như vị phu nhân chính thức không phải làm việc như bọn mình! 

Thiên hạ bàn tán… thiên hạ xì xào... 
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Thúy Uyên bình tĩnh theo chân tên gia đồng, vừa đi vừa nghĩ: «Có khi tên này thấy món ăn chiều nay 
khác lạ, ngỡ ta bỏ thuốc độc không dám ăn, nên gọi ta lên để tra hỏi chăng?» Dù sao nàng đâu ngán sợ 
hắn? Hắn gọi nàng lên là đúng mưu định của nàng. Một tháng qua nàng nóng lòng muốn giáp mặt hắn 
để xem bọn con gái ở đây phóng đại cở nào? Vả chăng đã xem hắn là kẻ thù phải trừ khử, mà nàng lúc 
nào cũng ở vào thế thụ động thì biết bao giờ mới có cơ hội ra tay? Bữa nay dù được khen hay bị chê về 
món ăn cũng không là điều quan trọng. Việc quan trọng là nàng cùng hắn đối diện. Nàng quyết không 
«khớp» trước hắn như bọn con gái Tàu, để hắn hết kiêu hãnh. 
 
Khi sợi dây xích chấn ngang tầng lầu trên đưọc tên gia đồng gỡ ra để nàng bước qua, Thúy Uyên thong 
thả leo lên mấy bậc thang… Tên gia đồng đi lướt qua mặt nàng để dẫn đưòng. Tầng lầu trên rộng mênh 
mông mà một mình hắn ở, nên các phòng phải to lớn. Qua khỏi hành lang vừa quẹo trái tới ngay gian 
phòng trang hoàng khá đẹp, không thua gì ở khách sảnh tầng dưới. Nhà này đi đâu cũng thấy tranh. 
Nàng đã xem nhiều và đồng ý: «hắn là bậc kỳ tài trong ngành hội họa». Cũng như các nơi khác, phòng 
này cũng lót thảm. Có bốn chiếc ghế bành chạm sa cừ bộc nệm, đặt quanh chiếc bàn thấp nhỏ bằng 
ngọc thạch. Gốc đàng kia là chiếc bàn ăn bằng gỗ với bốn cái ghế. Nàng nghĩ: “Nơi đây là phòng ăn của 
hắn, vì mâm canh chua cá kho quéo còn để trên bàn, mà bây giờ có lẽ nguội lạnh lắm rồi!” 
 
Hắn đứng tần ngần bên khung cửa sổ nhìn ra ngoài trời, tay chấp sau đít, lưng quay về phía nàng… 
Chiếc áo lụa trắng tay rộng, với đai thắt lưng màu xám trông thật thanh nhã, nhưng phải nói phần thanh 
nhã ấy từ thân người hắn thoát ra, bởi một hình hài vừa vặn cao đẹp, không hùng vĩ như hạng võ tướng, 
cũng không gầy còm ốm yếu như hạng nho sĩ. Có thể ví hắn như một bức tượng người thật đẹp do bàn 
tay của nghệ sĩ nắn ra! Hắn đứng bất động thật lâu, làm như không biết có sự hiện diện của nàng trong 
phòng, mặc dù tên gia đồng khi hướng dẫn nàng vào có lên tiếng ngay. 
 
Thúy Uyên cũng đứng im ru quan sát hắn... Nàng nhất định không lên tiếng trước, chờ xem bao giờ hắn 
chịu nói? Rốt cuộc rồi hắn cũng thua nàng! Hắn lên tiếng: 

- Nàng chính thật là ái nữ của Dương đại quan đó à? 
Chắc chắn mụ gia nhân khi mang mâm cơm lên đã nói rõ ai nấu, nên hắn chưa quay mặt lại đã biết là 
nàng! Nhưng Thúy Uyên không vội trả lời. Nàng nói thầm: “Nếu mi muốn hỏi chuyện ta, thì quay mặt 
nhìn ta mà nói, chứ cái kiểu vô lễ xây lưng như vậy ta nhất định không đàm thoại với mi.” 
Không nghe nàng đáp, hắn lập lại lần thứ hai: 

- Dương tiểu thư chính thật là ái nữ của quan Đại Học Sĩ? 
Giọng nói của hắn tuy có đầm ấm và êm dịu, nhưng thái độ khinh người của hắn làm Thúy Uyên bực tức 
không chịu đựng được, quay lưng bỏ đi… Ra ngoài hành lang nàng vừa đi, vừa nghĩ: “Hắn nghi ngờ ta 
không phải là con gái của Dương Sĩ Kỳ nên vặn hỏi mãi! Vì sao hắn có nghi ngờ đó? Vì thức ăn 
khác lạ chăng?” 
Chợt có tiếng chân bước gấp sau lưng nàng và tiếng hắn gọi giật lại: 

- Dương tiểu thư, hãy dừng bước! Tôi muốn nói chuyện với cô. 
Nàng giả tuồng như không nghe, chân bước đều đều... Hắn chạy theo nắm cánh tay nàng giữ lại. Thúy 
Uyên quay mặt trừng mắt lườm hắn… Hắn biến sắc, buông nàng ra. Thúy Uyên ngã lăn xuống nền nhà 
ngất đi, sau khi gọi ba tiếng: 

- Trường Sơn chàng! 
Phải! Tên quan Tàu mà Thúy Uyên mưu định làm vợ để «hạ thủ» không ai khác hơn là Trường Giang, 
mà trước đôi mắt của Thúy Uyên là Trường Sơn. Bởi cả hai vốn một hình hài! Mà sự thật con người thề 
non hẹn biển với nàng năm xưa chính là người này với cái tên Trường Sơn. 
Thấy nàng ngất đi, Trường Giang vội réo tên gia đồng: 

- Chu Thập! Em bồng nàng đưa về phòng nàng, mau lên! Bảo nhà bếp đem sâm trà cho nàng uống 
khi tỉnh dậy. 

Chu Thập mang Thúy Uyên đi rồi Trường Giang chạy về tư phòng, hai tay ôm đầu rên rỉ: “Trời ơi, sao có 
chuyện oái oăm thế này? Con gái của Dương Sĩ Kỳ sao lại là Thúy Uyên, chị dâu của ta? Trời ơi, ta làm 
lễ bái Thiên, bái Địa với cô gái Tàu cốt để mua vui trả thù bọn chúng, nhè đâu nhầm vào người yêu của 
gia huynh ta! Giờ đây biết ăn nói làm sao khi nàng tỉnh dậy? Biết giải thích thế nào cho nàng hiểu? Vả 
chăng ta đang đội lớp tên quan Tàu chính cống trên xứ này, không một ai biết rõ nguồn gốc. Nếu nói cho 
Thúy Uyên biết, đàn bà con gái hời hợt vô tâm, nhở ta bị bại lộ thân thế, lão hoàng đế giết ta không nói 
làm gì, mà cả chị dâu cũng không toàn mạng, nhất là công cuộc phục quốc làm sao thực hiện?” 
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Chàng ôm đầu rên rỉ một hồi ngẩng mặt lên, cương quyết nhủ với mình: “Không! Ta không thể nào làm 
lỡ dỡ mưu định của ta đối với cuộc phục hưng của tổ quốc. Hiện tại đất nước hoàn toàn lệ thuộc ngoại 
bang, việc giải phóng vô cùng cam go và trọng đại. Ta không thể để lộ bí mật về ta, dù người ấy là Thúy 
Uyên, chị dâu của ta! Khi xưa ta đã đóng vai trò gia huynh ta trước mặt nàng. Giờ ta cũng phải đóng vài 
trò tên quan Tàu họ Đoàn trước mặt nàng. Chỉ có điều khó khăn: «Hiện tại trên pháp lý nàng là vợ ta, ta 
phải đối xử sao đây?» Chàng bỗng nhớ đến lời hò hẹn trăm năm với Thúy Uyên tám năm về trước nơi tư 
phòng của nàng… Lúc ấy chàng vì thương anh mà thề thốt trao đổi kỷ vật với nàng cho cuộc hứa hôn 
được suông sẻ. Bỗng dưng giờ đây thêm một lần nữa chàng tuyên thệ với trời đất kết tình phu thê với 
nàng. Phải chăng duyên nợ của cả hai trời đã định sẵn, mới xui khiến cho chàng hai lần kết ước? 
Duyên trời đã định như thế, làm sao cưỡng lại? Nhưng... “Nếu chàng còn mong có ngày gặp lại thân 
quyến, còn mong gặp lại gia huynh, thì không thể nào chung sống với Thúy Uyên! Cả hai không thể làm 
chồng vợ!”. 
Duyên nợ này chàng quyết cưỡng lại mệnh trời! Vả chăng, trái tim chàng đã dâng trọn cho Huỳnh Như, 
chàng không thể kết tình với ai khác, ngoài Huỳnh Như!  
 
Lòng đã quyết như thế, chàng bình tĩnh trở lại phòng ăn, ăn mâm cơm với canh chua và cá kho quéo 
của Thúy Uyên nấu. Cơm canh đã nguội lạnh từ lâu, song chàng ăn vẫn nghe ngon, vì chín năm rồi xa 
xứ, chưa được ăn lại những món ăn thuần túy của quê hương. Tô phở của Thúy Uyên sáng này làm 
chàng chấn động tâm thần, không hiểu do dâu một nàng Trung quốc biết nấu món ăn đặc biệt của An 
Nam? Chàng vào làm việc trong nội các, trọn ngày thắc mắc, không hiểu cô gái Tàu nấu tô phở sáng này 
có đúng thật là ái nữ của Dương Sĩ Kỳ, hay chỉ là một người giả mạo? Mà người giả mạo phải là cô gái 
An Nam mới rành vụ nấu phở. Chàng nhớ «Trương Phụ bắt về đúng 44 cô gái An Nam đưa hết vào cung 
làm nô tỳ cho lão hoàng đế. Làm gì còn một cô An Nam lạc lõng bên ngoài?» Sở dĩ chàng biết chắc chắn 
như vậy, vì chàng có đọc «báo cáo» của Trương Phụ từ An Nam chiến thắng trở về có đem theo 44 cô 
gái tuyển chọn trong hàng gái đẹp nhất nước An Nam để dâng cho Vua. Đương nhiên việc Trương Phụ 
chận bớt 2 cô đem dâng cho các quan có thế lực trong triều để «bợ đít», làm gì có báo cáo? Và cũng vì 
hắn xa nhà nhiều năm nên không hay hiện người được lão hoàng đế tin dùng và trọng vọng là Long Đồ 
Đại Học Sĩ Đoàn Hoài Nam. Nếu biết trước hắn đã dành sẵn cho chàng một cô!  
 
Hôm ấy Trường Giang hồi họp đọc bản danh sách tên các cô gái Trương Phụ mang về. Chàng không 
thấy tên vị hôn thê của mình là Huỳnh Như và vị hôn thê của gia huynh là Thúy Uyên tâm thần mới an 
định trở lại. Tuy nhiên trong lòng chàng vô cùng oán hận quân Tàu đã xâm lăng nước mình, lại còn bắt 
đàn bà con gái An Nam đem về xứ. Nên chàng tức giận thu nhận lũ con quan Tàu về nhà chàng, cho họ 
làm «tôi mọi» cho bỏ ghét! Ngày nay chàng ở vào địa vị và quyền uy mạnh nhất triều đình Trung Quốc 
cũng do sự may mắn tình cờ… Bảy năm về trước thái giám Trịnh Hòa đi sứ sang Mã Lai trên đường về 
ghé đảo Hãi Nam được Trường Giang cứu khỏi cái chết vì trúng thực. Hắn cảm ân cứu tử nên đưa 
chàng về Nam Kinh giới thiệu tài năng với Minh Thành Tổ. Lão hoàng đế nhận thấy chàng văn chương 
lỗi lạc nên thu nhận vào viện Hàn Lâm.Chẳng bao lâu cả triều đinh từ vua đến quan ai cũng khâm phục 
tài cao trí rộng của chàng và xem chàng như một học giả uyên thâm nhất nước thời bấy giờ. Nhà vua 
bèn thăng chức cho chàng làmThượng Thư Bộ Lại, nhân vị quan này về hưu. 
 
Rồi một hôm bà quí phi Vương Ngọc Thúy, là người được nhà vua sũng ái nhất, đau nặng. Các quan 
Thái y trong triều chữa hoài không khỏi. Minh đế mới sực nhớ tới Trường Giang biết nghề thầy thuốc, đã 
từng cứu Thái giám Trịnh Hòa khỏi chết, nên triệu chàng vào cung trị bệnh cho Vương Quí Phi. Sau khi 
uống vài thang thuốc do chàng biên toa, bệnh Vương Quí Phi thuyên giảm và ít lâu thì dứt. Chẳng dè khi 
dứt bệnh nọ, Vương Quí Phi xây qua bệnh «tương tư» ông thầy thuốc «đẹp trai chưa vợ». Để mua 
chuộc trái tim của chàng, bà bảo vua ra lệnh cho Công bộ Thị lang Kế Tường1 xây cho chàng một tòa 
dinh thự theo ý riêng của chàng, vừa tân kỳ lộng lẫy, vừa tiện nghi nhất thành Nam Kinh, để gọi là đền 
ơn chữa bệnh. (Lúc Trường Giang theo Trịnh Hòa về kinh phải ở chung với Trịnh Cư, là anh em chú bác 
với Trịnh Hòa hiện làm Lễ bộ Thị Lang tại triều. Mãi đến khi chàng giữ chức Thượng Thư bộ Lại mới có 
chỗ ở riêng do lão Thượng Thư Lưu Cương về hưu để lại. 
Tòa nhà này xây cất nhiều năm, đã cũ kỹ lắm, nên Vương Quí phi mới bảo vua tặng nhà mới. 
 
 

                                                 

1 Kế Tường hiệu Lỗ Ban (lấy tên người thợ mộc nổi tiếng thời Xuân Thu) là một kiến trúc sư đại tài. Tất cả cung điện 
trong nội cung và lăng tẩm đời Minh Thành Tổ và Tuyên Tôn ở Nam Kinh đều do ông xây cất. 
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Minh Thành Tổ năm ấy đã ngoài 60, mà bà quí phi chỉ mới 25, nên ông ta rất yêu chiều «ái khanh» của 
ông ta. Đương nhiên ông ta phải yêu chiều trọng đãi Trường Giang, vì ngoài tài văn học chàng còn là 
một thầy thuốc giỏi cứu «người đẹp» của ông thoát chết. Sau vụ này chàng còn được vua phong là Long 
Đồ Đại Học Sĩ, trông coi nội các phụ với Dương Sĩ Kỳ, kiêm nhiệm Hàn Lâm viện. Vì từ đời Minh Thái Tổ 
đã bãi chức Thừa tướng, nên Minh Thành Tổ không lập lại quan bậc này, nhưng quyền hành của Dương 
Sĩ Kỳ và Trường Giang gần như quyền của Tả, Hữu thừa tướng vậy! 
 
Triều đình chia rất nhiều phe. Thế lực khá mạnh là các hoạn quan (quan thái giám). Trường Giang vốn 
do thái giám Trịnh Hòa tiến cử, nên phe này2

 cũng muốn níu kéo chàng. Hai, ba phe khác cũng muốn níu 
kéo chàng, nên xúm nhau dâng con. Mới đầu chàng từ chối, vì vốn dĩ không thuộc phường háo sắc đa 
dâm, chàng đã có người yêu là Huỳnh Như nên không muốn dan díu với cô gái nào khác. Nào ngờ 
Trương Phụ từ An Nam trở về, chàng biết được nhà Hậu Trần bị tiêu diệt, nước Nam hoàn toàn bị người 
Tàu đô hộ, chàng đau đớn khốn khổ. Thêm vào đó, khi biết vụ đàn bà con gái An Nam bị Trương Phụ 
bắt về đem dâng nạp lão hoàng đế, chàng tức giận mới đổi ý thu nhận đám con quan Tàu, bắt hầu hạ 
cơm nước và giam lõng trong nhà không khác gì cung cấm. Các cô gái vì mơ ước được chàng cho làm 
vợ, nên râm rấp vâng theo lệnh chàng, không than van hay chống đối chi hết! 
 
Bữa trước Dương Sĩ Kỳ cậy Hình Bộ Thượng Thư Trịnh Ngô Công dọ tình ý chàng, lại cũng vụ muốn 
dâng con gái! Dĩ nhiên Dương Sĩ Kỳ quyền hành đứng đầu nội các, lẽ đâu đưa con cho chàng làm thê 
thiếp? Vì vậy, nếu chàng chấp thuận thì phải cử hành lễ cưới hẳn hòi. Thật ra mới đầu chàng cũng từ 
chối, sau nghĩ lại: «Lão muốn ta cưới con gái lão thì ta cưới, còn việc ta yêu thương cho làm vợ hay 
không là quyền của ta! Bọn chúng làm khổ dân ta, vậy ta cũng nên làm khổ con gái chúng, mới thỏa 
dạ!». Vì nghĩ như thế nên chàng mới chịu cưới ái nữ Dương Sĩ Kỳ! Vả chăng, chàng nghĩ lão cũng ở vào 
thế mạnh trong triều, quyền hành sau lưng lão hoàng đế, chàng nắm giữ con gái lão, cũng như nắm giữ 
linh hồn lão vậy! 
 
