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tephen nâng cổ Áo khoác lên và đi những bước nhanh nhẹn trong sân ga.

Những chiếc đầu máy lớn hú còi ném vào không trung đầy tuyết rơi những đám
mây khói che tới cả bầu trời Tất cả đều bẩn thỉu và đầy mồ hóng.
- Một xứ sở bần làm sao! Một thành phố đáng chán làm sao! - Stephen nghĩ.
Cái thích thú tưởng tượng ra khi tới thủ đô của nước Anh được nhìn thấy
những nhà hàng những khách sạn những phụ nữ xinh đẹp ăn bận lịch sự đã tan
biến và anh so sánh London như một viên kim cương giả vừa tuột ra khỏi chiếc
nhẫn xấu xí.
Nếu anh trở về Nam Phi thì sao nhỉ? Anh như lại nhìn thấy mặt trời trên bầu
trời xanh và những mảnh vườn đầy hoa màu Xanh ngắt những hàng rào nhấp
nhô và những đây leo bám và từng túp lều.
Ở đây nơi nào cũng có bùn đất bẩn thỉu và những người bước đi đội vã giống
như những con kiến bận rộn xung quanh tổ kiến của chúng.
CÓ lúc anh nghĩ:
- Ta lấy làm tiếc đã tới đây.
Rồi anh nghĩ đến dự kiến của mình và mím chặt môi. Trời! Anh không thể
dừng lại trước một con đường tốt đẹp như thế này được! Anh xây dựng kế
hoạch ấy đã nhiều năm Bây giờ không phải là lúc lui bước được nữa.
Anh coi đây là chứng cứ của sự yếu đuối nhất thời trước khi thực hiện kế
hoạch và những ý định đã đặt ra.
- Tại sao lại khuấy động quá khứ lên? Quên đi có tốt hơn không? Xem nào!
Anh không còn là một cậu bé dễ tin, hay thay đổi. Bốn mươi tuổi anh cảm
thấy mình là một người đàn ông quyết đoán có thể làm tốt công việc khiến anh
phải tới nước Anh này.
Anh lên tàu và đi vào hành lang để tìm chỗ nghỉ. Từ chối người khuân vác
anh cầm trên tay chiếc va li da và nhìn vào từng khoang tàu. Tàu đã đủ khách.
Chỉ còn ba ngày nữa là lễ Nôel. Stephen nhìn những hành khách đang ngồi với
một vẻ coi thường.
Khắp nơi! Rất nhiều người...Và tất cả... Nói như thế nào nhỉ?...Rất mờ nhạt!
Đúng như vậy, một đám đông đơn điệu. Mọi người đều giống nhau. Người nào
không có cái đầu giống như đầu cừu thì có đôi tai như tai thỏ. Một vài người nói
chuyện với nhau và tỏ vẻ ta đây quan trọng. Những người khác, phần đông là
những người đứng tuổi, mặc nhiều quần áo, đang ngủ và ngáy rất to. Cái đó
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giống cư dân trong một chuồng lợn. Các cô gái cũng vậy, với giáng cao thon,
gương mặt bầu dục và cặp môi đỏ chót, trông đơn điệu một cách đáng chán.
Stephen thở dà và nghĩ đến châu phi, những khoảng trời rộng lớn đầy nắng,
mênh mông và yên tĩnh.
Bất chợt anh nín thở. Anh vừa nhìn vào một trong những khoang tàu và thấy
một cô gái khác hẳn với các cô khác. tóc đen, da ngăm ngăm, cắp mắt tối như
đêm, buồn bã và tự hào của những người vùng đại tây dương.
Sự có mặt của người con gái ấy trên tàu, giữa đám người đáng ngờ này, làm
anh cảm thấy lạ lùng. Stephen cho rằng, vị trí của cô ấy phải là trên một bao
lơn, miệng ngậm một bông hồng, đầu đội một chiến khăn đăng ten màu đen và
trong không khí có mùi máu bò tót... chứ không phải trong góc một khoang tàu
hạng ba như thế này.
Cặp mắt quan sát của chàng trai nhận ra chiếc váy và chiếc áo khoác có vẻ
ngèo nàn của người nữ hành khách, đôi găng tay bằng sợi thô kệch, đôi giày quá
mỏng và trên tay mang một chiếc túi xách màu đỏ chói không mấy thích hợp.
Lúc này anh chưa dám hình dung cô trong một khung cảnh tráng lệ hơn vì quả
thật là cô rất xinh đẹp, con người lạ lùng này.
Cô tới cái xứ sở đầy sương mù và lạnh lẽo, giữa cái đám người lúc nhúc, lúc
nào cũng vội vã như kiến này, làm gì?
Ta cần phải biết cô ấy là ai và tới đây làm gì?... Stephen nghĩ.
2
Pilar ngồi co người trong góc khoang tàu bên một ô cửa sổ, tự nhủ ở nước
Anh có một mùi khác lạ... Cái mùi khác lạ với mùi xứ sở của mình là cái làm cô
đặc biệt chú ý. Ở đây không có mùi tỏi, mùi bụi và rất ít hương thơm. Ở Khoang
tàu này chỉ có mùi diêm sinh và mùi xà - phòng. Pilar ngửi nhiều lần không khí
và nhận ra một mùi khó chịu nữa... Từ cổ áo lông của một bà béo phị ngồi bên
mình. Tại sao người ta lại làm thơm mình bằng băng phiến? Pilar tự hỏi.
Tim của Pilar đập hơi nhanh. Cô có thành công trong kế hoạch đã vạch sẵn
không? Phải, chắc chắn là như vậy... Cô đã suy nghĩ kỹ... Và chuẩn bị đối phó
với mọi trở ngại. Cô sẽ thành công... Cô phải thành công.
Cặp môi đỏ mọng của cô bạch ra trông có vẻ như vừa độc ác vừa thèm ăn
như miệng một đứa trẻ... Đòi hỏi thỏa mãn những ý thích của mình và chưa biết
gì là thương hại.
Cô nhìn xung quanh với vẻ tò mò không giấu giếm. Tất cả những người Anh
này - họ có bảy người - đối với cô họ đều có vẻ kỳ cục, tất cả đều giàu có và
sang trọng... Khi nhìn vào quần áo và giày dép của họ. Ồ! Cô mới chỉ nghe nói
nước Anh rất giàu. Nhưng đúng là dân cư của nó thiếu sự vui vẻ.
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Đứng ngoài hành lang là một người đàn ông tao nhã... đúng với sở thích của
Pilar. Cô ưa bộ măt. màu nâu, đường cong của chiếc mũi và đôi vai vuông vức
ấy. Nhanh hơn một cô gái người Anh, Pilar nhận ra người ấy đang nhìn mình.
Không trông ra, cô cũng biết anh ta nhìn mình nhiều lần và cô đoán được sự
ngạc nhiên của anh.
Pilar không mấy cảm động: cô vừa từ một đất nước mà đàn ông không cảm
thấy khó chịu khi nhìn những người phụ nữ tới đây. Cô tự hỏi đây có phải là
một người Anh không và quả quyết rằng không.
- Anh ta trông rất nhanh nhẹn. - Cô tự nhủ: - Nhưng lại có mớ tóc vàng. Có
phải là người Mỹ không?
Anh làm cô nhớ tới những tài tử điện ảnh trong những cuốn phim của Far
West.
Một nhân viên đường sắt đi dọc hành lang nói to:
- Bữa ăn trưa! Phục vụ lần thứ nhất! Xin mời tới toa ăn uống! Phục vụ lần
thứ nhất!
Bảy người ngồi cùng khoang tàu với Pilar có phiếu ăn. Họ đứng lên cùng
một lúc. Pilar ở một mình trong khoang tàu yên tĩnh.
Cô nhanh chóng nhấc cao tấm kính cửa sổ mà một bà tóc xám, vẻ gây gổ,
vừa hạ xuống một vài xăng- ti- mét. Sau đó cô đàng hoàng ngồi ngắm nhìn
ngoại ô phía bắc của Londres. Cô quay đầu lại khi cửa khoang tàu được mở ra.
