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CHƯƠNG BẢY

NGƯỜI TRONG MỘNG
CÓ TRONG TRẦN THẾ

Trần Quốc Anh cho ngựa đi thong thả lại. Giờ này còn sớm,
chàng chưa muốn vào thành vội.
Nay là đã ba ngày chàng rời Trần gia trang. Chuyến này
chàng đi không ngừng nên chóng đến nơi. Đường vào Tây Đô
đã hiện ra trước mắt. Song Trần Quốc Anh muốn chờ đến chạng
vạng tối mới đi để không có người lưu ý, nhất là không muốn
chạm tráng với binh gia lính tráng triều Hồ.
Chàng nhớ tư dinh của Hoàng Giáp ở về hướng Đông Nam
trong thành. Chàng chưa có dịp tới đó lần nào, song lúc trước
vẫn nghe cha và anh kể lại:"tư dinh ông ta cách tư dinh của gia
huynh chàng một dậm". Trần Quốc Anh tin chắc mình sẽ tìm
nhà ấy không khó, nên cho ngựa thong thả đi.
Lần này trở lại Thanh Hoá tâm hồn chàng không nặng nề u
ám như hai lần trước. Bởi nỗi đau đớn nào cũng phôi pha theo
thời gian, nhất là hiện tại chàng có Hùng Phong.
Nhớ tới Hùng Phong, lòng chàng dâng lên nỗi cảm xúc nhẹ
nhàng thơ thới, y như cảm xúc người cha nhớ đến đứa con ngoan
hiền.
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Nghĩ chàng cũng lạ đời! Hơn 30 tuổi không muốn cưới vợ.
Bây giờ cảm nghe vui sướng vai trò làm cha! Một đứa con tuấn
tú, thông minh, thuần lương, tốt bụng như Hùng Phong thật là
diễm phúc!
Chàng khoan khoái xuống ngựa để cho nó vẫn vơ ngậm cỏ.
Còn chàng đứng tựa lưng nơi gốc cây bên đường nghĩ ngợi miên
man...
Cũng vẫn chiếc áo lụa trắng tay rộng với đai thắt lưng màu
vàng có đeo thanh trường kiếm, trông chàng vừa tao nhã của một
văn nhân, vừa hiên ngang của một kiếm sĩ.
Bỗng nhiên Trần Quốc Anh nhớ đến gương mặt của gia
huynh và chị dâu, tim chàng se sắt quặng đau, lòng bồi hồi thổn
thức...Thù nhà còn đó, nợ nước còn kia… Thân ta còn mang
nặng trách nhiệm với gia đình, non sông, tổ quốc. Một giờ trôi
qua, một ngày trôi qua...kẻ thù vẫn còn ngồi ngất ngưỡng trên
ngai, đất nước còn loạn lạc, dân tình còn khốn khổ... Máu hận
thù trong người chàng như ngùn ngụt dâng lên...
Trần Quốc Anh không còn đứng yên được nữa, phóng lên
yên ngựa sải như bay, cát bụi tung bay mịt trời...
Chạy được một đỗi, người chàng đã dịu cơn bực tức nên
cho ngựa đi chậm lại. Phía trước bây giờ là cây cầu nhỏ bắt
ngang một con rạch. Trần Quốc Anh không ngờ con kỵ mã của
chàng phi nhanh như thế! Mới đó chàng đã vào hướng Nam của
Thanh Hoá.
Qua cầu đi đến con đường cái quan dẫn về trung tâm. Đi
thêm một khoảng đường ngắn, chàng rẽ về bên tả. Con đường
- 169 -

Huynh Dung

này hẹp hơn đại lộ vừa đi qua. Hai bên đường có hàng tùng cao
chót vót, lại vào buổi hoàng hôn nên đường tối om.
Trần Quốc Anh nghĩ con đường này đi đến tư dinh của
thượng thư Hoàng Giáp, nên cho ngựa chầm chậm tiến vào...
Một lúc sau trước mắt chàng hiện ra ngôi nhà ngói đỏ. Nhà
không to, nhưng nằm trong vòng rào khá rộng. Chính giữa là con
đường trải sỏi dẫn vào nhà, mà hai bên đều có trồng hoa kiển.
Có một ao sen nho nhỏ bên cạnh một hòn non bộ. Dọc bờ
ao có trồng liễu. Liễu chắc còn tơ nên không cao lắm, lá rơi là đà
xuống mặt nước.
Trần Quốc Anh nhờ ngồi trên lưng con tuấn mã cao lớn,
nên quan sát rõ bên trong. Chàng rất ngạc nhiên là cửa rào đóng
im ỉm, mà bên trong không lai vãng bóng người, dù là bọn gia
nhân.
Khung cảnh nơi đây vô cùng tịch mịch, y như không người
ở? Trần Quốc Anh còn đang lưỡng lự, không biết có nên đi lộn
trở ra không ?
Chàng thầm nhủ : « Có thể nơi đây không phải là nhà của
thượng thư Hoàng Giáp. Bởi chỗ ở của một đại thần sao không
đồ sộ ? Sao vắng bóng bọn lính canh ? »
Điều mà chàng nhớ chắc chắn là nhà ông ta nằm trên con
đường có hàng cây tùng. Từ ngoài vào đây chàng chỉ thấy những
nhà dân giả. Đi đến đây thì không còn lối đi nữa, vì địa phận
ngôi nhà chiếm toàn vùng, không có đường xuyên qua.
Trần Quốc Anh lẩm bẩm :
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- « Không lẽ trong vùng này còn có đường nào khác trồng
tùng ? »
Chàng toan quay ngựa đổi hướng. Bất ngờ từ trong nhà một
bóng trắng yểu điệu bước ra…
Bóng trắng của một cô gái… Không ! Phải nói bóng của
một nàng tiên áo trắng mới đúng. Bởi vì mặt nàng đẹp như tố nữ
trong tranh, dung nghi tiêu sái phi phàm, tưởng người trần không
thể có được. Tóc nàng đen nhánh, buông dài, buộc lỏng lẻo bởi
một giải lụa đào. Giải lụa bay bay phất phơ cùng tà áo trong gió
chiều không khác gì tiên nữ trốn thiên thai, bay xuống hồng trần
vào buổi đầu hôm.
