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Huỳnh Như đứng núp sau tấm bình phong nghe cuộc bàn bạc quân sự giữa Trần Hiệp với các tướng 
lãnh nhà Minh, trong lòng vô cùng khẩn trương. Như vậy chuyến này họ định đem cả thủy bộ đánh Bình 
Định Vương. Nàng cần thông báo cho Vương biết để đề phòng. Nàng lắng tai nghe những chi tiết quan 
trọng trong cuộc hành quân sắp tới của hai tướng Trần Trí và Phương Chính1, liền chạy về tư phòng lấy 
giấy viết vội bức thư, rồi nhét vào túi áo trong.  
 
Việc quan trọng là làm sao đưa thư này tới tay Bình Định Vương? Làm sao nàng rời nội thành để nhờ 
người tín cẩn trao thư? 
 
Nàng theo Trần Hiệp về quê hương đã nửa năm và sống trong nội thành Đông Quan (Thăng Long) tức 
hoàng cung từ đời nhà Lý. Từ khi về đây nàng bị Trần Hiệp giam lỏng không khác tù nhân. Cũng vì lão 
sợ nàng bỏ lão trốn đi, nên ra lệnh bọn thủ môn quan tuyệt đối không cho "ái thiếp" lão ra khỏi thành. 
Lúc còn ở Nam Kinh hay Bắc Kinh lão để nàng tự do muốn làm gì thì làm, đi đâu thì đi, cho gia nhân nô 
tỳ theo hầu là đủ. Nhưng từ khi về đến An Nam, lão biết là xứ sở của nàng, nếu buông nàng ra thì không 
khác gì để chim sổ lồng. Bởi thế dù ngán sợ "ái nương", lão vẫn ra nghiêm lệnh với bọn thủ hạ không 
cho nàng ra ngoài nửa bước. Mới đầu Huỳnh Như khóc lóc làm dữ với lão, lão sợ lắm, song trân mình 
chịu cho nàng hành hạ, chớ quyết không để nàng tự do. Nay tình thế khẩn trương cho công cuộc phục 
quốc của Bình Định Vương, nàng phải làm sao rời nội thành để mật báo tin quan trọng. 
 
Từ khi về xứ nàng biết ngay tin trong nước có vị anh hùng Lê Lợi dấy binh khởi nghĩa đã nhiều năm, 
nhưng triều đình Bắc Kinh không có báo cáo vụ này, nên Trần Hiệp cũng không hay biết gì. Khi về đến 
An Nam, nghe tin Bình Định Vương chiếm được đồn Đa Căng, đánh châu Trà Long, khiến quan Tri Phủ 
là Cầm Bành phải hàng. Quân Minh thua trận, tướng Trần Trung bị giết, 2000 binh sĩ tử nạn. Bình Định 
Vương thu được chiến lợi phẩm đáng kể trong trận này2. Trần Hiệp vội vàng làm sớ tâu Minh Đế rõ tình 
hình… Hôm đó Huỳnh Như nghe tin quân mình thắng trận, mừng lắm! Chuyện có thật như vậy nàng 
không cần làm áp lực với Trần Hiệp tâu dối về Bắc Kinh có quân Phục Quốc ở An Nam. Chắc lão hoàng 
đế thấy tình trạng khẩn trương sẽ gửi tên họ Đoàn sang để xem xét tình hình… Lúc ấy nàng với Thúy 
Uyên hạ thủ hắn trước. 
 
Cách đây mấy hôm Trần Hiệp nhận được chiếu chỉ của Minh Đế trách mắng bọn tướng lãnh nặng nề và 
buộc phải dẹp tan quân Bình Định Vương tức khắc. Trong chiếu chỉ nhà vua cũng báo tin cho Trần Hiệp 
biết để sữa soạn đón tiếp Khâm sai của triều đình là Đoàn Đại Học Sĩ sẽ đi kinh lý sang An Nam một thời 
gian. Lúc bấy giờ Thành Tổ đã băng hà, nên chiếu chỉ do ấn ký của vua Nhân Tông niên hiệu Hồng Hi. 
Trần Hiệp nhận chiếu chỉ liền tức tốc gọi hai tướng lãnh Trần Trí và Phương Chính tới thành Đông Quan 
để nghe chiếu chỉ của vua và bàn kế hoạch tấn công Bình Định Vương trước khi Khâm sai của triều Đình 
đến nơi.  
 
Theo chương trình họ bàn bạc khi nãy, chuyến này quân Minh sẽ đem cả thủy và bộ binh dẹp quân khởi 
nghĩa. Nàng nghe rõ chúng sẽ đi tới đâu và làm gì... nên đã ghi rõ trong thơ viết cho Bình Định Vương. 
Việc khẩn yếu là nàng rời nội thành hôm nay, hoặc trễ lắm ngày mai, để kịp thời báo tin ấy. 
Huỳnh Như nghĩ “bấy lâu này nàng làm dữ với Trần Hiệp không kết quả, chuyến này phải đổi chiến lược 
"mỹ nhân kế"!” nên khi các tướng Minh vừa ra về, Huỳnh Như chạy nhủi vào lòng Trần Hiệp, nũng nịu 
nói: 

                                                 

1 Hai võ tướng Minh trấn giữ xứ An Nam nhiều năm. 

2 Trận này xảy ra vào giữa năm Giáp Thìn 1424, thanh thế Bình Định Vương sau trận này khá lừng lẫy. Trần Hiệp vội 
vàng làm sớ tâu Minh đế. Trước đó bọn quan nhà Minh còn khinh thị không tâu về Bắc Kinh. 



   

- Phu quân tối ngày lo việc giặc giả, bỏ thiếp một mình buồn chết được!  
Nàng nói vừa ôm Trần Hiệp khóc thút thít. Tự nãy giờ bàn bạc quân sự đầu óc căng thẳng, bất ngờ 
được "ái thê" nhõng nhẽo nũng nịu, lão sướng như điên, bồng nàng thẳng tuốt vào tư phòng đặt nàng 
lên giường, hổn hển nói: 

- Trời ơi, bữa nay "ái nương" yêu tôi được rồi sao? Trời ơi, tôi là người sung sướng nhất đời! Mười 
năm rồi, tôi chỉ ao ước có ngày ái nương nghĩ tình chồng vợ mà ban cho tôi hạnh phúc này. Nay 
Trời đất đã nhậm lời cầu xin của tôi, khiến ái nương không lạnh lùng hờ hững với tôi nữa. Ái 
nương ơi! Nàng đừng sợ buồn! Tôi hứa không bỏ ái nương cô tịch một mình nữa đâu! 

Lão vừa nói vừa mò mẫm cởi xiêm y nàng giữa ban ngày. Huỳnh Như run lên vì uất hận, song cố dằn 
lòng, nhõng nhẽo nói: 

- Phu quân à, mai này là ngày giỗ của thân phụ thiếp, thiếp muốn đi tảo mộ cúng vái linh hồn cha. 
Phu quân cho thiếp ra ngoài chốc lát nhé? 

Thấy lão ngần ngừ, nàng nhào lên mình lão hôn hít. Tấm thân ngà ngọc với làn da thơm phức trong 
người nàng tỏa ra khiến lão ngất ngây, toàn thân run rẩy. Lão nói: 

- Được được! Ái nương đi đâu tôi cũng để ái nương đi, miễn ái nương đừng bỏ tôi! Ái nương yêu 
tôi hoài nhé ái nương? 

Nghe lão chịu cho mình đi, Huỳnh Như mừng lắm, sợ để hôm sau lão đổi ý, nên bật ngồi dậy, nhăn nhăn 
mặt nói: 

- Phu quân à, thiếp nhớ lộn ngày rồi! Chính hôm nay mới là ngày cha thiếp lìa đời. Bọn Hồ lấy đầu 
cha thiếp hôm nay, nên thiếp phải đi viếng mộ cúng vái đúng ngày, kẻo linh hồn cha tủi hờn. 

 
Lão đang say sưa ve vuốt tấm thân ngà ngọc, chợt nàng vùng dậy làm lão cụt hứng, vẻ mặt buồn thiu. 
Huỳnh Như thấy rõ nỗi thèm khát của lão, nên giả vờ hứa hẹn: 

- Đêm nay thiếp đền cho phu quân nhé? Giờ chàng để cho em đi nhé? 
Lần đầu tiên nàng gọi lão bằng chàng, xưng em. Tiếng em ngọt ngào thân ái khiến lão cảm động lắm, 
nói: 

- Ái nương đi mau mau trở về kẻo lòng tôi lo sợ không yên. Địch đánh phá khắp nơi, nếu như 
chúng biết ái nương là ái thiếp của tôi, chúng bắt giữ, thì tôi chỉ còn nước chết mà thôi. 

Huỳnh Như ve vuốt: 
- Chàng cứ để thiếp ra ngoài thành một mình như người An Nam thì địch bắt làm gì? 

Trần Hiệp giẫy nảy lên: 
- Không được đâu! Nàng đi một mình không quân hộ tống, tôi làm sao yên tâm? Hay để tôi đưa 

nàng đi? 
Huỳnh Như nghe lão đòi theo, sợ không làm nên chuyện, nên nhỏ nhẹ nói: 

- Em đâu muốn làm bận rộn chàng? Thôi chàng cứ cho ngựa xe và bọn cận vệ đưa em ra ngoài 
vậy. 

Trần Hiệp nghe nàng chịu cho cận vệ đi theo hơi an lòng, song vẫn còn lo lắng:  
- Mộ nhạc gia ở đâu? Có xa lắm không? 
- Ở phía bắc Tây Hồ, cách nội thành chừng vài dậm thôi. 
- Ái nương đi thẳng đến đó rồi về ngay nhé? 
- Vâng, thiếp về ngay đó mà. 

 
Nàng nói giọng hết sức nũng nịu kèm với nụ cười thật đẹp, vừa thay đổi xiêm y. Trần Hiệp sung sướng 
bước tới nắm tay nàng hôn một cái hôn hết sức âu yếm, rồi chạy ra ngoài thét bọn cận vệ sữa soạn 
ngựa xe cho ái thiếp lão đi tảo mộ. 
 
Sáu tên binh được lệnh hộ tống Huỳnh Như ra đi. Xe chạy vừa ra khỏi nội thành, Huỳnh Như nghĩ: "phụ 
thân bị bọn Hồ chém đầu, xác chôn nơi đâu nàng không rõ, nên không thể lạy mộ cha. Nàng trở về Tây 
Hồ tìm đến nghĩa trang "Mạc Đỉnh" lạy mộ tổ tiên và mẫu thân mà thôi. Có điều tới thẳng nghĩa trang thì 
làm sao tìm được người trao thư? Nàng nghĩ, nàng cần ra phố Thăng Long, nên bảo tên đánh xe đưa 
nàng ra phố. Bọn cận vệ nghe bảo liền chống đối: 

- Đại quan chỉ cho phép đưa Iệnh bà tới thẳng nghĩa trang rồi ra về. 
Huỳnh Như mỉm cười, nói giọng thật dịu: 

- Khi nãy ta quên báo phu quân ta việc ra phố mua nhang đèn. Không có các thứ ấy cúng vái làm 
sao được? 

 
Mấy tên binh nghe nàng nói phải, nên bằng lòng. Vả chăng thấy nụ cười và nghe giọng nói của giai nhân 
chúng đã xiêu hồn lạc phách rồi, đâu còn hơi sức mở miệng nói lời gì? 
 



   

Cỗ xe và đoàn hộ tống nhắm phố Thăng Long tiến tới... Mười năm rồi mới thấy lại cảnh cũ, nhìn đâu đâu 
cũng tiêu điều buồn bã, y như linh hồn u uất của người chết vướng vất khắp cùng nội cỏ ngàn cây ... 
Phố phường tấp nập ngày xưa… Giờ đây vắng teo thưa thớt! Thỉnh thoảng có vài người dân qua lại, mà 
trong đôi mắt họ chứa chất muôn ngàn sầu thảm oán hờn. Xúc động trước những điêu tàn của quê 
hương, nước mắt nàng rơi rớt hồi nào không hay? 
 
Một lúc cỗ xe dừng trước hiệu "tạp hóa", Huỳnh Như thẫn thờ bước xuống xe đôi mắt còn ướt. Nàng vào 
quán hỏi mua nhang đèn. Người chủ tiệm thấy nàng ăn mặc sang trọng, lại đi với bọn lính Minh, nên 
nghĩ rằng nàng là hạng gái rẽ tiền chạy theo giặc, nên cái nhìn của ông ta có vẻ khinh miệt, mặc dù bề 
ngoài gượng gạo đón tiếp. Huỳnh Như muốn khơi chuyện với ông ta, nhưng chủ tiệm tỏ thái độ lạnh 
nhạt, ý chừng mong nàng mua xong đi phứt cho rồi. Trong khi đó bọn cận vệ của Trần Hiệp lúc nào cũng 
kè kè một bên Huỳnh Như. Chúng là những tên lính ở An Nam lâu dài, nên nói và hiểu tiếng An Nam khá 
rành. Huỳnh Như không biết làm sao nói riêng với chủ tiệm mà bọn cận vệ không nghe thấy? 
Nàng bối rối đứng xớ rớ một lúc, bỗng nghĩ ra một kế «giả vờ ngất xỉu». Bọn lính Minh thấy nàng ngả, 
chúng thất kinh, nhưng chẳng tên nào dám chạy tới đỡ. Vì chúng không lạ gì "đại quan" của chúng "ghen 
số một". Đụng đến người ngọc của ông ta, ông ta biết được bị tội bay đầu chớ chẳng phải chơi. 
Cả bọn luýnh quýnh… mà chỉ đứng trân một chỗ nghếch mặt nhìn. Chủ nhà thấy Huỳnh Như bất tỉnh 
nằm lăn dưới đất, mà bọn kia chẳng tới đỡ lên, thấy cũng thương tâm, bèn gọi vợ và con gái ở nhà trong 
ra đỡ nàng đứng dậy. 
 
Một tên trong đám cận vệ liền nói: 

- Dìu bà chủ tôi ra xe dùm đi. 
Hắn nói tiếng An Nam giọng lơ lớ và ngang tàng. Người đàn bà toan làm theo lời hắn, nhưng Huỳnh Như 
bỗng mở mắt ra nói: 

- Tôi khó chịu lắm, chắc bị trúng gió! Nhờ bà đưa vào nhà trong đánh gió (cạo gió) dùm, tôi không 
quên ơn bà. 

Nàng nói và nhìn người đàn bà với ánh mắt khẩn cầu. Tên cận vệ nghe nàng đòi vào nhà trong «cạo 
gió», tuy trong bụng không vừa ý, song không dám cản, cũng không dám bước theo, để mặc cho người 
đàn bà và cô gái dìu nàng đi. Vừa qua khỏi vách ngăn, Huỳnh Như vụt đứng thẳng người, nói thật khẽ: 

- Tôi chỉ giả vờ ngất để được nói chuyện riêng với bà. 
Người đàn bà không hiểu nàng muốn gì, đưa mắt trân trối nhìn nàng… 
Huỳnh Như nói thêm: 

- Tôi là gái An Nam bị bọn kia bắt. Dù sao việc này không quan trọng. Tôi có một khẩn thư gửi Bình 
Định Vương. Nhờ bà tìm người tín cẩn đưa thư dùm. 

Người đàn bà nhìn nàng chăm chăm, nửa tin nửa ngờ. Huỳnh Như thấy thế nói: 
- Bà ơi, nếu bà có lòng nghĩ đến nỗi khổ nhục của dân mình trước bọn giặc tham tàn, thì nên giúp 

tôi chuyển thơ này đến Bình Định Vương. Tôi không thể nói dài dòng cho bà hiểu. Xin bà hãy tin 
tôi là gái An Nam, cùng đau lòng trước cảnh nước mất nhà tan, cùng hy vọng có ngày quê hương 
được giải phóng ... 

Nàng nói chưa dứt câu đã nghẹn ngào rơi lệ. Người đàn bà bấy giờ xúc động lắm, nên hỏi nhỏ: 
- Cô nương là ai? Vì sao bị chúng bắt? 

Huỳnh Như không đáp câu hỏi ấy, lấy trong túi áo ra một phong thư dán kín, trao cho người đàn bà và 
hỏi: 

- Bà biết Bình Định Vương là ai chứ? Bà nhắm có thể đưa thư tới nơi đóng quân của Ngài chứ? 
Người đàn bà gật đầu, nước mắt rơi rơi: 

- Sáu bảy năm qua dân gian ai cũng nuôi hy vọng Bình Định Vương đuổi được quân thù, giành lại 
giang san. 

Huỳnh Như nói giọng khẩn trương: 
- Bà nên tìm người phi ngựa ngày đêm đến chỗ đóng quân của Bình Định Vương ở Phủ Thiệu Hóa 

(thuộc Thanh Hóa). Nhớ giấu kín mật thư, đừng để giặc bắt được. 
Nàng nói vừa moi trong túi tiền lấy ra một lượng vàng trao cho người đàn bà: 

- Còn đây là lộ phí, nhờ bà trả công cho người đưa thư. 
Người đàn bà nhét thư vào túi áo, nhưng nén vàng trả lại, nói: 

- Nếu là việc quan trọng, ông nhà tôi sẽ đích thân ra đi. Cô nương hãy cất giữ lại nén vàng này. 
Chúng tôi tuy hàng dân giả, nhưng cũng có tấc lòng vì nước. Bức thư này nếu có lợi ích cho công 
cuộc phục quốc, thì chúng tôi có bổn phận giúp cô nương đưa tới tay Bình Định Vương. 

Huỳnh Như nghe người đàn bà có tình với quốc dân như vậy, cảm động lắm. Nàng biết người này có ép 
cũng không chịu lấy vàng, nên đành cất vào túi tiền, rồi hối hả nói: 

- Tôi không thể ở trong này lâu, kẻo chúng nó nghi ngờ. Nhờ bà và cô nương giả vờ dìu tôi đi ra 
xe. 



   

Người đàn bà và cô gái làm theo lời nàng. Bọn lính Minh từ nãy giờ sốt ruột lắm, chạy tới chạy lui. 
Chừng thấy nàng đi ra leo lên xe, chúng mới thở ra nhẹ nhỏm. 
 
Bấy giờ đoàn người ngựa rời phố Thăng Long, chạy phom phom về hướng Tây Hồ. Một lúc sau xe chạy 
tới thôn Hương Hoài, nơi mà Huỳnh Như cùng cha sinh sống thuở xưa. Cảnh cũ hiện ra trước mắt… Có 
điều ngày nay thay đổi khá nhiều, dân trong xóm di tản đi hết, nhà cửa bọn giặc chiếm ở. 
Hình ảnh quen thuộc ngày xưa chỉ còn lơ thơ vài bụi tre khóm trúc, làm nàng chua xót nước mắt lại tuôn 
rơi. Nhắm vào thôn xóm cũng chẳng còn ai quen biết, nàng bảo tên đánh xe chạy thẳng tới nghĩa trang 
"Mạc Đỉnh". Nào dè tới nơi nghĩa trang đâu không thấy, chỉ thấy tường xiêu đá vỡ, bên trong một vùng 
đất trống trơn! Té ra bọn giặc ngày nay hung tàn, đào mồ cuốc mả người ta, mộ bia lăng tẩm đều bị san 
thành bình địa! Không còn thấy mồ mả tổ tiên và thân mẫu đâu nữa, Huỳnh Như ôm mặt khóc ngất. 
Nàng không tưởng tượng nổi sự việc xảy ra! Ngay đến thời kỳ Bắc thuộc thứ I thứ II, thứ III... cai trị bởi 
nhà Hán, nhà Tấn, nhà Đường v…v... cũng chưa có bọn nào tàn nhẫn vô nhân bằng bọn cướp nước 
ngày nay! Giựt nhà cướp của người sống, cho đến chỗ yên giấc ngàn thu của người chết chúng cũng 
giành lấy, không để yên! 
Nàng tự hỏi: “Phải chăng bọn này không phải giống người? Chỉ có ma vương quỷ quái mới không sợ Trời 
đất thánh thần, mới dám xúc phạm đến chỗ thiêng liêng của con người.” “Quả thật bọn này là loài quỉ 
quái!” Nàng tức giận thét lên, nỗi câm hờn sôi sục tâm can, lệ không con đổ nữa, nước mắt đã ráo 
hoảnh. 
 
