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CHƢƠNG BA

ĐÊM TÂN HÔN LỊCH SỬ

Gian phòng cô dâu đƣợc sắm sửa mới, với những bức
màn nhung màu xanh trời. Giƣờng nệm chăn gối… cũng là
những thứ mới sắm.
Mai Anh nằm duỗi dài đôi chân trên giƣờng ấm nệm êm,
cõi lòng nửa say nửa tỉnh… Nàng vẫn mặc chiến áo cƣới, chớ
không muốn thay ra. Vì nàng còn muốn giây phút riêng mình
với chồng trong lớp áo cƣới.
Nàng kiên nhẫn chờ đợi…
Nhƣng quả thật chƣa có sự chờ đợi nào dài bằng sự chờ
đợi của nàng đêm nay! Giờ khắc dằng dặc trôi qua… 1 giờ, 2
giờ, 3 giờ… Thời gian trôi qua mà Phan-xi vẫn chƣa xuất hiện
trƣớc ngƣỡng cửa!
Mỗi lần nghe tiếng động bên ngoài, tim Mai Anh đập
mạnh tƣởng chừng nhƣ muốn vỡ lồng ngực! Rồi sự im lặng lại
trở về… Đêm khuya thanh vắng nghe từng tiếng tích tắc của
đồng hồ.
Bỗng nàng nghe tiếng gõ cửa nhè nhẹ… Mai Anh ngồi
nhỏm dậy, nỗi vui mừng làm nàng ngất đi một giây. Nàng cho
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tay sửa lại mái tóc, đôi môi điểm sẵn nụ cƣời tuyệt đẹp để đón
mừng ngƣời yêu mà nàng mòn mỏi đợi chờ.
Nhƣng không! Ngƣời hiện ra trƣớc mắt nàng chỉ là cô tớ
gái của nàng! Mai Anh thất vọng, nhƣng cố giữ nụ cƣời để che
giấu niềm đau.
Ngƣời tớ gái có lẽ cũng nhìn thấy nụ cƣời gƣợng gạo đó,
nên tìm lời an ủi:
- Tiểu thƣ đẹp quá! Em tin đời tiểu thƣ sẽ đƣợc hạnh
phúc. Đừng nên buồn tiểu thƣ ạ!
- Ta đâu có buồn?
Sau câu nói, Mai Anh giả vờ cƣời lớn, rồi hỏi:
- Sao? Các ông khách đã rời phòng ăn chƣa?
- Để em đi xem họ ra sao?
Đƣá tớ gái vừa đáp vừa chạy tung khỏi phòng. Mai Anh
còn lại một mình đứng tựa bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời…
Đêm nay một đêm không trăng sao. Vạn vật nhƣ chìm
đắm trong màu đen bao la. Dù không có ánh sáng của trăng
sao, Mai Anh vẫn mƣờng tƣợng đƣợc cảnh vật đó đây của toà
lâu đài đồ sộ Sơ-tông.
Khu vƣờn kia… khóm hoa nọ… ngọn đồi cỏ xanh mƣớt
bên cạnh khu rừng thông cao vút… Đó đây mọi vật đều quen
thuộc thân yêu với nàng.
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Bởi nàng đƣợc nuôi dƣỡng và lớn lên trên mãnh đất này
với tình yêu duy nhất của ngƣời dì ruột Huê-li. Giờ dì ra đi
vĩnh viễn, nỗi đớn đau của cuộc sinh ly tử biệt nàng sẽ đƣợc
hàn gắn bởi cuộc đời mới với ngƣời yêu. Nàng hy vọng với
tình yêu của chồng sẽ giúp nàng phôi pha sự thiếu mất dì.
Thế nhƣng, đêm nay, đêm «động phòng hoa chúc» này,
Mai Anh cảm nghe cô độc hơn bao giờ hết!
Bởi vì ngoài kia… trƣớc mắt nàng hiện giờ chỉ có màn
đêm đen tối! Và ở đây… trong gian phòng cƣới, một cô dâu
đơn chiếc vào đêm tân hôn! Còn gì chua chát hơn?
Nghĩ đến đấy nàng tƣởng chừng nhƣ không còn chịu
đựng nỗi niềm cô quạnh mênh mang nên rời khung cửa sổ, đi
tới đi lui trong phòng. Sau cùng nàng ngồi trƣớc bàn trang
điểm soi gƣơng, ngắm lại bóng mình…
Ngƣời con gái trong gƣơng đẹp nhƣ đoá hoa hồng buổi
sớm, mà dƣờng nhƣ có điểm vài giọt sƣơng trên khóe mắt?
Nàng nhớ lại kể từ ngày quen biết với Phan-xi, chƣa bao
giờ chàng nói với nàng lời yêu đƣơng, dù bằng ánh mắt!
Nếu chàng không yêu nàng, tại sao chàng tới lui thăm
viếng? Và tại sao chàng lại muốn kết hôn với nàng?
Nghĩ chồng không yêu mình, Mai Anh đau nhói ở tim.
Nhƣng lý trí nàng vội vàng bào chữa cho ngƣời tình: «Có lẽ
chàng là ngƣời kín đáo, tình yêu không bộc lộ ra ngoài, nên
không mở miệng nói lời yêu đƣơng với ta!»
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Có tiếng động khẽ bên ngoài làm Mai Anh ngƣng giòng
tƣ tƣởng. Ngƣời tớ gái trở lại với vẻ mặt khác thƣờng. Mai
Anh vội hỏi:
- Thế nào? Khách đã ra về hết rồi chứ?
- Thƣa… thƣa…
Ngƣời gia nhân trung thành không biết nói lời nào cho cô
chủ không ƣu phiền, nên ấp úng không ra lời. Mai Anh nóng
lòng lớn tiếng:
- Sao? Ngƣơi nói cho ra tiếng có đƣợc không?
- Thƣa… hầu hết đều ra về.
- Hầu hết nghĩa là thế nào?
- Không còn ai nữa, ngoài ngƣời Mỹ ở lại với phu quân
của tiểu thƣ.
Mai Anh thở ra!
Nàng thật không tƣởng tƣợng nổi chồng nàng có thể khắn
khít với khách mới quen đến độ quên cả cô vợ mới cƣới!
Đạt Sơn Bo-fo là ai? Hắn và chồng nàng có điều gì quan
trọng phải bàn bạc suốt đêm?
Nàng suy nghĩ một giây chợt tìm ra nguyên nhân, nên
mỉm cƣời hỏi ngƣời tớ gái:
- Chắc họ uống say mèm rồi phải không?
