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PHẦN THỨ NHẤT
CHƯƠNG IX

S

áng hôm sau, Chương vừa thức giấc, Vi đã lên gác đưa cho chàng một

bức thư. Chương đoán là thư của một người đàn bà, tuy chữ viết ngoài phong bì
rất tốt, rất hoạt. Là vì ngắm nét vòng mềm mại của những chữ h, chữ g, chàng
cho rằng bàn tay cứng cỏi của đàn ông không thể uốn nắn được như thế. Lại
thêm thoang thoảng có mùi nước thơm của phấn đánh mặt, khiến Chương nhớ
đến Tuyết:
- Hay thư của Tuyết?
Bấy giờ Chương mới nhận ra rằng ăn ở với nhau trong sáu, bảy hôm mà
chàng chưa hề thấy Tuyết viết một chữ nào. Chàng bỗng tắc lưỡi mỉm cười, vừa
xé phong bì vừa lẩm bẩm:
- Mình thật rõ lẩm cẩm… Thì hãy cứ bóc thư ra xem đã nào! Của ai khắc
biết.
Quả thật, thư ấy của Tuyết, bức thư rất dài, chữ nhỏ li ti và viết kín bốn trang
giấy lớn. Chương xem vội cuối thư, tuy tên người viết thư ký thấy, chàng cũng
nhận ra ngay được là chữ “Tuyết”. Chàng liền cặm cụi ngồi đọc.
Ngày… 193…
Chương anh,
Anh tha tội cho Tuyết vì tội Tuyết to lắm. Tuyết không ngờ Tuyết lại làm cho
anh đến phải buồn bực, khổ sở.
Nhưng anh đừng tưởng lầm rằng đối với anh, tội của em là đã vội vàng rời
bỏ anh. Không, tội của em nặng hơn thế kia, là đã quá nhẹ dạ trong khi đùa
bỡn, và đã vô tình “cợt trêu” một trái tim chân thành hiếm có.
Thật ra hôm đầu em đến nhà anh, chú tâm em cũng định, anh đừng giận nhé,
- cũng định ghẹo anh, vâng, ghẹo anh một tí thôi, vì hôm trước trong khi sốt
sắng cứu em, anh đã bị một nhát thương ở tay.
Ấy, chỉ có thế thôi, chứ nào em có yêu gì anh, mà em hy vọng gì yêu được
một ông giáo đạo mạo như anh.
Nhưng rắc rối chỉ tại cô con gái bà phủ. Vâng, chính tại cô ả giàu có “con
nhà nề nếp” ấy mà em vụt có ý tưởng điên cuồng và trở nên tinh nghịch quái ác.
Em thấy anh băn khoăn, cuống quýt vì cô ta, thì em đâm ghét, rồi em định bụng
trêu cho hả lòng căm tức. Chẳng lẽ vì có đống bạc với cái đời tử tế(!) mà anh
đặt được người ta lên trên em ư? Em đây cũng đã thừa sống cái đời tử tế rồi.
Cái đời giàu có đầy đủ em đã thừa hưởng rồi…
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Thế là em lập tâm thi hành chương trình một cuộc vui hiếm có. Nói lập tâm
thì cũng hơi quá. Thật ra thì hình như em chẳng lập tâm gì cả.
À, chắc anh còn nhớ hôm anh ngây người đứng nhìn cô… cô gì em quên mất
tên rồi, thôi cứ gọi là cô ả cho tiện. Anh ngơ ngác như mất linh hồn đến nỗi em
ra đến gần sát anh và cất tiếng cười rộ, anh mới biết. Rồi anh nhớn nhác hình
như chỉ sợ cô ả biết rằng có em đến chơi nhà. Anh làm em cáu tiết. Câu dọa nạt
của em hẳn anh chưa quên. Nếu chẳng may anh quên thì em nhắc lại một lần
nữa. Em nói: “Khôn hồn! Em yêu anh lắm đấy. Mà em đã yêu thì anh khôn
hồn!”. Em muốn đóng vai… vai gì lại quên mất rồi, vai gì trong một chuyện
Prosper Mériméé mà họ đã diễn ở nhà hát Tây độ nọ ấy nhỉ?
Thế rồi mọi sự xảy ra như em đã muốn. Những sự xảy ra ấy, anh đã biết cả,
hà tất phải kể lại lôi thôi.
