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CÂU TRUYỆN THỨ NHẤT

ĐIỀU GÌ XẢY ĐẾN VỚI CHIẾC GƯƠNG VÀ NHỮNG MẢNH

VỠ CỦA NÓ

Bây giờ chúng ta sắp bắt đầu, bạn cũng tham gia, khi đến

phần kết thúc câu chuyện, bạn sẽ biết nhiều hơn những gì bạn

biết hiện giờ về một kẻ rất độc ác, con quỷ. Nó là một trong

những loại tồi tệ nhất, tình thật, nó thật sự là một con quỷ. Một

ngày nọ, nó ở trong trạng thái vui mừng tột độ vì nó đã phát

minh ra một chiếc gương có đặc điểm là: “ Mọi điều tốt đẹp

được phản ánh trong đó đều thu nhỏ lại hầu như không còn gì

cả”.

Mặt khác, mọi điều tốt, xấu chẳng đáng gì lại nổi bật hẳn

lên và trông tệ hại nhất. Những phong cảnh đẹp nhất được

phản ánh trong đó chẳng khác nào rau bina bị luộc chin, những

người tốt nhất trở nên gớm ghiếc, hoặc họ lộn ngược, không có

thân mình, mặt họ méo mó đến không thể nhận ra, và thậm chí

nếu họ có một nốt tàn nhang, nó dường như lan rộng khắp mũi

và miệng.

Con quỷ vô cùng mừng rỡ về điều này. Nếu một ý nghĩ tốt

lướt qua tâm trí của bất kỳ ai, nó sẽ biến thành một nụ cười toe

toét và điều này khiến con quỷ thực sự cảm thấy khoái trá. Tất

cả bọn học giả trong trường học của con quỷ, vì nó giữ một

trường học, bọn chúng kể lại rằng: “Có một phép lạ đã xảy ra,

lần đầu tiên bọn chúng có thể nhìn thấy thế giới và loài người

thực sự như thế nào.”

Bọn chúng mang chiếc gương đi khắp nơi, cho đến khi cuối

cùng không còn một quốc gia hay một người nào chưa từng

thấy chiếc gương làm méo mó này. Chúng thậm chí còn muốn

bay lên thiên đường với nó để chế nhạo thiên thần; nhưng càng

bay cao, nó càng cười toe toét, đến nỗi chúng hầu như không

thể giữ nó, và cuối cùng nó trượt khỏi tay bọn chúng và rơi

xuống trái đất vỡ tan thành hàng trăm triệu mảnh, hàng tỷ

mảnh. Ngay khi đó nó phá hoại nhiều hơn bao giờ hết, một số

trong số những mảnh này không lớn bằng một hạt cát và những

thứ này bay khắp thế gian, lọt vào mắt mọi người, và mắc kẹt ở

đó, làm biến dạng mọi thứ họ nhìn thấy, hoặc khiến họ nhìn mọi

thứ không được ổn.



Từng hạt thủy tinh nhỏ nhất đều giữ nguyên quyền năng

giống như quyền năng của nguyên chiếc gương.

Một số người thậm chí có một chút thủy tinh lọt vào trái tim

của họ, và điều đó thật là khủng khiếp, trái tim trở thành một

khối băng lạnh lẽo.



Một số mảnh vỡ lớn đến mức chúng được sử dụng cho ô

cửa sổ, nhưng không nên nhìn vào bạn bè thông qua các ô này.

Các mảnh khác được tạo thành kính đeo, và nó là một việc rất

là tồi tệ khi người ta đeo những chiếc kính này và phán xét ý

nghĩa của mọi sự việc.

Con quỷ xấu xa cười cho đến khi nó muốn vỡ toang bụng

ra; giống như nó bị tức cười khi nó làm điều phá phách. Nhưng

một số mảnh vỡ này vẫn còn lơ lửng trên thế gian, và bạn sẽ

nghe được những gì đã xảy ra với chúng.



CÂU CHUYỆN THỨ HAI

VỀ MỘT CẬU BÉ VÀ MỘT CÔ BÉ

Sau đó thì xảy ra việc cha mẹ chúng đặt các hộp trên máng

xối, từ nhà này sang nhà kia, trông giống như hai luống hoa.

Những dây đậu rủ xuống bên rìa hộp, và những cành hoa hồng

vươn ra bò uốn quanh các cửa sổ.

Nó trông gần giống như một khải hoàn môn màu xanh lục.

Các hộp thì cao, và trẻ em biết rằng chúng không được trèo lên,

nhưng chúng thường được phép đi vệ sinh dưới những gốc

bông hồng, và ở đó chúng đã có những trò chơi hào hứng. Tất

nhiên vào mùa đông những thú vui đó sẽ kết thúc .

Mỗi bên đều có một nóc cửa sổ nhỏ, và họ chỉ cần bước

qua máng xối để đi từ nhà bên này sang nhà bên kia. Cha mẹ

mỗi đứa đều có một ô cửa sổ lớn, ở đó họ trồng các loại thảo

mộc trong chậu và một cây bông hồng nhỏ. Mỗi cây trong mỗi

hộp, và tất cả đều mọc xum xuê.

Chúng không phải là anh, em nhưng trước giờ chúng rất

thương yêu nhau. Cha mẹ của chúng sống đối diện nhau ở hai

căn phòng áp mái. Mái của nhà này vừa chạm mái của nhà kia,

chỉ cách có cái máng xối nước mưa ở giữa.

Trong một thị trấn lớn đông đúc những ngôi nhà và dân cư,

nơi không có chỗ cho những khu vườn. Thay vào đó, người ta

phải bằng lòng trồng hoa trong chậu. Một trong những thị trấn

này có hai đứa trẻ muốn có được thứ gì đó lớn hơn một chậu

hoa cho một khu vườn.

Các cửa sổ thường bị sương muối bao phủ; sau đó bọn trẻ

sẽ sưởi những miếng đồng trên bếp và dán lên trên những tấm

kính bị đóng băng, tạo thành những lỗ nhỏ xinh xắn, càng tròn

càng tốt. Tiếp đến, một con mắt sáng sẽ nhìn qua các lỗ này,

mỗi cửa sổ, một lỗ. Cậu bé tên là Kay, và cô bé tên Gerda.

Vào mùa hè, chỉ một bước, chúng có thể đi qua, đi lại với

nhau, nhưng trong mùa đông chúng phải đi xuống tất cả các

cầu thang của nhà này và phải leo lên tất cả các cầu thang của

nhà kia. Ngoài đường đã có những chiếc xe trượt tuyết.



‘Nó lại bay lên bầu trời. Nhiều đêm đông nó bay trên những

con đường và nhìn vào những cửa sổ, sau đó băng đóng trên

những tấm kính trở thành những hoa văn thiệt là đẹp.’

“Đúng rồi! bọn cháu đã trông thấy rồi,” cả hai đứa trẻ nói, và

chúng biết đó là thật.

‘Bà Chúa tuyết có thể vào đây không?’ cô bé hỏi.

“Cứ để bà ta đến,” cậu bé nói, ‘Tớ sẽ bỏ bà ta lên bếp, bà

ta sẽ tan ra tại chổ.’

“Đúng vậy, chúng có,” bà nội nói. ‘Nó bay ở nơi có bày

đông nhất. Nó có ngôi thứ cao nhất trong bọn chúng, và nó

không bao giờ ở lại dưới mặt đất.’

‘Nhìn xem! Những con ong trắng đang tụm lại, ‘bà nội già

nua nói.

‘Chúng cũng có ong chúa à?’ cậu bé hỏi, vì cậu biết có một

nữ chúa trong số những con ong thực sự.

Nhưng bà nội vuốt tóc cậu bé và kể cho cậu nghe nhiều

chuyện hơn.

Vào buổi tối, khi cậu bé Kay ở nhà và đang ở trần, cậu rón

rén leo lên chiếc ghế cạnh cửa sổ, và nhìn ra ngoài cái lỗ nhỏ.

Một vài bông tuyết rơi, và một trong những bông tuyết này, cái

lớn nhất, vẫn còn nằm trên cạnh hộp cửa sổ. Nó lớn dần, lớn

dần, cho đến khi nó trở thành hình của một người phụ nữ, mặc

một chiếc áo lưới trắng tuyệt đẹp, dường như được làm bằng

hàng triệu mảnh ngôi sao.

