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Trai Tài Gái Sắc
Giáng Hương đang ngồi nơi Tây lầu trong gian phòng dành riêng cho nàng, bỗng nghe tiếng huyên náo dưới
sân. Nàng vén màn cửa sổ nhìn xuống, thấy hai vợ chồng người lo việc kiểm soát thú ở trại chăn nuôi đang
đứng khúm núm một chỗ. Người vợ thì khóc thút thít, thỉnh thoảng kéo cái khăn rằn trên đầu lau nước mắt.
Hai người này tuổi chắc hơn ngủ tuần, mặt mày hiền lành chất phác. Thường khi Giáng Hương theo Hùng
Phong ra trại, thấy cả hai lý thú lo công việc, nên Vương tam rất hài lòng và Hùng Phong rất thương mến.
Không hiểu sao hôm nay có việc gì mà Văn nhất đem vợ chồng họ đến đây? Ngoài ra còn có thằng Nhài, tên
chăn bò, tuổi độ 15, 16, cũng khoanh tay đứng đó, nét mặt xuôi xị.
Vương tam ngồi nơi chiếc ghế con. Mấy người kia đứng quây quần. Văn nhất rổn rảng nói:
- Thưa tiên sinh! Mấy người này có bổn phận trông coi và kiểm soát thú. Mà nay họ để mất một con bò con.
Cũng có thể chúng đánh cắp, đem bán. Vậy tiên sinh định tội thế nào?
Vương tam tiên sinh nhìn hai vợ chồng lão Quí và thằng Nhài một chập, rồi hỏi:
- Các người có thiếu thốn gì không?
Vợ chồng lão Quí đồng nói:
- Kính tiên sinh! Nhờ ơn của trang chủ, chúng tôi no cơm ấm áo, không thiếu thốn chi cả!
Vương tam nói giọng lạnh như tiền:
- Thế tại sao các ngươi đánh cắp con vật của chủ?
- Lạy tiên sinh! Chúng tôi không hề ăn cắp bò. Xin tiên sinh cho lục soát nhà của chúng tôi.
Văn nhất xen vào:
- Các người đem bò bán mất rồi, còn đâu mà xét?
Vợ chồng lão Quí nước mắt lã chã:
- Chúng tôi quả tình không ăn cắp vật của chủ. Mong tiên sinh và Chương đại ca thương tình xét lại. Thằng
Nhài chăn bò hàng ngày, có lẽ lơ đểnh để lạc mất không?
Vương tam quay sang thằng Nhài hỏi gặn:
- Có phải ngươi đánh cắp bò đem bán?
- Tôi có một mình, lại ăn ngủ nơi trại. Tôi ăn cắp bò thì giấu ở đâu? Tôi cũng không biết bán cho ai, để làm
gì? Bác Quí kiểm soát thú khi về chuồng… Hay là Bác kiểm không kỹ… để mất…
Vương tam nghe thằng Nhài đối đáp trôi chảy thì không biết tính sao? Văn nhất nổi nóng vì bên này đỗ lỗi bên
kia, nên vung roi lên nói:
- Xin phép tiên sinh cho tôi tra khảo bọn chúng.
Hùng Phong trong nhà ló mặt ra, khoác tay bảo:
- Hãy khoan! Chú để tôi xử vụ này cho.
Mọi người nghe tiếng Hùng Phong đều lộ sắc vui mừng, ngay kẻ đang bị vấn tội! Vị công tử này tuy còn trẻ mà
ăn nói chững chạc, hành động đúng mực, nên trong địa phận Trần gia trang từ già trẻ bé lớn ai ai cũng đem
lòng kính phục, kể cả Giáng Hương! Hai năm trước khi Giáng Hương mới đến thấy Hùng Phong tâm tính hồn
nhiên, trong bụng nghĩ thầm: « Vị công tử này còn ngây thơ hơn tuổi ». Đến khi sống một vài ngày một vài
tháng bên cạnh Hùng Phong, Giáng Hương mới giật mình, vì không ngờ Hùng Phong còn trẻ mà hiểu biết và
nhân cách đều hơn người. Ngoại trừ những lúc chuyện trò với chú và Giáng Hương, Hùng Phong cười nói
pha trò. Nhưng khi ra ngoài hành việc, Hùng Phong bỗng nhiên trở thành một con người khác: chững chạc,
nghiêm nghị, ăn nói đúng mực… Hùng Phong lại còn là người có lòng hết sức quãng đại, đối với gia nhân và
bọn tráng đinh thì lấy tình thương mà đối đãi, chớ không phân biệt chủ tớ. Dân chúng sống trong địa phận
Trần gia trang càng yêu quí vị công tử hơn nữa. Vì Hùng Phong thích cỡi ngựa, nên lúc rỗi rãnh thường hay đi

thăm viếng những gia đình địa phận mình. Thấy ai thiếu thốn điều chi, chàng mang đến cho họ. Thấy ai đau
yếu bệnh hoạn, chàng chẩn mạch cho thuốc. Ngày trước trong trang kẻ đau ốm đều mang đến trang viện xin
Tiêu Dao chữa bệnh. Từ ngày Hùng Phong thay thế chú, bệnh nhân được chữa trị tại gia. Người ta kính nể
Tiêu Dao bao nhiêu, thì yêu mến Hùng Phong bấy nhiêu.
Người khâm phục vị công tử họ Trần hơn hết phải nói là Vương tam tiên sinh. Bởi ông là nhà nho, kinh
nghiệm 10 năm phục vụ ở trang phải nói cũng nhiều. Vậy mà có những việc ông không biết giải quyết ra sao?
Ông hỏi ý Hùng Phong thì được vị công tử quyết định nhanh chóng dễ dàng. Từ khi Trần Quốc Anh đến mật
khu, số binh sĩ của Nguyễn Trường Hân cũng tăng lên, nên tài chánh phải cung cấp thêm rất nhiều. Để đáp
ứng nhu cầu của hai cơ sở mỗi ngày một tăng, Hùng Phong bèn mở thêm một trại chăn nuôi. Số gà vịt được
nuôi nhiều hơn. Đặc biệt là nuôi loại gà đẻ trứng để bán thêm phần trứng. Ngoài ra Hùng Phong còn lập thêm
một trại mới để nuôi trâu và dê. Hồi trước Quốc Anh cũng có nghĩ điều này, song lúc ấy ngân quỹ quá dư, nên
Quốc Anh thấy chưa đến lúc phải làm. Bây giờ Hùng Phong thực hiện dự tính của chú để có thêm phần lợi tức
mới về trâu và dê. Trâu làm việc đồng áng nặng nhọc giỏi sức hơn bò, nên bán trâu rất được giá. Dê thì đem
bán cho những gia đình giàu có, vì họ thích uống sữa dê.
Cũng vì công việc mỗi lúc một nhiều nên Hùng Phong gần như không có giờ rảnh. Ngày nào cũng như ngày
nào, Hùng Phong ra trại chăn nuôi từ lúc trời còn mờ sương để tập dợt cho đàn ngựa. Giống ngựa nuôi rất
cực, phải chăm sóc kỹ và cho chúng chạy nhảy mỗi ngày khoảng đường trường để chúng không bị chồn
chân. Các trại chăn nuôi tuy có Vương tam trông coi, nhưng đôi khi Hùng Phong cũng mất nhiều thì giờ cho
các trại này. Vì gia súc nuôi quá nhiều, chúng thường có bệnh. Hùng Phong nhờ được chú chỉ dạy về y học
để trị bệnh cho người và chăm nom thú, nên vị công tử họ Trần luôn luôn có việc.
Buổi sáng lo cho thú, buổi chiều đi thăm viếng đồng ruộng và gia đình nông dân, trông coi hoa màu, chỉ dẫn
người làm rẫy cách trồng trọt… Công việc này do Quốc Anh truyền lại, Hùng Phong cũng thích thú lắm! Có
điều vì địa phận Trần gia trang khá rộng, nên mỗi ngày viếng một nơi mà cả tháng Hùng Phong mới đi giáp.
Trong khi đó Giáng Hương ở nhà lo việc thêu thùa may vá. Nàng và nhũ mẫu may y phục cho gia nhân, các
tráng đinh của gia trang, và cho cả binh sĩ ở mật khu nữa. Công việc này cũng hết sức bận rộn. Hùng Phong
và Giáng Hương gặp nhau buổi ăn trưa, song Hùng Phong ăn rất nhanh để thì giờ chạy lo công việc. Buổi ăn
trưa đối với Hùng Phong gần như để no bụng, chớ không để thưởng thức món ăn. Mặc dù Lý Dân trông coi
việc nấu nướng chung với người đầu bếp của Trần Quốc Anh, từng biết món ăn nào vị công tử mình ưa thích.
Nhưng quả thật là việc làm vô ích của người tớ già trung thành!
Cả ngày chỉ có buổi cơm chiều là Giáng Hương trông đợi nhất. Giáng Hương chăm sóc món ăn cho Hùng
Phong. Hùng Phong kể chuyện vui lạ bên ngoài… Cả hai vui cười thỏa thích! Sau bữa ăn, cả hai thường lên
vọng nguyệt lầu đàm đạo văn thơ. Cũng có hôm đem cờ ra nghiền ngẫm…Lúc mới đến Giáng Hương chưa
biết chơi cờ. Hùng Phong phải chỉ dạy tiểu thư họ Hoàng để có tay đối thủ! Vào những đêm trăng thanh gió
mát, Hùng Phong cao hứng thổi sáo hoặc khảy đàn, Giáng Hương cất giọng ru hồn hát theo tiếng nhạc. Trong
các tài « cầm kỳ thi họa » của chú, Hùng Phong lãnh hội được ba. Còn môn hội họa thì Hùng Phong mù tịt!
Cái tình tri kỷ của họ thật khắng khít, gần như không thể chia lìa! Ngày nào Hùng Phong quá bận, ban đêm
phải xem sổ sách, Giáng Hương ngồi buồn hiu hắt nơi tư phòng không biết trò chuyện với ai? Ngày đó đối với
Giáng Hương là một ngày ảm đạm mất cả sinh thú! Cũng có hôm Giáng Hương theo Hùng Phong ra trại chăn
nuôi, có hôm đi thăm ruộng rẫy… Dù chỉ đứng xa nhìn vị công tử chỉ huy công việc, Giáng Huơng cũng thấy
thích thú và trong lòng càng khâm phục con người tài hoa son trẻ này.
Một tháng hai ngày, vào đêm trăng tròn, Trần gia trang có cuộc tập dợt võ nghệ. Ngày đó Hùng Phong oai
dũng trong bộ y phục kỵ mã, đấu kiếm cùng với Văn nhất, Chương nhị, thật ngoạn mục! Giáng Hương ngồi
trên lầu theo dõi trận đấu thật say sưa. Điều đáng nói nhất là lúc nào Hùng Phong cũng nhắc nhỡ và ca tụng
chú mỗi khi trò chuyện với Giáng Hương. Giáng Hương thừa biết Quốc Anh là thần tượng của Hùng Phong.
Trò như thế, sư phụ phải đến bực nào? Cho nên đối với Quốc Anh, Giáng Hương đem lòng kính phục đến độ
sợ hãi!
Hai năm qua Quốc Anh về gia trang cũng độ mươi lần, mỗi lần lưu lại vài ngày. Cả ba ngồi ăn chung, chuyện
trò với nhau. Ngày nào có chú ở nhà, Hùng Phong vui vẻ cười nói huyên thiên. Trái lại Giáng Hương e dè hổ
thẹn, nói rất ít và cũng không dám cười đùa trước con người nàng đem lòng tôn kính như một bậc siêu nhân.
Còn Quốc Anh sau nhiều tháng ngày xa cách người yêu, lúc hội ngộ cõi lòng nhiều cảm xúc, nên chẳng biết