Trên đường về lòng mênh mang thù hận, nàng lẩm bẩm: 

- Dù ta là phận đàn bà cũng quyết rửa cái nhục này cho tổ tiên. 
 
 * *  
 
Tòa cung điện nguy nga thuở xưa của vua An Nam xây cất từ đời nhà Lý, nay là chỗ ở của Thượng Thư 
Binh Bộ Trần Hiệp, quan Tàu cai trị An Nam. Đại điện nằm chính giữa tầng dưới là một gian phòng rộng 
lớn, là chỗ khi xưa vua lâm trào, ngày nay Trần Hiệp dùng làm phòng họp cho các quan và tướng lãnh. 
Tầng trên tòa cung điện có rất nhiểu phòng, nay được chia làm hai. Phần bên hữu dành cho Trần Hiệp 
và ái thê của lão. Phần bên tả dành cho quan Khâm sai của triều Minh và vị phu nhân trong thời gian 
công cán tại An Nam. Tòa nhà rộng lớn, hai bên đều có lối đi riêng biệt, nên tuy Huỳnh Như và Thúy 
Uyên sống cận kề vẫn ít khi gặp mặt. 
 
Thúy Uyên theo "Đoàn lang" qua An Nam đã được một tháng rồi. Nàng về đến quê nhà tức tốc đi tìm 
thân mẫu ở Gia Lâm. Nào dè đến nơi nghe tin thân mẫu vì rầu rỉ con gái bị bắt, chồng bị bắt, con trai 
biền biệt xứ người, nên đã chết một năm sau ngày nàng ra đi. Bà con trong xóm ngày nay lưu lạc khắp 
phương trời, không còn mấy ai sinh sống nơi đó nữa. Thúy Uyên khóc mờ cả mắt! Nàng hỏi thăm bà con 
xa gần để tìm ngôi mộ thân mẫu, nhưng không ai biết được ở đâu? Vì thời buổi này bọn cướp nước đào 
mồ cuốc mả, nên mộ bia đều bị san bằng không còn dấu vết. Nàng hỏi thăm tin tức gia huynh, có người 
nói còn sống, có kẻ nói đã bị bọn giặc giết rồi, có kẻ bảo hiện nay đang giúp cho Bình Định Vương… 
Ngày nào Thúy Uyên cũng lấy xe ra ngoài thành để thăm dò tin tức của anh. Nhưng kẻ đồn vầy… người 
đồn khác… Có điều, tin gia huynh nàng còn sống được nhiều người nói tới.  
 
Trong khi Huỳnh Như đi đứng khó khăn vì Trần Hiệp giữ khít rim, thì trái lại Thúy Uyên được "hắn" cho đi 
đứng tự do. Hắn chỉ nói: 

- Tiểu thư nên bảo trọng lấy thân! Mỗi khi đi ra ngoài cứ giả làm người An Nam thì không sợ gì 
phiền phức khi giao thiệp với họ. Gắng học nói tiếng An Nam chút chút là đi đứng một mình, 
không cần đem quân gia lính tráng theo hầu làm chi. 

Nàng nghe hắn bảo mình giả làm người An Nam thì có hơi tức cười, nhưng cũng thầm phục hắn lưu ý 
điểm đó để nàng đi đứng dễ dàng. 
 
 
Nàng thường lấy xe ra ngoài thành một mình, không binh lính hộ tống. Thành ra đồng bào An Nam 
không ai biết nàng là vợ một tên quân Tàu, nên những lúc ra phố giao thiệp với người đồng hương dễ 
dàng cởi mở, chớ không gặp cảnh khó chịu như Huỳnh Như. Thúy Uyên không hiểu tại sao "hắn" chìều 
chuộng và hiểu ý muốn của nàng từng li từng tí như thế? Nàng nhớ hôm ấy lúc còn ở Bắc Kinh, ba tháng 
sau ngày Thành Tổ băng hà, tân vương lúc ấy là Nhân Tông Hồng Hi có lệ lâm trào rất trễ, nên "hắn" 
vào triều muộn lắm. Ngày đó hắn vừa ra khỏi nhà một lúc, bỗng phóng ngựa như bay trở về đi thẳng đến 
tư phòng nàng, nét mặt rạng rỡ mừng vui: 



   

- Dương tiểu thư! Binh Bộ Trần Hiệp qua đến An Nam có làm sớ tâu tình hình ở An Nam có quân 
nổi dậy. Quân ta vừa thua trận nặng nề, nên hoàng thượng lấy làm lo lắng. Tôi liền tâu xin Hoàng 
thượng đi qua bên ấy xem xét tình hình. Vua đã chuẩn y. Chuyến này tôi mời tiểu thư cùng đi 
theo. 

Thúy Uyên nghe tin mừng, chảy nước mắt. Hắn thấy nàng khóc mà không hỏi vì sao, đứng y một chỗ, 
xem chừng cũng cảm động lắm (?). Một lúc hắn căn dặn nàng:  

- Tiểu thư nên gấp sữa soạn hành trang, mình khởi hành càng sớm càng tốt. Những thứ gì quí giá 
mà tiểu thư thích mang theo thì cứ lấy theo, kể cả quần áo và tư trang. 

Thúy Uyên cảm động lắm, vì không ngờ "hắn" cho nàng theo, lại lo lắng căn dặn đủ điều, y như cho 
nàng về xứ ở luôn! Nàng nghĩ, chắc gia đồng Chu Thập và vài ba người trong nhà cũng được đi theo, 
nên hỏi: 

- Chuyến đi này chàng đem theo mấy người? 
Hắn lắc đầu, bảo: 

- Đi công cán xa mà cho người nhà theo nhiều sao tiện? Hôm trước vì nghe tiểu thư mơ ước qua 
nước đó xem thắng cảnh, nên tôi chỉ mời tiểu thư đi thôi. Còn nhà này giao cho Chu Thập trông 
coi. 

 
Sự thật Trường Giang tính chuyến này về quê hương vĩnh viễn nên đưa chị dâu về. Còn bọn tôi tớ hay 
đám con quan Tàu đem theo làm gì? Chàng đã dự trù trước và viết sẵn một tờ mật thư, như tờ di chúc 
vậy. Trong thư đó chàng viết: "Nếu vì một lý do gì mà chàng không trở lại Bắc Kinh, tòa nhà và tài sản 
thuộc quyền sỡ hữu của Chu Thập, với điều kiện những người ở trong nhà nếu muốn sống tại đó, Chu 
Thập phải bảo bọc. Đám con gái nếu muốn làm vợ hắn, hắn được trọn quyền, bao nhiêu tùy thích". 
Khi viết câu đó chàng cười một mình. Tự nghĩ: "Bọn con quan Tàu cho làm thê thiếp gia đồng của ta, 
cho đáng kiếp!” Chàng biết đám con gái sẽ chịu làm vợ hắn, chớ không trở về nhà cha mẹ, vì hắn cũng 
bảnh trai, lại đang tuổi thanh niên. Bấy lâu bọn con gái thấy chủ nhân chẳng ngó ngàng tới mình đã tuyệt 
vọng lắm, có cô len lén liếc mắt đưa tình với hắn, nhưng Chu Thập còn ngán chủ, chưa dám rục rịch gì. 
Chàng đi khỏi nhà, chắc chắn đám con gái với hắn mặc tình tự tung tự tác. Dù sao chàng có dặn bà 
quản gia: «bức thư ấy chỉ được giao cho Chu Thập khi nào không nghe tin chàng nữa.» 
 
Hôm ấy chàng giao thư nói lời giã từ như cái kiểu ra đi không ngày về, cả nhà ai cũng khóc. Lần thứ 
nhất Thúy Uyên không khóc vì được đi theo! Mấy ngày sau cùng ở Bắc Kinh, Thúy Uyên nôn nao ăn ngủ 
không được, mong chờ ngày lên đường. Hành trang của Trường Giang thì gồm mớ sách quí và những 
bức họa. Chàng có lấy theo cây đàn quí giá do Minh Thành Tổ tặng. Kỳ dư đồ đạc bỏ lại hết! Thúy Uyên 
nghe lời căn dặn của "hắn", nàng đem theo rất nhiều thứ. Ngoài quần áo và tư trang, nàng còn đem theo 
nhiều thứ mà nàng mua sắm sau này. Mười năm qua tuy không làm vợ thật sự, nhưng nàng được "hắn" 
cung cấp tài chánh hàng tháng để tự do mua sắm. Cho nên Thúy Uyên mua rất nhiều món. Có điều nàng 
không theo thói thường đàn bà có tiền mua sắm nữ trang. Nàng mua các bức họa cổ của các danh nhân 
thuở xưa, hoặc những tấm lụa thêu. Mỗi lần nàng mua tranh đem về nhà hay đem khoe hắn. Hắn thấy 
nàng mua các thứ ấy rất vui mừng và căn dặn: 

- Tôi không có nhiều giờ rảnh để sưu tầm những bức họa quí giá đó. Cho nên lúc nào tiểu thư tìm 
thấy những tranh có giá trị mà không đủ tiền mua thì cho tôi biết, tôi sẽ đưa thêm tiền, đừng bỏ lỡ 
cơ hội. 

Có thể nói, nàng với hắn rất hạp nhau về thú "cầm kỳ thi họa". Sống chung nhau lâu dài, tuy không ân ái, 
nhưng cái tình tri kỷ rất tương đắc, bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu ân tình! Chưa bao giờ hắn nói một lời 
khó chịu hay nặng nhẹ với nàng. Đôi khi nàng có cảm tưởng như hắn đối với nàng như ruột thịt, chớ 
không phải vợ chồng, khiến nàng quên tuốt nàng với hắn không cùng một tổ quốc! Lạ một điều không 
bao giờ hắn hỏi, mà hắn đã biết trước ý muốn của nàng. Ví như hôm vừa về đến quê nhà, Thúy Uyên 
gặp lại Huỳnh Như, hai chị em ôm nhau khóc mừng. Huỳnh Như kể: "Từ khi về đến An Nam, Trần Hiệp 
giữ nàng khít rim, mỗi lần muốn ra khỏi nhà khó còn hơn đi lên trời. Nàng đi đâu lão cũng cho quân lính 
theo hộ vệ rần rần, khiến nàng bị đồng bào An Nam e dè khinh khi, không ai muốn nhìn mặt vợ một tên 
quan Tàu. Thét rồi nàng chán nản, không muốn đi đâu nữa". Thúy Uyên nghe qua rất lấy làm lo. Sợ 
"hắn" cũng làm khó dễ nàng như kiểu Trần Hiệp đối với Huỳnh Như. Nào dè vừa về tới quê nhà, sáng 
hôm sau hắn bảo nàng: 

- Tôi biết tiểu thư nóng lòng ra ngoài để ... viếng phong cảnh, nên tôi có ra lệnh cho bọn thủ môn 
quan để tiểu thư vô ra tự do và có dành sẵn một cỗ xe ngựa cho tiểu thư. Có điều đừng quá tín 
nhiệm tên đánh xe và mỗi khi đi ra ngoài nhớ làm như người An Nam để không gặp khó khăn khi 
giao tiếp với họ. 

 
Mấy ngày liên tiếp nàng đi về Gia Lâm tìm dò tin tức thân mẫu và gia huynh. Nàng đi suốt ngày suốt 
buổi, mà hắn không hề gạn hỏi nàng đi đâu? Nàng làm gì? Thật là lạ lùng! Một ông chồng không bao giờ 



   

thắc mắc về vợ! Cho đến đổi nàng mừng quýnh khi được rời Bắc Kinh, không có vẻ quyến luyến bịn rịn 
vợ chồng Dương Sĩ Kỳ. Vậy mà hắn cũng chẳng ngạc nhiên về thái độ của nàng! Dĩ nhiên trước khi đi 
nàng phải cùng với hắn về nhà giã từ vợ chồng Dương Sĩ Kỳ, vì bấy lâu nay nàng vẫn đóng vai trò con 
ruột của họ. Hôm đó Dương phu nhân quyến luyến ôm nàng khóc, dặn dò rằng: 

- Con nhớ cùng phu quân trở về Bắc Kinh, chớ đừng quyến luyến xứ người nghe con. 
Vì bà sợ nàng về quê hương rồi ở lại đó, nên mới nói gần xa như vậy. Còn Thúy Uyên đã dự tính: 
“chuyến trở về này là then chốt, giúp được gì cho công cuộc cứu quốc thì giúp, bằng không được thì hủy 
mình cho yên, chớ không tính theo hắn trở về Tàu làm gì.” Cho nên nghe Dương phu nhân nói nàng ú ớ 
chưa biết trả lời ra sao, thì "hắn" đã đáp thay cho nàng: 

- Xin nhạc mẫu an lòng! Con sẽ đưa hiền thê con về xứ, chớ lẽ đâu ở luôn xứ người? 
Chàng nói một câu hai nghĩa, cả Dương phu nhân và Thúy Uyên cùng không hiểu. Dương phu nhân đinh 
ninh chàng là người Tàu chính tông, thì câu nói của chàng có nghĩa là đưa Thúy Uyên trở lại Bắc Kinh. 
 
Về đến An Nam nàng đi liên tu ra ngoài thành, còn hắn dường như cũng đi vắng luôn, có khi đi suốt cả 
đêm. Nàng không ở chung phòng với hắn, nhưng từ khi về đây cả hai ở cùng tầng nhà, hai phòng ngủ 
sát nhau, nên nàng biết đôi khi hắn đi suốt đêm, đến sáng mới lò dò về. Mà mỗi lần ra ngoài thành hắn 
cải trang và đi ngựa một mình, chớ không cho binh gia lính tráng hộ tống như Trần Hiệp. 
Trần Hiệp thấy hắn làm như thế lo lắng lắm, khuyên can hắn, hắn vẫn không nghe! Có hôm Trần Hiệp 
phàn nàn với Huỳnh Như như vầy:  

- Xứ này giặc giã đang phá rối, chớ phải như ở Bắc Kinh đâu mà ổng đi đâu cũng cỡi ngựa một 
mình, không đem theo quân hộ tống? Ngày nào ổng gặp địch hại thân, mà hại cả luôn tôi! Vì ông 
ta có bề gì, hoàng thượng nhất định quở phạt tôi.  

Huỳnh Như nghe biết điều đó lấy làm lo. Nàng nghĩ: «Hắn cải dạng làm người An Nam ra ngoài dò xét 
dân tình nước mình, thật nguy hại cho Bình Định Vương. Hắn quả là con người nguy hiểm! » Từ lâu rồi 
nàng vốn biết hắn là người mưu trí, chỉ vì thương Thúy Uyên mà nàng mong hắn qua An Nam để Thúy 
Uyên được theo về xứ. Chớ thật con người ấy cần phải thủ tiêu cho sớm! 
 
Trong khi Huỳnh Như âu sầu lo lắng vì sợ tên họ Đoàn làm trở ngại cho công cuộc Phục Quốc của Bình 
Định Vương và nghĩ cách tiêu trừ hắn, thì bỗng thấy Thúy Uyên vô cùng thỏa mãn và cảm kích hắn, vì 
được hắn cho đi thong dong. Bởi lý do đó Huỳnh Như đâm nghi ngờ bạn, nghĩ rằng: «Bạn được hắn đối 
xử tốt, nên không còn nhớ đến mối cựu thù giữa hai dân tộc.» Thành ra mấy hôm đầu khi Thúy Uyên mới 
về nước, hai chi em khắng khít nhau. Nhưng ít hôm sau Huỳnh Như đâm dè dặt với bạn. Kết cuộc rồi cả 
hai tuy ở chung tòa nhà, mà ít tìm gặp nhau như hồi còn ở Nam Kinh hay Bắc Kinh! Huỳnh Như vì sự đi 
đứng khó khăn nên thuê một gia nhân An Nam tín cẩn có thể thay nàng làm việc đại sự. Chính là vợ chủ 
quán tạp hóa bữa nọ mà nàng nhờ trao mật thư. 
 
Trong trận ấy Bình Định Vương biết rõ đường tiến quân của địch, nên cho quân phục kích ở Bắc ngạn 
sông Lam Giang, (huyện Lương Sơn tỉnh Nghệ An) bắt được tướng Minh là Chu Kiệt và giết được tướng 
Hoàng Thành. Trần Trí chạy thoát, trở về trấn giữ thành Nghệ An3. Nghe tin Bình Định Vương đại thắng, 
Huỳnh Như mừng rỡ và tin tưởng vợ chồng chủ quán, nên xin với Trần Hiệp cho mình đổi người bếp 
nấu ăn. Nàng thương lượng với vợ chủ quán, có tên là Lâm, vào làm gia nhân cho nàng. Hai vợ chồng 
người này tuy người bình dân nhưng rất yêu nước. Nghe nàng kể rõ sự tình, người chồng xung phong 
làm kẻ đưa thư, người vợ làm gia nhân để tiện bề ra vô nội thành đem mật thư ra ngoài. Từ đó Huỳnh 
Như không thèm đi đâu nữa. Trần Hiệp thấy thế càng yêu chìều nàng hết mực. 
 
Cuộc bàn bạc quân sự giữa Trần Hiệp với các tướng lãnh vẫn xảy ra nơi đại điện. Chỉ có điều từ khi có 
quan Khâm Sai Đoàn Hoài Nam qua đây các cuộc họp thường xuyên hơn. Các tướng lãnh nhà Minh 
đóng tại An Nam biết Minh đế gửi quan Khâm sai qua để giám thị họ, nên họ rất kiêng dè. 
Tin tức chiến trường được phúc trình báo cáo thật đầy đủ trong các buổi họp và dĩ nhiên Huỳnh Như đều 
thu lượm tất cả tin tức trong các cuộc mật bàn. 
 
  * *  
 
Nói về Bình Định Vương thắng được mấy trận liên tiếp nên đầu năm Ất Tí (1425) quyết định đem quân 
về chiếm thành Nghệ An. Lúc tới làng Đà Lôi, huyện Thổ Dụ (huyện Thanh Chương ngày nay) Ngài cùng 
ba quân tướng sĩ tạm đóng quân tại đó. Dân chúng già trẻ ra đón mừng và đua nhau đem tặng phẩm 
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vật. Kẻ dâng trâu, người tặng gạo, kẻ dâng rượu thịt v…v... Bỗng có một thằng bé chạy tới quỳ trước 
mặt Vương, dâng cho Ngài một bức thư dán kín. Vương thấy lá thư mừng lắm. 
 
Cách đây nửa năm, lúc Vương đóng binh ở đồn Linh Cảm (Hương Sơn), đang cùng tham mưu Nguyễn 
Trãi và các tướng lãnh bàn bạc, bỗng có một tên binh chạy vào dâng lên một lá thư, nói rằng do một 
người buôn bán từ Đông Quan đi ngựa đưa đến. Bình Định Vương mở thư ra xem, thấy không chữ ký, 
chữ viết nguệch ngoạc ra chìu người viết khẩn trương lắm. Trong thư báo tin cho Vương biết địa điểm 
của cuộc tiến quân của địch, đường bộ như thế nào… đường thủy như thế nào... Vương lấy làm lạ, trao 
thư cho Nguyễn Trãi và các tướng xem. Mọi người xúm nhau bàn bạc, nửa tin nửa ngờ. Nguyễn Trãi 
ngẫm nghĩ một lúc nói: 

-  Nhìn nét chữ người viết thư này chắc chắn là nữ lưu. Có thể là đồng bào ta len lỏi trong hàng nô 
tỳ của quân nhà Minh thu lượm tin tức này chăng? 

Quan Tư Đồ Trần Nguyên Hãn4 đồng tình: 

- Tôi đồng ý với Nguyễn Tham mưu. Người phụ nữ biên thư này chắc là đồng bào ta len lỏi trong 
hàng gia nhân nô tỳ, nên mới nghe ngóng được cuộc bàn bạc của họ mà thông báo cho phe ta. 

Bình Định Vương nhíu mày nghi ngờ: 
- Trẫm chỉ sợ địch giả viết thư này để dẫn dụ quân ta lọt vào ổ phục kích của chúng. 

Tướng Nguyễn Trường Sơn lên tiếng: 
- Hạ thần nghi ngờ bức thư ấy giả mạo! Có thể sau trận Trà Long địch tổn thất nặng nề, nên 

chuyến này bày mưu để dẫn dụ binh ta chăng? 
Nguyễn Trãi nói: 

- Hạ thần không nghi bức thư này giả mạo, vì người viết xúc động nhiều, nét chữ run rẩy nguệch 
ngoạc. Dù sao ta cũng phải đề phòng mưu kế của địch, một mặt cứ cho quân phục kích các địa 
điểm tiến quân của địch như trong thư, một mặt cho quân yểm trợ những nơi nhắm địch có thể 
tấn công. 