Từ hôm rước Dương tiểu thư về nhà, chàng không buồn xem mặt. Hôm lễ cưới nàng che mạng, nên 
chàng đâu có thấy dung mạo ra sao? Để rồi hôm nay chàng đối diện với chị dâu trong hoàn cảnh hết sức 
ngỡ ngàng! Chàng tự hỏi: «Vì sao Thúy Uyên lọt vào tay họ Dương? Phải chăng Trương Phụ dâng 
cho?» Việc này chàng phải dọ hỏi Thúy Uyên cho rõ ngọn ngành. Dù sao hiện tại thì... 

- Thưa tiên sinh. Dương tiểu thư khóc lóc thảm thiết và nói những lời không ai hiểu nổi. Bà quản 
gia nói tiểu thư bị sốt nặng. Tiên sinh định thế nào? 

Chu Thập vẫn quen gọi Trường Giang là tiên sinh như hồi ở Nam Liêm. Nghe Chu Thâp nói Thúy Uyên 
bị sốt, chàng vội vã đứng lên đi theo Chu Thập xuống nhà dưới. Chàng vừa trờ tới cửa phòng nàng đã 
nghe tiếng Thúy Uyên vừa khóc vừa nói bằng tiếng An Nam: 

- Trời ơi, hắn là ai? Tên Tàu ấy là ai? Tại sao hắn có bộ mặt và hình hài của chàng? 
Tiếng của bà quản gia: 
— Dương cô nương! Tỉnh dậy Dương cô nương! Cô nói lời mê sảng, tôi không hiểu gì. Cô muốn tôi trình 
với chủ nhân tôi thế nào? 
Trường Giang nghe qua, tim đau nhói. Chàng nghĩ, Thúy Uyên bị chấn động tâm thần vì cuộc chạm mặt 
với chàng khi nãy, chớ không phải cảm sốt chi. Vì nàng nói tiếng An Nam bọn này không hiểu nên tưởng 
nàng mê sảng nói bậy. Chàng bước vào phòng, ra dấu bảo bà quản gia đi ra ngoài. Thúy Uyên vẫn nằm 
úp mặt xuống gối khóc thút thít… Trường Giang cố giữ giọng nói tự nhiên bằng tiếng Trung Hoa: 

- Dương tiểu thư! Tôi xin lỗi khi nãy có xúc phạm đến tiểu thư. Tôi hứa từ nay tôi sẽ không để... 
tiểu thư buồn lòng nữa. Tiểu thư là con quan đại thần đứng đầu triều đình thì... trong nhà này tiểu 
thư phải được đối đãi đặc biệt. Tôi... tôi sẽ cắt đặt gia nhân hầu hạ tiểu thư... 

Đang khóc chợt nghe tiếng Trường Giang, Thúy Uyên càng khóc tức tưởi hơn. «Trời ơi, giọng nói này, 
hình hài đó... mà lại là một tên quan Tàu, bảo nàng không khốn khổ sao được?» Nàng nghe hắn nói lời 
dịu ngọt tử tế với mình nên ngồi dậy, bắt gặp đôi mắt hắn nhìn nàng đầy vẻ xót xa, gợi đến hình ảnh 
người yêu năm xưa thăm nàng bên giường bệnh... Nàng càng đau khổ, ôm mặt khóc như mưa. 
Trường Giang thấy Thúy Uyên cứ mãi khóc, không biết dỗ dành ra sao? Chàng thừa biết nàng khóc vì 
mối tình với gia huynh, nhưng ở vào hoàn cảnh này chàng không thể nói gì khác hơn là giả vờ an ủi: 

- Tiểu thư đừng khóc nữa! Tôi sẽ không để tiểu thư cực nhọc vì tôi đâu! Chẳng qua bấy lâu nay 
các nàng ấy nấu hoài các món cao lương, tôi ăn mãi cũng ngán. Nay thấy tiểu thư biến chế mấy 

                                                 

2 Ca'c hoạn quan vì có công giúp Thành Tổ giựt ngôi của cháu là Huệ Đế, nên vua cho nhiều quyền hành, thế lực rất 
mạnh. 
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món ăn lạ mà tôi chưa hề ăn, thấy ngon quá mới gọi tiểu thư lên để khen, chớ chẳng phải cố ý 
làm buồn lòng tiểu thư đâu! Bắt đầu từ ngày mai tiểu thư không phải làm gì nữa. 

Thúy Uyên nghĩ «Tên Tàu này» không thể nào hiểu nỗi uẩn khúc của mình, nên khóc một lúc rồi quẹt 
nước mắt, nói: 

- Cám ơn ... đã nói lời tử tế! 
Nàng không biết gọi «hắn» bằng gì? Mà cũng không rõ lòng mình đối với hắn hiện giờ ra sao? Thù hận 
oán ghét hay cảm tình? 
 
Trường Giang thấy nàng đã nguôi ngoai, không tiện đứng đó lâu, bước ra ngoài sau khi nhắn nhủ lần 
nữa:  

- Xin tiểu thư bỏ qua điều phiền muộn. Kể từ giờ phút này không ai có quyền xúc phạm đến tiểu 
thư, ngay cả tôi cũng phải hết lòng kính trọng. 

Chàng nói rất thành thật và xem nàng như chị dâu của mình. 
 
Câu nói của chàng làm Thúy Uyên rơi rơi nước mắt mà không hiểu vì sao? 
 
 
 *** 
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Chương Mười Lăm 
 

NHỮNG KẺ TƯƠNG TƯ 
 
 
Sau buổi Dương Kiều Nga tức Thúy Uyên nấu cơm bị chủ nhân gọi lên trình diện, rồi nàng ngất xỉu, tên 
gia đồng bồng về phòng, bọn con quan Tàu không hiểu việc gì xảy ra giữa chủ nhân với Thúy Uyên. Họ 
chỉ biết rằng sau đó Thuý Uyên được đối đãi hết sức đặc biệt. Tư phòng nàng được gia nhân dời xuống 
tầng dưới cùng, cạnh bên khách sảnh (phòng ăn bên tả, phòng nàng bên hữu khách sảnh) Một phòng 
rộng rãi xinh đẹp nhất trong tòa nhà. Thúy Uyên được trao trả hai nữ tỳ Kim Anh và Kim Đào để hầu hạ 
riêng. Nàng được hoàn toàn tự do đi đứng trong nhà, quyền hành như một nữ chủ. Đương nhiên nàng 
không phải nấu cơm hay làm vườn như các cô gái khác. Có điều chủ nhân vẫn không xem nàng là một 
vị phu nhân. Nàng vẫn chưa được làm vợ! Đó cũng là lý do khiến các nàng Trung Quốc còn nuôi hy 
vọng… Nhất là sau ngày ấy, chủ nhân không lánh mặt mọi người nữa! Thấy mặt người ấy rồi 15 cô gái 
đang tuổi xuân thì như bị hốt hồn! Bây giờ thì không phải chỉ có Tố Tố, Lệ Chi và Mai Nương ngất ngây 
điên đảo, mà bao nhiêu mỹ nhân trong nhà đều mang một chứng bệnh «tương tư»! 
 
Còn Thúy Uyên thì sao? Chính thật nàng cũng không hiểu rõ lòng nàng! Bây giờ nàng đã biết chắc chắn 
hắn là tên Tàu chính cống, gốc người Vân Nam, họ Đoàn, thuộc hoàng tộc nước Đại Lý, chứ không phải 
là người yêu của nàng, mà nàng đã nhận lầm phút gặp gỡ đầu tiên. Như thế giữa nàng với hắn phải có 
một biên giới «cừu thù». Khổ một điều, hắn đối với nàng hết sức dịu dàng và mềm mỏng. Hắn chìu 
chuộng nàng đủ thứ. Nàng nhận thấy hắn rất kính trọng mình mà không hiểu vì sao? 
Một hôm bắt gặp nàng trong phòng vẽ của hắn, hắn đã không la rầy, còn vui vẻ nói:  

- Nếu Dương tiểu thư thích vẽ, tôi sẽ soạn các thứ cho tiểu thư. 
Hắn nói và sắp đặt ngay giá vẽ, khung lụa và các dụng cụ trao cho nàng, rồi lánh mặt để nàng tự do. 
Cũng có lần nàng muốn nghiên cứu các thi văn đời Đường nên lẻn vào phòng sách của hắn để tìm. 
Nhằm vào hôm ấy hắn bãi triều sớm, bất chợt gặp nàng đang lục lạo tìm kiếm làm văng mớ sách quý 
tung toé dưới nền nhà. Nàng thấy vẻ mặt hắn xót xa lắm, nhưng không dám giận, chỉ nói:  

- Tiểu thư cần sách gì, để tôi tìm cho tiểu thư. 
Bữa nọ nàng qua phòng âm nhạc sờ mó các khí cụ của hắn, hắn không phiền trách chi hết, còn vui vẻ 
nói:  

- Tiểu thư thích món nào, cứ tùy tiện mang về phòng. 
Thấy hắn chìu chuộng mình Thúy Uyên đâm lo, vì sợ lòng thù hận oán ghét của mình đối với hắn giảm 
đi, nên nàng cố ý làm những việc trái ngược để chọc tức hắn. Đại sảnh là nơi hắn tiếp đón khách thường 
xuyên, nên hắn rất chú ý lối chưng bày thật hoa mỹ và gia nhân hàng ngày phải lau chùi bụi bậm. Nàng 
trêu hắn bằng cách thay đổi lối trang hoàng theo ý nàng. Bàn ghế xây qua xây lại trái ngược hết! Mới 
đầu hắn không biết là nàng, nên gọi bọn tôi tớ la rầy. Chừng nghe nói, đó là do ý của Dương tiểu thư 
hắn nín êm và bảo bọn gia nhân:  

- Nếu nàng muốn thay đổi, các ngươi cứ làm theo ý nàng. 
Nàng bướng bỉnh chọc tức hắn, hắn vẫn nhẫn nhục chịu đựng không một chút giận hờn, mà trái lại càng 
ngày càng tỏ ra thân thiết! Thuý Uyên nói: «nàng cần một cổ xe để đi đây đi đó». Hắn sắm ngay cho 
nàng một cổ xe song mã thật đẹp, với người đánh xe thật giỏi, lúc nào cũng chực sẵn trong nhà để đưa 
nàng đi những nơi theo ý muốn. Không những thế, mỗi lần nàng rời dinh thự, gia đồng Chu Thập đều cỡi 
ngựa theo phía sau để hộ tống. Có thể nói, chưa có người vợ nào được chồng chìu chuộng như hắn đối 
với nàng. Mà cũng chưa có người chồng nào lễ độ với vợ và giữ gìn ý tứ một cách nghiêm chỉnh như 
hắn đối với nàng! Thuý Uyên không hiểu tại sao? 
 
Nhiều đêm nàng trằn trọc không ngủ để nghĩ về hắn, để nhớ đến hắn và tự hỏi: «Nàng nên thù hận hay 
mang ơn?» Vì từ khi về sống trong ngôi nhà này nàng không bị xem là kẻ nô lệ, xác thân không bị xúc 
phạm. Đối với gia nhân trong nhà, nàng không khác gì một nữ chủ. Nàng được hắn che chở và chăm 
sóc từng li từng tí trong lúc đau ốm, mà cái nghĩa ấy còn hơn nghĩa vợ chồng. Và cũng không hiểu tại 
sao những lúc sau này Thúy Uyên bỗng dành công việc nấu ăn. Nàng làm những món ăn đặc biệt của 
quê hương cống hiến cho hắn. Mỗi lần như vậy hắn vô cùng cảm kích, ăn rất nhiều, tuy không nói ra, mà 
cũng không đòi hỏi nàng phải làm. 
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Ngày qua ngày nàng ở toà nhà này đã được một năm. Mọi hoạt động trong nhà vẫn không có gì thay 
đổi. Mọi giao tiếp giữa chủ nhân với các cô gái, kể cả Thuý Uyên, vẫn giữ một khoảng cách. Hôm ấy 
Trường Giang sữa soạn hành trang để đi công cán xa. Chàng theo phái đoàn nhà Vua đi Bắc Kinh. Vì từ 
khi chiếm ngôi của Hụê Đế, lên làm vua, Thành Tổ đặt tại Bắc Kinh một tòa đại diện trung ương3

. 
Bắc Kinh trước kia vốn là thủ đô thời người Mông Cổ trị vì Trung Hoa (nhà Nguyên). Đời Minh thái tổ nhà 
Nguyên bị thua chạy khỏi Trung nguyên, nhưng con cháu vẫn kế tiếp xưng Đại Hãn. Minh Thành Tổ bao 
phen phải thân chinh để dẹp quân Mông Cổ ở Mạc Bắc, nhưng vẫn lo ngại sự xâm nhập của họ nên đặt 
ở đó một tòa đại diện, mà thỉnh thoảng phải đi kinh lý. Nay theo chiến lược của Trường Giang: «nên dời 
kinh đô về Bắc để phòng sự xâm lăng của người Mông Cổ». Trong triều các lão quan chống đối kịch liệt, 
vì cho rằng đó là thủ đô của người Mông. Những dấu tích của dân ngoại Mộng, Hán tộc không theo! 
Nhưng rốt cuộc rồi Minh Thành Tổ vẫn nghe theo đề nghị của Trường Giang. Chuyến đi năm nay ra Bắc 
Kinh là để xem tình hình lần chót, sang năm dời đô. 
 
Sở dĩ Trường Giang đưa ý kiến đổi đô ra Bắc, vì chàng nghĩ: Một khi triều đình Minh rời xa miền Nam, 
thì sự cai trị phương Nam sẽ hời hợt, lợi thế cho dân mình ngày kia quật khởi. Vả lại từ nhiều năm nay, 
mỗi lần tháp tùng Vua ra Bắc, chàng đều tìm cách móc nối với nhóm cựu trào nhà Nguyên, xúi họ nổi 
dậy chống triều đình. Một khi kinh đô dời về Bắc, chàng làm nội tuyến cho bọn người Mông Cổ và người 
Mãn4 dễ dàng hơn. Cố ý sao cho Minh Thành Tổ phải đương đầu với hai nhóm dân này, quân lực dồn về 
mặt đó, tiềm lực quân đội mỗi ngày một yếu. Lúc ấy chàng sẽ tìm cách về nước, móc nối với những nhà 
ái quốc trong nước, đánh đuổi quân thù khỏi biên cương. 
 
Vì là chuyến đi xa và đi lâu, mà từ khi có bọn con gái Tàu và Thuý Uyên ở đây, chuyến này là lần thứ 
nhất chàng phải xa nhà vài tháng. Nên trước khi ra đi chàng từ giã mọi người trong một buổi cơm chung 
và dặn riêng Chu Thập phải bảo vệ Dương tiểu thư kỹ lưỡng trong thời gian chàng vắng mặt. Các cô gái 
thấy chủ nhân sắp sửa ra đi, cô nào cũng khóc. Thúy Uyên không khóc! Nàng cố giữ lòng thật bình tĩnh, 
xem như việc đi ở của chủ nhân không dính líu đến nàng! Nhưng khi cỗ xe đưa hắn rời toà dinh thự rồi, 
nàng chạy về tư phòng, nhủi đầu lên giường khóc như mưa. Nàng khóc một lúc thật lâu, ướt đẫm cả gối, 
mà không hiểu vì sao mình khóc? 
 
Những ngày kế tiếp thật dài và thật buồn! Tòa nhà thuở nào vang rần tiếng nói cười của hơn 15 thiếu 
nữ, giờ tưởng chừng như nhà hoang vô chủ! Các cô không ai muốn làm điều gì nữa. Người nào cũng 
nằm dật dờ trên giường, không buồn hoạt động, không buồn ăn! Thúy Uyên cũng một tâm trạng như họ: 
Uể oải, u sầu, không thiết gì nữa! Thật là lạ lùng! Chủ nhân có ở nhà, gần như cả ngày họ không gặp 
mặt. Nhưng vì họ biết «chàng ở trong nhà». Hoặc giả: «một lúc chàng sẽ trở về», nên họ không nghe 
thiếu thốn. Có «chàng», tòa nhà y như có linh hồn, Chàng đi vắng, nhà không khác gì bãi tha ma, chỉ còn 
những xác chết… Hay nói đúng ra còn những người có xác không hồn! 
 