Pilar biết đây là người đứng ngoài hành lang đang đi vào để nói chuyện với
mình.
Vẻ nghĩ ngợi, cô không rời mắt khỏi cửa sổ.
- Cô có muốn tôi hạ bớt cửa kính xuống không? - Stephen hỏi cô gái.
Cô trả lời anh bằng một giọng rời rạc:
- Thưa ông, ngược lại, tôi vừa nhấc lên.
Cô nói tiếng Anh rất thạo nhưng vẫn lơ lớ giọng nước ngoài.
Trong khoảnh khắc yên lặng tiếp theo, Stephen nghĩ:
- Một giọng nói dịu dàng... đầy ánh nắng mặt trời... Một giọng nói ấm áp,
như một đêm mùa hè...
Về phần mình, Pilar tự nhủ;;
- Mình th'ich giọng nói mạnh mẽ của anh ta. Con người này rất dễ chịu.
Stephen nói thêm:
- Tàu có nhiều hành khách.
- Ô! Vâng. Mọi người rời khỏi Londres... Chắc hẳn vì nó quá u ám.
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Sự giáo lý đối với Pilar không quá khắt khe. Người ta không coi việc nói
chuyện với một người lạ mặt trên xe lửa là một tội lỗi.
Nếu sinh ra và lớn lên ở nước Anh, thì Stephen sẽ ngập ngừng khi nói
chuyện với một cô gái. Trong thâm tâm, anh thấy không có gì là xấu khi đưa ra
những ý kiến của mình.
Anh cười trước câu trả lời của Pilar và nói:
- Londres là một thành phố ghê tởm, phải không?
- Ồ! Vâng! Tôi không thích nó lắm.
- Tôi cũng vậy.
- Ông không phải là người Anh ư?
- Tôi là công dân trong khối Liên Hiệp Anh. Tôi vừa từ Nam Phi tới đây.
- Đây là lời giải thích! - Pilar kêu lên.
- Còn cô? Cô vừa từ nước ngoài tới đây chứ?
- Vâng, từ Tây Ban Nha.
- A! Vậy ra cô là người Tây Ban Nha ư?
- Một nửa thôi. Mẹ tôi là người Anh. Đó là lý do tôi nói tiếng Anh thành
thạo.
- Cô nghĩ gì về cuộc chiến tranh ở Tây Ban Nha?
- Thật là khủng khiếp... Nhà cửa bị đổ nát! Môt. cuộc tàn phá ghê gớm!
- Cô theo phe nào?
Ý thức chính trị của Pilar dường như rất mơ hồ. Trong làng, người ta ít nói
đến chiến tranh.
- Cái đó xảy ra xa nơi sinh sống của chúng tôi - Cô giải thích - Tất nhiên ông
quận trưởng, vì là viên chức nhà nước, ông phải làm theo lệnh của cấp trên, ông
mục sư là người theo tướng Franco... (Francisco Franco (1892 - 1975) đại tướng
và nhà chính trị của Tây Ban Nha - ND), những người còn lại thì chăm sóc
vườn nho và đồng ruộng của mình và không có thời gian để bàn luận những vấn
đề chính trị.
- Cô đã chứng kiến một trận đánh nào chưa?
- Không phải là trong vùng tôi ở mà trong khi tôi đi qua đất nước bằng xe
hơi, tôi đã nhìn thấy những thành phố bị tiêu hủy... Một quả bom rơi bên cạnh
chúng tôi: Một toà nhà bị đổ sập, môt. chiếc ô - tô bị bốc cháy. Quang cảnh đó
thật đáng buồn.
Đôi môi của Stephen cố phác ra một nụ cười:
- Và cô thích thú khi nhìn cảnh hoang tàn ấy ư?
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- Tôi rất lo lắng vì người lái xe bị chết ngay trước vòng lái của mình, còn tôi,
tôi phải đi tiếp.
Stephen nhìn cô:
- Cô có hoảng sợ không?
Pilar mở to cặp mắt màu xám.
- Mọi người chúng ta lúc này, lúc khác đều sẽ chết cả, đúng không? Nếu cái
chết từ trên trời rơi trúng đầu chúng ta... Ừm!... Như vậy, chỉ một cú, người ta
sẽ đi nhanh hơn, đó là tất cả! Hôm nay người ta sống và ngày mai người ta chết.
- Có vẻ như cô là một người không theo chủ nghĩa hoà bình. - Stephen cười
nói.
- Một người... gì?
Danh từ anh dùng không có trong từ vựng của cô gái người Tây Ban Nha.
- Cô có tha thứ cho kẻ thù của mình không?
- Tôi không có kẻ thù. Nhưng nếu có...
- Thì sao?
Stephen quan sát, như bị thôi miên vì cặp môi giận dữ của cô gái.
Bằng một giọng nghiêm trang, cô nói:
- Nếu tôi có một kẻ thù... Một kẻ thù thực sự... tôi sẽ cắn họng hắn như thế
này.
Tay đưa lên cổ và phác ra một cử chỉ rất nhanh.
Stephen ngạc nhiên:
- Cô là một người khát máu ư?
Bằng một giọng bình thường, Pilar hỏi lại:
- Còn ông, ông sẽ đối xử với kẻ thù của mình như thế nào?
Anh giật mình, nhìn cô gái rồi bật cười:
- Tôi không biết.
Bực mình, Pilar căn vặn:
- Biết chứ, xem nào. Ông biết rất rõ.
Thôi cười, Stephen thở dài và nói nhỏ hơn:
- Phải, tôi biết...
Thay đổi đề tài câu chuyện, anh hỏi Pilar:
- Cô tới nước Anh có việc gì?
Bằng một giọng đáng mến, cô trả lời:
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- Tôi về sống với gia đình... Gia đình người Anh của tôi.
- Tôi hiểu.
Stephen ngả đầu về phía sau. Vừa nhìn cô gái anh vừa tự hỏi gia đình người
Anh của cô ta như thế nào và cố gắng tưởng tượng cô gái Tây Ban Nha giữa
những người Anh trong dịp lễ Noel tới.
- Nam Phi có đẹp không? - Pilar hỏi.
Stephen kể cho cô gái nghe về xứ sở của mình. Cô nghe một cách chăm chú
và vui vẻ như một đứa trẻ đươc. nghe chuyện cổ tích. Anh hài lòng trả lời những
câu hỏi ngây thơ nhưng hợp lý và cố gắng làm cho câu chuyện của mình thành
một chuyện thần tiên.
Việc trở lại của bảy người hành khách đã chấm dứt sự vui vẻ ấy. Stephen
đứng lên cười với cô gái và trở ra hành lang.
Khi ra tới cửa khoang tàu anh phải tránh sang một bên lấy lối đi cho một bà
già và mắt anh chợt nhìn thấy một mảnh giấy dán trên một chiếc vali bằng tre
đan, chắc chắn đây là hành lý của cô gái người nước ngoài ấy. Anh đọc: Cô
Pilar Estravados. Địa chỉ tiếp theo làm anh khó tin: "Lâu đài Gorston,
Langsdale. Adlesfield".
Anh quay người lại nhìn cô gái bằng một cặp mắt nghi ngờ rồi ra đứng ở
hành lang, vẻ trầm ngâm, anh châm một điếu thuốc lá.
o0o
3
Ngồi trong phòng khách lớn màu xanh của lâu đài Gorston, Alfred Lee và
Lydia, vợ anh, đang thảo luận về việc tổ chức lễ Noel. Đứng tuổi, dáng người
vạm vỡ, Alfred có một bộ mặt dễ coi và cặp mắt màu hạt dẻ. Anh nói một cách
bình tĩnh và chính xác. Lúc này đầu rụt xuống vai, anh đang ngồi như bất động.
Lydia dáng thon thả và mềm mại, là một người linh lợi khác thường và dường
như mỗi cử động của chị đều do một đòn bẩy điều khiển. Bộ mặt chị không đẹp
lắm nhưng có những đường nét rõ ràng; giọng nói của chị rất trong trẻo. (16)
- Em muốn gì? - Alfred nói - Ý định của cha là như vậy. Chúng ta không thể
làm khác được.