Các tướng nghe Nguyễn Trãi nói cùng tán thành. Trận ấy quân ta toàn thắng nhờ bức thư bí mật của ai 
đó… Nên chuyến này nhận được thư Bình Định Vương hối hả trao cho Nguyên Trãi đọc. Bỗng thấy 
Nguyễn Trãi mặt đổi sắc, hai tay cầm thư run rẩy. Ai nấy đều lấy làm lạ! Bình Định Vương ngạc nhiên 
hỏi:  

- Có điều chi khiến khanh kinh tâm? 
Nguyễn Trãi lấp bấp nói: 

- Bức thư này không phải... người bữa... trước... Hạ thần... thần... 
Bình Định Vương nóng lòng, giựt bức thư trên tay Nguyễn Trãi, thấy vỏn vẹn một câu như vầy: 
"Bình Định Vương nhã giám, Kính báo Điện hạ, tướng Minh là Lý An sẽ đưa quân theo đường bể từ 
Đông Quan vào Nghệ An dể tăng cường quân Trần Trí. Kính Khải. " 

- Thư không đề tên, không chữ ký, song phía dưới có vẽ hình con chim Uyên. 
Bình Định Vương cau mày nói: 

- Lạ chưa! Nét chữ này không phải là người bữa trước! Ta có thể tin được không? 
Vương vừa nói vừa trao thư cho các tướng xem. Nguyễn Trãi bấy giờ đã lấy được bình tĩnh, vội vàng 
tâu trình: 

- Khải Chúa công! Bức thư này do chính em gái của hạ thần viết. Nó tên thật là Thúy Uyên, bị 
Trương Phụ bắt đưa về Tàu từ mười năm qua, hạ thần không biết sống chết ra sao? Bỗng dưng 
hôm nay trông thấy bút tích của đứa em, thần quá cảm xúc. Không ngờ em thần còn sống, lại có 
thể len lỏi trong hàng ngũ địch để biết tin tức mà báo cho Ngài. 
 

Tướng Nguyễn Trường Sơn đang đọc thư, nghe Nguyễn Trãi nói mấy lời với Bình Định Vương giật nẩy 
mình, làm rơi bức thư xuống đất, vẻ mặt sững sờ… Ngoại trừ Nguyễn Trãi, ai nấy chưa kịp hiểu nguyên 
do. Bỗng có một bô lão bước vào trướng, quỳ xuống dâng lên Bình Định Vương một hộp sâm trà từ 
nước Cao Ly. Vương sai hầu cận đón nhận. Chợt thấy trên hộp có kẹp bức thư niêm phong cẩn thận, 
Vương lấy làm lạ, lại bảo Nguyễn Trãi mở ra đọc. Nguyễn Trãi mở thư, thấy nét chữ như rồng bay 
phượng múa, văn kỳ trác tuyệt, lời lẽ minh quang. Thư ghi rõ ràng chi tiết cuộc tiến quân của địch, cùng 
báo tin như Thúy Uyên, có điều rành mạch hơn, lại thêm phần dẫn giải binh lược, nên đánh thế nào… 
nhử địch thế nào... Thư cũng không tên, không chữ ký, nhưng Nguyễn Trãi đọc thư như bị mê hoặc thu 
hút, đọc tới đọc lui, thần sắc kinh động, trao thư cho Bình Định Vương, tâu rằng: 

- Khải trình Điện hạ xem bức thư này. Người viết không những là bậc kỳ tài trong thiên hạ về văn 
chương, mà bút tự thế gian chỉ có một! Cứ xem phần dẫn giải binh lược, thần có cảm tưởng như 
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đang đọc binh thơ của Tôn Tử, Nhạc Phi, hoặc sách lược của Khổng Minh! Tài trí người này hạ 
thần còn kém xa, nên không dám phê bình. Kính mừng Điện hạ được bậc anh tài giúp đỡ. 

Bình Định Vương nghe Nguyễn Trãi nói, mừng quýnh lấy thơ xem. Chừng đọc xong mặt rồng hớn hỡ, 
nói: 

- Chẳng biết thư này là giả chân? Nếu thật quân ta có được bậc anh tài ẩn mặt giúp sức thì vận 
nước đã hết suy, quân ăn cướp không thể tồn tại lâu hơn nữa! 

Nói xong Bình Định vương trao thư cho Trần Nguyên Hãn và tướng Nguyễn Trường Sơn. Trường Sơn 
lúc ấy còn đang chấn động tâm thần về tin người yêu còn sống, mà Nguyễn Trãi vừa xác nhận trước mặt 
Bình Định Vương, nên không nghe rõ lời bàn tán của Nguyễn Trãi về bức thư này. Đến khi Trần Nguyên 
Hãn xem xong trao thư cho chàng, chàng chưa kịp đọc, mới thoáng nhìn nét chữ, vụt kêu lên: 

- Trời ơi! 
Rồi té ngồi xuống ghế, gương mặt xúc động tột cùng. Mọi người thấy Trường Sơn hai lần khác lạ, biết 
có điều bí ẩn nên đưa mắt nhìn nhau. Trường Sơn bàng hoàng một lúc đứng lên vòng tay nói với Bình 
Định Vương: 

- Khải Chúa công! Thần có một đứa em song sinh lưu lạc từ mười mấy năm qua, bút tự đúng như 
vầy. Em của hạ thần vốn là một bậc kỳ tài trong ngành hội họa, chữ viết đẹp hiếm có trên thế 
gian. Bấy lâu nay thần không nghe tin tức của đứa em ... Những tưởng đã chết ... 

Chàng nói đến đó cổ họng nghẹn lại, mắt ứa lệ. Bình Định Vương, Nguyễn Trãi, Trần Nguyên Hãn ... ai 
nấy đều mừng rỡ khi nghe Trường Sơn xác nhận người biên thư là em mình. 
Bình Định Vương nói: 

- Nếu người này là gia đệ của khanh, thì chúng ta không còn lo gì nữa. 
Nguyễn Trãi xúc động lắm, nói: 

- Không ngờ hôm nay là ngày đại hỉ! Hạ thần nhận được tin em gái, còn quan Thượng Tướng cũng 
biết tin gia đệ. Hai thân nhân xuất hiện cùng một lúc giúp cho đại cuộc. Thật may mắn vô cùng! 

 
Khi Trường Sơn đưa đồng bào tị nạn ở quốc ngoại về đầu quân Bình Định Vương, lúc ấy Nguyễn Trãi 
đã ra giúp Lê Lợi hai năm rồi. Trường Sơn gặp Nguyễn Trãi thì biết ngay là gia huynh của người yêu 
mình, vì năm xưa Trường Giang đi hứa hôn thay cho anh, về nhà có kể lại Thúy Uyên là con gái của 
Nguyễn Phi Khanh. 
Còn Nguyễn Trãi khi ấy nghe Trường Sơn khai rõ gốc gác với Bình Dinh Vương thì giật nẩy mình. Vì 
mẫu thân chàng có nói vị hôn phu của Thúy Uyên là con trai của tướng Nguyễn Trường Hân. Biết rõ gốc 
gác nhau hai người trở nên thân và coi như thân quyến. Trần Nguyên Hãn lại là ngoại thích của Nguyễn 
Trãi, nên ba người ngoài tình đồng đội, còn có tình tương thân tương ái gia đình. Nguyễn Trãi kể việc 
em gái bị giặc bắt đem về Tàu, thân mẫu đau buồn chết ngay năm sau, còn cha già Nguyễn Phi Khanh 
chết ở xứ người. Trường Sơn nghe tin người yêu bị giặc bắt, khốn khổ lắm. Song chàng không khóc! Vì 
mấy năm bôn ba hải ngoại chàng đinh ninh vị hôn thê đã chết rồi, nên bao năm khóc thầm thương xót 
người yêu và thề trọn đời ở vậy cho vẹn tấm tình chung với người đã chết. Từ lâu nay, chàng phải ăn, 
phải thở, phải sống… là cho Quốc Gia. Cho nên những lúc xông pha ngoài chiến trường chàng đã bỏ cái 
chết ra ngoài, không hề nao núng trước địch. Chính nhờ điểm gan lì đó giúp chàng bách chiến bách 
thắng khi giao chiến. 
 
Từ khi có Trường Sơn dưới trướng thanh thế Bình Định Vương vang dội khắp nơi, quân Minh không còn 
dám xem thường nữa. Chúng nghe đồn vị tướng này từ ngoại quốc về, võ nghệ siêu việt, cung kiếm 
song toàn, nên sợ hãi lắm. Khi ra trận, quân Minh nghe chàng cầm quân chúng bỏ chạy ngay, không 
dám chống trả. Như trận đánh Châu Trà Long, quan Tri Phủ Cẩm Bành nghe tin Bình Định Vương cùng 
với "Người hùng hải ngoại" (biệt danh này quân sĩ tặng cho chàng) vây thành, hắn ta quá kinh sợ mở 
cửa thành ra hàng. Bình Định Vương có được trung thần như Nguyễn Trãi, Trần Nguyên Hãn, Nguyễn 
Trường Sơn, thỏa nguyện lắm! Nghĩ mình đã được hoàng thiên phù trì mới khiến cho các bậc hiền thần 
tài trí gan dạ ủng hộ hết lòng. Bỗng dưng hôm nay lại xuất hiện bậc anh tài ẩn mặt giúp cho đại cuộc, 
Vương có cảm tưởng như chiêm bao, không dám tin là sự thật! 
 
Tối đêm đó mọi người mừng rỡ, không ai ngủ được! Trường Sơn suy tính mãi không biết hiện nay em 
mình làm gì? Ở đâu? Làm sao thấu rõ hành tung của địch? Còn Thúy Uyên của chàng bị giặc bắt sang 
Tàu, làm sao có thể trở về nước? Và làm sao nàng cũng biết những bí mật quân sự của đối phương? 
Nỗi vui mừng và thắc mắc của chàng không khác gì Nguyễn Trãi. Tờ mờ sáng hôm sau, đang lúc mọi 
người nai nịt sữa soạn lên đường, bỗng có tên binh chạy vào dâng lên Bình Định Vương bức thư thứ ba! 
Bình Định Vương tức tốc mở ra đọc, thấy nội dung cũng giống như hai thư hôm qua và nét chữ chính là 
người đã viết hồi mấy tháng trước. Bình Định Vương mừng rỡ trao thư cho các cận thần xem và nói: 

- Một sự việc xảy ra có ba người báo trước thì chắc chắn nguồn tin phải đúng! 
Chúa, tôi… đều lấy làm hoan hỉ. 



   

 
Từ ngày đó, mọi kế hoạch, mọi cử động của quân Minh, Bình Định Vương đều nhận được ba báo cáo. 
Hai thư thông báo tin tức quân sự của địch. Còn một thư luôn luôn kèm theo chiến lược. Có lần dặn 
quân Bình Định Vương: "Kỳ này giả vờ thua để nhử địch". Có lần dặn: "Chuyến này phải đánh úp lúc 
địch không đề phòng" v…v... và v…v... 
 
Trường Sơn càng nhìn nét chữ càng quyết chắc là em mình. Vả chăng với tài trí đó, chàng không lạ gì 
mà không nghĩ chính là Trường Giang, đứa em tài trí mưu lược của chàng! Vì vậy chàng tâu với Bình 
Định Vương nên theo chiến lược của em mình mà hành quân. Một năm sau Bình Định Vương đánh 
chiếm rất nhiều nơi, lúc vây Tây Đô, lúc chiếm Tân Bình, lúc lấy Thuận Hóa... Thanh thế Vương bấy giờ 
mạnh lắm. Các tướng tôn Ngài là "Đại thiên hành hóa" (có nghĩa là thay Trời làm mọi việc). 
 
Trong khi đó trong nội thành Đông Quan, Trần Hiệp cùng với Khâm sai Đoàn Hoài Nam và các tướng 
lãnh Minh lúc nào cùng trong tình trạng khẩn trương. Có một điều họ không hay biết là trong lúc họ bàn 
bạc quân sự, bao nhiêu bí mật đều lọt vào tai hai vị phu nhân Huỳnh Như và Thúy Uyên. Hai nàng vì 
muốn giữ bí mật tuyệt đối, nên không ai tỏ với ai. Thành ra cả hai cùng làm một sự việc mà không ngờ! 
Thúy Uyên nhờ vô ra tự do, và "Đoàn lang" quá dễ dãi với nàng, nên trong lúc họp bàn có khi nàng ngồi 
sờ sờ đó mà chẳng ai dám nghi kỵ. Một phần vì nàng là vị phu nhân nhất phẩm triều đình, một phần ai 
cũng đinh ninh nàng là ái nữ của Dương Sĩ Kỳ đứng đầu triều đình Trung Quốc, nên không ai dám đụng 
chạm tới. Một điều cả Thúy Uyên và Huỳnh Như phải lưu ý là: Kế hoạch nào do Đoàn Hoài Nam đưa ra 
thì quân Minh toàn thắng. Còn kế hoạch nào do Trần Hiệp hay các tướng lãnh đưa ra, Bình Định Vương 
thắng! Khiến cho hai nàng vô cùng kinh hãi, không hiểu vì sao Đoàn Hoài Nam đưa ra kế hoạch họ cũng 
thông báo cho Bình Định Vương, mà vẫn thua? Phải chăng vì tên ấy mưu trí quá lợi hại, Bình Định 
Vương dù biết trước kế hoạch cũng không chống nổi? Hay vì bí ẩn nào khác? 
 
Còn Trần Hiệp và các tướng Minh thi ngán sợ quan Khâm sai Đoàn Hoài Nam vô cùng. Nhưng con 
người này lúc nào cùng khiêm nhường và tế nhị, ít chịu đưa ra kế hoạch và luôn luôn nói: 

- Quí vị là võ tướng kinh nghiệm nhiều năm trên xứ này, xin cứ đưa ra chiến lược diệt địch, tôi chỉ 
xin góp thêm ý kiến mà thôi. 

Khi nào quân Minh bái xái vài trận, Đoàn Hoài Nam mới "tức giận" đưa ra một kế. Lần ấy quân Minh 
thắng trận dễ dàng, có khi không cần đánh địch cũng bỏ chạy trước. Thúy Uyên và Huỳnh Như điên đảo 
không ít vì tên họ Đoàn! Bây giờ họ mới thấy rõ kẻ thù số một của họ là tên Đoàn Hoài Nam và phải nói 
kẻ đau khổ hơn hết là Thúy Uyên. Từ khi về nước tình yêu của nàng đối với "Đoàn lang" càng sâu đậm 
hơn thêm, nhưng mối cựu thù giữa hai dân tộc giờ đây lại dâng cao. Mỗi lần nghe tin quân Minh thắng 
và chính kế hoạch "Đoàn lang" đưa ra, Thúy Uyên ôm đầu khổ sở và cũng biết rằng giữa nàng với "hắn" 
không thể có tình yêu. Nghĩa ân của mười năm làm chồng vợ không ân ái, cũng phải quên đi! 
 
Hôm ấy Thúy Uyên quyết định hạ thủ hắn, nên chạy ra vườn hái vài nấm độc, xào nấu thơm phức giao 
cho nô tỳ đưa lên bàn ăn. Từ khi về xứ, nàng với "hắn" ăn chung. Nàng đã quyết định rồi! Nàng quyết 
giết hắn để trừ mối hại cho cuộc phục quốc của Bình Định Vương. Nhưng hắn đối với nàng ân sâu nghĩa 
rộng, hắn chết đi nàng cũng không thể sống được, nên định cả hai cùng chết! 

- Mâm cơm mang lên có canh chua, có cá hấp, có tôm nướng, có nấm xào... 
Buổi cơm này là buổi cơm cuối cùng trong đời nàng và đời hắn. Nàng ngồi chờ đợi... 
Trường Giang bước vào phòng ăn thấy chị dâu chờ mình bằng đôi mắt ửng đỏ thì lấy làm lạ, hỏi: 

- Tiểu thư có điều gì phiền muộn chăng? 
Từ khi về xứ, chàng dọ dẫm tình hình biết được Nguyễn Trãi gia huynh nàng hiện dưới trướng Bình Định 
Vương, nên mừng lắm. Bao phen chàng muốn tỏ cho nàng biết điều đó. Nhưng đã lỡ đóng vai tên quan 
Tàu, phải đóng cho trót, nên đành ngậm câm. Tuy nhiên chàng nghĩ, Thúy Uyên chắc cũng biết được 
điều này. Vì thỉnh thoảng chàng vẫn theo dõi chị dâu đi đâu làm gì, để bảo vệ an ninh. Nên chàng biết rõ 
Thúy Uyên ra ngoài là để dò dẫm tin tức gia huynh nàng. Lâu nay chàng nghe biết dưới trướng Bình 
Định Vương có vị tướng võ nghệ tuyệt luân, từ ngoại quốc trở về, biệt danh là "người hùng hải ngoại". 
Chàng không rõ họ tên người ấy, nhưng có cảm tưởng như người ấy là anh ruột của mình. Nên mỗi khi 
thấy mặt Thúy Uyên, lòng chàng dâng lên tình thân thiết gia đình, bao nhiêu phiền toái mệt nhọc bởi 
những đòn cân não với địch như quên được vài giây. 
 
Bên cạnh chị dâu chàng tìm lại được giây phút êm đềm thuở nào cùng thân quyến ở Mường Lai. 
Chàng thầm nghĩ, chắc Thúy Uyên vui mừng lắm vì được sống trên quê hương. Bữa nay thấy nàng 
khóc, chàng lấy làm lạ, gạn hỏi hai ba lần, Thúy Uyên vẫn không đáp, mà nước mắt cứ tuôn như suối. 
Trường Giang lo lắng nói: 



   

- Nếu có gì không giải quyết được tiểu thư cứ thật tình cho tôi rõ, tôi sẽ cố gắng giúp tiểu thư toại 
lòng. 

Thúy Uyên thét trong cổ họng: «Thiếp chỉ muốn giết chàng và chết theo chàng mà thôi! » 
Nàng ngồi trước mặt chàng sụt sùi khóc. Trường Giang không biết dỗ dành ra sao, đành lặng yên ngồi 
ăn. Chàng thấy mâm cơm có canh chua, tôm nướng, cá hấp… thì thích lắm. 
Thúy Uyên thấy chàng không ăn nấm nên nhắc nhở, mà nước mắt đổ dài: 

- Chàng hãy ăn nấm xào ấy, ngon lắm! 
Trường Giang từ nhỏ tới lớn chưa hề ăn nấm. Nghe chị dâu mời mọc ăn nấm, nghĩ rằng chắc nàng ưa 
thích nấm nên chàng càng không muốn ăn. Thúy Uyên thấy chàng không ăn, mời mọc hai ba lần bảo 
chàng ăn thử. Trường Giang muốn chị dâu ăn tự nhiên, không phải nhường nhịn cho mình, nên nói: 

- Chỉ tại tiểu thư không rõ, từ nhỏ tới lớn tôi không hề ăn nấm. Cũng chẵng hiểu tại sao? Có lẽ do 
mẫu thân tôi không cho ăn, nên không quen ăn. 

Rồi chàng muốn nàng vui, nên kể tiếp: 
- Tiểu thư biết tại sao mẫu thân tôi không cho cả nhà tôi ăn nấm không? Nguyên hồi xưa, bên cạnh 

nhà song thân tôi có người láng giềng rất thích ăn nấm. Ngày nọ người vợ vào rừng hái phải nấm 
độc đem về nấu ăn. Báo hại cả nhà vợ chồng con cái chết hết! Mẫu thân tôi từ đó ghê sợ, không 
cho gia đình tôi ăn món nguy hiểm đó. Tuy nhiên những năm nghiên cứu về y dược, tôi có tìm 
được thứ thuốc trị chứng ngộ độc này. Tôi làm món ăn bằng nấm độc cho con mèo ăn thử. Một 
lúc sau nó ngất ngư. Tôi liền lấy một loại bông cỏ cực độc đâm bỏ vào miệng nó. Phút chốc nó đi 
đứng như thường, thoát chết ngay! 