nói chi cùng nàng? Nếu không có Hùng Phong khơi chuyện giữa hai người, cuộc gặp gỡ chắc là ngượng
ngùng lắm!
Trần Quốc Anh đi rồi, Hùng Phong bớt nói bớt cười. Trái lại Giáng Hương cười nói thật tự nhiên. Tình cảm
giữa họ không biết là thứ tình gì? Tình bạn bè? Tình chị em? Hay là tình thiếm cháu? Cả hai không bao giờ
đặt câu hỏi trong trí, cũng không thắc mắc tâm sự mình. Có điều, đối với Giáng Hương: Hùng Phong không
khác gì không khí trong nhà. Chàng đi vắng gian nhà trở nên ngột ngạt khó thở! Còn Hùng Phong có Giáng
Hương, y như có nguồn sinh lực để làm việc. Sau một ngày làm việc mệt nhọc, trở về nhà nghe nàng tiên nói
cười…Bao nhiêu mệt nhọc trong người chàng như tiêu tan hết! Nụ cười của nàng y như có chứa thuốc bổ,
giọng nói của nàng y như có ướp mật ngọt! Thật là kỳ dịu! Hùng Phong không biết tại sao? Đôi khi chàng dỡ
sách y học của chú ra để tìm hiểu… vẫn không thấy có chỗ nào nói đến trường hợp lạ lùng này?!
Khi mới đến Giáng Hương có cảm tưởng như mình già dặn hơn Hùng Phong nhiều, mặc dù nàng chỉ lớn hơn
3 tuổi, lại có cảm tưởng như cách nhau hai thế hệ! Cũng phải! Vì nàng đã hứa hẹn trăm năm cùng chú, thì đối
với cháu người ấy, nàng phải thuộc vào thế hệ khác! Chẳng ngờ càng gần gủi Hùng Phong, Giáng Hương
mới thấy mình mỗi ngày một nhỏ nhoi hơn. Bất cứ khía cạnh nào, từ sức vóc đến sự hiểu biết, điều chi Hùng
Phong cũng hơn nàng và phải dẫn giải cho nàng nghe. Nàng cũng làu thông kinh sử, nhưng khi đàm đạo với
Hùng Phong mới thấy mình chẳng biết bao nhiêu! Lối xử thế và hành sự của Hùng phong chẳng thấy trong
sách vỡ nào dạy cả. Chẳng biết có phải do nơi sư phụ Trần Quốc Anh không? Mà thật ra không riêng gì Giáng
Hương, Vương tam tiên sinh và Văn nhất đều nể mặt.
Bởi vì …

***
Trong lúc vung roi lên để tra khảo những gia nhân trộm cắp, Văn nhất nghe tiếng vị công tử bảo: « hãy
khoan! » liền kính cẩn vâng lời. Còn Vương tam tiên sinh bỗng thở một hơi dài nhẹ nhỏm! Gần như mọi việc,
khi tiên sinh lâm vào thế bí, không biết giảỉ quyết ra sao, thì Hùng Phong gỡ rối cho. Giáng Hương ngồi bên
trong cửa sổ nhìn ra, càng tò mò hơn hết. Nàng không rõ vị công tử họ Trần sẽ phân xử ra sao? Tự nghĩ: “Bản
chất Hùng Phong nhân ái, chắc sẽ bỏ qua nội vụ.” Tai nàng lắng nghe… mắt nàng mở to… để trông thấy …
Một người cao lớn, tuấn tú, từ trong nhà thủng thẳng bước ra… Người này Giáng Hương thấy mỗi ngày. Bỗng
dưng hôm nay nàng thấy khác lạ, làm cho con tim nàng đập rộn lên! Trong khi Giáng Hương đang thắc mắc
cho tâm trạng kỳ quái của mình, thì dưới sân mọi người lên tiếng chào Trần công tử. Vợ chồng lão Quí quỳ
mọp xuống đất van xin tha tội.
Hùng Phong khoác tay bảo đứng lên, ôn tồn bảo:
- Trong các ngươi ai cũng là gia nhân trung thành với chủ thì làm gì có trộm cắp? Tuy nhiên bổn phận chủ
giao mà không làm tròn thì cũng đáng bị trừng phạt! Vậy ta kỳ hạn đến cuối giờ Thân các ngươi phải tìm được
con bò đem về đây. Ai tìm ra sẽ được cho luôn, còn tặng thêm ít quan tiền. Kẻ nào không tìm ra sẽ giao cho
Văn nhất trừng trị.
Vợ lão Quí nghe nói khóc ròng. Người chồng khúm núm thưa:
- Bẩm công tử, giờ cũng sắp đến giờ Thân rồi. Bò đi lạc nơi đâu chúng tôi làm sao biết được mà dẫn về cho
kịp? Giả như công tử cho thời hạn dài dài một chút, vợ chồng tôi ra sức tìm, nếu kiếm được thì đem về cho
chủ. Chớ chúng tôi lấy bò làm gì? Còn tiền thưởng chúng tôi cũng không dám nhận, vì vợ chồng chúng tôi
không tròn trách nhiệm đâu đáng được công tử ban thưởng? Chỉ xin công tử cho để chậm đến ngày mai…
Hùng Phong lạnh lùng ngắt lời:
- À, nếu lão thấy không đủ thời gian để tìm con bò bị mất, thì ta giao vợ chồng lão cho Văn nhất chặt bớt một
cánh tay đi để từ rày về sau không lơ đễnh bổn phận nữa.
Hùng Phong vừa dứt lời, tất cả mọi gương mặt đều biến sắc, ngoại trừ thằng Nhài. Giáng Hương ngồi trên lầu
cao, nghe qua cũng vô cùng kinh hãi. Nàng kêu thầm: «Trời ơi! Lẽ nào vì để mất một con bò mà vợ chồng lão
Quí phải thành phế nhân? Có lẽ nào một Hùng Phong đầy lòng nhân từ quãng đại, bỗng nhiên vì chuyện mất
của mà biến tính đột ngột?».
Vương tam là người cảm thấy bẽ bàng hơn hết. Hơn 10 năm qua phục vụ cho chủ nhân họ Trần, ông chưa hề
nghe thấy có trường hợp xử tội nặng nề như lần này! Thỉnh thoảng cũng có những vụ mất mát, nhưng Trần
Quốc Anh thường bỏ qua và nói rằng: «kẻ lấy cắp chẳng qua vì họ thiếu thốn. Lỗi ấy ta có trách nhiệm một
phần.». Vương tam là kẻ sĩ, tâm tính thuần lương, sở dĩ hết lòng phục vụ cho Trần Quốc Anh chỉ vì phẩm

cách cao quí của chủ nhân. Gần đây Hùng Phong thay thế chức trang chủ. Tuy còn trẻ mà đã tỏ ra một người
tài đức không thiếu. Dân chúng trong vùng thương quí vị công tử này nhờ tấm lòng nhân hậu hơn người.
Hùng Phong về Trần gia trang đã 6 năm, chưa có lúc nào có thái độ lạnh lùng sắt đá như thế. “Sao bỗng dưng
Hùng Phong hôm nay không giống Hùng Phong thường lệ?” Vương tam thắc mắc trong lòng, sinh bực tức,
toan nói lời can thiệp. Song Hùng Phong lờ đi, không thèm nhìn ông ta. Văn nhất thì đứng nghếch mặt ra,
không biết có phải đem vợ chồng lão Quí chặt một cánh tay theo lệnh của chủ không? Mặc dù chính Văn nhất
cũng chỉ muốn đánh họ vài roi để họ cung khai. Chớ thật sự Văn nhất cũng biết chủ nhân họ Trần chẳng bao
giờ hành tội người trong trang.
Biết mọi người bất bình lệnh của mình, nhất là Vương tam tiên sinh, nhưng Hùng Phong giả vờ không biết,
quay sang thằng Nhài, đổi sắc mặt hết sức thân thiện và hỏi giọng thật dịu:
- Còn ngươi? Ngươi nhắm có thể tìm được bò đúng thời hạn ta giao không? Nếu ngươi tìm được thì bò
thuộc về ngươì, còn được cho thêm tiền thưởng. Bằng như ngươi cũng không đủ khả năng tìm bò về ngay, thì
ta cũng sẽ bảo Văn nhất chặt tay ngươi luôn thể?
Thằng Nhài lýnh quýnh nói:
- Bẩm công tử, để tôi đi tìm.
Hùng Phong hỏi gặn:
- Ngươi chắc tìm được bò đem về đúng kỳ hạn, tức là cuối giờ Thân chứ?
- Bẩm công tử, tôi sẽ đưa bò về ngay.
- Thật à? Ta sẽ chờ ngươi ở đây!
Vương tam bỗng đổi sắc mặt hồng. Sắc mặt vui mừng lẫn hổ thẹn. Hùng Phong gạn hỏi lần nữa:
- Ngươi chắc chắn sẽ tìm được bò ngay chứ? Đừng vì quá sợ hãi mà hứa cho qua thì tội càng nặng thêm.
- Không đâu! Tôi chắc sẽ tìm được.
Hùng Phong quay sang Văn nhất nói:
- Bây giờ chú và Vương tam tiên sinh đã biết ai lấy cắp con bò, không cần phải tra khảo vợ chồng lão Quí
nữa. Những gia nhân trung thành như lão cần được ban thưởng.
Chẳng ngờ chỉ có mấy lời mà Hùng Phong đã tìm ra ai là kẻ cắp. Vương tam và Văn nhất nhìn vị ông tử bằng
ánh mắt hết sức nể phục, miệng đớ ra không biết phải nói lời gì để tỏ lòng ca ngợi? Thằng Nhài bấy giờ mặt
mày tái mét vì biết mình lỡ lời đã tự tố cáo mình. Nó kinh hoàng quỳ sụm trước chân chủ, miệng lấp bấp nói
không ra lời. Vẫn với nét mặt hoà nhã, Hùng Phong nói:
- Ta không trị tội ngươi đâu! Ta chỉ muốn biết vì lý do gì ngươi muốn có con bò ấy? Ngươi đem bán hay cho
ai?
- Bẩm công tử! Chỉ vì nàng ấy… muốn có một con bò con để nuôi. Tôi ngu dại lỡ hứa… cho nàng. Tôi biết
lỗi… Tôi đi lấy về trả lại cho công tử.
Văn nhất bấy giờ mới nổi giận đùng đùng:
- Công tử cho phép tôi trị tội thằng này. Nó mới bây lớn mà bày đặt có bồ bịch. Rồi còn ăn cắp tài vật của
chủ để tặng cho gái. Thật là quá quắt!
Hùng Phong thấy thằng Nhài chẳng kém mình bao nhiêu tuổi, lòng bỗng ngậm ngùi hỏi:
- Ngươi yêu người ấy lắm phải không? Ngươi không sợ hình phạt vì muốn làm vừa lòng người yêu phải
không?
Thằng Nhài cúi mặt sụt sùi nói:
- Chỉ vì hằng ngày tôi chăn bò. Cô ấy đứng bên bờ ruộng nhìn theo ao ước có một con bò con để nuôi. Tôi
ngu dại nghĩ rằng: «bò năm nay đẻ quá nhiều, mất một con chẳng ai để ý» nên mới bắt một con cho cô ấy.
Bỗng dưng Hùng Phong thở dài, nhìn mông lung qua khoảng không gian như nghĩ ngợi điều gì? Một lúc nói:
- Thôi, ngươi không cần phải đi đòi lại bò làm gì. Ta cho ngươi con bò ấy để người yêu của ngươi không
thất vọng. Từ rày về sau nên tỏ bày ước muốn với chủ. Đừng nên trộm cắp, xấu lắm!
Thằng Nhài mừng quýnh lạy Hùng Phong như tế sao! Vương tam chúm chím cười. Chỉ có Văn nhất không
vừa ý, nói:
- Công tử! Lẽ nào không trị tội nó còn cho luôn bò?
Hùng Phong quay lưng đi vào nhà, vừa nói:
- Khi nãy tôi có nói: «ai tìm được bò sẽ được cho luôn, và tặng thêm tiền thưởng». Chú hỏi Vương tam tiên
sinh lấy tiền cho nó. Những gì tôi đã hứa, tôi phải giữ lời.
Dứt lời Hùng Phong đi thẳng, không quay mặt lại. Giáng Hương theo dõi phiên tòa từ đầu đến cuối. Lúc đầu
nàng kinh hãi và tuyệt vọng vì chưa hiểu thái độ của Hùng Phong. Giờ sau phiên xử, lòng khâm phục của
nàng với «người ấy» thật vô bờ!