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- Thƣa họ không ở trong phòng ăn, mà hiện trong phòng
đánh bạc!
- Họ đánh bạc tới giờ này sao?
Ngƣời tớ gái không đáp, chỉ gật đầu với vẻ mặt buồn thiu.
Mai Anh mím môi để dằn cơn tức giận trƣớc mặt gia nhân và
không muốn nó nhìn thấy nỗi đau thƣơng và tuyệt vọng của
mình. Một lúc sau môi miệng nàng chợt buông lời than thân:
- Chàng vui say cờ bạc, trong khi ta mòn mỏi đợi chờ!
Đìều này Mai Anh không lạ gì! Nàng nghe biết hình nhƣ
Phan-xi rất thích những cuộc đỏ đen. Dì Huê-li vốn biết
chuyện này, nhƣng không cho là quan trọng.
Thật không ai tƣởng tƣợng nổi chú rể say cờ bạc đến đổi
quên cả đêm tân hôn!
Nàng cố dằn cơn cảm xúc, nhƣng lệ vẫn trào ra. Ngƣời tớ
gái dƣờng nhƣ chia xớt đƣợc nỗi khổ của chủ nên mắt cũng
rƣng rƣng lệ.
Nó lặng im nhìn cô dâu trẻ trong lớp áo cƣới và thầm xót
thƣơng cuộc đời của chủ sớm mang lệ buồn. Nó thƣơng cảm
mà không biết nói sao để an ủi, sau cùng hỏi thật nhỏ:
- Em giúp tiểu thƣ thay đổi xiêm y nhé?
Tiếng nhỏ nhẹ của ngƣời tớ gái làm Mai Anh nhớ lại sự
hiện diện của nó. Nhìn đôi mắt nó long lanh lệ, nàng vô cùng
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cảm động và cảm thấy hối hận, vì đã làm buồn lòng nó, nên
gƣợng cƣời nói:
- Em đi ngủ đi nhé? Ta muốn đọc sách một lúc, rồi sẽ tự
thay áo.
Dứt lời nàng với tay lấy quyển sách nơi bàn viết, đọc
ngấu nghiến, tƣởng chừng nhƣ say sƣa với sách lắm!
Ngƣời tớ gái cúi đầu chào rồi lẳng lặng đi ra, khép cửa
phòng lại.
Chờ nó khuất tầm mắt, Mai Anh buông quyển sách trên
tay, ôm mặt khóc nhƣ mƣa. Nàng khóc thật nhiều và thật lâu.
Nỗi uất ức và tuyệt vọng làm nàng nấc từng tiếng to. Chiếc
khăn tay bị vo tròn và cắn chặt giữa hai hàm răng nhỏ xíu của
nàng.
Giờ khắc lạnh lùng trôi qua… lòng nàng cũng dịu vợi, lệ
cũng cạn khô. Bỗng nàng liên nghĩ đến sự bất hạnh xảy ra cho
chồng. Biết đâu chàng hiện bị ngã bệnh thình lình?
Nghĩ điều đó nàng cuống cuồng sợ hãi, tung cửa phòng
chạy ra ngoài, định đi tìm chồng. Nhƣng chạy đến cầu thang
nàng cảm nghe có chút lòng tự ái khi nghĩ rằng: «nếu chồng
đang vui say cờ bạc thì nàng còn mặt mũi nào nhìn cảnh ấy?»
Ý nghĩ ấy khiến chân nàng khựng lại và quyết định trở
vào phòng, khoá cửa lại, cỡi bỏ lớp áo cƣới và lên giƣờng
nhắm mắt lại tìm giấc ngủ để quên nỗi lo âu và sự chờ đợi.
Lại thêm một giờ trôi qua…
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Đêm trƣờng im vắng mà nàng cũng không chợp mắt
đƣợc! Nàng lắng tai nghe xa xa có tiếng côn trùng rĩ rả. Bỗng
có tiếng kêu khác thƣờng của chim ục vọng lại từ khu rừng…
Trong lòng hồi họp lo âu, Mai Anh ngồi bật dậy nhƣ cái
lò xo, chạy đến cửa sổ phóng tầm mắt nhìn bên ngoài…
Nàng có thấy gì đâu, ngoài một vùng cây cỏ của một đêm
không trăng sao!
Mai Anh trở lại giƣờng mắt nhắm lại… Thình lình có
tiếng gõ cửa nhè nhẹ. Tim Mai Anh đập dồn dập…
«- À, thì ra giờ này chàng mới chịu đến với ta!»
Nỗi buồn của sự chờ đợi giờ đã tan biến, nhƣng chút
lòng tự ái khiến nàng chƣa muốn mở cửa tức khắc, mà nàng
cũng chƣa biết sẽ có thái độ nào với chồng? Tự hỏi:
«- Giận chàng? Trách chàng? Hay sẽ ôm chàng trong
niềm vui sƣớng và bỏ qua tất cả những ƣu phiền?»
Dù sao nàng cũng phải mở cửa, dù chƣa biết mình sẽ có
thái độ nào.
Cánh cửa đƣợc mở ra…
Bỗng nàng thét lên một tiếng hãi hùng!
Trƣớc mắt nàng… trƣớc ngƣỡng cửa phòng nàng…
ngƣời đàn ông đứng đó không là Phan-xi, ngƣời chồng yêu quí
của nàng, mà lại là Đạt Sơn Bo-fo, tên Mỹ!
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Mai Anh vừa giận vừa hổ thẹn, vì sự có mặt thình lình
của hắn, mà nàng trong lớp áo ngủ mong manh không đủ che
thân!
Nàng lính quýnh lấy áo choàng khoác vào ngƣời, lòng đã
lấy đƣợc bình tĩnh, cau mày hỏi:
- Đêm hôm khuya khoắc thế này, chằng lẽ ông còn muốn
thăm tôi? Tôi thật không tƣởng tƣợng nổi ông có can đảm gõ
cửa phòng tôi vào giờ này. Ông có biết tôi đang chờ chồng tôi
không?
- Tôi biết! Chính vì vậy mà tôi đến đây để báo tin cô,
chồng cô sẽ không tới đây. Nhất là đêm nay ngƣời đó sẽ
không đến đây!
Mấy lời của hắn khiến Mai Anh biến sắc. Nàng nghĩ có
điều gì hiểm nguy xảy ra cho chồng nên ánh mắt lộ vẻ sợ hãi.