Vẻ sốt ruột, người vợ cãi lại:
- Bao giờ chúng ta cũng phải làm theo ý muốn của ông cụ ư?
- Cha đã già, em yêu...
- Ồ! Em biết rõ, em biết...
- Cha muốn mọi người vâng lời mình.
Bằng giọng khô khan, Lydia nhận xét:
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- Tất nhiên, vì người ta thường thường nhường nhịn ông cụ! Nhưng một
ngày nào đó, Alfred, anh phải chiến thắng ông cụ.
- Em muốn chờ đợi điều gì, Lydia?
Thấy chồng có vẻ ngạc nhiên, chị mím môi và ngập ngừng trước khi nói.
Alfred Lee nhắc lại:
- Em muốn nói gì, Lydia?
Chị nhún đôi vai thon thả của mình, vừa nói vừa tìm danh từ thích hợp:
- Cha anh thường... áp chế người khác.
- Ông cụ đã già.
- Ông cụ sẽ già nữa, và tất nhiên, sẽ áp chế người khác nhiều hơn nữa. Đến
lúc nào mới hết? Chúng ta đã làm theo những gì ông cụ muốn. Nếu chúng ta có
quyết định mà không hỏi ý kiến của ông cụ, ông cụ sẽ lật nhào mọi dự kiến của
chúng ta.
- Cha muốn mình là người đứng đầu. Cha rất tốt với chúng ta, Lydia.
- Rất tốt! Rất tốt!
- Đúng thế! - Alfred nói bằng giọng nghiêm chỉnh.
Bình tĩnh, Lydia hỏi lại:
- Anh muốn nói về mặt tài chính ư?
- Phải, nhu cầu của cha rất đơn giản, nhưng không bao giờ cha từ chối chúng
ta cái gì. Áo quần, đồ dùng trong nhà, cha ký các hoá đơn mà không có nhận xét
gì. Cha đã chẳng cho chúng ta một chiếc xe hơi vào tuần lễ trước đó ư?
- Về mặt tiền bạc thì cha anh rất hào hiệp, em thừa nhận. Nhưng đổi lại, ông
cụ muốn mọi người là nô lệ của mình.
- Nô lệ ư?
- Đó là danh từ mà em dùng. Anh là nô lệ của ông cụ. Nếu chúng ta muốn đi
ra ngoài thì ông cụ bảo ở nhà; và anh ở lại mà không có ý kiến gì! Nếu ông cụ
muốn chúng ta đi ra ngoài thì nhất định chúng ta phải đi... Chúng ta không thể
làm chủ đươc. những hành động của mình, chúng ta hoàn toàn phụ thuộc vào
ông cụ.
Với vẻ buồn phiền, Lee bảo vợ:
- Anh lấy làm tiếc là em đã nói như vậy, Lydia. Em đã tỏ ra quên ơn về
những gì cha đã làm cho chúng ta.
Cố nén một lời cãi lại, chịn nhún đôi vai thon thả của mình một lần nữa.
- Em biết rõ, Lydia, cha rất quí em.
Lydia nói bằng một giọng đanh thép:
www.phuonghong.com
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- Còn em, em không thích ông cụ:
- Lydia, em làm anh khổ tâm khi nói như vậy. Em rất đôc. ác.
- Có thể, nhưng nhiều khi người ta phải nói đúng sự thật.
- Nếu cha biết...
- Ông cụ đã biết rõ từ lâu rằng em không thích ông cụ và em cho rằng cái đó
làm ông thích thú.
- Em nhầm rồi, Lydia, cha thường nói tốt về em.
- Đúng thế, em vẫn tỏ ra lễ phép với ông cụ, và sau này em vẫn thế. Em chỉ
muốn để anh biết tình cảm thực sự của mình. Em ghét cha anh, Alfred. Em thấy
ông cụ là một kẻ ranh mãnh và tàn bạo. Ông cụ lợi dụng tình cảm đối với gia
đình của anh. Nhiều năm nay anh đã sống dưới cái ách của ông cụ.
- Đủ rồi! - Alfred quát lên - Lydia, tôi yêu cầu cô câm miệng.
Chị thở dài:
- Tha lỗi cho em. Có thể là em đã nhầm... Hãy quay lại kế hoạch tổ chức lễ
Noel của chúng ta. Anh cho rằng chú David sẽ về ư?
- Tại sao lại không?
Chị lắc đầu với vẻ nghi ngờ:
- Chú David thật là kỳ lạ. Đã nhiều năm chú ấy không đặt chân vào ngồi nhà
này. Chú ấy rất yêu mẹ... Và ở đây làm chú ấy nhớ lại những kỷ niệm đau buồn.
- David thường làm cha bực mình vì âm nhạc và vẻ măt. mơ màng của mình.
Dù sao anh cũng tin rằng David và Hilda về dự lễ Noel.
- Phải. Noel! Hòa bình trên trái đất cho những người có thiện chí. - Lydia nói
vui - Em đang tự hỏi liệu họ có về không. Chú george và thím Magdalene đã
hứa về đây ngày mai. Em sợ rằng Magdalene sẽ buồn.
- Không biết suy nghĩ như thế nào mà em trai anh lại lấy một cô vợ kém
mình đến hai chục tuổi! Bao giờ George cũng như một thằng điên.
- Chú ấy rất thành đạt trong nghề nghiệp của mình. - Lydia nhận xét - Các cử
tri rất quí c hú ấy và thím Magdalene không quản khó nhọc trong việc giúp đỡ
chồng về mặt chính trị.
- Anh không thích cô em dâu ấy. - Alfred tuyên bố - Cô ta rất đẹp... - Nhưng
có vẻ như một quả táo kỳ diệu... Da hồng hào như đánh xi ấy.
- Và da thịt của cô ta cũng không tốt nữa, đúng không? - Lydia nói thêm Thật là kỳ cục khi nghe anh nói như vậy.
- Tại sao?
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- Vì... theo thói quen... Anh vẫn tỏ ra độ lượng! Ít khi anh nói xấu về ai. Em
rất buồn khi thấy anh... Nói như thế nào nhỉ... Hay nghi ngờ. Anh không hiểu
hết sự độc ác của người đời. Thế gian này....
- Thế gian này là cái mà chúng ta tạo ra, anh cho là như vậy. - Alfred cười
nói.
- không! - Lydia giải thích với giọng quả quyết. - Thế gian này rất xấu. Cái
xấu không chỉ trong tư tưởng chúng ta. Nó tồn tại trong thực tế. Nếu anh đứng
bên trên sự xấu xa và độc ác của những người khác, mà em cảm thấy... Ngay
trong ngôi nhà này...
Chị bậm môi và quay đi.
- Lydia...
Chị giơ tay để báo cho chồng biết có sự có mặt của người lạ và quay ra cửa.
Một người mặt mày nhẵn nhụi, vẻ khác thường, đang đứng ở đấy.
- Có gì vậy, Horbury?- Lydia hỏi.
Người hầu trẻ tuổi Horbury trả lời bằng giọng kính cẩn và nhỏ nhẹ:
- Thưa mợ, ông sai tôi đến để báo tin cho cậu mợ rằng có thêm hai vị khách
nữa tới dự lễ Noel với nhà ta và yêu cầu cậu mợ chuẩn bị phòng nghỉ cho họ.
- Hai khách mời nữa ư? - Lydia hỏi.
- vâng, thưa mợ. Môt. ông và một cô.
Alfred ngạc nhiên nhắc lại:
- Một cô ư?
- Thưa cậu, vâng. Ông nói như vậy.
Lydia nhanh nhẹn nói:
- Em sẽ lên gặp ông cụ.....
Horbury bước lên một bước đủ để ngăn bà chủ.
- Xin lỗi mợ, nhưng lúc này thì ông đang nghỉ. Ông đã bảo tôi không đươc.
để người nào tới quấy rầy ông.
- Rõ. - Alfred nói. - Chúng ta không làm phiền ông cụ nữa.
- Cảm ơn cậu chủ. - Horbury nói và rút lui.
- Em ghét cái thằng này. - Môt. lát sau Lydia noí. - Nó đi vào các phòng mà
không gây một tiếng động nào. Chẳng bao giờ người ta nghe thấy tiếng chân
của nó.