Nàng thong thả tiến ra bờ ao, rồi ngồi trên một bệ đá thấp,
lưng tựa vào gốc liễu, mắt bâng quơ nhìn làn nước lắng đọng
một chỗ. Nước trong veo, song lại là mặt nước ao tù, nên có lẽ
làm buồn lòng nàng chăng ? Sao bỗng dưng nàng thở dài ?
Tiếng thở dài của nàng vô cùng não nuột, khiến Trần Quốc
Anh rúng động cả tâm cang và con tuấn mã của chàng y như
cũng bị giao động nên « hí » lên một tiếng !
Thiếu nữ nghe tiếng ngựa hí, giật mình trông ra đường…
Chừng thấy một kỵ mã xa lạ châm châm nhìn vào chỗ mình
ngồi, nàng lẳng lẽ đứng dậy và khoan thai bước đi…
Trần Quốc Anh còn đang ngẩn ngơ, chợt nghe một giọng
nói trong trẻo ngân lên :
- Người có ý tìm ai chăng ?
Sau câu hỏi, Trần Quốc Anh đã thấy nàng xuất hiện trước
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mắt. Chàng luống cuống xuống ngựa nghiêng mình chào. Lúc
ngẩng mặt lên bỗng vô cùng sững sốt, vì mỹ nữ trước mắt rõ
ràng là nàng tiên chàng đã gặp đêm nào trong giấc mơ lạ lùng
thấy mình bay lên cung Quãng được một nàng tiên đưa đi ngoạn
cảnh. Khi tỉnh giấc, chàng bàng hoàng nhớ người trong mộng,
nên họa ngay chân dung mỹ nữ.
Nàng tiên ấy cũng nét mặt như thế, cũng dung nghi cốt cách
như thế… Khi nãy đứng xa chàng không trông rõ, bây giờ đối
mặt chàng không khỏi chấn động tâm thần.
Bởi vì nàng tiên trong giấc mơ của chàng, người dưới trần
làm sao giống được ?
-« Không ! Không thể nào có sự trùng hợp lạ kỳ như thế !
Giai nhân trong mộng của chàng siêu phàm thoát tục. Chính
chàng cũng biết không thể có thật ngoài đời, thì người thiếu nữ
trước mắt nếu không là ma quỉ, chắc chẳng phải người thường !
Có lẽ chàng hay mơ ước, làm thơ họa hình về dung nhan
đó, nên người trong tranh hiện ra để trêu ghẹo chàng chăng ?
Trần Quốc Anh chợt nhớ đến câu chuyện « Bích câu kỳ
ngộ », nhớ đến cuộc gặp gỡ kỳ lạ giữa chàng nho sinh Tú Uyên
với nàng tố nữ trong tranh thì trong dạ hết sức hoang mang.
Không nghe khách lạ trả lời, thiếu nữ hỏi lại :
- Người tìm nhà ai ? Người cần điều chi ?
Nàng phải hỏi hai ba lần, Trần Quốc Anh mới trả lời được
một câu ngắn ngủn :
- Tôi lầm nhà ! Xin lỗi cô nương.
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- Nơi đây là gia tư họ Hoàng. Người tìm ai ?
Tai Trần Quốc Anh vẫn nghe rỏ ràng giọng nói thanh tao
lãnh lót của nàng, song tâm trí như không hiểu nàng nói gì ? Mơ
mơ hồ hồ chàng đáp :
- Tôi muốn tìm nhà thượng thư Hoàng Giáp. Tôi đi lầm
đường. Xin tạ lỗi cô nương!
- Người không lầm đâu ! Đây đúng là gia tư của thượng
thư Hoàng Giáp.
Bấy giờ Trần Quốc Anh như người vừa tỉnh mộng, ngơ
ngác nhìn thiếu nữ…Nàng hỏi tiếp :
- Người tìm phụ thân thiếp có cần kíp lắm không ? Hiện
phụ thân vắng nhà.
Nghe thiếu nữ gọi thượng thư Hoàng Giáp là phụ thân, Trần
Quốc Anh mới vỡ lẽ ra nàng là tiểu thư họ Hoàng. Hèn chi dung
nhan nàng mỹ lệ kiều diễm dường ấy !
Khắp cõi xa gần trong thành, ai ai cũng đều nghe biết
thượng thư Hoàng Giáp có người con gái đẹp như tiên giáng
trần. Nàng lại thích mặc áo trắng, nên người ta gọi nàng là
« nàng tiên áo trắng ». Có người gọi nàng là « ngọc nữ », vì cho
rằng nàng là con gái của Ngọc Hoàng Thượng Đế đầu thai xuống
trần.
Trần Quốc Anh nào phải không nghe không biết ? Song
chàng vốn không thuộc phường háo sắc, nên không để ý tò mò
làm gì. Hơn nữa, những lời đồn đại của người đời thêm bớt vô
chừng, khó mà tin được.
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Bây giờ đứng trước mặt nàng, Trần Quốc Anh mới biết lời
đồn của thiên hạ quả thật không ngoa !
Có điều chàng không tưởng tượng nỗi, vị tiểu thư này lại
đúng với hình hài và dung nhan của người chàng gặp trong
mộng, mà chàng đã phác họa lên tranh.
Chính vì sự trùng hợp kỳ lạ đó khiến chàng bàng hoàng lúc
đầu. Giờ thì không còn gì ngạc nhiên nữa ! Chàng lễ phép nói :
- Tôi họ Trần, con trai của người bạn quá cố của quan
thượng thư. Nhân có dịp ngang qua đây, tôi nhớ tình giao hảo
ngày trước của phụ thân, không dằn lòng được mới mạo muội
ghé thăm. Không may quan thượng thư vắng nhà. Thôi để dịp
khác tôi sẽ trở…
Nàng dịu dàng ngắt lời :
- Nếu thiếp không lầm thì tráng sĩ là thứ nam của Trần tể
tướng và là nhị đệ của quan Thượng tướng Trần Khát Chân ?
Trần Quốc Anh lấy làm ngạc nhiên không hiểu vì sao nàng
lại biết gốc gác mình ? Chàng vừa mới xưng họ, cũng chưa hề
gặp ai trong gia đình này, làm sao nàng có thể nhận ra mình, một
kẻ không quen không biết ?