Ngƣời Mỹ dƣờng nhƣ đọc đƣợc nỗi lo sợ của nàng, nên nói
trấn an:
- Đừng lo! Không có điều gì hiểm nguy xảy ra cho chồng
cô đâu!
- Chắc là ông ép chồng tôi uống say ngất ngƣ phải
không?
Hắn không đáp lời nàng, bƣớc vào phòng khép cửa lại,
mà không chờ sự chấp thuận của nàng. Mai Anh tròn mắt giận
dữ nhƣng chƣa kịp phản ứng thì hắn mỉm cƣời, nhỏ nhẹ:
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- Cô là ngƣời có thể kéo chú rể về phòng hoa chúc, sao
lại để cho ngƣời khác ép uống rƣợu? Cô quả là cô dâu có giáo
dục tốt đó!
- Hứ, ông đừng mở miệng nói với tôi hai tiếng giáo dục.
Giáo dục tôi tốt hay xấu, mặc tôi! Việc gì đã xảy ra cho chồng
tôi? Ông hãy nói nhanh lên và đi ra khỏi phòng tôi ngay!
Hắn cƣời nhẹ:
- Cô không hiếu khách đó nhé! Nhƣng dù sao tôi cũng có
điều muốn nói với cô. Câu chuyện khá dài… và cũng khó mở
đầu… Cô cho phép tôi kể dài dòng một chút nhé?
Hắn cúi đầu chào nàng một cách kính cẩn, rồi thản nhiên
ngồi xuống ghế bành cạnh lò sƣỡi. Đôi chân dài của hắn duỗi
thẳng ra, đôi mắt chiếu thẳng phía nàng…
Mai Anh cũng nhìn hắn bằng đôi mắt xanh nửa phần oán
ghét, nửa phần lo âu, chờ nghe hắn nói… Nhƣng hắn vẫn
chăm chăm nhìn nàng, vừa nhƣ thƣơng hại không thể mở lời,
vừa nhƣ trêu cợt cố kéo dây dƣa… Tuyệt nhiên hắn chƣa chịu
bắt đầu câu chuyện!
Sƣ im lặng của hắn khiến Mai Anh không nhịn đƣợc nữa,
bừng bừng giận, nói lớn:
- Tôi lập lại lần chót! Nếu ông không có điều gì phải nói,
hãy ra khỏi phòng tôi ngay, nếu ông không muốn bọn tôi tớ
của tôi tống cổ ông.
Hắn dịu dàng phân bày:
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- Ở vào địa vị cô, tôi sẽ không có thái độ nhƣ vậy! Thử
hỏi cô la làng lên, bọn gia nhân tới đây nhìn thấy cô và tôi vào
giờ này, cô không xấu hổ sao? Tốt hơn cô tới ngồi nơi ghế
kia…
Hắn chỉ chiếc ghế đối diện với ghế hắn ngồi, rồi nói tiếp:
- Tôi thật muốn nói chuyện đứng đắn với cô. Xin cô hãy
lắng nghe điều tôi sắp tƣờng thuật.
Không hiểu sao MaiAnh ngoan ngoản nghe lời hắn?
Nàng đến ngồi nơi ghế, sắc mặt lạnh lùng, giọng nói cũng lạnh
băng băng:
- Đƣợc rồi! Ông nói đi! Tôi rửa tai nghe đây! Có điều ông
nên nói vắn tắt. Tôi không thể tiếp ông lâu dài đâu!
- Vâng! Tôi xin vắn tắt. Phu nhân Ra-me!
Hắn gọi nàng với tên chồng bằng giọng kính cẩn và nói:
- Điều mà tôi kể rất phủ phàng. Chỉ sợ phu nhân không
chịu đựng đƣợc!
Mai Anh cƣời nhẹ, giọng mai mỉa:
- Ông tử tế quá! Ở đâu ông học đƣợc tính tốt đó vậy?
Nhƣng thôi, muốn nói gì thì nói nhanh lên! Đã mất thì giờ
nhiều quá rồi!
Vì giọng nàng vừa mai mỉa vừa khinh miệt, nên gƣơng
mặt hắn thoáng tái. Hắn buông lời khô khan:
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- Tôi nhờ biết cuộc đời nên tôi biết xét đoán ngƣời. Thế
thôi!
Mai Anh cƣời nhạt:
- Mời ông vô đề cho!
- Tôi và chồng cô đánh bạc!
- Việc này tôi biết.
- Và chồng cô bị thua!
Mai Anh bật cƣời thành tiếng trong và dòn. Tự nghĩ:
«- Vì chồng nàng thua bạc, nên hắn tới nàng đòi nợ vào
giữa khuya!»
Nàng bỗng ví hắn nhƣ trẻ con, chơi bạc lần đầu đƣợc ăn
nên cuống cuồng sợ mất.
Nàng nhìn hắn mỉm cƣời. Nụ cƣời và giọng nói của nàng
trở nên dễ chịu:
- Nếu chồng tôi thua bạc với ông, sáng ngày chàng sẽ trả.
Ông đừng lo ngại nhé?
- Đƣơng nhiên là chồng cô đã thanh toán rồi. Phần cô, cô
cũng phải thanh toán nữa!
Mai Anh cau mày hỏi:
- Ông muốn nói gì?
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- Công tử Ra-me thua hết tiền bạc của mình và luôn cả
tiền bạc gia sản thuộc về cô và…
- Ông nói sao?
Giọng nàng hơi run, sắc mặt tái xanh. Nàng không còn
bình tĩnh nghe câu chuyện hắn nói. Nhƣng hắn vẫn tiếp tục
nói:
- Chồng cô đã thua canh bạc bằng tất cả gia sản của cô,
đất đai của cô, kể cả tòa lâu đài và… còn hơn thế nữa!
Mai Anh cảm nghe toàn thân tê lạnh, ngƣời đờ đẫn
không nhúc nhích đƣợc nữa!
Nàng nhớ dì Huê-li và Cha Ga-thi thƣờng kể rằng: «có
một số thanh niên Anh say mê cờ bạc, đôi khi chỉ một đêm
mất cả sản nghiệp nhà cửa đất đai… Cuối cùng họ phải xách
gói ra đi với hai bàn tay trắng».
Nhƣng Phan-xi chồng nàng, một ngƣời chồng quí phái
cao sang dƣờng ấy, lẽ nào đâm đầu vào trò chơi ngu muội đó
sao? Không thể nào tin đƣợc!