Nàng muốn chạy tới trước mặt «người ấy» để tỏ lời ca ngợi, chợt nghe con tim bàng hoàng xao xuyến khi
trông thấy Hùng Phong trở vào nhà với sắc mặt buồn thiu vì câu chuyện tình của thằng Nhài.
***
Buổi chiều hai người gặp nhau nơi bàn ăn, Hùng Phong chỉ đáp cầm chừng chớ không chuyện trò vui vẻ với
nàng như thường lệ. Giáng Hương không hiểu tại sao? Nàng ngồi một bên nuốt cũng không trôi. Con tim như
đau nhói lên…
Tối đêm đó cả hai không lên vọng nguyệt lầu thưởng gió ngắm trăng nữa. Giáng Hương thầm nghĩ: «Có lẽ
Hùng Phong vì mệt mỏi với công việc nên đi ngủ sớm.» Nàng về phòng nàng cũng lên giường nằm ngủ, song
trằn trọc mãi đến nửa đêm vẫn không ngủ được! Từ khi về nương náu nhà họ Trần, nay là lần đầu tiên nàng
cảm thấy lạc loài khốn khổ. Nỗi thương nhớ cha già lúc nào cũng ray rức trong tim nàng, song lâu nay nhờ có
Hùng Phong bên cạnh chuyện trò nên cũng phôi pha. Đêm nay là đêm đầu tiên nàng khóc, mà chẳng biết do
đâu? Nàng khóc một lúc lâu nghe con tim vẫn còn đau đớn lắm, nên mở cửa phòng nhẹ bước ra ngoài. Khi
còn sống nơi nhà nàng, những lúc buồn bã nàng thường thả bộ ra vườn ngồi tựa lưng nơi gốc liễu, nhìn đàn
cá lội nhỡn nhơ dưới hồ để phôi pha nỗi sầu… Đêm nay nàng thấy cần phải đi ra ngoài. Nàng cần tản bộ một
lúc cho cõi lòng bớt nặng trĩu. Nàng không định đi xa, nhưng đôi chân cứ mãi bước đều… Một lúc nàng ra đến
Hồ nhật Nguyệt hồi nào không hay?
Trăng sao trên trời không tỏ lắm. Ánh trăng lưỡi liềm với chút ánh sáng yếu ớt tỏa xuống trần gian một màu
vàng nhạt. Vách núi cao sừng sựng che lấp cả ánh trăng làm thành một vết đen xì trên mặt hồ, khiến cho cảnh
vật thêm phần hắc ám. Nàng ngồi trên một bệ đá, mắt đăm chiêu nhìn giòng nước đen ngòm… Không thấy gì
cả! Nơi đây không có nhành dương liễu, nơi đây không có đàn cá lội nhỡn nhơ… Nơi đây chỉ có nàng một
mình bơ vơ hiu quạnh! Nàng thút thít khóc! Khóc mà không hiểu vì sao? Tại ai? Chỉ biết rằng hễ nàng khóc nỗi
sầu như vơi đi!
Tiếng khóc của nàng làm kinh động một người không hiểu ở đó từ bao giờ? Vì người ấy ngồi khuất nơi một
tảng đá cao nên không trông thấy nàng! Nghe tiếng khóc, người ấy giựt mình đứng phắt dậy, tung mình ra
khỏi tảng đá… Giáng Hương nghe tiếng chân người cũng sợ hãi nín khóc, ngước mặt lên…
- Giáng Hương!
Tiếng gọi thật thắm thiết! Cùng với tiếng gọi một người chạy về phía nàng… Giáng Hương thấy người ấy cũng
sững sờ đứng lên… Cả hai cùng dang hai tay ra… Chỉ còn bước thêm một bước nữa, cả hai sẽ ôm chầm lấy
nhau… Nhưng người kia vụt đứng khựng lại và Giáng Hương bỗng bước thụt lùi! Khoảng cách không xa ấy
có một bức tường vô hình của đạo lý phân chia ngăn cách họ. Họ không tiến tới được nữa! Họ dừng lại đó…
để nhìn nhau qua màn lệ…để nghe tiếng lòng rên rĩ và cũng để biết rằng họ không thể yêu nhau!
Tới bây giờ Giáng Hương mới biết mình đã yêu Hùng Phong. Và Hùng Phong cũng chỉ biết mình đã yêu
Giáng Hương trước đó không lâu. Hai năm gần gủi, tình tri kỷ thắm thiết đã biến thành tình yêu lúc nào họ
không hay! Cho đến khi Hùng Phong khám phá ra: Hình ảnh của Giáng Hương đã ngự trị trong tim chàng,
không giờ phút nào quên lãng được! Lúc làm việc cũng như lúc ăn lúc ngủ, khi tỉnh hay khi mơ… Tâm trí của
Hùng Phong chỉ có Giáng Hương và chỉ thấy mỗi Giáng Hương mà thôi! Giọng nói, tiếng cười, nét mặt thiên
thần của nàng …đã khắc vào tim, in sâu vào óc, hòa lẫn vào máu thịt của chàng, không cách gì gỡ ra được!
Khi biết mình đã yêu Giáng Hương, Hùng Phong kinh hoàng còn hơn thấy đất trời sụp đổ. Tình yêu này không
thể có! Vì Hùng Phong yêu chú hơn hết trên cõi đời này. Dù chú không nói ra, Hùng Phong cũng biết nàng là
người yêu của chú. Chú yêu nàng trong ánh mắt, trong thơ, trong nhạc, trong tranh… Bao phen Hùng Phong
bắt gặp chú ngồi hàng giờ ngắm bức họa « mộng du cung Quãng ». Tình của chú thật thanh cao.
Ngày chú đem nàng về, Hùng Phong hơi ngạc nhiên vì không hiểu sao Hoàng tiểu thư lại giống người trong
tranh? Mới đầu Hùng Phong nghĩ: « Có lẽ chú biết nàng trước nên họa hình nàng. Sau suy lại, chàng thấy
không đúng. Vì tranh vẻ quá lâu, nếu tính thời gian Giáng Hương còn nhỏ lắm. Như vậy chỉ một cách giải
thích duy nhất là nàng đúng là người trong mộng của chú. Chú yêu người trong mộng, gặp đúng người trong
mộng, đáng lý không còn gì lý tưởng hơn nữa mà không thành hôn. Nhưng chú đã đặt tình nước trước tình
riêng. Một con người như chú, đừng nói chi đối với Hùng Phong là kẻ được thọ ơn nuôi dưỡng và giáo dục,
dù cho ai khác cũng đem lòng kính phục thương yêu. Yêu chú thì không thể nào yêu người yêu của chú! Cho
nên khi biết mình đã yêu Giáng Hương, Hùng Phong cuống cuồng sợ hãi. Mấy hôm muốn trốn, muốn không
gặp nàng. Lý trí bảo thế, nhưng con tim không cưỡng lại được! Rồi lại gặp nàng! Rồi lại yêu nàng hơn thêm…

Tự cấm đoán, tự buộc mình phải quên, song cái trớ trêu của tình ái là: hễ càng cấm đoán càng muốn quên thì
lòng si mê càng cao dày, nỗi thương nhớ càng sâu đậm. Biết phải làm sao đây? Tình này không thể tiến tới
được, cũng không thể trở lui được. Vậy có thể nào đứng y nguyên một chỗ được không?
Cả hai đứng bất động thật lâu… Giáng Hương vẫn không ngưng đổ lệ.
Hùng Phong thấy nàng khóc, đau đớn từng đoạn ruột, muốn bước tới uống hết nước mắt của nàng, để gương
mặt kiều diễm của nàng không vương nét sầu thảm. Nhưng hình ảnh của chú hiện ra…Hùng Phong cảm nghe
tứ chi rũ riệt, không nhúc nhích được nữa, cất giọng yếu ớt:
- Khuya rồi! Tiểu thư nên vào nhà, kẻo sương đêm lạnh lẽo.
- Vâng!
Nàng chỉ nói được tiếng « vâng » nhỏ xíu rồi lủi thủi bước đi. Hùng Phong nhìn theo cho đến khi không còn
nhìn thấy bóng dáng mờ ảo của nàng trong đêm tối, mới chạy theo như một kẻ điên loạn.
***