Có lẽ đoán được những thắc mắc của chàng, nàng mỉm
cười, nói sẽ :
- Kính mời tráng sĩ vào nhà, thiếp xin giải thích những điều
tráng sĩ băn khoăn.
Thấy chàng còn ngần ngại, nàng tiếp :
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- Tuy phụ thân vắng nhà, nhưng có lẽ cha cũng sắp về.
Hiện trong nhà ngoài thiếp ra còn có bà nhũ mẫu và con a hoàn.
Nếu tráng sĩ không lấy thế làm ngại. Xin mời !
Trần Quốc Anh biết nàng là gái đoan chính, có học thức,
nên khi nói chuyện với nam nhân không e lệ nhúc nhác như hạng
nữ nhi thường tình. Chàng vội vàng đáp :
- Đa tạ tiểu thư cho phép.
Chàng định buộc ngựa ngoài ngỏ. Nàng không cho, nói :
- Để thiếp bảo a hoàn dắt nó vào sân sau. Ngựa quí như thế
này để ở ngoài e sinh lòng tham của kẻ qua đường.
Chàng mỉm cười cho lời của nàng là phải và thầm cảm kích
sự đón tiếp của chủ nhân.
Cả hai đi song song nhau, nhưng không ai lên tiếng. Trần
Quốc Anh vốn người lịch thiệp, nhưng không hiểu sao hôm nay
không thể mở lời ?
Vào nhà, nàng mời chàng ngồi nơi ghế trường kỷ trong
phòng khách, còn nàng lẫn vào trong. Gian phòng này còn có cái
bàn vuông dài với nhiều ghế ngồi. Tất cả đều bằng gỗ quí và cẩn
sa cừ.
Phía vách ngăn với với nhà trong có đặt ba bàn thờ chạm
trổ rất tinh vi. Bàn thờ chính giữa thờ ông bà tổ tông. Bàn thờ
bên tả thờ Khổng Tử. Bàn thờ bên hữu treo bức họa người đàn
bà, mà Trần Quốc Anh đoán là Hoàng phu nhân. Bởi nét mặt của
tiểu thư hao hao giống bức họa này.
Trần Quốc Anh thầm nghĩ : « Một người làm quan lâu đời
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mà trong nhà thật đơn sơ, thì đâu có thể là người tham cầu phú
quí ? Một người không tham cầu phú quí sao có thể chấp nhận
việc thờ hai chúa ? Càng nghĩ, Trần Quốc Anh càng thắc mắc
không hiểu vì cớ gì Thượng thư Hoàng Giáp còn làm quan cho
triều Hồ ?
Bàn thờ Đức Khổng tử còn sờ sờ đó, chứng tỏ chủ nhân
theo nho giáo rất kính cẩn. Mà theo nho giáo thì chữ trung đứng
đầu, lẽ nào người ấy không biết ?
- Mời tráng sĩ dùng trà.
Đang nghĩ vẫn vơ, Trần Quốc Anh quay mặt nhìn lại, thấy
một người đàn bà khoảng ngủ tuần, mặt mày phúc hậu, trên tay
bưng cái mâm có trà với bánh mứt. Chàng đoán là nhũ mẫu của
Hoàng tiểu thư, nên đứng lên chào.
Bà ta kính cẩn nói:
- Kính mời tráng sĩ dùng trà, bánh. Tiểu thư đang sai a
hoàn đi báo tin với Hoàng thượng thư. Cảm phiền tráng sĩ chờ
một chốc, tiểu thư sẽ trở ra đây ngay.
Trần Quốc Anh nhận chén trà trên tay người nhũ mẫu, mỉm
cười tỏ ý không có gì phiền lòng, dù chờ đợi bao lâu.
Chàng nốc một hơi uống cạn chén trà. Lúc ấy Hoàng tiểu
thư từ nhà trong bước ra, nhìn thấy chàng có vẻ người khát nước,
chắc cũng chưa ăn, nên ngập ngừng hỏi :
- Tráng sĩ từ xa tới, chắc chưa dùng cơm ? Để thiếp nhờ
nhũ mẫu làm cơm mời …
Trần Quốc Anh mỉm cười, ngắt lời :
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- Xin tiểu thư đừng nhọc lòng. Trước khi đến đây tôi đã ăn
qua loa nơi quán nước bên đường.
Nàng ngồi nơi ghế đối diện với chàng, kể :
- Cha thiếp tới nhà một người bạn đồng liêu đánh cờ.
Thiếp đã cho a hoàn nhắn tin người trở về.
- Sao tiểu thư không để cho quan Thượng thư vui chơi một
lúc. Tôi có thể chờ bao lâu cũng được.
Nàng nghiêm giọng giải thích :
- Chỉ tại tráng sĩ không rõ. Hàng ngày cha thiếp vẫn ao ước
được gặp tráng sĩ, nên thiếp mới không e ngại mà mời tráng sĩ
vào nhà để chờ thiếp cho người đi gọi cha già.
Trần Quốc Anh tuy không nói ra, song trong bụng rất lấy
làm kỳ. Không hiểu tại sao vị thượng thư này lại lưu ý về chàng,
khi chàng chưa hề quen biết hay giáp mặt ông ta ? Ngay đến vị
tiểu thư kia, vừa nghe chàng xưng họ đã biết gốc gác của chàng.
Y như hai cha con người này bàn bạc về chàng rất thường ?
- Từ khi Trần anh hùng cùng với mấy trăm quan bị đại họa,
phụ thân thiếp ngày đêm buồn bã u sầu. Nỗi khốn khổ của người
không biết phải tỏ cùng ai ? Cho nên người ao ước một ngày nào
đó gặp được tráng sĩ… để được tâm sự đôi lời…
Giọng nàng uyển chuyển thảnh thót, Trần Quốc Anh nghe
nàng nói mà tưởng chừng như nghe một khúc nhạc thật êm tai.
Chàng ngồi im, lắng nghe nàng kể chuyện :
- Tuy chúng tôi chưa được gặp tráng sĩ, song trong hàng
các quan văn võ triều đình mấy ai mà không nghe danh tráng sĩ ?