Bà ta rất đáng yêu, nhưng người toàn là băng tuyết lấp

lánh, rạng rỡ. Bà ta trông rất sống động, đôi mắt của bà ta ngời

sáng như hai ngôi sao, nhưng hầu như không có sự nghỉ ngơi,

sự yên bình trong đó. Bà ta gật đầu chổ cửa sổ và đưa tay vẫy.

Cậu bé sợ hãi và nhảy xuống ghế, và sau đó cậu tưởng đó là

một con chim lớn bay qua cửa sổ.



Ngày nọ, Kay và Gerda đang xem một cuốn sách hình ảnh

các loài chim và động vật – lúc đồng hồ nhà thờ vừa điểm năm

giờ thì Kay nói,

‘Ôi, có gì đó đập vào tim anh, anh thấy thứ gì đó chui vào

trong mắt!‘

Cô bé vòng tay qua cổ cậu, cậu chớp mắt; không tìm thấy

được gì.

“Anh nghĩ rằng nó đã biến mất.” cậu nói.

Nhưng nó đã không biến mất. Đó là một trong những hạt

thủy tinh từ chiếc gương, chiếc gương thần. Bạn hãy nhớ rằng

chiếc gương khủng khiếp, tất cả những điều tốt đẹp và vĩ đại

được phản chiếu trong nó trở thành nhỏ và vô nghĩa, trong khi

những điều xấu được phóng đại, và mọi lỗi lầm trở nên rất rõ

ràng.

‘Tại sao em khóc?’ cậu ta hỏi; ‘nó làm em trông xấu xí; với

anh không có vấn đề gì.

Những đứa trẻ nắm tay nhau, hôn lên những bông hồng và

hân hoan trong ánh nắng chói chang của Đức Chúa Trời, nói

chuyện với chúng như thể Chúa Hài Đồng đang ở đó. Những

ngày hè đáng yêu làm sao! và thật là thích thú biết bao khi

được ngồi dưới gốc những cây bông hồng tươi thắm, hình như

không bao giờ mệt mỏi khi hoa nở.

‘Nơi những bông hồng trang điểm những máng hoa, Ở đó

chúng con chào đón, Chúa Giêsu Hài Đồng!’

Ngày tiếp đến, trời sáng và có sương mù, rồi băng tan – và

đó là mùa Xuân. Mặt trời ló dạng, cây xanh bắt đầu đâm chồi,

nảy lộc. Những con én xây tổ của chúng, mọi người bắt đầu mở

cửa sổ của họ. Những đứa trẻ lại bắt đầu chơi trong khu vườn

trên mái nhà của chúng. Hoa hồng rực rỡ nở vào mùa hè đó; cô

bé đã thuộc một bài thánh ca, và trong đó có gì đó nói về hoa

hồng, khiến cô nghĩ đến điều gì đó của riêng mình. Cô đã hát

điều đó cho cậu bé nghe, và sau đó cậu hát điều đó cho cô

nghe.



Cậu đã sớm có thể bắt chước mọi người trên đường phố;

cậu ta có thể chế giễu tất cả các đặc điểm và thất bại của họ.

“Nó sẽ trở thành một người thông minh.” Mọi người nói. Nhưng

tất cả chỉ là do một chút thủy tinh trong trái tim cậu, một chút

thủy tinh trong mắt, và nó khiến cậu ta trêu chọc Gerda bé nhỏ,

người đã hết lòng vì cậu ta. Bây giờ cậu ta chơi các trò chơi

khá khác nhau; cậu ấy dường như đã già dặn hơn. Một ngày

đông, khi tuyết rơi nhanh, cậu đã mang ra một kính lúp; cậu

chìa đuôi chiếc áo khoác màu lam của mình ra để hứng những

bông tuyết rơi.

‘Bây giờ hãy nhìn qua kính, Gerda!’ cậu ta nói; mỗi bông

tuyết được phóng lớn ra và trông giống như một bông hoa đáng

yêu, hoặc một ngôi sao sắc cạnh.

'Em có thấy chúng được làm khéo léo như thế nào không?’

Kay nói. ‘Thú vị hơn nhiều so với ngắm hoa thật. Và không có

một sai sót nào trong chúng; chúng hoàn hảo nếu như chúng

không bị tan chảy. '

Ngay sau đó, Kay xuất hiện với đôi găng tay dày cộm, trên

lưng mang một chiếc xe trượt. Cậu ấy hét ngay vào tai Gerda,

‘Tớ lái xe tới khu vực quảng trường lớn chổ bọn con trai chơi

đây!’ và cậu bỏ đi.

‘Thật kinh khủng!’ Kay đột nhiên la lên; 'có một con sâu

trong bông hồng, và nó khá uốn éo'; cuối cùng, 'chúng là những

bông hồng đáng kinh tởm, chúng đang lớn lên trong những

chiếc hộp!’ cậu ta đá vào chiếc hộp và làm bông hoa hồng gãy

làm đôi.

'Anh đang làm gì vậy, Kay?’ cô bé khóc. Trông thấy cô bé

hốt hoảng, cậu ta ngắt một bông hồng khác, và sau đó chạy vào

cửa sổ của mình, bỏ mặc cô bé Gerda thân yêu lại lẻ loi một

mình.

Lần khác, khi cô lấy ra tập sách ảnh, Kay nói nó giống con

nít mặc quần áo dài luộm thuộm. Khi bà của Kay kể cho chúng

nghe những câu chuyện, cậu luôn có mặt, nhưng nếu cậu có

thể xoay sở được, cậu thích ngồi phía sau ghế của bà, lấy đeo

kính của bà và nhái theo bà. Cậu ta nhái rất giống làm mọi

người phải bật cười.



Mỗi khi Kay muốn buông xe trượt, người đó lại lắc đầu, và

Kay lại để nguyên như vậy, rồi họ lái xe ngay qua cổng thị trấn.

Sau đó, tuyết bắt đầu rơi dày đặc đến nỗi cậu không thể nhìn

thấy cánh tay phía trước khi họ lao theo. Cậu ta tháo dây và cố

gắng rời bỏ chiếc xe trượt lớn, nhưng vô ích, chiếc xe trượt nhỏ

của cậu ta lao quá nhanh, ào ạt, nhanh hơn cả gió. Cậu hét to,

nhưng không ai nghe thấy cậu ta, và chiếc xe trượt xuyên qua

tuyết rơi. Càng lúc càng dày đặc như thể họ đang nhảy qua các

rào cảng và hố sâu.

Kay quá sợ hãi, cậu muốn đọc lời cầu nguyện, nhưng cậu

chỉ có thể nhớ các bảng cửu chương.

Những bông tuyết ngày một lớn hơn, cho đến cuối cùng

chúng trông giống như con gà trắng lớn. Tất cả bọn cùng một

lúc nhảy về một phía, chiếc xe trượt lớn dừng lại và người lái xe

đứng dậy, áo khoác và mũ lưỡi trai chìm trong tuyết. Đó là một

quý bà cao lớn, cứng rắn, toàn thân tỏa ánh sáng trắng, đó

chính là Bà Chúa Tuyết.

“Chúng ta cùng đi với một tốc độ khá nhanh,” bà ta nói,

‘nhưng nó đủ lạnh để giết chết người; hãy chui vào trong áo

khoác da gấu của ta.’

Trong quảng trường lớn, những đứa gan dạ hơn thường

buộc những chiếc xe trượt tuyết nhỏ của chúng vào xe trang trại

để trượt một quảng đường dài theo cách đó. Họ chơi không

ngớt vui vẻ. Cho đến giữa chừng, một chiếc xe trượt lớn xuất

hiện; chiếc xe sơn màu trắng, người ngồi trên xe mặc một chiếc

áo choàng lông trắng và đội mũ lưỡi trai. Xe trượt hai lần quanh

quảng trường, và Kay nhanh chóng buộc chiếc xe trượt của

mình vào phía sau. Sau đó họ rời khỏi, đi nhanh hơn, nhanh

hơn, vào con phố tiếp theo. Người lái xe quay lại và gật đầu với

Kay một cách thân thiện nhất, như thể họ đã từng quen biết

nhau.

Chính bà đưa Kay vào xe trượt, quấn cậu trong bộ lông thú

của mình, và Kay cảm thấy như đang chìm vào chiếc xe trượt

tuyết.

‘Ngươi vẫn lạnh?’ Bà ta hỏi, và bà hôn lên trán cậu ta.



Kay quá sợ hãi, cậu muốn đọc lời cầu nguyện, nhưng cậu chỉ có thể nhớ

các bảng cửu chương.