Sáng nào Thúy Uyên cũng lên phòng vẽ, nắn nót những bức họa còn bỏ dở, để phôi pha ngày giờ. 
Nhưng từ sáng đến chiều nàng cũng chẳng vẽ được nét nào gọi là «cho ra hồn». Có hôm nàng qua 
phòng âm nhạc ngồi thừ một chỗ, mà tưởng chừng như đêm đã về, tiếng đàn du dương êm dịu của ai 
kia đang rót nhẹ vào tai… Dù nàng muốn quên người ấy, song tâm trí lúc nào cũng nghĩ đến hắn, nhìn 
vật gì trong nhà cũng nhớ đến hắn… Nàng nghĩ và nhớ hắn quá nhiều và có cảm tưởng trong đời nàng 
không thể thiếu hắn! Nàng tự hỏi: «Chẳng lẽ nàng yêu hắn?» 
Dù cho hình hài ấy có giống người xưa chăng nữa, hắn vẫn là hắn, một Đoàn Hoài Nam, một tên Tàu. 
Chớ nào phải một Nguyễn Trường Sơn mà nàng thề nguyền ước hẹn đâu mà để lòng nhớ thương? 

                                                 

3 ThànhTổ trước được Thái Tổ phong làm vương đất Yên (Bắc Kinh), nên sau khi cướp ngôi ông đặt tại đó một toà đại 
diện Trung Ương gọi là Hình Bộ Thượng Thư. Còn triều đình vẫn ở Nam Kinh (Kim Lăng). Đến 1420 Thành Tổ mới 
chính thức dời đô về Bắc Kinh. 

4 Thời Tống gọi là người Kim (Mãn), là dân tộc sống ở miền Bắc nước Tàu. Vào thời Tống, người Kim chiếm gần nửa 
đất Trung nguyên. Sau Thành Cát Tư Hản (Mông Cổ) thu gồm Trung Hoa, nước Kim cũng bị diệt. Đến khi Minh thái tổ 
thống nhất sơn hà, dẹp Kim, chia làm nhiều vệ dưới sự cai trị của Minh đế. Nhưng dân tộc Kim vẫn quật khởi, sau 
này chiếm được nước Tàu, tức là nhà Thanh. 
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Một tháng trôi qua thật dài. Ngày ngày nàng mỏi mắt trông qua cửa sổ, mong chờ cỗ xe quen thuộc trở 
về. Đêm đêm nàng trằn trọc không ngủ, để lòng không dối lòng nữa… Để biết rằng nàng đã thật sự yêu 
hắn, dù hắn là một Đoàn Hoài Nam, một người không cùng chủng tộc, nhưng lại là một người chồng tốt. 
Hắn đối với nàng ân tình sâu rộng, mà không có người chồng thứ hai nào trên thế gian này đối đãi với 
vợ như thế. 
 
Sự ôn nhu hòa dịu và đức tánh cao thượng của hắn đã chinh phục được nàng, đã làm cho tình yêu nảy 
nở và nàng cũng nhận biết rằng tình này không gì lay chuyển nổi, vì nó xây dựng trên nền tảng nghĩa ân. 
Chẳng biết rồi đây mối cựu thù giữa hai dân tộc sẽ giải quyết ra sao? Tình yêu và tình nước phải chọn 
một. Nàng có thể nào «hạ thủ» hắn như dự tính, để «rửa hận cho quốc gia» được không? Càng nghĩ, 
Thúy Uyên càng khốn khổ! Nàng không thể yêu hắn, mà nàng cũng không thể giết hắn! Tình yêu và hận 
thù cứ ray rứt xâu xé tâm tư nàng ngày qua ngày… làm nàng bơ phờ mệt mỏi, tưởng chừng như sắp 
chết! 
 
Hai tháng trôi qua… Những chuỗi ngày mong đợi dài dằng dặc… Những con người tương tư gần như 
kiệt quệ vì thương nhớ… Bỗng nhiên ngoài ngõ có tiếng vó câu dồn dập… Đoàn ngựa xe từ Bắc kinh trở 
về mang trả lại linh hồn cho toà nhà! Khi Trường Giang bước xuống xe, cả bọn gia nhân và đám con gái 
ùa nhau ra đón bằng đôi mắt ướt lệ. Chàng mỉm cười chào mọi người, song câu hỏi trước tiên của 
chàng với Chu Thập là:  

- Dương tiểu thư mạnh không? Sao không thấy nàng?  
- Độ rày tiểu thư đau yếu luôn, ít khi ra khỏi phòng. 

Nghe Chu Thập nói Thuý Uyên không khỏe, Trường Giang hơi lo, đi thẳng đến tư phòng nàng thăm hỏi. 
Những ngày xa nhà, chàng nghĩ đến gia quyến nhiều và tưởng tượng ngày trở về quê hương tìm anh 
giao trả một chị dâu trọn vẹn, như viên ngọc trinh nguyên không tì vết. 
 
Chàng gõ cửa hai ba lần, cửa mới mở ra… Thúy Uyên cũng như những người khác, đón chàng bằng đôi 
mắt uớt! Thấy dung nhan nàng tiều tụy, chàng ân cần nói:  

- Nghe Chu Thập nói tiểu thư không khoẻ, tôi lấy làm lo. Để tôi biên toa sai chúng hốt vài thang 
thuốc bổ cho tiểu thư uống nhé? 

Sự thật nàng có đau yếu gì đâu ngoài nỗi tương tư? Khi nãy nàng là kẻ đầu tiên thấy cỗ xe trở về. Cũng 
là kẻ khóc đầu tiên vì mừng. Song nàng không như các cô gái khác, chạy ra ngoài đón chủ nhân. Nàng 
biết nàng yêu hắn. Đồng thời nàng cũng muốn oán thù. Cứ những dằng co giữa lý trí và tình cảm xâu xé 
hồn xác nàng, làm nàng khổ! Nàng muốn ghét «người ta» mà có được đâu? Vì người ta vừa về đến nhà 
sau một cuộc hành trình dài đã lo lắng cho nàng! Thúy Uyên cảm động lắm, nhưng cố giữ vẻ lạnh lùng 
cố hữu, nói:  

- Tôi có đau ỳếu gì đâu. Đừng quá lo cho tôi! 
Cho tới bây giờ nàng cũng không biết gọi hắn bằng gì? Hai tiếng «phu quân» ngọt ngào từ cửa miệng 
người vợ, nàng không dám phát ra. Y như nhiều đêm nàng ao ước được «hắn cho làm vợ thật sự», 
nhưng cũng sợ «bị làm vợ thật sự!». 
 
Trường Giang không thắc mắc cho tâm trạng của Thuý Uyên. Chàng nghĩ: «nàng là gái An Nam trên đất 
này, đối với ai nàng cũng oán thù, thì trước mắt nàng, chàng là một tên quan Tàu, nàng thâm thù oán 
ghét là phải!». Cũng vì lý do đó mà mỗi khi nàng bướng bỉnh làm những điều trái ngược để chọc tức 
chàng, Trường Giang không một chút bực mình. Trái lại còn cho nàng xử sự rất đúng, vì chàng với nàng 
có «mối cựu thù của hai dân tộc». 
 
Thăm hỏi qua loa vài câu, chàng trở về phòng tắm rửa nghỉ ngơi. Giờ ăn bọn gia nhân mang lên một con 
cá nướng có rau thơm, có nước mắm, có món canh chua… Té ra nàng lãnh đạm trước mặt hắn, nhưng 
khi không có hắn nàng yêu nhiều và chăm sóc bữa ăn không khác gì người vợ hiền, vì nàng đã biết 
những món ăn chàng thích! Trường Giang được ăn một bữa cơm quê hương sau hơn hai tháng xa nhà 
rất lấy làm cảm khái. Chuyến đi vừa qua chàng thu được nhiều kết quả. Chàng đã móc nối thêm được 
một số người Mãn và Mông Cổ quan trọng. Trong tương lai hai dân tộc này sẽ gây nhiều rối reng phiền 
toái trên giải đất Trung nguyên. Từ đây về sau chàng cần liên lạc mật thiết với binh bộ Thuợng thư Trần 
Hiệp để nắm vững tình hình quân sự từng giờ từng khắc, để cho hoạt động phá rối của chàng có kết 
quả. Sắp sẵn trong đầu chương trình phá hoại địch để cứu quốc, chàng khoan khoái qua phòng âm nhạc 
dạo lên phím đàn… 
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Tòa nhà hai tháng qua đắm chìm trong tịch mịch, bỗng vang dội âm thanh trầm bổng… Trong nhạc có 
hồn, vì đã làm cho những trái tim dật dờ bừng sống dậy! 
 
 
 *** 
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Chương Mười Sáu 

 
HẬN TÌNH KHÔN GIẢI 
 
 
Phủ Dương Sĩ Kỳ hôm ấy rất là nhộn nhịp, vì là ngày sinh nhật thứ 40 của Dương phu nhân. Các quan 
trong triều từ hàng nhất và nhị phẩm đều được mời. Đương nhiên các vị phu nhân cũng được mời. 
Trường Giang gần như là người chủ tiệc, vì chàng là con rể. Hơn nữa Dương Sĩ Kỳ muốn biểu dương 
thế lực mạnh của cha vợ và con rể với các phe nhóm khác cho nên bề ngoài là tổ chức lễ mừng sinh 
nhật của Dương phu nhân, mà thật sự là lễ phô trương con rể của Dương Sĩ Kỳ. Lần đầu tiên sau ngày 
cưới, Thúy Uyên xuất hiện bên cạnh Trường Giang. Lâu nay Trường Giang cố tránh việc sóng đôi với 
Thúy Uyên như cặp vợ chồng. Mỗi khi được Vua hay quan mời chàng thường đi một mình. Nay vì là 
Dương Sĩ Kỳ mời, mà Thúy Uyên là Dương tiểu thư, nên chàng không thể bỏ nàng lại nhà.   
 
Cổ xe ngựa đưa Thúy Uyên với Kim Anh, Kim Đào trở về Dương phủ, Trường Giang cỡi ngựa theo phía 
sau. Chàng giữ gìn ý tứ, không ngồi với Thuý Uyên trong xe. Nhưng khi bước vào Dương phủ, trước mặt 
mọi người, chàng phải đóng vai chồng vợ với nàng.  Lần đầu tiên Thúy Uyên nghe mọi người gọi mình là 
Đoàn phu nhân và cũng là lần đầu tiên nàng nghe được từ môi miệng người đàn ông nàng vừa yêu vừa 
thù giới thiệu với mọi người: «phu nhân tôi». Mỗi lần nghe như thế nàng đỏ mặt vì thẹn, mà trong lòng 
hạnh phúc vô ngần. 
 
Bấy giờ các quan văn võ lần lượt tề tựu chật cả sảnh đường. Dương Sĩ Kỳ mời mọi người vào bàn tiệc, 
chợt thấy thiếu Binh Bộ thượng thư Trần Hiệp, nên cười nói: 

- Nghe nói Trần thượng thư từ khi cưới được nàng thiếp xinh đẹp thì ít khi chịu ra khỏi nhà. Nay 
phu nhân tôi mời, buộc phải đem nàng thiếp theo. Chẳng biết ông ta có dám đem nàng ấy tới đây 
không? Hay là ông ta ích kỷ, muốn giấu giai nhân để riêng cho mình ngắm thôi? 

Hình bộ thượng thư Trình Ngô Công cười bảo: 
- Chẳng qua từ khi Trần phu nhân qua đời, ông ta chăn đơn gối chiếc nhiều năm, nên bây giờ phải 

keo sơn gắn bó với người mới để đền bù những ngày thiếu thốn. 
Công bộ thượng thư Chu Văn Tài đồng tình: 

- Đúng đấy! Quan Hình Bộ nói thật đúng! Chỉ sợ ông ta không đến, hoặc có đến cũng không dám 
đem người đẹp theo để chúng ta chiêm ngưỡng đâu!  

Lại Bộ thượng thư Vũ Lan Hầu xen vào: 
- Người hùng gặp giai nhân thì không khác gì cá gặp nước, mặc sức mà vẫy vùng trong biển ái. 

Mọi người hoan nghênh câu nói của quan Lại Bộ, ai nấy cười nghiêng ngửa. Hộ Bộ thượng thư Trần 
Hoàng, vốn là anh em chú bác với Trần Hiệp, lắc đầu cãi lại: 

- Ông Lại Bộ nói sai rồi! Phải nói là anh hùng gặp giai nhân thì không khác gì cá vào rọ! 
Cũng vì Trần Hoàng thường tới lui nhà Trần Hiệp, nên không lạ gì việc Trần Hiệp bị người đẹp «xỏ mũi». 
 
Quanh cái bàn tiệc mấy chục người ngồi, ai cũng xen vào một câu. Các mệnh phụ phu nhân ngồi bàn 
bên cạnh khúc khích cười theo câu chuyện của các đấng lang quân. Chỉ riêng có Long Đồ Đại học Sĩ 
Đoàn Hoài Nam ngồi im ru không bàn vô, cũng không cười, mắt nhìn bâng quơ trên trần nhà… chẳng 
biết nghĩ ngợi gì? Phải nói các bà hiện diện trong phòng tiệc đều vào tuổi sồn sồn hoặc lão, thế mà lòng 
họ không khỏi xao động về vẻ trang nghiêm của con người tuấn nhã tuổi trẻ tài cao đó. Họ xầm xì to nhỏ 
về «chàng», khiến Thúy Uyên cũng cảm thấy khó chịu và nổi cơn ghen. Nàng liếc mắt nhìn hắn… Thầm 
nhủ: «Thiên hạ bàn tán về người đẹp nào đó… Cho đến đỗi ta cũng phải lưu ý, mà hắn vẫn chẳng động 
tâm! Mười mấy mỹ nhân trong nhà hắn, chẳng làm cho hắn động tâm! Đàn bà không làm cho hắn động 
tâm! In hình như trên thế gian này không có gì khiến hắn động tâm, ngay cả màn danh lợi! Cho nên nghe 
nói mỗi khi lão Hoàng đế muốn thăng chức cho hắn phải ép buộc dữ lắm, hắn mới chịu nhận. Thật là một 
con người lạ lùng khó hiểu!” 
 
Đang lúc mọi người xôn xao cười nói, bỗng có tên hoằng nô từ ngoài tất tả chạy vào thưa với chủ: 
 - Bẩm Đại quan! Cổ xe của quan Binh Bộ đã vào đến ngõ. 
Dương Sĩ Kỳ cười khà khà, nói với mọi người: 
 



Huynh Dung 

 - 11 -  

 
- Dù muốn giấu người đẹp, nhưng ông Binh Bộ còn nể vì tôi nên phải tới đây, tuy tới trễ cũng đáng 

được chúng ta hoan nghênh!  
Tiếng cười của mấy chục quan khách vang rền khắp sảnh đường. Trường Giang và Thúy Uyên nghe nói 
Binh Bộ Trần Hiệp tới, nên đứng lên đi ra ngõ đón khách thay cho vợ chồng Dương Sĩ Kỳ. Chàng và 
Thúy Uyên vừa ra khỏi cửa khách sảnh, Trần Hiệp và phu nhân hắn đã tới trước ngưỡng cửa rồi. Cả hai 
nghiêng mình chào và giới thiệu hai vị phu nhân. Bỗng nhiên ái thiếp của Trần Hiệp ngất xỉu dưới sân 
gạch, còn Trường Giang mặt tái ngắt, đứng chết sững! Trong khi đó Thúy Uyên vụt nhào tới ôm ái thiếp 
của Trần Hiệp khóc gọi bằng tiếng An Nam: 

- Chị Huỳnh Như! Chị làm sao vậy?  
Trần Hiệp thấy Ái thiếp tự nhiên ngất xỉu, lýnh quýnh ôm nàng chạy vào nhà. Thuý Uyên cũng chạy theo. 
Trường Giang đứng trân trân tại chỗ như bị trời trồng! Trong nhà, các quan nhốn nháo cả lên. Dương 
phu nhân vội vã chạy tới hướng dẫn Trần Hiệp đưa vào phòng riêng để có chỗ cứu tỉnh nàng ái thiếp. 
Bây giờ các bà đều bỏ bàn tiệc, chạy vào phòng trong bu quanh chiếc giường người đẹp đang nằm bất 
tỉnh. Dương phu nhân chợt nhớ hiền tế mình là ông thầy thuốc, nên hối bảo Thuý Uyên: 

- Con mau ra mời phu quân con vào đây cứu tỉnh nàng. 
Thúy Uyên chạy ra ngõ… thấy Đoàn lang vẫn còn đứng nguyên chỗ cũ. Nàng kêu gọi mấy tiếng mà 
chàng vẫn không nghe. Nàng chạy tới gần nói: 
 - Đoàn lang! Sao chàng lại đứng mãi ở đây? Chàng hãy vào nhà cứu tỉnh người bạn của thiếp. 
Lần đầu tiên nàng gọi hắn là Đoàn lang và xưng thiếp, nên hổ thẹn cúi mặt nói, không dám nhìn lên. 
Nhưng Trường Giang giống như bức tượng đá, đứng trơ trơ không nhúc nhích. Thúy Uyên ngước mắt 
lên… thấy gương mặt chàng tái xanh, không còn chút huyết sắc. Nàng sợ hãi nắm tay chàng nghẹn 
ngào gọi:  

- Đoàn Lang! Chàng sao vậy? Đoàn Lang! 
Nàng gọi hai ba lần Trường Giang mới nhìn nàng bằng ánh mắt đờ đẫn… Kể từ biết mặt «chồng», nay là 
lần đầu tiên nàng thấy «hắn» kinh tâm động phách, mà không hiểu vì sao? Nàng tự hỏi: «Hắn bàng 
hoàng vì sắc đẹp của Huỳnh Như chăng?» Vô lý! Hắn là người không động tâm trước đàn bà. Dù cho 
Huỳnh Như đẹp đến mức siêu phàm cũng không làm cho hắn rúng động đến thế! 
 
