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CHƯƠNG MƯỜI BA

THÂN NÀY VÍ XẺ LÀM BA ?

Nguyễn Trường Hân được mật báo quân Hồ sẽ vận tải xe
lương từ Tây Đô (Thanh Hoá) về Đông Đô (Thăng Long) vào
ngày rầm tháng này. Chàng đoán chắc chúng sẽ đi qua ngõ
Tràng An, đến huyện Phủ Lý để tiến về Thăng Long.
Biết được tin trên chàng cùng với Đoàn Trí đưa một số binh
tinh nhuệ của Mật Khu đến ẩn núp nơi dãy núi đá cạnh con
đường sắp đến huyện Phủ Lý, chờ khi quân Hồ đi qua đánh úp
bất ngờ để chiếm xe lương thực.
Mục đích của chàng là chận đứng việc tiếp tế của triều Hồ
cho binh sĩ của Hồ Nguyên Trừng đóng tại Thăng Long.
Đoàn quân của Trường Hân là quân chuyên nghiệp đóng
miền rừng núi, nên leo trèo rất giỏi. Núi vùng này nhọn hoắt,
chĩa lên trời như hình mũi tên, trông thật ngoạn mục và hùng vĩ.
Chính vì vậy mà trở thành một địa thế hiểm trở cho cục giao
thông.
Khi ấy một binh sĩ Phục Quốc giả làm bác tiều đi kiếm củi,
trên vai quải hai gánh, một gánh chứa củi, một gánh chứa cành
khô. Bác ta cứ đi tới đi lui trên con đường mòn.
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Trời đã xế chiều, vẫn chưa thấy đoàn xe tải lương đi qua,
mọi người đều xót ruột !
Nguyễn Trường Hân còn đang phân vân, không hiểu nguồn
tin thất thiệt, hay bọn Hồ đổi lộ trình ?
Bất thình lình từ phía Nam có một đoàn người ngựa ùng
ùng tiến tới…
Nhìn đúng là quân Hồ, bác tiều giả dạng vội vàng lẫn vào
núi báo tin cho chủ tướng.
Phúc chốc đoàn quân tải lương rần rần kéo đến. Dẫn đầu là
toán kỵ mã gươm giáo sáng quắc. Tiếp đến có khoảng mấy chục
tên binh chia nhau đẩy ì ạch những cổ xe nặng trĩu có mui kín.
Đoạn hậu cũng do một toán quân mã mấy chục người hộ tống
cuộc chuyển vận.
Đường xuyên qua núi vẫn tịch mịch, ngoài tiếng chân
người, ngựa và bánh xe lăn, tiếng thở hồng hộc của bọn lính
tráng… thì không còn tiếng gì nữa !
Bất thần giữa giữa không khí trầm lặng của núi rừng vang
lên những tiếng « réo réo…rồm rộp… » như mưa tuôn, như đá
đổ…Tên bay, đạn réo từ triền núi vút xuống ào ào…
Bọn Hồ đang đi, bị tấn công bất thình lình, chới với không
biết đường nào lẫn tránh, kẻ trúng tên, người trúng đá…ngã té
bò càn.
Hai đội kỵ mã đàng đầu, đàng đuôi, chưa kịp trở tay, đã bị
hai toán quân của Đoàn Trí và Nguyễn Trường Hân chận đánh
hai đầu, dồn bọn Hồ vào giữa rừng tên.
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Chỉ trong nháy mắt, quân Phục Quốc tiêu diệt mấy đội quân
Hồ, xác chết đầy đường, thương binh la liệt…
Thật chưa có trận phục kích nào thành công một cách nhanh
chóng như chuyến này ! Quân của Mật Khu vui mừng reo hò
vang dậy cả khu rừng !
Đoàn Trí sau khi kiểm điểm chiến lợi phẩm, hớn hỡ đến
trước mặt chủ tướng báo cáo :
- Thưa tướng công ! Chúng ta thu được bốn xe lương thực,
hai chục tên binh đầu hàng, vô số gươm giáo do các binh Hồ tử
thương bỏ lại và còn hơn chục con chiến mã. Bọn Hồ khoảng
chừng ba đội, chết quá phân nửa, trong đó có tên quan trưởng
đội. Số còn lại đều bị thương. Ngoài ra còn có hai chiếc tù xa.
Nguyễn Trường Hân nghe nói có xe tù, thì giật mình kêu
khẽ :
- Chúng chuyển vận cả tù binh nữa à ?
- Thưa vâng !
Chàng châu mày hỏi Đoàn Trí :
- Hạng người nào ?
- Tôi chưa kịp điều tra. Để tôi xem lại sẽ trình Tướng công
Đoàn Trí vừa muốn quay ngựa đi, Nguyễn Trường Hân gọi
giật lại :
- Thôi, chuyện đó không gấp ! Ông Tổng quản nên gấp cho
rút quân về Mật Khu, mang theo binh đầu hàng, các thương binh
Hồ, chiến lợi phẩm và hai chiếc xe tù. Chúng ta phải rời nơi đây
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ngay để không phải kinh động lòng dân. Xác chết nên quăng vào
khe núi.
Đoàn Trí tức tốc thi hành lệnh của chủ tướng. Cũng may,
hai bên giáp trận nhầm khoảng đường núi vắng teo không có dân
cư, nên chiến sự xảy ra rầm rầm mà dân chúng quanh vùng
chẳng hay biết gì !
Nguyễn Trường Hân cùng đoàn quân chiến thắng trở về đến
núi Ba Vì thì trời đã lờ mờ sáng. Cũng vì tối đêm đó họ đi không
ngừng !
Khi vào đến địa phận an toàn của Mật Khu, Đoàn Trí giao
cho người cầm đầu quân Phục Quốc tại chỗ là Triệu Vân lãnh
việc tiếp thu chiến lợi phẩm và khao quân. Còn chàng áp giải các
tù binh Hồ về trại.
Nguyễn Trường Hân còn đứng lại hỏi chuyện với vài binh
sĩ, chợt nhớ đến hai chiếc tù xa, bèn ra lệnh cho một tên binh đến
giải thoát cho nạn nhân.
Chàng vẫn ngồi trên yên ngựa, chờ xem họ là hạng người
nào ? Bỗng thấy kéo ra một cô gái tuổi khoảng 25, 26, nét mặt
xanh xao, tuy nhiên dung nhan khá mỹ lệ. Nàng ta mặc áo cung
nữ, tóc cài trâm đơn sơ.
Lúc bị kéo ra khỏi xe, thấy chung quanh là rừng núi, có lẽ
nàng nghĩ mình gặp cường đạo, nên nói giọng hết sức chua chát :
- Ta có chết vì đạo tặc còn hơn chết trong tay bọn Hồ. Các
ngươi hãy giết ta đi !
Tên binh của Nguyễn Trường Hân nổi giận, quát :
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- Ngươi chớ ăn nói hồ đồ. Chúng tôi không phải là phường
đạo tặc ! Hãy đến đó cảm tạ chủ tướng của tôi đã giải thoát cô
khỏi quân Hồ.
Người con gái bây giờ mới trông thấy con người ngồi sừng
sựng trên lưng ngựa …Người ấy mặc áo giáp, lưng đeo gươm
quí, thân hình cao lớn uy vũ, sắc mặt hào hùng.
Thấy người ấy rồi nàng như bị rúng động, không dám nhìn
lên, cúi mặt nói :
- Thiếp ngu muội xúc phạm đến Ngài, mong Ngài tha lỗi
cho.
Trường Hân cười hiền :
- Nàng là ai ? Vì sao bị triều đình bắt ?
Người con gái ngước mắt nhìn chàng, song lặng thinh
không đáp. Trường Hân có hơi ngạc nhiên, không hiểu tại sao cô
ta bướng bỉnh đến độ vô lễ như vậy ?
Cũng may chàng vốn tánh trầm tĩnh, nhỏ nhẹ hỏi lại :
- Vì sao nàng không muốn tỏ bày họ tên ? Nàng sợ ở đây
có người hãm hại nàng chăng ?
Nàng ấy cười nhẹ :
- Tôi không sợ ai cả ! Tôi không muốn nói tên họ cho
người lạ biết. Thế thôi !
Nghe nàng đối đáp một cách ương ngạnh ngang tàng,
Trường Hân không giận, lại cảm nghe thích thú, bật cười ha hả.
Thấy chàng cười, nàng ấy tức giận nói :
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- Ngài cười gì chớ ? Giả như tôi hỏi Ngài : Tên họ là chi ?
Làm gì ở đây ? Ngài có chịu nói không, mà buộc tôi phải trả lời
câu hỏi của Ngài ?
Tên binh khi nãy không nhịn được, buộc miệng xen vào :
- Nàng đang đứng trước mặt Nguyễn tướng công, sao nói
năng hỗn xược quá vậy ?
Trường Hân vội vàng bảo tên gia binh :
- Nàng ấy muốn biết họ tên của ta, không có điều sái quấy
đâu !