- Anh cũng không ưa hắn lắm. - Alfred nói - Nhưng hắn biết rõ công việc
của mình và rất khó mướn một người chăm sóc người ốm. Cha thích nó, đó là
điều cốt yếu.
www.phuonghong.com
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- Như anh nói, đó là điều cốt yếu, Alfred, nó vừa nói đến một cô. Có thể là ai
nhỉ?
- Anh cũng không rõ.
Người này nhìn người kia. Sau đó Lydia nhăn mặt một vẻ đầy ngụ ý.
- Alfred, anh biết không, em nghĩ đến một việc.
- Việc gì?
- Thời gian gần đây cha anh tỏ ra buồn bực và nghĩ đến viêc. tiêu khiển nhân
dịp lễ Noel.
- Bằng cách cho hai người lạ và cuộc sum họp của gia đình ư?
- Ồ! Em còn chưa rõ những chi tiết của cuộc tiêu khiển ấy, nhưng em có cảm
tưởng rằng ông cụ tìm kiếm một trò giải trí.
- Anh hy vọng rằng cha sẽ hài lòng. - Alfred nói bằng giọng nghiêm chỉnh. Ông già khốn khổ giam mình trong phòng, không thể đi lại được sau cuộc đời
phiêu lưu đây đó của mình, chắc hẳn đã phải than thở nhiều.
Lydia chậm chạp nhắc lại:
- Sau cuộc đời phiêu lưu... Mà ông cụ đã sống.
Đoạn ngừng lại sau cụm từ cuộc đời phiêu lưu của chị có một ý nghĩa khác
thường. Alfred nhận ra cái đó và anh đỏ mặt một cách khổ sở.
Bất chợt Lydia kêu lên:
- Em tự hỏi tại sao ông cụ lại có một người con trai như anh! Anh không
giống ông cụ! Ông cụ mê hoặc anh... Và anh tôn thờ ông cụ... Đơn giản là như
vậy.
Bực mình, Alfred bảo vợ:
- Nào, Lydia, anh thấy em cường điệu vấn đề rồi. Tình cảm của người con
trai đối với người cha là rất tự nhiên. Cái ngược lại mới là quái gở.
- Nếu vậy, những thành viên khác trong gia đình này đều là quái vật cả. Lydia kết luận - Ôi! Tranh cãi thật là vô ích. Em xin lỗi anh. Em đã làm tổn
thương đến những tình cảm của anh. Hãy tin em, Alfred, đây không phải là ý
định của em. Em khâm phục sự trung thành đối với cha của anh. Sự trung thành
ngày nay rất hiếm! Nếu muốn, anh cứ cho là em đã ghen tị. Người ta nói nàng
dâu ghen tị với mẹ chồng... Nhưng tại sao không phải là bố chồng?
Alfred ôm lấy vợ:
- Này, em yêu, lúc này em không nghĩ đến những điều em nói. Em chẳng có
lý do gì để ghen tị cả.
Chị hôn và vuốt má anh:
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- Em biết cái đó, Alfred. Hình như em không ghen tị với mẹ anh. Em rất
muốn biết bà là người thế nào.
Anh thở dài:
- Đó là một người đàn bà yếu đuối.
Lydia ngạc nhiên hỏi lại:
- Tại sao lại yếu đuối?
- Anh thấy mẹ luôn yếu đau... và rất hay khóc lóc. Bà thiếu can đảm.
- Thật là kỳ cục... - Lydia lẩm bẩm.
Vì anh nhìn vợ bằng cặp mắt dò hỏi, Lydia ngẩng đầu lảng nhanh sang vấn
đề khác.
- Vì không thể biết những vị khách bí mật của chúng ta là ai, em đi làm vườn
đây.
- Trời lạnh và gió rất buốt.
- Em sẽ mặc thật ấm.
Chị rời khỏi phòng k hách. Ở lại một mình, Alfred đứng lặng, lông mày anh
cau lại. Sau đó anh đến bên cửa sổ và nhìn ra vườn. Trên sân chạy dọc theo
hàng hiên, anh thấy Lydia mặc một chiếc áo khoác dày bằng len. Chị mang theo
một chiếc thúng nhỏ. Ra đến vườn, đặt thúng xuống đất, chị bắt đầu làm việc
trong mộ tcái bể cạn hình vuông, xây bằng đá, nổi lên khỏi mặt đất một chút.
Alfred nhìn vợ một lúc. Cuối cùng anh măc. một chiếc áo khoác dày, đeo
khẩu trang và xuống vườn bằng ô cửa bên. Còn nhiều bể cạn khác bằng đá mà
Lydia đã tạo nên bằng đôi bàn tay nhỏ bé khéo léo của mình.
Một trong những bể cạnh đó thể hiện một vùng sa mạc cát vàng, những cây
cọ làm bằng sắt tây sơn xanh, một đàn lạc đà, một vài người A - Rập và những
cái chòi nguyên thủy bằng bôt. nặn. Trong bể cạn khác thể hiện một vườn hoa
của nước Ý có những luống có hoa bằng sáp. Cũng có mảnh vườn trên Bắc cực
có những mảnh kín vụn thể hiện những tảng băng và từng đàn chim cánh cụt.
Rồi đến một mảnh vườn Nhật Bản có những cây lùn, những dòng suối làm bằng
mảnh kính chảy dưới những cây cầu.
Alfred đến bên vợ. Chị đặt dưới đáy bể một tờ giấy xanh bên trên có một
mảnh kính đè lên. Bên bờ chị đặt những hòn núi nhỏ rồi đổ những viên sỏi nhỏ
bốn xung quanh. Khoảng giữa những hòn núi chị trồng những cây xương rồng
giảI.
Lydia nói một mình:
- Đúng thế... đây là cái mà ta muốn.
- Công trình cuối cùng này là gì vậy? - Alfred hỏi.
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Chị giật mình vì không biết anh đã tới bên.
- Đây là Biển Chết, Alfred. Anh thấy thế nào?
- Hơi hoang vắng, hình như vậy. Em nên trồng thêm cây.
Lydia lắc đầu:
- Không được. Đây là Biển Chết kia mà...
- Bể cạn này hkông đẹp như những bể cạan kia.
- Em vẫn có ý định làm một Biển Chết...
Có tiếng chân bước tới. Một ông người hầu già, tóc bạc, lưng gù đang đi tới
phía họ.
- Thưa mợ, mợ George gọi điện thoại về. Mợ ấy hỏi là vợ chồng mợ ấy về
bằng chuyến tàu năm giờ hai mươi phút thì co trở ngại gì không?
- Ông trả lời rằng như vậy thì rất tốt.
- Cảm ơn mợ.
- Ông già Tressilian thân thiết! Đây là một người đầy tớ trung thành. Chúng
ta không thể làm đươc. gì nếu không có ông ấy.
- Ông ấy là loại người cũ. - Alfred nói - Ông ấy đã giúp việc nhà này bốn
chục năm nay và rất tận tâm với gia đình.
- Phải. Ông ấy làm em nhớ lại những người đày tớ trong những cuốn truyện
cổ. Ông ấy có thể phản lại lời thề để bảo vệ một người nào đó của gia đình.
- Đúng thế! - Alfred nói. - Anh thừa nhận là như vậy.
Lydia làm tiếp một vài việc cho cái bể cạn.
- Ddấy! - Chị nói - Tất cả đã sẵn sàng.
- Sẵn sàng cho việc gì? - Alfred ngạc nhiên hỏi.
- Cho lễ Noel... Cho cái tình cảm sum họp gia đình....
o0o
4
David đoc. bức thư. Đọc xong anh vo viên và ném xuống đất rồi lại nhặt lên
vuốt thẳng ra để dọc lại.
Không nói một lời, Hilda, vợ anh yên lặng nhìn chồng. Chị nhận ra ở anh có
những cái giật giật ở thái dương, sự run rẩy của đôi tay mềm mại và những cử
chỉ lúng túng của một cơ thể đang tức giận. Anh hất một nạm tóc vàng thường
rủ xuống trán sang một bên và quay sang vợ với cặp mắt xanh dò hỏi:
- Hilda, chúng ta sẽ làm gì?