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Phụ thân thiếp đối với Trần lão gia khi xưa là chỗ thân tình, nên
người càng biết rõ gia tư của bạn. Việc tráng sĩ bao phen từ chối
quyền tước của vua, lui về miền hoang dã để lập nghiệp, đã làm
cho phụ thân thiếp vô cùng khâm phục. Người thường nói :
« Trên thế gian này hiếm có người không tham phú quí và danh
lợi như tráng sĩ. » Người …
- Hoàng thượng thư tưởng tượng quá đẹp về tôi. Thật ra tôi
cũng tầm thường như tất cả mọi người. Sở dĩ tôi không muốn
làm quan vì thấy mình bất tài nên không muốn ganh đua với đời.
Chàng ngắt lời nàng vì cảm thấy hổ thẹn về những lời ca
tụng của Hoàng thượng thư.
Nhưng câu nói khiêm nhượng của chàng càng làm nàng
thêm kính phục. Nàng nói tiếp :
- Tài hoa của tráng sĩ không ai không biết tới. Cái tao nhã
của một văn nhân đã thể hiện lên con người của tráng sĩ, nên
mặc dù thiếp chưa biết mặt cũng đoán được là người.
Trần Quốc Anh cảm nghe máu nóng dồn lên mặt, hai tai đỏ
rần, tự nhủ : « Vị tiểu thư này sao quá bạo dạn, dám khen dồi
một chàng trai lạ mặt, không e ngại ngượng ngùng chi hết ! ».
Chàng liếc nhìn nàng, thấy ánh mắt nàng đang hướng tận
đâu đâu…Nàng nói y cho chính nàng nghe, chứ không nghĩ cho
người lạ ngồi đó.
Trông gương mặt kiều diễm của nàng thật thánh khiết và
thuần lương, khiến cho Trần Quốc Anh có cảm tưởng như vừa
được một bà tiên khen tặng, nỗi ngượng ngùng như tan biến, mà
niềm xúc động lâng lâng…
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Một lúc sau nàng như trở về với thực tại, nghiêm giọng
hỏi :
- Tráng sĩ tình cờ ghé qua đây, hay có việc hệ trọng cần
gặp phụ thân thiếp ?
Trần Quốc Anh chưa kịp trả lời đã nghe tiếng kiệu lục đục
trước sân. Chàng đoán là Hoàng thượng thư đã về nên đứng lên.
Hoàng tiểu thư cũng đứng lên đi nhanh ra cửa…
Một người từ ngoài hối hả đi vào. Người này mặc áo nhiễu
đen, đầu chít khăn đen, tay chống gậy, râu dài trắng phơ…
Vị tiểu thư chạy tới nắm tay người ấy, ríu rít hỏi :
- Phụ thân làm thế nào mà về nhà nhanh như vậy ? Con
vừa mới gửi Tiểu trang đi thôi.
- Trên đường về ta gặp Tiểu Trang đi tìm ta, nói nhà có
khách. Ta hỏi nó khách nào ? Nó trả lời một người lạ còn trẻ,
chưa từng đến nhà. Ta nghĩ mãi không đoán được là ai ?
Trần Quốc Anh bây giờ mới lên tiếng :
- Tiểu sinh kính chào lão Thượng Thư.
Ông lão nhìn Trần Quốc Anh trân trối một lúc, vụt kêu lên :
- Có phải Tiêu Dao tráng sĩ đó không ?
- Vâng ! Chính tiểu sinh.
- Ta nhận ra tráng sĩ ngay. Tráng sĩ giống Trần lão phu
nhân nhiều lắm, giống cha ít thôi. Gia huynh của tráng sĩ giống
cha như đúc.
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Bỗng nhiên Hoàng lão thượng thư run giọng nói :
- Từ khi Trần lão công qua đời, lão nhớ mãi người bạn quá
cố. Trong đời lão không còn ai để tỏ niềm u uất trong
lòng…Sống như lão tưởng chết còn sướng hơn.
Hoàng tiểu thư nghe cha nói, rưng rưng nước mắt. Trần
Quốc Anh đứng lặng im một chỗ, không biết tỏ bày ra sao khi
nghe bạn của phụ thân mình nhắc kỷ niệm hai người ?
Thình lình Hoàng thượng thư nắm tay Quốc Anh kéo ngồi
xuống ghế trường kỷ chung với mình, cử chỉ hết sức thân thiết.
Ông ta bảo con gái :
- Giáng Hương ! Con vào nhà bếp bảo gia nhân dọn rượu
và thức ăn để ta mời Tiêu Dao tráng sĩ một lần.
Hoàng tiểu thư hối hả bước đi. Trần Quốc Anh vội vàng lên
tiếng :
- Tiểu sinh đã dùng cơm bên ngoài rồi. Xin lão thượng thư
và tiểu thư chớ bận lòng.
- Tráng sĩ đến thăm là điều vui mừng cho ta. Hãy để ta
được mời tráng sĩ. Từ lâu rồi ta nghe danh mãi, nay mới có cơ
duyên hội ngộ.
Trần Quốc Anh biết không thể từ chối đành lặng im. Hoàng
thượng thư chợt thở dài :
- Ta suốt đời mỏi gối chồn chân chốn quan trường. Sao cho
bằng tháng ngày thong dong cùng mây bạc gió ngàn như tráng
sĩ ? Nghĩ đáng tức cười cho ta ! Một kẻ bất tài mà ngày ngày cứ
phải ngơ ngáo ở triều đình, trong khi những bậc tài trí như tráng
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sĩ không phải mũ áo vênh vang…
Trần quốc Anh đỏ mặt :
- Tiểu sinh biết mình vô tài kém đức, nên không dám đua
chen chốn quan lại. Vả lại, đã có phụ thân và gia huynh làm
quan, sợ một nhà chen chúc tước vị gây sự tị hiềm của người đời
nên tiểu sinh mới rút lui về miền hoang dã. Chớ thật tình tiểu
sinh không phải muốn làm khác người, hay học được cái « thanh
tĩnh vô vi » của đức Lão tử ngày xưa để hưởng thú thanh nhàn.
Bỗng nhiên Trần Quốc Anh muốn nhân dịp này dọ dẫm ý
tứ của vị quan họ Hoàng. Vì chàng rất khó chịu khi nghe giọng
điệu ông nói y như người chán ngán địa vị quan tước, mà sự thật
ông đeo bám triều đại họ Hồ, không thiết gì đến sự chê bay đàm
tiếu của người đời. Chàng liền giả vờ nói :
- Lão thượng thư là bậc công thần xã tắc, làm sao bỏ được
chốn quan trường ?