Chàng mỉm cười, nói tiếp: 
- Trên nguyên tắc, lấy thứ độc này trị thứ độc kia. Loại bông cỏ độc này tìm rất dễ, ở đâu cũng có. 

 
Thúy Uyên nghe chàng nói, sợ điếng hồn! Ngỡ "hắn" biết nàng dùng nấm độc thuốc hắn, nên nói xa nói 
gần… Nàng hoảng kinh nín khóc, hết dám mời chàng ăn, mà cũng không ăn, vì sợ nàng ăn xong ngã 
chết trước mặt "hắn" thì lộ tẩy. Trường Giang thấy mình kể chuyện xưa tích cũ, chị dâu nín khóc, tưởng 
nàng đã hết buồn nên thỏa thích lắm. Chàng tìm vài ba câu chuyện dí dỏm khác kể cho nàng nghe cho 
vui. Giọng chàng đầm ấm êm êm… Nàng nghe mà không nhớ đã nghe gì? Lòng rối bời giữa cảm xúc 
với hận thù. «Chuyến này không giết được chàng bằng nấm độc, thì chỉ còn nước liều mạng đâm chàng 
một nhát, rồi ta sẽ tự tử chết theo.» Nàng ngồi âm thầm suy tính cách "hạ thủ" chàng, sắc mặt bơ phờ 
nhợt nhạt ... Trường Giang dù là kẻ thông minh tuyệt đỉnh, vẫn không tưởng tượng nổi "Thúy Uyên dịu 
hiền" trước mắt đang tính cách giết mình! 
 
Sau buổi cơm, Thúy Uyên chạy vô nhà bếp lén đổ đĩa nấm xào, vì sợ bọn tôi tớ ăn vào toi mạng. Mấy 
ngày sau đó nàng tìm mua được một thanh đao nhỏ, thật nhọn, thật bén, lúc nào cũng thủ sẵn trong 
mình chờ dịp thuân tiện ra tay ... Tối hôm ấy Trường Giang không đi đâu, ở nhà ngủ sớm. Thúy Uyên hồi 
họp nằm trong phòng nàng chờ đợi chàng ngủ… Đến nửa đêm nàng rón rén nhẹ bước ra ngoài. Hành 
lang bây giờ thật im vắng. Bọn tôi tớ gia nhân giờ này đã ngủ hết, không còn ai lai vãng. Nàng mò mẫm 
đi đến cửa phòng chàng, mặc dù hai phòng sát vách nhau. Nhầm vào đêm 30 trời tối đen, mấy ngọn đèn 
lồng ngoài lan can thật mờ ảo. 
 
Cửa phòng không khóa, Thúy Uyên lách nhẹ vào trong, bỗng giật nẩy mình, vì ngọn đèn bên trong thật 
tỏ. Cũng may chàng đã ngủ say, không hay biết gì! Qua lớp màn (mùng) the mỏng, nàng trông rõ gương 
mặt chàng thật tuấn nhã và thuần lương. Gương mặt này đã làm cho người con gái của quan Hàn Lâm 
họ Nguyễn tương tư hồi 18 năm về trước. Cũng gương mặt này đã in sâu vào tim vào óc nàng mười 
năm chồng vợ, tuy không ái ân, nhưng biết bao nhiêu tình! Có tiếng nói từ đáy lòng nàng vang lên: 
«Ai đã chăm sóc cho ta những khi đau ốm? Ai đã vỗ về an ủi ta những lúc buồn khổ? Ai đã lo lắng che 
chở cho ta nơi xứ lạ quê người? Trời ơi, tình nghĩa này sâu rộng tợ núi cao sông dài, mà biết thù bao 
nhiêu, hận bao nhiêu, cho đủ sức cầm đao giết chết người yêu?” Toàn thân nàng run rẩy… Nàng bước 
tới bên giường chàng, tay cầm đao đưa ra… nhưng cánh tay không hạ xuống được và cuối cùng nàng 
sụm xuống! Thanh đao rơi trên nền nhà vang một tiếng "keng". 
 
Trường Giang nghe tiếng động giật mình tỉnh giấc, thấy chị dâu quỳ sụm bên giường mình lấy làm kinh 
hãi, ngồi bật dậy. Thúy Uyên hốt hoảng đứng lên, đôi mắt đầy lệ, toàn thân run run. Trường Giang vốn là 
con người thông minh. Từ lâu nay chàng đoán biết tâm trạng Thúy Uyên ray rứt giữa tình yêu và hận 
thù. Chàng biết Thúy Uyên yêu mình, mà cũng oán thù mình vì ngỡ chàng là một tên quan Tàu. Nhưng 
chàng vẫn không tưởng tượng nổi Thúy Uyên đã hai lần toan giết chàng, nên không thắc mắc nửa đêm 
nàng lò dò sang phòng chàng làm gì và cũng không lưu ý thanh đao rơi dưới nền nhà. Chàng giả vờ nói 
để khỏa lấp sự yên lặng ngượng ngùng của cả hai: 



   

- Tôi ngủ quên tắt đèn, khiến tiểu thư phải nhọc lòng qua tắt dùm chăng? Xin tiểu thư yên tâm về 
ngủ. Tôi hứa từ đây không để tiểu thư nhọc lòng nữa đâu. 

Thúy Uyên không biết nói sao, đành lủi thủi bước đi, mà cũng không dám cúi xuống nhặt thanh đao. 
Trường Giang chờ nàng ra khỏi phòng, mới nhảy xuống giường tắt đèn cài cửa với một thoáng bâng 
khuâng… Mười năm qua sống vai trò chồng vợ, biết Thúy Uyên yêu mình mà chàng vẫn giữ được lòng 
thanh khiết, vì nghĩ đến gia huynh. Chàng mong chờ ngày gặp lại gia huynh để trao trả một chị dâu trọn 
vẹn. 
 
Từ khi về đến quê nhà, một mặt chàng lo móc nối với Bình Định Vương mưu đồ việc cứu quốc, một mặt 
tìm tung tích thân nhân. Chàng trở về trang trại Mường Lai cạnh giòng Lỗi Giang xưa kia thăm dò. Nào 
dè đến nơi thấy tường xiêu, mái đổ, khung cảnh tiêu điều. Dân chúng quanh vùng không còn ai nữa! Kẻ 
đào nạn Chiêm Thành, kẻ di tản sang Lão Qua, kẻ bôn ba ở Chân Lạp... Quê hương không còn gì nữa, 
ngoài dấu vết điêu tàn gây bởi bọn xâm lăng! Trở về Tràng An thăm dò làng cũ… Nơi đây nhờ gặp một 
gia đình nhà nông quen biết lúc trước, chàng biết tin cha ra giúp nhà Hậu Trần và bị tử nạn trong trận Bô 
Cô hồi năm Mậu Tý, tính đến nay đã 17 năm. Hỏi thăm tin tức tổ mẫu, thân mẫu và gia huynh, nhưng 
chẳng một ai hay biết ra sao? Hỏi thăm nghĩa phụ Trần Quốc Anh, thì nghe nói người cùng gia quyến 
người cháu di tản xứ ngoài, mà cũng không ai rõ ở xứ nào? 
 
Ngày nào chàng cũng rời nội thành nghe ngóng tin tức của gia huynh. Vì chàng nghĩ, anh chàng nếu còn 
sống chắc chắn đã hồi hương giúp Lê Lợi chống xâm lăng. Nhưng cho đến nay chàng vẫn chưa biết 
đích xác. Vì tên các cận tướng của Bình Định Vương đều được giữ kín, hoặc giả họ có bí danh. "Người 
hùng hải ngoại" chàng được nghe nói nhiều nhất và cũng không hiểu tại sao chàng có linh tính như 
người ấy có liên quan với mình. Mỗi lần nghĩ tới người ấy, chàng nghe tâm tư xao động, y như có một 
sợi dây thiêng liêng ràng buộc giữa chàng với người ấy. Chàng nuôi hy vọng ngày gần đây anh em gặp 
nhau để chàng trao trả người tình cho anh. Chàng biết nỗi khổ của Thúy Uyên, yêu mà không dám yêu, 
hận thù không thể hận thù, làm vợ mà bị chồng đối xử lạnh nhạt chắc nàng tủi thân lắm! Thương cho 
cảnh ngộ chị dâu, mà cũng xót xa cho cảnh ngộ mình. Bất thần chàng bỗng nhớ đến Huỳnh Như giờ này 
trong vòng tay giặc… Nỗi ghen hờn làm luồng máu trong người chàng như ứ đọng lại, con tim như 
ngưng đập. Chàng thét lên một tiếng thật to... Một búng máu từ trong cổ họng chàng văng ra tung toé 
trên gối... 
 
Chàng nằm vật xuống giường nấc lên một tiếng, kêu gào: 

- Huỳnh Như em ơi! Anh thề với đất trời rửa mối nhục này cho em. 
 

  ** 
 
Lần đầu tiên kể từ nửa năm, Thúy Uyên tìm gặp Huỳnh Như. Cả hai ôm nhau khóc một lúc, bỗng trố mắt 
nhìn nhau. Bởi người nọ nhận thấy người kia đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. 
Thúy Uyên lên tiếng trước:  

- Chị có tâm sự gì không? 
Huỳnh Như thở dài, nói giọng xa xôi: 

- Tâm sự của một con người vong quốc. 
Từ khi Thúy Uyên về nước, Huỳnh Như đâm nghi ngờ bạn nên hay nói bóng nói gió, chớ không muốn 
bày tỏ nỗi lòng. Thúy Uyên không hiểu lý do bạn lạnh nhạt với mình, nên không dám tới lui thường 
xuyên. Bữa nay nàng khốn khổ quá mới tìm bạn vấn kế, song thấy bạn vẫn còn thái độ lạnh nhạt thờ ơ, 
nên tủi thân ôm mặt khóc vùi. Huỳnh Như thấy Thúy Uyên khóc, cảm thấy hối hận, nhỏ nhẹ hỏi: 

- Chị có điều buồn khổ lắm sao? 
Thúy Uyên nói giọng tức tửi: 

- Chị có còn là bạn thiết của em nữa không? Từ khi em về đây tuy là quê cha đất tổ, nhưng em vẫn 
là kẻ lạc loài khốn khổ. Phụ thân nghe đâu đã chết ở xứ người trong lúc bị giam cầm. Mẫu thân 
em chết một năm sau ngày em ra đi. Thân huynh em thì vẫn chưa rõ đích xác còn sống hay đã 
chết! Trước sau gì em cũng một thân bơ vơ! 

Huỳnh Như nghe bạn nói cảm động lắm và thấy mình có lỗi với bạn, nên nói giọng ân hận: 
- Xin chị tha lỗi cho em. Từ lâu rồi em vì nghi ngờ chị... nên không dám tỏ thật nỗi lòng ... 

Thúy Uyên ngước mắt đỏ hoe, hỏi: 
- Chị nghi ngờ em không hết dạ vì nước chăng? Chắc chị không bao giờ nghĩ rằng mọi cuộc họp 

bàn của bọn quan nhà Minh em đều rình nghe và thông báo cho Bình Định Vương? 
Huỳnh Như giật mình đánh thót, vì không tưởng Thúy Uyên cùng làm một việc như mình! Té ra bấy lâu 
nay nàng nghi ngờ bạn không nghĩ đến việc cứu quốc là không phải. Nàng xấu hổ cúi mặt đáp nhỏ: 

- Em thật có lòng dạ tiểu nhân, xin chị tha … 



   

 
Thúy Uyên ngắt lời bạn trong nước mắt chan hòa: 

- Chị nghi ngờ em cũng phải! Em quả thật không xứng đáng làm người đối với quốc gia dân tộc. 
Lòng dạ em yếu hèn quá, đứng trước kẻ thù cứ mãi vương vấn tình yêu! Bao phen em muốn giết 
"hắn", vẫn không thành công! Em ... không biết tính sao? Xin chị hãy giúp em diệt trừ tên Đoàn 
Hoài Nam ... Để hắn sống ngày nào bất lợi cho công cuộc phục quốc của Bình Định Vương ngày 
ấy! ... Phải giết hắn! 

Nàng nói câu sau cùng bật khóc to lên, con tim đau nhói! 
Huỳnh Như cũng khóc, nói: 

- Bấy lâu nay em thấy hắn quá lợi hại, mỗi lần đưa ra chiến lược đều đem thắng lợi cho quân Minh, 
nên trong lòng rầu rỉ, ăn ngủ không yên. Nghĩ mãi không biết cách nào để diệt trừ hắn, mà không 
cho chị biết, vì em nghĩ chị ... yêu hắn. Té ra chị cũng một lòng như em là muốn trừ khử hắn ... 

Thúy Uyên cười nhẹ, mà nước mắt rơi rơi: 
- Em vẫn yêu hắn đó chứ? Ở hắn em yêu hai người. Yêu người tình thuở xưa đã cùng em thề 

nguyền ước hẹn, yêu người chồng tốt mười năm ân tình... Nhưng dù yêu hắn bao nhiêu em cũng 
quyết "hạ thủ" hắn. Rồi em sẽ chết theo cho trọn với tình. Xin chị hãy giúp em giết hắn. 

Bấy giờ Huỳnh Như mới cảm phục bạn và thấy mình còn kém bạn xa! Nàng không yêu Trần Hiệp, lúc 
nào cũng nhìn lão cũng bằng đôi mắt thù hận. Lòng nàng lúc nào cũng sôi sục câm hờn trước lão, nên 
nàng muốn "hạ thũ" lão không cần phải có can đảm. Chứ như cảnh ngộ của Thúy Uyên thật đáng 
thương. Cầm đao giết người yêu khó trăm vạn lần hơn cầm đao giết mình. Ai ở trong hoàn cảnh ấy mới 
thấu được nỗi khổ của nàng. Bây giờ Huỳnh Như mới cảm phục và thương bạn. Nàng cầm tay bạn vừa 
khóc vừa nói: 

- Em có mua một gói độc dược để dành cho Trần Hiệp và cho em. Đó là thứ cực độc, uống vào 
chết tức khắc không phương gì cứu. Nghe nói như râu cọp thui tán nhuyển, không mùi vị. Chị cứ 
bỏ vào rượu cho hắn uống. 

Thúy Uyên lắc đầu: 
- Em làm không được! Em biết em làm không được! Em yếu hèn lắm! Em không thể "hạ thủ" hắn. 

Xin chị giúp em cho hắn uống ... 
Huỳnh Như làm thinh. Thúy Uyên ôm bạn nài nỉ:  

- Nếu chị yêu nước, hãy thay em giết hắn. 
Huỳnh Như bỗng gật đầu nói: 

- Thôi được! Mai này em làm bình rượu độc cho hai tên 
ấy chết một lượt cho yên. 

Thúy Uyên trố mắt ngạc nhiên: 
- Ủa, chị cũng muốn "hạ thủ" lão Trần Hiệp ngay bây giờ sao? 

Huỳnh Như thở ra: 
- Em đâu có muốn để lão sống thêm ngày nào? Ngặt hễ lão với tên họ Đoàn cùng chết thì hai ta 

cũng phải chết. Bởi bọn quan nhà Minh đâu để cho hai chị em mình yên, vì đã đầu độc hai đại 
quan của chúng? Chúng ta chết không nói làm gì! Chỉ lo từ đây việc thông báo tin tức cho Bình 
Định Vương dở dang giữa chừng. 

Thúy Uyên nói: 
- Chị hãy khoan "hạ" tên Trần Hiệp để nơi đây còn cuộc họp bàn, mình mới thu lượm tin tức được. 

Vả lại Trần Hiệp không là tay mưu trí. Lão có sống thêm một thời gian, nhắm cũng chẳng hại gì. 
Chỉ có "hắn" quá nguy hiểm, cần phải trừ 
khử trước. Chị giúp dùm em nhé? 

 Huỳnh Như lại lặng thinh. Thúy Uyên ôm bạn vừa khóc vừa nói: 
- Giúp em nghe chị! Em hèn yếu quá. Em biết chị có nhiều can đảm hơn em. 

Huỳnh Như thở dài: 
- Được rồi! Em sẽ cố gắng giúp chị ... Chờ vài ngày nữa Trần Hiệp đi vắng, em giả vờ đau, sai nô 

tỳ qua nhờ hắn chẩn bệnh dùm. Sau đó em sẽ tạ ơn hắn ly rượu độc ... 
Thúy Uyên chợt nói: 

- Xin chị dành sẳn cho em một ly. Em vì đại cuộc mà hạ thủ hắn, nhưng đối với hắn em mang nặng 
ân tình, nên cũng phải chết để tạ lỗi với hắn. 

Huỳnh Như cau mày nín thinh, không trả lời. Thúy Uyên lại rơi nước mắt: 
- Chị giúp em hãy giúp cho trót! Đời em không còn mục đích để sống nữa. Em ... 

Huỳnh Như chận lời: 
- Việc cứu quốc chưa xong, sao chị vội vàng trốn trách nhiệm? 

Thúy Uyên khóc sướt mướt: 
- Em yếu đuối quá! Em biết khi hắn chết rồi, em sẽ ân hận khốn khổ mà chết dần mòn. Đó là chưa 

kể bọn nhà Minh sẽ nghĩ sao khi thấy hắn chết bất tử? Cho nên sau khi hắn chết rồi, em sẽ thừa 



   

nhận trước mặt mọi người em vì giận chồng bạc tình nên giết chồng. Sau đó em chết theo là yên! 
Như vậy bọn ở đây không nghi ngờ gì cả, vì chúng vẫn đinh ninh em là con Dương Sĩ Kỳ. 

 
Huỳnh Như biết không thể cản được ý chết của bạn. Vả chăng, ngay chính nàng, sau khi Trần Hiệp chết 
thì nàng không sống nữa làm gì. Nàng không như Thúy Uyên vì Trần Hiệp mà chết theo. Nhưng khoảng 
đời nhục nhã này nàng không muốn kéo dài thêm nữa. Nàng nhìn bạn, u ám nói: 

- Vâng, sau khi cho hắn uống chén rượu độc, em sẽ giao cho chị bình rượu thừa. 
 
Nàng nói xong bật khóc! Không hiểu khóc vì thương bạn, hay vì sắp sữa phải giết tên họ Đoàn? 
 
 * *  
 
Hôm ấy Trường Giang vừa ăn cơm xong chưa kịp đứng lên, chợt con hầu của Huỳnh Như gõ cửa đi vào 
thưa: 

- Bẩm Đại quan! Phu nhân con bỗng dưng đau bệnh bất thình lình. Chủ nhân con lại vắng nhà, nên 
con không biết cầu cứu ai... Xin đại quan nể tình... 

Thúy Uyên còn đang ăn. Thấy con hầu của Huỳnh Như đi vào, mặt nàng tái mét tay bủn rủn làm rơi chén 
đũa xuống nền nhà, bể văng tung toé. Vì nàng đã biết trước Huỳnh Như sẽ sai con hầu sang mời "Đoàn 
lang", nên không còn bình tĩnh khi trông thấy nó. 
 
Khoảng cách chỗ họ ở chỉ là một khoảng hành lang phân chia bên tả, bên hữu. Một khoảng đường ngắn 
ngủi… Nhưng Thúy Uyên biết chàng đang đi đến cõi mịt mờ xa xăm, cách ngăn với dương thế! Chốc 
nữa đây chàng sẽ chết. Giờ phút cuối cùng này nàng chưa nói được một lời thương yêu! Tình không 
biên giới. Nhưng chính loài người đã tạo ra thành trì biên giới, để chàng và nàng cách nhau bởi một vĩ 
tuyến "cừu thù"!  
 
Trường Giang thấy Thúy Uyên thất sắc kinh hoàng, thì nghĩ nàng quá lo lắng cho bệnh trạng của Huỳnh 
Như, nên chàng không chờ con hầu nói dứt câu, tất tả chạy đi… 
 
  * *  
Huỳnh Như ngồi chờ chàng nơi phòng khách, tựa lưng nơi thành ghế trường kỷ, hai chân duỗi dài trên 
ghế, nét mặt âu sầu mệt mỏi. Nhiều đêm rồi nàng thao thức không ngủ, mong cho đại cuộc chóng thành 
để giải thoát đời mình. Buổi nay thay bạn trừ kẻ thù, lòng nàng vừa xốn xang vừa hồi hộp. Khi Trường 
Giang bước vào, nàng không dám ngẩng mặt nhìn lên. 
 