Quay sang cô gái, chàng dịu dàng nói :
- Tôi họ Nguyễn, tên Trường Hân, sống ẩn náu trong rừng
này vì chống triều Hồ. Còn những người này là binh sĩ của tôi.
Nghe chàng xưng tên, thiếu nữ bỗng quỳ xuống nói :
- Thiếp thật hồ đồ, không biết mình đang đứng trước mặt vị
anh hùng của dân tộc. Kính mong người anh hùng rộng lòng
dung thứ. Thiếp người làng Đông Triều, họ Trần, tên Minh
Nguyệt, thân sinh tên gọi Trần Nguyệt Hồ, thân mẫu là Kiều
Bích Vân.
Nguyễn Trường Hân vừa nghe nàng khai tên thân sinh,
bỗng sững sờ hỏi :
- Tiểu thư bị tuyển vào cung, vì sao ra nông nổi ?
Thiếu nữ sụt sùi đáp :
- Thiếp bị tuyển vào cung thời vua Thuận Tông, cách đây 7
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năm. Lúc ấy gian thần Hồ Quí Ly muốn chiếm ngôi nên trong
cung còn rối reng chưa kịp phân định cung tần mỹ nữ sẽ hầu hạ
cung nào ? Ngờ đâu ít lâu sau vua Thuận Tông bị quản thúc, rồi
chết ở cung Bảo Thanh. Thiếp được đưa sang hầu hạ Thiếu Đế.
Thấy vua còn ấu thơ, cha bị giết, gian thần đoạt ngôi, thiếp
thương xót lắm. Phận nữ nhi chẳng biết làm sao giúp vua cứu
nước nên chỉ biết khóc thầm và lo chăm sóc gìữ gìn ấu chúa mà
thôi !
Ngừng một lúc để nén cơn xúc dộng, nàng kể tiếp :
- Chẳng ngờ một hôm tên gian thần lưu ý thấy thiếp có
chút nhan sắc, nên ra lệnh cho thiếp hầu hạ lão. Thiếp quyết
không ưng thuận, nên bị nhốt vào cung cấm từ mấy năm qua.
Cách đây mấy hôm họ lôi thiếp ra khỏi nhà tù, tưởng bị đưa đi
xử chém, dè đâu họ cho thay áo cung nữ trở lại, rồi bỏ lên tù xa
đưa đi. Thiếp kể như mình đã chết từ lâu, nên chẳng thắc mắc
bọn họ đưa đi đâu ?
Trường Hân nghĩ, có lẽ già Hồ muốn đưa nàng tặng cho
con trai lớn là Hồ Nguyên Trừng ở Thăng Long, sợ nàng bỏ trốn
dọc đường mới nhốt trong tù xa. Bất thần chàng vụt nhớ cách
đây mấy năm, khi chàng và Hùng Phong đến nhà Trần Nguyệt
Hồ mời gia nhập nhóm Phục Quốc, Trần Nguyệt Hồ có nói sơ
qua về người con gái bị đưa vào cung. Trần phu nhân cũng vì
nhớ thương con mà đau bệnh luôn. Chàng kêu thầm :
« - Hoá ra là nàng này ! ».
Nay chàng may mắn cứu được nàng, chắc Trần Nguyệt Hồ
và Trần phu nhân phải vui mừng lắm !
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Chàng cười tươi nói :
- Tôi với Trần anh hùng, thân phụ của tiểu thư, hiện trong
nhóm Phục Quốc. Cho nên ở đây, tiểu thư như người trong nhà
vậy ! Tôi xin đưa tiểu thư về tạm nghỉ nơi tư gia. Tôi sẽ cho
người báo tin hai thân sinh của tiểu thư, để họ đích thân tới rước
tiểu thư. Hoặc giả, tôi có thể cho cận tướng đưa tiểu thư về thẳng
Đông Triều.
Chàng nói xong trong bụng đinh ninh thiếu nữ sẽ mừng rỡ
lắm khi biết được tin của cha mẹ và sẽ hoan hỉ chờ đợi giây phút
hội ngộ với song thân.
Nào ngờ cô ta không tỏ vẻ gì vui mừng, trái lại sắc mặt vô
cùng ủ ê, nói :
- Chẳng thà Ngài đừng cứu tôi. Chẳng thà Ngài để tôi chết
lần chết mòn trong cung cấm trong lao tù của bọn Hồ, chớ Ngài
đừng giao trả tôi về cha mẹ. Bởi tôi không còn mặt mũi nào gặp
lại song thân tôi. Phận làm con không đem được vinh dự cho mẹ
cha, sống nhục, để nhục cho giòng họ. Tôi thà chết chớ quyết
không đem tấm thân tàn dại này về quê nhà gặp lại song thân
đâu ! Mong Ngài không ép tôi !
Nàng nói bằng một giọng cả quyết, nước mắt rưng rưng.
Trường Hân nghe nàng nói trong lòng kinh hãi, miệng đớ
ra…
Chàng không biết sẽ giải quyết ra sao ? Chẳng lẽ để nàng
sống ở Mật khu, hổn độn với binh sĩ ? Chàng cũng không thể
đuổi nàng rời khỏi chỗ này. Giá như chàng không biết nàng là
con gái của Trần Nguyệt Hồ, thì chàng để nàng tự tiện ra đi và
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đời nàng muốn giải quyết ra sao, tùy ý. Đầu này, chàng biết rõ
gia tư nàng, lại là chỗ thân tình đồng liêu, đồng chí với cha nàng,
thì chàng đâu còn cách gì khác ngoài việc đưa nàng về sum họp
với gia đình nàng?
Khổ một điều, nàng ta thà chết chớ quyết không về nhà cha
mẹ. Vậy chàng phải giấu nàng ta ở đâu ?
Chưa có bao Trường Hân gặp phải trường hợp nan giải như
vậy ! Chàng ngồi thừ trên lưng ngựa, một lúc bỗng nghĩ ra một
kế :
« - Ta cứ đưa nàng về tạm trú nơi tư gia. Rồi cho người lẻn
đưa tin cho Trần Nguyệt Hồ và Trần phu nhân hay. Hai người ấy
được tin con gái tức tốc sẽ tới Mật Khu. Nàng ta bất chợt gặp
cha mẹ, tất phải theo về ! Như vậy nàng sẽ không thể phản đối
hay trách cứ ta được ! ».
Chàng nghĩ ra một kế khá hay, nhưng trong bụng không vui
vì có cảm tưởng hành động của mình không quang minh chính
đại, nên nét mặt buồn thiu, trong bụng rối reng khó chịu.
Những lúc như vậy chàng ao ước phải có nghĩa đệ một bên
để hỏi ý kiến. Lúc nào chàng cũng xem Quốc Anh là bậc quân sư
cố vấn, có tài giải quyết mọi sự.
Dĩ nhiên chàng chưa chứng kiến « quân sư » của chàng hiện
gặp trường hợp nan giải hơn chàng, nhất là những chuyện dính
líu đến phái đẹp.
Một tên binh bỗng bước tới chấp tay thưa :
- Bẩm tướng công ! Tôi có phải tháo mở chiếc tù xa kia
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không ?
Trường Hân giật mình sực nhớ còn người tù thứ hai, nên
hối :
- Mỡ chớ ! Mở chớ ! Nhanh lên ! Ngươi còn chờ gì nữa mà
không giải cứu tù nhân !
Người thứ hai được kéo ra là một ông lão râu tóc bạc phơ,
má hóp, người gầy yếu xanh xao. Trường Hân nhìn thấy tù nhân
già lão, lòng chấn động, vội vàng xuống ngựa nắm tay người ấy
nhỏ nhẹ hỏi :
- Chẳng hay vì lẽ nào lão tiền bối bị triều đình Hồ cầm tù ?
Người kia ngước mắt lờ đờ nhìn chàng… Có lẽ ông không
thấy rõ mặt chàng vì mắt mờ già lão, lại thêm nhiều ngày trong
ngục tù đen tối chưa quen với ánh sáng. Ông nheo nheo đôi mắt
nhìn Trường Hân một chập, vụt cười hịt hịt :
- Lão bị bắt vì nhiều tội. Tội không dâng con ! Tội chống
đối quân cướp nước!
Trường Hân giật mình hỏi dồn :
- Dám hỏi lão tiền bối tên họ là chi ? Phải chăng Ngài làm
quan tại triều ?
Ông lão cười to hơn, giọng chua chát :
- Suốt đời lão mỏi gối chồn chân chốn quan trường. Gặp
quân cẩu trệ cũng dập đầu tung hô « hoàng thượng » ha…ha…
Trường Hân nghe đến đó, mặt đổi sắc mừng vui, hỏi :
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- Có phải Ngài là Hoàng thượng thư ?
Câu hỏi của chàng nêu đích danh ông ta, khiến ông ta ngạc
nhiên nín cười, châu mày kinh ngạc hỏi :
- Phải ! Lão họ Hoàng tên Giáp. Do đâu Ngài biết được ?