- Tráng sĩ mỉa mai ta đó chăng ? Công thần xã tắc mà chỉ
biết lấy mắt nhìn vua bị hãm hại, nước mất vào tay gian thần ?
Trần Quốc Anh không ngờ đối phương nói huỵch toẹt ra.
Chàng ngượng nghịu toan nói lời chống chế, nhưng Hoàng
thượng thư hỏi bằng giọng cay đắng :
- Tráng sĩ nghĩ thế nào khi thấy ta còn ôm chức thượng thư
cho triều đại nhà Hồ ?
Bị tấn công đột ngột Trần Quốc Anh ấp úng :
- Tiểu sinh… tiểu sinh…
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Hoàng Thượng Thư vụt cười to. Giọng cười thật chua chát
và thê lương. Trần Quốc Anh thầm nghĩ : « người này có một
tâm sự não nề. Tốt hơn chàng nên tỏ thật nỗi lòng, biết đâu sẽ
giải toả được niềm u uất của ông ta ? »
Chàng thành thật nói :
- Dù cho thiên hạ có đàm tiếu thế nào về Hoàng thượng
thư, tiểu sinh vẫn một lòng kính trọng thượng thư, vì tiểu sinh
không tin một người quân tử như lão thượng thư lại chịu lòn cúi
bọn tiểu nhân. Hôm nay tiểu sinh đến thăm cũng vì muốn bày tỏ
nỗi lòng và cũng mong lão thượng thư giải tỏa điều thắc mắc…
- Cám ơn tráng sĩ đã không nghĩ xấu về ta. Sự thật thì thiên
hạ đàm tiếu chê bai ta cũng phải ! Bởi ta mệnh danh là bậc đại
thần, mũ cao áo rộng, mà cho đến hôm nay vẫn chưa đền được
ân vua, lộc nước. Nghĩ mà thẹn cho thân già !
Ông nói đến đó thì nghẹn ngào rơi lệ. Trần Quốc Anh muốn
tìm lời an ủi, song chàng cũng không biết nói sao ? Thâm tâm
chàng chưa hiểu nổi hành động và tâm sự người này, tốt hơn
chàng chờ nghe…
Một lúc Hoàng Giáp như nguôi ngoai niềm xúc động,
ngước mắt nhìn Trần Quốc Anh, nói giọng buồn buồn :
- Ngày gia huynh tráng sĩ mở cuộc họp lập hội chống Hồ
Quí Ly ta cũng được mời. Song may thay bữa đó ta bị cảm nặng
không tới được nên mới sống sót. Ta còn sống, nhưng hay tin
mấy trăm nhà ái quốc bị họa, ta sống không khác gì sống bên
những nấm mồ thê lương.
Bao phen ta muốn đập đầu chết tại triều đình, để chứng tỏ
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tấm lòng trung quân ái quốc. Nhưng ta nghĩ : « ta có chết hùng
như thế, hay có chết bệnh hoạn ở xó nhà, cũng chẳng ích lợi gì
cho tổ quốc. Chết như thế chỉ làm trò cười cho bọn gian thần.
Chết như thế oan hồn của bạn hữu dưới suối vàng cũng không
giải tỏa được. Chết như thế cũng không cứu được vua. Cho nên
ta đành phải sống !
Sống nhục ! Sống lòn cúi chung đụng với bọn tiểu nhân,
không phải để cầu vinh, mà để cầu một ngày chết chung với họ
Hồ. Lúc nào trong tay áo ta cũng thủ sẵn một gói độc dược. Ta
định bụng khi có dịp cùng tên gian thần ăn uống, sẽ bỏ thuốc vào
để ta với hắn cùng chết.
Đó là lý do khiến ta phải sống lần lựa, giả vờ tôn thờ phụng
sự kẻ gian để hắn không nghi kỵ. Ngày ngày vào triều ta dập đầu
gọi hắn là hoàng thượng, thấy người quân tử không dám làm
thân, giả điếc giả câm ngù ngờ trước những lời mỉa mai nhạo
báng của người đời. Nỗi khổ của ta mấy ai hiểu được ?
Khốn thay, ngày qua ngày ta vẫn chưa hành động được gì !
Bởi kẻ phản vua hại nước thật điêu ngoa. Hắn thừa hiểu mọi
người đều oán ghét hắn, nên đối với ai hắn cũng nghi ky. Mỗi
thức ăn thức uống của hắn đều cho ấu chúa thử trước. Ấu chúa là
trẻ thơ mà biết gì ? Và ta cũng không nỡ để ấu chúa cùng chết
nên không thể thực hiện điều dự tính.
Trần Quốc Anh nghe kể đến đó, lòng bàng hoàng cảm xúc.
Chàng quả thật không ngờ một người già nua như Hoàng thượng
thư mà ý chí thật hơn người.
Ai ở trong hoàn cảnh của ông mới thấu hiểu nỗi hy sinh của
ông, vì thương vua yêu nước mà đường đường một đại trượng
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phu phải làm một kẻ hèn hạ.
Cầm gươm giết mình, cái can đảm ấy cũng không sánh
bằng tự mình chọn cái sống nhục cho mình, lại còn chiu đựng lời
mỉa mai chế nhạo của người đời.
Bây giờ chàng mới thấy lòng can đảm và sự hy sinh của vị
lão quan này thật to lớn. Bây giờ chàng không những hết lòng
kính phục mà cảm thấy xấu hổ, vì sự hy sinh của chàng hay của
nghĩa huynh, hoặc của bất cứ người nào khác… cũng không thể
sánh với con người trước mắt !
Không dằn lòng được, chàng bồi hồi sụm dưới chân Hoàng
thượng thư nghẹn ngào :
- Tiểu sinh không biết nói gì hơn là một lạy này để tỏ lòng
kính phục và cảm ơn sự can đảm và đức hy sinh vô bờ của lão
thượng thư.
Hoàng Giáp lýnh quýnh đỡ chàng đứng lên, gượng cười
nói :
- Nào ta đã làm nên đại sự gì đâu mà tráng sĩ đã vội vàng
cảm phục ? Tráng sĩ đến thăm ta, cho ta có dịp giải bày tâm sự,
như vậy là đã quá tốt với ta. Ta vốn biết con người thanh cao
như tráng sĩ biết xét người, nên từ lâu rồi ta ao ước được gặp. Vì
chính ta cũng không biết mình sẽ chết lúc nào ? Nếu trước khi
chết được một bậc quân tử hiểu rõ nỗi lòng, ta chết cũng thỏa
nguyện.