Nàng lắc đầu nói:
- Tôi không tin! Ông nói dối! Chồng tôi không thuộc loại
ngƣời ngông cuồng đó.
Hắn nhìn nàng bằng ánh mắt thƣơng hại, khẽ nói:
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- Tội nghiệp cô, không biết gì cả! Cô quả thật không biết
gì về ngƣời cô lấy làm chồng!
- Dì tôi biết chàng từ thuở bé, tƣởng cũng đã đủ!
- Những ngƣời nhƣ dì cô suốt ngày quanh quẫn trong
nhà, làm sao biết đƣợc chuyện ngƣời khác? Nhất là con ngƣời
thật của Phan-xi Ra-me? Dù sao chồng cô đã thua tôi. Hắn đã
mất những gì thuộc về hắn, những gì thuộc về cô và còn hơn
thế nữa… Đó là sự thật!
Đôi mắt Mai Anh vô tình nhìn lên… bắt gặp tia mắt của
tên lãng tử. Gƣơng mặt hắn giờ đây nàng càng chán ghét hơn.
Nhƣng câu nói của hắn khiến nàng lƣu ý, nên buộc lòng phải
lên tiếng hỏi hắn thêm:
- Đã hai lần tôi ghe ông nói «và còn hơn thế nữa» nghĩa
là sao?
Đạt Sơn Bo-fo không đáp câu hỏi của nàng. Hắn liếc nhìn
nàng và mƣờng tƣợng phản ứng của nàng sau khi nghe hắn
giải thích câu nói ấy. Hắn chợt nghe thích thú về ngƣời con
gái trƣớc mắt. Mặt hắn lộ vẻ khoan khoái ngông ngông…
Mai Anh không để cho hắn nín im. Nàng hất mặt cao
giọng hỏi:
- Sao? Ông còn muốn mƣu mẹo dỡ trò gì nữa mà không
chịu giải thích? Hay là ông quá sợ rồi?
Hắn vẫn cứ chăm chăm nhìn nàng một lúc mới nói giọng
thật dịu:
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- Tôi tự hỏi, cô sẽ ra sao khi nghe tôi giải thích câu nói
ấy?
Mai Anh sẳng giọng:
- Có gì giải thích nhanh lên! Đừng nói quanh co, chán tai
lắm!
- Khi công tử Ra-me thua hết tiền bạc tài sản của hắn và
của cô, hắn không còn gì để đặt cuộc nữa. Hắn muốn gỡ ván
bài cuối cùng nên đề nghị tôi: «Nếu lần này hắn ăn, hắn sẽ lấy
lại đƣợc những gì đã mất. Bằng cũng vẫn bị thua thì… thì…
cũng thuộc về tôi luôn».
- Mà là vật gì chớ?
- Cô!
- Câu trả lời vừa ngắn vừa gọn vọt ra khỏi cửa miệng hắn,
Mai Anh có cảm tƣởng nhƣ vừa bị một nhát gƣơm đâm thẳng
vào ngực. Nàng nghe tay chân rụng rời, đầu óc muốn nổ tung!
Nàng vùng đứng lên khỏi ghế và bƣớc thụt lùi nhƣ muốn
trốn chạy sự thật. Một sự thật quá kinh khủng làm nàng sắp
phát điên!
Trong khi đó, kẻ đối diện với nàng vẫn im lặng nhìn
nàng. Hắn không có vẻ một tên mất trí, nói loạn.
Một thoáng trôi qua… Nàng đã lấy đƣợc bình tĩnh, liền
phản ứng:
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- Ông lầm rồi! Tôi nào phải là kẻ nô lệ mà ai có quyền
bán, quyền nhƣợng cho khác khác? Ngay cả tài sản và đất đai
của tôi cũng thuộc về tôi. Không ai có quyền lấy, ngay cả
Phan-xi Ra-me!
- Chỉ cô lầm mà thôi! Trƣớc pháp luật cô là vợ hắn.
Những gì thuộc về cô, cũng thuộc về hắn. Riêng cô, hắn chỉ
đặt cuộc đêm nay thôi. Phải! Đêm «động phòng hoa chúc» này
hắn đã nhƣờng lại cho tôi và tôi thì…
- Và ông chỉ mong đợi điều đó phải không? Mời ông ra
khỏi phòng tôi ngay! Tôi không thuộc loại đàn bà để mấy
ngƣời tính điều nhơ nhớp!
Nàng vừa nói vừa đƣa tay chỉ hắn ra cửa. Hắn đứng lên
khỏi ghế, nhƣng thay vì vâng theo lệnh nàng bƣớc đi, hắn tiến
thẳng về phía nàng... Hắn cố biểu hiện nét mặt hết sức chân
thành và giọng nói thật xúc cảm để nàng nghe lời hắn:
- Tôi biết cô chống đối. Tôi biết cô không thích những gì
đã xảy ra… Chính vì vậy tôi cảm thƣơng cô. Tôi muốn cứu…
- Tôi không muốn nghe thêm một câu một tiếng nào nữa!
Nếu ông còn biết điều liêm sĩ, hãy rời phòng tôi tức khắc!
Trƣớc sau nàng vẫn thái độ chán ghét hắn, khiến hắn bực
tức sẳng giọng:
- Ha! Cô thật là ngƣời không thông hiểu tình lý phải trái
gì cả! Thử hỏi cô có thể nào tiếp tục yêu ngƣời chồng đã đem
vợ mình để đặt cuộc vào đêm tân hôn cho một ván bài? Đáng
lý cô phải gớm ghiếc hắn. Phần tôi, tôi đƣợc cuộc, tôi có
quyền ôm ấp cô. Nhƣng không! Tôi quí trọng cô, tôi thƣơng
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hại cô. Tôi muốn cứu cô khỏi hắn và đem cô đi thật xa, đi về
xứ tôi. Ở đó cô sẽ quên điều phiền muộn và tìm đƣợc hạnh
phúc. Kià, trƣớc mắt chúng ta là biển cả. Biển cả sẽ ngăn cách
cô với ngƣời chồng ghê tởm đó.
Mai Anh vẫn lạnh lùng:
- Tôi chƣa thể tin lòng nghĩa hiệp của ông, ngoại trừ ông
chịu chấp thuận lời cầu xin của tôi.
- Điều gì?
- Trả lại cho tôi tất cả những gì ông đã thắng cuộc với
hắn. Tôi muốn nói những gì thuộc về tôi, nhƣ tài sản, nhà cửa,
đất đai của tôi. Ông trả lại cho tôi! Nếu ông đồng ý thì tôi hứa
sẽ nghĩ đến đề nghị của ông… nghĩ đến ông! Nhƣ vậy tôi đến
với ông bằng tình bạn chân thành tự hiến, chớ không vì áp lực.