Nhưng có một sự không ngờ, một sự phi thường đã xảy ra cùng với những
sự…những sự không phi thường. Sự ấy là…thì cứ nói thẳng ngay nó là ái tình.
Em có ngờ đâu rằng em nói đùa hóa ra thật. Bây giờ, nghĩ lại, em còn lấy
làm lạ mà cho rằng vô lý. Phải, em mà lại yêu được anh? Em mà lại còn yêu
được ai?
Cái đó chỉ tại anh. Anh yêu em như yêu một cô gái nhà tử tế, khiến em quên
bẵng cái đời giang hồ, phóng đãng của em. Em tưởng tới, em mơ mộng mấy
hôm những hạnh phúc êm đềm của gia đình…
Nhưng thôi, nói lắm phiền lòng anh, mà phiền cả lòng em nữa. Anh chỉ biết
cho rằng tình nghĩa đôi ta được đến thế đã quá lắm rồi. Anh không thể yêu em
được, mà em cũng không muốn làm mất hạnh phúc của anh, làm ngăn trở con
đường tương lai của anh.
Thật may mà em sớm tỉnh ngộ. Giá cứ để cho đời chúng ta vướng víu lấy
nhau ít lâu nữa thì rồi sau này cũng chẳng biết có thể buông nhau ra được
không? Nhưng lòng quả quyết của em là nhờ về một sự gặp gỡ.
Anh ạ, sáng hôm ấy, qua nhà bà phủ, em nhác thấy cô ta đứng trong hàng
giậu nhìn ra đường, nét mặt bơ phờ, buồn bã. Em chẳng lạ gì tâm tình một cô
thiếu nữ yêu thương. Cô thiếu nữ ấy, bảy, tám năm trước, một buổi chiều…
Trời ơi! Chương anh, em nghĩ lại, em nhớ lại mà em còn cảm động. Em cứ
tưởng trái tim của em đã khô héo, không còn rung động được nữa vì những tính
tình cao thượng. Nhưng không, cái hình ảnh một cô thiếu nữ chờ mong, mơ ước
vụt bắt em tưởng tới chuỗi ngày xanh đã dứt.
Rồi chiều hôm ấy, em đi. Em chẳng muốn làm ngăn trở sự hòa hợp của hai
trái tim mơn mởn, mới mẻ trong buổi đầu xuân. Anh yêu đi. Rồi ngày sau có
nhớ tới em, anh đừng khinh em như người ta khinh em, thế là đủ cho em lắm
rồi. Ngày nay anh chẳng nên nhớ tiếc chi em. Anh cũng đừng nên tìm kiếm em,
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vô ích. Em đã như con chim lạc đàn, nay đây mai đó, đang quen sống với đời
phiêu bạt giang hồ, thì anh cũng chẳng nên lưu luyến em làm chi.
Em nói thế là vì hôm qua, trở lại nhà anh trong chốc lát, em đã nhận thấy
điều có thể chứng thực ái tình của anh đối với em. Trời ơi, anh yêu được em ư?
Anh chưa biết em là ai đấy. Em chỉ là một đứa giả dối, man trá; hơn nữa, em là
một con ác phụ bỏ chồng bỏ con theo trai. Em là một con đĩ khốn nạn, đê hèn.
Trời ơi, anh mà yêu em, thì anh sẽ khổ sở không biết đâu mà kể. Em sẽ lừa dối
người em yêu, vì em đã trở thành một đứa vứt đi, tiêm nhiễm hết mọi nết xấu
của loài người…
Đọc đến đây. Chương cảm động quá, đứng dậy lấy khăn hỉ mũi. Chàng cảm
động vì lời văn thành thật của Tuyết cũng có, nhưng nhất là vì Tuyết đã sống
những ngày khổ sở. Rồi hình như quên rằng lúc đó gần đến giờ học, chàng lại
mở thư ra đọc cho kỳ hết.
…cái đời khốn nạn ấy, thật ra em đã tự dấn mình vào, em nhận như thế chứ
không dám chối cãi, mà em không hề oán trách ai… Nhưng một phần lớn trách
nhiệm cũng ở hoàn cảnh.