Trần Quốc Anh muốn nói vài lời, nhưng Hoàng Giáp tiếp
tục lên tiếng :
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- Tráng sĩ hãy nghe ta kể tiếp thì sẽ thấy rằng con người
bất tài như ta quả thật thua kém nữ nhi. Phải ! Ta thua kém tài
năng và trí tuệ của con gái ta nữa !
Trần Quốc Anh chưa kịp hiểu Hoàng Giáp muốn nói gì,
ông ta dàu dàu kể tiếp :
- Hôm ấy sau khi bãi chầu từ hoàng cung trở về nhà, lòng
ta vô cùng chán nản, vì mỗi ngày dập đầu tung hô tên cướp nước
đã mỏi gối chồn chân mà không giết được hắn nên ta tuyệt vọng
muốn tự vận.
Chiều đó ta không ăn, gọi Giáng Hương đến tư phòng nghe
lời trăn trối của ta. Ta nói : « Cha giận mình không là một dũng
tướng để cầm gươm giết kẻ cướp nước, cũng bất tài không thực
hiện được âm mưu hạ thủ hắn bằng độc dược. Để rồi ngày ngày
cứ phải làm thân nhục nhã vào lòn ra cúi. Hôm nay cha không
chịu đựng được nữa, nên cha không muốn sống thêm ngày nào
nữa. Vậy cha có chết rồi, con cũng đừng quá đau thương. Hãy
theo nhũ mẫu về quê sinh sống, lánh xa bọn hôi tanh. »
Giáng Hương nghe ta căn dặn trăn trối thì châu lệ đầm đìa,
một lúc sau lau nước mắt nói với ta bằng một giọng khẳng khái :
« - Thưa cha ! Cha tuổi già sức yếu làm sao có thể chống lại
một lũ hôi tanh ? Xin cho phép con thay cha giết kẻ thù của dân
tộc. Nếu con làm không được, lúc ấy hai cha con ta cùng chết. »
Ta nghe con ta nói mà không hiểu ý nó, nên bảo :
« - Con là phận liễu yếu đào tơ, làm sao có thể cầm gươm
giết giặc ? Phải chi con là trai, phải chi ta được phúc đức như
Trần lão công có được con trai là bậc đại tài đại trí, thì nếu ta có
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bất tài không làm được điều mong muốn, sẽ trông nhờ ở con trai
mình… Đầu này, ta chỉ có mỗi mình con, lại thêm má đào thân
liễu, làm sao có thể cầm nổi một thanh gươm, một tấc sắt, mà
giết được kẻ thù ? »
Giáng Hương trang trọng nói :
« - Thưa cha ! Tuy con là phận gái, sức yếu tài hèn, nhưng
từ ngàn xưa sử sách còn ghi rõ : nhan sắc của đàn bà là vũ khí lợi
hại hơn cả gươm đao, dù mấy vạn tinh binh cũng không chống
nổi, dù mấy bức tường thành cũng bị xiêu ngã, thì sá gì cha con
họ Hồ là phường phàm phu tục tử ? Xin cha hãy dùng con trong
kế Điêu Thuyền, để con sẽ làm cha con chúng đâm chém nhau vì
một nụ cười ».
Ta nghe Giáng Hương nói thì nhìn nó sững sờ. Ta không
ngờ con ta có dạ hy sinh vì nước như thế. Nữ nhi mà như nó
cũng đáng mặt nữ trung hào kiệt, dám đem thân thể ngọc ngà
thay thế gươm đao ! Ta nhìn con ta một chập, thấy nhan sắc nó
phi phàm và cao quí quá nên thương tiếc, khóc nói rằng :
« - Vì cha bất tài mà để cho con hy sinh phận gái. Chớ bậc
làm cha mẹ phải chọn cho con một hiền nhân quân tử để trao
thân gửi phận. »
Giáng Hương sụt sùi bên cạnh ta, nói :
« - Cha ơi ! Sá gì chút phận hồng nhan mà cha thương tiếc ?
Nếu kiếp này con không được diễm phúc sánh vai cùng người
quân tử, thì cha nên để con hiến nhan sắc mình cho lợi ích quốc
gia. »
Ta nghe con nói lời tha thiết như vậy, liền sụm xuống lạy
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nó một lạy, nói rằng :
« - Một lạy này không phải là tình cha con, mà là của một
trung thần cám ơn một nhi nữ dám hy sinh vì nước. »
Giáng Hương kinh hoàng ôm ta khóc sướt mướt. Hôm sau
vào triều ta ngỏ ý với tên giặc Hồ muốn dâng con gái vào cung.
Hồ quí Ly nghe ta nói liền cười khà khà bảo :
« - Hèn lâu trẫm nghe tiếng đồn tiểu thư là tiên nữ giáng
trần. Nay lão quan hiến vào cung thật là vinh hạnh cho trẫm.
Trẫm hứa sẽ hết tình với giai nhân và không quên…ông nhạc gia
đâu ! ».
Lúc ấy Hồ Hán Thương con trai lão Hồ cũng có đứng đó.
Ta đưa mắt nhìn hắn, ngụ ý nói với hắn, song ngoài miệng ta tâu
rằng :
« - Tâu hoàng thượng ! Con gái hạ thần tuy phận gái, song
hạ thần cũng dạy nó làu thông kinh sử, văn tài không thua kém
nam nhi. Cũng chính vì vậy mà nó khác thường, không dễ dãi
như gái thường tình « cha mẹ đặt đâu con ngồi đó ». Nó muốn tự
nó chọn người để trao thân gửi phận. Hạ thần chỉ mỗi đưá con
duy nhất nên quá cưng chiều, đành phải hứa là để cho con gái tự
chọn lựa.