Chương Mười Hai

Mối Tình Ngang Trái
Buổi trưa Hùng Phong từ trại trở về nhà, lúc bước vào phòng ăn trong lòng vô cùng hồi họp. Hồi họp vì không
biết mình với nàng hôm nay sẽ ra sao? Có chuyện trò với nhau hay nàng vẫn còn ủ dột? Chàng sẽ phải nói lời
gì cho cuộc hội mặt không ngượng ngùng, không xúc động? Chàng tự nhủ: «Cần phải giữ thật bình tĩnh và
con tim theo nhịp điệu bình thường». Lòng đã dặn như thế, Hùng Phong xô cửa bước vào…
Thường ngày, buổi trưa cũng như buổi chiều, Giáng Hương luôn luôn ngồi chờ sẵn nơi bàn ăn. Thấy chàng
bước vào, mắt nàng ngời lên, miệng nàng nở hoa. Hôm nay chiếc bàn trống rỗng không có người ngồi. Bà
nhũ mẫu thấy Hùng Phong bước vào gật đầu chào, kèm với một nụ cười:
- Tiểu thư hôm nay trong mình khó chịu không thể ra phòng ăn, nên có lời tạ lỗi với công tử. Tôi xin phép
hầu công tử.
Bà vừa nói vừa xới cơm cho Hùng Phong. Hùng Phong chỉ nhếch nhếch môi để đáp lời bà. Cái nhếch môi ấy
tuy cố ý mỉm cười, nhưng trông giống như mếu. Ăn được một chén, Hùng Phong bỏ đủa và bảo:
- Cám ơn bà, tôi không ăn nữa.
Bà nhũ mẫu lẵng lặng ra khỏi phòng. Tâm trạng của Giáng Hương sáng này cũng làm cho bà lo nghĩ. Trọn
đêm qua nàng khóc quá nhiều, nên đôi mắt đến giờ còn đỏ au. Sáng nay nàng không chịu dậy lau rữa trang
điểm chi hết, cứ nằm dàu dàu trên giường. Bà nhũ mẫu hỏi câu nào nàng cũng không trả lời, y như xác nằm
đó mà hồn gửi ở đâu? Mãi đến trưa nghe tiếng vó ngựa của «một người» trở về, mới tuột nhanh khỏi giường
chạy ra cửa sổ nhìn xuống… «Người ấy» khuất khỏi tầm mắt của nàng, Giáng Hương lại leo trên giường úp
mặt xuống gối…
Buổi chiều củng thế! Nghe tiếng vó ngựa của «người ấy» nàng mới chỗi dậy trông ra… Bà nhũ mẫu mang
cơm mang cháo vào phòng cho nàng, cũng chẳng thấy vơi chút nào! Qua ngày thứ hai cũng một tình trạng
như vậy. Có điều bà nhũ mẫu để ý thấy đôi mắt của vị công tử và cô tiểu thư có quầng vì thiếu ngủ! Bà còn lạ
gì nữa? Trai tài gái sắc gần nhau, làm sao cho khỏi sinh tình? Bà đã chứng kiến việc Giáng Hương hứa hẹn
trăm năm với Trần Quốc Anh, nên bà cảm thông nỗi đau khổ của hai kẻ yêu nhau trong ngang trái này! Ngày
thứ ba Hùng Phong đã biết trước mình sẽ ngồi ăn một mình và cũng sẽ chẳng ăn được bao nhiêu.
Hôm nay bước vào phòng không thấy bà nhũ mẫu theo vào xới cơm, nhưng trên bàn chén cơm đã đơm sẵn,
hơi nóng còn bay nghi ngút. «Có lẽ bà vừa mới xới cơm rồi bỏ đi! Nàng không ở đây! Nàng cũng không cho
nhũ mẫu của nàng ở đây! Càng hay! Nàng làm thế cũng phải!» Tuy trong bụng nghĩ thế, song trong lòng
chàng ủ ê không thể tả! Hai ngày qua ăn uống cầm hơi, đêm trằn trọc nhớ thương không ngủ… Đã vậy sáng
chiều làm việc không ngừng, khiến cho gương mặt khôi ngô tuấn tú của chàng thuở nào hốc hác thấy rõ!
«Tình trạng này kéo dài chắc ta chết mất!» Hùng Phong kêu khổ trong lòng như vậy. Tay cố sức cầm đủa,
tay cố sức bưng chén… Hai vật nhỏ mọn này bữa nay nặng nề làm sao! «Không! Ta không thể ăn được! Ăn
để làm gì? Sống để làm gì khi hồn ta đã chết!»
Hai tay bây giờ đã buông chén đủa để ôm mặt, nên Hùng Phong không trông thấy một người bên ngoài bước
vào nhẹ như làn gió. Người ấy nhấc ghế ngồi xuống chỗ đối diện với chàng… Có một mùi hương quen thuộc,
có một hơi thở quen thuộc loảng ra trong gian phòng này…Hùng Phong buông hai tay ra… Giáng Hương ngồi
đó…đang nhìn chàng chăm chăm bằng đôi mắt xót xa thương cảm. Biết nói gì cho đủ giữa hai kẻ yêu nhau?
Nàng trông thấy chàng hốc hác bơ phờ, lòng thương xót bồi hồi.
Chàng trông thấy nàng héo hon tiều tụy, tim ray rức đớn đau!
Ái tình là thế đó!
Nếu đối với Quốc Anh, ái tình là liều thuốc trường sinh giúp cho chàng trở thành bất tử, lúc xong pha ngoài
chiến trường không sợ gươm giáo… thì đối với « hai kẻ » ngồi đây, ái tình là độc dược, là thuốc phiện,. Hễ họ
càng uống vào, thì thể xác và tâm hồn họ càng bị dày vò cho đến chết! Nhìn nhau trong câm lặng một lúc,
Hùng Phong nói qua hơi thở:
- Tôi …tôi chỉ xin tiểu thư hiện diện nơi bàn này… để tôi có thể nuốt được cơm. Tôi …tôi cần sinh lực để làm
việc!
Giáng Hương khóc ròng! Lời cầu xin của chàng nào có gì quá đáng đâu? Tội nghiệp cho chàng, mà cũng tội
nghiệp cho mình! Oan trái này chính nàng đã tự buộc, chính nàng đã nói lời hẹn ước cùng Quốc Anh, chớ
người ấy nào có đòi hỏi gì nơi nàng đâu? Bây giờ nàng đã lỡ hẹn cùng chú, làm sao có thể yêu cháu người ấy

được? Tình này chỉ có thể mang theo khi chết mà thôi! Một thứ tình không thể phát ra lời, cũng không thể tỏ
cho người khác biết, dù giữa « họ » với nhau! Trong lòng «họ» nghĩ gì cũng mặc! Ngoài miệng «họ» phải nói
khác! Giáng Hương đã biết như thế, nên khóc một lúc thì gượng gạo nói:
- Mấy hôm tôi không khỏe nên …không tiếp được buổi ăn cho công tử. Từ đây tôi xin cố gắng…
Nàng nói vừa gắp thức ăn bỏ vào chén cho chàng. Nàng cũng xới một chén cơm cho mình. Thường khi Giáng
Hương hay gắp thức ăn để đầy vào chén cho Hùng Phong. Với sức thanh nhiên trai trẻ, Hùng Phong chỉ «và»
vài lần là chén cơm ráo sạch! Bữa nay trong cổ Hùng Phong như có gì chận nghẹn lại. Thức ăn nàng «cho»,
muốn «tống» vào, thật khó khăn! Khó, song chàng còn có thể nuốt vào. Hai bữa trước quả thật nuốt không
trôi!
Họ kéo dài cuộc sống như thế. Cả ngày gặp nhau trong hai bữa ăn «không lời». «Vọng nguyệt lầu» không có
bóng người lai vãng về đêm. Tiếng sáo, tiếng đàn, tiếng cười, tiếng nói… đều im bặt! Tòa nhà thơ mộng thật
vắng và thật chìm! Dãy lầu phía Tây, dành riêng cho Giáng Hương và bà nhũ mẫu, ngoài ra còn có các phòng
trống, ban đêm tối om om! Dãy lầu phía Đông gồm có tư phòng của Hùng Phong, của Quốc Anh và của
Vương tam tiên sinh. Mỗi người còn có thư phòng riêng để làm việc. Quốc Anh còn có thêm phòng khá rộng
để làm phòng họa. Bây giờ có hai phòng dãy phiá Đông thường có đèn sáng về đêm. Có người làm việc về
đêm hay thao thức về đêm không rõ?
Sáng hôm đó Giáng Hương vừa thức dậy đã nghe tiếng «tù và» , rồi tiếng «đồng loa» vang lên inh ỏi. Rõ ràng
là tiếng báo động có biến ở Trần gia trang! Giáng Hương hốt hoảng tuột khỏi giường chạy đến cửa sổ nhìn
xuống… thấy Hùng Phong phóng ngựa như bay về nhà. Trong nháy mắt nàng trông thấy một chàng ky mã,
tay cầm đoản kiếm từ trong nhà chạy bắn ra sân, phóng lên yên ngựa. Nàng kịp nhận người ấy là Hùng
Phong thì bỗng thấy binh gia lính tráng khoảng 20 người rần rần kéo đến, theo sau có Văn Nhất và một số
tráng đinh. Nhìn lối ăn mặc của nhóm người lạ, Giáng Hương biết ngay là binh triều. Vì nàng từ nhỏ sống ở
Đế kinh, nên đâu lạ gì binh lính của hoàng gia?
Nhận ra bọn lính, Giáng Hương tái mặt, toan chạy trốn, nhưng đôi chân như dính cứng một chỗ! Có tiếng rổn
rảng dưới sân:
- Ai là chủ trang trại này, mau ra đây gặp ta!
Tên này có lẽ là tên quan cầm đầu, hắn nói bằng thái độ hách dịch phách lối. Giáng Hương lại nghe có tiếng
đầm ấm quen thuộc phát ra:
- Trang chủ là ta đây! Ngươi muốn gì?
Tên quan Hồ nhìn thấy người xưng trang chủ mặt mày non choẹt, nên cười hô hố nói:
- Thằng con nít! Hãy gọi cha ngươi ra đây! Ta không muốn dài dòng với ngươi.
Hùng Phong cười nhạt:
- Nơi đây ta làm cha, làm con, làm chủ. Ngươi muốn gì hãy nói ngay đi!
Văn nhất từ phía sau vọt ngựa tới nói nhỏ với Hùng Phong:
- Công tử! Bọn này hình như đến tìm Hoàng tiểu thư.
Hùng Phong gật đầu:
- Tôi cũng đoán như vậy.
Tên quan Hồ nhận thấy Hùng Phong tuy còn trẻ, song có vẻ nghênh ngang kẻ cả, nên cũng hơi ngán, bớt
giọng hách dịch:
- Đã thế ta hỏi ngươi: Trong nhà ngươi có chưá chấp tiểu thư họ Hoàng không?
- Họ Hoàng nào? Nơi đây chẳng có ai họ Hoàng cả!
- Vậy để ta xét nhà, xem lời ngươi nói có đúng không?
Hùng Phong cao giọng:
- Ngươi lấy quyền gì mà đòi xét nhà ta?
- Ta là binh triều. Ngươi không được chống đối triều đình.
- Vậy ngươi có giấy của vua hay của quan Hộ bộ cho lệnh xét nhà ta chứ?
Tên nọ có lẽ không có giấy tờ xét nhà, nên ú ớ không biết nói gì. Hùng Phong cười dòn:
- Xem ra ngươi không có giấy phép xét gia trang của ta, tức là phường đạo tặc. Đừng hòng xông xáo vào
nhà ta cướp của!
Nghe một kẻ dân giả nói mình là đạo tặc, tên quan Hồ giận run nói:
- Mi đúng là hạng rừng rú không nhìn biết binh triều. Quân bây đâu! Đồng loạt xông vào.