Thôi thì em cũng chẳng giấu anh làm gì. Thà rằng kể cho anh nghe còn hơn
kể cho những kẻ khác vô tình. Mà có lẽ kể được cho một người nghe, em cũng
trút bớt được một vài phần phiền não.
Em là con một nhà… quý phái, -anh tin hay không cũng mặc anh,-thuở nhỏ,
em học chữ Pháp. Năm mười bốn tuổi, em đậu tốt nghiệp, nhà cho ra Hà Nội
theo học trường nữ Cao đẳng tiểu học.
Tuy ở tỉnh nhỏ mới ra Hà Nội lần đầu, nhưng cũng chẳng bao lâu em theo
được ngay các cách lịch sự nơi thị thành. Nhà em lại giàu có và em lại được
cha mẹ nuông chiều, nên tuy năm ấy em mới mười sáu, nghĩa là hai năm sau,
em đã đua ăn đua mặc chẳng kém một ai… Trong óc em chứa bao nhiêu hy
vọng về tương lai, về một đời rực rỡ mà em sẽ cùng người bạn trăm năm cùng
sống sau này. Biết bao công tử tuấn tú trẻ trai ngày ngày ngắm em, cặp mắt
cảm động, đầy những sự thèm thuồng, ước ao.
Trời đã phú cho em một khối óc tốt tươi và một trái tim dễ cảm, nên em thấy
ai, em cũng tưởng người ta yêu em và em cũng muốn yêu người ta. Nhưng may
nhờ có giáo dục mà những tình cảm quá nồng nàn của em, em cố nén được…
Thế rồi, năm em mười bảy, mẹ em báo cho em biết rằng có người hỏi em.
Rồi cuối năm ấy em thôi học để theo về nhà chồng… Nào em có hiểu ra sao?
Mà nào em có rõ mặt chồng em ra sao? Chỉ biết người ta hỏi, người ta cưới
linh đình rồi mình trở nên vợ người ta, trở nên con dâu người ta. Thế thôi.
Chồng em. Khốn nạn! Giá hắn lấy độ một vài phần hay phần tốt của các
trang công tử mà em thường gặp hay em thường tưởng tượng, thì em cũng đủ tự
an ủi gượng một đời. g trời ơi, cậu ta chỉ được mỗi một nết: là con cưng một
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nhà quan. Anh tính, ai lại đã mười bảy, mười tám tuổi đầu mà còn ngây ngốc
như một thằng bé con lên mười, chẳng biết một tí gì. Nhưng cậu ta cũng biết
làm chồng, và một năm sau vợ chồng đã sinh được một thằng con trai.
Rõ khổ, ở với cha mẹ, hai vợ chồng ăn bám lại còn nuôi vú, nuôi bõ là khác.
Chồng thì bỏ học, vô nghệ (mà cậu ta cũng mới học đến lớp nhất trường Pháp Việt), vợ thì hầu hạ mẹ chồng như một con ở. Cái đời tốt đẹp thuở xưa, đua chị,
đua em ở Hà Nội, nay còn đâu? Lại thêm cha mẹ chồng cổ lỗ, bắt khoan bắt
nhặt con dâu từng li từng tí.
Anh thử tưởng tượng lúc ấy… Nhưng thôi, kể lể lắm càng thêm ê chề, thêm
xấu.
Chỉ biết rằng chẳng bao lâu, em… có ngoại tình với một cậu láng giềng.
Rồi một hôm đương ở trên xe hỏa với chồng em, thoáng thấy tình nhân em ở
một ga xép, em xuống cùng hắn đi biệt.
Từ đó tới nay em không trở về nhà chồng một lần nào, mà cha mẹ em cho đi
tìm, em cũng chỉ trốn tránh, nay đây mai đó. Lâu dần cha mẹ em coi em cũng
như một đứa con bỏ đi, hơn nữa, như một đứa con đã chết rồi. Còn ông chồng
em thì nghe đâu đã lấy vợ khác…
Anh coi cái đời nhơ nhuốc của người mà anh yêu đó! Người ấy chẳng đáng
làm bận lòng anh, làm bận trí anh. Anh nên để cho nó theo đuổi cái đời khốn
nạn mà nó đã tự gây nên. Vâng, anh nên quên em đi. Sáu ngày em được ở bên
anh sẽ mãi mãi là sự an ủi cho em.