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Chị ngập ngừng trước khi trả lời vì đã nhận ra một vẻ đáng sợ trong giọng
nói của chồng. Chị biết anh tin tưởng vợ từ ngày hai người lấy nhau. Chị có thể
tác động vào quyết định của anh; và chính vì lẽ đó chị tránh trả lời chung chung.
- Anh xét xem mình có phải trở về không, David.
Hilda là một người đàn bà béo tốt, không đẹp lắm, nhưng có một sức hấp
dẫn khác thường. Nhìn chị người ta nhớ đến một bức tranh Hà Lan. Giọng nói
của chịi chưá đựng một sự trìu mến; và con người chị có một năng lực lôi kéo
những kẻ yêu. Con người đứng tuổi to béo ấy không nổi bật lắm nhưng có một
cá tính mạnh mẽ.
David đứng lên và đi đi, lại lại ở trong phòng. Tuy mớ tóc vàng đã điểm một
vài sợi bạc nhưng nhìn mặt anh người ta vẫn thấy anh còn trẻ.
Vẻ lo ngại, anh bảo vợ:
- Em biết rõ tình cảm của anh, Hilda.
- Em không biết chắc chắn lắm.
- Ddã nhiều lần anh nói với em anh ghét cái biệt thự Gorston và mọi người
trong ngôi nhà ấy! Nó chỉ nhắc cho anh những kỷ niệm đau buồn. Khi nghĩ đến
thời kỳ anh sống ở đấy... Nghĩ đến những đau đớn của mẹ anh.
Hilda nhìn anh với vẻ thương cảm.
- Mẹ rất hiền lành và kiên nhẫn, Hilda! Anh đã nhìn thấy mẹ trên giường
bệnh, đau đớn nhưng không than thở... Chỉ có Thượng đế mới biết mẹ đã phải
chịu đựng như thế nào. Và khi anh nghĩ đến cha anh... (Mặt David sa sầm lại).
Người chồng không chung thủy... Ông ta đã làm cho vợ đau khổ... Ông ta khoe
khoang của cải trước mặt bà và nhục mạ bà bất kỳ lúc nào.
- Đáng lẽ phải bỏ đi thì mẹ lại ở lại.
David nói ngay:
- Về mặt ấy, bà rất tốt! Mẹ cho rằng bổn phận của mình là phải ở bên chồng.
Hơn nữa, mẹ biết đi đâu nếu rời khỏi ngôi nhà ấy?
- Bà đi để làm lại cuộc đời.
- Thời kỳ ấy thì không có chuyện đó! Em không hiểu. Phụ nữ thời ấy khác
bây giờ. Họ kiên nhẫn chịu đượng và nghĩ đến con cái trước khi có một quyết
định như vậy. Giả dụ có một cuộc ly hôn thì có chuyện gì xảy ra? Cha anh sẽ đi
lấy vợ khác và xây dựng một tổ ấm mới. Mẹ thì phải nghĩ đến lợi ích của các
con.
Hilda yên lặng và David nói thêm:
- Bà đã làm đúng. Đây là một vị thánh. Mẹ đau khổ đến tột cùng mà không
kêu ca.
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- Không hoàn toàn như vậy. - Hilda nói. - Vì anh đã biết những phiền muộn
của mẹ.
Mặt của David sáng lên:
- Phải... Mẹ đã nói những cái đó với anh... Mẹ biết anh rất yêu mẹ... Khi bà
qua đời.
Anh đưa tay lên vuốt tóc và nghĩ một thoáng:
- Hilda, thật là khủng khiếp! Em biết rất rõ nỗi khổ tâm của anh khi mẹ qua
đời... Đáng lẽ bà không thể chết khi còn trẻ như vậy! Chính cha anh đã giết mẹ:
ông đã làm trái tim người vợ tan nát. Từ lúc ấy anh quyết định không sống
chung dưới cùng một mái nhà với ông ta nữa... Anh rời bỏ ngôi nhà đáng
nguyền rủa ^'y.
- Em thừa nhận. Đây là cách giải quyết tốt nhất.
- Cha muốn giao cho anh việc quản lý nhà máy, như vậy thì buộc anh phải ở
lại. Anh không thể chịu đựng đươc. ông ấy và anh tự hỏi anh Alfred đã xoay sơ/
thế nào trong bấy nhiêu năm.
- Anh ấy không có phản ứng nào ư? - Hilda hỏi. - Anh đã nói, anh ấy phải từ
bỏ công việc của mình để làm theo ý muốn của cha, đúng không?
- Ddúng thế. Cha đã sắp đặt tất cả. Alfred gia nhập quân đội. Alfred, người
con trưởng, sẽ là sĩ quan kỵ binh. Harry và anh, quản lý nhà máy và George làm
chính trị.
- Nhưng thực tế lại khác hẳn, đúng chứ?
- Anh Harry đã lật nhào kế hoạch của cha. Anh ấy là một đứa con hư... Nợ
nần và gây ra không ít chuyện bê bối. Rồi, một ngày nọ, anh ấy lấy mấy trăm
bảng không phải của mình rồi ra đi, để lại một mảnh giấu nói cái ghế quản lý
nhà máy không thích hợp với mình và anh đi chu du thiên hạ.
- Và từ đấy không nghe thấy ai nói gì về anh ta nữa chứ?
- Ồ! Có chứ.
David bật cười và nói tiếp:
- Các anh vẫn nhớ đến anh ấy. Cha anh nhận được những bức điện tín của
anh ấy ở mọi ngóc ngách của quả đất gửi về xin tiền và theo thói quen, người ta
vẫn gửi tiền cho anh ấy.
- Thế còn anh Alfred thì sao?
- Cha buộc anh ấy phải rời quân đội để trở về nhà máy.
- Anh ấy có buồn bực không?
- Rất chán nản. Anh rất ghét các loại công việc ấy. Nhưng cha vẫn dắt dẫn
được anh Alfred theo ý mình. Cha vẫn nắm được anh ấy.
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- Còn anh... Anh đã thoát khỏi ông cụ! - Hilda nói.
- Phải. Anh quyết định tới Londres để học về hội họa. Cha báo trước nếu anh
làm như vậy thì ông ấy sẽ cắt khoản trợ cấp thường xuyên và khi ông cụ qua đời
thì ông sẽ không cho anh một mẩu gia tài nào cả. Anh bảo rằng mình không cần
những thứ đó. Cha cho anh là một thằng điên, còn anh thì bỏ đi. Từ bấy đến nay
anh không gặp lại cha anh nữa.
- Và anh không bao giờ hối tiếc việc làm của mình chứ? Hilda hỏi.
- Không. Anh biết rõ hội họa không làm anh nổi tiến g. Anh sẽ không trở
thành một nghệ sĩ... Nhưng chúng ta sống sung sướng trong ngôi nhà của chúng
ta... Chúng ta có những cái chúng ta cần... Đó là điều chủ yếu... và nếu anh qua
đời em sẽ có khoản bảo hiểm nhân thọ của anh.
Anh nghỉ một lát. Bàn tay đập lên mảnh giấy đặt trên bàn, anh nói tiếp:
- bây giờ thì... Bức thư này...
- Anh David, em lấy làm tiếc, không ngờ lá thư này lại làm anh đảo lộn đến
như vậy. Đáng lẽ cha anh không nên viết và gửi cho anh.
- Ông cụ yêu cầu anh về dự lễ Noel và đưa vợ về để cả gia đình được sum
họp một nhà.
- Tại sao không tìm một ý gì khác trong bức thư của cha anh?
David nhìn vợ một cách dò hỏi. Hilda cười rồi nói thêm: (32)
- Tuổi ông cụ đã cao. Ông muốn cả gia đình quây quần bên mình. Cái đó
cũng thường xảy ra.
- Chắc chắn là như vậy. - David nói một cách miễn cưỡng.
- Sự cô đơn đang đènặng lên ông.
- Hilda, em có muốn anh trả lời cha anh không?