Ặc! nó lạnh hơn cả băng, nó xuyên trái tim của cậu ấy, vốn

đã đóng băng hơn phân nửa; cậu ta cảm thấy như thể cậu ấy

sắp chết, nhưng chỉ trong giây lát sau đó nó dường như đã làm

cậu ta khỏe hơn; cậu không còn cảm thấy lạnh nữa.

‘Xe trượt của tôi! đừng quên xe trượt của tôi!’ bây giờ Kay

chỉ nhớ tới nó; nó bị buộc vào một trong những con gà trắng

bay theo sau họ. Nữ hoàng Tuyết hôn cậu một lần nữa, và sau

đó cậu ấy quên tất cả về Gerda bé nhỏ, bà nội, và tất cả mọi

người ở nhà.

“Bây giờ ta không được hôn nhà ngươi nữa,” Bà ta nói,

“hoặc ta hôn nhà ngươi đến chết mất!”



Kay nhìn bà ấy, bà ấy thật xinh đẹp; một khuôn mặt thông

minh hơn, xinh đẹp hơn Kay tưởng tượng. Bà ấy bây giờ dường

như không được làm bằng đá, giống như lúc bà ta ngoài cửa sổ

khi bà vẫy tay với Kay. Trong mắt Kay, bà ấy khá hoàn hảo, và

cậu không sợ bà chút nào; Kay nói với bà ta rằng cậu có thể

làm tính nhẩm, khó như phân số, và rằng cậu ta biết số dặm

vuông và số lượng cư dân của đất nước. Bà ấy luôn luôn mỉm

cười với cậu ta, và sau đó Kay nghĩ rằng cậu chắc chắn không

biết hết, và cậu ta nhìn lên bầu trời rộng lớn, nơi họ bay lên cao

hơn và cao hơn khi bà ấy bay cùng cậu trên một đám mây đen,

trong khi cơn bão nổi lên xung quanh họ, gió văng vẳng bên tai

họ như những bản nhạc cổ điển vang lừng danh tiếng.

Họ bay qua rừng và hồ, qua đại dương và hải đảo; gió lạnh

rít bên dưới, sói tru, quạ đen bay gào thét trên nền tuyết lấp

lánh, nhưng ở trên cao, mặt trăng chiếu sáng tỏ tường – Kay

nhìn nó suốt những đêm đông dài đằng đẵng. Ban ngày cậu ta

ngủ dưới chân bà Chúa tuyết.



CÂU CHUYỆN THỨ BA

NGÔI VƯỜN CỦA BÀ PHÙ THỦY



Không ai biết cậu ấy ở đâu, nhiều người đã rơi nước mắt;

Gerda bé nhỏ đã khóc suốt và đau buồn. Cuối cùng, mọi người

nói rằng Kay đã chết; cậu ta có thể té xuống con sông chảy gần

thị trấn. Ôi, những ngày mùa đông thật dài, thật u ám!

Cuối cùng thì mùa xuân và nắng ấm trở lại.

“Kay đã chết rồi”, Gerda bé nhỏ nói.

“Anh ấy đã chết rồi” cô nói với những con én.

‘Chúng tôi không tin điều đó,’ những con én nói; và cuối

cùng thì Gerda bé nhỏ cũng đã không tin vào điều đó.

“Tôi sẽ đi đôi giày đỏ mới của mình,” cô ấy nói vào một buổi

sáng; ‘ đôi giày Kay chưa bao giờ thấy; và sau đó tôi sẽ xuống

sông và hỏi nó về anh ấy!’

Mới sáng sớm; cô ấy hôn bà nội vẫn còn ngủ, rồi mang đôi

giày đỏ và đi một mình ra cổng để tới con sông.

Nhưng làm gì mà Gerda bé nhỏ lại không lo lắng suốt cả

một thời gian dài kể từ khi Kay rời bỏ cô đi?

Cậu ta đang ở đâu? Không ai biết, không ai có thể nói bất

cứ điều gì về Kay.

Tất cả những gì những cậu bé khác biết là họ đã thấy Kay

buộc chiếc xe trượt tuyết nhỏ của mình vào một cái lớn hơn,

lộng lẫy hơn và trượt đi xuống phố, rời khỏi cửa ngõ thị trấn.

‘Có đúng là bạn đã lấy đi người bạn nhỏ của tôi không? Tôi

sẽ cho bạn đôi giày màu đỏ của tôi nếu bạn mang anh ấy trở về

với tôi một lần nữa.’

Cô bé nghĩ rằng những gợn sóng nhỏ gật đầu một cách kỳ

lạ như vậy, vì vậy cô ấy đã cởi đôi giày đỏ, tài sản quý giá nhất

của cô và ném cả hai vào con sông. Chúng rơi gần bờ, nhưng

trở lại thẳng cô ấy bởi những con sóng nhỏ; Dường như dòng

sông không chấp nhận lời đề nghị của cô ấy, như nó đã không

lấy đi Kay bé bỏng.



Cô bé Gerda vô cùng hoảng sợ và bắt đầu la lên, nhưng

không ai nghe thấy cô bé ngoại trừ những con chim sẻ, và

chúng không thể mang cô ấy lên bờ, nhưng chúng đã bay theo

bên cạnh mà hót líu lo như để cổ vũ cô ấy, ‘Chúng tôi ở đây,

chúng tôi ở đây.’ Thuyền trôi đi nhanh chóng theo dòng nước;

Gerda bé nhỏ ngồi yên chỉ với đôi vớ còn mang; đôi giày đỏ nhỏ

của cô ấy trôi phía sau, nhưng chúng không thể đuổi kịp con

thuyền trôi đi càng lúc càng nhanh.

Hai bên bờ rất đẹp với hoa rực rỡ, những cây cổ thụ tốt

tươi, và những đồi dốc rải rác với cừu và gia súc, nhưng không

có một bóng người.

Cô chỉ nghĩ rằng cô đã ném chúng đi chưa đủ xa; vì vậy cô

ấy đã leo lên một chiếc thuyền nằm giữa những con sóng lăn

tăn, rồi cô ấy ra ngay sát mủi thuyền, và lại ném đôi giày xuống

nước. Nhưng con thuyền đã sút ra, và những xáo động làm nó

dạt ra xa bờ; cô thấy nó di chuyển và cô cố gắng thoát thân,

nhưng khi cô đến mũi thuyền bên này thì thuyền đã cách bờ

hơn một thước, và đang trôi đi khá nhanh.

“Có lẽ dòng sông đang đưa tôi đến với Kay bé bỏng,” Gerda

nghĩ và điều đó cổ vũ cô ấy; cô ngồi dậy và ngắm những bờ

xanh tuyệt đẹp hàng giờ liền.

Sau đó, trôi đến một vườn anh đào lớn; có một ngôi nhà

nhỏ trong đó, với cửa sổ màu xanh và đỏ kỳ lạ, nó có một mái

tranh và hai người lính bằng gỗ đứng bên ngoài, những người

bồng vũ khí khi cô đi thuyền qua. Gerda đã gọi họ; cô tưởng

rằng họ là người thật, nhưng tất nhiên họ không trả lời; cô khá

gần với họ, vì dòng nước đã đưa con thuyền đến gần bờ.

Gerda gọi một lần nữa, to hơn trước, và sau đó là một bà

già ra khỏi nhà; bà ấy chống một cây gậy lớn, có móc, và bà ấy

đội một chiếc mũ che nắng lớn được vẽ trang trí những bông

hoa đẹp.

Bà lão nói: “Con bé con tội nghiệp,làm sao mà con bị lạc ra

con sông lớn, mạnh mẽ này vào thế giới bao la có một mình?"

Sau đó bà lội xuống nước ngay và dùng gậy móc câu giữ

thuyền lại; bà kéo nó lên bờ và ẳm bé Gerda ra.



Khi Gerda kể cho bà ấy nghe toàn bộ câu chuyện và hỏi bà

ấy có nhìn thấy Kay, người phụ nữ nói rằng bà đã không trông

thấy cậu ta, nhưng bà ấy ước gì đã gặp Kay.

“Lại đây, nói cho ta biết con là ai, và làm thế nào con đến

đây,” Bà ấy nói.

Gerda rất vui mừng khi được trở lại mặt đất khô ráo, nhưng

cô ấy hơi sợ hãi trước bà già kỳ lạ.

Gerda không còn thấy buồn, cô ấy đã lại nếm quả anh đào

và ngắm những bông hoa của bà ấy, những bông hoa đẹp hơn

bất kỳ cuốn sách tranh nào; mỗi bông hoa có một câu chuyện

để kể. Sau đó, bà nắm tay Gerda, họ đi vào nhà, và bà lão khóa

cửa.