Trường Giang thấy người yêu trong sắc thái ủ ê, lòng bồi hồi thương xót, muốn bước tới ghì nàng vào 
lòng, nói muôn vạn lời tha thiết yêu đương, nhưng cổ họng như nghẹn lại, toàn thân tê dại không nhúc 
nhích được. Người yêu trước mắt đó… chỉ cách nhau một với tay, mà tưởng chừng như xa xôi vạn dậm. 
Mặt chạm mặt bao lần, vẫn chẳng dám nhìn nhau! Nếu không có tai biến của quốc gia, nàng nay đã là 
hiền thê của chàng. Nếu không bị quân thù gây họa, giây phút đối diện này hạnh phúc biết bao nhiêu! 
Chàng đứng bất động nhìn nàng với nỗi thương đau sầu hận ... 
 
Huỳnh Như vô tình ngẩng mặt lên… bắt gặp đôi mắt "hắn" chứa chất một thiên tình sầu. Nàng bàng 
hoàng cúi mặt xuống. Trời ơi, con người đó... Con người nàng sắp sữa trừ khử, sao lại mang hình hài 
của người nàng yêu? Ánh mắt ấy như nói với nàng muôn lời thân ái, chớ nào phải ánh mắt của phường 
vô loại cướp nước? Rõ ràng người đứng trước mặt nàng là người nàng yêu, chớ nào phải quân thù 
nghịch mà nàng ra tay hạ thủ? Giữa lúc thần trí mê loạn, không xét đoán được kẻ đứng đó là giặc hay 
người tình, Huỳnh Như chợt nhớ đến lời đã hứa với Thúy Uyên… Nàng vụt nhớ tới trận chiến vừa qua, 
do kế hoạch của người này đưa ra, quân của Bình Định Vương thua chạy, thì cơn tức giận sôi lên. Song 
nàng cố dằn lòng, nhỏ nhẹ nói: 

- Trong người thiếp mệt mỏi khó chịu lắm! Xin Đoàn Đại Học Sĩ biên dùm toa thuốc. Thiếp xin hết 
lòng cảm tạ. 

Trong lúc bấn loạn, nàng quên nhè nói một câu bằng tiếng An Nam. Trường Giang vẫn còn trong trạng 
thái ngẩn ngơ bất động, nên cũng chẳng nghe nàng nói gì? Huỳnh Như thấy "hắn" có vẻ không hiểu lời 
mình nói, mới chợt nhớ "hắn" là tên quan Tàu, làm gì hiểu được tiếng An Nam? Nàng giết hắn không 
việc gì ân hận nữa! Lòng đã an định, nàng bình tĩnh lập lại câu nói khi nãy bằng tiếng Trung Hoa. 
Bấy giờ Trường Giang mới nghe nàng nói gì. 
 
Chàng chưa kịp đi đến bàn viết biên toa thuốc, Huỳnh Như đã bảo con hầu: 



   

- Ngươi mang bình rượu tới đây, để ta rót mời quan Khâm sai một chén tỏ lòng kính trọng một 
lương y. 

Bình rượu độc nàng pha để sẵn trên chiếc bàn con… Chén rượu ngọc nàng cũng đã soạn sẵn để tiễn 
đưa "kẻ thù" qua bên kia thế giới… Con hầu trao rượu và chén cho chủ. Huỳnh Như đứng dậy rót rượu 
dâng lên... Trường Giang cảm động nhận chén rượu trên tay nàng đưa lên môi… bất giác ứa lệ xót xa 
cho cuộc tình duyên lỡ dở. Nước mắt của chàng rơi vào chén, hòa với rượu… làm thành thứ rượu "oan 
tình"! Mà có lẽ trước phút lìa đời chàng cũng không hiểu vì sao người yêu giết mình? Chỉ còn một cái 
nhấc tay, rượu sẽ tuôn vào môi miệng chàng, đưa chàng ra đi vĩnh viễn... Huỳnh Như bỗng ngã chúi vào 
người chàng, bất tỉnh! Chén rượu chưa kịp uống bị hất văng ra đổ ướt xiêm y nàng. 
 
Trường Giang hốt hoảng bồng nàng qua tư phòng nàng, đặt lên giường. Con hầu cũng quýnh quáng 
chạy theo phía sau. Trường Giang bảo nó: 

- Một chốc phu nhân ngươi tỉnh, cho nàng uống một chén sâm trà. Ta trở về bên ấy biên toa và sai 
bọn tôi tớ hốt thuốc. Khoảng một giờ sau ngươi trở qua kiếm ta lấy thuốc cho chủ nhân ngươi 
uống. 

Chàng căn dặn xong thất thểu bước đi. Lúc ngang qua phòng ăn chàng thấy Thúy Uyên còn ngồi gục 
đầu nơi bàn ăn. Nghe tiếng chân người, nàng ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn lên… Bất ngờ trông thấy 
chàng trở lại, nàng vừa mừng rỡ, vừa kinh hãi. Trường Giang không lưu ý thái độ kỳ quái của Thúy 
Uyên, lảo đảo đi thẳng về thư phòng. Bên ngoài trời có nắng không gay gắt lắm, song Thúy Uyên có cảm 
tưởng như nghẹt thở đứt hơi, vì có tiếng nói từ tâm linh nàng vang lên: “Hắn chưa chết! Ngươi chưa làm 
tròn bổn phận đối với quốc gia!” 
 
 * *  
 
Hôm ấy là buổi chiều, nhầm ngày rầm tháng hai năm Bính Ngọ (1426), Bình Định Vương nhận được lá 
thư phía dưới có vẽ hình con chim Uyên như vầy: 
Bình Định Vươmg nhã giám, 
Khải xin Diện hạ cho người lẻn vào nội thành Đông Quan trừ tên Khâm sai Đoàn Hoài Nam, là tên mưu 
trí lợi hại của Minh triều, thì việc phục quốc mới không bị trở ngại. Đêm 20 này, nơi cửa sổ bên tả tầng 
lầu trên của Tòa Chính điện sẽ có buộc một chiếc khăn trắng để làm hiệu gian phòng ngủ của họ Đoàn. 
Kính Khải. 
 
Bình Dịnh Vương đọc xong lá thư liền trao cho Trần Nguyên Hãn và Nguyễn Trường Sơn xem, rồi nói: 

- Chữ viết này và dấu hiệu này… nếu Trẫm không lầm thì chính là em gái của quan Tham mưu 
Nguyễn Trãi. Vậy ý các khanh thế nào? 

Hôm ấy Nguyễn Trãi đi công cán nơi khác, vắng mặt. Trường Sơn mỗi lần nhận được thư của người 
yêu, xúc động lắm, nên chưa có ý kiến gì. Trần Nguyên Hãn nói: 

- Theo ý của hạ thần việc đột nhập vào nội thành Đông Quan không phải là dễ. Huống chi nơi tòa 
chính điện là chỗ ở của Đại quan nhà Minh, sự canh phòng cẩn mật lắm. 

Trường Sơn nhớ khi xưa mình với Trường Giang đột nhập vào hoàng cung Thanh Hóa không mấy gì 
khó, nên trịnh trọng tâu: 

- Khải điện hạ! Việc này tuy khó, song hạ thần cũng muốn đánh liều đột nhập vào chỗ ấy để trừ bớt 
một tên lợi hại của Minh triều, cũng nhân thể tìm kiếm em trai của hạ thần và vị hôn thê ẩn núp 
trong đó. Nếu gặp được họ thì sau này việc thông tin hai bên cũng dễ dàng, càng tiện lợi cho ta. 

Binh Định Vương e ngại: 
- Khanh là cánh tay mặt của Trẫm, nhỡ có mệnh hệ nào Trẫm mất đi một kiện tướng, thiệt thòi cho 

đất nước. Để Trẫm sai Lý Triệu hay Đinh Lễ len vào chỗ ấy, nhắm diệt trừ được tên Khâm sai 
nhà Minh thì trừ, bằng không cũng thăm dò tình hình để sau này ta tấn công thành Đông Quan, 
hoặc giả khanh muốn đột nhập cũng dễ. 

Trường Sơn cương quyết tâu: 
- Khải xin Điện hạ cho thần đích thân ra đi. Vì hiện nay địch không ngờ mình dám vào tận ổ, nên 

sự canh phòng không đến đổi gắt gao, sẽ dễ dàng cho thần hành động. Chứ một khi đã vào trong 
rồi mà không làm được việc, đểđổ bể sau này quân Minh canh gác cẩn mật hơn, lúc ấy thần khó 
thể đột nhập vào trong, mà cũng không còn dịp nào tìm gặp đứa em và vị hôn thê. 

Trần Nguyên Hãn biết Trường Sơn nóng lòng tìm gặp gia đệ và người yêu, nên khuyên can rằng: 
- Theo thiển ý của tôi, quan Thượng Tướng len vào nội thành Đông Quan chỉ nên hạ thủ tên Khâm 

Sai nhà Minh mà thôi. Chớ nên tìm thân nhân! Nhỡ có bề nào liên lụy đến họ, mà mình cũng thiệt 
hại vì không còn người làm nội tuyến. 

Bình Định Vương nghe Trần Nguyên Hãn nói phải, liền nói với Trường Sơn: 



   

- Quan Tư Đồ nói đúng ý Trẫm. Vậy nếu Khanh đột nhập vào đó phải thật cẩn thận và chớ nên tìm 
người nhà. 

- Hạ thần xin tuân lệnh. 
- Khanh nên liệu đi ngay Đông đô sớm để dò tình hình sự canh phòng của quân Minh trong và 

ngoài thành. Tốt hơn ăn mặc giả dạng thường dân. 
- Vâng! Hạ thần sẽ giả làm một nông dân gánh gạo đem bán.  

Bình Định Vương và Trần Nguyên Hãn nghe nói cùng bật cười lớn. Bình Định Vương vừa cười vừa bảo: 
- Không được đâu! Bộ mặt của Khanh giả làm nhà nông càng làm cho người ta chú ý. Khanh giả 

làm nho sĩ đúng hơn. 
Trường Sơn tâu: 

- Hạ thần chỉ sợ cử chỉ mình ngốc nghêch quá, làm nho sĩ sẽ bị bại lộ … 
Bình Định Vương cười ha hả, ngắt lời: 

- Tuy Khanh là võ tướng, mà lại có hình hài thanh tú của văn nhân. Đừng ngại chi! Cứ nghe theo 
lời Trẫm, giả làm nho sĩ tiện hơn. 

- Hạ thần xin tuân theo chỉ thị của Ngài. 
 
 
  *** 



 

   

 
 
Chương Mười Chín 
 
 

CỐT NHỤC TƯƠNG PHÙNG 
 

 
Y lời Bình Định Vuơng, Trường Sơn đến Thăng Long sẵn trước một ngày Thúy Uyên hò hẹn trong thư. 
Chiều đó chàng mặc chiếc áo nhiễu đen, đầu chít khăn đen như nhà nho, thả bộ vòng vòng ngoài thành 
nội để quan sát lực lượng phòng thủ của địch. Nơi đây không như hoàng cung ở Thanh Hóa, bốn bề 
tường cao ngất. Quân Minh đặt nơi đây làm Toà Bố Chính, Án Sát, Chưởng Đô để cai trị đất Giao Chỉ 
(An Nam), nên thành trì sữa sang kiến cố, chớ không như thời vua Lý vua Trần dùng làm hoàng cung. 
Thêm nữa lực lượng quân sự nhà Minh ở mặt Bắc đóng tại thành Đông Quan, nên sự canh phòng vô 
cùng nghiêm mật. Khoảng nửa dậm có một chòi canh, (một dậm thời ấy vào khoảng 576 m) bệ tường 
cao và dầy, làm cả lối đi. Thỉnh thoảng có vài tên binh mang gươm giáo sáng quắc, tay dắt đàn chó to 
lớn, loại chó săn miền Bắc Trung Hoa cao lớn lông dài và hung tợn, đi thám thính chung quanh nội thành 
từ trên cao… 
 
Nhìn lối phòng vệ gắt gao của địch, Trường Sơn đâm lo. Dù rằng với võ công tuyệt đỉnh chàng có thể 
phóng qua tường, song bầy chó săn mới đáng sợ. Phải biết lúc nào không có bầy chó đi tuần hành, họa 
may mai có thể an thân vào bên trong. Chàng vừa đi vừa suy tính… một lúc đến cửa thành hồi nào 
không hay! Khi xưa nơi đây là cửa ngọ môn, là vùng cấm địa. Từ khi nhà Hồ dời đô về Thanh Hóa, rồi 
quân nhà Minh chiếm đóng, vùng này tuy không là vùng cấm địa, nhưng dân chúng chẳng ai dám léo 
hánh tới gần. Nhìn xa xa thấy bọn lính đứng lố nhố, Trường Sơn nhủ thầm: “Ban phòng vệ trấn giữ nơi 
cửa chắc phải đông lắm!” Chàng đánh bạo đi lò dò tới gần xem lực lượng vệ binh cở nào? Để che mắt 
địch, chàng giả vờ vừa đi vừa ngâm nga đọc sách như kiểu nho sĩ gàn không sợ trời đất là gì, để tiện bề 
tới gần cửa thành xem cho rõ bên trong. Bất ngờ lúc chàng vừa tới cỗng, bọn lính Minh đang cười nói 
đùa giỡn, bỗng hoảng hốt làm hàng ngũ dàn chào vô cùng long trọng. Hai tên vội vàng chạy tới mở banh 
hai cánh cửa rào, y như để chàng đi vô. 
 
Trường Sơn lấy làm ngạc nhiên không hiểu vì sao bọn này mời chàng vô? Lòng kinh động chân chàng 
hơi khựng lại, song vốn là con nhà võ gan lì, chàng cố giữ tự nhiên tiếp tục bước tới, mà trong bụng hết 
sức hoang mang. Chốc chốc chàng gặp từng toán quân đi qua, thấy chàng chúng đều chào một cách 
trịnh trọng. Trường Sơn vừa đi vừa nghĩ… vẫn không hiểu nổi thái độ quái lạ của bọn lính Minh? Trước 
mắt chàng bây giờ là cung vàng điện ngọc, dãy dọc dãy ngang... Trời đã chạng vạng tối. Nhân khoảng 
đường vắng không thấy người, chàng liền phi thân tới núp phía sau một tòa lầu các, bụng nghĩ thầm: 
«Ta bỗng dưng lọt được vào trong này thật là may mắn bất ngờ. Chứ như phóng qua tường như khi xưa 
đột nhập hoàng cung Thanh Hóa chắc dễ bị bại lộ vì bầy chó săn.» 
 
Đêm nay chưa đúng ngày hẹn của Thúy Uyên, chàng không biết nơi đâu chỗ ngủ của tên Khâm sai họ 
Đoàn. Thừa dịp tối nay rỗi rảnh, chàng cũng nên lẻn vào các tòa nhà này xem cho rõ tình hình địch, 
nhân thể tìm người yêu ẩn nấp nơi đâu? Chàng nghĩ Thúy Uyên lẫn lộn trong đám nô tỳ, nên cố ý tìm 
chỗ nhà bếp. Chàng tìm quanh quất một lúc mới lọt vào chỗ nấu ăn, liền đứng ẩn mình phía sau một cái 
tủ, một chỗ có thể quan sát rõ nhà bếp và lối đi từ nhà trên. Chàng thấy một tên Tàu bụng phệ, ở trần 
trùng trục, đứng trước hỏa lò nấu nướng. Chung quanh hắn ta có 4, 5 tên binh phụ làm việc lặt vặt, cười 
nói xí xô xí xào. Chốc chốc có vài ba tên binh từ nhà trên chạy xuống mang thức ăn. Giờ này là giờ cơm, 
nên bọn chúng lăng xăng lo cơm nước.  
 
Trường Sơn đứng một lúc đoán chừng tòa nhà này chỉ là chỗ đóng binh, chắc không có tỳ nữ, nên rời 
chỗ núp chạy ra ngoài, lẻn đến tòa nhà bên cạnh. Chàng lục lạo một lúc các tòa lầu các, thấy toàn chỗ ở 
của binh sĩ, trong lòng hết sức kinh động. Có lọt vào đây mới rõ lực lượng hùng hậu của địch. Xem thế 
muốn tấn công thành này cần phải chia lực lượng của chúng đi nơi khác, may ra mới chiếm được. 
Chàng vừa nghĩ vừa phi thân từ chỗ nọ đến chỗ kia. Một lúc sau trước mắt chàng hiện ra một cung điện 
nguy nga tráng lệ, đèn đuốc sáng rực như ban ngày. Có 3, 4 tên binh đứng gác trên mấy bậc thềm rồng. 
Trường Sơn chắt lưỡi nghĩ thầm: «Nơi đây là tòa chính điện, chỗ này là chỗ khi xưa vua lâm trào, chắc 
chắn ngày nay do các Đại quan nhà Minh chiếm ở nên mới có lính gác cẩn thận.» 



 

   

 
 
Tim chàng vụt đập rộn ràng khi nghĩ chỗ này chàng có thể tìm gặp Thúy Uyên trong đám nô tỳ. Chàng 
rón rén đi vòng phía sau vì đoán là nhà bếp. Chàng đứng núp bên cửa sổ nhìn vào… thấy vô số đàn bà 
con gái đang lau rửa dọn dẹp. Giờ này cơm nước đã xong, các nàng vừa làm vừa ngáp vắn ngáp dài. 
Chàng nhìn từng mặt các cô… không thấy nàng nào giống nàng tiên của mình, trong lòng có hơi thất 
vọng. Bỗng lúc ấy có một toán 3, 4 cô đi vào, ăn mặc đẹp đẽ, đều màu hồng, mặt mũi xinh tươi. Các cô 
cười nói tíu tít bằng tiếng An Nam. Chàng nghĩ bọn này là tỳ nữ hầu cận của đám phu nhân Tàu, nên mở 
mắt lau láu nhìn, song chẳng thấy cô nào là Thúy Uyên, nên chán nản toàn bỏ đi. Chợt có một toán khác 
4, 5 cô, dung nhan cũng xinh lịch, mặc đồng phục màu xanh bước vào… Trường Sơn lại một phen hồi 
hộp nhìn đám con gái... Đang lúc chàng nhướng mắt nhìn mặt họ, bỗng nghe tiếng một cô trong bọn áo 
hồng vang lên: 

- Từ nửa tháng nay bà chủ tôi mắc chứng bệnh vô cùng kỳ quái, cả ngày đóng cửa nằm trong 
phòng, không chịu cho ai tới gần, mà cũng không chịu uống thuốc. Trần đại quan vô cùng rầu rĩ. 

Một cô trong bọn thanh y nói: 
- Còn bà chủ tụi này mấy tháng nay hay khóc. Tội nghiệp Đoàn đại quan ... Tôi thấy nét mặt người 

lúc nào cũng âu sầu lo nghĩ ... 
Một cô hồng y bỗng hỏi: 

- In hình như Đoàn đại quan và Đoàn phu nhân ở riêng? 
Cô thanh y chợt nhỏ giọng đáp: 

- Đúng vậy! Tôi có cảm tưởng như Đoàn đại quan và Đoàn phu nhân không phải là vợ chồng. Họ 
không bao giờ ngủ chung, mà ổng lại cứ gọi vợ là tiểu thư mới là kỳ! 

Một cô thanh y lên tiếng trách bạn: 
- Chị Oanh Oanh chớ bàn chuyện riêng tư của chủ, nhỡ thấu đến tai hai người họ thì chị không 

toàn mạng đó nhé? 
Cô thanh y có tên Oanh Oanh chống chế: 

- Tụi này nói tiếng An Nam họ làm sao hiểu được?  
Một cô hồng y vụt nói: 

-  Chị Oanh Oanh lầm rồi nhé? Bà chủ của tôi nói tiếng An Nam y như người mình vậy! 
Cô thanh y Oanh Oanh cười hì hì: 
- Trần phu nhân là người An Nam, bà nói tiếng An Nam không rành sao được? 
Cô hồng y nghe nói, mở đôi mắt tròn xoe: 
- Ủa, ai nói cho chị biết bà chủ của tụi này là người An Nam? 
Cô thanh y Oanh Oanh ấp úng đáp: 

- Tại vì ...lúc mới tới Trần phu nhân hay xuống bếp nói chuyện với người nọ người kia bằng tiếng 
An Nam, nên ... em chắc là người An Nam. Vả lại em thấy Trần phu nhân đẹp quá! Trông bà 
giống như người An Nam vậy. 