Hắn đang đối diện với nàng, vụt quay mặt đi. Hắn bắt
đầu bực tức về đề nghị của ngƣời đàn bà trẻ con này. Hắn cố
dằn cơn nóng giận, song tiếng nói vẫn còn gay gắt:
- Không đƣợc! Tôi thắng cuộc lần này là điều may mắn
cho tôi. Chiếc tàu của tôi vừa bị bảo tố tàn phá, tôi cần tiền để
sửa chữa, hoặc mua tàu khác và cũng cần mua thêm thủy thủ
và những thực dụng khác. Hoặc giả…
Hắn quay mặt nhìn thẳng vào mắt nàng, đôi mắt ƣớt át
chan chƣá tình yêu, giọng nói đầy xúc cảm:
- Hoặc giả nàng bằng lòng cùng tôi đêm nay… Rồi sáng
mai tôi sẽ ra đi và trả lại nàng tất cả.
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Hắn vừa nói vừa từ từ tiến tới bên nàng… Mai Anh thụt
lùi… thụt lùi… Hắn tiến tới và cứ mãi tiến tới… Cho đến lúc
Mai đụng vào vách không thụt lùi đƣợc nữa, nàng kinh hãi
thét lên:
- Không bao giờ! Ông muốn chiếm lấy tài sản của tôi thì
hãy lấy. Nhƣng tôi không bao giờ để ông đụng vào ngƣời tôi,
dù mai này tôi và chồng tôi có phải cuốn gói rời nơi đây.
Câu chót của nàng làm hắn tuyệt vọng. Hắn dừng lại và
nhún vai ra chìu bất lực trƣớc sự cứng rắn của nàng. Bấy giờ
hắn không thèm nhìn nàng nữa, giọng hắn nửa chán chƣờng,
nửa mỉa mai:
- Bà quả thật kiêu hãnh, phu nhân Ra-me ạ! Bà rất xứng
đôi với ngƣời chồng quí phái của bà lắm! Thôi thì nếu đã là
con đƣờng bà lựa chọn, tôi không nên níu kéo làm gì! Chúc bà
hạnh phúc tuyệt vời với ngƣời đàn ông ấy. Hãy gắng nắm giữ
phu quân của bà nhé?
Hắn bƣớc đi vài bƣớc, chợt đứng lại nói tiếp:
- À, tôi cho phép bà lƣu lại đây ít hôm để thu dọn hành
trang. Sau đó tôi sẽ cho ngƣời đến đây tiếp nhận. Tôi đi đây.
Vĩnh biệt bà !
Hắn nói một mạch rồi cúi đầu chào nàng và bƣớc nhanh
ra cửa. Trong cơn hoảng hốt Mai Anh có cảm tƣởng nhƣ
ngƣời đàn ông trƣớc mắt ra đi mang theo tất cả những gì thuộc
sở hữu của nàng! Tài sản nầy… lâu đài nầy… Công trình của
ngoại tổ nàng bỗng chốc rơi vào tay kẻ khác!
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Hận thù ngùn ngụt dâng lên, mà kẻ thù trƣớc mắt nàng là
hắn! Nàng không thể để hắn rời nơi đây một cách dễ dàng nên
chạy theo níu hắn lại, ý chừng muốn ăn thua với hắn.
- Tôi thù ông! Cho đến chết tôi vẫn thù ông!
Nàng níu kéo và đập binh binh lên ngƣời hắn, y nhƣ một
ngƣời tóm đƣợc kẻ cƣớp. Nét mặt nàng lúc đó trông thật thảm
hại, nƣớc mắt ràn rụa…
Hắn cứ để mặc tình cho nàng làm dữ với hắn. Dƣờng nhƣ
hắn thích thú trƣớc thái độ hung hăng của nàng hơn là phẫn
nộ?
Hắn mỉm cƣời, nói giọng ngọt ngào:
- Cứ thù tôi nhiều hơn nữa Phu nhân Ra-me ạ! Nàng thù
tôi nhiều tôi càng thích. Vì lòng hận thù của đàn bà đôi khi là
dấu hiệu của tình yêu.
Nàng buông hắn ra… Thình lình hắn vụt bƣớc tới ôm
trọn nàng vào lòng, môi hắn vụt đặt lên môi nàng…
Mai Anh cố vùng vẫy, nhƣng vẫn không làm sao thoát
khỏi đôi vòng tay rắn chắc của hắn. Môi hắn vừa ấm vừa
mềm, nhƣ có năng lực huyền bí làm cho toàn thân nàng tê
dại… và sự chống đối của nàng yếu dần… yếu dần… Nàng có
cảm tƣởng nhƣ mình đang hôn mê, đôi mắt nhắm nghiền, toàn
thân bất động…
Bàn tay hắn không còn kềm chế nàng nữa. Bàn tay ấy ve
vuốt máy tóc mềm của nàng. Mai Anh vụt mở mắt ra… bắt

- 47 -

Huỳnh Dung

gặp đôi mắt hắn đang đắm đuối nhìn mình, đôi mắt nói trăm
ngàn lời yêu đƣơng!
Nàng cảm thấy hổ thẹn nên vùng khỏi vòng tay của hắn.
Đồng lúc ấy hắn bỗng cƣời khanh khách:
- Cám ơn nàng đã tặng tôi nụ hôn đó. Mai Anh yêu quí!
Một ngày kia tôi sẽ trở lại đòi nàng món nợ đêm nay… Tiếc
rằng… tôi chƣa hƣởng đƣợc hạnh phúc ái tình với ngƣời đàn
bà đẹp nhƣ nàng!
Cửa phòng đóng lại, vang một tiếng khô khan. Lúc ấy
Mai Anh mới biết hắn đã đi rồi. Nàng còn lại một mình với
nỗi nhục nhã, niềm đau và sự chán chƣờng!
Còn đâu nữa cuộc đời nàng? Bỗng nhiên trong một đêm
nàng bị mất tất cả! Thiên đƣờng của nàng… nay mai sẽ về tay
kẻ khác ! Còn sự thật nào phủ phàng và đau đớn hơn?
Nàng lắng tai nghe tiếng vó ngựa xa dần. Hắn đã đi mất
rồi mà hồn nàng còn chơi vơi chƣa tỉnh!