Trường Giang bỗng vùng khỏi bàn tay của Thúy Uyên, chạy bắn ra sân, sau khi nói: 

- Tôi cần về nhà gấp. Nhờ tiểu thư tạ lỗi với mọi người dùm. 
Chàng chạy như người điên đến chỗ buộc ngựa, rồi phóng lên yên sải như bay. Thúy Uyên ngỡ ngàng 
trông theo cho đến khi không thấy bóng chàng và ngựa mới trở vào nhà. Lúc bấy giờ Huỳnh Như đã tỉnh. 
Các bà và Dương phu nhân đã trở ra khách sảnh, chỉ còn lại Trần Hiệp quỳ bên cạnh giường ve vuốt 
bàn tay của ái thiếp lão. Thúy Uyên nhìn thấy hai người họ định trở ra, song Huỳnh Như vừa trông thấy 
nàng đã lên tiếng: 

- Phu quân ra ngoài phòng tiệc với mọi người đi. Tôi muốn hỏi thăm Đoàn phu nhân chút việc 
riêng. 

Trần Hiệp tuy không muốn rời người ngọc trong lúc này, nhưng không dám làm trái ý nàng, nên thất thểu 
bước đi. Thúy Uyên vụt nhào tới ôm Huỳnh Như khóc nức nở. Hơn một năm rồi họ không gặp. Phút 
tương phùng của hai kẻ bơ vơ trên đất khách cảm động biết chừng nào? Thúy Uyên khóc thật nhiều, 
nhưng Huỳnh Như không khóc. Nàng bị chấn động tâm thần khi gặp lại người xưa trong hoàn cảnh éo 
le, nên hồn xác đã chết lịm, không còn xúc cảm để khóc chung với Thuý Uyên. Nàng nhìn bạn, thấy 
dung nhan xơ xác thì lấy làm lạ. Tự hỏi: «Thuý Uyên đã sum hợp với người yêu, đáng lý phải sung 
sướng hạnh phúc, cớ sao thân xác võ vàng?” 
 
Mấy tháng qua ray rứt giữa tình yêu và hận thù đã làm cho Thúy Uyên gầy sút nhiều. Giờ gặp lại người 
bạn gái có thể trút cạn nỗi lòng, Thúy Uyên như người chết đuối gặp bè trôi tới. Nàng ôm bạn sụt sùi: 

- Em khổ lắm chị ơi! 
Huỳnh Như châu mày kinh ngạc: 

- Em tưởng trong bọn mình, chị là người may mắn hạnh phúc đó chứ? 
Thúy Uyên không hiểu câu nói của Huỳnh Như, tức tửi bày tỏ chân tình: 

- Từ ngày chúng mình chia tay ở Lưu Gia Cảng, lúc nào em cũng nhớ lời dặn dò của chị: «trả hận 
vong quốc». Trương Phụ đưa em vào nhà này. Dương Sĩ Kỳ và Dương phu nhân nhận em làm 
nghĩa nữ. Tám tháng sau em bị gả chồng. Chính là « hắn » khi nãy chị gặp ngoài ngõ. 

Huỳnh Như mở mắt tròn xoe ngơ ngác nhìn Thúy Uyên. Nàng không hiểu tại sao Thuý Uyên gọi người 
yêu là «hắn»? Thúy Uyên tiếp tục kể: 
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- Hắn là người chồng kỳ quái nhất! Chưa cưới vợ đã có sẵn 15 thê thiếp, mà hắn chỉ cố ý làm khổ 
người ta, chớ chẳng cho ai nhìn mặt. Một tháng sau ngày cưới em mới giáp mặt hắn. Gặp hắn 
em ngất đi, vì phút hội ngộ quá bất chợt với người yêu năm xưa. Em không hiểu do đâu chàng 
lạc vào đất địch thay đổi họ tên, nghiểm nhiên làm quan to ở triều đình địch? Nào ngờ hắn chính 
thật là tên quan Tàu họ Đoàn tên Hoài Nam, gốc người Vân Nam, in hình như thuộc hoàng tộc 
nước Đại Lý xưa kia. Hắn được lão hoàng đế tin dùng cũng do ở nguồn gốc quí phái ấy. Mấy lần 
em giả vờ nói tiếng An Nam với hắn, hắn lơ láo không hiểu gì. Chỉ vì hình hài và giọng nói của 
hắn không khác gì chàng, đã làm tim em lẫn lộn, không biết hắn là người yêu hay kẻ thù? Sự ray 
rức giữa tình yêu và hận thù giữa hai dân tộc đã làm em khổ. Vì yêu hắn cũng không được, giết 
hắn cũng không nỡ! 

Huỳnh Như nghe bạn kể lể tâm sự, mắt đăm chiêu nghĩ ngợi… Té ra nàng cũng nhận lầm hắn! Nàng tự 
hỏi: «Thế gian sao lại có người giống người đến như thế? Phải rồi! Chàng đã chết trong lòng biển cả, làm 
sao có thể nghiểm nhiên làm quan trên đất này?»  Bỗng dưng nàng nghe trong lòng nhẹ nhàng thơ thới, 
nỗi khốn khổ như không còn nữa! Thật là lạ lùng! Nàng yêu Trường Giang, nhưng vẫn thích chàng chết 
hơn là sống mà làm chồng người khác. Đàn bà máu ghen có sẵn từ lúc lọt lòng mẹ! Khi nãy thấy chàng 
sóng vai với Thúy Uyên, nàng ngất đi vì uất hận con người phản bội. Việc cây trâm của nàng, chàng lấy 
trao cho Thúy Uyên đã làm cho Huỳnh Như đau nhói ở tim mỗi khi nhớ tới. Nàng nghĩ, Thúy Uyên không 
hay biết việc chàng thề non hẹn biển với nàng, nên không oán trách Thúy Uyên. Cũng vì vậy nàng không 
nói với bạn rõ vụ cây trâm. 
Thấy bạn cứ mãi sụt sùi, Huỳnh Như xót xa hỏi: 

- Hắn đối xử với chị thế nào? 
- Một người chồng thật tốt. Hắn chiều chuộng chăm sóc em từng li từng tí. Nhưng… nhưng em với 

hắn vẫn chưa làm chồng vợ. 
- Chắc hắn có nhiều thê thiếp nên mới lãnh đạm với chị chớ gì? 

Thúy Uyên đang khóc bỗng bật cười: 
- Nói đến bọn thê thiếp của hắn thật tức cười mà cũng thật đáng thương. Mười lăm nàng Trung 

quốc mê hắn như điếu đổ, mà hắn chẳng thèm ngó nửa mắt, đừng nói chi đến việc chung chăn 
gối. 

Chúng đẹp không? 
- Đẹp! Mỗi người mỗi vẻ, đều là con nhà khuê các giàu có nhất thành Nam Kinh. Vậy mà hắn đày 

đọa người ta, bắt nấu cơm, làm vườn, lau chùi nhà cửa… không khác gì tôi tớ vậy! 
Huỳnh Như nghe câu chuyện lý thú, tươi cười hỏi: 

- Rồi các nàng Trung Quốc vẫn chịu làm tôi mọi cho hắn à? 
Thúy Uyên như quên nỗi sầu, hí hửng kể: 

- Chị không tưởng tượng được đâu! Các nàng ấy… nếu hắn bảo chết, chúng cũng chịu chết ! 
Huống hồ là làm tôi mọi… 

 Huỳnh Như cười dòn, ngắt ngang câu nói của Thúy Uyên: 
- Chỉ vì hắn quá đẹp trai, lại thêm quyền cao chức trọng… 

Nàng bỗng ngưng câu nói, rỉ nhỏ vào tai Thúy Uyên: 
- Hắn không thích đàn bà, có khi bị bệnh đấy! 
- Bệnh gì? Hắn mạnh khỏe, sinh lực dồi dào. Tuy là quan văn mà đâu có gầy còm ốm yếu như bọn 

đồ nho? Ngày nào hắn cũng bơi lội, chạy nhảy, cỡi ngựa…  
 Huỳnh Như chúm chím cười: 

- Chị đọc sách nhiều, không nghe nói chứng bệnh đàn ông không thích đàn bà là bệnh gì sao? 
- Em đọc nhiều sách, nhưng làm gì có sách nói đến chứng bệnh kỳ cục ấy? 

Huỳnh Như thấy bạn ngây thơ, nên nghiêm giọng: 
- Em nghĩ, hắn bị bệnh không thể gần đàn bà, nên mới lạnh lùng với chị và bọn thê thiếp. 

Thúy Uyên trầm ngâm một lúc nói: 
- Nếu vậy cũng là cái may cho em có thể giữ được tấm tình chung với người xưa. Vả chăng, trước 

khi gặp chị trên hải thuyền của Trương Phụ, em đã dự tính nếu kẻ nào có ý xúc phạm đến em, 
em sẽ tự tử để giữ vẹn trinh tiết. Nhưng sau khi nghe lời khuyên của chị «dùng nhan sắc để làm 
gươm đao giết thù, mà trả hận cho quốc gia». Từ đó em không còn ý định chết. Nay thân em đã 
lọt vào tay hắn, nếu hắn vì mang bệnh mà không đụng chạm đến em, ấy cũng là cái may cho em.  

Nàng bỗng nhớ hôm lễ cưới, lúc bái thiên bái địa, nàng lâm râm khấn: «xin Trời Đất đừng chứng dám 
cho cuộc nhân giữa nàng với hắn». Cho tới nay hắn không bắt nàng làm vợ, có lẽ do Trời xui khiến như 
thế. Huỳnh Như chợt thở dài: 

- Em không được cái may mắn của chị. Lão ấy không khác gì thú vật! Làm vợ một người chồng 
không yêu đâu khác gì cô gái bán thân? 
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Nàng nói xong câu ấy, đôi mắt long lanh ngấn lệ, song trên môi gượng nụ cười, tiếp: 
- Thân em, em không nghĩ thuộc về em nữa, vì kể từ ngày rời xứ em đã hiến cho cuộc phục thù 

cho quốc gia. Mỗi lần gần gủi lão, tâm hồn và thể xác em đau đớn, lòng uất hận em dâng cao, em 
không quên thù nhà và hận nước. 

Thúy Uyên trở lại dàu dàu: 
- Hai chúng ta cùng khổ, nhưng là hai nỗi khổ khác nhau. Chị khổ vì thân xác bị giặc dày vò. Em 

khổ vì tình yêu và thù hận dày vò. 
Huỳnh Như trách nhẹ bạn: 

- Nếu chị còn nghĩ đến người xưa, sao lại yêu hắn chứ? 
Không hiểu sao nàng nói thế? Nàng không muốn Thúy Uyên yêu người yêu của nàng, song nghe Thúy 
Uyên thay lòng đổi dạ với người yêu của nàng, nàng oán trách! Thúy Uyên nào hiểu rõ nỗi uẩn khúc 
trong lòng của Huỳnh Như! Nàng nói như nói cho mình: 

- Em cũng muốn thù ghét hắn chứ! Em vẫn luôn nhớ đến người xưa. Nhưng… hắn tốt quá! Hắn 
không gây cho em nỗi oán thù như lão già…ấy đối với chị. 

Nói đến đó Thúy Uyên bỗng bật cười khi gọi Trần Hiệp là lão già. Sự thật Trần Hiệp chỉ vào khoảng 40, 
còn Trường Giang năm ấy đã trên 30 tuổi rồi. Cả Huỳnh Như và Thúy Uyên gọi trần Hiệp bằng «lão già» 
chỉ vì cái bụng phệ của ông ta. 
 
Cả hai vụt lặng im, cùng nghĩ về hắn… Thúy Uyên muốn nói bạn biết về thái độ «kinh tâm động phách» 
của hắn khi chạm mặt Huỳnh Như bên ngoài. Nàng muốn nói đùa với bạn rằng: «Trái tim sắt đá của hắn 
trước đàn bà dường như đã mềm nhũn thành bột khi gặp chị đấy!». Nhưng không hiểu sao nàng không 
có hứng thú nói đùa? Trong lòng mênh mang một nỗi buồn khổ… Huỳnh Như mường tượng đến hình 
hài con người nàng gặp khi nãy… lòng run lên những cảm xúc dạt dào, tưởng chừng như đêm nào cùng 
người tình ngồi bên khung cửa sổ nơi quán trọ thề nguyền. 
Một lúc thật lâu, Thúy Uyên chợt ngước mặt lên nhìn bạn, sẽ hỏi: 

- Chị khuyên em phải có thái độ nào với hắn? 
 Huỳnh Như không trả lời ngay, lặng im suy nghĩ một lúc mới đáp: 

- Chúng ta chưa biết các chị em khác hiện trong hoàn cảnh nào, nên chị và em chưa thể «hạ thủ» 
hai tên này một cách lẻ tẻ. Chúng ta hãy ẩn nhẫn chờ thêm một thời gian xem sao?  

Thúy Uyên bỗng thở ra nhè nhẹ. Nàng chỉ sợ khi nghe bạn bảo: «Trở về nhà thủ tiêu hắn ngay»! 
 
Dương phu nhân từ ngoài chạy vào thấy chỉ có Thúy Uyên ngồi đó, nên ngạc nhiên hỏi: 

- Phu quân con đâu? Ta tưởng phu quân con và con ở trong này để chăm sóc cho Trần phu nhân.  
Huỳnh Như thấy Dương phu nhân vào, liền bước xuống giường làm lễ chào hỏi. Thúy Uyên cũng đứng 
lên nói: 

- Khi nãy chàng gấp trở về nhà, hình như có việc khẩn cấp phải làm. Chàng có nhờ con cáo lỗi với 
mọi người. Xin nghĩa mẫu nói lại dùm. 

Dương phu nhân thấy sắc thái Huỳnh Như bình thường, biết nàng đã khoẻ lại, nên kéo nàng với Thuý 
Uyên đi ra, nói: 

- Nàng nên ra ngoài bàn tiệc cho vui. Ai cũng náo nức muốn xem rõ dung nhan nàng.  
Huỳnh Như vâng lời uể oải bước đi. Dương phu nhân vụt nói: 

- Té ra nàng là bạn của nghĩa nữ ta? Nàng là gái An Nam, hèn chi dung nhan mới mỹ lệ như thế ! 
Ta cứ tưởng trên trời đất này không có người đẹp thứ hai nào ngoài nghĩa nữ ta. Giờ đây gặp 
nàng ta mới biết mình lầm! 

Huỳnh Như mỉm cười đưa mắt nhìn bạn, không nói tiếng nào. Ngoài khách sảnh tiếng cười nói, tiếng 
khua động chén bát ồn ào như giữa chợ. Bỗng dưng gian phòng im phăng phắc khi Huỳnh Như bước 
vào. Bọn đàn ông ngẩn ngơ không nói làm gì, các bà mệnh phụ đều dương mắt nhìn nàng không chớp! 
Trần Hiệp là quan Binh Bộ võ lược hơn người, tiếng nói rổn rảng như chuông đồng, ăn uống hùng hục 
như hổ đói. Thế mà vừa thấy ái thiếp hắn bước ra, hắn bỗng thu mình ngồi xếp ve như chuột thấy mèo, 
không dám ăn, không dám cười.  
 
Hai bàn tiệc cho các quan và các vị phu nhân. Huỳnh Như thỏ thẻ chào mọi người, rồi ngồi xuống bên 
cạnh Thúy Uyên. Dương phu nhân bỗng lớn tiếng nói: 

- Hiền tế của chúng tôi có việc khẩn cấp phải trở về gia tư, gửi lời cáo lỗi với mọi người. 
Quan Hình Bộ là người mai nhân bữa nọ, cười nói: 

- Trên đời này chẳng có điều chi làm quan Đại Học Sĩ động tâm, ngoài công vụ! Hoàng thượng 
trọng vọng ông ta là phải! 