Một cô thanh y khác nghe Oanh Oanh nói, liền chu miệng xen vào: 
- Bộ hễ đẹp là người An Nam? Vậy Đoàn phu nhân cũng đẹp vậy, mà có phải là người An Nam 

đâu? 
Cô Oanh Oanh bướng bỉnh: 

- Sao chị quyết chắc Đoàn Phu nhân không là gái An Nam? 
- Vậy chị có bao giờ nghe người nói tiếng An Nam chưa? 
- Em chưa nghe, nhưng ... em có cảm tưởng như bà là người An Nam. 

Các cô hồng y và thanh y bỗng bụm miệng cười hắc hắc. Một cô vừa cười vừa nói: 
- Chị Oanh Oanh có nhiều tưởng tượng quá! Có khi chị cho rằng hai vị Đại quan cũng là người An 

Nam. Như vậy nước mình cai trị bởi người An Nam, có phước quá! 
Bị nói móc, cô Oanh Oanh xụ mặt, nhưng cô ta vẫn không chịu nhịn, nói: 

- Ông chủ của chị bụng phệ râu rìa, chắc là người Tàu thật. Chớ còn ông chủ của tụi này ... em 
không thấy giống người Tàu tí nào! Nhất là khi ổng giả làm người An Nam đi ra ngoài, ổng đẹp .. 
như... như… 

Cả bọn nghe Oanh Oanh nói đều cười ồ. Một cô thanh y nãy giờ im lìm, vụt nghiêm giọng giải thích: 
- Trần đại quan và Đoàn đại quan đều là người Trung Hoa sang đây cai trị nước mình. Các chị 

không cần phải bàn bạc nữa. Người Trung hoa với người mình không khác bao nhiêu, nên chị 
Oanh Oanh mới lầm tưởng như vậy! 

Cô thanh y Oanh Oanh chợt nói: 
- Em bị bắt vào đây từ đời Thượng Thư Hoàng Phúc.Tên ấy và phu nhân hắn từ hình hài đến cử 

chỉ quả thật người Tàu! Nhất là thái độ hống hách hung hăng của họ đối với bọn tôi tớ An Nam.  



 

   

 
Còn Đoàn đại quan nghe nói chức vụ lớn nhất ở triều đình Trung quốc, như Thừa Tướng vậy, mà 
tánh tình hoà nhã dễ chịu, vị phu nhân cũng dịu hiền. Cả hai đối xử rất tốt với mọi người, không 
giống người Tàu, nên em mới nghĩ thế. 

Các cô thanh y đồng nói: 
- Em đồng ý với chị Oanh Oanh điểm này. Đoàn Khâm sai và Đoàn phu nhân thật là người tốt. 

Cô hồng y vụt xía vô: 
- Tuy em không phục thị cho Đoàn đại quan của các chị, nhưng em thấy ông ta đẹp dễ mê quá. 

Đàn ông con trai An Nam mình chưa thấy ai đẹp như vậy! 
Hai đám con gái nghe nàng này nói đều khúch khích cười, rồi chia nhau đi ngủ. 
 
Trường Sơn nãy giờ lắng nghe câu chuyện của họ, chàng biết ngay đám áo hồng phục thị cho tên quan 
Tàu họ Trần, mà chàng đoán là tên Binh Bộ Thượng Thư Trần Hiệp sang cai trị An Nam từ hai năm nay 
thay cho Hoàng Phúc. Còn đám thanh y thì phục thị cho tên Khâm sai họ Đoàn. Chắc chắn hắn là tên 
Đoàn Hoài Nam mà Thúy Uyên đã nói trong thư. Theo lời bọn này thì tên Khâm sai họ Đoàn hay giả làm 
người An Nam đi ra ngoài dọ dẫm tình hình dân sự nước mình. Chàng nhủ thầm:  «Hắn quả thật là con 
người nguy hiểm! Hèn chi Thúy Uyên muốn thanh toán hắn là phải!» Có điều chàng lấy làm lạ, không 
hiểu tại sao bọn con gái An Nam lại ca tụng hắn? Chẳng lẽ vì hắn quá đẹp trai, bọn này si mê nên ca 
tụng hắn? Chắc không phải! Vì theo lời bọn họ nói, hình như hắn là người ôn hòa dễ chịu, không hống 
hách với kẻ dưới, nên mới được lòng đám nô tỳ. 
 
Một cô áo xanh còn đứng đó đun nước nấu trà. Cô ta bảo đồng bạn: 

- Các chị đi ngủ trước đi, em còn phải mang trà cho Đoàn đại quan mới xong phận sự. 
Bấy giờ bọn con gái áo hồng, áo xanh, đều kéo nhau đi hết. Bọn trong nhà bếp dường như cũng không 
còn ai. Trường Sơn tính thầm: 

- Ta đi theo nàng này đến chỗ tên họ Đoàn hạ sát hắn ngay đêm nay. Ta cần gì phải chờ đến tối 
mai? Nhỡ ngày mai ta bị bại lộ, có thể bị bắt, có thể bị giết, thì không thể thanh toán hắn ta theo 
sự yêu cầu của Thúy Uyên.  

Chàng tự hỏi: «Vì sao Thúy Uyên không có trong đám áo xanh, áo hồng? Phải chăng nhà trên còn có 
một số tỳ nữ khác? Hay là... nàng là vợ của Trần Hiệp, mà bọn áo hồng khi nãy nói bà chủ chúng là 
người An Nam, lại đẹp nữa?”  Nghĩ đến đó tim chàng đau nhói lên. Bây giờ cô thanh y đã châm xong 
bình trà, cô đặt lên cái khay bạc sáng ngời khệ nệ bưng đi. 
 
Trường Sơn không chần chờ, phóng qua cửa sổ, nương mình theo cô gái… Nhờ chàng có võ nên bước 
chân thật nhẹ nhàng, đi sát một bên mà cô gái không hay biết gì! Đi một lúc qua dãy hành lang thì tới 
bậc thang leo lên lầu, rồi quẹo về phía tả. Trường Sơn nhớ trong thư Thúy Uyên cũng dặn đúng như 
vậy. Khi cô gái bước tới cửa phòng gỏ cửa. Bên trong có tiếng nói đầm ấm vang lên. Trường Sơn không 
hiểu hắn ta nói gì, vì hắn nói tiếng Trung Hoa. Có điều giọng nói này làm cho chàng bâng khuâng mà 
không hiểu vì sao? 
 
Cô gái mở hé cửa lách mình đi vào. Bên ngoài đèn mờ ảo, nhưng đèn bên trong sáng rực hắt ra. Trường 
Sơn thấy rõ đây là phòng làm việc. Chàng nghĩ: « Giờ này đã khuya rồi mà hắn còn làm việc, thì quả là 
một tên quan cần mẫn và lợi hại. Cũng có thể hắn có võ nghệ tuyệt luân, nên mới dám xông xáo ra ngoài 
thành trà trộn với dân An Nam để dọ dẫm. Tốt hơn chàng nên cẩn thận, chờ hắn ngủ say mới ra tay. » 
Vì nghĩ thế nên chàng tìm chỗ ẩn núp. 
 
Trước dãy hành lang có đặt rải rác mấy chậu kiểng to lớn, lá cành sum sê. Chàng ẩn mình một chỗ, vừa 
đúng lúc cô gái bước ra khép cửa, rồi đi thẳng không nghi ngờ gì cả. Sự thật khắp tòa nhà đèn lồng treo 
rải rác, nếu cô gái lưu ý chắc chắn trông thấy chàng ngồi lù lù đó. Trường Sơn ngồi một lúc bực bội 
đứng lên quan sát đó đây... Từ chỗ chàng đứng nhìn thấy toàn diện khu hoa viên phía dưới. Đêm nay 
trăng lưỡi liềm ánh sáng thật mờ ảo. Từ lầu cao chàng không trông rõ cỏ cây hoa lá của vườn Ngự 
Uyển, nhưng hương hoa ngào ngạt bay theo gió phảng phất đó đây, khiến chàng ngất ngây tưởng nhớ 
hồi 18 năm về trước ở hoàng cung Thanh Hóa…  
 
Vườn Thượng Uyển ngày xưa có lẽ không rộng lớn và xinh đẹp như nơi đây, nhưng cũng một mùi 
hương quí, khiến chàng có cảm tưởng như đang sống trong thời dĩ vãng cùng em len lỏi vào cung Hồ… 
Thuở ấy anh em chàng vừa đúng 21 tuổi, tuổi hoa niên chưa nếm mùi cay đắng, mà nay đã hơn nửa đời 
người, phong trần dày dạn, khổ đau đã nhiều. Chẳng biết ngày gặp nhau có còn nhận ra không? 



 

   

 
Chàng đứng ngẩn ngơ nhìn cảnh vật dưới trời đêm, sương sa lớp lớp ướt cả khăn áo... Lúc ấy có một 
người từ trong phòng mở cửa đi ra nhìn trời… Bất thần người ấy đứng khựng lại, khi trông thấy một 
người đứng như pho tượng trước hành lang phòng mình. Trường Sơn nghe tiếng động kinh hãi quay 
mặt lại… Người kia cũng vừa trông thấy mặt chàng, cả hai trố mắt nhìn nhau, ngây người chết sững! 
Thời gian trôi qua không biết bao lâu, hai pho tượng như cùng đúc một khuôn mới nhúc nhích được. Cả 
hai nhào tới ôm chầm lấy nhau, đồng lúc với câu nói nghẹn ngào phát ra cùng một âm thanh: 

- Có lẽ nào? Tôi có nằm mơ không?  
- Anh đây! Hiền đệ ơi, anh đây! 

Vòng tay huynh đệ xiết chặt nhau, nỗi xúc động của cuộc hội ngộ bất ngờ khiến họ nghẹn lời không nói 
được, bốn mắt cùng rơi lệ! 
 
Một lúc sau Trường Giang kéo anh vào phòng, khép cửa lại. Cả hai ngồi chung trên chiếc ghế trường kỷ, 
Trường Giang cười nói qua màn lệ:  

- Ngọn gió nào đưa anh tới đây? Mười mấy năm nay lúc nào em cũng tin tưởng anh còn sống và 
có ngày chúng mình gặp nhau. Nhưng quả thật em không ngờ đêm nay! 

Trường Sơn vỗ vai em, nghẹn ngào nói: 
- Trời ơi, tài trí phi thường của hiền đệ anh khâm phục từ lâu. Nhưng nói thật, anh không tưởng 

tượng nổi em lại là một đại quan Tàu, đứng đầu hàng ngũ địch! Hiền đệ ơi, cha mẹ ta dù đã chết, 
nhưng anh chắc chắn dưới suối vàng cũng ngậm cười hãnh diện vì em. 

Trường Giang nghe anh nói, thất sắc kêu lên: 
- Mẫu thân đã chết! Vì sao? 

Trường Sơn nghẹn một lúc mới đáp: 
- Mẫu thân và tổ mẫu chết ngay đêm rời bãi Sầm Sơn cùng với đoàn người di tản. Anh là kẻ duy 

nhất sống sót trong thảm cảnh hồi 18 năm về trước. 
Chàng không nói thêm nữa, hai tay ôm mặt. Trường Giang gục đầu nơi thành ghế thổn thức từng cơn… 
Một lúc chàng ngẩng mặt lên nhìn anh, xót xa hỏi:  

- Cuộc đời mười mấy năm nay ra sao? Anh hãy kể cho em rõ. 
Trường Sơn lau nuớc mắt, gượng cười: 

- Nỗi đoạn trường kể sao cho xiết? Bao phen anh muốn liều mình tự tử để không phải sống bơ vơ 
khốn khổ nơi xứ người. Nhưng vì lời dặn dò của cha, vì cái nhục vong quốc mà anh phải gắng 
sống… 

Chàng tóm tắt nỗi gian truân sau khi mẹ và bà nội chết. Nửa năm làm thợ rèn ở huyện Bình Khê Chiêm 
Thành. Rồi kết nghĩa với thái tử Chiêm trường hợp nào… Cuộc đời sau đó ra sao…Chàng nhất nhất kể 
lại cho em nghe. Chàng nói: 

- Mỗi khi anh gặp khó khăn trong việc giao thiệp với người nước ngoài, anh nhớ hiền đệ vô cùng 
và thầm khấn nguyện trời đất cho anh em ta còn gặp nhau. 

 
Trường Giang cũng nghẹn ngào kể lại khoảng đời mình, đem tài trí vẫy vùng trên đất địch, danh vọng lẫy 
lừng, quyền thế tột bực. Đồng thời với đòn cân nảo mượn tay người (hai dân tộc Mãn Mông) gây rối loạn 
trên mãnh đất Trung Nguyên ra sao… Đến lượt chàng kể:  

- Vì tức giận Trương Phụ bắt đàn bà con gái An Nam về Tàu, nên mới trả thù bằng cách thu nhận 
đám con quan Tàu cho làm gia nhân nô tỳ. Cưới con gái Dương sĩ Kỳ để rửa nhục cho đàn bà 
Nam quốc, dè đâu lúc chạm mặt mới nhận ra là chị dâu. Dở khóc dở cười trước hoàn cảnh, 
chàng quyết giấu nhẹm nguồn gốc với Thúy Uyên và tiếp tục đóng vai trò tên quan Tàu với nàng, 
mà một lòng kính trọng chăm sóc nàng như gia tẩu. 

Chàng nhìn thẳng vào mắt anh, nói một lời tâm huyết: 
- Em chỉ mong ngày gặp lại gia huynh để trao trả một chị dâu trọn vẹn. 
 
Trường Sơn nghe em nói nước mắt lã chã tuôn rơi. Chàng đã có nghe bọn gia nhân nô tỳ khi nãy bàn 
tán về tình trạng chồng vợ của Đoàn đại quan với Đoàn phu nhân, nên những lời Trường Giang vừa mới 
nói ra chàng đã rõ biết hết! Chàng nói trong cảm xúc nghẹn ngào: 

- Hiền đệ hy sinh cho anh quá nhiều! Duyên tình của anh từ đầu đến cuối đều do hiền đệ tạo cho. 
Anh thật không xứng đáng nhận lãnh sự hy sinh cao cả của em. 

Trường Giang nắm tay anh nói giọng thương yêu: 
- Hiền huynh xứng đáng trên muôn một! Đôi tay dũng tướng của anh đã lèo lái con thuyền cứu 

quốc, đưa Bình ĐịnhVương về bến vinh quang. Tổ quốc sẽ ghi công ơn anh, dân tộc sẽ nhớ ơn 
anh và em mãi mãi thương yêu kính phục anh, người hùng của thế hệ. 



 

   

Trường Sơn vẫn giọng bi thương: 
- Tài sức anh sá gì với cái trí siêu việt của hiền đệ mà hiền đệ nhọc lòng khâm phục? 

Trường Giang nghiêm giọng: 
- Văn chỉ để trị thiên hạ, chớ không thể bình thiên hạ. Tài trí em có thế nào cũng cần đôi tay dũng 

tướng. Sự hy sinh xương máu của nhà võ là sự hy sinh to lớn nhất mà không ai có thể phủ nhận 
được. 

 
Dưới ánh đèn sáng rực, chàng nhìn gương mặt anh rắn rỏi phong trần, làn da đậm màu nắng cháy… 
Lòng chàng bồi hồi xúc động, xiết chặt bàn tay chai cứng của anh nghẹn ngào nói: 

- Thương cho đời anh giãi nắng dầm sương. 
Trường Sơn bấy giờ mới ngước mắt quan sát em ... Mười tám năm qua gương mặt phong lưu tuấn nhã 
của Trường Giang không có nhiều thay đổi, vì chàng sống trong lầu son gác tía, ăn sung, mặc sướng, kẻ 
hầu người hạ ... Có điều đầu óc lúc nào cũng căng thẳng bởi những trận giặc trí não với địch, lại thêm 
tâm tư dằn vật bởi nỗi hận tình, đã làm cho mái tóc chàng điểm hoa râm. Bây giờ giữa hai anh em đã có 
sự khác biệt! Một Trường Sơn với dáng phong trần lãng tử. Một Trường Giang biểu hiện nét một học giả 
uyên thâm tột bực. Trường Sơn buột miệng nói:  

- Nhìn mái tóc hoa râm của hiền đệ anh cũng rõ được nỗi khổ lòng của em đã nặn óc mài tâm, để 
rửa cái hận vong quốc cho dân cho nước. 

Trường Giang chợt thở dài: 
- Gia huynh ơi, tâm trí em đã mệt mỏi lắm rồi! Mong cho đại sự chóng thành, quân thù sớm ra khỏi 

biên cương, để em rút lui về miền hoang dã xa lánh những phiền toái của đời. 
Chàng bỗng chợt nhớ ra, không hiểu vì sao gia huynh biết chàng nơi đây mà đến tìm, nên hỏi: 

- Do đâu hiền huynh biết em hiện ở đây? 
Trường Sơn móc trong túi áo lấy ra bức thư của Thúy Uyên gửi Bình Định Vương trao choTrường Giang 
và nói: 

- Cũng vì bức thư này mà anh tới đây. 
Trường Giang thoáng nhìn nét chữ của Thúy Uyên, lòng đã kinh động. Chừng đọc xong bức thư, chàng 
không khỏi kinh hãi! Bây giờ chàng mới nghĩ ra hai lần Thúy Uyên muốn giết chàng… Một lần nài ép 
chàng ăn nấm độc, một lần lẻn vào phòng chàng lúc nửa đêm với thanh đao nhọn. Sáng hôm ấy chàng 
nhặt thanh đao bên cạnh giường, trong lòng mãi thắc mắc không hiểu Thúy Uyên đem qua làm gì? 
Giờ đây chàng mới hiểu tâm trạng "yêu thù" của nàng trầm trọng thế đó! Chàng buột miệng kêu lên: 

- Té ra bấy lâu nay nàng ra tay giết em mà không thành, nên nay nàng cầu cứu Bình Định Vương. 
Ôi ghê gớm thay đàn bà Nam quốc! 

Trường Sơn nghe em than mấy lời, vội an ủi: 
- Chẳng qua nàng nghĩ em là tên quan Tàu nên mới hành động như thế. Cũng may người vào đây 

là anh, chứ như là kẻ nào khác thì oan nghiệt biết chừng nào! Em đừng oán giận Thúy Uyên em 
nhé? 

Trường Giang mỉm cười, lắc đầu: 
- Cũng vì hai lần em giả vờ đưa kế hoạch để Bình ĐịnhVương thua, nên gia tẩu mới oán hận em 

thế đó. Chứ nếu biết được Bình Định Vương chỉ giả thua theo kế hoạch của em, chắc nàng ... 
Chàng không nói hết câu, vì chàng biết Thúy Uyên yêu chàng, nên mỗi lần muốn giết chàng, nàng đều 
khóc. Đáng phục cho nàng biết đặt nợ nước trước tình riêng. Mỗi lần muốn thực hiện việc giết chàng, 
chắc nàng phải cố gắng và khổ đau nhiều! Chàng nghe thương hại chị dâu, nên bảo anh nửa đùa nửa 
thật: 

- Đêm mai em giả vờ chết bởi người của Bình ĐịnhVương cho nàng thỏa nguyện. Sau đó hiền 
huynh nên đưa nàng ra đi. Để nàng gần em, nguy hiểm quá! 

Trường Sơn cười, lắc đầu: 
- Bữa nay em cũng nên xuất đầu lộ diện, để nàng biết em là gia đệ của anh, mà không có những 

hiểu lầm đáng tiếc về sau. 
Trường Giang thầm nghĩ: «Mười năm chung sống, tuy không ái ân, nhưng Thúy Uyên đã nặng tình cùng 
chàng, nàng cũng đã thú nhận yêu chàng. Nếu nay biết chàng là gia đệ của vị hôn phu, nàng xấu hổ chết 
được! Chi bằng hãy để cho Đoàn Hoài Nam chết thật trong tâm trí nàng, cho nàng hạnh phúc trọn vẹn 
bên gia huynh ». 
Vì nghĩ thế nên chàng nói tránh rằng: 

- Gia huynh ơi, gia tẩu đã hai ba lần toan giết em, mà nay nếu nàng biết được em là gia đệ của 
anh, nàng xấu hổ ngượng ngùng lắm. Chi bằng anh đừng nói cho nàng biết gì về em, để nàng 
đinh ninh mình đã "hạ thủ" được tên quan Tàu, rửa được quốc thù. Như vậy mới thỏa nguyện cho 
tấm lòng ái quốc của nàng đó anh. 