Nàng ngồi bất động trong sự im lặng đó thật lâu thật
lâu… để mƣờng tƣợng những sự việc xảy ra. Bỗng nhiên lòng
hận thù ngùn ngụt dâng lên… Vì ai? Ai đã gây nên thảm cảnh
nầy? Chính hắn!
«Hắn» bây giờ nàng thấy rõ không ai khác hơn là ngƣời
chồng yêu quí của nàng! Hắn phản bội tình yêu của nàng! Hắn
không thƣơng yêu nàng! Hắn chỉ là một tên lƣu manh đào mỏ!
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Gìờ đây sự thật đã rõ ràng! Hắn cƣới nàng vì gia sản nầy.
Và bây giờ hắn bán tất cả gia sản, luôn cả thân xác nàng hắn
cũng bán ra không một chút thƣơng tiếc!
Có ai tồi tệ hơn hắn? Có ai nhục nhã đau thƣơng hơn
nàng?
Nàng yêu hắn nhiều, nên hiện giờ tình yêu đổi thành hận
thù cũng ngang nhau!
Nàng đi tới đi lui trong phòng, tâm tƣ rên siết, thể xác
dày vò. Sau cùng nàng quyết định cho hắn một bài học, rồi sự
việc ra sao mặc kệ.
Cùng một lúc với ý nghĩ miên man, nàng thay bộ y phục
kỵ mã, tóc vấn cao lên, đôi mắt long lanh cƣơng quyết, chớ
không còn ủ dột nữa!
Nàng tung mình khỏi phòng. Hành lang của toà lâu đài
dài hun hút và im lìm. Từ những song sắt nơi khoảng vách
trống, gió thoảng qua nghe rõ tiếng xì xào của cây cỏ từ khu
rừng xa.
Bóng tối tràn ngập, phòng ngách mênh mông… Tìm đâu
ra Phan-xi trong tòa nhà đồ sộ nầy? Nàng còn đang phân vân
không biết đi hƣớng nào tìm đƣợc «kẻ thù» Phan-xi! Chợt tai
nàng nghe một tiếng động nhỏ từ gian phòng mà dì Huê-li
thƣờng dùng để uống trà. Nàng đẩy cửa nhè nhẹ len vào…
Phan-xi ngồi đó… lƣng xây về phiá nàng. Đôi chân hắn
duỗi dài trên nền thảm, mắt nhắm lại, chừng nhƣ đang ngủ?
Nhƣng trên tay hắn vẫn còn nắm ly rƣợu đã cạn. Trên bàn
cạnh chỗ hắn ngồi còn có chai Whisky đã vơi một nửa.
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Có lẽ hắn say lắm rồi!
Mai Anh nhìn một lần nữa ngƣời đàn ông nàng vƣà mang
tên… Tim nàng vụt đau nhói lên! Nàng chợt hiểu lòng thù hận
đối với hắn nhẹ hơn tình yêu nàng dành cho hắn!
Trên vách phòng nầy dì Huê-li có trang hoàng những võ
khí nhƣ gƣơm súng và những bảo kiếm.
Sự việc quá dễ dàng! Nàng chỉ cần rút kiếm từ trên vách
tặng cho hắn một nhát, để kết liễu cuộc đời một tên phản bội!
Thanh kiếm đã nắm trong tay, nhƣng lòng bồi hồi không
nỡ. Ngọn đèn sáp trên bàn cháy leo lét. Gƣơng mặt đẹp trai
của hắn bây giờ cũng bơ phờ nhƣ ánh sáng mong manh kia!
Lòng nàng trở lại tiếc thƣơng, pha lẫn hận thù. Con ngƣời
đó… nét mặt đó… đáng lý đã đem lại cho nàng những giây
phút yêu đƣơng tuyệt vời.
Nào đâu thần tƣợng trƣớc mắt chỉ là hiện thân của quỉ!
Cơn bực tức vụt trở lại, nàng vung thanh kiếm lên… Nhƣng
chợt nghĩ: «Nếu ta giết hắn đang lúc ngủ, linh hồn hắn sẽ
không phục ta về hành động lén lúc và đối với pháp luật ta sẽ
mang tội giết ngƣời. Chi bằng gọi hắn thức để hai bên cùng
giao đấu. Cuộc đấu kiếm vì danh dự xảy ra, nếu hắn chết,
nàng rửa đƣợc cái nhục. Bằng nếu nàng bất tài đấu thua hắn,
bị hắn giết, thì dù có chết nàng cũng toại nguyện hơn là phải
sống với cảnh ngộ hiện giờ».
Nghĩ là làm!

- 50 -

Huỳnh Dung

Mai Anh đập tay nhè nhẹ lên vai hắn. Một tay chống
kiếm chờ đợi…
Phan-xi tỉnh thức mở mắt ra… thấy nàng trong thế kỳ
quái, hắn nhíu mày hỏi:
- Chao ôi, làm gì lạ lùng giữa đêm tân hôn thế? Cô đang
đóng trò gì đây?
Mai Anh những tƣởng hắn sẽ rúng động và xấu hổ khi
trông thấy nàng. Không ngờ hắn còn vênh vênh bộ mặt, lại
còn buông lời nói móc. Cơn giận phừng lên, nàng nói nhƣ
thét:
- Ông tƣởng tôi là thú vật để ông mua bán thế nào tùy ý
chăng? Ông lầm rồi!
- À thì ra vì việc đó à?
Hắn mỉm cƣời gƣợng gạo và giọng nói nhừa nhựa hơi
men:
- Anh chàng Bo-fo lãng mạn đấy! Hắn dám đánh đổi cả
sản nghiệp mà hắn vừa thắng cuộc để đƣợc cô đêm nay. Tiếc
rằng ta vẫn thua keo ấy!
- Ông tƣởng hắn đƣợc tôi chăng? Chẳng bao giờ!
- Tôi tin lời cô! Chắc chắn hắn bị cô chống đối và bỏ đi
rồi nên cô mới tìm tôi! Bây giờ cô đã rõ mọi việc, hãy đi chỗ
khác chơi, để tôi ngủ yên một lúc coi nào!
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Hắn nói xong hai tay gối đầu lên ghế, mắt nhắm lại tìm
giấc ngủ. Mai Anh nắm chặt đuôi kiếm, lạnh lùng ra lệnh:
- Hãy đứng lên!
Hắn mở mắt ra càu nhàu:
- Cô còn muốn gì nữa? Tại sao ta phải đứng lên?