- Phải. Thật đáng tiếc nếu từ chối sự mong muốn ấy. Có thể là em thủ cựu,
nhưng lễ Noel: hòa bình trên trái đất cho những người có thiện chí! Tại sao anh
không thể tha thứ cho cha đẻ của mình?
- Sau tất cả những cái mà anh đã kể cho em nghe ư?
- Em biết Em biết! Anh yêu. Nhưng những cái đó đã qua rồi.
- Nhưng đối với anh thì nó hãy còn nguyên vẹn.
- Hãy xua đuổi ra khỏi tâm trí mình những kỷ niệm đối địch trong dịp lễ
Noel.
- Không thể được.
- Anh muốn nói rằng lúc nào mình cũng nghĩ đến chúng ư?
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- Phải. - David trả lời - Những người trong gia đình anh lúc nào cũng vậy.
Họ không quên cái gì cả. Những kỷ niệm đau buồn thì không thể xóa bằng năm
tháng được.... Ngược lại!
- Cái đó thì chẳng có gì đáng tự hào cả! - Hilda sốt ruột nói.
David nhìn vợ, nghĩ ngợi rồi nói:
- Em không quan tâm đến sự trung thực.... Cũng như sự bền vững của các kỷ
niệm ư?
- Đối với em, cái quan trọng nhất là cái hiện tại chứ không phải là quá khứ!
Cái quá khứ phải đi vào hư không. Nếu chúng ta tìm cách làm sống nó lại,
chúng ta sẽ làm biến dạng nó và chúng ta sẽ cường điệu măt. này mặt khác của
nó, chúng ta sẽ không có một hình ảnh đúng nữa.
- Anh nhớ chính xác mỗi sự việc, mỗi lời nói trong thời kỳ ấy. - David hăng
hái nói.
- Không nên nghĩ đến nó nữa, anh yêu! Thời ấy anh xem xét sự việc với con
mắt của một cậu thiếu niên, bây giờ anh phải xem xét nó với con mắt của một
người đứng tuổi.
- Có gì khác nhau?
Hilda ngập ngừng, thấy rõ những khó khăn của việc tranh luận, nhưng chị
vẫn muốn nói rõ một vài sự thật.
- David thân yêu, anh vẫn thấy cha anh là một con ngáo ộp. Dưới mắt anh
ông cụ là hiện thân của sự độc ác. Nếu bây giờ nhìn lại, chắc chắn ông cụ là một
người bình thường; một người biết chế ngự những ham muốn của mình và cuộc
sống ít có những hối tiếc, ít nhất là một người như những người khác... Và
không phải là một con quỉ.
- Em không chịu thừa nhận sự thật. Ông ấy rất tàn ác với mẹ anh.
Hilda nghiêm chỉnh giải thích cho chồng:
- Có một cách khắc phục... Sự êm dịu... Nó gấp mười những ham muốn của
con người... Cũng con người ấy, đứng trước một ý chí mạnh mẽ, có thể có
những hành động hoàn toàn khác hẳn.
- Thế là em hiểu sai về mẹ anh rồi....
Hilda ngắt lời anh:
- Không, chắc chắn là không. Em không nghi ngờ gì việc cha anh đã đối xử
tàn nhẫn với bà, nhưng hôn nhân là một vấn đề phức tạp mà không ai, kể cả con
cái.... có quyền phán xử người chồng hoặc người vợ... và lúc này sự thương cảm
mẹ của anh không có tác dụng gì nữa. Tất cả đã kết thúc. Lúc này đơn giản chỉ
còn lại một ông già ốm yếu, đang gọi con cái về bên mình để dự lễ Noel.
- Và em muốn chúng ta chiều theo ý muốn của ông cụ ư?
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Sau một thoáng ngập ngừng, Hilda trả lời:
- Vâng, em muốn anh đi giết con ngáo ộp ấy một lần cho xong.
o0o
5
George Lee, dân biểu của quận Westeringham, là một người béo tốt. Bốn
mươi mốt tuổi, mắt xanh nhạt, cằm hơi bạnh ra. Anh nói chậm chạp và có phần
nào mô phạm trong khi phát âm:
- Magdalene, anh đã nói với em. Anh tin rằng bổn phận của anh là phải về.
Người vợ nhún vai.
Đó là một phụ nữ tóc vàng óng, lông mày thưa và mặt hình bầu dục. Khi
muốn thì bộ mặt có thể vô cảm.... Ngay lúc này đây chẳng hạn.
- Nhưng, anh yêu, về đấy thì buồn chết đi được.
- Hãy suy nghĩ một chút. - George, măt. bỗng sáng lên vì một ý nghĩ mới nảy
ra trong đầu, nói: - Hãy nghĩ đến sự tiết kiệm! Noel là dịp người ta phải bỏ ra
những khoản chi tiêu lớn. Chúng ta chỉ cần chi tiền ăn cho những người giúp
việc thôi.
- Tuy vậy. - Magdalene nói - Dù ở đâu đi nữa Noel cũng rất buồn.
- Có thể - George tiếp tục dòng suy nghĩ của mình - Chúng sẽ phải có tiệc
đêm. Em nghĩ thế nào khi cung cấp cho chúng miếng thịt bò thay vì một con gà
trống tây?
- Cho ai? Cho bọn đầy tớ ư? Ô! George, anh không phải lo chuyện ấy. Bao
giờ anh cũng tính toán về phương diện tiền bạc.
- Trong nhà cũng phải có một người nghĩ đến những việc như vậy chứ. George cãi lại.
- Phải, nhưng thật là vô lý nếu lúc nào cũng tính toán như một kẻ hà tiện vậy.
Tại sao anh không đòi hỏi cha anh hào hiệp hơn một chút? (36)
- Ông cụ đã cho chúng ta một khoản trợ cấp kha khá rồi.
- Thật đáng sợ khi sống hoàn toàn phụ thuộc vào ông cụ. Đáng lẽ cha anh
phải cho ngay chúng ta một số tiền lớn.
- Cái đó thì ngoài thói quen của cha.
Magdalene quay về phía chồng, nhìn anh cặp mắt màu hạt dẻ, cái nhìn soi
mói và cứng rắn. Lần này, nét mặt chị vẫn không thay đổi.
- Cha anh rất giàu, đúng không, George? Một triệu phú chứ?
- Hơn hai lần triệu phú, anh cho là như vậy.
Magdalene thở dài một cách thèm muốn:
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- Ông cụ kiếm đâu ra số tiền ấy? Ở Nam Phi ư?
- Phải. Thời trai trẻ, cha đã lập nghiệp ở đấy. Ông cụ khai thái kim cương.
- Thật là thú vị!
- Trở về nước Anh, cha đưa tiền vào kinh daonh và đã làm tăng gấp đôi, có
thể là gấp ba số vốn ấy.
- Khi ông cụ qua đời thì số tiền ấy thuộc về ai?
- Cha không nói đến việc này, và thật là thiếu tế nhị nếu hỏi cái đó. Hầu hết
số tiền ấy thuộc về anh Alfred và anh. Tất nhiên anh Alfred được nhiều hơn.
- Hình như anh còn những anh em khác, em cho là như vậy.
- Ddúng thế. Có anh David, nhưng anh cho rằng cha sẽ không cho anh ấy
chút gì. Anh ấy bỏ nhà để trở thành một nghệ sĩ hoặc một cái gì tương tự. Cha
nói là sẽ truất quyền thừa kế của anh, anh ấy nói mình không cần.
- Anh ấy thật là ngốc! - Magdalene kêu lên với vẻ coi thường.
- Cũng còn cô Jenniefer, em gái của anh. Cô ấy bỏ nhà đi với một người
ngoại quốc... Một nghệ sĩ người Tây Ban Nha.... Người bạn của anh David. Cô
ấy vừa qua đời cách đây một năm và để lại một đứa con gái. Chắc chắn cha sẽ
cho nó cái gì đó, nhưng không nhiều. Rồi còn anh Harry.
- Harry ư? Harry là ai? - Magdalene ngạc nhiên hỏi.
Anh bối rối, yên lặng một thoáng.
- Đó là một người anh của anh.
- Tại sao chưa bao giờ anh noí đến anh ấy?