 

   

Trường Sơn ngẫm nghĩ một lúc nói: 
- Chẳng lẽ từ đây về sau em và nàng không nhìn mặt nhau? Chẳng lẽ anh em ta không gặp nhau 

nữa?  
Trường Giang cương quyết đáp: 

- Có khó gì việc anh em ta hò hẹn tìm gặp nhau? Còn việc anh muốn em nhận là gia đệ của anh 
trước mặt gia tẩu, em khuyên anh nên chờ đợi một thời gian. 

Trường Sơn thở ra: 
- Thôi thì mọi việc tùy em quyết định. 

Trường Giang bỗng chắt lưỡi nói: 
- Em thật không ngờ các cuộc mật bàn quân sự giữa bọn nhà Minh gia tẩu đã rình nghe. 

Trường Sơn nói với ánh mắt ngời hạnh phúc: 
- Ngày Bình Định Vương nhận được thư em cũng là ngày nhận được thư của Thúy Uyên. Nàng bí 

mật đưa tin từ một năm qua. 
Trường Giang gật đầu: 

- Em đưa nàng về nước đúng một năm. Như vậy nàng đã hoạt động từ phút đầu đặt chân trên quê 
hương. Quả là một nữ nhi trung liệt! Nếu em là một tên quan Tàu thật, có vợ như nàng đáng sợ 
biết bao! 

Trầm ngâm một lúc chàng hỏi: 
- Làm sao anh nhận biết là nàng? 
- Chính thân huynh của nàng là Nguyễn Trãi đã nhận ra nét chữ và dấu hiệu con chim Uyên. 

Trường Giang cười nhỏ: 
- A, phải rồi! Suýt chút nữa em quên nàng có gia huynh dưới trướng Bình ĐịnhVương! Theo em dò 

biết, gia huynh của nàng là một người tài trí lắm. 
- Phải! Một người tài trí hơn người. Nhưng người ấy khâm phục em lắm và rất muốn làm quen với 

em đó. Mỗi lần được thư em, người ấy đọc nghiền ngẫm rồi nói: «Trên trời đất này khó tìm được 
một người thứ hai văn tài trác tuyệt và trí tuệ siêu việt như em.» 

Trường Giang cười nhẹ: 
- Người ấy nói quá lời. 

 Bỗng dưng Trường Sơn như nhớ ra điều gì: 
- Anh có một điều thắc mắc là mỗi kỳ Bình Định Vương đều nhận được ba nguồn tin. Vậy ngoài 

Thúy Uyên và em đưa tin, còn người thứ ba là ai? Người này móc nối với Bình Định Vương trước 
em và Thúy Uyên nửa năm. 

Trường Giang nghe anh nói, vẻ mặt vô cùng xúc động, hỏi giọng hơi run: 
- Nét chữ của đàn bà phải không? 
- Chính thế! Mọi người ở Mật khu đều nhận ra là bút tự của phụ nữ. Nguyễn Trãi đoán rằng có lẽ là 

một cô gái An Nam trong đám nô tỳ của quan lại nhà Minh. Hôm nhận được tin Thúy Uyên, anh 
cũng nghĩ nàng trong số nô tỳ. 

Trường Giang nói qua hơi thở: 
- Nàng chính là phu nhân của Trần Hiệp đó. 

Nghe giọng nói khác lạ của em, Trường Sơn kinh ngạc trố mắt nhìn em … Trường Giang cúi mặt nói tiếp 
bằng lời uất nghẹn: 

- Nàng ấy chính là Huỳnh Như! 
 
Sau câu nói mặt chàng trắng phệt, khoé miệng giật giật, mắt đỏ ngầu. Trường Sơn nhìn thần sắc của gia 
đệ cũng đoán được nỗi thống khổ trong lòng em. Thúy Uyên may mắn nhờ Trường Giang che chở đến 
ngày nay để cuộc tình duyên chàng trọn vẹn. Còn Huỳnh Như, người yêu của em, lại rơi vào tay giặc. 
Thảm thiết cho cảnh ngộ của hai người biết bao! Chàng thương em quá, nhưng không biết nói lời gì để 
an ủi, đôi mắt ngấn lệ… Trường Giang ngồi im một lúc vụt đứng lên gượng cười bảo anh: 

- Không ngờ nước ta có hai bậc nữ lưu trung liệt, đáng lưu danh sử sách! Đàn bà như hai nàng 
không hổ là con cháu Trưng Triệu thuở xưa. 

Bất thần chàng có cảm tưởng như có một luồng khí lạnh chạy từ chân lên đỉnh đầu, khi nghĩ rằng: "Thúy 
Uyên đã ba lần tìm cách giết chàng vì kế hoạch chàng đưa ra Bình Định Vương thua trận, thì Huỳnh Như 
có để yên cho chàng không? » 
Chàng bỗng nhớ đến cách đây nửa tháng, đang khi dùng cơm trưa với Thúy Uyên, con hầu Huỳnh Như 
hơ hãi chạy vào nài nỉ chàng qua phòng cứu chủ nó đang đau bệnh trầm trọng. Nào đâu tới nơi chàng 
thấy nàng ngồi bình tĩnh trên ghế trường kỷ, không có vẻ đau bệnh gì nguy kịch cả. Nàng nhờ chàng 
biên toa thuốc, chàng chưa kịp biên, nàng đã vội rót rượu mời chàng uống. Phải chăng chén rượu ấy là 
chén rượu độc, nên phút chót nàng sợ hãi ngất xỉu? Phải chăng Thúy Uyên đã biết trước, nên vừa thấy 



 

   

con hầu của Huỳnh Như, nàng đã thất sắc kinh hoàng? Chắc chắn hai nàng đã mưu tính giết chàng lần 
đó! Bây giờ chàng mới ghê sợ hai cô gái An Nam này! Bây giờ chàng mới biết rằng, dù với trí tuệ phi 
thường lo liệu đủ cả, vẫn có sơ hở! Bởi vì trước mắt chàng, hai nàng là người thân yêu, nên chàng 
không đề phòng. Nhưng lại quên nghĩ rằng: "Chàng là tên quan Tàu, là kẻ thù số một của hai nàng!". 
Cũng may số chàng không chết vì họ, chứ không lúc hồn lìa khỏi xác chắc uất ức lắm! 
 
Trường Sơn thấy em có vẻ mệt mỏi nên bảo: 

- Thôi anh em mình nghỉ ngơi một lúc, mai ngày nói chuyện tiếp. 
Trường Giang cười nhẹ: 

- Mười tám năm xa cách, dù tâm sự một năm cũng chưa hết! Đêm nay em có thức trắng đêm để 
hàn huyên cùng anh cũng không thấy mệt. 

Trường Sơn như nhớ ra chuyện gì vui, bật cười thành tiếng:  
- Anh nghĩ tới chuyện này tức cười quá! Đang khi anh dọ dẫm tình hình ngoài thành nội, thấy 

tường cao, quân lính canh phòng nghiêm ngặt, có hơi lo. Nào dè khi chân vừa bước trờ tới cửa 
ngọ môn, bọn lính Minh vừa trông thấy anh đã vội vàng mở rộng cửa rào mời anh vào. Anh làm 
gan bước vô mà trong bụng hết sức hoang mang, không hiểu nổi vì sao bọn họ làm thế? 

Trường Giang phì cười: 
- Anh biết tại sao không? Cũng vì thường ngày em hay ăn mặc giả làm người An Nam ra ngoài 

thành. Thỉnh thoảng em cũng mặc chiếc áo nhiễu đen, đầu chít khăn đen như anh, nên chúng 
ngỡ là quan Khâm sai họ Đoàn. 

Trường Sơn cười ngất: 
- Hèn chi mỗi lần gặp anh bọn chúng chào thật nghiêm chỉnh. Khiến anh chẳng hiểu chúng dỡ trò 

gì? 
Chàng cười cười, nói pha trò: 

- Bọn ấy vì tưởng là Đại quan của chúng nên hồn vía bay mất không nhìn cho kỹ, chớ không chúng 
đã nhận ra "đại quan này mặt mày đen thui ». 

Trường Giang cười: 
- Cái may là anh chít khăn, chúng không thấy tóc anh đen quá. Còn đại quan của chúng tóc hoa 

râm. 
Sự thật hai anh em hình vóc như in, nếu không đứng gần người lạ khó tìm ra khác biệt. Cái may là bọn 
lính không dám hỏi lôi thôi với đại quan của chúng. Chớ nếu chúng nói chuyện tiếng Trung Hoa với 
Trường Sơn, chàng không hiểu gì có khi đã gây rắc rối. 
 
Đang khi hai anh em cười nói, bỗng có tiếng gõ cửa. Trường Giang ra dấu bảo anh núp sau cánh cửa. 
Chàng hé cửa ló mặt nhìn ra, thấy con hầu mang tới bình trà nóng. Nó nói: 

- Bẩm đại quan, giờ này đã đúng ngọ. Con xin phép mời đại quan ra dùng cơm. Lệnh bà đang chờ 
ngài nơi phòng ăn. 

Trường Giang nghe con hầu nói không khỏi giật mình. Té ra hai anh em chàng nói chuyện suốt đêm và 
nửa ngày hôm sau, mà không hay! Chàng đón lấy cái khay trà, vừa nói: 

- Ta làm việc suốt đêm không ngủ nên quên cả ngày giờ, mà công việc cũng chưa xong. Ngươi 
thưa lại với phu nhân: Nói ta bảo nàng ăn trước, đừng chờ. Lúc nào đói bụng ta sẽ ăn sau. Phần 
ngươi hãy xuống nhà bếp mang lên đây cho ta một mâm cơm đầy đủ thức ăn, phần ăn cũng 
nhiều hơn thường ngày. Nhưng ngươi chớ nói cho phu nhân ta rõ việc này nhé. 

Con hầu vâng dạ bước đi. Trường Giang khép cửa lại, rồi rót trà đưa cho anh một chén, bảo nhỏ:  
- Giờ này đúng ngọ rồi, anh biết không? Anh em mình nói chuyện vang rân trong này, hy vọng 

không ai nghe. 
 
Vì con hầu với Trường Giang nói tiếng Trung Hoa, Trường Sơn không hiểu gì. Chừng nghe em nói đã 
đúng ngọ, chàng nhảy nhỏm, kêu khẽ: 

- Thời gian trôi nhanh quá! Chẳng mấy chốc chúng ta phải chia tay! 
Trường Giang nhỏ giọng: 

- Hiền huynh à, trang trại của cha ở Mường Lai em đã thuê người xây dựng lại từ một năm qua. 
Thỉnh thoảng em trở về đó. Vậy anh có muốn nhắn nhủ em điều gì, có thể để tin lại đó. 

- Hiền đệ giao cho ai trông coi? 
- Giao cho lão Tứ, hiền huynh còn nhớ lão chứ? 
- Nhớ chớ! Hiền đệ gặp lão ở đâu vậy?  
- Ở Tràng An. Gặp lão em mới biết tin cha tử nạn hồi năm Mậu Tý. 

Nét mặt chàng vụt dàu dàu: 



 

   

- Em đi tìm mộ cha để cúng vái, nhưng không thấy nữa. Bọn cướp nước đào mồ cuốc mả phụ 
thân! 

Trường Sơn nghe em nói đôi mắt ửng đỏ, nói giọng oán hờn: 
- Vụ này anh đã khóc bao lần và thề với linh hồn cha tiêu diệt lũ vô thần. Khi xưa anh chôn xác 

mẫu thân ở một làng hẻo lánh ở Chiêm Thành, mỗi lần nghĩ tới đều xót xa thương mẹ vùi thây xứ 
người. Giờ ngẫm nghĩ lại, nếu mẹ chết ở quê nhà mồ mả cũng không yên! Thật chưa có thời đại 
nào bi thảm như vậy. "Người sống phập phòng lo sợ, không biết chết lúc nào? Người chết hồn 
bay vật vờ, không biết thây vùi nơi đâu?" 

 
Đang lúc nhắc nhở chuyện xưa, hai anh em bỗng nghe tiếng bước chân ngoài hành lang, liền nín im. 
Trường Giang đoán chừng con hầu khi nãy trở lại nên hé cửa phòng nhìn ra. Dè đâu Thúy Uyên tới tìm 
chàng với đôi mắt ướt lệ. Có lẽ nàng nghĩ đêm nay là đêm cuối cùng, nên muốn được cùng chàng ăn 
buổi cơm chung. Nàng nói thật nhỏ: 

- Đoàn lang, thiếp ước muốn cùng chàng ăn buổi cơm chung hôm nay. 
Trường Giang muốn thử lòng nàng, nên nói: 

- Tiểu thư với tôi ăn chung trọn đời, sá gì buổi này tôi bận việc vắng mặt một lần, tiểu thư sao lại 
bận tâm như vậy? 

Thúy Uyên đổ nước mắt hàng hàng: 
- Chàng nói đúng lắm! Chúng ta vĩnh viễn không xa nhau. 

Câu nói của nàng khiến Trường Giang kinh tâm không ít. May mà cả hai nói tiếng Trung Hoa, Trường 
Sơn không hiểu. Trường Giang thầm nghĩ: « Đêm nay ta phải tính mưu kế sao cho vẹn. Chớ có khi ta 
chưa kịp giả chết, nàng đã hủy thân trước thì nguy!» Thấy nàng tiều tụy, chàng thương cảm muốn tới 
phòng ăn chung với nàng, cho nàng thoả nguyện, nhưng nhắm không thể bỏ gia huynh trong phòng một 
mình, nên đành nói: 

- Hôm nay tôi bận lắm. Tiểu thư nên ăn trước đừng chờ. Tôi hứa ngày mai sẽ làm vừa ý tiểu thư. 
Câu nói của chàng làm nước mắt nàng tuôn như suối. Nàng cúi mặt lủi thủi bước đi… 
 
Trường Giang khép cửa, quay bước trở vào muốn nói cho anh rõ người ấy là Thúy Uyên, nhưng không 
hiểu sao chàng lặng im? Cũng may Trường Sơn không hỏi, vì chàng nghe hai người nói tiếng Trung 
Hoa, nên không tưởng người ấy là Thúy Uyên. Thúy Uyên vì đóng vai trò con gái của Dương Sĩ Kỳ, nên 
nói chuyện với mọi người đều bằng tiếng Trung Hoa. Huỳnh Như thì trái lại, khi nói chuyện với người An 
Nam, nàng nói tiếng An Nam. Chỉ trừ lúc nói chuyện với Thúy Uyên mà có kẻ thứ ba thì nàng mới nói 
tiếng Trung Hoa. Trường Giang từ khi lưu lạc tới đảo Hải Nam quen nói tiếng Trung Hoa, nên lúc mở 
miệng chàng nói tiếng Trung Hoa một cách tự nhiên, nhờ vậy không bị lộ. Khi Trường Giang vừa về tới 
quê nhà, chàng vội vàng gọi thầy vào nội thành dạy chàng tiếng An Nam để Trần Hiệp và bọn quan nhà 
Minh không có điều nghi kỵ. Trần Hiệp qua tới An Nam cũng học ngay, lão nói được ít ít. Chừng thấy 
chàng mới học sau mà nói rót rót, lão ngán sợ vô cùng, thầm nhủ: 

- Người này có trí óc siêu việt, hèn chi hoàng thượng nể vì thương quí cũng phải! 
Trường Giang giả vờ học tiếng An Nam để qua mặt bọn quan lại nhà Minh, mỗi khi ra thành một mình 
bọn ấy không thắc mắc. Nhưng khi nói chuyện với bọn nô tỳ gia nhân người An Nam, chàng vẫn nói 
tiếng Trung Hoa. Thành ra mọi người đinh ninh chàng là người Tàu chính cống. 
 
Trường Sơn nghe em nói tiếng Trung Hoa quá rành, buột miệng khen: 

- Hiền đệ nói tiếng Tàu giỏi hơn người Tàu nữa là khác! 
Trường Giang cười: 

- Thật ra em chỉ nói được 3 ngôn ngữ thông dụng của họ thôi. Đó là tiếng Quan Thoại, Phúc Kiến 
và tiếng Quảng. Gia huynh biết không? Xứ họ có mấy chục thổ ngữ khác nhau, nên giữa họ với 
nhau cũng không hiểu. Tiếng Quan Thoại là tiếng miền Bắc, giọng nghe êm đẹp hơn tiếng 
Quảng. Tiếng Quảng nghe chướng tai lắm, nên người mình mới nói họ"xí xô xí xào » là vậy! 

 
Một lúc sau con hầu mang đến cho chủ mâm cơm đầy cao lương mỹ vị, nhưng chỉ có một cái chén và 
một đôi đũa. Thành ra hai anh em cùng nhường nhịn, không ai chịu dùng. Rốt cuộc cả hai cùng bốc. 
Trường Sơn vụt nhớ hồi trôi giạt tới bờ biển Chiêm Thành, chàng được cha con người đánh cá cứu về 
nhà. Buổi cơm dọn ra mọi người cho tay vào nồi bốc ăn, nên thuật lại cho em nghe, rồi nói: 

- Đời anh phong trần dày dạn, ăn bốc, uống nước gàu... lúc đói, lúc khát… Chẳng cầu kỳ chi hết! 
Nhất là những lúc hành quân bị địch bao vây có khi uống cả nước bùn, ăn cả cỏ! Nên anh đã 
quen sống thiếu thốn mà không thấy khổ. Có thể nói bữa nay là bữa ăn thịnh soạn và ngon nhất 
trong đời anh từ 18 năm qua. 



 

   

Trường Giang ngùi ngùi: 
- Những thứ này em ngán ngẫm lắm, nhưng hôm nay gặp lại anh nỗi mừng vui làm em ngon 

miệng. Cũng có thể nói là bữa cơm ngon nhất của em từ khi anh em mình chia tay. 
Sau buổi ăn hai anh em bàn chuyện quân sự. Trường Giang trao cho anh một phong thư, bảo rằng: 

- Tất cả những chi tiết về việc tấn công thành Đông Quan này em đều ghi rõ ở trong. Vậy anh cứ 
trình lên Bình Định Vương kế hoạch của em. 

Trường Sơn nói: 
- Hôm qua anh dọ dẫm tình hình trong nội thành, thấy binh lính quá đông, sợ quân mình ít ỏi tấn 

công không nổi. Mà nếu dồn tất cả lực lượng quân ta về đánh Đông quan, e rằng các địa phương 
đã chiếm được bị tấn công. 

- Kế hoạch em đưa ra có tiên liệu điều này. Nghĩa là ta đưa quân đánh Đông Quan, nhưng giả vờ 
đưa binh vây Nghệ An, Thanh Hóa. Bọn Trần Trí, Trần Hiệp tưởng phe ta tấn công hai nơi đó, sẽ 
đưa đám binh tinh nhuệ ở đây vào Thanh Hóa và Nghệ An tăng cường. Lúc ấy Đông Quan bỏ 
ngỏ, ta đánh thốc vào. Đó chính là kế dương đông kích tây đấy mà! 

- Anh hiểu ý hiền đệ rồi! 
- Trong kế hoạch này em cũng có bàn với Bình Định Vương, trong khi đánh Đông Quan quân ta 

phải chia làm nhiều cánh chận các đường cứu viện của họ từ Vân Nam và Lưỡng Quảng (Quảng 
Đông và Quảng Tây). Nói tóm lại, mọi chi tiết em đều ghi rõ trong thư. Từ đây về sau hiền huynh 
muốn liên lạc với em cứ trở về căn nhà của song thân khi xưa ở Mường Lai đưa tin và lấy tin. 

Ngừng một lúc chàng tiếp: 
- Còn kế hoạch tối nay thì như vầy, như vầy ... Xin anh hãy làm theo lời em, đưa gia tẩu rời chốn 

này, để em không phải chướng ngại vì nàng. 
Trường Sơn nghi ngại hỏi: 

- Bọn ở đây sẽ nghĩ thế nào khi thấy Thúy Uyên mất tích? 
- Nàng đi rồi em tuyên bố với mọi người nàng vì giận em lạnh nhạt nên cuốn gói trở về với cha mẹ 

ở Bắc Kinh. Ở đây không ai biết nàng là gái An Nam, ngoại trừ em và Huỳnh Như. 
Chàng bỗng hỏi: 

- Bọn binh sĩ cận vệ của anh có ai biết nói giỏi tiếng Trung Hoa không? 
- Có một người nói y như người Tàu vậy! 
- Hay lắm! Vậy sau khi cỗ xe đưa anh và Thúy Uyên rời nội thành về đến địa điểm, anh tìm cách 

giữ tên đánh xe của em lại mật khu và đổi người tín cẩn của phe mình đánh xe trở về tìm gặp em. 
Em cần người của anh một thời gian. 