- À thì ra cho tới giờ ngƣơi vẫn ngoan cố chƣa biết lỗi
mình! Này, bắt lấy!
Nàng nói cùng lúc tung thanh kiếm về phía gã. Đó là
thanh kiếm thứ hai nàng vừa rút ra từ mặt vách. Nàng nói:
- Hãy đứng lên cầm kiếm mà giao đấu !
- Với ai?
- Dĩ nhiên là với tôi! Ông đã sĩ nhục tôi trong canh bạc
ván bài. Giờ ông phải giao đấu với tôi để thanh toán món nợ
danh dự đó.
Hắn cƣời dòn. Giọng cƣời thật hồn nhiên nhƣ vừa đƣợc
nghe nàng kể một câu chuyện vui. Hắn chợt ngƣng cƣời, nhỏ
giọng khôi hài:
- Bà Ra-me muốn đấu kiếm danh dự với ông Ra-me
chăng?
Mai Anh quát lên:
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- Đừng gọi tôi bằng tên ông nữa! Tôi bây giờ không còn
muốn mang tên ông, hiểu chƣa? Tên tôi vẫn là Đờ-sơ-na! Bởi
vì ông đã phản bội và làm nhơ danh ông rồi. Một khi tôi đã
quyết cùng ông đấu một trận tử thù thì chắc ông không còn tồn
tại nữa!
Hắn cƣời một tràng dài… cƣời nghiêng ngửa… cƣời
không dứt, vừa nói giọng chế riễu:
- Này cô bé gốc Phú-lang-sa! (ám chỉ dân Pháp với ý
nghĩa khinh miệt) Cô đóng kịch hay lắm đó! Chao ôi, nhóc
con miệng còn hôi sữa mà muốn làm ngƣời lớn! Giờ này là
giờ con nít đi ngủ, bé hiểu chƣa?
Rồi hắn lẩm bẩm nói một mình:
- Cũng tại tên Mỹ hại đời ta ! Giờ đến con nhỏ này đeo
bám ta nữa! Thật là chán!
Mai Anh tƣớc lời hắn:
- Ông lầm rồi công tử Ra-me ạ! Tôi không bám theo ông,
mà từ chối làm vợ ông bắt đầu từ phút này!
Hắn làm gƣơng mặt hết sức thiểu não:
- Thảm thay dù cô từ chối làm vợ ta và ta dù chán ngấy
ngƣời vợ nhƣ cô cũng không đƣợc! Bởi vì hôn thú đã lập lên
rồi!
- Tôi sẽ xin Tòa Thánh hủy bỏ cuộc hôn nhân này! Tôi
tin Cha Ga-thi sẽ làm cho tôi. Có điều làm nhƣ vậy sẽ mất
danh dự dòng họ nhà tôi. Nên tôi chọn thà làm ngƣời đàn bà
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goá chồng. Tôi quyết giết ông để thanh toán món nợ danh dự
này! Nào, cầm kiếm, đứng lên!
Dứt lời, nàng cầm kiếm đứng vào thế thủ. Phan-xi vẫn
chƣa tin nàng dám đấu với hắn nên hỏi:
- Cô nói thật hay đùa? Cô đang điên hay tỉnh? Có bao giờ
cô thấy một ngƣời đàn ông đấu kiếm danh dự với đàn bà
không? Chao ôi, đƣờng đƣờng nhƣ tôi mà cầm kiếm đâm lộn
với đứa con gái nhóc con miệng còn hôi sữa nhƣ cô à? Hoang
đƣờng! Quả là hoang đƣờng!
- Đừng nói nhiều lời vô ích! Tôi quyết không để ông sống
hơn ngày hôm nay đâu!
Phan- xi bực mình thóa mạ:
- Dân Pháp chúng bây lì lợm cả một giống giòng!
«Véo» thanh kiếm của Mai Anh đâm thẳng vào ngƣời
hắn. Hắn buộc lòng phải đứng lên cầm kiếm chống đỡ. Mai
Anh nghiến răng nói:
- Gắng mà chống đỡ một công dân Pháp đang thanh toán
món nợ danh dự đây.
Hắn giao đấu với nàng bằng ánh mắt khinh thị. Nhìn hình
dáng nàng nhảy múa theo đƣờng kiếm, hắn trề môi:
- Bộ dạng mầy nhƣ con khỉ nhỏ! Có những lúc tao nghĩ,
mầy hiện giờ không còn gì nữa để tao cần, nên muốn giết
quách mầy cho xong!
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Trong khi hắn nói, hắn phải chống trả đƣờng kiếm mãnh
liệt của Mai Anh.
Bây giờ Mai Anh mới thầm phục sự giáo dục của dì Huêli! Nhờ dì đào tạo nàng cả văn lẫn võ mà nay nàng có dịp xử
dụng.
Bây giờ Mai Anh mới nghe rõ từ cửa miệng đẹp của hắn
phun ra những lời nói nhơ nhớp hung dữ! Cái miệng mà ngày
nào nàng ƣớc mơ đƣợc hôn lên đó… giờ nó dơ dáy đáng tởm
nhƣ miệng loài rắn độc!
Tình không còn, uất hận dâng cao, giúp cho đƣờng kiếm
của Mai Anh nhƣ có sức mạnh vô hình.
«Véo», mũi kiếm của nàng đâm trúng mặt hắn. Cái mặt
đẹp của hắn nhuộm máu, tuy không sâu, cũng làm cho hắn
điên tiết.
Bây giờ hắn không còn khinh thị Mai Anh nữa! Hắn đã
bắt đầu kinh sợ và thận trọng chiến đấu. Nhƣng sau một đêm
mệt mỏi vì bài bạc, vì rƣợu, vì tuyệt vọng mất sạch tất cả…
Đƣờng kiếm của hắn mỗi lúc một yếu dần. Trái lại Mai Anh
càng đánh càng hăng!
Bỗng Mai Anh thét lên một tiếng. Thanh trƣờng kiếm
trên tay nàng đâm thẳng vào ngực hắn. Máu từ ngực hắn
phung ra…
Hắn bủn rủn buông rơi thanh kiếm trên tay. Mắt hắn nhìn
Mai Anh trân trối nhƣ không tin nàng dám làm điều đó. Hắn
mở miệng nhƣ muốn nói gì? Nhƣng từ cửa miệng hắn máu
trào ra… Hắn ngã quị!
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Mai Anh nâng đầu hắn lên, nói:
- Ông đã sĩ nhục tôi. Giờ thù tôi đã trả. Tôi tha tội ông
rồi! Thôi ông hãy chết trong bình yên.