Các cửa sổ ở trên rất cao, có màu đỏ, xanh lam và vàng;

chúng ném thứ ánh sáng rất kỳ ảo vào phòng. Trên bàn là số

quả anh đào ngon nhất, mà Gerda muốn ăn bao nhiêu tùy thích.

Trong khi cô đang ăn, bà già chải tóc cho cô ấy với một chiếc

lược vàng, để tóc uốn lại, và trông như vành óng ánh quanh

khuôn mặt nhỏ ngọt ngào như một bông hồng.

‘Đã từ lâu ta ao ước có một đứa con gái như con!’ bà già

nói. ‘Con sẽ thấy chúng ta sẽ hợp với nhau như thế nào.’ Trong

khi chải tóc, Gerda đã quên tất cả về Kay, vì bà già đã được học

phép thuật; nhưng bà ấy không phải là một phù thủy ác, bà ấy

chỉ sử dụng phép thuật trên mọi người cho vui và bà ấy muốn

giữ Gerda lại. Do đó, bà ấy đã đi vào vườn và vẫy cây gậy của

mình lên tất cả các bụi hoa hồng. Tuy là những bông hoa đẹp

đẽ, tất cả chúng chui xuống đất toàn màu đen mà không để lại

dấu vết gì phía sau.

Bà lão sợ rằng nếu Gerda nhìn thấy những bông hoa hồng

sẽ nhớ đến Kay, và sẽ muốn bỏ trốn. Sau đó bà đưa Gerda vào

vườn hoa. Mùi hương thơm thật là ngào ngạt! Không thể tưởng

tượng, các bông hoa của mỗi mùa khác nhau đều có ở trong

vườn; không có sách ảnh nào có thể sáng hơn hoặc đẹp hơn.



Một ngày nọ, cô ấy đang ngồi ngắm chiếc nón che nắng

của bà già có vẽ hoa, và hoa đẹp nhất trong số đó là hoa hồng.

Người phụ nữ già đã quên về chiếc mũ của bà ấy khi bà quyến

rũ những người khác. Đây là hậu quả của việc đãng trí.

‘Ủa!’ Gerda nói, ‘ở đây không có hoa hồng sao?’ và cô ấy

nhảy vào giữa bồn hoa và tìm kiếm, nhưng vô ích! Những giọt

nước mắt nóng hổi của cô ấy đã rơi xuống chính nơi những hoa

hồng từng hiện diện; khi những giọt ấm áp làm ẩm đất, những

cây hồng lại đâm chồi nảy lộc, nở rộ như trước.

Gerda ôm lấy hoa hồng và hôn chúng, và sau đó cô ấy nghĩ

đến những hoa hồng đáng yêu ở nhà, và sau đó nghĩ về Kay.

“Ôi, làm sao mà tôi lại bị trì hoãn,” cô gái nhỏ nói, ‘Tôi đáng

lẽ phải đang đi tìm Kay! Bạn có biết anh ấy ở đâu không?’ cô ấy

hỏi những bông hoa hồng. ‘Bạn có nghĩ rằng anh ấy đã chết và

biến mất?’

“Anh ấy chưa chết,” những bông hồng nói. ‘Vì chúng tôi đã

ở dưới lòng đất, bạn biết, tất cả những người chết đều ở đó,

nhưng Kay không có trong số đó.’

‘Ồ, cảm ơn bạn!’ Gerda nhỏ nói, và sau đó cô đến những

bông hoa khác, nhìn vào chậu của chúng và nói, ‘Bạn có biết

Kay ở đâu không?’

Nhưng mỗi bông hoa đều đứng dưới nắng và mơ những

giấc mơ của riêng mình. Gerda bé nhỏ đã nghe nhiều về những

điều này, nhưng chưa bao giờ nghe nói gì về Kay.

Hoa Lily đã nói những gì?

Ngày hôm sau, cô bé lại chơi với những bông hoa trong

vườn – và nhiều ngày trôi qua cũng như vậy. Gerda biết mọi loài

hoa, rất nhiều, nhưng cô ấy luôn thấy thiếu một cái gì đó, nhưng

đó là cái gì cô ấy lại không biết.

Gerda đã vui sướng nhảy múa và chơi cho đến khi mặt trời

lặn sau những cây anh đào cao. Sau đó cô ấy được đưa đến

một chiếc giường xinh xắn với những tấm vải lụa màu hoa hồng

được nhồi bông hoa tím; cô ấy ngủ và mơ những giấc mơ đáng

yêu như là một nữ hoàng trong ngày cưới của mình.



‘Bạn có nghe thấy tiếng trống không? Cắc, tùng, nó chỉ có

hai nốt, cắc, tùng luôn luôn giống nhau. Tiếng khóc của phụ nữ

và tiếng kêu của người thuyết giáo. Người phụ nữ theo đạo Hin

đu mặc bộ quần áo dài màu đỏ đứng trên đống lửa, trong khi

ngọn lửa vây quanh cô và người chồng đã chết của cô. Nhưng

người phụ nữ chỉ nghĩ đến những người đàn ông sống trong

vòng tròn, có những đôi mắt rực cháy những ngọn lửa dữ dội

hơn ngọn lửa thiêu đốt cơ thể. Có phải ngọn lửa của trái tim

chết trong ngọn lửa?’

“Tôi không hiểu gì về điều đó,” Gerda bé nhỏ nói.

‘Đó là câu chuyện của tôi,’ hoa Lily nói.

‘Cây bìm bìm nói gì?’

‘Một lâu đài cổ nằm sát một con đường núi hẹp, phủ đầy

cây thường xuân, gần như phủ kín những bức tường cũ màu

đỏ, lá chồng lên lá ngay ban công, nơi có một thiếu nữ xinh

đẹp. Cô ấy khom người qua lan can và háo hức nhìn xuống

đường. Không có hoa hồng trên cành nào tươi hơn cô; không

có hoa táo nào thoang thoảng gió đưa nhẹ nhàng hơn chiếc áo

choàng bằng lụa của cô ấy sột soạt khi cô ấy cúi xuống và nói:

‘Có phải anh ấy sẽ không bao giờ đến?’

‘Ý bạn muốn nói về Kay?’ Gerda hỏi.

‘Tôi chỉ nói về câu chuyện của riêng tôi, ước mơ của tôi,’

cây bìm bìm trả lời.

Hoa giọt tuyết nhỏ đã nói điều gì?

‘Giữa hai cây người ta treo một sợi dây với một tấm bảng;

nó là một cái đu. Hai cô gái nhỏ xinh xắn vận những chiếc áo

choàng tuyết và những dải ruy băng xanh trên mũ bay phất phới

đang ngồi trên đó. Anh trai của họ, người lớn hơn họ đứng đằng

sau; một tay anh ấy vòng quanh sợi dây để giử, lại còn cầm một

cái bát nhỏ và tay kia là một ống đất sét. Anh ấy đang thổi bong

bóng xà phòng. Như đu đưa các bong bóng bay lên trên với tất

cả các màu sắc thay đổi của chúng, chiếc cuối cùng bám trên

ống bị gió lung lay, và chiếc đu vẫn tiếp tục đung đưa.



Một tấm ván đu đưa, một bọt xà phòng bay phấp phới – đó

là câu chuyện của tôi! ‘

‘Tôi dám chắc những gì bạn nói với tôi là rất đẹp, nhưng

bạn kể rất chán và bạn không bao giờ nhắc đến Kay bé bỏng.’

Họ là con người, không phải thần tiên của rừng cây. Không

khí thơm mát cuốn hút họ, và họ biến mất trong rừng; ở đây

hương thơm thơm lừng.

Lục bình nói điều gì?

Ba chiếc quan tài lướt qua khỏi rừng cây đi về phía hồ, nằm

trong đó là các thiếu nữ. Những con ruồi lửa bay nhẹ quanh họ

với những ngọn đuốc tí xíu lập lòe. Những thiếu nữ nhảy múa

này ngủ hay đã chết? Các mùi hương của hoa nói rằng chúng

là xác chết. Chuông buổi tối đã rung hồi báo tử.’

‘Họ là ba chị em xinh đẹp, tất cả đều thanh tú nhất và khá

mảnh khảnh. Một người mặc chiếc áo choàng màu đỏ thẫm,

người còn lại màu xanh lam và người thứ ba là màu trắng tinh

khiết. Ba người này tay trong tay nhảy múa bên bờ hồ dưới ánh

trăng.