Trường Hân chấp tay cung kính đáp :
- Vãn sinh họ Nguyễn tên Trường Hân cùng với người em
kết nghĩa là Trần Quốc Anh lập nhóm Phục Quốc. Hai năm
trước nghĩa đệ có ….
Hoàng Giáp ngắt lời chàng bằng giọng run run :
- Lão không ngờ gặp lại đấng anh hùng ! Lâu rồi không
gặp Tướng công nên lão không nhận ra… Té ra chính Tướng
công đã giải thoát lão khỏi quân Hồ ! Thật là vinh dịu và may
mắn cho lão !
Ông nói bằng nét mặt ngời ngời sung sướng, nhưng nước
mắt lã chã tuôn rơi. Trường Hân dìu ông bước đi, vừa kể :
- Hai năm qua chúng tôi có tấn công ngục thất ba lần để
tìm Hoàng thượng thư...
Chàng bỗng nghĩ Hoàng thượng thư cần được đưa về nhà
ăn uống nghỉ ngơi. Những việc khác rất dài dòng không thể kể
hết trong lúc này, nên nói :
- Kính mời lão thượng thư về gia tư của vãn sinh an nghỉ.
Sau đó vãn sinh sẽ tường trình mọi sự cho lão thượng thư rõ.
Chàng đỡ Hoàng Giáp lên ngựa dắt đi, chợt nhớ đến nàng
Hồ Minh Nguyệt nên lên tiếng với nàng :
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- Mời tiểu thư theo chúng tôi
Cô nàng gật đầu lầm lủi bước theo chàng. Đám binh sĩ của
chàng lục đục đi phiá sau. Hoàng Giáp ngồi trên lưng tuấn mã,
Nguyễn trường Hân dắt ngựa đi trên đường núi một lúc thì đến
khu rừng, rồi đi quanh co trong rừng một lúc đến gian nhà tranh.
Chàng đỡ Hoàng Giáp xuống, nói :
- Kính mời lão thương thư và tiểu thư theo tôi vào đây.
Mấy tên binh cũng đưa theo tới đó thì tản mát…
Hai người khách theo Trường Hân vào nhà, rồi cũng theo
chàng chui vào đường hầm mà không thắc mắc chi hết. Trường
Hân lo dìu dắt ông lão đi tới, Minh Nguyệt lẻo đẻo theo sau
chẳng nói năng gì !
Lúc ra khỏi địa đạo và chun lên giữa khu rừng trúc, khách
đã trông thấy căn nhà cất trên mặt hồ theo kiểu nhà mát, chiếc
tiểu kiều bắt ngang…
Trông khung cảnh u nhã và thi vị, mắt cô gái bỗng ngời lên.
Hoàng Giáp buộc miệng khen :
- Chẳng ngờ trong sừng sâu lại có chỗ ở thi vị như thế !
Trường Hân khiêm nhượng :
- Trong nhà đơn sơ lắm ! Chỉ sợ không có chỗ xứng đáng
để lão Thượng thư nghỉ ngơi.
Hoàng Giáp cười khà khà :
- Lão từ chốn lao tù ra, thì nơi nào cũng xứng đáng tột bực
hết !
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Trường Hân mỉm cười, lặng thinh. Ông lão vụt quay sang
hỏi chuyện cô gái :
- Chẳng hay cô nương từ đâu tới ?
Trường Hân vội vàng trả lời thay cho nàng :
- Vãn sinh quên giới thiệu Trần tiểu thư với Hoàng lão
thượng thư, thật là đắc tội ! Nguyên Trần tiểu thư bị tuyển vào
cung hồi mấy năm trước, rồi bị giam cầm. Nay tình cờ vãn sinh
giải thoát Ngài cùng với Trần tiểu thư. Thật là may mắn !
Chàng nói xong trong lòng bỗng nghe khó chịu. Y như hai
tiếng « may mắn » không mấy ổn, khi mà chàng bị rắc rối vì
không biết giải quyết vụ cô ta ra sao ?
Minh Nguyệt bây giờ mới thỏ thẻ :
- Lúc trước tiện nữ ngày ngày giữ ấu chúa, nên gặp Hoàng
thượng thư luôn.
Hoàng Giáp gật gật đầu :
- Hèn chi lão thấy ngờ ngợ quen quen. À, vì sao tiểu thư bị
chúng cầm tù ?
- Vì tiện nữ không chịu hầu hạ lão Hồ.
- À, thì ra là thế !
Ba người đã vào đến nhà. Trường Hân tính nát óc vẫn
không ra chỗ ở cho cô gái, vì gian nhà chàng chật hẹp. Chứa
con gái đi vô đi ra trong nhà rất là bất tiện. Phải chi nhà được
rộng lớn như toà nhà của nghĩa đệ chàng, hai tầng rộng thênh
thang, phía Tây phiá Đông riêng biệt, thì khách đàn bà bao nhiêu
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cũng chẳng có chi phiền phức.
Chàng là người tính tình khoáng đạt, việc chi cũng giải
quyết mau lẹ, buổi nay thắc mắc tính toán mãi không ra, mặt
mày héo xèo.
Bất chợt Trường Hân nhớ tới mấy trại lính, nét mặt đang
héo vụt tươi tỉnh. Chàng nghĩ :
« - Ban ngày ta ở nhà hầu khách, tối đến ra trại lính ngủ là
yên chuyện. ».
Giải quyết được chỗ ở cho nàng Minh Nguyệt , chàng nghe
tinh thần nhẹ nhỏm.
Khách được đưa vào phòng nghỉ ngơi, vì tuy là buổi ban
mai nhưng mọi người mệt nhoài bởi cuộc hành trình suốt đêm.
Trường Hân ngồi ngoài hàng ba, ngã lưng nơi chiếc ghế
mây dưỡng thần, bỗng thiếp đi một lúc…
Đến giờ ăn trưa Nghiêm Nghiêm mang thau nước đến gọi
chủ nhân thức dậy rửa mặt, Trường Hân giật mình hỏi :
- Khách vẫn còn nghỉ trong phòng họ chứ ?
- Thưa lão tiền bối đang ngồi ở phòng ngoài.
Phòng ngoài tức là gian phòng trước nhà, vừa làm chỗ tiếp
khách, nơi hội họp, cùng là chỗ ăn.
Trường Hân nghe Nghiêm Nghiêm nói, hối hả bước vào
nhà. Thấy ông lão ngồi trầm ngâm nơi ghế trường kỷ, chàng
bước tới chấp tay nói :
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- Vãn sinh không hay biết Ngài ngồi đây nên chưa kịp hầu
tiếp. Mong Ngài xá tội bất kính của vãn sinh. Chẳng hay Ngài có
nghỉ ngơi được chút nào không ?
Hoàng Giáp cười đáp :
- Lão thoát khỏi bọn Hồ, trong lòng vui sướng không thể
ngủ được. Vả lại…
Ông vụt nghiêm giọng nói :
- Tướng công hãy ngồi đây, lão có điều quan trọng muốn
nói.
Trường Hân có hơi thắc mắc thái độ của Hoàng Giáp, song
chàng không lên tiếng, vâng lời ngồi xuống chỗ đối diện, chờ
nghe ông lão nói.
Chàng định chờ ông lão nói xong, chàng sẽ cho ông lão
hay tin Hoàng tiểu thư hiện ở Trần gia trang.
- Nếu tôi đoán không lầm, Nguyễn tướng công chưa lập gia
đình ?
Nghe câu hỏi của Hoàng Giáp, Trường Hân tức cười thầm.
Tự nghĩ :
« - Vì muốn biết đời tư của mình, mà ông lão làm ra vẻ
trịnh trọng như vậy ! ».
Chàng cố giữ tự nhiên đáp gọn :
- Quả thật chưa !
- Nguyễn tướng công đã cứu lão khỏi bọn hôi tanh, lão
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không biết lấy chi đền đáp. Lão có một đưá con gái, hiện chưa
hứa hôn với ai, nay đã 24 tuổi, có lẽ đang sống ở quê nhà. Nếu
Tướng công không chê con gái lão xấu xí, lão sẽ đưa con gái đến
đây để nâng khăn sửa túi đấng anh hùng.
Hoàng Giáp nói một hơi dài, mà Trường Hân như không
nghe tiếng gì cả ! Lá nhỉ lùng bùng, như vừa bị tiếng sét đánh
ngang tai. Tim chàng đập thình thịch muốn vỡ lồng ngực, toàn
thân toát mồ hôi. Chàng ngồi đờ đẫn…
Chàng thật không ngờ ông lão đền ơn cứu mạng bằng cách
gả con, nên trong lòng không biết đang mừng, đang vui, hay
đang lo ?
Một tâm trạng la lùng chưa từng có !