Huynh Dung 

 - 14 -  

Thúy Uyên nghe nói cũng lấy làm ngẫm nghĩ… Chính nàng cũng cho rằng trên cõi đời này không có gì 
làm cho «hắn» động tâm, ngoại trừ lúc nãy gặp Huỳnh Như ngoài ngõ. Phải chăng vì «hắn» thình lình 
nhớ đến công vụ khẩn cấp, hay vì sự chạm mặt với người con gái quá đẹp như Huỳnh Như? 
 
 *******  
 
Vừa bước xuống xe đi vào nhà Thúy Uyên bỗng thấy đám con gái Tàu đứng khóc thút thít nơi dãy hành 
lang. Nghe tiếng nàng, bà quản gia từ nhà bếp chạy tới lấp bấp nói không ra câu: 

- Tiểu thư! Chúng tôi trông đợi tiểu thư… Chủ nhân tôi… Trời ơi, làm sao bây giờ… 
Thúy Uyên biến sắc hỏi: 

- Việc gì đã xảy ra? 
- Khi sáng gia chủ từ Dương phủ trở về đến ngõ ngã ngay dưới chân ngựa. Bọn lính canh hốt 

hoảng đỡ người đem lên tư phòng. Cả ngày nay người chỉ la hét đập phá đồ đạt trong phòng, 
không ăn uống chi hết! Chúng tôi sợ quá, không biết phải làm sao? Khi nãy thấy người yên yên 
một chút, Chu Thập mới rón rén vào phòng dâng lên một chén sâm trà… Nào ngờ người ngồi bật 
dậy, vứt chén trà qua cửa sổ, thét la một chập, mồm hộc máu tươi. Chu Thập kinh hãi chạy 
xuống nhà la làng. Chúng tôi và các nàng ấy quýnh quáng chạy lên. Nhưng gia chủ đã cài kín 
cửa phòng, không ai có thể vào được! Không hiểu người có mệnh hệ nào không?  

Bà vừa khóc vừa nói tiếp: 
- Tôi làm gia nhân cho người đã 8 năm, chưa hề nghe gia chủ lớn tiếng hay nói lời gay gắt với ai. 

Chu Thập theo hầu từ nhỏ, nói chủ nhân là người ôn nhu hòa dịu, cho đến đổi ở Nam Liêm là nơì 
chủ nhân sống một thời gian, thiên hạ tôn chủ nhân là ông Thánh sống… 

Thúy Uyên không chờ nghe bà quản gia nói tiếp, bỏ chạy lên tầng lầu trên đến phòng của Đoàn lang, 
thấy Chu Thập ngồi sụm trước cửa đôi mắt đỏ hoe. Trông thấy Thúy Uyên, Chu Thập quẹt nước mắt 
đứng lên nói: 

- Dương tiểu thư! Chủ nhân tôi rất quí trọng tiểu thư. Tiểu thư lên tiếng gọi thử xem. Có thể khi 
nghe tiếng tiểu thư người sẽ mở cửa. Người bị thổ huyết mà không để ai chăm sóc, cứ la hét 
hoài, tôi lo lắm ! 

Thúy Uyên gõ cửa nhè nhẹ, run giọng gọi: 
- Đoàn lang! Đoàn lang! …Đoàn lang! 

Nàng gọi nhiều lần vẫn không nghe động tĩnh. Nước mắt nàng tuôn như suối! Bây giờ nàng không muốn 
nhớ đến hai tiếng thù hận nữa. Nàng yêu chàng! Nàng thật sự yêu chàng nên đau nhói ở tim khi nghe tin 
chàng thổ huyết. Nàng nghĩ maĩ vẫn không tìm ra nguyên nhân tại sao chàng nổi chứng kỳ quái như 
vậy? Thần sắc lạ lùng của chàng khi sáng lúc chạm mặt Huỳnh Như càng làm cho Thúy Uyên nghĩ 
ngợi... Chẳng lẽ vì Huỳnh Như? Cả hai mới gặp nhau lần đầu chưa kịp chào hỏi, làm sao có thể gây điều 
gì phẫn uất trong lòng chàng? Chắc chắn là do nguyên nhân nào khác… Hay là vì lão Trần Hiệp? Có thể 
lắm! Lão ta với chàng chung đụng việc quan, biết đâu lão đã làm điều mích lòng chàng, nên lúc ra đón 
lão, chàng mới có thái độ lạ lùng đó? Đắn đo một lúc nàng thấy cũng không đúng! Vì chàng gặp Trần 
Hiệp hằng ngày ở triều, chớ đâu phải lần đầu mà có phản ứng bất thường như vậy? Như vậy vụ này 
không dính líu gì đến Trần Hiệp hay Huỳnh Như. 
 
Vậy thì dính líu đến ai? Thúy Uyên nghĩ mãi không ra nguyên nhân. Một điều nàng biết chắc là chàng 
đang gặp điều khổ hận tận cùng, mà không nói ra được. Lúc bấy giờ trời đã bắt đầu tối. Chu Thập vẫn 
đứng gục đầu nơi cửa, nhỏ giọng nài nỉ chủ nhân mở cửa. Bất thình lình cánh cửa bị đá tung ra như gặp 
trận cuồng phong. Tiếp theo là tiếng gọi lớn: 

- Chu Thập đâu? 
Chu Thập vừa nhảy tránh sang một bên khi cánh cửa bị tung ra, nghe chủ gọi vội vàng lên tiếng : 

- Dạ có em đây! 
Mau xuống nhà dưới bắt một cô gái mang lên cho ta. 
Chu Thập ngần ngừ hỏi: 

- Thưa… em phải đưa cô nào lên… 
- Cô nào cũng được! 

Giọng nói của chàng thật gay gắt, làm Chu Thập hoảng sợ không dám hỏi lôi thôi, bỏ chạy một hơi. Thúy 
Uyên ngẩng mắt lệ nhìn về phía cửa… Nhưng Trường Giang đứng khuất bên trong cửa, nên không 
trông thấy nàng. Chu Thập trở lên ngay với một cô. Chính là Tố Tố. Tố Tố vừa trờ tới cửa phòng… đã bị 
một bàn tay với ra kéo vô trong một cách mạnh bạo ! Cánh cửa đóng lại và sau tiếng khóa cửa là tiếng 
quát: 

- Cỡi bỏ xiêm y ra! 
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Có lẽ Tố Tố còn đang chới với chưa kịp làm gì, nên có tiếng thét thứ hai: 
- Ta bảo nàng cỡi xiêm y, nghe chưa!  

Chu Thập với Thúy Uyên đứng bên ngoài đều rúng động, vì nghe tiếng nút áo bị giật phăng ra và tiếng 
cô gái khóc nho nhỏ… Chu Thập không đứng lại đó lâu hơn. Hắn nhanh chân trở về phòng hắn bên phải 
dãy hành lang. 
 
Bên trong văng vẳng tiếng khóc của cô gái… Bên ngoài Thúy Uyên ngồi phệt một chỗ, hồn xác đờ đẫn… 
Một lúc sau Tố tố bị xô ra, cánh cửa đóng ập lại. Trong bóng tối mờ mờ, Thúy Uyên thấy cô gái trần 
truồng như nhộng, hai tay run rẩy mặc xiêm y, thỉnh thoảng quẹt nước mắt. Nàng nhìn Tố Tố mà trong 
lòng không hiểu cô ta có cảm giác gì? Hạnh phúc hay đau khổ? Đêm nay Tố Tố có thỏa mãn ước vọng: 
«được chàng ban cho một lần ân ái» như cô ta hằng mơ ước?  
 
Còn Đoàn lang của nàng? Y như chàng trút hận lên đầu cô gái, chớ không phải lòng ham muốn gần gủi 
thể xác đàn bà! Thúy Uyên tự hỏi: «Sau cuộc tình ấy chàng có vơi được nỗi hận không?». Nàng không 
giải đáp được. Bởi giữa chàng với nàng có một khoảng cách vời vợi: «không làm chồng vợ»! Hai thể 
xác chưa làm một, thì hai tâm hồn hãy còn xa nhau lắm! Nàng chưa thể hiểu chàng, vì hồn xác họ chưa 
gần gủi, vì ở chàng còn có cả một khung trời bí mật! 
 
Thúy Uyên uể oải đứng lên lủi thủi trở về tư phòng. Trời đêm ấy thật vắng và thật chìm, không nghe thấy 
gì dù một hơi gió thoảng! 
 
 ******  
 
Cả ngày hôm sau không ai thấy mặt chủ nhân, cũng không ai thấy mặt Tố Tố, vì cô ta nằm rút trong 
phòng. Đến tối mờ chủ nhân mới trở về nhà và Chu Thập lại đùng đùng chạy xuống lầu dẫn lên một 
nàng… Một chốc sau cô ta trở xuống, đôi mắt cũng đỏ hoe và ngày hôm sau cũng nằm rút trong phòng 
như Tố Tố. Đến ngày thứ ba, các nàng đã đoán trước, nên có nàng đứng chờ sẵn nơi cầu thang, để Chu 
Thập không phải chạy tìm. Ngày thứ tư, các cô tranh nhau đứng cầu thang, cô nào cũng nói mình tới 
trước, gây cảnh tranh cãi chửi bới… khiến bà quản gia phải ra sức can thiệp. Ngày thứ năm, Chu Thập 
nhận của «hối lộ» nên giấu sẵn «nàng ấy» trong phòng hắn… 
 
Và chiều đó… Trường Giang về nhà sớm, chớ không đi lang thang như mọi khi. Mấy hôm quá đau khổ 
về việc vị hôn thê bị giặc bắt làm vợ, chàng tức giận hành hạ đám con quan Tàu cho vơi nỗi hận. Nhưng 
sau cuộc tình mênh mang thù hận, hồn xác chàng rã rời chán nản! Thú vị của tình ái chỉ có giữa hai kẻ 
yêu nhau. Và chỉ có hai kẻ yêu nhau mới tạo được giây phút tuyệt vời trong ân ái. Chàng không thể tiếp 
tục chung đụng với những cô gái mà lòng chàng đầy thù hận, vì không giúp cho chàng vơi nỗi hận, mà 
trái lại càng làm cho tâm hồn chàng khốn khổ. Suy nghĩ tận cùng chàng thấy rõ kẻ thù của mình, của dân 
tộc mình, chính là lão Hoàng đế và Trương Phụ. 
 
Hiện, chàng chưa thể làm gì lão Hoàng đế, thì ít nhất chàng phải trừng trị Trương Phụ bằng tất cả quyền 
uy và thế lực của chàng, mới vơi được nỗi hận tình nặng trĩu trong lòng. Đã tìm được lối thoát để giải tỏa 
nỗi thống khổ, tâm tư chàng nhẹ nhàng đôi chút, vì thế hôm nay chàng trở về nhà sớm để ăn một bữa 
cơm ngon của gia tẩu Thúy Uyên. Từ hôm trở về từ phủ Dương Sĩ Kỳ chàng chưa gặp lại Thúy Uyên. 
Hôm nay chàng đi thẳng đến tư phòng nàng để thăm hỏi, cũng để dọ dẫm Huỳnh Như ngất xỉu hôm ấy 
ra sao? Nàng có nghi ngờ gì về chàng không? 
 
Đến phòng của Thúy Uyên chàng gõ cửa hai ba lần vẫn không nghe tiếng bên trong. Thấy cửa hé mở 
không đóng, chàng xô nhẹ bước vào… Thúy Uyên đang gục đầu nơi bàn viết, đôi vai run run… Nàng 
đang khóc! Nàng khóc vì biết rằng tình yêu đối với người xưa vẫn còn trong tim nàng và nàng không 
quên lời hẹn ước. Nhưng khi xưa nàng gặp Trường Sơn, rồi tương tư… rồi kết nghĩa trăm năm… Cả hai 
chưa biết rõ nhau, chưa tâm tình, cũng chưa gần gủi để cảm vì tài, để yêu vì nghĩa. Tình đối với người 
xưa chưa sâu đậm, mới khiến cho nàng yêu chồng. Một người chồng không chung chăn gối, một người 
chồng không cùng tổ quốc, một người chồng có thể xem như kẻ địch… nhưng lại là một người chồng tốt! 
Nàng biết chàng đang khổ, mà không biết làm sao chia xẻ nỗi khổ của chàng! Nàng không ghen những 
gì đã xảy ra giữa chàng và các cô gái. Vì nàng biết chàng đối xử với các nàng ấy không khác gì ông Vua 
bạo. Mà đối với con người nguyên thủy nhân ái, khi làm những điều hung bạo khác với nhân tính của họ, 
thì Thúy Uyên cũng đo lường được mức đau khổ của chàng đến độ cùng cực. Chính vì thế mà nàng xót 
xa thương chồng! 
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Trường Giang đứng sau lưng Thúy Uyên thật lâu, vẫn không lên tiếng, vì thấy chị dâu cứ mãi sụt sùi… 
Chàng nhận thấy nàng đã gầy sút nhiều, lòng tê tái nghĩ đến gia huynh. Bỗng chàng nghĩ: «Nếu chàng là 
tên quan Tàu thật, thì giờ đây gia huynh chàng cũng đã mất vị hôn thê!». Làm trai mà không gìn được 
nhà, không giữ được giang sơn, thật không đáng sống trên cõi đời này nữa! Nếu chàng không rửa được 
cái nhục vong quốc và cái nhục mất người tình, tốt hơn đừng làm người nữa! 
 
Thúy Uyên chợt nghe có hơi thở dồn dập sau lưng, nên giật mình quay mặt lại…bắt gặp chàng đang 
đứng tần ngần nơi ngưỡng cửa, vẻ mặt đầy đau khổ. Nàng thương cảm chạy tới nhào vào lòng chàng, 
thống thiết gọi: 

- Đoàn lang! 
Trường Giang hoảng kinh, xô nhẹ nàng ra, cố giữ giọng nói tự nhiên: 

- Dương tiểu thư ! Tôi tới nhờ tiểu thư nấu một bữa ăn ngon. Chắc không phiền tiểu thư lắm chứ? 
Thúy Uyên ngước mắt lệ nhìn chàng, nói trong nghẹn ngào : 

- Đoàn lang! Thiếp biết chàng đang khổ! Thiếp muốn chia xẻ nỗi khổ với chàng. 
Lời thú nhận của Thúy Uyên khiến Trường Giang sợ hãi không dám nhìn nàng. Định mệnh quá trớ trêu! 
Phải chi con gái của Dương Sĩ Kỳ là Huỳnh Như thì có phải giờ đây tình nồng duyên mặn đó không? 
Hay giả như Thúy Uyên là cô gái An Nam nào khác, thì cũng có thể chia xẻ nỗi khốn khổ của chàng 
trong lúc này. Người tình bị cướp mất! Mà người vợ trước mắt không thể cho làm vợ! Thiết tưởng trên 
thế gian này không có ai gặp cảnh não lòng như thế! Chàng ngậm ngùi lặng im, một lúc gượng gạo nói: 

- Dương tiểu thư, Tôi rất cảm động trước hảo tâm của tiểu thư. Nhưng… nỗi khổ hận của tôi không 
ai có thể giải tỏa được. Trái tim tôi chai đá lắm! Tiểu thư nên thù ghét tôi như bấy lâu nay thì hơn. 

Thúy Uyên ngỡ chàng vẫn còn giận vì những bướng bỉnh của nàng thuở trước, nên ân hận nói: 
- Thiếp biết thiếp không phải với chàng. 
- Nào tiểu thư có làm điều gì sai quấy với tôi đâu? Tôi … tôi không phải với mọi người trong nhà 

này. Từ đây tôi sẽ cố gắng chữa những lỗi lầm của mình. 
Thúy Uyên nghe chàng nói những lời dịu hiền như thuở nào, biết chàng đã qua cơn chấn động tinh thần, 
trở lại bản tánh nhân ái cũ, nên miệng nở nụ cười, mà nước mắt ràn rụa: 

- Đoàn lang! Miễn chàng hết buồn khổ là bao nhiêu người trong nhà này vui sướng. 
Nàng nói xong ngoe nguẫy đi, sau khi bảo: 

- Để thiếp đi nấu món ăn thích nhất cho chàng. 
 
Trường Giang cũng trở bước về tư phòng mà trong lòng xốn xang không yên. Chàng không thể yêu 
Thúy Uyên, mà cũng không thể để Thúy Uyên yêu chàng. Nhưng tình trạng chồng vợ cả hai biết tính sao 
đây? Chàng thừa hiểu đàn bà con gái thể xác và tâm hồn họ vốn yếu đuối. Gần gủi với một người tử tế 
với họ, từ cái nghĩa đó phát sinh tình yêu. Chàng biết chị dâu không muốn phản bội gia huynh. Nhưng 
chính sự chăm sóc lo lắng của chàng đã làm nàng cảm kích. Rồi tình yêu tự nhiên đến… 
 
Bây giờ chàng phải thận trọng việc đối xử với nàng. Có lẽ đã muộn rồi! Lần thứ nhất trong đời, chàng 
nhận biết rằng có những việc không thể giải quyết được, dù với trí tuệ phi thường! Đó tức là định mệnh! 
Đó tức là số trời! Chàng có thể nào chống chọi được mãi với cuộc nhân duyên thiên định này không? 
 