Kính thư,
TUYẾT
Tái bút:
Khi nào anh cưới vợ, em sẽ đến mừng anh chị, em ước ao rằng ngày vui
mừng của anh sắp đến rồi. Người ấy thật xứng đáng với anh. Anh chẳng nên do
dự nữa. Em biết đích xác rằng người ta và bà phủ đương mong đợi anh. Anh mà
đến ngỏ lời xin người ta làm vợ thì bà phủ bằng lòng gả ngay.
Bây giờ, anh đừng tìm kiếm em nữa, vô ích. Em hiện ở với người mà anh gặp
bữa nọ trên đường Cổ Ngư. Người ấy cũng yêu em lắm, và em cũng rất sung
sướng không ân hận điều gì.
Em chờ anh cưới vợ rồi mới dám đến thăm và xin lỗi anh.
Em TUYẾT
Đọc xong bức thư, Chương buông một tiếng thở dài.
- Bẩm ông, gần đến giờ học rồi, mời ông đi rửa mặt.
Thấy chủ không nói gì, bếp Vi lo sợ bước xuống nhà.
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Luôn một tháng, năm sáu lần Tuyết đến nhà Chương, mà lần nào cũng vào
giờ Chương đi dạy học.
Hôm thì nàng mang hoa mới lại để thay những hoa trong lọ đã tàn. Hôm thì
nàng bảo Vi tìm cho một vật gì đó của nàng bỏ quên, hoặc cái khăn, hoặc hộp
phấn. Nếu Vi tìm mãi không thấy thì nàng nói có lẽ nàng vứt đâu mất mà nàng
tưởng lầm rằng đã đem lại nhà Chương.
Có khi nàng chẳng cần viện cớ gì mà nàng hỏi thẳng Vi về tin tức và sức
khỏe của Chương, hay nói, nhân qua đây có chút việc nàng vào thăm ông giáo.
Tuyết còn lạ gì trong giờ ấy Chương đang bận dạy học.
Kỳ thật, Tuyết đến nhà Chương chỉ cốt để đọc quyển nhật ký mà vì lơ đễnh
hay cố ý, Chương không cất kỹ như xưa nữa. Nhờ có Vi mách, Chương biết
được tính tò mò của Tuyết nên muốn trêu nàng và bắt nàng đọc những bức thư
gửi một cách gián tiếp cho nàng chăng? Hay vì ở một mình nên chàng không sợ
ai xem trộm những chuyện kín của chàng?
Tuyết sung sướng đọc những lời vắn tắt của Chương hằng ngày chép ra. Và
hễ gặp những trang giấy trắng thì chẳng hiểu sao, tự nhiên nàng buồn rầu. Có lẽ
vì nàng cho là những ngày ấy Chương không nghĩ đến nàng? Nhưng nàng lại
muốn Chương quên hẳn nàng. Thật ra, biết bao tính tình trái ngược, tư tưởng
trái ngược ở trong tâm hồn cô gái phóng đãng chỉ quen với sự sống hiện tại và
không hề đoái công tới ngày mai!
Sáng hôm sau, Tuyết vẫn không thấy thiên nhật ký của Chương trong mấy
hôm thêm được một chữ nào. Ngao ngán, nàng xuống bếp để định hỏi chuyện
Vi, nhưng không thấy Vi đâu.
Một món ăn làm dở, đặt trên bếp lửa. Mỉm cười, Tuyết nhớ tới buổi đầu
nàng đến với Chương. Nàng liền cởi áo ngoài cất lên nhà, rồi xuống làm bếp
giúp Vi.
Có tiếng cổng, Tuyết vẫn tưởng Vi trở về. Nhưng một lát sau nghe tiếng ai
cười ở sau lưng, nàng quay lại. Chương khoanh tay lên ngực đứng nhìn nàng.
Nghiễm nhiên như không có chuyện gì xảy ra, Tuyết yên lặng làm cho xong
món ăn, mà Chương không thấy nàng nói gì cũng đứng im. Lâu, chàng sinh
ngượng toan lên nhà thì Tuyết bỗng hỏi một cách rất điềm tĩnh:
- Mấy giờ rồi, anh?
- Hơn mười giờ.
Hai người cùng có dáng suy nghĩ… Chương bảo Tuyết:
- Để Vi nó làm cho, lên nhà tôi bảo cái này.