Mặt hắn nhợt nhạt, nhƣng mắt còn mở. Hắn nhìn nàng
bằng cái nhìn yếu ớt. Mai Anh chạnh lòng nói thêm:
- Đáng lý ra tôi yêu anh. Tiếc rằng chúng ta không duyên
vợ chồng với nhau.
Hắn nhắm mắt ngủ yên.
Mai Anh còn trong trạng thái bất động, bỗng nghe tiếng
thét sau lƣng:
- Phan-xi! Phan-xi! Trời ơi, anh sao vậy?
Mai Anh giật mình quay mặt lại… I-vy từ bên ngoài chạy
vào ôm xác đầy máu của Phan-xi, lăn lộn khóc gào, tƣởng
chừng nhƣ cô ta cũng muốn chết theo.
Mai Anh cũng tê tái đứng yên nhìn I-vy khóc. Bỗng
nhiên I-vy nín khóc, nhìn Mai Anh với ánh mắt hận thù, nói:
- Ngƣơi giết chàng phải không? Chàng yêu ta chớ không
yêu ngƣơi, nên ngƣơi vì ghen mà giết chàng! Trời ơi! Chàng
chết rồi! Chàng chết thật rồi!
- Ta cùng hắn giao đấu. Hắn chết bởi đƣờng kiếm của ta.
Kìa, ngƣơi xem… thanh kiếm của hắn còn đó.
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I-vy càng khóc to hơn:
- Tay ngƣơi đẫm máu ngƣời! Ngƣơi là đứa con gái tồi lai
giống! Trời ơi! Ngƣơi chỉ vì ghen mà dám giết ngƣời yêu của
ta!
Mai Anh hỏi:
- Ngƣơi yêu hắn lắm sao?
I-vy lấy tay quẹt lệ, rồi ngẩng mặt nhìn Mai Anh nói bằng
giọng hãnh diện:
- Đúng! Từ lâu rồi chàng và ta yêu nhau. Chúng tôi là đôi
nhân tình thƣơng yêu đậm đà nhất. Tiếc rằng chàng không có
gia sản, ta cũng không! Bỗng nhiên có ngƣời ở đâu hiện ra…
Chính là dì ngƣơi! Dì ngƣơi giàu có ngu muội nên chúng tôi
tính kế chiếm gia tài này. Chàng đẹp trai, việc chinh phục
ngƣơi dễ nhƣ lấy món vật trong túi! Chỉ có ngƣơi ngốc nghếch
mới si mê chàng. Chàng định cƣới ngƣơi xong sẽ chuyển lần
tài sản của ngƣơi về Luân Đôn để lập tổ uyên ƣơng với ta, bỏ
ngƣơi ở lại trong làng này…
Lời tự thú của I-vy, Mai Anh càng nghe càng ghê tởm
buồn nôn, toàn thân ớn lạnh. Nàng nhớ lại gƣơng mặt hiền từ
của dì Huê-li… Cũng vì dì quá thật thà tin ngƣời mà không
biết đôi nhân tình này toa rập với nhau để chiếm đoạt gia sản
này. Nàng nghe thƣơng hại ngƣời dì ruột và thƣơng hại chính
mình, nên lòng lại nổi cơn thịnh nộ:
- Các ngƣơi khoan vội vui mừng vì lƣờng gạt đƣợc ta và
dì ta. Gia sản này giờ đã vào tay ngƣời khác rồi!
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- Vì sao chứ?
- Vì Phan-xi yêu dấu của ngƣơi đã thua bạc làm mất sạch
gia sản của ta chớ còn gì nữa? Phải! Ta đã mất tất cả cũng vì
hắn! Nhƣng danh dự ta còn, ngƣơi hiểu chƣa? Ta cùng hắn đã
đấu trận danh dự đó. Hắn thua, hắn chết bởi lƣỡi kiếm của ta!
Đáng đời hắn lắm!
- Mà cũng đáng đời ngƣơi nữa! Ngƣơi giết chàng thì
đƣợc sống yên lành sao? Pháp luật sẽ trừng trị ngƣơi, treo cổ
ngƣơi về tội sát nhân!
- Ta cùng hắn giao đấu1, chớ không phải ta giết hắn.
- Ai làm chứng cho ngƣơi?
- Sự việc rành rành đó, ngƣơi cũng thấy rõ.
- Ta sẽ khai trƣớc pháp luật ngƣơi vì ghen mà giết chàng
trong lúc ngủ mê. Pháp luật sẽ tin lời ta. Đầu ngƣơi sẽ bị treo
để đền tội sát nhân! Ngay bây giờ ta sẽ la làng lên cho mọi
ngƣời đến đây nhìn thấy ngƣơi là tên giết ngƣời lén lút.
Vừa nói, I-vy vừa chạy đến cửa phòng thét la inh ỏi. Mai
Anh thấy thế nguy phóng tới chận lối đi cô ta, nói:
- Câm miệng! Cấm ngƣơi không đƣợc la lối làm loạn cả
lâu đài.

1

Xã hội Âu Mỹ thời này giết chết ngƣời bởi trận đấu kiếm danh dự (duel) có
chứng nhân hai bên, không bị tội. Còn giết ngƣời trong trƣờng hợp khác đều bị
treo cổ để đền tội sát nhân.
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I-vy biết thế yếu của Mai Anh, càng to tiếng hơn:
- Ta sẽ đánh thức mọi ngƣơì trong lâu đài này để bắt tên
sát nhân.
- Những ngƣời trong nhà này đều là gia nhân của ta.
- Không ai tin lời một kẻ lai giống nhƣ ngƣơi, dù là gia
nhân đầy tớ của ngƣơi!
Mai Anh vừa giận vừa sợ, cơn thịnh nộ lại trào dâng.
Nàng vung kiếm lên cố ý hâm dọa I-vy. I-vy biết yếu điểm của
Mai Anh, càng thét to lên:
- Bớ ngƣời ta! Cứu tôi!
Không thể chần chờ, Mai Anh vung kiếm đâm I-vy một
nhát nhẹ tay. Nàng không cần biết cô ta sống chết ra sao,
chạy nhanh về phòng mình lấy vội ít tiền với xâu ngọc trai của
mẹ và món quà cƣới của công chúa tặng cho, rồi khoác áo
choàng, lẻn ra chồng ngựa. Giờ ấy không có ngƣời, nàng
phóng yên ngựa phi nƣớc đại.

* * *
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