Lệnh hắn vừa phát ra, binh sĩ của hắn liền phóng xuống ngựa, chạy về phiá cửa. Văn nhất đã đề phòng trước,
cùng với bọn tráng đinh ùa tới đứng chận ngang lối vào. Quân Hồ vung khí giới tấn công. Hai bên xáp chiến.
Nhân số quân Hồ đông gấp hai số tráng đinh. Phe Trần gia trang phải một chống hai.
Thừa dịp hai bên chiến đấu, tên quan Hồ láy mắt ra hiệu cho tên phó quan và tên cận vệ của hắn xuống ngựa,
với ý định xông vô nhà. Hùng Phong biết ý, liền phóng ngựa đứng chận nơi cửa. Hai tên Hồ vung kiếm tấn
công… Hùng Phong tung mình xuống đất, nói với con Phi Vân:
- Ngươi đến giữ cửa cho ta rãnh tay dẹp bọn này nhé?
Con vật hết sức không ngoan, hí lên mấy tiếng rồi theo lệnh chủ chạy bon bon đến trước cửa chận ngang lối
vào. Tên quan cầm đầu bây giờ cũng phóng xuống đất, hợp với đồng bọn tấn công Hùng Phong.
Giáng Hương đứng trên lầu thấy «người yêu» bị tấn công ba mặt, lòng quá kinh hãi, hai chân sụm xuống.
Hùng Phong vẫn không nao núng trước ba đối thủ. Thường ngày Hùng Phong quen tập một mình đấu với Văn
nhất, Chương Nhị. Nay tuy một mình phải chống với ba, nhưng bọn Hồ kiếm pháp tầm thường. Chẳng mấy
chốc hai tên bị chàng đánh quị. Tên quan cầm đầu thấy binh của hắn bị thương nằm la liệt nhắm không xong,
phóng lên ngựa bỏ chạy. Mấy tên lính còn lại thấy chủ tướng bỏ chạy, liền buông khí giới chạy theo như vịt bị
lùa. Bọn tráng đinh của Trần gia trang không nhịn cười được, cười ầm ỉ. Hùng Phong bảo Văn nhất:
- Chú nên hộ tống bọn này ra khỏi gia trang chúng ta, kẻo chúng chạy bậy trong địa phận mình.
Văn nhất nghe lệnh Hùng Phong liền cùng nhóm gia đinh lên ngựa rượt theo quân Hồ. Bỗng thấy Chương nhị
dẫn về rần rộ binh hùng của Trần gia trang. Hùng Phong lớn tiếng:
- À, chú Chương nhị, chú thay chú Văn nhất dẫn bọn đạo tặc kia rời khỏi gia trang. Đừng để chúng ẩn núp
trong địa phận mình gây phiền phức sau này.
Chương nhị có bổn phận giữ an ninh cho Trần gia trang, nghe báo động vội tập họp số quân đưa về nhà trang
chủ tiếp ứng. Văn nhất và nhóm tráng đinh kia chỉ có bổn phận canh gác tòa nhà, nên số người ít ỏi. Giờ có
Chương nhị, quân bên Hùng Phong nhiều gấp ba, gấp bốn! Bọn Hồ thấy quân Trần gia trang kéo về rần rần rộ
rộ, hoảng sợ chạy trối chết. Văn nhất không phải đi, ở lại lo cứu thương. Bên Trần gia trang có 4 bị thương.
Quân Hồ 13 đứa, kể cả tên phó quan và tên cận vệ bị Hùng Phong đánh trọng thương, nằm rên rĩ thảm thiết.
Hùng Phong vốn tánh nhân từ, bảo Văn nhất cứu chữa và băng bó bọn chúng, rồi quăng chúng lên ngựa tống
ra khỏi địa phận gia trang. Trước khi thả chúng, Hùng Phong không quên chất vấn tên phó quan:
- Do đâu bọn họ nghi ngờ Trần gia trang có chứa tiểu thư họ Hoàng?
Tên nọ khai rằng:
- Từ 2 năm qua Hoàng thượng (Hồ Hán Thương) cho tìm khắp dân gian tung tích của Hoàng tiểu thư mà
không gặp. Mới đây nghe dân chúng vùng Đà giang lộ đồn rằng có tiên xuất hiện ở gia trang họ Trần, nên
triều đình mới gửi quân tới đây xem tiên nữ có phải là Hoàng tiểu thư không?
Hùng Phong nghe qua mới biết sự thể xảy ra là do sự sơ xuất của mình. Chỉ vì có mấy lần Hùng Phong đưa
Giáng Hương đi ngoạn cảnh ngoài địa phận gia trang. Những người dân mộc mạc thấy nhan sắc nàng diễm lệ
phi phàm tưởng đâu tiên nga hiện xuống, nên mới bàn tán với nhau. Rồi tiếng đồn từ một hoá ra mười… Dần
dần quanh vùng ai cũng đều biết cái tin «tiên nữ giáng trần». Vì vậy bọn quan lại địa phương mới trình tấu về
triều. Hồ Hán Thương mấy năm qua vẫn còn mơ ước người ngọc, nên có cáo tri: «Hễ ai tìm được nàng
Hoàng Giáng Hương sẽ được thăng quan tiến chức». Bọn háo danh nghe thế phải ham!
Lúc bấy giờ bãi chiến trường không còn ai nữa, ngoài bọn gia nhân ở lại dọn dẹp lau tẩy vết máu. Hùng
Phong trở vô nhà với sắc mặt ưu tư. Giáng Hương đã rời phòng mình, rón rén qua hành lang hướng về gian
phòng của người nàng muốn gặp. Chân nàng muốn bước tới, nhưng lý trí nàng không cho, nên cứ đứng y
một chỗ! Nơi đây nhịp cầu ô thước đã có sẵn, mà Chức nữ muốn tìm gặp Ngưu lang thật khó khăn vô vàn!
Trời không đọa đày họ phải xa nhau, nhưng chính họ tự đày đọa họ, họ «cấm» họ không được tìm gặp nhau!
Mấy ngày qua tâm tư nàng đã hơi lắng dịu. Bỗng nhiên hôm nay lòng nàng bừng bừng sôi nổi hơn bao giờ
hết. Người con gái nào được một ngưòi hùng che chỡ mà không cảm kích? Làm sao nàng có thể thôi yêu
«người ấy». Làm sao nàng có thể ngăn cấm con tim rung động trước một ân tình quá nặng?
Giáng Hương đứng ngẩn ngơ một lúc thì trở về phòng mình. Không! Nàng không thể làm gì khác được! «Họ»
không nói ra, song lòng «họ» đã tự nguyện thế rồi! « Họ » không thể tìm gặp nhau, ngoài hai bữa ăn « không
lời! »
***