Tuy chưa biết mặt nàng Hoàng Giáng Hương, nhưng sắc
đẹp của nàng khắp cõi giang san ai không nghe biết ? Được nàng
làm vợ thì không khác gì thoát khỏi trần tục, lên trời sống với
tiên. Còn gì khoái lạc hơn nữa ?
Nhưng cái hạnh phúc đến quá thình lình, khiến Trường Hân
tưởng mình đang nằm mộng, ngẩn ngơ… ngơ ngẩn…
Chàng chợt nghĩ đến nghĩa đệ Trần Quốc Anh…Nghĩa đệ
chàng mới xứng đáng với nàng ấy. Hơn nữa hai năm qua, nàng
sinh sống ở Trần gia trang, biết đâu hai người đã yêu nhau ?
Cũng có thể không ! Vì có bao giờ chàng nghe nghĩa đệ tâm
tình với chàng về chuyện yêu đương đâu ?
Hoàng giáp không nghe Trường Hân nói tiếng nào, tưởng
chàng chê bai nên buồn bã nói :
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- Ví như Tướng công thấy con gái lão không xứng đáng thì
cứ thật tình nói ra. Lão không …
Trường Hân lúng túng đáp :
- Không ! Không ! Vãn sinh nào dám chê bai ? Chỉ sợ mình
là hạng võ biền thô lỗ, không xứng với một vị tiểu thư cành vàng
lá ngọc…
Hoàng Giáp tươi nét mặt, ngắt lời :
- Nguyễn tướng công ưng chịu là được rồi, không cần phải
khách sáo quá lời ! Con gái lão được kết duyên với một bậc anh
hùng như Tướng công là có phước lắm !
Trường Hân thấy đã đến lúc cần cho ông lão biết tin con gái
nên nói :
- Có một điều vãn sinh muốn báo cho Ngài biết, Hoàng
tiểu thư và bà nhũ mẫu hiện đang ẩn náu ở Trần gia trang.
Nét mặt của Hoàng Giáp vừa kinh ngạc, vừa biến sắc :
- Sao lạ vậy ?
- Hai năm trước khi hay tin bọn Hồ vây tư dinh của lão
Thượng thư, nghĩa đệ vãn sinh tức Quốc Anh lập tức về Thanh
Hoá để giải cứu lão Thượng thư và gia quyến. Nào ngờ giữa
đường gặp tiểu thư trong tay bọn cướp, nghĩa đệ cứu thoát rồi
đưa tiểu thư và bà nhũ mẫu về Trần gia trang. Nhưng mới đây…
Chàng toan kể việc triều đình Hồ đem quân đến Trần gia
trang hai lần để bắt Giáng Hương, nhưng nhờ có Hùng Phong
bảo vệ nên không hề gì. Song chàng vụt ngưng lời dỡ chừng vì
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không muốn gây sự lo âu cho ông lảo, nên nói trớ rằng :
- Mới đây nghĩa đệ Quốc Anh về Trần gia trang thăm nhà,
nên lão Thượng thư không gặp. Chớ thường thì hai anh em
chúng tôi ở đây. Trần gia trang giao cho thằng cháu của nghĩa đệ
trông coi.
Hoàng Giáp hình như không nghe câu sau của Trường Hân.
Hình như ông đang suy nghĩ điều gì…
Được Trường Hân giải thoát khỏi tù tội, ông quá sung
sướng nghĩ ngay đến việc trả ơn, nên vội vàng hứa gả con gái.
Dĩ nhiên ông quên lững Trần Quốc Anh !
Nếu nói cảm tình, có lẽ ông có cảm tình với Quốc Anh
nhiều hơn Trường Hân. Vì ông với thân sinh của Quốc Anh là
chỗ thâm giao. Hơn nữa mấy năm trước Quốc Anh tới lui nhà
ông, ông khâm phục quí mến nhiều, nên thầm tính sẽ gả Giáng
Hương cho chàng. Chỉ vì chàng chưa gợi ý, nên ông còn chờ…
Vả lại lúc ấy Giáng Hương đang là con mồi nhữ cha con Hồ
quí Ly, nên chính ông cũng không thể đề nghị việc hôn nhân của
con gái.
Khi vào tù, ông đinh ninh Giáng Hương và bà nhũ mẫu đã
về quê nhà theo lời dặn dò của ông trước khi chia tay. Nào ngờ
mọi sự đổi khác ! Giáng Hương là gái mà đem thân đến nương
tựa nơi nhà một chàng trai chưa vợ. Bây giờ ông lại đem gả nàng
cho một chàng trai khác ! Thật không ổn tí nào !
Ông hối hận vì mình quá hốp tốp, không chờ tin con gái
trước , rồi hãy tính chuyện nọ kia…Bây giờ một lời đã nói ra,
không thể rút lại được !
- 331 -

Huynh Dung

Dù sao Nguyễn Trường Hân là một đấng anh hùng, từ hình
hài đến nhân cách, thật xứng với con ông ! Đúng ra, nếu không
vì cảm tình riêng với Quốc Anh, chính ông cũng không biết lựa
chọn ai giữa hai anh em kết nghĩa này ?!
Ông xốn xang trong lòng, ngồi thừ một hồi… Sau cùng tự
nhủ :
« - Số phần cả ! Số phần cả ! ».
Bỗng ông nhớ lại QuốcAnh là một kẻ sĩ thích cuộc đời tiêu
dao để rong chơi chốn mây ngàn hạt nội …Chắc đâu chàng chịu
sống cảnh ràng buộc thê nhi ?
Ông không quên chuyện khi xưa Trần tể tướng bao phen đi
hỏi vợ cho Quốc Anh, chàng đều từ chối. Mấy năm trước chàng
tới nhà ông thường xuyên , nếu phải lòng Giáng Hương chắc đã
nói lời hứa hẹn…Đầu này chàng cứ một mực lễ giáo khiêm
cung, đối với cha con ông tuy rất thân tình, nhưng có lẽ chỉ là
tình quen biết.
Vì nghĩ thế nên ông không thấy hối hận việc gả con cho
Trường Hân nữa. Ông cười cười nói :
- Lão ở chốn lao tù mà gia quyến lão được các nhà áí quốc
bảo bọc, thì đâu còn gì than van nữa ?
Lúc ấy gia đồng Nghiêm Nghiêm bước tới thưa với chủ :
- Bẩm tướng công ! Nhà bếp hỏi Tướng công bao giờ cho
dọn cơm ?
- Bây giờ !
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Nghiêm Nghiêm bỏ chạy sau câu đáp của Trường Hân và
tức khắc sau đó Nhu Nhu, con hầu, mang ra mâm cơm với thức
ăn thơm phức, khói bay nghi ngút.
Trường Hân mời Hoàng Giáp vào bàn, chợt nhớ người
khách thứ hai, nên bảo Nhu Nhu :
- Cháu vào thưa với Trần cô nương ra dùng cơm.
- Dạ, Trần cô nương dặn cháu thưa lại với tướng công rằng
cô nương không đói. Xin mời Hoàng thượng thư và tướng công
dùng trước.
Hoàng Giáp bảo :
- Cháu thử mời một lần nữa xem sao ?
- Thưa, cô nương không có trong nhà. Khi nãy cô nương ra
sau bếp nấu nướng các món ăn, rồi giao lại cho má má cháu dặn
hâm nóng khi dọn. Sau đó cô nương nói : muốn ra rừng trúc đi
dạo một lúc.
Trường Hân và Hoàng Giáp nghe nói cô gái đã đi rồi, nên
mới bắt đầu ăn. Hoàng Giáp vừa ăn vừa khen lấy khen để.
Cũng phải ! Vì trong lòng ông đang vui, ví như con chim
vừa được sổ lồng sau hai năm bị giam tù ! Sự tự do của con
người quí giá hơn cơm cháo !
Không có tự do thì cuộc sống con người kể như đã chết
phần hồn. Phần xác rồi cũng héo hon chết dần mòn theo thời
gian.
Hoàng Giáp vui mừng vì được tự do, và cũng vì sắp sữa
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gặp được gặp con, nên ăn uống rất ngon.
Còn Trường Hân không hiểu có phải cũng vui mừng vì sắp
sữa được vợ hay không ? Mà chàng cũng chưa từng ăn buổi ăn
nào ngon miệng như vậy !
Đầu bếp lạ từ hoàng cung quả có tài biến chế các món ăn
tầm thường trong nhà chàng thành cao lương mỹ vị !
Tuy trong bụng hãy còn khó chịu về vấn đề nan giải « đi ,
ở » của cô gái, song chàng vẫn nghe cảm kích. Vì nàng ấy khá tế
nhị, cố ý lánh mặt để chàng không mất tự do.
Sau bữa cơm, chủ mời khách ra lan can nhà uống trà.
Trường Hân tường thuật hoạt động của nhóm Phục Quốc. Chàng
nói :
- Nghĩa đệ và vãn sinh đã hai ba lần đưa quân tấn công
ngục thất để tìm Hoàng thượng thư. Có lẽ vì thế cha con họ Hồ
mới dời lão Thượng thư đến Thăng Long để tránh sự đột nhập
của chúng tôi.