Một con chó đen nhỏ chạy ra, nó nhẹ như bong bóng, nó

đứng trên chân sau của nó và muốn leo lên xích đu, nhưng

chiếc xích đu không dừng lại. Con chó nhỏ ngã, sủa một tiếng

giận dữ; họ chế nhạo nó; bong bóng vỡ.

“Bạn làm tôi khá buồn,” Gerda bé nhỏ nói; mùi nước hoa

của bạn rất mạnh khiến tôi liên tưởng đến những thiếu nữ đã

chết.

‘Ôi, bé Kay chết thật rồi sao? Các hoa hồng đã từng chui

xuống dưới lòng đất, và chúng nói không.‘

‘Ding, dong,’ những chiếc hoa chuông lục bình vang lên;

‘chúng tôi không kêu vang cho Kay bé bỏng; chúng tôi không

biết gì về cậu ta. Chúng tôi hát bài hát của mình, bài hát duy

nhất mà chúng tôi biết.’

Và Gerda tiếp tục với những chiếc hoa mao lương tỏa sáng

giữa màu xanh đậm của lá.



Cô cúi xuống sát bông hoa và lắng nghe. Nó đã nói gì?

‘Ôi, bà nội già tội nghiệp của tôi!’ Gerda thở dài. ‘Bà ấy sẽ

khao khát được nhìn thấy tôi, và đau buồn về tôi, như bà đã đau

buồn về Kay. Nhưng tôi sẽ sớm về nhà một lần nữa và đưa Kay

cùng về với tôi. Thật vô ích cho tôi khi hỏi những bông hoa về

Kay. Họ chỉ biết câu chuyện của riêng họ, và không có tin tức gì

để cung cấp cho tôi.’

Sau đó, cô ấy vén chiếc váy nhỏ của mình để có thể chạy

cho nhanh; nhưng Hoa thủy tiên đập vào chân cô khi cô nhảy

qua chúng, vì vậy cô dừng lại và nói, ‘Có lẽ bạn có thể cho tôi

biết điều gì đó.’

Bà già đã mang chiếc ghế bành của mình ra ngoài nắng; cô

cháu gái của bà, một người hầu gái nghèo và nhỏ xinh, đã đến

thăm bà, và cô ấy đã hôn bà. Có vàng, vàng của trái tim, trong

nụ hôn. Vàng trên môi, vàng trên mặt đất, vàng ở trên cao, trong

những chùm tia nắng sáng! Bây giờ đó là câu chuyện nhỏ của

tôi, ‘mao lương nói.

‘Mặt trời rực rỡ của Chúa chiếu vào một sân nhỏ vào ngày

đầu tiên của mùa xuân. Các tia nắng chiếu xuống bức tường

trắng của hàng xóm kế bên đã nở bông hoa vàng đầu mùa; nó

tỏa sáng như dát vàng dưới ánh mặt trời.

Cây mao lương tỏa sáng rực rỡ và liếc nhìn trả lại Gerda.

Mao lương có thể hát bài hát nào? Nó sẽ không nói về Kay.

Gerda nói: “Em là một mặt trời nhỏ tươi sáng. ‘Hãy nói cho

tôi nếu bạn biết nơi nào tôi sẽ tìm được bạn của tôi’



“Tôi có thể tự mình thấy, tôi có thể tự mình thấy,” thủy tiên

nói. ‘Ôi, thật ngọt ngào hương thơm của tôi. Trên đó, trên một

cửa sổ có mái che có một cô vũ nữ nhỏ mặc quần áo chỉ đến

nửa người; đầu tiên cô ấy đứng trên một chân, sau đó đứng

trên chân kia, và trông như thể cô ấy sẽ đạp cả thế giới dưới

chân cô ấy. Cô ấy chỉ là một kẻ đam mê. Cô ấy đổ một ít nước

từ ấm trà vào một chút đồ mà cô ấy đang cầm; chính vạt áo của

cô ấy. “Sạch sẽ là một điều tốt,” cô nói. Chiếc váy trắng của cô

ấy treo trên mắc áo; nó cũng đã được giặt sạch trong ấm trà, và

phơi trên mái nhà. Cô ấy mặc nó và quấn một chiếc khăn màu

vàng nghệ quanh cổ cô ấy, làm cho sự ăn mặc trông sáng hơn.

Nhìn xem cô ấy ngẩng cao đầu như thế nào, tất cả chỉ trên một

chân. Chính tôi nhìn thấy, chính tôi nhìn thấy! ‘

“Tôi không quan tâm một chút nào về tất cả những điều

đó,” Gerda nói; ‘nói với tôi những điều đó chẳng có ích gì.’

Sương ướt đẩm rơi khỏi cây như mưa, hết lá này đến lá

khác từ trên cây rơi xuống, và chỉ có cây mận gai vẫn sinh trái;

nhưng trái mận gai chua và làm người ta ê răng. Ôi, nó trông u

ám và buồn làm sao trong thế giới bao la này.

Ôi, đôi bàn chân bé bỏng của cô bé mệt mỏi và đau nhức

làm sao, mọi thứ chung quanh trông thật lạnh lùng và thê

lương. Những chiếc lá liễu dài đã ngả vàng.

Và rồi cô ấy chạy ra cuối vườn. Cửa đã được đóng chặt,

nhưng cô ấy nhấn cái chốt gỉ, và nó đã nhường đường cho cô.

‘Ồ, tôi đã lãng phí thời gian của mình như thế nào’, Gerda

bé nhỏ nói. ‘Hiện giờ là mùa thu. tôi không được nghỉ ngơi thêm

nữa, cô ấy đứng dậy để tiếp tục.

Cánh cửa mở ra, và Gerda bé nhỏ chạy với đôi chân trần ra

thế giới rộng lớn. Cô bé nhìn lại ba lần, nhưng không ai đuổi

theo cô ấy. Cuối cùng, cô ấy không thể chạy xa hơn, cô ngồi

xuống một tảng đá lớn.

Khi cô nhìn quanh, cô thấy rằng mùa hè đã kết thúc; trời đã

khá muộn vào thu. Cô bé sẽ không bao giờ nhận biết được nếu

như ở bên trong khu vườn xinh đẹp, nơi mặt trời luôn chiếu

sáng, và những bông hoa của mọi mùa hoa luôn nở.



HOÀNG TỬ VÀ CÔNG CHÚA

CÂU CHUYỆN THỨ 4



“Không thành vấn đề,” con quạ nói. ‘Tôi sẽ nói với bạn bằng

khả năng mà tôi có, mặc dù có thể tôi nói khá tệ.’

Rồi nó kể cho cô nghe những gì nó đã nghe được.

‘Anh ấy sống với một Công chúa?’ Gerda hỏi.

“Vâng, hãy nghe đây,” con quạ nói; ‘nhưng nói bằng ngôn

ngữ của bạn khó quá. Nếu bạn hiểu “ngôn ngữ của quạ, tôi có

thể nói với bạn bằng tiếng quạ tốt hơn nhiều.”

“Không, tôi chưa bao giờ học tiếng quạ” Gerda nói; ‘nhưng

bà nội biết và thường nói tiếng quạ. Giá như tôi được học nó!’

‘Khe khẻ, khe khẻ!’ con quạ nói. “Tôi tin rằng có thể đó là

Kay, nhưng hiện nay cậu ta đã quên cô, tôi cho rằng vì Công

chúa.”

‘Cái gì, bạn thực sự nghĩ rằng bạn có thấy?’ Cô gái nhỏ reo

lên , tính âu yếm nó bằng những nụ hôn của cô.

Con quạ gật đầu một cách nghiêm chỉnh và nói, ‘Có thể là

tôi có thấy, có thể là tôi có thấy.’

Gerda hiểu chữ ‘một mình’ và biết nó chứa đựng biết bao

nhiêu điều, cô kể cho con quạ nghe toàn bộ câu chuyện về

cuộc đời và cuộc phiêu lưu của mình, và hỏi nó có nhìn thấy

Kay không.

Gerda sớm bắt buộc phải nghỉ ngơi một lần nữa. Một con

quạ lớn nhảy trên tuyết, ngay trước mặt cô bé. Nó đã đứng nhìn

cô bé rất lâu và lắc đầu. Bây giờ nó nói, ‘Quạ, Quạ; ngày tốt

lành, ngày tốt lành’ như thể nó muốn đối xử tử tế với cô bé, và

nó hỏi cô ấy đang đi đâu một mình trong thế giới bao la này.