Mấy hôm rồi Hùng Phong bỏ chương trình thăm ruộng rẫy vào buổi chiều. Buổi sáng viếng sơ qua các trại
chăn nuôi một lúc rồi trở về nhà làm việc nơi thư phòng. Công việc bên ngoài gần như giao sát cho bọn gia
nhân. Giáng Hương lưu ý thấy ngày nào Văn nhất và Chương nhị cũng vào thư phòng của vị công tử bàn bạc
chi đó… Trông người nào cũng có vẻ khẩn trương. Gặp Hùng Phong hai lần trong buổi ăn, thấy sắc mặt
chàng lo âu lẫn sầu muộn, nàng muốn gạn hỏi cho rõ sự tình, nhưng không hiểu sao nàng không dám mở lời?
Chàng ngồi đó… bên cạnh nàng, mà cả hai như xa cách muôn trùng! Chẳng thà đừng trông thấy nhau, chẳng
thà không yêu nhau nữa, thì nỗi khốn khổ sẽ vơi đi. Đầu này tình chưa dứt, thương nhớ lại cao dày, mà ngày
ngày gặp nhau phải làm người dưng kẻ lạ. Thật không có gì đau đớn chua xót hơn! Hùng Phong nào phải vô
tình không hiểu tâm trạng của Giáng Hương? Bởi tâm trạng của chàng đâu có khác gì? Chàng biết nàng yêu
mình và cũng biết mình không thể sống thiếu nàng, nhưng cả hai phải đè nén tâm tình! Chàng không dám
nhìn nàng, không dám nghĩ đến nàng… song hoàn cảnh hết sức trớ trêu! Vì lúc này là lúc Hùng Phong phải
nghĩ đến Giáng Hương nhiều nhất.
Từ khi quân Hồ đem quân đến Trần gia trang tìm bắt Giáng Hương, Hùng Phong biết chúng sẽ trở lại. Bây giờ
chàng có muốn trốn nàng cũng không được! Vì chàng có bổn phận giữ an ninh cho nàng. Chú Quốc Anh đã
giao cho Hùng Phong bổn phận gìn giữ người yêu của chú, thì bất cứ giá nào Hùng Phong cũng không thể để
bọn Hồ mang nàng đi. Hôm ấy là ngày thứ tám, nét lo âu trên gương mặt Hùng Phong gần như biến mất.
Chàng nghĩ: «Bọn Hồ chỉ nghi ngờ Trần gia trang có chứa tiểu thư họ Hoàng, chớ không quyết chắc. Chuyến
vừa qua bọn binh sĩ không trông thấy nàng, chắc sẽ bỏ trôi».
Sau bữa cơm trưa Hùng Phong định đi thăm rẫy và một vài bệnh nhân. Chàng trở về tư phòng đang lau rữa,
chợt nghe tiếng la ó dưới sân. Nghiêm Nghiêm đang mang thau nước đem dẹp, vụt quăng trở lại trên bàn,
chạy ra cửa sổ nhìn xuống, mặt bỗng tái xanh, lấp bấp nói:
- Công tử…Công tử… nguy rồi!
Hùng Phong biết có biến, khoác vội áo giáp, không kịp nai nịch, xách kiếm chạy tung ra ngoài. Vừa đến cầu
thang, chàng thấy vô số binh Hồ từ dưới nhà xông xáo lên lầu… Địch đã vào nhà mà không nghe còi báo
động chi cả! Như vậy bọn chúng đã tiêu diệt ban canh phòng trong lúc bất chợt không kịp kêu la. Như vậy
Chương nhị không kịp về tiếp cứu? Như vậy Văn nhất và bọn gia nhân trong nhà chắc đã bị chúng hạ thủ?
Chưa bao giờ Hùng Phong kinh hãi đến thế! Nhưng chỉ một thoáng lấy được bình tĩnh, chàng nghĩ nhanh
trong đầu: «Quan trọng nhất là bảo vệ Giáng Hương!». Cùng với ý nghĩ, chàng cấm đầu chạy qua phòng
nàng.
Quân Hồ vừa ló mặt lên từng trên, thấy Hùng Phong chạy về hướng đó, chúng rượt theo. Hùng Phong tung
mình vô phòng Giáng Hương, gài cửa lại, rồi đứng chấn ngang nơi cửa. Giáng Hương vừa kịp nhận ra người
lao đầu vào phòng mình là Hùng Phong, thì đã nghe tiếng la ó và tiếng đập cửa rầm rầm bên ngoài. Nàng kinh
hoàng đứng chết trân một chỗ! Hùng Phong nhìn quanh, biết không còn đường thoát ngoài cửa sổ mặt sau
hướng về dãy nhà của bọn tráng đinh. Chàng và Giáng Hương đang ở tầng lầu cao, làm sao trèo xuống
được? Trong khi Hùng Phong chưa biết liệu tính ra sao, thì bên ngoài bọn Hồ đã hò hét phá cửa… Chỉ còn
một khắc nữa là cánh cửa sẽ sập xuống và Giáng Hương sẽ vào tay chúng.
Trong lúc khẩn trương, không cần suy nghĩ đắn đo, Hùng Phong quăng kiếm ra ngoài sân, lấy đà chạy tới ôm
Giáng Hương phóng qua cửa sổ, đúng vào lúc quân Hồ tràn vào phòng…May mắn thay phía sau nhà có chứa
những đống rơm cao, nên cả hai từ trên lầu rơi xuống không bị trầy trụa hay thương tích chi hết! Giáng
Hương hoàn hồn mở mắt ra, thấy mình nằm gọn trong lòng chàng thì vừa cảm xúc, vừa bẽn lẽn. Hùng Phong
buông nàng ra, lồm cồm ngồi dậy, vụt nói:
- Phải chi chúng ta cùng chết!
Song chàng và nàng không còn kịp giờ để nói thêm câu thứ hai, vì lúc đó bọn Hồ từ trên lầu đã ùn ùn trở
xuống. Một số đang đứng dưới sân, thấy cả hai rơi xuống liền chạy ngay lại. Hùng Phong chưa kịp tìm ra
thanh kiếm của mình khi nãy quăng ra ngoài. Tay không khí giới, chàng chụp ngay cái chỉa trên đống rơm
chống cự với địch. Với sức dũng mãnh, tay chàng quơ ra là quân Hồ ngã lăn. Song tên này bị thương, tên
khác tiến tới… Chúng ùa vào tấn công Hùng Phong cùng một lúc.
Biết mình không thể chống trả mãi với số đông, lại phải bảo vệ Giáng Hương, Hùng Phong nghĩ kế thoát thân.
Chàng đâm một chỉa vào lưng một tên đang ngồi trên ngựa. Hắn chỉ kịp kêu lên một tiếng «ối!» thì té nhào.

Không chậm trễ, Hùng Phong tung mình lên ngựa, đồng lúc xớt ngang hông Giáng Hương ôm vào lòng chạy
đi. Quân Hồ xiết chặc vòng vây, ngựa không thể chạy ra. Một mình chàng phải chống đỡ bốn phía địch bằng
khí cụ của nhà nông. Cũng nhờ cái chỉa cán dài, địch không thể tới gần. Một mình chàng tung hoành giữa
rừng gươm biển giáo…Tiếng reo hò, tiếng ngựa hí, tiếng tên bay, tiếng vũ khí chạm nhau…Giáng Huơng ngồi
trong lòng Hùng Phong mà có cảm tưởng như mình là con chim bé nhỏ núp dưới tàn cây cổ thụ, mặc cho
phong ba bão tố bên ngoài…Giờ phút này sinh mạng họ kết chặt với nhau. Sự sống sự chết của cả hai chỉ
trong tường tơ kẻ tóc, nhưng Giáng Hương cảm nghe an toàn hơn bao giờ hết!
Đôi vai cao rộng và đôi vòng tay rắn chắc của chàng như bức tường thành chống đỡ mọi hiểm nguy. Bỗng
nhiên Hùng Phong thét lên một tiếng, dùng hết sức quây cái chỉa mấy vòng, khiến bốn năm tên Hồ trúng
thương té ngựa một lượt. Thừa dịp vòng dây địch bị hỡ, chàng thúc chân vào hong con chiến mã, phóng ra
ngoài. Quân Hồ cho ngựa đuổi theo… « Véo! Véo! Véo!... Tên réo trên đầu chàng… Hùng Phong bất kể tên
bay đạn réo ba phương tám hướng, cho ngựa phi nhanh… Một mũi tên từ phía sau bay tới ghim đúng vào bả
vai chàng. Chàng không hay biết, tiếp tục phóng ngựa như bay…
Một lúc họ ra khỏi cửa Nam, Hùng Phong cho ngựa rẽ qua bên tả, tiến dần lên núi để tránh tầm mắt bọn Hồ.
Nơi đó đá mọc lỏm chỏm như gai nhọn và nước bên trên đổ xuống làm thành rong rêu thật trơn trợt. Ngựa
chạy được một lúc thì không tiến tới được nữa. Hùng Phong xuống ngựa dìu Giáng Hương chạy tới vài bước
thì nàng ngả quị. Phía sau có mấy tên hồ lẻo đẻo kéo đến… Không còn cách nào khác, một tay cắp Giáng
Hương, một tay bấu vào đá, Hùng Phong lần dò trèo lên núi. Vách núi chênh chếch sừng sựng, tưởng không
dễ gì leo lên trên được, nhưng con người trong lúc thập tử nhất sinh có thể làm hơn sức bình thường. Chàng
đem được nàng lên đỉnh núi thì binh Hồ cũng lục đục bò lên…
Chờ bọn họ đến lưng chừng, Hùng Phong dùng sức đẩy những tảng đá to lăn xuống. Tảng đá nặng nghìn cân
đổ lên đầu quân Hồ… Có đứa té lăn trở xuống đập đầu vào đá chết tốt, có đứa bị đá đè lên chết không kịp la!
Bấy giờ chiến trường không còn ai nữa, chàng thở một hơi nhẹ nhỏm. Bỗng nhiên đầu óc quay cuồng, Hùng
Phong ngã chúi xuống đất bất tỉnh! Giáng Hương đứng phía sau, thấy Hùng Phong ngã, dang hai tay đỡ.
Nhưng sức nàng yếu đuối, nàng cũng ngã theo. Cho đến lúc đó Giáng Hương mới thấy áo chàng nhuộm máu
và mũi tên ghim trên bã vai. Có lẽ vì mãi chống với địch và bị xây sát lúc leo núi, nên tên bị gẫy phần đuôi.
Phần ghim vào da thịt lún khá sâu, chàng lại dùng sức đẩy đá, động mạnh vết thương, khiến máu chảy ra
không ngưng.
Nước mắt chan hoà, Giáng Hương không biết phải làm sao, cứ ôm Hùng Phong kêu gọi. Một lúc nàng lấy
được bình tĩnh, tự nhủ: «Phải rút mũi tên ra và băng bó vết thương!» Nàng xé vạt áo nàng để làm vải băng,
nhưng thiếu thuốc cầm máu. Nơi đây lá rừng không thiếu, song nàng chưa hề nghiên cứu về y dược, làm sao
biết được loại cây cỏ nào cầm máu trị thương? Bây giờ nàng mới ân hận hai năm qua không học hỏi nơi
chàng. Đàn bà con gái nào cũng thế! Khi có người đàn ông tài giỏi bên cạnh, họ quá ỷ y không biết lo thân...
Khi lâm nạn, gặp cảnh nguy cấp mới thấy chới với chẳng biết làm sao? Hai tay run rẫy, Giáng Hương nắm
mũi tên cố sức kéo ra. Máu tuôn xối xã bắn vào mặt nàng. Hùng Phong thét lên một tiếng rồi ngất lịm…
Giáng Hương cỡi áo giáp của chàng, đôi tay run run băng vết thương, mà hai hàm răng đánh lập cập với nhau
vì quá kinh sợ. May thay một lúc sau máu ngưng chảy. Trời đã bắt đầu tối, Hùng Phong vẫn còn mê man bất
tĩnh… Giáng Hương ngồi bên cạnh nước mắt lã chã tuôn rơi. Càng nghĩ càng thương chàng đã vì mình mà ra
nông nổi! Nếu không có nàng, chàng đâu có khổ sở ray rức vì yêu? Nếu không có nàng, chàng đâu phải khốn
đốn vì giặc? Gìờ đây không biết chàng sống chết ra sao? Nếu chàng có mệnh hệ nào, chắc nàng cũng không
thể sống được! Nhưng giả như nếu cả hai bình yên trở về, liệu nàng có thể sống xa chàng được không?
Làm sao quên được vòng tay rắn chắc của chàng khi ôm nàng vào lòng để đột phá trùng vây? Làm sao quên
được nhịp điệu lo âu hồi họp của đôi tim sát kề nhau trong giờ phút hiểm nguy? Sinh mạng của cả hai đã dính
liền với sự sống và sự chết, thì làm sao có thể chia lìa được? Trời ơi! Nếu hoàn cảnh đã không cho phép nàng
và chàng yêu nhau, tại sao hoàn cảnh lại ràng buộc chàng và nàng với nhau? Phải chăng Tạo Hoá bày nên
cảnh ngộ trớ trêu để thử thách sức chịu đựng của cả hai? Giáng Hương lại sụt sùi khóc cho đến khi mệt mỏi
thiếp đi…Nửa đêm giật mình tỉnh giấc, nàng có cảm tưởng như ngồi bên cạnh bếp lữa hồng. Hơi nóng bốc
vào người nàng, khiến nàng giật mình nhảy nhỏm…nhìn lại mới biết mình đang gục đầu bên cạnh một người
mình mẫy nóng bỏng.