- Cũng được.
Vào buồng khách, Chương mời Tuyết ngồi rồi âu yếm trách:
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- Em đi đâu mãi thế?
Không trả lời câu hỏi của Chương, Tuyết hỏi lại:
- Sao mới mười giờ anh đã về?
- Hôm nay, anh có giờ nghỉ.
Thật ra, vì biết rằng Tuyết thường đến nhà trong khi Chương đi dạy học, nên
hôm trước, chàng có dặn Vi hễ hôm nào nàng đến thì phải lên trường báo tin
ngay. Bởi thế, sáng hôm nay cáo ốm xin về trước một giờ để được gặp Tuyết.
Và cũng bởi thế mà ban nãy Vi chẳng kịp nghĩ tới món ăn đương làm dở, vội
vàng bỏ chạy đến trường.
Tuyết đăm đăm nhìn Chương để dò ý tứ, khiến chàng ngượng nghịu quay đi.
- Lâu nay, anh có lại đằng bà phủ không?
- Không.
Tuyết im. Chương nói tiếp:
- Đến làm gì?
- Sao lại không đến? Phải đến chơi, chẳng người ta tưởng mình giận người
ta.
- Tưởng thì tưởng, cần gì?
Tuyết mỉm cười:
- Anh dở hơi lắm… À, anh đã đọc thư của em rồi đấy chứ?
- Đã. Nhưng sao trong thư Tuyết kể lể lôi thôi quá thế? Anh cần gì phải biết
đời quá khứ của Tuyết.
Rồi hình như cốt để nói lảng sang chuyện khác, Chương thuật lại những sự
sung sướng hai người đã cùng hưởng, và những nỗi nhớ mong, trong khi xa
vắng người yêu.
Bỗng Tuyết cất tiếng cười vang. Chương hỏi:
- Sao mình lại cười?
Nhưng Tuyết vẫn cười, cười rũ rượi, cười chảy nước mắt, cười nằm bò cả lên
bàn. Chương bực tức toan lên gác, thì Tuyết cố nín cười, bảo chàng:
- Anh đừng giận chứ, anh gàn lắm…
- Gàn à?
- Vâng, gàn! Gàn thật! Yêu thì cứ yêu, bao giờ chán thì thôi. Việc gì mà chờ
đợi, mong mỏi, sầu não như một cô vị hôn thê?
Chương thở dài:
- Em không hiểu ái tình là gì hết!
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- Thế ái tình là gì, thưa anh? Nếu chẳng phải là sự gặp gỡ của hai xác thịt?
Tuyết lại cười:
- Cái tình ấy xin để tặng cô…À nhân tiện em hỏi anh con bà phủ tên là gì
nhỉ?
- Thu.
Chương cau mày, có vẻ không bằng lòng. Tuyết lại hỏi luôn:
- Còn em thì em chỉ biết có một thứ ái tình: ái tình xác thịt.
Chương ngẫm nghĩ một lát rồi thở dài, bảo Tuyết:
- Nếu anh đã có hạnh phúc được là người chồng thứ nhất của Tuyết thì có lẽ
đời Tuyết không đến nỗi như ngày nay nhỉ?
Tuyết quay đi, đưa khăn lau ngầm hai giọt lệ. Nhưng nén được sự cảm động,
nàng lại cười khanh khách mà mở ví lấy cái gương con và cái bông phấn để sửa
lại nhan sắc. Rồi cô lấy giọng tự nhiên, nàng bảo Chương:
- Thôi chào anh, em về.
- Về đâu?
- Về nhà em chứ về đâu.
- Đây là nhà em chứ còn đâu nữa?
Buồn rầu Tuyết đáp:
- Không thể được, anh ạ.
Chương nhất định giữ Tuyết lại:
- Thì em hãy ăn với anh một bữa cơm…
Chương kể lể với Tuyết rằng những hôm chàng vắng nhà mà Tuyết đến chơi,
lúc ở trường về, chàng tự ví với Tú Uyên, yêu người tố nữ trong truyện “Bích
Câu Kỳ Ngộ”. Chương nói tiếp:
- Trong khi Tú Uyên vắng nhà, nàng tiên ở tranh hiện thành người…
Tuyết cười sằng sặc:
- Tuyết còn bẩn hơn tiên một tí… Thôi tiên chào tục tiên về nhé?