Nó nói: “Trong vương quốc nơi chúng tôi đang ở, có một

nàng công chúa rất thông minh. Nàng đã đọc tất cả các tờ báo

trên thế giới, và rồi quên mất chúng, nàng thật thông minh. Một

ngày nọ, cô ấy đang ngồi trên ngai vàng của mình, cũng không

phải là một điều thú vị gì, họ nói; và nàng bắt đầu cao hứng thốt

lên:



“Tại sao tôi không nên kết hôn, tại sao?”“Quả thực tại sao

không?” Nàng nói. Và nàng đã quyết định sẽ kết hôn, nếu cô ấy

có thể tìm được một người chồng có sẵn câu trả lời khi một câu

hỏi được đặt ra cho anh ấy. Công chúa gọi tất cả các nữ cận

thần họp lại, và khi họ nghe được những gì nàng muốn thì họ

rất vui mừng.“Tôi thích điều đó ngay lúc này,” họ nói. “Tôi cũng

đang nghĩ điều tương tự vào ngày hôm trước.”“Mọi lời tôi nói

đều thật,” con quạ nói, ‘vì tôi có một người yêu đã thuần dưỡng,

cô ấy vào cung điện bất cứ khi nào cô ấy thích. Cô ấy đã kể cho

tôi nghe toàn bộ câu chuyện.‘Tất nhiên người yêu của nó là một

con quạ, vì ‘chim cùng lông cùng cánh’, và con quạ luôn chọn

một con quạ khác. Ngay lập tức Công chúa xuất hiện trong

những khung hình trái tim trên trang đầu các tờ báo. Họ thông

báo rằng bất kỳ người đàn ông trẻ nào đủ đẹp trai đều có thể

vào Cung điện để nói chuyện với Công chúa. Người nào tự

nhiên như ở nhà, ăn nói khéo léo sẽ được Công chúa chọn làm

chồng.Vâng, vâng, bạn có thể tin tôi, điều đó thật như tôi đang

ngồi đây, ‘con quạ nói. ‘Mọi người đến đông đảo; đã có cuộc

chạy đua liểng xiển, nhưng không ai đủ may mắn được chọn,

dù trong ngày đầu tiên, hoặc ngày thứ hai.



Một con quạ lớn nhảy trên tuyết, ngay trước mặt cô bé.



‘Nó giống như thể tất cả họ đã uống một loại thuốc ngủ,

khiến họ mê man; họ đã không phục hồi bản thân cho đến khi

trở ra đường lần nữa, và sau đó họ có nhiều điều để nói. Họ

xếp một hàng dài từ cổng thị trấn đến Cung điện.’

“Chính tôi đã đến xem bọn họ.” con quạ nói, ‘Họ đói và

khát, nhưng họ không nhận được gì từ Cung điện, thậm chí

không có được một cốc nước ấm. Một số người khôn ngoan đã

mang theo bánh mì kẹp, nhưng họ không chia sẻ chúng với

những người chung quanh họ; họ nghĩ nếu những người khác

đi gặp Công chúa lúc đói thì sẽ có nhiều cơ hội hơn cho chính

họ.‘

Họ có thể giỏi nói chuyện ở ngoài đường, nhưng khi bước

vào cổng lâu đài, nhìn thấy người lính gác mặc quân phục màu

bạc, và khi họ đi lên cầu thang qua những hàng lính hầu mặc

áo dài thêu vàng, lòng can đảm của họ đã bỏ rơi họ. Khi họ đến

phòng tiếp tân sáng rực rỡ, và đứng trước ngai vàng nơi Công

chúa đang ngồi, họ không thể nghĩ ra điều gì để nói, họ chỉ lặp

lại những lời cuối cùng của nàng, và tất nhiên đó không phải là

điều nàng muốn.

“Nhưng Kay, Kay bé bỏng!” Gerda hỏi; ‘khi nào anh ấy đến?

anh ấy có ở giữa đám đông không?‘

‘Cho tôi thời gian, cho tôi thời gian! chúng ta vừa mới đến

anh ấy. Đó là vào ngày thứ ba, một nhân vật nhỏ đã vui vẻ diễu

hành theo mà không có xe ngựa. Đôi mắt của anh ấy lấp lánh

như của bạn, và anh ấy có mái tóc dài rất đẹp, nhưng áo quần

của anh ấy rất tồi tàn. ‘

‘Không, nó phải là xe trượt của anh ấy; anh ấy đã mang

theo nó khi anh ấy đi xa! ‘ Gerda nói.

‘Ồ, đó là Kay!’ Gerda vui vẻ nói; ‘ như vậy tôi đã tìm ra anh

ấy!’ và cô ấy vỗ tay.

‘Anh ta có một cái ba lô nhỏ trên lưng!’ con quạ nói.



“Nó có thể là vậy,” con quạ nói; ‘Tôi nhìn không kỹ lắm;

nhưng tôi nghe nói từ người yêu của tôi, rằng khi anh ấy bước

vào cổng Cung điện, và nhìn thấy những lính gác trong bộ đồng

phục màu bạc của họ, và những tên người hầu trên cầu thang

trong những chiếc y phục dát vàng của họ, anh ấy không chút

kinh hãi. Anh ấy chỉ gật đầu với họ và nói, “Hẳn là rất mệt khi

đứng trên cầu thang. Tôi đi vào trong!” Các căn phòng rực rỡ

ánh đèn. Vô số các ngài hội đồng trị sự và những ngài đại xứ

đang đi chân không, mang theo những hũ vàng; đủ để làm cho

bạn ngưỡng mộ! Đôi giày của anh ấy kêu cót két một cách đáng

sợ, nhưng anh ấy không một chút khó chịu.

‘Ồ, tôi chắc chắn đó là Kay!’ Gerda nói; “Tôi biết anh ấy có

một đôi ủng mới, tôi nghe thấy chúng cót két trong phòng bà

nội.””Đúng vậy, chúng đã kêu cót két!” con quạ nói. ‘Nhưng

không có gì làm nản chí, anh ta đi thẳng đến chỗ Công chúa,

người đang ngồi trên một viên ngọc trai to như một cái bánh xe

quay. Tội nghiệp, cậu bé đơn giản! tất cả các nữ cận thần cùng

đoàn tùy tùng của họ; các ông cận thần và đoàn tùy tùng của

họ, mỗi người có một tiểu đồng theo hầu, đang đứng vây

quanh. Họ càng đứng gần cửa, thì sự kiêu ngạo của họ càng

lớn; cho đến khi người hầu của cậu con trai, người đi dép lê và

đứng ở ngưỡng cửa, gần như quá tự hào ngay giữa những cái

nhìn xoi mói. ‘

‘Nó phải khủng khiếp!’ Gerda bé bỏng nói, “Vậy mà Kay đã

thắng Công chúa!”

‘Nếu tôi không phải là một con quạ, chính tôi nên lấy nàng,

mặc dù tôi đã đính hôn. Họ nói rằng anh ấy đã nói giỏi như

chính tôi có thể nói, khi tôi nói tiếng quạ; ít nhất là như vậy

người yêu của tôi nói. Anh ấy có vẻ ngoài điển trai và lịch sự

với phụ nữ, và sau đó, anh ta không có ý tán tỉnh Công chúa,

mà chỉ đơn giản là đến để nghe sự thông thái của nàng. Anh ấy

ngưỡng mộ nàng cũng như nàng ngưỡng mộ anh ấy! ’

“Quả thực đó là Kay,” Gerda nói; ‘anh ấy thông minh đến

mức có thể tính nhẩm phân số. Ồ, bạn không đưa tôi đến Cung

điện sao?‘



Gerda nói: “Ồ, thực sự là tôi sẽ được. ‘khi Kay nghe tin tôi ở

đây, anh ấy sẽ đến ngay lập tức để đón tôi.’

Bây giờ họ đã đến cầu thang, nơi có một ngọn đèn nhỏ

đang cháy trên giá. Đứng ở đó, người yêu thuần hóa, xoay

người và quay đầu lại nhìn Gerda, người đang cuối chào, như

bà nội đã dạy cô.

Con quạ nói: “Chờ tôi ở đây”, rồi quay đầu và bay đi.