 ******  
 
 
Vua thành tổ vừa ra ngự triều, các quan văn võ vừa tung hô xong, Long Đồ Đại Học Sĩ Đoàn Hoài Nam 
liền bước ra quỳ tâu: 

-  Tâu bệ hạ! Thần xưa nay rất ghét việc làm mờ ám. Nay nghe biết điều này, nhắm không thể 
không nói ra. Chỉ sợ lời của thần sẽ đụng chạm đến các đại thần và phiền lòng bệ hạ. 

Từ lâu nhà Vua rất quí trọng Trường Giang, nên khi nghe chàng nói mấy lời, ông ta vui vẻ bảo: 
- Trẫm miễn lễ cho khanh. Hãy đứng lên đi! Nào, trong triều có việc chi mờ ám, khanh cứ thật tình 

nói ra. Chớ e ngại! 
Các quan nghe nói việc có đụng chạm các đại thần, ai nấy đều hồi hộp chờ nghe. Trường Giang đứng 
lên tâu:  

- Nhân mùa thu năm ngoái thống binh Trương Phụ, nay là Bình Giang Hầu trấn giữ Yên kinh, đi 
chinh phục xứ An Nam lúc hồi kinh có đem về khoảng 50 thiếu nữ. Nhưng theo giấy tờ báo cáo 
chỉ có 44 nàng đưa vào cung. Số còn lại đem dâng cho các quan, hay để giữ lại tư gia. Hạ thần 
thiết nghĩ việc làm này mờ ám, dám qua mặt Hoàng thượng. Tuy đây là việc nhỏ không quan 
trọng, nhưng với bầy tôi lừa lọc như thế e rằng ngày kia Bình Giang Hầu lợi dụng binh quyền và  
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thực lực nắm giữ phương Bắc, sẽ mưu đồ chống lại triều đình. Cho nên thần thấy cần phải tâu 
cho bệ hạ rõ để suy gẫm. 

Minh Thành Tổ nghe xong nổi giận đùng đùng, thét lên: 
- Hay cho Trương Phụ! Giỏi cho Trương Phụ dám qua mặt ta! Lâu nay các quan che chở vụ mờ 

ám này để cho tên gian tặc không những chẳng bị trừng trị, còn được tiến chức thăng quan!  
Đám quần thần thấy vua nổi trận lôi đình ai nấy cũng run sợ, nhất là các quan có nhận của hối lộ của 
Trương Phụ, mặt không còn chút huyết sắc. Dương Sĩ Kỳ kinh hãi hơn ai hết! Ông nghĩ: «Thằng rể quí 
của ông có lẽ đã biết con gái ông là giả mạo, là tặng phẩm của Trương Phụ, nên đứng ra tố cáo 
chăng?». Lúc ấy Thành Tổ nhìn đám quan lại trước mắt mình biến sắc run rẩy, thì biết ngay kẻ nào có 
nhận được của riêng của Trương Phụ. Ông tức giận quát hỏi : 

- Trong các ngươi, ai nhận được tặng phẩm của Trương Phụ, mau khai báo ta rõ! 
Trường Giang nghĩ mình có thù riêng với Trương Phụ, nhắm để lão hoàng đế trừng trị các quan trong 
triều chẳng ích lợi gì, mà họ sẽ thù ghét mình, nhất là đám quan võ, lại còn dính líu đến Dương Sĩ Kỳ 
cùng vụ chàng cưới Thúy Uyên, nên vội vàng nói: 

- Tâu bệ hạ! Thần thiết nghĩ vụ này Trương Phụ tự ý làm việc mờ ám, các quan không hay biết 
trước. Cúi xin bệ dung xá cho mọi người thì thần đây mới khỏi xốn xang. Nếu không thần sẽ bị 
hiểu lầm, vì không nhận được tặng phẩm của Trương Phụ mới ganh tị nói ra. 

Lão Hoàng đế vốn yêu chuộng Trường Giang đến độ mù quáng. Một lời nói của chàng ông ta có thể nổi 
trận lôi đình, mà một lời nói của chàng cũng làm ông ta dịu ngay cơn thịnh nộ. Bởi đó mà mấy năm sau 
này cả triều đình ai cũng ngán sợ chàng, kể cả Dương Sĩ Kỳ. Ngay việc con gái của họ bị giam lỏng và 
làm việc cực nhọc trong nhà chàng, mà chẳng ai dám hó hé phản đối. Vả lại vụ này muốn làm lớn 
chuyện cũng không được, vì chính họ nài nỉ dâng con. 
 
Câu che chở của Trường Giang giúp cho mọi người mừng như vừa chết đi được sống lại. Vua Thành Tổ 
mới đập bàn giận run, bỗng trở lại tươi cười, nhỏ nhẹ nói với Trường Giang : 

- Khanh chớ quá lo! Trẫm sẽ không để khanh bị mang tiếng đâu! 
Rồi quét mắt một lượt các đại thần đang quỳ trước mặt, ông ta phán rằng: 

- Vì trẫm không muốn Đoàn Đại Học Sĩ bị mang tiếng, nên không xét tội các ngươi. Từ rày về sau 
nếu ai hay biết có kẻ làm việc mờ ám mà không tâu trình lên trẫm, sẽ bị nghiêm trị.  

Mọi người mừng rỡ lạy tạ Vua và đưa mắt nhìn Trường Giang như nói lời cảm ơn. Thành Tổ liền bảo 
Trường Giang: 

- Khanh thảo ngay một chiếu chỉ, rồi giao cho Hình bộ thượng thư đích thân ra Bắc triệu Trương 
Phụ về đây trị tội. 

Dương sĩ Kỳ vốn là bậc trung thần, thấy Trương Phụ có công đánh An Nam 2 lượt chiến thắng vẻ vang, 
và là một tướng tài có thể ngăn chặn được sự tấn công của quân Mông Cổ ở Mạc Bắc, nên quỳ xuống 
can gián vua: 

- Tâu bệ hạ! Hạ thần trộm nghĩ, Trương phụ tuy mang trọng tội, dám lấy chiến lợi phẩm xài riêng, 
nhưng ông ta cũng có công khuyển mã, hai lần đem chiến thắng vẻ vang thần phục xứ An Nam. 
Y lại là vị tướng tài có thể giữ ban ninh ở phương Bắc. Xin Bệ hạ nghĩ đến công kia mà tha tội 
cho y.  

Trường Giang không ngờ Dương Sĩ Kỳ nhảy ra can thiệp, sợ mối thù của mình không trả được. Biết 
rằng nếu chàng chống lại sẽ mích lòng ông già vợ, nhưng ông có cái lý và lòng yêu nước của ông. Còn 
chàng có cái lý của chàng. Việc lấy đầu Trương Phụ cũng là việc đại sự của dân tộc An Nam, nên không 
chần chờ, chàng quỳ xuống tâu thêm: 

- Mong Bệ hạ suy gẫm lại xem. Việc lấy chiến lợi phẩm xài có đáng để Bệ hạ lưu tâm, hay là mầm 
mống phản trắc trong tương lai? Hạ thần đồng ý với Dương đại quan, lấy công của Trương Phụ 
để tha tội cho y. Song thần e rằng với binh quyền và thực lực ở miền Bắc hiện nay nếu Trương 
Phụ muốn làm phản không khó.  

Thành Tổ vốn là ông vua đa nghi, hay sợ người giựt ngôi báu của mình. Ngay như Huệ Đế biệt vô âm 
tích nhiều năm, ai cũng cho là đã chết, vậy mà ông ta vẫn e ngại Huệ Đế còn sống, nên mấy năm cho 
Trịnh Hòa đi sứ nước ngoài là cũng cố ý tìm Hụê Đế để diệt trừ hậu hoạn. Vụ này không cần Trường 
Giang nói, kẻ nào khác nói mà khích động đến ngai vàng của ông, ông cũng không để yên. Tuy nhiên 
Dương Sĩ Kỳ là bậc trung thần, tuy nói lời trái ý mà ông ta không giận, chỉ hỏi: 

- Khanh có nhận được của hối lộ của y không, mà muốn trẫm tha tội cho y? 
Nghe câu hỏi đó, Dương Sĩ Kỳ hoảng kinh, dập đầu lạy lia lịa. Thành Tổ nghiêm giọng phán: 

- Không ai được tâu rỗi điều chi nữa! Nếu không trẫm sẽ trừng trị về tội đồng lỏa với tên phản tặc 
Trương Phụ. 
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Triều thần đâu còn ai dám hó hé gì nữa? Như Dương Sĩ Kỳ đứng đầu bá quan, vừa can gián vài lời đã bị 
Vua trám miệng ngay. Hơn nữa ai cũng biết bất cứ việc gì Đoàn Đại học Sĩ nói ra nhà Vua đều nghe. 
Ngay đến việc dời đô ra Bắc, các quan đều chống đối, thế mà vẫn thất bại vì ý kiến của Đoàn Đại Học Sĩ 
đưa ra! Cho đến giờ bãi triều các quan lặng lẽ rút lui, không ai dám bàn luận gì thêm về việc Trương 
Phụ.  
 
Chiều đó Trường Giang trở về nhà với lòng phấn khởi, vì biết việc trả thù Trương Phụ sẽ thành. Hắn là 
tay giỏi võ, lại rành việc binh cơ. Một khi hắn bị tước quyền hoặc chết đi, lão hoàng đế sẽ mất một tướng 
tài, có lợi cho việc phục quốc của chàng. Hơn nữa, nếu hắn còn quyền thế ở phương Bắc sẽ bất lợi cho 
hai nhóm người Mãn và Mông mà chàng đang móc nối. Xem thế việc diệt trừ Trương Phụ vô cùng quan 
trọng cho chương trình cứu quốc của chàng, vừa trả được thù riêng, vừa rửa hận cho dân tộc An Nam.  
Kẻ thù thứ hai phải diệt trừ là Trần Hiệp. Tuy nhiên, hiện tạị chàng chưa tìm ra yếu điểm của ông ta để 
có thể ra tay trừ khữ. Nghĩ đến Trần Hiệp chàng không quên người yêu Huỳnh Như. Gần mười năm xa 
cách, tình thương nỗi nhớ ấp ủ trong tim, thế mà phút hội ngộ không dám nhìn tận mặt. Nàng ngất xỉu 
mà chàng giả vờ như người không quen biết. Thật chưa có cuộc tương phùng nào chua xót đớn đau 
hơn! Thảm thương cho dung nhan ấy bị sa vào tay giặc, làm sao nàng chịu đựng nổi khi chung sống với 
kẻ thù? 
 
Càng nghĩ đến nàng, nỗi uất hận trong lòng chàng bừng bừng trào lên… Chàng lại muốn đập phá thét 
gào cho vơi khổ hận. Song chợt nhớ đến lời đã hứa với Thuý Uyên, nên đè nén cơn uất tức. Cho đến 
khuya tâm thần vẫn còn u uất vì mối hận tình khôn giải, chàng thẫn thờ bước sân thượng ngắm nhìn trời 
đêm. Chàng đứng tì tay nơi thành lan can, phóng tầm mắt nhìn phương trời xa, lòng ngậm ngùi nhớ nhà 
nhớ nước! Mười mấy năm bôn ba trên đất khách, đại sự chưa thành, thời thế chưa thuận, ngày trở về 
quê hương thăm thẳm mịt mờ… Để rồi từng đêm từng đêm buồn bơ vơ trên lầu các, nhìn trăng khuya 
mà lệ đổ hai hàng.  
Mẹ cha anh em mỗi người mỗi ngả, muôn trùng xa cách ! Não lòng này tự hỏi do đâu? Bỗng dưng chàng 
nhớ đến mấy câu thơ của Bạch cư dị, nhà thơ nổi tiếng đời Đường. 
  
 Thời nạn niên hoang thế nghiệp không 
 Đệ huynh cơ lữ các Tây Đông 
 Điền viên lưu lạc can qua hậu 
 Cốt nhục lưu ly đạo lộ trung 
 Đố ảnh phân phi thiên lý nhạn 
 Từ căn tan tác cửu thu hồng 
 Cọng khan minh nguyệt ưng thùy lệ 
 Nhất dạ hương tâm ngũ xứ đồng.5 
 
Trong lúc này bài thơ kia vô cùng thấm thía, không khác gì tiếng lòng chàng thổn thức với trăng khuya. 

                                                 

5 Bạch Cư Dị sống vào thời trung Đường 766-835. Bài thơ trên tựa đề là « Loạn trung ức chi huynh đệ » Tạm dịch xuôi : 
«Thời loạn nhớ anh em»: Thời loạn cơ nghiệp mật hết.Anh em phiêu bạc kẻ bên Đông, người bên Tây. Ruộng vườn 
hoang phế bởi chiến tranh. Ruột thịt lưu lạc khắp phương trời. Thương bóng chim nhạn chia tay nghìn dậm. Cỏ bồng 
tháng chín tan tác bay bay. Cùng trông trăng sáng cùng rơi nước mắt. Dù ở năm chỗ khác nhau mà lòng hoài nhớ cố 
hương như nhau. 
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Chương Mười Bảy 
 
 

HỒI HƯƠNG PHỤC QUỐC 
 
 
Trường dạy võ nghệ to lớn và nổi tiếng cách thành phố Vạn Tượng 500 dậm về phía Tây, nằm bên cạnh 
Cửu Long giang, thuộc làng Buồng Nông Keo (B. Nong Keun). Trường có khoảng 300 học trò, phần 
đông là dân tị nạn An Nam đủ hạng tuổi. Ngoài ra còn có khoảng 30 gia nhân người địa phương, trông 
coi cả một chu vi rộng 1ớn 50 dậm. Chủ nhân ngôi trường tức ông thầy dạy võ, mà dân chúng quanh 
vùng ít ai biết mặt. Nghe lời đồn đãi thì vị "sư phụ" ấy chỉ là một người còn trẻ, tuổi khoảng 30. Không ai 
biết trường xây cất vào lúc nào? Chỉ biết rằng từ ngày thu nhận học trò tính đến nay đã được 8 năm. Có 
tất cả 4 dãy nhà. Hai dãy đâu mặt với nhau cách một sân cỏ rộng lớn, làm thành một "tứ hợp viện" hai 
tầng. Mỗi toà nhà có rất nhiều phòng làm nơi ăn chốn ở cho học trò. Chính giữa tầng dưới của mỗi tòa 
nhà là giảng võ đường to rộng mênh mông. 
 
Hôm ấy một buổi sáng đẹp trời, 300 "đệ tử" ngồi tề tựu dưới sân cỏ chờ nghe tuyên ngôn của "sư phự". 
Có thể nói đó là một buổi họp trọng đại đầu tiên qui tụ tất cả học viên cùng một lúc. Mọi gương mặt đều 
khích động, bởi ai ai cũng đoán được mục đích của buổi họp này là "bãi khóa" và trường sẽ đóng cửa 
vĩnh viễn, vì... Một người hình hài cao đẹp từ giảng võ đường phía Đông tất tả đi ra. Người ấy chính là 
thầy dạy võ, là sư phụ của 300 đệ tử. Chỉ có điều thầy dạy còn quá trẻ và người học nơi đây không xưng 
gọi "sư phụ, đệ tử" như thói thường. Người ấy đứng trước mặt mọi người nghiêng mình chào một cách 
kính cẩn và dõng dạc nói: 

- Thưa quý anh em… 
Buổi họp hôm nay là buổi họp lần chót giữa chúng ta. Trong các anh em có người đã tới đây 
nhiều năm và có người mới đến một hai năm. Dù sự quen biết lâu dài hay ngắn ngủi, tình chúng 
ta vẫn là tình đồng bào ruột thịt. Chúng ta đồng một hoàn cảnh bỏ xứ ra đi vì giặc, đồng một tâm 
trạng khổ đau sống những ngày lang thang trên đất khách và đồng một lý tưởng vọng về cố quốc 
nuôi chí phục thù. 
Mười năm qua quân cướp nước cai trị hà khắc trên quê hương, dân ta khổ nhục trăm chiều, tiếng 
oan kêu thấu lòng Trời. Nay đã có một vị anh hùng áo vải đất Lam Sơn họ Lê tên Lợi, dựng cờ 
khởi nghĩa. Tuy thế lực còn yếu, tài chánh không đủ nuôi quân, bao phen chống với địch chưa có 
thắng lợi đáng kể. Nhưng với con người chí lớn, khi làm một việc thuận lòng trời hạp ý dân thì 
việc khôi phục giang sơn chắc chắn có ngày thành đạt. Riêng tôi, từ khi lập ngôi trường này chỉ 
có mục đích duy nhất là qui tụ một số anh em đồng bào cùng chí hướng thao luyện võ nghệ, chờ 
ngày hồi quốc đánh đuổi kẻ hung bạo. Nay tình thế thuận tiện, tôi quyết định giải tán "Học viện" 
trở về nước nương theo bóng cờ của vị anh hùng ấy, góp phần giải phóng dân tộc khỏi ách nô lệ 
đọa đày… 
Vậy trong anh em, những ai muốn ở lại xứ người thì trở về sum hợp với gia đình. Còn ai muốn 
cùng tôi đáo hồi cố quốc, xin hẹn ba hôm nữa trên ngọn đồi phía Tây, cách đây 20 dậm. Nơi đó 
tôi sẽ gặp anh em để lập thành một đoàn quân hùng hậu tiến về Chí Linh, là nơi Bình Đinh 
Vương Lê Lợi đóng quân. 