Nghe kể đến đó Hoàng Giáp mới hay, tuy Giáng Hương ở
Trần gia trang, nhưng Quốc Anh lại ở Mật Khu, thì con gái ông
có đem gả cho Trường Hân cũng không lấy gì làm kỳ !
Buổi cơm chiều lại thêm một lần cao lương mỹ vị, do đầu
bếp tài tình biến hóa. Bữa cơm có cả rượu, nên Trường Hân vô
cùng sảng khoái !
Dĩ nhiên chỉ có hai người đàn ông, một chủ, một khách, ăn
uống đàm đạo với nhau.
Người khách thứ hai dường như biến mất, ngoại trừ các
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món ăn lạ ngon của người ấy hoá phép để sẵn đó. Tuyệt nhiên
Trường Hân không thấy bóng dáng nàng Minh Nguyệt đâu cả ?
Buổi tối chàng lẻn ra trại lính ngủ đến khi trời có nắng ban
mai mới trở vào nhà. Chàng cố ý tới trễ để cho Hoàng Giáp ngủ
lâu thêm một chút, hầu đủ sức lên đường đến Trần gia trang.
Khi vào nhà, chàng lẻn vô tư phòng mình thay đổi áo quần,
chợt thấy trong phòng có điều khác lạ…
Áo quần chàng được xếp vuốt thẳng nếp, sắp thứ tự trong
tủ. Cho đến những cái sút chỉ, thiếu nút, hỏng khuy…mà chàng
vứt bỏ một xó, cũng được bổ khuyết lại và nằm ngay ngắn một
nơi.
Rõ ràng là có bàn tay đàn bà nơi đây !
Trời sinh người đàn ông dù tài ba cách mấy, dù thanh lịch
cách mấy, chỗ ăn chỗ ở cũng lượm thượm, nếu không có đàn
bà !
Và người đàn bà ấy phải là người vợ hay người tình. Chứ
như trong nhà có gia nhân, đầy tớ… cũng không thể thay thế cái
vén khéo đó được !
Mới đầu Trường Hân có hơi bực mình khi biết tư phòng
mình có người lạ lẻn vào, nhất là « người lạ ấy » chàng biết là cô
gái kỳ quái kia. Nhưng khi chàng tìm cái nọ, kiếm cái kia, thấy
đâu đó ngăn nấp dễ tìm, thì nỗi bực tức không còn nữa. Rồi
chàng bỗng đem dạ thắc mắc : « Không hiểu đêm qua cô nàng
có ngủ hay cậm cụi may vá dọn dẹp cho chàng ?
Khi ấy Hoàng Giáp đã áo quần tề chỉnh chờ giờ lên đường.
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Từ Mật Khu đến Trần gia trang mất một ngày đường. Nếu đi từ
sáng sớm, chiều tối có thể tới nơi. Nhưng đối với ông lão như
Hoàng Giáp, Trường Hân biết không thể thức khuya dậy sớm,
cũng không thể đi hối hả, nên dự trù phải ăn ngủ giữa đường.
Chắc phải mất hai hay ba ngày đuờng mới tới nơi.
Chàng sai một liên lạc viên báo tin cho Quốc Anh hay trước
để sữa soạn tiếp khách và vị tiểu thư cũng sớm biết tin cha.
Ngày hôm đó, chàng với Hoàng Giáp từ từ lên đường …

***

Kể từ hôm Giáng Hương cùng với Hùng Phong trên núi trở
về tính ra đã hơn nửa tuần trăng. Giáng Hương vẫn còn đau triền
miền bởi chứng bệnh tình nan giải.
Hàng ngày bà nhũ mẫu phải mang thức ăn vào phòng và
ngày ngày Quốc Anh đều thăm viếng, chẫn mạch, cho uống
thuốc.
Dĩ nhiên chàng là thầy thuốc giỏi. Chàng còn lạ gì mà
không biết nàng mắc tâm bệnh ? Mà tâm bệnh thì thang thuốc
đâu giúp ích được bao nhiêu ?
Quốc Anh đau xót lắm khi trông thấy nàng mỗi ngày một
gầy yếu xanh xao. Chàng nghĩ mãi, không hiểu tâm trạng của
nàng bởi đâu ?
Vì thương nhớ cha già chăng ?
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Thượng thư Hoàng Giáp bị bắt từ hai năm qua, mà bệnh
nàng chỉ có từ khi trên núi trở về. Như vậy chứng bệnh này phát
sinh từ khi bọn Hồ đến đây.
Quốc Anh tự hỏi :
« - Vì nàng quá lo sợ bọn Hồ mà sinh bệnh chăng ? »
Như vậy cũng không ổn ! Vì nàng đâu thuộc loại nhi nữ
thường tình, tham sống sợ chết ? Như vậy chỉ còn một giả thuyết
khác là nàng đã yêu Hùng Phong !
Nghĩ đến điều đó tim chàng đau đớn y như có ai dùng kim
mà đâm vào, nhức nhối không chịu đựng được !
Bao nhiêu năm ôm hoài một hình bóng trong mộng, rồi
cũng hai ba năm trời gặp gỡ kết tình với người trong mộng…Giờ
nếu tình này không trọn vẹn, chàng không hiểu mình sẽ ra sao ?
Chàng yêu nàng, chàng có thể hy sinh mạng sống cho nàng,
nhưng nếu phải hy sinh mối tình thì thà chết còn hơn !
Quốc Anh vụt nghĩ tới Hùng Phong…
Hùng Phong tuy không gầy gò xanh xao nằm một chỗ,
nhưng y như con người có xác không hồn.
« - Nó yêu nàng đến cái độ trầm trọng lắm ! Chớ không
phải cái kiểu bồng bột mau quên như chàng nghĩ ».
Chàng không trách cháu. Bởi con trai mới lớn lại cho cận
kề giai nhân, bảo nó không yêu sao được ? Lỗi này là ở chàng !
Chính chàng đã đưa Hùng Phong vào mối tình ngang trái, chớ
không phải tự nó muốn !
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Chính chàng đã làm khổ cháu. Chàng phải trách chàng !
Còn nàng ?
Nàng đã nói lời thệ ước với chàng. Nàng cũng từng nhìn
chàng bằng ánh mắt yêu đương. Lẽ nào nàng đã thay lòng ?
Hay là nàng vì yêu mình, mà biết Hùng Phong yêu nàng
nên tội nghiệp mà sinh bệnh ? Nếu thế thì tội nghiệp nàng quá !
Nếu thế thì chỉ còn cách duy nhất là gíúp Hùng Phong nguôi
ngoai cơn sầu khổ tương tư. Miễn Hùng Phong quên được Giáng
Hương là êm đẹp !
Nghĩ như thế nên Quốc Anh một mặt chăm sóc sức khỏe
cho Giáng Hương, một mặt chiếu cố đến Hùng Phong.
Chiều nào sau buổi ăn chàng cũng kéo cháu ra vọng nguyệt
lầu để kể chuyện xưa tích cũ. Rồi chú khảy đàn, cháu thổi
tiêu…Hoặc có hôm đánh cờ tới khuya.
Nhưng điều mà Quốc Anh không ngờ là đưa Hùng Phong
ngày ngày đến chỗ kỷ niệm…
Hai năm trời cùng nàng đánh đàn, thổi tiêu, đánh cờ, đàm
đạo văn thơ…Giờ đêm đêm Hùng Phong theo chú trở lại cảnh
cũ, nhìn đâu đâu cũng thấy bóng nàng ngồi. Tiếng chú thì thầm
kể chuyện, mà cứ nghe như tiếng nàng thỏ thẻ bên tai !
Kỷ niệm còn đó…Người yêu còn đó...
Chàng làm sao quên được để có thể sống cuộc sống bình
thường ? Mỗi lần theo chú bước lên vọng nguyệt lầu, Hùng
Phong có cảm tưởng như bước lên gai nhọn, thể xác đớn đau,
tim quằn quại rên siết…
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Quốc Anh vô tình làm khổ thêm cho cháu mà không hay !
Hôm ấy sau buổi ăn chiều, Hùng Phong định tìm cớ thối
thác với chú là bận xem lại sổ sách nên không thể theo chú lên
vọng nguyệt lầu, thì chợt nghe tiếng vó ngựa trước ngõ. Chàng
hốt hoảng tưởng là bọn Hồ, nên tung mình chạy ra…Chừng thấy
một số gia đinh của Trần gia trang đi với một tên binh áo lam,
người của Mật Khu, Hùng Phong lấy làm ngạc nhiên, hỏi :
- Người có việc hệ trọng ở Mật Khu chăng ?
Người này muốn tìm Quốc Anh, lại không biết mặt Hùng
Phong, nên ngần ngừ không chịu nói. Bọn gia đinh thấy vậy vội
vàng nói :
- Đây là công tử của chúng tôi. Người anh em có việc chi,
cứ thưa lại với công tử.