Buổi chiều tối dần trước khi nó quay lại. “Quạ, quạ” nó nói,

”Cô ấy gửi lời chào bạn. Và đây là một chút bánh mì cho bạn;

cô ấy đã lấy nó ra từ bếp, nơi có đủ bánh mì, và tôi dám chắc

bạn đang đói! Bạn không thể vào được Cung điện; bạn đi chân

không; những người lính gác mặc áo bằng bạc và những người

hầu mặc áo bằng vàng sẽ không bao giờ cho phép bạn vượt

qua. Nhưng đừng khóc, chúng tôi sẽ đưa bạn vào bằng cách

khác; người yêu của tôi biết một cầu thang nhỏ phía sau dẫn

lên phòng ngủ, và cô ấy biết chìa khóa được cất ở đâu.‘

Rồi họ đi vào vườn, vào đại lộ nơi những chiếc lá đang rơi

nhẹ nhàng từng chiếc, từng chiếc; và khi đèn Cung điện vụt tắt,

hết cái này đến cái kia, con quạ dẫn bé Gerda ra cửa sau, nơi

đã đóng cửa.

Ôi, trái tim Gerda đập vì sợ hãi và khao khát làm sao! Cứ

như thể cô ấy sắp làm sai điều gì đó, nhưng cô ấy chỉ muốn biết

đó có thực sự là Kay bé nhỏ hay không. Ồ, chắc là anh ấy, cô

nghĩ, tự hình dung ra đôi mắt tinh anh và mái tóc dài của cậu ta.

Cô có thể nhìn thấy nụ cười rất tươi của cậu khi họ thường ngồi

dưới tán cây hồng ở nhà. Cô nghĩ rằng cậu sẽ rất vui khi được

gặp cô, và biết được quãng đường dài cô đã đi tìm cậu, và

nghe thấy tất cả mọi người ở nhà buồn như thế nào khi cậu

không về. Ồ, đó là niềm vui xen lẫn nỗi sợ hãi.

“Nói thì thật dễ dàng.” con quạ nói, ‘nhưng chúng ta làm

như thế nào? Tôi sẽ nói chuyện với người yêu thuần dưỡng của

tôi về điều này; Cô ấy sẽ có một số lời khuyên cho chúng ta, tôi

dám chắc, nhưng tôi nhất định phải nói với bạn rằng một cô gái

nhỏ như bạn sẽ không bao giờ được cho phép!‘



“Hôn phu của tôi đã nói một cách say mê với tôi về bạn, cô

gái nhỏ của tôi!” cô ấy nói; ‘cuộc đời của bạn, “Thê lương,” như

nó được gọi, quá cảm động! Nếu bạn chịu cầm đèn, tôi sẽ đi

trước. Chúng ta sẽ đi thẳng con đường này, và chúng ta sẽ

không gặp ai cả.‘

Chẳng qua là cổ của Hoàng tử giống như cổ của Kay;

nhưng chàng còn trẻ và đẹp trai. Công chúa nhìn ra khỏi chiếc

giường trắng như hoa huệ của mình và hỏi có chuyện gì vậy.

Sau đó, cô bé Gerda đã khóc và kể cho họ nghe tất cả câu

chuyện của mình, và những gì những con quạ đã giúp cô.

“Tôi nghe hình như có ai đó đang đến sau lưng chúng ta,”

Gerda nói, khi cô tưởng tượng ra một thứ gì đó lao nhanh qua

mình, ném bóng lên tường; ngựa có bờm chảy và chân thon;

thợ săn, quý bà và quý ông trên lưng ngựa.

‘Ồ, đó chỉ là những giấc mơ!’ con quạ mái nói; ‘họ đến để

lấy suy nghĩ của các quý bà quý tộc và các ông đi săn. Đó là

một điều tốt, vì bạn sẽ có thể nhìn thấy họ rỏ hơn trên giường.

Nhưng đừng quên, khi bạn được họ ưu ái, hãy thể hiện tinh

thần biết ơn. ‘

“Bây giờ, không cần phải nói về điều đó,” con quạ rừng nói.

Các căn phòng sau càng lúc càng đẹp hơn cái trước; nó đủ

để làm cho bất kỳ ai phải mê mệt. Bây giờ họ đã đến phòng

ngủ. Trần nhà giống như một cây cọ vĩ đại với những chiếc lá

pha lê, và ở giữa phòng có hai chiếc giường, mỗi chiếc giường

giống như một bông hoa huệ được treo trên một thân cây bằng

vàng.

Một chiếc màu trắng, trong đó là Công chúa; cái kia màu

đỏ, anh ấy nằm ở đó mà Gerda đã đến tìm. Bé Kay! Cô cúi

xuống chiếc màu đỏ thẫm, và cô nhìn thấy một cái cổ màu nâu.

Đó là Kay. Cô gọi to tên anh, và cầm đèn đến gần anh. Một lần

nữa những giấc mơ lại tràn qua căn phòng trên lưng ngựa; anh

thức giấc, quay đầu lại, và đó không phải là Kay bé nhỏ.

Họ đã đến căn phòng đầu tiên; Nó được giăng lụa màu

hồng có thêu hoa . Ở đây một lần nữa những giấc mơ đã vượt

qua họ, nhưng vụt tắt quá nhanh đến nỗi Gerda không thể phân

biệt được.



‘Cô bé tội nghiệp!’ Hoàng tử và Công chúa nói. Họ khen quạ

và nói rằng họ không hề giận chúng, nhưng chúng không được

làm điều đó nữa. Sau đó họ cho chúng một phần thưởng.

Cả hai con quạ đều cuối mình cầu xin ở lại địa vị, vì chúng

nghĩ về tuổi già của chúng và nói rằng ‘thật tốt khi có một cái gì

đó cho kẻ già,’ như người ta nói.Hoàng tử thức dậy và cho phép

Gerda ngủ trên giường của mình, và chàng không thể làm gì

hơn. Cô bé chắp đôi bàn tay nhỏ bé của mình lại và nghĩ ‘con

người và loài vật thật tốt biết bao’; rồi cô ấy nhắm mắt lại và ngủ

say. Tất cả những giấc mơ lại bay trở lại; lần này họ trông giống

như những thiên thần, và họ đang trượt một chiếc xe trượt nhỏ

với Kay ngồi trên đó, và cậu ấy gật đầu. Nhưng đó chỉ là một

giấc mơ; vì vậy tất cả đều tan biến khi cô tỉnh dậy.

‘Em có muốn mình tự do không?’ Công chúa nói, ‘hay em

thích tham gia công việc trong cung như những con quạ của

triều đình, với những công việc khéo léo trong nhà bếp?’

Ngày hôm sau, cô bé mặc lụa và nhung từ đầu đến chân;

họ yêu cầu cô ở lại Cung điện và có một khoảng thời gian vui

vẻ, nhưng cô chỉ cầu xin họ cho cô một chiếc xe ngựa nhỏ và

một đôi ủng nhỏ, để cô có thể lái xe ra thế giới bao la để tìm

Kay.

Họ đưa cho cô ấy một đôi ủng và bao tay bằng lông. Cô bé

ăn mặc đẹp đẽ, và khi cô ấy chuẩn bị xuất phát, trước cửa có

một cỗ xe mới bằng vàng ròng. Quốc huy của Hoàng tử và

Công chúa được gắn trên đó tỏa sáng như một ngôi sao. Người

đánh xe, người hầu, và người dẫn đường. Thậm chí ngay cả

người dẫn đường, tất cả đều đội vương miện vàng. Chính

Hoàng tử và Công chúa đã dìu cô vào xe ngựa và chúc cô vui

vẻ.

Con quạ rừng, hiện đã lập gia đình, đi theo cô trong ba dặm đầu

tiên; nó ngồi bên cạnh Gerda, vì nó không thể quay lưng lại với

những con ngựa. Con quạ khác đứng ở cửa và vỗ cánh; cô ấy

không đi cùng họ, vì cô ấy bị đau đầu kể từ khi cô ấy trở thành

người về hưu trong bếp – hậu quả của việc ăn quá nhiều. Cỗ xe

được đựng bánh quy đường, dưới yên xe có hoa quả và hạt

gừng.



Trẻ em có một loại ngôn ngữ tối nghĩa, được thành lập

bằng cách thêm các chữ cái hoặc âm tiết vào mỗi từ, gọi là

‘ngôn ngữ của quạ’.

“Tạm biệt, tạm biệt,” Hoàng tử và Công chúa kêu lên; Gerda

bé nhỏ khóc, và con quạ cũng khóc. Hết vài dặm đầu tiên con

quạ nói lời tạm biệt, và điều này là chia tay khó khăn nhất của

tất cả. Nó bay lên một cái cây và vỗ đôi cánh lớn màu đen miễn

là nó có thể nhìn thấy cỗ xe, ánh sáng mặt trời chiếu rực rỡ.