Giây phút đầu nàng không hiểu tại sao mình ngồi đó? Người kia là ai? Nơi đây là đâu? Ánh trăng tròn đầy trên
trời tỏa rực xuống vùng hoang dã như treo kết trăm vạn ngọn hoa đăng, gíúp cho Giáng Hương thấy rõ gương
mật tuấn tú của người đang nằm đó…Thấy mặt người ấy nàng mới nhớ những việc xảy ra hôm qua…Nàng
hốt hoảng ôm chàng lay gọi… song Hùng Phong vẫn trong cơn sốt mê man! Nóng đến độ kinh khủng, Giáng
Hương đưa tay sờ cũng phải nhảy nhỏm. Bỗng nhiên Hùng Phong nói lí nhí những lời mê sảng …Giáng
Hương cuống quýt không biết phải làm sao dịu cơn nóng sốt của chàng ngoài việc ôm mặt khóc! Một lúc sau
nàng bỗng nghe Hùng Phong rên «hì hì», mình co rúm lại, tay chân run bần bật. Nàng lại một phen kinh
hoàng, ôm chàng khóc sướt mướt! Cứ như thế trọn đêm cho đến ngày hôm sau, Hùng Phong lúc nóng lúc
lạnh. Giáng Hương ngồi một bên canh chừng đến độ mỏi mê.
Buổi sáng khi mặt trời lên cao, nơi chỗ hai người nóng hừng hực, vì họ hiện đang trên mõm đá cheo leo,
không có cây che bóng mát. Giáng Hương đảo mắt nhìn quanh…thấy cạnh đó có một động đá có thể làm chỗ
che nắng trú mưa, nên muốn đưa chàng đến đó. Tuy cách xa không mấy bước, song Hùng Phong vẫn còn
trong trạng thái mê man. Nàng sức vóc mãnh mai, không thể nào di chuyển con người cao lớn như Hùng
Phong, nên đành phải nắm đôi cánh tay chàng lôi kéo đi tới. Hùng Phong chẳng hay biết gì, mặc tình cho
Giáng Hương lôi kéo lê lết trên đất… Nàng dùng lá khô làm chiếu và đặt chàng nằm trong động đá. Việc xong
xuôi nàng thở dốc!
Phía sau chỗ họ là rừng thưa. Có tiếng nước chảy róc rách trong khe đá. Nàng đi lần dò theo tiếng nước chảy,
tìm ra thác nước không xa nơi đó. Nàng uống vài ngụm nước và lau rửa mặt mũi … Nước suối mát lạnh giúp
nàng phấn chấn được một chút. Không dám để chàng nằm một mình lâu, nàng quày quả trở về. Hùng Phong
vẫn còn nằm im thiêm thiếp… Nằm trong hốc đá tránh được ánh mặt trời ban ngày mát rượi, song ban đêm
chắc phải lạnh lắm? Nàng nghĩ mãi vẫn không biết phải lấy gì có thể làm chăn đấp đỡ cho chàng?
Bỗng nhiên Hùng Phong cựa quậy mở mắt ra. Đôi mắt đỏ ngầu lờ đờ…Giáng Hương thấy người yêu tỉnh, vô
cùng mừng rỡ, ngồi xuống bên cạnh chàng, nắm tay chàng tỏ niềm thân ái. Hùng Phong thở những hơi thở
mệt nhọc, thều thào:
- Đầu tôi nhức muốn bể ra… Trong người tôi khó chịu lắm! Chắc tôi chết quá! Tiểu thư … cố gắng xuống núi
tìm đường về nhà, kẻo chú trông chờ…Tôi chết có tiểu thư bên cạnh là an ủi lắm… Vĩnh biệt tiểu…thư…
Giáng Hương nghe chàng nói lời trăn trối, mặt tái mét không còn chút máu. Nàng nhào xuống ôm chàng kêu
gào:
- Không! Không! Chàng đừng chết! Chàng chết thì Giáng Hương sẽ nằm đây cùng chết với chàng! Thiếp
không muốn về nhà…Thiếp không thể nào sống… Thiếp không muốn sống nữa!
Nàng nói trong tiếng nấc nghẹn ngào thảm thiết. Hùng Phong mở miệng như muốn nói thêm lời gì, nhưng
không đủ sức, mắt nhắm lại, tay chân buông xuôi.
Giáng Hương nghĩ là Hùng Phong đã chết, nên gục đầu lên mình chàng khóc ngất. Khóc một lúc nàng lấy hai
tay quẹt nước mắt, chạy bắn ra khỏi động, nhặt từng tảng đá to cở sức nàng ôm, mang đến chất bít cửa động,
chỉ chừa một lỗ nhỏ đủ cho nàng chui vào. Nàng bình tĩnh nằm bên cạnh chàng, gối đầu trên tay chàng, miệng
lẩm bẩm:
- Cái động này là mồ chôn của Hùng Phong với Giáng Hương. Công tử ơi! Lúc sống chúng ta không thể yêu
nhau. Giờ trong cõi chết ta được sóng đôi bên nhau. Chàng chờ thiếp đi với.
Nỗi đau đớn và tuyệt vọng cùng cực khiến Giáng Hương mê mệt thiếp đi… hồn xác lững lơ như đã về cõi
chết!
***
Hùng Phong tỉnh dậy mở mắt ra … bị tia mặt trời chiếu thẳng vào mắt choá loà. Chàng nheo mắt nhìn kỹ, thấy
nắng xuyên qua kẻ đá, rọi vào chỗ mình nằm không khác gì ánh hào quang từ trời…
Chàng ngạc nhiên không hiểu vì sao mình nằm ở một chỗ kỳ lạ như vậy? Chàng nhớ hình như mình và Giáng
Hương bị quân Hồ rượt chạy lên núi… Chàng bị thương và không nhớ gì nữa…
Nhớ đến Giáng Hương, Hùng Phong muốn ngồi dậy đi tìm, chợt nghe cánh tay nặng trĩu. Chàng giật mình
nhìn lại, mới biết nàng nằm bên cạnh mình, gối đầu trên tay mình… Nàng đang ngủ, giấc ngủ thiên thần của
một tiên nữ! Hùng Phong chỉ thấy sắc đẹp của nàng khi thức, lúc nói, lúc cười. Nay là lần đầu tiên được trông
thấy nàng ngủ! «Đẹp quá sức tưởng tượng của con người phàm tục!» Thật thế! Không có văn chương nào tả

hết được vẻ kiều diễm trên gương mặt của nàng. Càng nhìn, Hùng Phong càng nghe tâm thần chấn động,
bấn loạn, không biết mình đã tỉnh hay còn trong cơn mê? Nếu quả trong cơn mê, Hùng Phong ước mong
không bao giờ tỉnh lại nữa! Bởi vì, có hạnh phúc nào bằng: Bừng mắt dậy thấy mình nằm bên cạnh người yêu
là một trang tuyệt sắc giai nhân? Nếu con người phải bôn ba trên đời để tìm chân hạnh phúc, thì Hùng Phong
quả thật may mắn, vì hiện tại chàng đã hưởng thật đầy đủ: « hạnh phúc của một đời người ».
Giáng Hương bỗng thức tỉnh và ngồi bật dậy. Hùng Phong sợ nàng hổ thẹn khi trông thấy mình thức, nên
nhắm mắt giả vờ còn ngủ. Giáng Hương nhìn kỹ sắc diện chàng không giống người chết, đưa tay sờ trán,
nghe mát dịu. Nàng vẫn còn nghi ngờ, áp tai lên ngực chàng để xem tim còn đập không? Chưa có bao giờ
Giáng Hưong nghe một quả tim đập rộn ràng như thế! Như vậy là chàng còn sống! Như vậy là chàng với mình
chưa chết! Giáng Hương mừng rỡ kêu lên:
- Chàng còn sống! Chàng còn sống! Cảm tạ Trời Đất!
Nàng sung sướng đến nghẹn ngào, nước mắt chảy ròng ròng. Hùng Phong cảm động trước tâm tình nàng,
không dằn lòng được, mở mắt ra… Bấy giờ bốn mắt trao nhau, đôi lòng cùng xuyến xao bỡ ngỡ…
Một lúc thật lâu sau, Hùng Phong cố gắng giữ giọng nói tự nhiên:
- Tiểu thư mang tôi vào đây đó à? Có lẽ nhờ nằm chỗ kín gió nên tôi hết bệnh. Bây giờ tôi cảm thấy vừa
khát nước, vừa thèm ăn.
Lệ còn vương khóe mắt, nhưng nàng cười bằng cái miệng thật tươi:
- Để thiếp đi bẻ đào. Hôm qua thiếp đi một vòng quanh đây thấy có cây đào rừng, trái mọng đỏ, ngon lắm!
Công tử nằm chờ thiếp một chốc nhé?
Nàng nói và thoăn thoắt bước đi. Lúc chui qua cửa động, nàng ôm đá quăng bớt ra ngoài cho ánh sáng lùa
vào.
Hùng Phong không nỡ để thân ngọc vóc ngà khổ cực vì mình, nên ngồi dậy toan bước theo. Ngờ đâu đầu còn
xây xẩm, chàng phải nằm phệt trở xuống. Biết mình bị mất máu quá nhiều, lại thêm vết thương hành hạ nên bị
nóng sốt. Nhờ sức trai tráng mạnh khỏe, không uống thuốc mà cơn sốt cũng lướt qua. Bây giờ cần ăn uống
để lấy lại sức. Chỉ có điều hiện tại hai người đang ở lưng chừng núi, một vùng hoang dã không người, nàng
yếu đuối lại phải vào rừng tìm kiếm thức ăn, Hùng Phong thương xót nàng lắm mà không biết phải làm sao?
Giáng Hương trở về với một bọc đào trong áo, mặt mũi tèm nhem vì mồ hôi, nhưng cái miệng thì cười thật
xinh:
- Công tử ăn thử đào rừng, xem sao?
Nàng ngồi xuống bên chàng, cả hai cùng ăn. Trái đào rừng mà Hùng Phong cảm thấy ngon ngọt như đào ở
vườn Thượng Uyển của Ngọc Hoàng! Chàng ăn tới đâu, nghe mát dịu khoẻ khoắn tới đó. Chàng nghĩ: «Đào
do tiên nữ ban cho, hẳn phải khác thường! Tối đêm đó nàng chờ chàng ngủ mới tựa lưng nơi vách đá cận bên
đó nghỉ ngơi. Hôm sau Hùng Phong đã bớt nhiều, nên theo Giáng Hương đi hái đào và ra suối uống nước,
rửa mặt… Tối đến trước khi ngủ, cả hai vô tình bàn chuyện văn thơ, y như thuở nào đôi bạn đàm đạo cùng
nhau trên vọng nguyệt lầu. Thật là một ngày tròn đầy hạnh phúc!
Qua ngày thứ tư, Hùng Phong cảm thấy đủ sức xuống núi trở về, nên không dám chần chờ. Chàng định nói ý
mình cho nàng biết, nhưng Giáng Hương chừng như đã đoán biết trước. Không còn lý do gì để cả hai có thể
nấn ná nơi rừng sâu chóp núi nữa! Hạnh phúc của họ ngắn ngủi chừng đó! Họ không thể kéo dài hạnh phúc
bên nhau lâu hơn được nữa! Trước khi rời cái động đá mà Giáng Hương tưởng là mồ chôn hai người, giờ là
cái động hạnh phúc, có nhiều kỷ niệm! Nàng bịn rịn không muốn bước đi. Tuy cả hai không ân ái với nhau vì
lòng họ thánh khiết, nhưng cái tình thân ái đâu khác gì vợ chồng? Họ gần gủi đến độ nghe nhịp tim hơi thở
của nhau và tiếng lòng họ cũng đã trao đổi nhau qua nhịp tim hơi thở! Đâu còn gì giấu giếm nhau nữa?
Lúc xuống núi Hùng Phong lại phải dìu dắt Giáng Hương. Tuy cả hai vẫn còn gần gủi, nhưng thâm tâm họ
tưởng chừng như xa cách lắm! Giờ phút này họ không có quyền nghĩ đến họ nữa! Chàng phải quên nàng, và
nàng phải quên chàng! Số phận đã định như thế rồi! Khi đến khoảng lộ dễ đi, Hùng Phong bước nhanh phía
trước, Giáng Hương lẻo đẻo theo sau…Cả hai giữ một khoảng cách «chung thân» như vậy!
Đang lúc lầm lủi bước, Hùng Phong và Giáng Hương bỗng thấy một đoàn kỵ mã từ xa lao tới… Lúc ngựa đến
gần, cả hai trông rõ người đi đầu hình dáng tuấn nhã, mình mặc áo lụa trắng…Hùng Phong thấy người ấy thì
bước nhanh tới sụm trước chân ngựa, nước mắt rưng rưng… Người ấy hốt hoảng xuống ngựa ôm Hùng
Phong vào lòng, nghẹn ngào nói:

- Ta hay tin cháu và Hoàng tìểu thư bị địch rượt bắt, rồi mất tích, thì tức khắc trở về Trần gia trang chia nhau
đi tìm ngày đêm. Nay cháu và nàng bình yên trở về. Thật không còn nỗi vui mừng nào cho ta hơn nữa!
Hùng Phong nước mắt lã chã không nói một lời! Quốc Anh quay sang Giáng Hương nói bằng một giọng xúc
động:
- Tiểu thư ra nông nổi này là lỗi của tôi! Tôi đưa tiểu thư về Trần gia trang mà không giữ an ninh được cho
tiểu thư, thật xấu hổ! Mong tiểu thư tha lỗi cho tôi!
Giáng Hương nghe Quốc Anh nói bằng lời nghẹn ngào xúc động, thì trong lòng vừa xốn xang vừa hổ thẹn bởi
mặc cảm tội lỗi. Nàng thừa biết tình yêu chàng dành cho mình thật cao quí. Chàng là con người cao cả. Nàng
không xứng đáng với chàng thì dám đâu buông trời oán trách? Nàng cúi mặt nói giọng hiu hắt:
- Nào tráng sĩ có lỗi gì đâu? Lỗi bởi thiếp khiến bọn Hồ phá rối gia tư của tráng sĩ và công tử suýt bỏ mạng!
Giáng Hương này ở đây chỉ làm phiền lụy mọi người …
Quốc Anh ngắt lời nàng bằng giọng hết sức tha thiết:
- Xin tiểu thư hãy bỏ qua điều phiền muộn. Tôi trở về chuyến này sẽ ở lại lâu dài để chỉnh đốn việc phòng bị
trong trang. Từ đây tôi xin hứa sẽ không để tiểu thư kinh sợ vì sự phá rối của triều đình Hồ nữa.
Giáng Hương ngước mắt lên… bắt gặp gương mặt phong lưu tuấn nhã của chàng ngày nào có hiện những
đường « hằn » lo âu trên trán. Lạ lùng là những đường «hằn» ấy không làm cho chàng già đi, mà càng làm
tăng nét quyến rũ cùng cực của người đàn ông ở vào tuổi «chín muồi», khiến Giáng Hương bàng hoàng xúc
động , con tim vụt đau nhói lên! Trời ơi! Như vậy là nào phải nàng không yêu Quốc Anh? Nàng yêu người ấy
từ khi chưa biết mặt, chỉ nghe tên. Một mẫu người lý tưởng mà hết thảy phụ nữ phải mê! Lúc ấy nàng chỉ mới
15, 16 tuổi, nghe cha kể tài hoa và phẩm cách của vị đệ nhị công tử họ Trần, con quan tể tướng. Nàng thầm
mơ ước được thấy mặt một lần. Nào ngờ một chiều chàng dừng chân bên ngõ nhà nàng. Nàng bất ngờ hội
ngộ với con người mà nàng hằng mơ ước được gặp! Chàng đến với hình hài cao quí, với vóc dáng phong
lưu, của một người nửa phần văn nhân, nửa phần dũng sĩ, đã làm cho nàng nhiều đêm trằn trọc không ngủ…
Nếu không yêu nàng đâu phải trông chờ chàng đến? Mỗi lần chàng đến y như có đem theo gió mát, y như có
đem theo mưa nguồn, làm cho cơ thể nàng tăng phần sinh lực, mà cỏ cây hoa lá trong vườn nhà nàng cũng
khởi sắc thêm hoa. Và nếu không yêu nàng đâu có những xúc động bồi hồi khi được chàng giải thoát khỏi tay
bọn cường đạo? Nếu không yêu nàng đâu dám nói lời thệ ước trăm năm? Nếu không đã yêu nàng đâu dễ
dàng chấp nhận về Trần gia trang ẩn náu? Rõ ràng tình yêu này vẫn còn đầy ấp trong tim. Bỗng dưng nàng
phải sống gần gủi với Hùng Phong, một thanh nên tuấn tú hiên ngang, có đủ điều kiện làm nhũn tim phụ nữ.
Định mệnh lại trớ trêu ràng buộc hai người. Để rồi dù muốn trốn tránh không yêu, ái tình vẫn tự nhiên mà
đến… Quên không được! Bỏ không xong! Như vậy cùng một lúc nàng đã yêu hai người! Hai mối tình chẳng
thể phân nặng nhẹ! Một người vì khâm phục quí mến mà sinh tình! Một người vì gần gủi thân thiết mà sinh
tình! Oan trái lại buộc đúng vào hai chú cháu nhà này! Bây giờ dù cho nàng được tự do chọn lựa, cũng không
biết chọn ai? Sống với này cũng không được, bỏ người kia cũng không nỡ! Phải chi nàng xé được làm đôi
hồn và xác để chia mỗi người một nửa, thì không phải gặp cảnh nan giải này! Giáng Hương đứng thẩn thờ
như kẻ mất hồn…
Hùng Phong không dám nhìn nàng, cố đè nén tâm tình, không cho tình cảm dâng lên… Chàng biết nỗi khổ
của Giáng Hương hơn ai hết. Chính vì thế mà chàng đau xót, lệ anh hùng không ngăn cản được, cứ mãi
tuông rơi. Riêng Quốc Anh thì không hiểu tâm trạng của Giáng Hương. Thấy nàng ngẩn ngơ bơ phờ, chàng
nghĩ: «Có lẽ nàng còn bị giao động bởi bọn Hồ!» Trông người yêu tiều tụy dung nhan, xiêm y tơi tả, rồi nhìn
thấy cháu mặt mày tái xanh, vai mang thương tích… Quốc Anh đau xót lắm. Không dằn được niềm cảm xúc
dâng lên, chàng bước tới đỡ nàng lên yên ngựa, miệng thì thầm:
- Xin nàng hãy bỏ qua điều phiền muộn, kẻo tim tôi đau đớn lắm!
Lần đầu tiên chàng thố lộ tâm tình khiến Giáng Hương bật khóc to lên. Hai chú cháu Quốc Anh đều chết điếng
không biết vỗ về ra sao? Quốc Anh xông xáo ngoài chiến trường chẳng hề nao núng trước địch. Cũng như
Hùng Phong khi tung hoành giữa rừng gươm biển giáo để chống bọn Hồ, cũng không đến nỗi kinh nghi. Thế
mà trong lúc này cả hai vị anh hùng đều kinh hồn lạc phách, đứng chết sững giữa trời! Tiếng nức nỡ của
Giáng Hương làm cho gương mặt vốn tái xanh của Hùng Phong càng nhợt nhạt thêm. Gương mặt dịu dàng
khã ái của Quốc Anh bỗng nhăn nhó lại! Giọt lệ của giai nhân quả làm rủn chí anh hùng!
Cũng may nàng khóc một lúc rồi nín.
Bọn gia nhân vội vàng nhường ngựa cho hai vị chủ nhân. Con Phi Phi của Quốc Anh thì dành cho Giáng
Hương. Cả ba cùng đoàn tùy tùng lặng lẽ trở về.

***
Suốt mấy ngày liền Giáng Hương không ra khỏi tư phòng. Nàng nằm dật dờ trên giường ray rức mãi về hai
mối tình với hai người đàn ông nàng yêu. Chắc chắn nàng sẽ kết hôn với Quốc Anh, nhưng nàng lại không thể
quên vòng tay của Hùng Phong! Hai năm gần gủi, những ngày hạnh phúc… Quên làm sao để làm vợ trọn vẹn
chung tình?
Giáng Hương nghĩ mãi thành bệnh! Trong khi đó Hùng Phong trở thành một người không biết nói, không biết
cười. Khi vết thương chưa kịp lành, chàng đã bắt đầu làm việc ở trại. Mặc dù Quốc Anh ngăn cản, Hùng
Phong vẫn quyết xin chú cho mình lo tròn phận sự. Hàng ngày chú cháu gặp nhau trong hai buổi ăn và buổi
tối sau giờ cơm chiều. Nhưng Hùng Phong ngồi bên chú mà hồn phách như ở đâu …
Một hôm vô tình Quốc Anh trông thấy Hùng Phong đi lang thang bên Nhật Nguyệt Hồ vào lúc giữa khuya, y
như kẻ thất tình thất chí … Chàng bỗng sực nhớ thằng cháu nhỏ xíu của chàng nay cao lớn uy dũng hơn
chàng và cũng đã 21 tuổi rồi! Tuổi đó là tuổi yêu đương mơ mộng, chớ đâu phải tuổi vô tư ngây thơ nữa?
«Tại sao nó âu sầu buồn bã? Phải chăng vì tương tư tuyệt vọng? Phải chăng nó đã…” Quốc Anh không dám
nghĩ tới nữa. Chàng tự trấn tỉnh: “Dù cho nó có yêu nàng, cũng chẳng hề gì! Tuổi trẻ tình yêu bồng bột mau
quên. Ngày nào nó gặp được người con gái nào khác, tình đầu ý hợp, lúc ấy nó sẽ thấy người đó mới đúng là
người lý tưởng.” Chàng nghĩ như thế, nhưng biết cháu của chàng có cùng ý nghĩ như chàng không?