Tên binh của Mật Khu nghe giới thiệu Hùng Phong vội
vàng xuống ngựa chào và nói :
- Thưa công tử ! Nguyễn tướng công cần báo một tin quan
trọng với Tiêu Dao tráng sĩ.
Hắn nói vừa moi trong túi áo lá thư trao cho Hùng Phong.
Nghe nói là thư của chú, Hùng Phong không mở ra xem, chỉ
hỏi :
- Người anh em chỉ cần trao thư hay cần gặp mặt chú tôi ?
- Tôi chỉ có bổn phận trao thư cho Tiêu Dao tráng sĩ thôi.
- Nếu thế tôi sẽ trao thư cho chú tôi ngay.
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- Cám ơn công tử ! Kính chào công tử !
Hắn cúi đầu chào Hùng Phong và phóng lên ngựa. Hùng
Phong chợt hỏi :
- Người anh em rời Mật khu từ bao giờ ?
- Tư đầu hôm qua.
- Thế thì suốt đêm suốt ngày đi đường, chắc phải mệt lắm !
Nếu không có lệnh phải về ngay, người anh em hãy nghỉ lại đây
đêm nay, sáng mai hãy đi.
- Cảm tạ công tử.
Hùng Phong bảo bọn gia đinh :
- Các ngươi hãy hướng dẫn người anh em của Mật Khu đến
chỗ ăn uống và chỗ nghỉ ngơi.
Tên binh của Trường Hân đi theo bọn tráng đinh của Trần
gia trang mà trong lòng vô cùng cảm kích đến sự chăm sóc của
Hùng Phong, tự nhủ :
« - Vị công tử này còn trẻ mà phong độ không thua kém
chủ tướng của ta ! ».
Chờ bọn họ đi hết Hùng Phong mới trở vô nhà tìm chú trao
thư. Chàng vào sảnh đường không thấy chú ngồi đó, nên đoán
chú đã về thư phòng.
Chàng phóng nhanh lên mấy bậc thang lên lầu đến thư
phòng chú, thấy cửa để hỡ nên nhẹ bước vào, bắt gặp chú ngồi
gục đầu nơi bàn viết, hai vai run run…
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Quốc Anh đang khóc ! Khóc vì xót thương người yêu đau
hoài không dứt. Khóc vì tội nghiệp cháu mới vào tuổi yêu đương
đã gặp oan trái. Còn chàng bất lực trước nỗi khổ của hai người
mà không biết phải làm sao ?
Chàng sẵn sàng hy sinh nếu Giáng Hương chịu nên duyên
với Hùng Phong. Dù chàng biết rằng mất tình yêu này đời chàng
trở thành vô nghĩa. Nhưng chẳng thà chàng giết đời mình, hơn là
thấy người yêu và cháu chết dần chết mòn…
Hùng Phong bước vào phòng thấy chú đang khóc, lòng xốn
xang không chịu được ! Chàng đoán nguyên nhân chú khóc có
lẽ là vì mình yêu Giáng Hương. Giây phút đó chàng cảm thấy vô
cùng hối hận và thương yêu chú vô vàn. Không dằn lòng được
nữa, chàng chạy tới quỳ sụm bên chân chú thổn thức rằng :
- Hùng Phong chưa đền đáp ơn dưỡng dục đã làm khổ chú.
Cháu thật không đáng sống trên cõi đời này nữa !
Quốc Anh nghe tiếng Hùng Phong giật mình ngẩng mặt lên.
Hai chú cháu nhìn nhau trong nghẹn ngào câm lặng với muôn
ngàn thương yêu…
Một lúc thật lâu, Quốc Anh đưa tay vuốt tóc cháu, nhỏ nhẹ
nói :
- Trong đời ta chỉ mong cháu được vui sướng và hạnh
phúc. Nhưng chính ta lại đem đến cái khổ cho cháu !
Hùng Phong nói trong nước mắt :
- Cái khổ nào phải do chú gây ra ? Tự cháu chuốc lấy cái
khổ cho mình mà thôi. Từ đây cháu xin hưá… Cháu hứa… sẽ
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không buồn nữa !
Quốc Anh nghe Hùng Phong nói, nét mặt đang u ám vụt
tươi tỉnh lại. Chàng đỡ cháu đứng lên và nói bằng một giọng thật
dịu :
- Đời cháu còn dài. Đừng nên vì một lần tuyệt vọng mà
hủy hoại hồn xác. Chúng ta là thân nam tử, hai vai còn nặng
gánh san hà. Đâu có thể vì…vì một chuyện không toại nguyện
mà để tâm tư dằng dặc khốn khổ ?
Hùng Phong quẹt nước mắt, nói :
- Cháu xin nghe lời vàng ngọc của chú. Từ đây cháu sẽ…
Cháu… Cháu không…
Quốc Anh ghì cháu vào lòng, âu yếm nói :
- Ta hiểu cháu muốn nói gì và ta tin cháu làm được. Từ đây
chúng mình vui vẻ như trước nhé ?
Rồi chàng đổi giọng dí dỏm hỏi :
- Công tử tìm tôi để đánh cờ phải không ?
Hùng Phong cười nhỏ :
- Chú đoán sai rồi ! Cháu tìm chú vì lá thư của chú Hân.
Quốc Anh nghe nói thư của Trường Hân thì có vẻ khẩn
trương. Chàng bỏ Mật Khu về gia trang giải quyết chuyện nhà
đến nay đã nửa tháng. Chắc có chuyện khẩn cấp quan trọng nên
nghĩa huynh chàng mới gửi thư.
Nào ngờ thư viết như vầy :
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Hiền đệ,
Trong một chuyến tấn công địch để cướp lương thảo, anh tình cờ
cứu được Hoàng thượng thư trên tù xa. Anh sẽ đưa Hoàng thượng
thư đến Trần gia trang để hội ngộ với con gái.
Thư này báo tin trước để hiền đệ chuẩn bị tiếp khách và cũng để
Hoàng tiểu thư sữa soạn đón mừng cha.
Hẹn gặp lạì hiền đệ nay mai
Nghĩa huynh. Nguyễn Trường Hân.

Trần Quốc Anh đọc thư xong mừng quýnh trao cho Hùng
Phong, bảo :
- Cháu đọc tin mừng này đi, rồi mình đi báo tin cho Hoàng
tiểu thư.
Hùng Phong nghe chú nói là tin mừng, không hiểu là tin gì,
tay run run cầm thư đọc… Chừng xem xong thư Hùng Phong vui
ra mặt. Quốc Anh kéo cháu đi nói :
- Mình đi báo tin này với Hoàng tiểu thư, chắc nàng hết
bệnh không chừng !
Hùng Phong không muốn theo chú gặp Giáng Hương,
nhưng sợ chú phiền lòng nên gượng gạo bước theo.
Quốc Anh gỏ cửa phòng Giáng Hương. Hùng Phong đứng
chờ bên ngoài mà tay chân lạnh ngắt, tim đập như trống khua,
tưởng chừng như chú bên cạnh nghe thấy !
Cánh cửa được mở ra…
Nàng xuất hiện trong lớp áo màu hồng nhạt, tóc không cài
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bỏ lỏa xỏa xuống bờ vai. Nàng vẫn đẹp với dung nhan tiêu sái
bất diệt ! Hình vóc tuy có gầy đi, đôi má tuy có nhợt
nhạt…nhưng rõ ràng trước mắt chàng, nàng tiên ấy vẫn là giai
nhân bậc nhất !
Hùng Phong xúc động cúi mặt xuống. Giáng Hương được
sự thăm viếng bất ngờ của hai người yêu, lòng bấn loạn run rẫy.
Quốc Anh lên tiếng :
- Chúng tôi đến báo tin vui cho tiểu thư.
Chàng nói vừa trao thư của Trường Hân cho nàng. Giáng
Hương cố trấn tỉnh cho tay không run, đưa tay nhận thư. Nhưng
nàng bủn rủn té sụm xuống.
Hùng Phong hốt hoảng đưa tay ra chụp nàng, nhưng bỗng e
dè sợ hãi buông xuôi. Cũng may Quốc Anh đứng sát một bên,
vừa lúc nàng ngã, chàng kịp chụp nàng, bồng đặt lên giường.
Chàng kéo chăn đắp cho nàng và nói :
- Tiểu thư hãy bình tâm. Bức thư này nghĩa huynh tôi báo
tin chúng ta rõ : Anh ấy đã cứu Hoàng thượng thư khỏi quân Hồ.
Hiện cả hai đang trên đường đến Trần gia trang.
Giáng Hương nghe tin cha mừng rỡ ngồi bật dậy. Nàng
cười đồng với giọt lệ vui mừng chảy dài :
- Có thật thế sao tráng sĩ ? Cha thiếp đã được giải cứu rồi
sao ?