- Anh sẽ làm theo lời em dặn. 
- Bây giờ tạm thời anh nên về tư phòng em nằm nghỉ một lúc, chờ đến trời tối thực hiện kế hoạch. 

À, trong phòng em có cánh cửa ăn thông qua phòng nhỏ bên cạnh, là phòng tắm và nhà vệ sinh 
đầy đủ tiện nghi, nếu anh cần tắm hay lau rửa. 

Trường Sơn hỏi: 
-  Em không về tư phòng nghỉ lưng một lúc sao? Trọn đêm qua em cũng không ngủ, chắc phải mệt 

lắm? 
- Anh về tư phòng nghỉ trước. Em chờ anh đi rồi sẽ mở cửa văn phòng này ra, ngồi làm việc một 

lúc cho bọn nô tỳ không nghi kỵ. Rồi em sẽ về tư phòng sau. Hiền huynh cứ tự nhiên ngủ trước. 
Anh nhớ khép cửa lại thì không ai dám đi vào. 

Chàng căn dặn xong liền hé cửa nhìn ra ngoài hành lang, thấy không có bóng người. Chàng gật đầu ra 
dấu với Trường Sơn: 

- Anh nên đi ra một cách tự nhiên. Cánh cửa thứ hai là phòng ngủ của em, tức cách phòng này 
một phòng. 

 
Trường Sơn y lời bước nhanh ra ngoài đi vào tư phòng em. Trường Giang vội vàng tắt đèn và mở tất cả 
các cửa sổ, ngồi làm việc như thường lệ. Chàng ngồi một lúc cảm nghe mệt mỏi nên gục đầu trên bàn 
viết thiếp đi không biết bao lâu, bỗng giật mình tỉnh giấc vì có bước chân nhè nhẹ tiến gần… Chàng 
ngẩng mặt lên… thấy Thúy Uyên đang nhìn chàng với đôi mắt đẫm lệ. Y như mỗi lần chàng gặp nàng 
đều thấy nàng khóc! Nàng khóc quá nhiều, đôi mắt lúc nào cũng đỏ hoe. Xót xa trước tâm tình của chị 
dâu, Trường Giang muốn nhân dịp này nhắn nhủ với nàng vài lời, nên mỉm cười với nàng và nhỏ nhẹ 
bảo: 

- Tiểu thư khóc quá nhiều, tôi chẳng biết khuyên nhủ ra sao? Tôi chỉ mong tiểu thư hiểu rằng, dù 
mai ngày có xảy ra điều gì tiểu thư cũng đừng ân hận hay đau buồn vì tôi. Mỗi người có một số 
phần. Sự sống sự chết… tất cả Thượng Đế đã an bày sẵn rồi.  



 

   

Thúy Uyên nghe mấy lời của chàng, có cảm tưởng như chàng đã linh cảm trước cái chết nên nói lời trăn 
trối với mình. Tim nàng đau nhói lên, nước mắt lại tràn ra, nàng sụt sùi nói: 

- Đoàn lang ơi, nếu thiếp có làm điều gì không phải với chàng, xin chàng tha lỗi cho thiếp và đừng 
oán hờn. Ân tình chàng kiếp này, kiếp sau thiếp nguyện sẽ đáp đền. 

Trường Giang cười nhẹ: 
- Xin tiểu thư an tâm, tôi chẳng bao giờ oán hận tiểu thư, vì tôi biết nếu tiểu thư có làm điều gì 

không phải với tôi là do hoàn cảnh bắt buộc, chớ thâm tâm tiểu thư không muốn. Nói thật, tôi có 
chết bởi tiểu thư cũng chẳng oán giận đâu. 

Chàng muốn nói xa nói gần để nàng không phải quá ân hận sống ray rứt trong những ngày sắp tới. 
Thúy Uyên nghe chàng nói lời cao thượng, bật khóc to lên. Trường Giang không biết vỗ về cách nào để 
nàng nín, đành đổi giọng giận dỗi: 

- Điều mà tôi không thích là đàn bà khóc! Tiểu thư cầm dao đâm tôi, tôi không phiền trách, nhưng 
khóc trước mặt tôi, tôi cảm thấy khó chịu phiền phức lắm. 

Câu nói của chàng làm Thúy Uyên hoảng sợ nín khóc! Trường Giang thấy tội nghiệp, nên an ủi: 
- Nói vậy chớ tôi không phiền trách tiểu thư đâu! Miễn rằng tiểu thư vui cười là tôi thỏa thích.  

Chàng đứng lên khỏi ghế và nói: 
- Đêm qua tôi chong đèn làm việc suốt đêm đến trưa hôm nay mà không hay, giờ mới thấy mệt và 

buồn ngủ. Tôi đi ngủ sớm tối nay. Tiểu thư dặn bọn nô tỳ chớ phá rầy tôi nhé? 
 
Không chờ Thúy Uyên có phản ứng gì, chàng nói xong đi tuốt về tư phòng, thấy gia huynh đã ngủ nên 
rón rén lên giường nằm một bên. Thúy Uyên cũng trở về phòng nàng, mà trong lòng miên man nghĩ 
ngợi: "Điều chi khiến chàng bỗng dưng làm việc suốt đêm qua, để hôm nay mệt mỏi ngủ sớm? Phải 
chăng số phận đã an bày như thế để người của Bình Định Vương dễ dàng hành động? ». 
Mới đó nàng khóc thương chàng, giờ nàng hồi hộp vì mưu kế giết chàng sắp được thực hiện! Thúy Uyên 
ôm đầu rên rỉ: «Ta là con người một mặt hai lòng, tàn nhẫn nhất thế gian, mà cũng đáng thương nhất thế 
gian!» Nàng nằm trên giường, úp mặt xuống gối khóc một lúc thấy trời đã tối, nên chờ dậy đi qua tư 
phòng chàng lén buộc vào song cửa sổ chiếc khăn trắng. Xong việc nàng vừa bước tới phòng ăn đã 
thấy con hầu mang mâm cơm vào. Nó thấy nàng, vội vàng thưa: 

- Con thấy lệnh bà và đại quan trong tư phòng, sợ phá giấc ngủ nên không dám gọi, thành ra dọn 
cơm chiều quá trễ. 

Trong lòng ủ ê, nàng không để tâm nghe con hầu nói gì? Nhìn mâm cơm rượu thịt ê chề, nàng càng xót 
xa nước mắt rơi rơi, nói với con hầu: 

- Ngươi đem dẹp các thứ ấy đi, ta không muốn ăn. Còn đại quan đang ngủ, ngươi chớ đánh thức 
làm gì.  

 
Con hầu vâng lời dẹp mâm cơm tức khắc. Thúy Uyên uể oải trở về tư phòng, mở tủ lấy ra bình rượu đặt 
lên chiếc bàn trong phòng. Chính là bình rượu độc Huỳnh Như pha bữa trước để hạ độc Đoàn khâm sai, 
nhưng sự việc bất thành. Sau đó Thúy Uyên xin được cất giữ để dành cho mình. Cũng vì Huỳnh Như 
thất bại, Thúy Uyên mới phải cầu cứu Bình Định Vương. Đêm nay nếu người của Bình Định Vương 
thành công việc thủ tiêu "Đoàn Hoài Nam", thì nàng cũng sẽ chết theo chàng bằng chén rượu độc còn lại 
đó. Nàng ngồi trong bóng tối chờ đợi giờ phút sẽ đến, lòng tê tái thương đau. Thời gian trôi qua chầm 
chậm  
 
... 
 
Đêm đã sắp tàn rồi, trống đã điểm canh năm, người của Bình Định Vương có lẽ gặp trở ngại không tới 
được? Hay là người nào đó đã bị lính Minh bắt giữ? Bỗng dưng nàng đâm lo cho sự an nguy của ai đó 
trong lúc đột nhập nội thành… Rồi chợt nhớ người yêu năm xưa nằm chết lịm trong khu vườn nhà nàng 
cũng vì len vào cung Hồ. Tim nàng vụt đau nhói lên khi nhớ lại kỷ niệm của 18 năm về trước… 
 
Thình lình Thúy Uyên nghe tiếng thét của Đoàn lang. Tiếng thét không to lắm, chỉ đủ cho nàng ở phòng 
bên cạnh nghe tiếng. Thúy Uyên run rẩy ngồi bật dậy, tuột xuống giường bước tới mấy bước, định ra 
ngoài hành lang nghe ngóng…  Thình lình cánh cửa phòng nàng bị mở banh ra… Một người từ ngoài lao 
vào như một cơn gió lốc. Thúy Uyên còn đang chấn động tâm thần, người ấy khép cửa lại rồi đứng trấn 
nơi cửa. Trong phòng không đốt đèn, nhưng nhờ ánh sáng từ hành lang xuyên qua cửa sổ, Thúy Uyên 
trong rõ người ấy mặc toàn đen, đầu trùm khăn đen bít cả mặt, chỉ chừa hai lỗ mắt. Người ấy nói bằng 
tiếng An Nàm: 

- Nếu cô nương là gái An Nam, xin vui lòng giúp tôi rời chỗ này. 



 

   

Thúy Uyên run giọng, hỏi bằng tiếng An Nam: 
- Người là ai? Vì sao biết tôi là gái An Nam? 
- Tôi không biết cô nương là người An Nam. Tôi vào đây theo lời yêu cầu của ... một cô gái An 

Nam để ám sát một tên quan Tàu. Giờ tôi đã làm xong lời thỉnh cầu của nàng ấy, nên cần phải rời 
nơi này gấp, kẻo bị động. 

Giọng nói của Thúy Uyên vẫn còn run rẩy:  
- Người là người của Bình Định Vương?  
- Vâng! 
- Thế hắn đã ...? 

Nàng không dám nói tiếp, nhưng người kia cũng hiểu ý nàng, đáp gọn: 
- Chết rồi! 

Thúy Uyên bật khóc, nhưng vội nín ngay. Người kia hỏi:  
- Có phải cô nương là người gửi thư cho Bình Định Vương? 

Nàng đáp thật nhỏ: 
- Vâng! 
- Vậy ra cô nương là em gái của quan tham mưu Nguyễn Trãi dưới trướng Bình Định Vương? Tôi 

có bổn phận đưa cô nương về đoàn tụ với thân huynh. 
Nghe nhắc tên anh, Thúy Uyên mừng quýnh hỏi dồn: 

- Gia huynh tôi còn sống? Như vậy lời đồn trong dân gian là sự thật? Gia huynh tôi hiện đang phục 
vụ dưới trướng Bình Định Vương? 

- Đúng vậy! Chính quan Tham mưu đã nhận ra dấu hiệu và bút tích của cô nương từ bức thư đầu. 
Bất ngờ nhận được tin tức gia huynh, Thúy Uyên vui mừng quên cái chết của "Đoàn Lang"! Nàng cười 
qua màn lệ: 

- Trời ơi, tôi còn gặp được gia huynh tôi? Quả thật không ngờ! 
- Cô nương kíp rời chốn này. Những gì cô nương cần lấy theo, nên đem theo lần này. 

Thúy Uyên cuống quýt: 
- Nhưng tôi phải làm gì? Mà làm sao rời khỏi chốn này? 
- Cô nương có xe riêng phải không? 
- Có 
- Vậy cô nương xuống nhà tìm người đánh xe bảo hắn đỗ xe bên hông nhà, rồi theo cô nương lên 

phòng ôm hành trang xuống. Trong khi cô nương xuống nhà, tôi sẽ thay cô soạn sẵn các thứ cho 
khỏi mất thì giờ. 

Thúy Uyên ngơ ngác hỏi: 
- Bỗng dưng tôi ôm đồ đạc ra đi giữa đêm hôm khuya thế này, bọn nô tỳ và bọn lính gác sẽ thắc 

mắc, tôi biết nói thế nào? 
- Trời sắp sáng rồi, không còn ban đêm nữa! Cô nương chỉ cần nói: "Ta không muốn ở xứ này giờ 

khắc nào nữa, ta trở về Bắc Kinh với cha mẹ". 
Thúy Uyên trố mắt kinh hãi nhìn người bịt mặt. Nàng có cảm tưởng người này quen thuộc với nàng và 
biết tất cả đời tư của nàng. Bỗng nhiên nàng nghe giọng nói này không mấy xa lạ, nàng hỏi: 

- Người là ai? 
- Khi rời khỏi nơi đây tôi sẽ cho cô nương rõ tôi là ai. Hiện giờ cô nương nên gấp làm theo lời tôi. 
- Thưa vâng!  

Thúy Uyên bước đi vài bước, vụt đứng khựng lại hỏi: 
- Người làm thế nào rời khỏi nơi đây? 
- Một lúc nữa tôi sẽ len vào xe cô nương. Cô nương cho phép tôi ngồi chung xe chứ? 

Thúy Uyên đáp nhỏ: 
- Cũng được! 

 
Nàng mở cửa bước đi. Lúc ngang qua phòng "Đoàn lang" vụt đứng lại, gục đầu nơi cửa khóc ngất. 
Nhưng nàng không dám đứng lâu, kéo tay áo lau nước mắt, thất thểu bước đi. Lúc xuống nhà dưới, hai 
tên gác cửa thấy nàng vội vàng làm lễ chào và kính cẩn hỏi: 

- Lệnh bà cần việc chi mà thức quá sớm? 
Thúy Uyên bảo: 

- Ngươi đi tìm tên đánh xe của ta, bảo tới gặp ta gấp.  
Một tên nghe nói bỏ chạy một mạch. Chốc sau trở lại với tên đánh xe, mắt còn lem nhem ngái ngủ. Thúy 
Uyên ra lệnh tên đánh xe: 

- Ngươi đổ xe bên hông nhà, rồi theo ta lên phòng mang đồ đạc xuống. 



 

   

Tên đánh xe là một thanh niên tuổi khoảng 20, người Quảng Đông, vốn rất ngưỡng mộ bà chủ. Thường 
ngày nàng sai bảo hắn đưa đi đâu thì tuân lệnh râm rấp, chớ không dám hỏi lôi thôi. Bữa nay thấy chủ 
nhân mặt mũi như vừa mới khóc, mà lại đòi đi ra ngoài quá sớm, hắn không biết có việc gì xảy ra, bạo 
gan hỏi: 

- Chẳng hay ... vì sao lệnh bà muốn đi đâu mà khởi hành quá sớm như vậy? 
Thúy Uyên đáp cộc lốc: 

- Về Bắc Kinh! 
Hai tên binh gác cửa và tên đánh xe nghe nói đều trố mắt nhìn nàng kinh ngạc. Sợ chúng thắc mắc, 
Thúy Uyên nói thêm: 

- Ta chán sống ở đây, ta về xứ nên cần ra đi thật sớm. Ngươi đưa ta tới Khâm Châu (thuộc nước 
Tàu, giáp giới An Nam) rồi ngươi có thể trở lại đây, ta đổi xe khác đi. 

- Lệnh bà đi về một mình sao? Đường sá xa xôi, sợ ... 
- Mặc ta! 
- Đại quan có cùng đi với lệnh... 

Thúy Uyên đổ quạu: 
- Sao bữa nay ngươi hỏi lôi thôi thế? Ta giận Đại quan mới bỏ về xứ, có hiểu không? 

Hai tên binh và tên đánh xe tin lời nàng ngay, vì chúng vẫn thường nghe bọn gia nhân xầm xì về cặp vợ 
chồng lạ lùng này. Chúng nghe đồn quan Khâm sai rất lạnh nhạt với vợ và cả hai không bao giờ ngủ 
chung. Chúng cũng nghe nói Thúy Uyên là con gái của Đại Học Sĩ Dương Sĩ Kỳ đứng đầu triều đình Bắc 
Kinh, nên ngán sợ nàng lắm. 
 
Tên đánh xe làm râm rấp theo ý của nàng. Một lúc sau hắn trở lại theo nàng lên tư phòng mang đồ đạc 
xuống. Người kia đã gói sẵn hai túi, một túi quần áo và tư trang, một túi các đồ quí và tranh ảnh. 
Dĩ nhiên người bịt mặt không còn ở đó nữa! Điều mà nàng lấy làm lạ, là không hiểu sao người ấy biết 
những món nàng quí mà gom đi, mà lại soạn nhanh như vậy? 
 
Cổ xe của Thúy Uyên có mui kín, có cửa sổ và có rèm the. Thúy Uyên đinh ninh người kia đã ngồi sẵn 
bên trong. Nào ngờ khi nàng leo lên thấy băng ghế trống trơn. Nàng không biết chờ người ấy bao lâu, 
trong ruột nóng rang như lên cơn sốt. 
 
Tên đánh xe bắt đầu vung ngọn roi mây, đôi ngựa rộn ràng tung vó… Thúy Uyên lýnh quýnh toan bảo 
tên đánh xe dừng lại để chờ người bịt mặt. Bỗng nhiên cửa xe lay động. Một người lao mình vào trong, 
nhẹ như con én, ngồi xuống bên cạnh nàng. Nàng đã biết trước mà cũng không khỏi giật mình, vì tác 
động nhanh nhẹn phi thường của người ấy tung mình vào trong đang lúc xe chạy. Ra đến cửa ngọ môn 
bọn lính gác dường như đã được lệnh trước, mở banh hai cổng rào cho xe lướt qua. Chẳng mấy chốc 
xe đã bỏ xa nội thành tiến về hướng Đông Bắc. Người bịt mặt rỉ vào tai Thúy Uyên: 

- Cô nương hãy bảo hắn chạy về hướng Tây Nam. 
Thúy Uyên không hỏi lôi thôi, thò đầu ra ngoài bảo tên đánh xe đổi hướng. Hắn nghe lệnh nàng rất ngạc 
nhiên, thắng xe lại hỏi: 

- Lệnh bà muốn tới biên giới Khâm Châu sao lại đổi hướng đi? 
- Ta cần ghé một nơi trước khi đến Khâm Châu. 

Nghe nàng giải thích tên đánh xe cho ngựa quay đầu chạy về hướng Tây Nam. Đến trưa cổ xe chạy trên 
con đường hẹp, hai bên là rừng. Tên đánh xe lo sợ nói: 

- Vùng này là vùng chiếm đóng của quân An Nam, rất là nguy ... 
 
Hắn chưa nói dứt câu, Thúy Uyên đã nghe tiếng reo hò từ hai cánh rừng bên hữu và bên tả. Tên đánh 
xe nhìn thấy quân binh An Nam lố nhố hai bên rừng, kinh hãi vung ngọn roi mây vun vút trên mình ngựa. 
Cỗ xe lao tới như điên… Bỗng có một người từ trong xe bay ra, chụp ngọn roi mây và sợi giây cương 
trên tay hắn. Tác động người ấy vừa nhanh nhẹn vừa nhẹ nhàng, nhưng lại có sức mạnh phi thường, 
quăng tên đánh xe trên lề cỏ và hảm xe lại. 
 
Tên đánh xe vừa lồm cồm ngồi dậy, ngơ ngác không hiểu vì sao trong mui xe của nữ chủ hắn ngồi, lại có 
người lạ bay ra? Đoàn binh An Nam từ hai bên rừng ùa đến. Người kia kéo chiếc khăn trùm mặt khỏi 
đầu, tên đánh xe há hốc mồm kêu thất thanh: 

- Trời ơi, sao lại là Đoàn đại quan? 
Trong khi quân An Nam reo lên: 

- Nguyễn tướng công! 



 

   

Tiếng kêu của phe An Nam và của tên đánh xe không ăn nhập với nhau, vì một đàng nói tiếng Trung 
Hoa và một đàng nói tiếng An Nam, tuy cùng để ám chỉ một người, nhưng rõ ràng nghe gọi hai cái tên 
khác nhau, mà hai tên đó đều làm cho Thúy Uyên kinh tâm động phách. Nàng mở cửa xe nhào ra… 
Chừng thấy mặt người "bịt mặt", nàng ngã lăn xuống đường bất tỉnh. 
 
  *** 
 