 
Người ấy vừa dứt lời, 300 học trò vùng đứng dậy dơ tay lên hô to: "Hoan nghênh anh lãnh tụ". 
Trong đám có một người tiếng nói như sấm, chạy ra khỏi đồng bạn, cao giọng nói: 

- Anh em chúng tôi cùng theo anh lãnh tụ "Hồi hương phục quốc". 
Tiếng hoan hô lại vang dội. Ông thầy dạy võ, tức người được gọi anh lãnh tụ, thấy anh em đồng lòng 
nhất trí về nước đuổi giặc, cảm động lắm, nói: 

- Còn nỗi vui mừng nào cho tôi hơn là được cùng anh em sát cánh diệt thù trong những ngày sắp 
tới! Như vậy buổi nay không có cái sầu ly biệt, mà chúng ta chỉ tạm biệt ít hôm để các anh em trở 
về giã từ thân quyến. Học viện này hai ngày nữa cũng sẽ được giao cho chủ mới. Số tiền bán 
nhà và đất tôi sẽ đem về dâng cho Bình Định Vương. 

Lại có tiếng hoan hô ầm ỷ. Lúc ấy bọn gia nhân khệ nệ khiêng ra sân những tấm ván to và chân bàn để 
làm những cái bàn ăn ngoài trời. Chủ nhân dõng dạc nói: 
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- Chúng ta còn buổi tiệc chung lần chót nơi đây bữa nay, vừa cũng để ăn mừng ngày hồi quốc. Xin 

anh em hãy cùng tôi phụ giúp bọn gia nhân bày bàn tiệc. Sau giờ ăn mọi người tự động giải tán 
và hẹn gặp lại ba hôm sau nơi ngọn đồi phía Tây. 
 

Mọi người xúm nhau lo công việc, kẻ bày bàn, kẻ dọn thức ăn, kẻ lo rượu ... Tiếng cười nói thật ồn ào 
vui vẻ. Lúc bấy giờ phía sau dãy nhà bỗng thấy từng cụm khói bay lên mang theo mùi bò thui heo quay 
thơm phức, khiến ai ai cũng đói bụng. Một tên gia nhân từ ngoài ngõ chạy vào tìm chủ nhân thưa: 

- Bẩm gia chủ, có hai người hỏi mua nhà bữa trước tới để trả tiền nhà. 
- Được! ngươi đưa họ vào sảnh đường phía Đông, ta sẽ vào đó ngay. 

Phút chốc thủ tục giấy tờ mua bán hoàn tất. Người mua là ông địa chủ giàu có người Lão Qua, sai hai 
tên hầu khiêng vào nhà giao cho chủ nhân rương tiền vàng và hẹn hai hôm sau đến nhận nhà. 
Nhìn số tiền đầy ấp trong rương, chủ nhân bỗng rưng rưng nước mắt, nói thầm: “Tài sản này là của 
nghĩa đệ Cửu Vân. Ta nhờ nó mà có phương tiện thành lập võ đường, đào luyện cho mấy trăm anh em 
thông thạo võ nghệ kiếm cung, để mai ngày trở về quê hương giải phóng đất nước. Ân tình của Cửu hiền 
đệ kiếp này ta không thể nào trả được!” 
 
Chủ nhân ngôi trường không ai khác hơn là Trường Sơn. Mười năm về trước vì không chịu cưới công 
chúa Chiêm Thành nên bị vua Chiêm giam vào ngục thất. May nhờ Cửu Vân, thái tử Chiêm, vốn là anh 
em kết nghĩa với chàng giải thoát khỏi ngục tù và cũng nhờ bà hoàng hậu Nhữ Lan tặng cho nhiều vàng 
bạc giúp chàng trốn sang Chân Lạp sinh kế. Cửu Vân cùng theo đưa Trường Sơn đến Nam Vang và 
viếng thành An Dương (Angkor). Lúc đầu Trường Sơn định lưu lại đó. Đến chừng đi tới đâu chàng cũng 
thấy đồng bào mình vui chơi hoan lạc, không nghĩ gì đến quê hương đau khổ, lại thấy quân bán nước 
ngày xưa làm giàu trên xứ người bởi đồng tiền bóc lột tham nhũng của dân. Chàng chán nản không 
muốn sống chung đụng với họ, nên rời Chân Lạp sang Vạn Tượng lập nghiệp. Trên đường đến Vạn 
Tượng chàng và Cửu Vân bị cướp. Cũng vì bọn cướp biết Cửu Vân là thái tử Chiêm, định bụng bắt 
chàng để buộc Vua trả tiền chuộc. Nào ngờ anh em Trường Sơn Cửu Vân võ nghệ cao cường, bọn 
cướp đã không làm gì được mà còn bị giải về sào huyệt. Nơi đây Trường Sơn với Cửu Vân lại biểu diễn 
tài võ nghệ khiến đám lâu la hết sức khâm phục và tôn Trường Sơn làm chúa tể của chúng. 
 
Trường Sơn thu phực đám lâu la, giải tán đảng cướp, thiêu hủy sào huyệt. Cửu Vân chia tay người anh 
kết nghĩa trở về Đồ Bàn. Còn Trường Sơn đi đến Vạn Tượng định lập nghiệp lâu dài tại đó. Sau khi lưu 
lại Vạn Tượng một thời gian chàng thấy đồng bào tị nạn An Nam không bao nhiêu mà sống rất chia rẽ. 
Nơi đây không có những tên bán nước, nhưng lại có một số người rời xứ đã lâu năm. Họ là thành phần 
giàu có, hoặc quyền thế thời nhà Trần, sợ chiến tranh rời quê nhà đã lâu. Có người quên cả tiếng mẹ, 
hoặc giả không muốn nghĩ tới quê hương lầm than bởi giặc. Họ sống ích kỷ trong tư tưởng giai cấp 
"người cũ người mới" và kỳ thị đồng bào tị nạn mới tới. Niềm ao ước của họ không phải về quê hương 
đuổi giặc, cũng không phải tạo dựng một nước An Nam an lành và thịnh vượng. Mơ ước của họ là trở 
thành dân nước Lan Chang (Lão Qua) chính cống! Trong khi đó thành phần mới tới đủ hạng tạp nhạp. 
Người tốt có lòng nghĩ đến quê hương dân tộc thì ít, kẻ xấu sống ích kỷ thì nhiều. Những vụ trộm cắp 
lừa đảo giữa họ với nhau xảy ra thường xuyên. Nhất là từ khi sống ở xứ người vấn đề sinh kế dễ dàng 
hơn, họ lại được huyện làng địa phương giúp đỡ đời sống sung túc, nên mặc tình ăn chơi cờ bạc thỏa 
thích. 
 
Trước tình thế ấy Trường Sơn không muốn ở lại Vạn Tượng. Chàng tìm đến làng hẻo lánh Buồng Nông 
Keo thành lập « viện võ đường ». Mới đầu chàng thu nhận cả học trò người địa phương. Dần dần chàng 
chú tâm việc huấn luyện võ nghệ cho đồng bào An Nam. Chàng kết hợp những người đồng tâm đồng 
chí, chia nhau đi các nước có dân tị nạn An Nam tìm người có nhiệt tâm với công cuộc cứu quốc tựu tập 
về đó thao dợt binh bị, chờ thời cơ trở về nước. Mấy năm theo dõi tình hình quê nhà, chàng nghe biết có 
vị anh hùng áo vải đất Lam Sơn dấy binh khởi nghĩa, xưng là Bình Định Vương. Chàng liền tuyển chọn 
thêm anh em (học trò) để khả dĩ có được một số quân tinh nhuệ về giúp Lê Lợi. Nay mọi việc tốt đẹp, 
300 chiến sĩ đồng tâm hồi quốc. Ngôi trường bán với giá khá cao, số vàng thu được chàng đem về cung 
ứng cho việc cứu quốc. Ít hôm nữa thôi, chân chàng sẽ đặt lên mãnh đất quê hương, mắt chàng sẽ nhìn 
thấy lại xóm làng thân yêu, tai chàng sẽ nghe được tiếng mẹ ru con à ơi trên khắp nẻo đường sông núi... 
 
Trời Nam cõi đó đang chờ đợi những người trai hùng trở về giải phóng dân tộc khỏi xiềng xích kẻ hung 
tàn. Trường Sơn bỗng nghe bên tai vang dội khúc quân hành. Chàng bước trở ra sân, bất chợt nghe 
thấy mọi người đang ca hát vang lừng khúc nhạc "Chiêu binh Phục Quốc". 



Huynh Dung 

 - 21 -  

 
******  
 
Thúy Uyên ôm Huỳnh Như khóc thật thảm thiết. Từ nhiều năm nay mỗi lần gặp nhau cả hai đều ôm nhau 
khóc, kể lể tâm tình, nhắc nhớ quê hương... Nhưng lần này hoàn toàn chỉ vì cuộc chia ly sắp tới. Thúy 
Uyên nức nở nói: 

- Chị trở về quê hương bỏ em ở lại xứ này, lúc buồn khổ không còn ai để tâm sự! Chị ơi, sao chị 
nỡ bỏ em đi như vậy? 

Huỳnh Như đôi mắt đỏ hoe, nghẹn ngào đáp: 
- Chị biết không, nhiều năm rồi em làm áp lực với lão Trần Hiệp, bảo lão xin Minh đế sang An Nam 

phục vụ, nhưng Minh đế chưa chuẩn y. Nay nhờ Công Bộ Thượng thư Hoàng Phúc từ An Nam 
trở về, Minh đế mới chịu cho lão sang thay. Mấy năm làm vợ kẻ thù, xác thân đau đớn tủi nhục, 
nhưng em cố chịu đựng chỉ vì muốn lợi dụng lão cho cuộc cứu quốc. Nên chuyến hồi quốc này vô 
cùng trọng đại, không phải cho cá nhân em, mà cho đại cuộc. Biết rằng con người ai cũng nắm 
nuối nơi chôn nhau cắt rún của mình. Nhưng đời em không con mục đích để sống, nên dù 
phương trời này hay quê hương em cũng không sống cho em. Ngày nào rửa được quốc thù, em 
sẽ hủy diệt thân xác, để không phải nhớ khoảng đời nhục nhã này nữa ... 

Ngừng một lúc để qua cơn uất nghẹn, Huỳnh Như nói tiếp: 
- Em rất tiếc không có chị cùng hồi hương để đôi ta sát cánh diệt thù. 

Thúy Uyên tức tửi: 
- Chị nắm đầu được lão Trần Hiệp nên nói gì lão cũng nghe. Còn em, tuy hắn quý trọng em, nhưng 

mười năm qua em với hắn đâu phải là chồng vợ thực thụ? Cuộc hôn nhân của em với hắn chỉ là 
hình thức. Em chưa phải là vợ hắn, em không thể nắm được hắn, em không có quyền gì với hắn! 
Em và hắn tuy sống chung một nhà, mà không khác gì hai kẻ ở hai hành tinh khác nhau! Nhất là 
từ khi triều đình dời về Bắc Kinh này, hắn làm việc ngày đêm và vắng nhà luôn… Nhìn vẻ mặt 
đầy bí ẩn của hắn, em không thể hiểu nổi hắn nghĩ gì và hắn muốn làm gì? Với con người như 
thế làm sao em có thể dùng lợi thế người vợ buộc chồng làm theo ý mình? Vả chăng, hắn là quan 
văn, lấy cớ gì để xin lão hoàng đế sang An Nam? 

Nói đến đấy nàng vụt khóc ré lên: 
- Chắc là em phải bỏ xác nơi đây, không mong gì thấy lại quê hương! Mẫu thân em, gia huynh em, 

ngày nay không biết còn sống hay đã chết? Mười năm rồi sống lạc loài khốn khổ nơi đây, nhờ tới 
lui với chị mà nguôi ngoai nỗi sầu cố quốc. Giờ chị ra đi chắc em chết mất! Chỉ ân hận với sức 
yếu tài hèn em chưa trả được thù nhà, cũng chưa làm được điều gì cho đất nước. Ngày nào chết 
đi linh hồn chắc mãi uất hận không tan! 

 
Huỳnh Như thấy bạn quá thảm thiết, nên an ủi: 

- Xin chị chớ quá tuyệt vọng! Nếu chị muốn hồi hương thì về nhà cố tranh đấu với hắn, đòi hắn xin 
lão hoàng đế qua An Nam công cán. Khi ấy chúng ta hợp tác diệt hai tên đầu xỏ này, mở cửa 
thành đón binh phục quốc vào… 

Thúy Uyên nước mắt lả tả: 
- Cái khổ là em phải lấy cớ gì nói với hắn đòi qua An Nam? Vì chắc chị cũng biết, tới bây giờ hắn 

cũng tưởng em là con gái của Dương Sĩ Kỳ thật. Hắn không thắc mắc gì về em! Ngay đến việc tại 
sao em quen biết chị, hắn cũng không hỏi. 

Huỳnh Như ngẫm nghĩ một lúc, rồi bảo: 
- Chị thử nói với hắn như vầy: "Người nào đi ngoại quốc trở về quê đều giàu có. Xứ An Nam hiện là 

thuộc địa của mình, nên qua đó hốt của vài năm". 
Thúy Uyên lắc đầu: 

- Thằng cha này dường như không thích của cải và gái đẹp. Chẳng biết em phải dụ dỗ hắn thứ gì?  
Bỗng nàng ôm đầu kêu lên: 

- Trời ơi, hắn là một tên đàn ông lạ lùng quái gở nhất thế gian! Không màng công danh, không ham 
của quí, không thích gái đẹp ...! Trên đời này em không biết hắn thích thứ gì? Em không thể hiểu 
được hắn! Đôi khi em bắt gặp hắn nhìn em với ánh mắt lạ lùng, không phải của tình yêu, mà cũng 
không phải của hận thù. Em có cảm tưởng ánh mắt ấy vừa thân thiết gần gủi, vừa lạnh lùng xa 
cách. 

 
Huỳnh Như nghe nhắc đến ánh mắt người ấy thì bỗng nhớ đến hai lần nàng bắt gặp hắn nhìn nàng … 
Lần thứ nhất cách đây khá lâu. Ngày ấy Trần Hiệp đi vắng, nàng thẫn thờ trước sân miên man nghĩ tới 
người yêu đã chết, hai hàng nước mắt tuôn rơi… Nàng đứng bên cạnh giàn rào trước sân nhà, sụt sùi  
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khóc một mình. Thình lình nghe tiếng ngựa hí bên tai, nàng giật mình ngẩng mặt trông lên, thấy hắn ngồi 
sừng sựng trên yên con bạch mã bên ngoài rào nhà nàng, châm châm nhìn vào… Hình như hắn đến đó 
lâu lắm rồi? Vì nàng không nghe tiếng vó ngựa đi tới từ bao giờ? Có lẽ hắn theo dõi mọi cử động của 
nàng từ lúc đầu, chừng bị nàng bắt gặp, hắn sợ hãi phóng ngựa đi tuốt. Nàng còn nhớ rõ ánh mắt hắn 
buổi ấy chứa chất cả một trời đau thương. Hôm ấy nàng vô cùng thắc mắc: «Không hiểu cớ gì hắn tới 
rình nhà mình?». Trần Hiệp có việc quan đi công cán xa, ở triều đình chắc ai cũng biết. Còn như hắn 
không biết mà tới tìm Trần Hiệp, cớ sao bỏ đi? Cái nhìn của hắn làm nàng chấn động tâm can và có cảm 
tưởng như người xưa hiện về. Nàng sống những ngày tâm tư giao động bất an lâu lắm mới phôi pha. 
Lần thứ hai vào một đêm trăng sáng tỏ, hôm ấy Trần Hiệp cũng vắng nhà, nàng đứng trên vọng nguyệt 
lầu ngắm trăng khuya, bất chợt trông thấy một kỵ mã dừng chân bên đường ngẩng mặt trông lên lầu 
vọng nguyệt. Nàng lấy làm thắc mắc không hiểu người ấy muốn gì, nên giả vờ như không lưu ý đến 
người ấy, thản nhiên nhìn trời đêm, song đôi mắt vẫn không bỏ sót mỗi cử động của kẻ lạ. Người ấy ngồi 
bất động trên yên ngựa, ngẩng mặt trông lên vọng nguyệt lầu nhà nàng không biết bao lâu? Chừng như 
nàng còn đứng đó, người ấy còn đó! Huỳnh Như khó chịu, định chạy xuống sân nhà xem cho rõ mặt kẻ 
xâm xoi nhà nàng là ai? Nào dè nàng vừa bước đi, người ấy phóng ngựa chạy tuốt. Lúc ấy Huỳnh Như 
mới biết là hắn! Vì đuôi con bạch mã dài tha thướt ấy ở Bắc Kinh chỉ hắn có. Nghe Trần Hiệp kể lại, con 
Bạch mã ấy là do vua nước Ba Tư tặng cho Minh Đế. Nhà Vua biết hắn thích cỡi ngựa nên ban cho hắn 
ngựa quí. 
 