- Thế thì em tệ thật!
- Khốn nhưng ở nhà nó chờ cơm.
Chương hầm hầm nổi giận:
- Có phải thằng đâm tôi một mũi dao không?
Tuyết nhìn Chương, lo sợ đáp sẽ:
- Vâng.
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- Em còn ở với nó làm gì?
Tuyết không đáp. Chương lại nói:
- Thì em hãy ở đây ăn cơm với anh một bữa… Một bữa cuối cùng…Kìa, nó
đã sắp cơm rồi đó.
Tuyết vẫn đứng im, suy nghĩ. Chương nói tiếp:
- Xa nó sáu, bảy hôm còn được, nữa là một buổi nay… Hay em sợ nó?
Buồn rầu, Tuyết đáp:
- Không, em chỉ sợ anh…sợ yêu anh.
- Yêu anh thì đã sao, mà sợ?
- Em không muốn yêu ai nữa… Em không thể yêu ai được nữa.
Vi đã bày xong bàn ăn, lại mời. Chương bảo Tuyết:
- Lại ăn cơm với anh đi. Chóng ngoan! Anh bảo em không được thì anh khổ
lắm… Mà em không ăn thì anh cũng đành nhịn đói thôi.
Thấy Chương là người ít lời, không mấy khi vui vẻ mà hôm nay bỗng trở
nên khéo nói, Tuyết mỉm cười. Đột nhiên, nàng hỏi Chương:
- Nếu em nhận lời ăn cơm với anh thì anh sung sướng lắm sao?
- Trời ơi! Em còn phải hỏi điều đó?
Tuyết cười ngất:
- Nếu anh sung sướng thì chắc anh không khổ, mà trước anh khổ là vì anh
không sung sướng, phải không?
Rồi như điên rồ, nàng vừa nhảy vừa hát theo điệu Bình-bán:
Quand je suis heureux,
Je ne suis pas malheureux,
Quand je suis malheureux,
Je ne suis jamais très heureux
Heureux et malheureux
Sont deux choses différentes
Comprenne qui veut Comprendre
Car je ne chanterai plus…
Nghe Tuyết hát, Chương cười vang:
- Thôi lại ăn cơm đã.
Tuyết hát tiếp:
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Bouvez si vous voulez
Mangez si vous voulez…
Chương vẫn cười lăn lộn, rồi ngắt lời, chàng hỏi Tuyết:
- Bài hát quỷ gì mà ngộ dữ vậy?
- Bài hát Bình bán mà anh không biết?
- Ai dạy em thế?
- Anh Bật.
Chương hơi cau mày:
- Anh Bật nào?
- Một sinh viên trường Pháp-chính.
- Nhưng ra ăn cơm đã, Tuyết ạ.
Tuyết lại hát:
Manger ou bien boire,
Tout cela mest bigen égal…(Ăn hay là uống, đằng nào thì tôi cũng chẳng
cần.)
Chương đưa tay bưng lấy miệng Tuyết:
- Em tha cho. Cái lối hát Pháp Việt ấy, anh nghe chướng tai lắm.
- Thôi vậy.
Rồi hai người ngồi vào bàn ăn. Chương bảo Vi mở rượu. Chương tuy không
hay uống rượu nhưng vì thấy Tuyết uống rất khỏe nên chàng cũng cố theo kịp.
Xong bữa cơm, Chương say mèm, ngồi gục đầu xuống bàn. Còn Tuyết thì
vẫn tỉnh táo như thường. Nàng gọi Vi lấy giấy, bút, mực rồi viết bức thư sau
này:
Cher anh Bảo,
Đừng chờ cơm em bữa sáng nay. Cả bữa chiều nữa, cả bữa sáng mai và mãi
mãi.
Hôm qua, anh nhiếc em, khiến em hối hận nghĩ lại, nên em đã trở về với
chồng cũ của em rồi.
Hôn anh một lần cuối cùng. Và xin anh đừng giận em, tội nghiệp. Em cũng
vậy, em vẫn yêu anh như thường, như thường.
TUYẾT
Lạnh lùng, Tuyết bỏ thư vào phong bì và giao cho Vi đem đến nhà tình
nhân…
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