Nay nó đã 18 xuân xanh mà vẫn chưa vừa ý một ai. Hạ thần
bảo : Nếu con không tìm được người trong hàng công hầu khanh
tước thì ta sẽ dâng con vào cung. Nó hỏi : Cung nào ?Cung
Hoàng thượng hay cung thái tử ? Hạ thần đáp : Việc ấy do
Hoàng thượng định đoạt. Nó nói : Con chỉ bằng lòng hầu hạ
người con lựa chọn thôi. Dù chốn cung vi hay hàng dân giả, bao
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giờ con gặp được người vừa ý mới ưng. Bằng nếu cha buộc con
làm việc trái lòng, con quyết tự sát ».
Hồ Hán Thương nghe kể lời của Giáng Hương như thế mặt
hắn vui mừng hớn hỡ. Có lẽ hắn nghĩ : Nếu Giáng Hương chọn
lựa, chắc sẽ chọn hắn hơn là chọn lão già, cha hắn.
Còn Hồ Quí Ly nghe ta kể một hơi dài cũng lấy làm ngẫm
nghĩ. Có lẽ lão cũng thấy tuổi tác lão không xứng với con ta,
song còn thương tiếc với giai nhân nên nói :
« - Dù sao cũng tùy lão thượng thư một chút chớ ? »
Ta hiểu ý lão muốn cậy ta nhủ riêng với con gái, nên ởm ờ
đáp :
« - Hạ thần sẽ cố gắng khuyên dạy. Chỉ e khó quá ! »
Già Hồ vuốt chòm râu dê, cười lã chã :
« - Bao giờ lão thượng thư dàn xếp xong thì bẩm ta rõ để
chọn ngày tiến cung. »
Ta dập đầu tâu :
« - Hạ thần xin tuân lệnh ! »
Ngày hôm sau vào triều vừa đến cửa ngọ môn, Hồ Hán
Thương đứng chờ ta sẵn ở đó. Trong bụng ta mừng lắm, song giả
vờ hỏi :
« - Thái tử gặp riêng tôi phải chăng có việc trọng đại ? »
Hồ Hán Thương ú ớ một hồi mới nói :
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« - Lão thượng thư nên chậm việc tiến con gái vào cung.
Chờ ngày tôi lên ngôi đại bảo, tôi sẽ phong tiểu thư làm hoàng
hậu. Tiểu thư mơn mởn đào tơ, lẽ nào để cạnh tùng già ? »
Ta hiểu ý Hồ Hán Thương nên đáp :
« - Tôi cũng muốn đưa con gái vào hầu hạ thái tử, nhưng vì
sợ hoàng thượng mà không dám nói ra thôi. »
Hồ Hán Thương liền rỉ vào tai tôi :
« - Tôi sẽ tôn cha tôi làm Thượng hoàng một ngày gần đây.
Khi ấy tôi lên ngôi, Hoàng lão thượng thư không còn lo sợ gì.
Ta sung sướng vì thấy mình đã thành công giai đoạn đầu.
Cha con chúng đã bắt đầu tranh thủ nhau. Ngày nào Giáng
Hương vào cung gây mầm ly tán cha con họ không khó ! Ta giả
bộ nói :
« - Chỉ sợ ngôi đại bảo vào tay Đông cung thái tử. »
Hồ Hán Thương cười to, hỏi :
« - Lão thượng thư muốn nói anh tôi là Hồ Nguyên Trừng
chăng ? ».
Ta gật đầu. Hồ Hán Thương cười cười, bảo nhỏ :
« - Đông cung thái tử là tôi đây chớ không phải là anh tôi
đâu ! Anh tôi không được lòng cha nên bị cha sai đi trấn ở Đông
Đô (Thăng Long). »
Ta lại nói :
« - Nhỡ như hoàng thượng không nhường ngôi cho thái tử,
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mà giữ ngôi hoài, thì tôi cũng không thể lần lựa việc dâng con.
Lúc ấy biết làm thế nào ? »
Hồ Hán Thương suy nghĩ một lúc rồi bảo :
« - Tôi sẽ có cách làm cho cha tôi phải nhường ngôi cho
tôi, miễn lão Thượng thư chịu hứa một lời. ».
Ta gật đầu ưng chịu. Hồ Hán Thương lấy làm vui mừng. Từ
đó mỗi khi gặp ta, hắn chào đón thật đặc biệt.
Hoàng Giáp kể đến đó bỗng dưng nước mắt tuôn rơi, tức tửi
nói :
- Tráng sĩ nghĩ xem : Cha con chúng là phường vô loại như
vậy, mà ta phải để con gái đem thân tinh khiết vào chốn bùn
nhơ, thảm thiết biết ngần nào !
Trần Quốc Anh ngồi chết lặng một chỗ. Những điều Hoàng
thượng thư tiết lộ quả thật quá sức tưởng tượng của chàng.
Trong lòng chàng đồng một lúc với niềm kính phục dâng
lên , còn có một tình cảm mới lạ, mà lần đầu tiên trong đời
chàng nghe con tim mình rạt rào xao xuyến và cuối cùng thì đau
nhói lên khi nghĩ đến vị tiểu thư họ Hoàng sắp rơi vào tay bọn
hồ ly.
Phải chăng tình yêu là thế đó ? Và người trong mộng đúng
thật là đây ?
« Nàng » một hình ảnh trong mộng, trong thơ, trong tranh
của chàng bỗng dưng có thật ! Mà lại đúng mẫu người chàng mơ
ước. Một người con gái không thuộc loại tầm thường, một bậc
anh thư, một trang nữ kiệt !
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Ôi Tạo Hoá xui nên cuộc gặp gỡ này, phải chăng là duyên
kỳ ngộ ?
Trần Quốc Anh ngồi bất động một lúc chợt nghĩ : « dù cho
không phải là nàng, dù cho bất cứ là cô gái nào thì ta cũng không
thể để người ấy phải hy sinh.
Làm thân nam tử phải gánh vác việc nước. Nghĩa huynh và
bao nhiêu người khác còn đang mưu đồ phục quốc, hoàn cảnh
tuy khó khăn, song ý chí không sờn, tất sẽ có ngày thành công ,
thì vội gì để Hoàng tiểu thư phải hy sinh cuộc đời ?
Không ! Ta không thể để nàng hy sinh như thế được ! Dù
cho cái kế Điêu Thuyền có phần lợi hại, song cũng chỉ là bước
đường cùng của một vị lão quan. Ta tin chắc không phải chỉ
riêng ta, mà Nguyễn Trường Hân hay bất cứ người nào khác
cũng không để cho nàng rơi vào tay bọn cướp nước.