Hai lần nàng bắt gặp hắn nhìn nàng lén lút, kỳ dư mỗi lần tới lui nhà nàng bàn bạc quân sự với Trần 
Hiệp, đôi khi hắn chạm mặt nàng, nhưng hắn không nhìn, hoặc giả cái nhìn hời hợt giữa khách với chủ. 
Vẻ mặt hắn lúc nào cũng nghiêm chỉnh đến độ khắc khổ và in hình như chưa bao giờ nàng thấy hắn 
cười. Trần Hiệp thấy hắn tới lui thường xuyên trong bụng vừa mừng vừa ngán. Mừng vì được làm thân 
với cấp trên, lại là người hoàng đế yêu quí, thế lực nhất triều đình. Ngán vì không hiểu vì sao mình được 
lưu ý đặc biệt như vậy? Một hôm Trần Hiệp tâm tình với nàng: 

- Ái nương! Nàng có bao giờ để ý Long Đồ Đại Học Sĩ Đoàn Hoài Nam không? Tôi thấy người ấy 
lúc nào cũng mắt sầu mày nhíu, mà không hiểu bởi đâu? Tuổi trẻ, quyền cao, chức trọng, vua 
trọng vọng, quan lại kính nể, vợ đẹp, thê thiếp đầy nhà... Thiết tưởng một người được hưởng thụ 
như thế phải là kẻ sung sướng hạnh phúc nhất đời. Đầu này, nhìn người ấy không ai cho là kẻ có 
nhiều diễm phúc hết! Nghiêm chỉnh đến độ không biết cười, giữ gìn ý tứ từng lời nói, từng cử chỉ 
… Thật tình giao thiệp với người ấy, tôi sợ nhiều hơn ham thích! 

Huỳnh Như nghe Trần Hiệp nói chỉ cười nhẹ, không nói tiếng nào. Thường thường có khi nào nàng chịu 
tâm tình với lão? Ban ngày nàng cố ý bận bịu điều kia việc nọ để không phải chạm mặt lão. Nhưng đêm 
đêm phải chịu cảnh chung chăn gối với lão, nàng ghê sợ và kinh tởm vô cùng. Cứ mỗi buổi chiều màn 
đêm vừa rủ xuống, Huỳnh Như có cảm tưởng như sắp sữa bước vào cửa địa ngục... Tưởng tượng một 
lúc nữa đây thân thể lão cựa quậy trên thân xác nàng, từng giọt máu trong tim nàng rỉ ra, từng thớ thịt 
trong người nàng nhức nhối... Ôi kinh tởm khôn cùng làm vợ một kẻ không yêu! Giây phút ái ân đớn đau 
tưởng như bị ma vương quỉ quái chốn âm ty hành hạ. Nhớ đến cảnh tượng đó xảy ra hằng đêm, Huỳnh 
Như khốn khổ ôm mặt khóc vùi. Nàng kêu thầm: «Tại sao ta phải sống khổ như thế này? Tại sao ta 
không giết quách lão cho rồi?» Thế nhưng mỗi lần nàng muốn giết lão, lại nhớ đến lời giao huấn của 
cha… Nàng nghe như tiếng cha thì thầm bên tai: «Không! Con chưa thể giết lão! Con cần lão đưa con về 
nước, con cần mượn tay lão giết bọn côn đồ trong xứ.» 
 
Không nghe Huỳnh Như nói gì, Thúy Uyên ngước mắt lệ hỏi: 

- Em phải làm sao bây giờ hở chị? 
Huỳnh Như lặng thinh một lúc như tìm ra được một kế, hớn hở nói: 

- Để khi về đến An Nam em sẽ buộc lão Trần Hiệp làm sớ tâu với Minh Đế xin hắn qua làm quân 
sư. Em bảo lão, giả vờ khai trong nước có quân Phục quốc nổi dậy6, cần hắn qua An Nam. Nghe 
nói từ khi về Bắc Kinh, mọi kế hoạch chống quân Mông Cổ và quân Mãn phá rối biên thùy đều do 
hắn đưa ra. Lão hoàng đế xem hắn không khác gì Gia Cát Lượng vậy. 

Thúy Uyên chợt nói: 
- Chỉ sợ hắn là tay mưu trí, mình đem hắn về nước mình, không khác gì cõng rắn cắn gà nhà. 

                                                 

6
 Hồi này ở An Nam Bình Định Vương khỡi nghĩa lâu rồi, song quân nhà Minh cai trị bên đó cho là bọn giặc cỏ 

không đáng tâu về triều, nên triều đình không hay biết. (Huỳnh Như định buộc Trần Hiệp tâu dối, chớ sự thật 
trong nước đã có quân Phục Quốc). 
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Huỳnh Như mím môi: 

- Chỉ cần hắn đưa chị về xứ, chừng đó chúng ta liệu bề "hạ thủ". 
Nàng nói xong con tim bỗng đau nhói lên. Còn Thúy Uyên cảm tưởng như có luồng khí lạnh chạy từ 
chân lên đỉnh đầu, toàn thân lạnh ngắt! Mỗi khi hai nàng nghĩ đến việc "hạ thủ" tên họ Đoàn đều có cảm 
giác lạ lùng như thế ... Huỳnh Như và Thúy Uyên đều không hiểu tại sao? Tuy cả hai không nói ra, song 
thâm tâm họ đều nghĩ: "Hạ con người đó không phải dễ. Không phải là họ không đủ khả năng, mà vì có 
một ma lực bí ẩn làm họ mềm yếu không thể ra tay !" Ngồi im một lúc, Thúy Uyên vụt đứng lên nói: 

- Thôi để em ra về, chị còn phải sắp xếp hành trang. Vả lại có lẽ họ đang chờ mình bên ngoài.  
«Họ» mà Thúy Uyên muốn nói đây tức là Trần Hiệp và ông chồng quái dị của nàng. 
 
Khi Huỳnh Như và Thúy Uyên bước ra khách sảnh, hai người đàn ông đang nói chuyện vội đứng lên. 
Huỳnh Như chưa kịp có thái độ gì, bỗng có giọng nói đầm ấm phát ra: 

- Tôi và phu nhân tôi đến đây để tiễn biệt quan Thượng Thư và phu nhân lên đường. Cầu chúc nhị 
vị thượng lộ bình an và mong ngày tái ngộ. 

Lần đầu tiên hắn nói chuyện với nàng! 
Huỳnh Như bấn loạn cúi mặt, không dám nhìn lên, miệng lí nhí: 

- Xin hết lòng cảm tạ. 
Trần Hiệp đưa tiễn khách ra tận ngõ. Thúy Uyên leo lên cỗ xe ngựa, còn Trường Giang trên lưng con 
bạch mã. Trần Hiệp đứng nhìn theo, buột miệng nói: 

- Tôi chưa từng thấy một đấng lang quân nào kỳ dị như ông Đại Học Sĩ, chẳng bao giờ ngồi chung 
cỗ xe với vợ! 

Không hiểu sao Huỳnh Như bỗng bênh vực cho hắn: 
- Người có cái thú cỡi ngựa, đâu ai chịu ngồi tù túng trong xe? 

Trần Hiệp nghe ái thiếp nói chuyện với mình, mừng quýnh, tán một câu: 
- Dù tôi là một tay kỵ mã tuyệt luân, mà có người vợ đẹp như ái nương, tôi vẫn thích ngồi tù túng 

trong cỗ xe hơn là lẻ loi bên ngoài. 
Huỳnh Như nguýt lão một cái thật dài và quay lưng đi. 
 
 ******  
 
Trên đường về Thúy Uyên suy tính mãi không biết dùng lý lẽ gì khuyên tên họ Đoàn qua An Nam? 
 Lúc bước xuống xe đi vào nhà ngang qua khách sảnh, những bức họa như đập vào mắt nàng, khiến 
đầu óc nàng lóe lên ý nghĩ: «Hắn không tham của cải gái đẹp, nhưng lại mê thú cầm kỳ thi họa. Vậy ta 
nên dụ hắn những thứ này…” Vì nghĩ như thế, nàng đứng khựng lại chờ hắn. 
Trường Giang đi lủi thủi phía sau, chợt thấy Thúy Uyên chờ mình, trên môi điểm nhẹ nụ cười, mặc dù 
đôi mắt còn sưng húp vì khóc nhiều với Huỳnh Như lúc nãy. Chàng cũng mỉm cười với chị dâu, tuy trong 
lòng đang ủ ê. Thúy Uyên lên tiếng: 

- Đoàn lang! Thiếp có điều ước muốn, không hiểu Đoàn lang có thoả mãn được không? 
Trường Giang điềm đạm hỏi: 

- Dương tiểu thư ước muốn điều chi? 
Ngần ngừ một lúc, Thúy Uyên nhỏ nhẹ nói: 

- Thiếp nghe nói ở An Nam có rất nhiều thắng cảnh thiên nhiên đẹp tuyệt vời. Nghĩ rằng chàng 
thích vẽ, nên đề nghị chàng xin hoàng thượng qua bên ấy một thời gian, cho thiếp được đi theo 
du lịch, vừa để xem chàng vẽ phong cảnh xứ ấy. 

Trường Giang đang rầu rỉ vì người yêu ra đi, nghe Thúy Uyên "dụ" mình qua An Nam để vẽ, trong bụng 
lấy làm tức cười, mà cũng không khỏi thương hại chị dâu! Biết nàng muốn theo Huỳnh Như về xứ nên 
bày chuyện nói như vậy để chàng đưa đi. Dĩ nhiên vì nàng tưởng chàng là tên quan Tàu thật và cũng 
không biết hai năm qua chàng vận động xin Minh Thành Tổ sang An Nam mà nhà vua không cho. Lão 
hoàng đế nói: «Khanh là tay lương đống của triều đình, bỏ đi xa sao tiện?” Vì lão quá thương quí chàng, 
nên không cho chàng đi. Hơn nữa từ một năm nay lão đau yếu luôn, nên muốn chàng kề cận một bên 
chăm sóc. Trường Giang nghĩ mãi không biết cách gì rời Bắc Kinh? Chàng bỏ trốn hay treo ấn từ quan 
lặn lội về xứ, thì lấy cái thế gì để hoạt động cứu nước? Còn chàng ở lại với địa vị quan trọng của triều 
Minh, thì cũng khó thể xa lão hoàng đế! Trong lòng chàng ngổn ngang trăm mối, đầu óc lúc nào cũng 
căng thẳng vì một mặt làm nội tuyến cho quân Mãn, Mông một mặt đưa kế hoạch giúp Thành Tổ chống 
họ. Những đòn cân não mượn tay người đánh địch làm cho tâm trí chàng lúc nào cũng căng thẳng, lại 
thêm khốn khổ vì người yêu trong tay giặc mà không biết cách gì giải thoát được! 
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Bởi những lý do đó mà từ khi kinh đô dời về Bắc, chàng làm việc ngày đêm, lúc bỏ nhà lẻn gặp các thủ 
lãnh Mông Cổ, Mãn Châu, lúc thảo luận khẩn cấp với Minh đế chương trình dẹp loạn v.v... và v.v... Cũng 
vì như thế mà khi chàng xin qua An Nam để xem xét tình hình bên đó, lão ta cười nói: 

- Tài trí như Khanh đâu có đáng lưu tâm xứ mọi rợ đó mà lo làm chi cho mệt? Để Trẫm cử Trần 
Hiệp sang cai trị bên An Nam được rồi. 

Chàng viện lý do gì xin đi An Nam, Thành Tổ cũng bác bỏ. Chàng bối rối không biết tính sao? Phần cũng 
e ngại không dám tâu xin hoài, sợ lão ta nghi nguồn gốc mình. 
 
Ba năm về trước chàng mượn tay Minh Đế lấy đầu Trương Phụ, trả được mối thù cho dân tộc và cho cá 
nhân mình còn Trần Hiệp chàng chưa làm gì được, nên cố bám sát lão để tìm những sơ hở lỗi lầm của 
lão mà trừ diệt lão. Nhưng cho đến nay mục đích vẫn chưa thành! Chuyến này lão thoát khỏi tay chàng, 
thong dong sang An Nam, mang người yêu của chàng về xứ… Từ đây nghìn trùng xa cách, không mong 
gì thấy mặt nàng nữa, lại cũng chẳng biết dịp nào diệt trừ Trần Hiệp. Cho nên lòng chàng khốn khổ ê 
chề, mà phải giả vờ tới nhà tiễn đưa! 
 
Một điều mà Trường Giang không ngờ là việc Trần Hiệp xin Minh Đế qua An Nam là do áp lực của 
Huỳnh Như. Từ nhiều năm nay nàng đòi lão phải xin qua An Nam làm việc. Lão tâu xin hoài song Minh 
đế không cho, bảo rằng: “Xứ man ri mọi rợ ấy không cần cai trị bởi hai thượng thư.” Cũng vì Hoàng Phúc 
là thượng thư Công bộ, cai trị An Nam từ khi nhà Hồ bị diệt vong. Giờ đây Hoàng Phúc hết hạn về nước, 
Minh đế mới chịu cho Trần Hiệp sang thay. Lão mừng vô ngần, vì thỏa mãn được đòi hỏi của "ái thiếp" 
lão. 
 
Từ khi biết được mình sắp lìa Bắc Kinh, Huỳnh Như vui mừng nên đối xử với lão tử tế chút ít. Lão hạnh 
phúc lắm! Trường Giang nào biết được bí ẩn ấy đâu? Cứ tưởng Trần Hiệp muốn qua An Nam là để thoát 
khỏi sự kềm chế của chàng, tự tung tự tác. Chớ không dè đầu não của Trần Hiệp là Huỳnh Như, người 
yêu của chàng! Không nghe chàng nói gì, Thúy Uyên nghĩ rằng "hắn" không chịu thỏa mãn ước nguyện 
của mình, nên nét mặt rầu rỉ, đôi mắt rưng rưng Iệ ... Trường Giang thấy chị dâu tiều tụy buồn khổ, xót 
thương lắm, muốn thú thật tất cả để nàng biết chàng là ai, để nàng yên lòng chờ đợi. Nhưng nhớ lại 
nàng đã thú nhận yêu mình, sợ khi biết mình là em của vị hôn phu, nàng hổ thẹn chết được, nên trong 
lòng rối bời không biết nói sao? Đắn đo một lúc, chàng nhỏ nhẹ bảo: 

- Dương tiểu thư. Tôi rất thích sang An Nam để viếng phong cảnh. Chắc tiểu thư có nghe nói Vịnh 
Hạ Long chứ? Tôi nghe thiên hạ đồn rằng xứ mình chưa có thắng cảnh kỳ quan nào đẹp bằng 
chỗ ấy, nên chắc chắn có ngày tôi sẽ tìm cách qua xứ đó nhìn tận mắt cho thỏa lòng. Bao giờ 
hoàng thượng cho phép đi, tôi sẽ mời tiểu thư đi theo cho vui.Tôi tin ngày ấy không xa đâu. 

Thúy Uyên nghe chàng hứa hẹn mừng lắm, lại nghe nhắc đến Vịnh Hạ Long nơi quê hương, lòng không 
khỏi xúc động nước mắt đổ dài, mà cái miệng cười thật xinh: 

- Thiếp biết chàng sẽ thích vẽ phong cảnh ấy. 
Trường Giang gật đầu mỉm cười: 

- Dương tiểu thư đoán đúng lắm! Trong đời tôi, môn hội họa tôi si mê lắm. 
Chàng đổi giọng dí dỏm cho nàng vui trước khi chia tay về phòng riêng: 

- Chiều nay tiểu thư ban cho tôi một tô canh chua nhé? 
Chàng nói xong bước đi, không thấy đôi má Thúy Uyên ửng hồng vì thẹn, mà cũng vì nỗi vui mừng hạnh 
phúc. 
 
 ***** 
 