Quốc Anh gật đầu. Nàng mừng rỡ tuột xuống giường hớn
hỡ nói :
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- Cám ơn tráng sĩ và công tử đến báo tin vui. Thiếp phải
cho nhũ mẫu biết mới được.
Nàng nói rồi lướt qua mặt Hùng Phong, chạy phăng qua
phòng bà nhũ mẫu.
Hai chú cháu Trần Quốc Anh trông theo, lòng vô cùng hoan
hỉ.

***

Năm người ngồi quây quần chiếc bàn ăn nơi đại sảnh. Quốc
Anh ngồi nơi đầu bàn. Bên phải chàng là Hoàng Giáp và Giáng
Hương. Bên trái chàng là Trường Hân và Hùng Phong.
Bà nhũ mẫu đứng tiếp cơm cho gia chủ và khách.
Ngoại trừ Hùng Phong có nét mặt tư lự. Còn tất cả đều vui
mừng rõ rệt. Có đều họ nói chuyện rất ít, vì mỗi người mang một
ý nghĩ riêng.
Giáng Hương tươi như hoa, cứ đưa mắt nhìn cha, miệng
chúm chím cười. Từ sáng sớm nàng đã thức dậy trang điểm, ăn
mặc diễm lệ ngồi nơi đại sảnh để chờ đợi gặp cha, cũng để chào
đón vị anh hùng họ Nguyễn có công giải cứu cha nàng.
Sinh sống ở Trần gia trang hai năm, nàng biết Trần Quốc
Anh với Nguyễn Trường Hân liên kết chống lại triều Hồ. Và
Giáng Hương cũng biết tất cả mọi hoạt động về tài chánh của
Trần gia trang đều có mục đích duy nhất là hổ trợ cho hoạt động
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chính trị và quân sự của Trường Hân.
Đôi khi Giáng Hương và bà nhũ mẫu may vá áo quần cho
binh sĩ của Trường Hân. Nàng nghe nói nhiều về Trường Hân,
nhưng nay là lần thứ nhất nàng mới có dịp hội kiến với vị anh
hùng này.
Nàng có nhận xét :
« Vị tướng này hình thái oai phong lẫm liệt. Thật đáng mặt
anh hùng !
Thấy mặt Nguyễn Trường Hân nàng mới hiểu lý do vì sao
một người cao quí như Quốc Anh hết lòng hổ trợ cho một nhà
tướng ! »
Trong khi đó Hoàng Giáp liếc nhìn Hùng Phong bỗng giựt
mình nghĩ thầm :
« Chàng công tử này mặt mày anh tuấn, khí vũ hiên ngang,
lại xê xích tuổi với con gái ta, thật đôi xứng đôi, lứa xứng lứa.
Hai năm qua cả hai gần gủi, biết đâu con gái ta và chàng công tử
kia chẳng sinh lòng luyến ái ? Chỉ sợ đôi trai tài gái sắc này đã
có tình ý với nhau, mà ta đem gả cho Trường Hân, quả không
nên !
Ông chợt liếc nhìn Trần Quốc Anh…thấy gương mặt chàng
thật tuấn nhã. Lời nói và cử chỉ của chàng chứng tỏ con nguời
quí phái phong lưu tột bực. Ông nghĩ : Con gái ta mà không gả
cho người này thật quá là vô phước ! Làm sao con ta có thể tìm
được một người thứ hai xứng đáng hơn Tiêu Dao tráng sĩ trên
cõi đời này ?
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Nghĩ đến đấy Hoàng Giáp chợt nghe lòng xót xa nuối tiếc,
khiến ông đưa mắt nhìn con người mà ông hứa gả con…
Nguyễn Trường Hân với nét mặt hào hùng, oai vệ. Giọng
nói tiếng cười…chứng tỏ con người hào khí ngất trời. Thử hỏi
còn ai đáng mặt anh hùng hơn vị tướng này ? Như vậy thì ông có
hứa gả Giáng Hương cũng đâu có chi phải nuối tiếc ?
Cuối cùng thì Hoàng Giáp ân hận mình không có 3 cô con
gái, để ông có được 3 chàng rễ quí trước mắt… »
Quốc Anh đang trầm ngâm suy tính trong lòng…
« Không biết chàng có nên mở lời cầu hôn Giáng Hương
ngày hôm nay ? Nàng đã nói lời thệ ước : Ngày nào gặp được
cha già sẽ xin phép cha kết hôn với tráng sĩ. Nay nàng cùng cha
trùng phùng, chàng phải tính chuyện cầu hôn. Chớ lẽ nào để
nàng lên tiếng trước ? Vả lại cuộc chiến này chắc còn dai dẳng,
đâu phải chỉ một tháng một năm mà bắt nàng phải chờ đợi ?
Huống chi nay chàng đã 38 tuổi, nếu muốn cưới vợ thì phải
quyết định ngay từ bây gìờ.
Chàng toan mở lời với Hoàng Giáp, bỗng chợt nghĩ : Ta
cưới nàng thì vẫn phải gánh vác việc đao binh. Gươm giáo nào
biết dung tình ? Nhỡ ta có mệnh hệ nào để nàng trơ trọi lẽ loi
một mình. Thật lòng ta không nỡ ! Hơn nữa, ta đã tự nguyện
« đặt nợ nước trước nợ tình ». Nếu nay kết hôn với nàng, sợ
lòng chiến sĩ mãi bận bịu thê nhi không còn tâm trí để diệt thù
cứu quốc.
Hai tư tưởng chống đối nhau khiến Quốc Anh ngồi im thin
thít ! »
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Trường Hân thì mang tâm trạng kỳ lạ nhất !
« Lần đầu tiên gặp Giáng Hương, thấy nhan sắc nàng mỹ lệ
quá sức tưởng tượng của chàng, khiến chàng kinh hãi nghĩ
thầm : Ta là hạng võ biền thô bỉ, làm sao có thể sánh duyên cùng
với một kiều nữ dung nhan tiêu sái phi phàm như nàng ? Người
như nàng chỉ có nghĩa đệ ta mới xứng đáng. Trời ơi ! Phải chi ta
nhất quyết từ chối đề nghị của Hoàng thượng thư, rồi làm mai
cho nghĩa đệ ta, thì hợp tình hợp lý nhất. Dù rằng được nàng làm
vợ một đêm thôi cũng thỏa mộng đời, đừng nói chi trăm năm cận
kề người ngọc !
Tuy nghĩ như vậy, nhưng không hiểu sao Trường Hân cảm
nghe ray rức khó chịu, y như chàng đã làm điều gì sái quấy trái
với lương tâm. »
Chỉ riêng Hùng Phong thì không nghĩ ngợi gì cả !
Chàng ngồi bất động trên ghế với cõi lòng đã chết, hồn xác
rời rạc, nét mặt không buồn, không vui, y như tượng đá trơ trơ…
Bỗng nhiên Hoàng Giáp lên tiếng, đánh tan bầu không khí
yên lặng của mọi người :
- Giáng Hương con ! Ta được gặp lại con hôm nay là nhờ
Nguyễn tướng công đã giải cứu ta khỏi lao tù bọn Hồ. Ơn của
người đối với con cha ta thật to lớn. Ta không biết lấy chi đền
đáp cho xứng đáng nên đã hưá gả con cho Nguyễn tướng…
« Chát » chén cơm trên tay Giáng Hương rơi xuống nền nhà
bễ văng tung toé, ngắt ngang câu nói của Hoàng Giáp. Bà nhũ
mẫu nghe qua cũng kinh hoàng biến sắc. Bà cúi xuống lượm
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những mãnh bể mà hai tay run rẫy…nhặt lên rớt xuống mấy
lượt.
Hùng Phong giựt mình đánh thót, đưa mắt nhìn chú, mặt tái
mét.
Quốc Anh ngồi lặng người, y như một người té từ trên cao
xuống, đờ đẫn tê dại, không còn nhúc nhích được !
Gương mặt của Giáng Hương trắng phệt như tờ giấy, toàn
thân run run…Nàng ngồi trên ghế mà hai tay phải vịn thành bàn
cho khỏi ngả.
Hoàng Giáp và Trường Hân chưa kịp hiểu thái độ của nàng,
thì Giáng Hương đã nghẹn ngào lên tiếng :
- Thưa cha ! Phận làm con, con đâu dám cãi lệnh cha mà
không kết duyên với người mà cha đã lựa chọn, nhất là đối với
Nguyễn anh hùng, người mà cha con ta đã thọ ơn cao dày ?
Khốn nỗi, trong những ngày lưu lạc xa cách cha, con đã được
Trần tráng sĩ giải thoát khỏi bọn cường đạo. Con tự biết với tấm
thân yếu đuối không thể nào dấn bước giang hồ mà yên thân
được, nên đã chấp nhận lời mời của Trần tráng sĩ về nương náu
ở Trần gia trang.