- Có biết không, em yêu, vì anh ấy làm mất danh dự của gia đình. Không bao
giờ gia đình nhắc đến tên anh ấy. Nhiều năm nay các anh không nhận được tin
tức gì của anh ấy; có thể là anh ấy đã chết.
Magdalene cười.
- Tại sao em lại cười?
Người vợ trẻ trả lời:
- Thật là kỳ cục khi thấy anh nói như vậy. George, anh lại có thể có một
người anh không tốt, trong khi anh là con người có đạo đức!
- Anh hy vọng được như vậy. - George lạnh lùng nói.
Magdalene cau mày:
- Cha anh, ông cụ không được kính trọng lắm. George.
- Nào, Magdalene.
- Nhiều khi em cảm thấy khó chịu khi ông cụ nói chuyện với em.
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- Em làm anh ngạc nhiên, Magdalene. Chị Lydia có cảm thấy như vậy
không?
- Ồ! Ông cụ nói chuyện với chị ấy khác khi nói chuyện với em.
Tức giận, chị nói thêm:
- Không, ông cụ nói khác hẳn. Em tự hỏi tại sao.
- Nào, hãy độ lượng. Và tuổi của cha.... Và với bệnh tật của ông cụ...
- Ông cụ ốm thật ư? - Magdalene hỏi.
- Ồ! Anh không nói là cha anh thập tử nhất sinh. Ông cụ có sức đề kháng kỳ
lạ. Vì ông cụ muốn cả gia đình sum họp quanh mình nhân dịp lễ Noel nên
chúng ta cần nhận lời mời của ông cụ. Có thể đây là lễ Noel của ông cụ.
Bằng một giọng sắc lạnh, Magdalene nhận xét:
- Anh thì nói như vậy, nhưng em lại nghĩ rằng ông cụ còn sống thêm rất
nhiều năm nữa.
George lắp bắp:
- Phải... phải... Cái đó là có thể.
- Tuy nhiên chúng ta vẫn nên về thăm ông cụ - Magdalene khẳng định.
- Không nghi ngờ gì nữa.
- Cái đó làm em lo ngại! Anh Alfred thì ít nói còn chị Lydia lại tỏ ra trịch
thượng với em.
- Em noí những điều ngu ngốc.
- Không, em cam đoan với anh đó là sự thật. Hơn nữa em rât' ghét người
hầu.
- Ông già Tressilian ư?
- Không, đây là Horbury! Hắn len lỏi khắp nơi và gây ra nhiều chuyện.
- Đúng thế, Magdalene, anh không thấy em có gì chê trách Horbury!
- Hắn gây căng thẳng thần kinh của em, đó là tất cả! Nhưng, mặc kệ. Chúng
ta rất cần về thăm ông cụ. Tốt nhất là đừng làm ông cụ bực mình.
- Em có lý. Bây giờ thì chúng ta bàn về tiệc đêm của bọn đầy tớ.
- Chúng ta sẽ noí cái ấy sau, anh George. Bây giờ em đi gọi điện thoại cho
chị Lydia để báo cho chị ấy rằng chúng ta sẽ về nhà vào ngày mai bằng chuyến
tàu năm giờ hai mươi.
Magdalene vội vàng rời khỏi vòng. Sau khi gọi dây nói xong, chị về phòng
mình và ngồi trước bàn giấy. Chị mở các ngăn kéo lấy ra những tờ hóa đơn và
sắp xếp chúng theo một trật tự nhất định. Cuối cùng, bực tức, chị thở dài rồi xếp
chúng vào ngăn kéo. Đưa tay lên mớ tóc vàng óng, Magdalene lẩm bẩm:
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- Trời ơi, làm thế nào bây giờ?
o0o
6
Trên lầu một của lâu đài Gorston, phía cuối hành lang có một căn phòng rất
lớn quay ra vườn. Trong phòng, tường đươc phủ bằng những tấm thảm lớn,
người ta thấy những chiếc ghế bành bọc da, những bình hoa lớn có hình những
con rồng đắp nổi, những pho tượng bằng đồng đen... Tất cả đều đẹp đẽ, đắt tiền
và chắc chắn.
Một ông già gầy gò, hom hem đang ngồi trong một chiếc ghế bành kê ở phía
trong. Hai bàn tay có những ngón tay dài như móng ác điểu đặt trên tay ghế.
Một chiếc gậy có quả nắm bằng vàng đặt bên tay phải. Ông mặc một chiếc áo
khoác trong nhà đã bạc màu, chân đi giày vải. Tóc bạc, da mặt màu vàng xỉn và
nhăn nheo.
Thoạt nhiên, người ta tưởng đây là môt. con người tầm thường. Nhưng khi
nhìn đường cong của chiếc mũi, màu xám của cặp đồng tử trong mắt, người ta
buộc phải thay đổi ý kiến, vì chính đây là ông Simeon Lee.
Lúc này ông đang nói một mình và có vẻ rất thích thú. Sau đó ông quay sang
người hầu đang đứng bên chiếc ghế.
- Thế nào, anh đã chuyển ý kiến của ta cho cậu Alfred chưa?
- Rồi, thưa ông. - Người ấy trả lời một cách kính cẩn.
- Đúng từng lời như ta đã nói với anh chứ?
- Vâng, thưa ông, tôi không nhầm lẫn một chữ nào.
- Tốt... Tốt... Anh sẽ hối hận nếu không làm theo đúng ý kiến của ta. Cậu
Alfred nói thế nào, Horbury? Mợ ấy nói thế nào?
Bằng môt. giọng bình tĩnh người hầu thuật lại những việc đã xảy ra trong
phòng khách màu xanh. Hài lòng, ông già xoa hai tay vào nhau, cười thầm:
- Tuyệt vời... Tuyệt vời!... Chúng sẽ rất băn khoăn.... Cả buổi chiều nay!
Tuyêt. vời! Lúc này ta muốn gặp chúng. Bảo chúng lên đây.
- Vâng, thưa ông.
Horbury rời khỏi phòng không một tiếng động.
- Nói xem, Horbury.
Ông già quay lại rồi chửi:
- Hắn không ở đây nữa! Hắn đi như một con mèo, không có một tiếng động
nào. Không bao giờ người ta biết hắn đang đứng ở đâu. (42)
Ông già ngồi yên trên ghế, tay gãic ằm.
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Có tiếng gõ cửa, Alfred và Lydia bước vào.
- A! Hai người đây rồi. Chị ngồi đây, Lydia thân mến, ngồi gần ta. Mặt chị
rất hồng hào.
- Con vừa ra ngoài vườn. Khi đi ra ngoài, không khí lạnh làm mặt đỏ lên.
- Cha có khỏe không? Trưa nay cha ngủ ngon giấc chứ? - Alfred hỏi.
- Rất tốt. Ta ngủ và mơ tới thời trai trẻ của mình... Thời đẹp đẽ đó, thời ta
chưa có của cải cũng như địa vị.
Bất chợt ông cười một cách vui vẻ.
Người con dâu lễ phép nghe ông nói, miệng nhếch một nụ cười.
- Thưa cha - Alfred nói - Tin mới ấy là gì... Hai người khách mời nhân dịp lễ
Noel nữa ư?
- A! Đây! Ta cần giải thích với các con. Năm nay, ta muốn có một lễ Noel
thật to... thật đẹp. Nói tóm lại: có thêm George và Magdalene.
- Vâng. - Lydia nói - Họ sẽ về đây vào ngày mai, bằng chuyến tàu năm giờ
hai mươi p hút.
- Thằng George mất dạy! - Ông già Gimeon kêu lên - Cái đầu rỗng tuếch!
Tuy nhiên, đó là con trai của ta.
- Cử tri rất quí chú ấy. - Alfred nhận xét.
- Chắc chắn vì người ta cho nó là một người thật thà. Một người dòng họ Lee
thật thà. Một hiện tượng như vậy thì không có trong gia đình này đâu.
- Thôi nào, cha - Người con cả của ông kêu lên.
- Con là một ngoại lệ, con trai.
- Thế còn chú David? - Lydia hỏi.