Lòng đã nghĩ như thế, Trần Quốc Anh đứng lên, chấp tay
nói bằng một giọng cả quyết :
- Kính lão thượng thư ! Từ khi già Hồ nắm quyền cai trị,
dân tình đói khổ, lòng người câm hờn oán ghét. Hiện tại khắp
nơi bao nhiêu vị anh hùng nổi dậy chống đối bọn Hồ. Tiểu sinh
cùng với người anh kết nghĩa là Nguyễn Trường Hân lập nên
« nhóm phục quốc », đã kêu gọi được một số nhà aí quốc theo
về.
Hôm nay tiểu sinh đến đây cũng muốn dọ ý lão Thượng thư
Nếu Ngài cùng đồng tâm đồng chí với chúng tôi thì chắc chắn ta
thành công không khó. Có điều tiểu sinh quyết ngăn cản việc lão
thượng thư để tiểu thư hy sinh cuộc đời.
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Câu nói của chàng làm cho Hoàng Giáp vui mừng tươi hẳn
lên. Đôi mắt ông vốn không có tinh anh, vụt trở nên sáng rực.
Ông run run hỏi :
- Tráng sĩ … tráng sĩ lập « nhóm phục quốc ? Ta biết lắm
mà ! Con người tài trí như tráng sĩ lại có lòng thiết tha với tổ
quốc, nhất định sẽ làm nên đại sự. Sở dĩ ta muốn dâng con gái vì
ta không còn con đường nào khác. Nay nếu tráng sĩ quyết lòng
cản ta và dọn cho ta một con đường để Giáng Hương không phải
hy sinh, thì ơn ấy ta mang nặng biết chừng nào !
- Kính lão thượng thư ! Ngày nào tiểu sinh còn sống, còn
một hơi thở, quyết không để cho lão thượng thư và tiểu thư phải
hy sinh.
Vì chàng quá xúc động nên không ngần ngại bày tỏ nỗi
lòng , khiến Giáng Hương đang đứng phía sau hai người nghe
được, nghẹn ngào thốt lên :
- Ơn của tráng sĩ thiếp nguyện kết cỏ ngậm vành.
Hoàng Giáp cũng buông lời xúc động bồi hồi :
- Mấy hôm nay ta sống mà như người đã chết. Cho bọn gia
nhân tôi tớ trong nhà nghỉ hết. Bọn lính canh cũng giải tán để
chúng không bị liên lụy khi có xảy ra sự gì. Nay tráng sĩ đến
thăm, đem đến cho ta một tia hy vọng, khiến ta như người vừa
được hồi sinh. Thật nỗi vui mừng này kể sao cho xiết !
Giáng Hương mắt lệ còn ướt, chấp tay nói :
- Kính mời cha và tráng sĩ vào phòng ăn dùng cơm.
Hoàng Giáp đứng lên nắm tay Quốc Anh thân mật bảo :
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- Phải đấy ! Tráng sĩ hãy cùng ta nhâm nha chun rượu cho
ấm chút lòng. Lâu rồi lão kông có ai để tâm sự, ngoài con gái.
Trần Quốc Anh vâng lời đi theo chủ nhà vào gian phòng
bên cạnh. Phòng khá rộng song trang hoàng thật sơ sài. Ngoài
hai kệ tủ chưng bày chén bát xưa, còn có cái bàn vuông dài cho
sáu người ngồi.
Bàn có trải một tấm khăn trắng tinh khiết, với những đường
thêu thật khéo.
Thức ăn đã dọn sẵn nơi đó. Một a hoàn khoảng 14,15 tuổi
đứng cạnh nơi bàn vừa thấy mọi người liền chấp tay xá chào.
Giáng Hương đưa mắt nhìn a hoàn, bảo khẽ :
- Tiểu trang ! Em hãy để ta thay em hầu tiệc.
A hoàn lui ra. Trần Quốc Anh được mời ngồi đối diện với
Hoàng thượng thư. Giáng Hương ngồi bên cạnh cha, song nàng
không ăn, chỉ hầu tiếp hai người.
Trong bữa ăn, Trần Quốc Anh tóm lược cho hai cha con
Hoàng Giáp biết sơ về mật khu Nguyễn Trường Hân. Chàng
nói :
- Tiểu sinh chỉ là kẻ sĩ. Nay vì « quốc gia hưng vong » phải
cầm gươm, chớ cái tài dũng tướng làm sao sánh được với các vị
anh hùng đã từng xong pha ngoài mặt trận ?
Hoàng Giáp gật gù :
- Tráng sĩ nói về người ấy ta mới nhớ… Khi xưa cũng từng
oanh liệt một thời, nhưng không hiểu sao bấy lâu nay biệt vô âm
tích ? Hoá ra là người hiểu thời thế, thấy vận nước suy vi nên
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lánh mặt chờ ngày ra tay giải cứu. Người như thế thật là một bậc
trí dũng !
Giáng Hương thỉnh thoảng cũng xen vào câu chuyện. Nàng
bàn về quốc sự thật sáng suốt, lại thêm giọng nói dịu dàng thảnh
thót nghe thật êm tai, khiến Quốc Anh càng ngất ngây.
Đêm đó chàng được chủ nhân mời nghỉ đêm. Sáng hôm sau
chàng dậy sớm để lên đường vì không muốn người ngoài lưu ý,
nhất là để tránh tai mắt bọn Hồ.
Trước khi từ giả, chàng nói :
- Tiểu sinh về bàn lại với nhóm phục quốc về tình trạng
của lão thượng thư. Nhất thời xin lão thượng thư giữ tự nhiên,
đừng tỏ thái độ khác lạ. Nếu già Hồ nhắc việc tiến cung tiểu thư,
lão thượng thư nên lựa lời trì hưỡn. Tiểu sinh nghĩ, hiện tại hai
cha con chúng đang tranh giành nhau, lão thượng thư có thể yên
thân một thời gian. Tiểu sinh hưá sẽ trở lại sớm để lão thượng
thư biết tin tức.
Thượng thư Hoàng Giáp và tiểu thư Hoàng Giáng Hương
tiễn chân Trần Quốc Anh ra tận ngõ. Chàng và ngựa đã ruổi
giong mà cả hai còn lưu luyến trông theo…

***
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