Dù chưa được sự chấp thuận của cha, song con tự
nghĩ : Phận con là gái, bước vào ngưỡng cữa họ Trần thì kể như
đã nhận lời cầu hôn với họ Trần. Nên con đã thề nguyền : Ngày
nào sum họp với cha già, con sẽ xin phép cha cho con trọn đời
hầu hạ Trần tráng sĩ để đền đáp ân tình này. Con…
Giáng Hương vụt ngưng lời và khóc ngất, vì trông thấy
gương mặt Hùng Phong trắng phệt, đôi môi mím lại…Nỗi thống
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khổ của chàng đã đến mức cùng cực, không đè nén thêm được
nữa !
Chàng lảo đảo đứng lên khỏi ghế nói hai tiếng « xin phép »,
rồi thất thểu bước đi…
Chàng không còn can đảm ngồi lại đó để nghe chuyện hôn
nhân của Giáng Hương…Để nghe cha nàng hứa gả nàng cho chú
Trường Hân ! và nàng hưá gả nàng cho chú Quốc Anh !
Không ! Chàng không thể ngồi đó lâu hơn nữa ! Chàng là
một kẻ vô vọng ! Một kẻ thừa thải ! Dù chàng được nàng yêu
chăng nữa !
Chàng đã biết trước nàng sẽ nói những lời đó, nhưng chàng
vẫn không chịu đựng nỗi khi nghe một sự thật phủ phàng !
Hùng Phong đi rồi Giáng Hương có cảm tưởng như con tim
mình đã tụt khỏi lồng ngực. Nàng có cảm tưởng như mình sắp
chết, hay nói đúng ra đang bước vào một cuộc đời chết, cho vẹn
chữ hiếu, cho trọn chữ ân. Còn chữ tình thì…
Nước mắt nàng lã chã tuôn rơi…
Hoàng Giáp ngồi chết điếng, không biết phải nói gì trước
cảnh ngộ oái oăm này ?
Quốc Anh đáng lý phải vui mừng, vì nàng đã xác nhận
trước mặt mọi người và trước mặt chàng : Nàng đã không quên
lời hẹn ước. Nàng đã không thay lòng.
Thế nhưng tại sao Quốc Anh chẳng cảm nghe hạnh phúc ?
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Bước đi thất thểu của cháu khi nãy làm Quốc Anh đau nhói
ở tim. Rồi chàng nhìn thấy nghĩa huynh ngồi ngây người bất
động, thì trong lòng cũng chua xót ngậm ngùi.
Bây giờ mọi người đã rời bàn ăn.
Hoàng Giáp dìu Giáng Hương đến ngồi nơi ghế trường kỷ,
cũng chưa biết giải quyết câu chuyện ra sao ? Ông cũng đồng ý
với Giáng Hương : « Làm thân con gái đi về nhà chàng trai thì
đâu có thể kết hôn với người khác ? ». Việc này là lỗi của ông đã
hứa gả con cho Trường Hân mà không suy liệu kỹ càng. Bây giờ
lâm vào cảnh nan giải này, ông phải xử sao cho vẹn ?
Trường Hân đứng lặng một lúc, vụt kéo Quốc Anh ra sân,
nói bằng giọng hết sức cảm xúc :
- Hiền đệ ! Việc cha nàng hứa gả nàng cho anh, quả thật
anh không muốn ! Anh vì ngại làm buồn lòng lão thượng thư
nên phải câm nín, mà thâm tâm anh lúc nào cũng bức rức khó
chịu. Cũng may Hoàng tiểu thư đã lên tiếng làm sáng tỏ mọi
điều để anh có cớ từ chối việc hôn nhân.
Cái tình bạn hữu thắm thiết của chúng ta không thể vì
chuyện nhân duyên mà sứt mẻ. Lúc nào anh cũng mong muốn
cho hiền đệ tìm được hạnh phúc, mà nay suýt chút nữa anh làm
lỡ cuộc nhân duyên của hiền đệ ! Anh thật vô cùng ân hận ! May
mà sự việc không đến nỗi nào để chúng ta còn có thể giải quyết
dễ dàng.
Ngay bây giờ anh sẽ vào giáp mặt với Hoàng thượng thư,
để xin rút lại lời chấp thuận của anh. Tất nhiên mọi việc sẽ an
bày.
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Quốc Anh nắm tay Trường Hân giữ lại, nói :
- Hiền huynh chớ bận lòng. Việc ấy do nàng với cha nàng
định liệu, chớ anh em ta vô can. Nàng vì nghĩ mình thọ ơn với
em mà tự hứa nhân duyên. Cha nàng vì thọ ơn với hiền huynh
mà hưá gả con. Vậy là tự cha con người ấy buộc anh em chúng
ta vào vòng tình ái. Chứ sự thật thì…hiền huynh cũng hiểu là em
vẫn chưa muốn bận bịu thê nhi. Em… đã quen cuộc đời phóng
túng tự do. Em đâu muốn bị ràng buộc tâm tình ?
Không hiểu sao chàng lại nói lời dối lòng và dối bạn như
thế ?
Trường Hân tin ngay lời Quốc Anh nói. Chàng tin nghĩa đệ
mình bị trường hợp bắt buộc phải chấp nhận hứa hẹn với Giáng
Hương, chớ không phải cả hai yêu nhau, nên lương tâm cảm
thấy nhẹ nhàng đôi chút.
Dù vậy chàng vẫn nhất quyết nói :
- Dù sao thì hiền đệ cũng nên chấp nhận cuộc nhân duyên
với nàng. Anh thấy nàng rất xứng đáng với hiền đệ.
Quốc Anh vụt nhớ tới Hùng Phong nên thở dài nói :
- Có lẽ em cũng nên nói lời từ chối với nàng.
Trường Hân lầm tưởng là Quốc Anh muốn nhường Giáng
Hương cho mình, nên nghiêm giọng nói :
- Thứ nhất là anh không yêu nàng. Thứ hai anh là kẻ đến
sau. Anh nhất quyết từ chối cuộc nhân duyên này.
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Chàng nói rồi quay lưng đi với ý định tìm Hoàng Giáp nói
lời từ hôn. Nhưng Quốc Anh níu bạn lại, nói giọng buồn thiu :
- Hiền huynh chớ nên nói lời từ chối làm cho tự ái nàng bị
va chạm. Thà để nàng từ chối chúng ta…Em tin chắc rồi đây
nàng sẽ chối từ tất cả !
Chàng nói thế vì chàng đã đoán được một phần tâm trạng
của Giáng Hương. Nàng đã khóc nức nở khi Hùng Phong ra khỏi
phòng. Chứng tỏ nàng có yêu Hùng Phong ! Nhưng nàng lại
không muốn thay lòng đổi dạ, không muốn bội ước với chàng,
nên đã nhắc lại lời nguyền.
Cái khổ của nàng Quốc Anh đã thấy rõ. Cuộc tình oan trái
này phần lớn là lỗi ở chàng. Bây giờ mọi sự đã trễ rồi, không còn
cứu vãn được nữa !
Trường Hân cũng sợ nếu chàng tìm cha con Hoàng Giáp
nói lời từ khước hôn nhân sẽ chạm đến tự ái của họ, nên không
biết phải làm thế nào, nét mặt dàu dàu…Sau cùng chàng nắm tay
nghĩa đệ xiết chặc trong tay chàng, thân thiết bảo :
- Tốt hơn anh nên trở về Mật khu để cha con người ấy
không gặp cảnh khó xử. Hơn nữa, việc nước còn đa đoan…Anh
không thể vắng mặt lâu.
Quốc Anh lưu luyến :
- Anh mới tới đây chưa kịp nghỉ, đã vội ra về sao ? Hay là
để chậm lại ngày mai…
Trường Hân lắc đầu, nói giọng tiếc rẻ :
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- Đáng lý anh cũng có thể ở lại với hiền đệ một ngày.
Nhưng thôi ! …Ở lại càng gây điều khó xử cho lão thượng thư.
Bỗng chàng đổi giọng nghiêm trọng nói :
- Hiền đệ nên nghe lời khuyên của anh mà nhận lời cầu hôn
với nàng Giáng Hương . Phần anh, anh đã quyết định rồi. Nếu
hiền đệ cản anh, không cho anh giáp mặt với Hoàng thượng thư,
thì khi trở về mật khu anh sẽ viết một thư lựa lời nói khéo cùng
người. Anh về thôi !
Chàng nói rồi đi thẳng một mạch tới chỗ buộc ngựa. Quốc
Anh ngùi ngùi bước theo, không biết nói lời gì ? Trước khi lên
yên, Trường Hân còn dặn dò :
- Hiền đệ an tâm ở lại Trần gia trang giải quyết chuyện
nhà. Việc chinh chiến đã có anh. Thôi anh đi ! Nhớ… chuyển lời
chào từ giả của anh với mọi người.
Chàng lìa Trần gia trang trở về Mật khu với một tâm sự
nặng nề. Quốc Anh trông theo cho đến khi hình bóng của nghĩa
huynh không thấy nữa mới trở vào nhà.

***
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