- Ta quên mất David. Ta sẽ ngạc nhiên nếu thấy nó về sau nhiều năm vắng
bóng như vậy. Thời trẻ, tình cảm của nó rất ủy mị. Ta tự hỏi vợ nó là người thế
nào. Dù sao nó cũng không sai lầm khi lấy một cơ vợ kém mình hai chục tuổi
như thằng George, như thằng George mất dạy.
- Thím Hilda đã có thư trả lời - Lydia nói - Và con vừa nhận được điện báo
tin là chú thím ấy sẽ về vào ngày mai.
Người bố chồng nhìn chị một cái nhìn thân mật:
- Lydia bao giờ cũng bình tĩnh - Ông già cười nói - Ta phải nói rằng chị là
người được giáo dục tốt. Chị đã sống trong một gia đình nền nếp. Vấn đề di
truyền thật là ky cục! Trong số các con của ta, chỉ có một đứa giống ta... Xứng
đáng mang dòng họ của ta.
Một ánh lửa lóe lên trong mắt ông:
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- Anh chị hãy đoán xem đó là ai?
Ông già lần lượt nhìn từng người. Alfred cau mày lẩm bẩm:
- Horbury nói là cha đang đợi một cô gái.
- Cái đó làm anh chị lo lắng phải không? Ta tin chắc là có điều đó. Pilar sẽ
tới đây trong chốc lát. Ta đã cho xe ra ga đón.
- Pilar là ai? - Alfred ngạc nhiên hỏi lại.
- Phải, Pilar Estravados - Ông Simeon nói - Con gái của Jennifer và là cháu
gái của ta. Ta đang tự hỏi là nó giống ai.
- Trời! - Alfred kêu lên - Thế mà cha không cho chúng con biết sớm.
- Ta muốn giữ bí mật chuyện đó. Ta sẽ viết thư cho ông chưởng khế
Charlton. Ông ấy sẽ thanh toán tiền lộ phí cho nó.
Bằng một giọng chê trách, Alfred nhắc lại:
- Thế mà cha không nói...
Một nụ cười xấu xa trên bộ mặt của ông già:
- Cái đó làm mọi người mất đi sự ngạc nhiên! Ta muốn thấy tuổi trẻ trong
ngôi nhà này! Ta chưa hề nhìn thấ Estravdos. Không biết con bé giống cha hay
giống mẹ?
- Cha có thấy như vậy là khôn ngoan không? Như vậy coi như....
Ông già ngắt lời anh:
- Anh thật là một con người thận trọng, Alfred! Luôn luôn là kẻ thù của cái
mới. A! Anh không giống ta. Pilar là cháu gái của ta... Cháu gái duy nhất của ta!
Không cần đếm xỉa đến tư cách của cha nó ra sao! Nó là giọt máu của ta và nó
sẽ sống trong nhà của ta.
- Thế nào? - Lydia kêu lên - Cô gái sẽ về sống ở đây ư?
Ông già nhìn chị rất nhanh:
- Chị phản đối ư?
Lydia ngẩng đầu cười và trả lời:
- Con muốn ngăn trở việc một người về nhà này, đúng không? Không. Đơn
giản là con nghĩ về... Cô gái ấy.
- Chị muốn nói gì?
- Liệu cô ta có được sung sướng khi ở đây không?
Ông già Simeon ngẩng đầu:
- Nó không có lấy một xu. Nó sẽ phải cảm ơn ta.
Lydia nhún vai còn ông Simeon quay sang con trai.
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- Nghe đây. Chúng ta sẽ tổ chức một lễ Noel tuyệt vời! Ta sẽ có đông đủ con
cái bên ta. Tất cả các con ta! Bây giờ, Alfred, anh đoán xem, người khách mời
nữa là ai?
Alfred mở to mắt.
- Nào, con trai. Ta đã nói ta muốn có tất cả các con quây quần bên ta. Đoán
xem! Harry, tất nhiên! Em trai Harry của anh!
Alfred tái mặt và lắp bắp:
- Harry ư? Không thể là Harry được...
- Được chứ, Harry bằng xương, bằng thịt.
- Nhưng nó đã chết rồi.
- Không phải.
- Và cha đã gọi nó về đây... Sau những việc nó đã làm ư?
- Việc trở về của một đứa con trai phi thường, đúng không? Chúng ta phải
giết một con bê thật béo, Alfred. Cần phải đón tiếp nó thật đàng hoàng.
Alfred lẩm bẩm:
- Nó đã ăn cắp của chúng ta.... Làm mất danh dự của chúng ta....
- Nhớ lại những tội ác của nó thì ích gì? Danh sách khách mời sẽ rất dài.
Nhưng anh hãy nhớ, Noel là mùa của sự tha thứ. Chúng ta sẽ vui vẻ đón tiếp
đứa con trai phi thường ấy.
Alfred đứng lên và nói:
- Cái tin đó đã gây cho con một cú sốc. Con không thể tưởng tượng được
Harry lại có mặt trong ngôi nhà này.
Ông Simeon quay sang nhìn anh:
- Chưa bao giờ anh yêu quí Harry, đúng không? - Ông già hỏi con bằng môt.
giọng êm ái.
- Sau tất cả những việc mà nó đã làm...
- Chúng ta hãy quên quá khứ. Phải tổ chức lễ Noel trong tinh thần tha thứ,
đúng không, Lydia?
Chị cũng tái măt.. Bằng giọng khô khan chị nói với bố chồng:
- Con thấy cha muốn có nhiều người bên mình vào dịp Noel năm nay.
- ta muốn có đầy đủ gia đình xung quanh ta. Hòa bình trên trái đất cho những
người có thiện chí. Ta đã già. Chị đi đấy ư, Lydia?
Alfred đã rời phòng, Lydida đứng lại một lát rồi đi theo chồng.
Ông già Simeon nhìn theo Alfred đã đi tới ngưỡng cửa.
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- Nó đang hốt hoảng. Nó và Harry vẫn không ưa nhau. Harry đã chế giễu
Alfred bằng cái tên: Thằng Hâm.
Lydia đã mở miệng. Chị định cãi lại nhưng đã bình tĩnh lại trước thái độ độc
ác của ông già. Sự bình tĩnh của người con dâu đã tước mất vũ khí của ông
Simeon. Lydia biết rõ cái đó và can đảm lên tiếng:
- Trong truyện ngụ ngôn con Thỏ và con Rùa thì con Rùa đã thắng cuộc.
- Trong đời thường thì nhiều khi ngược lại, Lydia thân mến.
Lydia tươi cười bảo ông:
- Xin lỗi, con phải đi theo anh Alfred. Những cái đó làm anh ấy bối rối.
- A! nó không thích cái mới. Bao giờ Alfred cũng muốn sự yên ổn.
- Lúc nào Alfred cũng tận tâm với cha. - Lydia nói.
- Cái đó làm chị ngạc nhiên, đúng không?
- Nhiều lúc, vâng.
Chị rời khỏi căn phòng dưới con mắt chế giễu của bố chồng.
Khi con dâu đi khỏi, ông già xoay hai tay vào nhau và lẩm bẩm:
- Cái đó làm ta thích thú trong dịp lễ Noel này!
Ông nặng nhọc chống gậy đứng lên và đi tới cuối phòng.
Ông dừng lại trước một két sắt đặt ở góc phòng và xếp ô chữ. Cánh cửa bật
mở và tay run rẩy ông Simeon đưa tay vào trong két.
Ông lấy ra một chiếc túi làm bằng da mềm và để rơi trên tay những viên kim
cương chưa chế tác.
- Các ngươi đây rồi, những báu vật của ta... hãy còn đây... những người bạn
cũ của ta. Môt. thời tốt đẹp... những ngày sung sướng. Các ngươi sẽ không bị
đẽo gọt, những người bạn thân mến của ta. Các bà, các cô không thể đeo các
ngươi trên tai, trên cổ, trên tay. Các ngươi là của riêng ta... của một mình ta
thôi... những người bạn thân yêu của ta! Chúng ta có một bí mật riêng. Chúng
nói ta đã già cả và ốm yếu, nhưng ta không phải là một người tay trắng. Ta còn
muốn hưởng thú vui của cuộc đời...
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