CÔ BÉ ĂN CƯỚP

CÂU CHUYỆN THỨ NĂM



“Không,” cô bé Gerda nói, và sau đó cô ấy kể tất cả những

cuộc phiêu lưu của mình và cô ấy yêu Kay như thế nào.

‘Họ sẽ không giết mày miễn là tao không tức giận với mày;

mày chắc hẳn phải là một Công chúa!‘

‘Ái!’ cùng lúc ấy lão bà già la lên, vì đứa con gái nhỏ của bà

đã tới sau lưng và cắn vào tai bà ta. Cô ta cưởi lên lưng bà ta, y

như một con thú hoang dã và man rợ như bạn có thể trông thấy.

‘Con bé hư hỏng xấu xa này!’ Bà mẹ cô ta nói, nhưng cô ta

ngăn cản không cho giết Gerda vào dịp này.“Con nhỏ này sẽ

chơi với tui,” cô bé ăn cướp nói; ‘con bé sẽ đưa cho tui chiếc

khăn trùm đầu và chiếc váy xinh xắn của nó, và nó sẽ ngủ trên

giường của tui.’ Sau đó cô ta lại cắn mẹ mình và bắt mẹ phải

nhún nhảy. Tất cả bọn cướp cười và nói, ‘Nhìn bả nhảy múa với

con của bả kìa!’

“Tôi muốn lên xe ngựa”, cô bé ăn cướp nói, cô luôn có cách

của mình vì cô quá hư hỏng và cứng đầu. Cô và Gerda lên xe

ngựa, sau đó họ đánh xe vượt qua những gốc cây và đá lởm

chởm, băng càng lúc càng sâu vào trong rừng. Cô bé ăn cướp

lớn cỡ Gerda, nhưng mạnh hơn nhiều; cô ta có bờ vai rộng

hơn, và làn da đen hơn, đôi mắt của cô ta khá đen nhưng biểu

hiện khá buồn. Cô ta vòng tay qua eo Gerda và nói:

‘Con nhỏ béo và xinh đẹp; con nhỏ đã được vỗ béo bằng

các loại hạt!‘ lão bà già ăn cướp nói, bà ta có bộ râu dài và lông

mày rủ xuống trên mắt. ‘Con nhỏ ngon như một con cừu béo,

nếm con nhỏ sẽ ngon biết bao!’ Bà ta rút con dao nhọn ra khi

nói điều này; nó lấp lánh kinh khủng.

‘Đó là vàng, đó là vàng!’ bọn chúng gào lên, phóng lên phía

trước, bắt và giết các con ngựa, người xà ích, người dẫn

đường. Sau đó chúng lôi bé Gerda ra khỏi xe ngựa.

Bọn chúng đánh xe qua một khu rừng tối, nơi mà cỗ xe

sáng lòe đường đi làm lóa mắt bọn cướp bởi sự chói chang của

nó; quả là bọn chúng không thể kiềm chế được.



Đứa con gái ăn cướp nghiêm nghị nhìn cô, khẽ gật đầu và

nói, ‘Họ sẽ không giết mày ngay cả khi tao giận mày. Tao sẽ tự

mình làm điều đó. ‘ Sau đó, cô lau khô mắt cho Gerda, và thò

tay vào chiếc mền xinh xắn, mềm mại và ấm áp. Cuối cùng thì

cỗ xe cũng dừng lại: họ đang ở trong sân lâu đài của bọn cướp,

những bức tường bị nứt từ trên xuống dưới. Quạ lớn, quạ nhỏ

bay ra, vào các lỗ hổng, và những con chó ngao to lớn giống

như sẵn sàng ăn thịt ai đó, chồm cao nhất khi chúng có thể,

nhưng chúng không sủa, vì điều đó là không được phép. Một

ngọn lửa lớn đang bùng cháy giữa nền đá của cái sảnh cũ kỹ

ám khói. Khói bốc lên tận trần nhà tự tìm lối thoát. Súp đang sôi

trong một cái chảo to trên đống lửa, thỏ chân dài và thỏ chân

cụt đang nướng trên lửa.

“Tất cả chúng đều là của tao,” cô bé ăn cướp nói, tóm lấy

một trong những con gần nhất. Cô ta nắm chân và lắc nó cho

đến khi nó vỗ cánh. ‘Hôn nó đi,’ cô ta la lên, tung nó vào mặt

Gerda. “Đó là những con chim bồ câu rừng,” cô ta chỉ vào

những thanh gỗ đóng chắn một cái lỗ lớn trên tường và nói tiếp:

‘Chúng là một đám luôn luôn lộn xộn; chúng sẽ bay đi ngay lập

tức nếu chúng không bị nhốt.’

‘Và đây là Be thân yêu cũ của tao,‘ cô ta nắm sừng một con

tuần lộc lôi nó về phía trước; nó bị trói, và nó có một chiếc vòng

đồng sáng quanh cổ. ‘Tụi tao cũng phải giữ nó kè kè, nếu

không nó sẽ bỏ chạy. Mỗi đêm tao cù lét vào cổ nó bằng con

dao sáng của mình, nó rất sợ như vậy’ Cô gái nhỏ lấy một con

dao dài từ một lỗ trên tường và chọt vào cổ của con tuần lộc.

Con vật tội nghiệp vừa cười vừa đá, cô gái ăn cướp vừa cười,

vừa kéo Gerda nằm xuống giường với mình.

“Mày sẽ ngủ với tao và tất cả các con thú nhỏ của tao đêm

nay,” cô gái ăn cướp nói. Sau khi họ ăn và uống một chút gì đó,

xong họ đi đến một góc được trải bằng rơm và thảm. Có gần

một trăm con chim bồ câu đậu trên kèo và xà nhà. Chúng

dường như đã ngủ, nhưng chúng vỗ cánh một chút khi lũ trẻ

bước vào.

‘Bạn có cầm con dao đó khi bạn đang ngủ không?’ Gerda

hỏi, vẻ sợ hãi.



‘Ôi Kay, Kay bé bỏng!’ Gerda thở dài.

“Tao luôn luôn ngủ với một con dao,” cô bé ăn cướp nói.

‘Mày không bao giờ biết điều gì sẽ xảy ra. Nhưng bây giờ hãy

kể lại cho tao nghe những gì mày đã kể cho tao trước đây về

cậu bé Kay, và tại sao mày lại ra ngoài thế giới này.‘ Vì thế,

Gerda kể lại cho cô ta nghe tất cả về điều đó một lần nữa. và

những con chim bồ câu rừng cất tiếng gáy trong lồng phía trên

họ; những con chim bồ câu khác đã ngủ.

“Có băng và tuyết, và đó là một nơi tuyệt đẹp”, con tuần lộc

nói. ‘Bạn có thể chạy và nhảy ở nơi bạn thích trên những bình

nguyên lấp lánh rộng lớn đó. Nữ hoàng Tuyết có căn lều mùa

hè của mình ở đó, nhưng lâu đài cố định của bà ấy ở trên Bắc

Cực, trên hòn đảo có tên là Spitzbergen! ‘

Cô gái ăn cướp nhỏ bé quàng tay qua cổ Gerda và ngủ với

con dao trên tay còn lại, cô ta đã nhanh chóng ngủ khò. Nhưng

Gerda không chợp mắt; cô bé không biết mình sẽ sống hay

chết. Bọn cướp ngồi quây quần bên đống lửa, ăn uống, còn lão

bà thì nhào lộn. Cảnh tượng ấy khiến cô gái nhỏ đáng thương

khiếp sợ. Những con chim bồ câu rừng liền nói, ‘Cúc cu, cúc cu,

chúng tôi đã nhìn thấy Kay bé nhỏ; chiếc xe trượt của anh ta

được kéo bởi một con gà trắng, và anh ta đang ngồi trong xe

trượt của Nữ hoàng Tuyết; nó đáp xuống từ trên cây cao, trong

khi chúng tôi đang ở trong tổ của mình. Nó đã thổi bay những

đứa con của chúng tôi, và tất cả chúng đều chết chỉ còn lại hai

chúng tôi; coo, coo.‘

‘Bà ấy rất có thể sẽ đến Lapland, vì ở đó luôn có băng

tuyết! Hãy hỏi con tuần lộc bị cột ở đằng kia.’

‘Bạn đang nói gì trên đó?’ Gerda hỏi. ‘Nữ hoàng Tuyết đã đi

đâu? Bạn có biết bất cứ điều gì về nó?’

‘Nằm yên, nếu không tao sẽ đâm con dao vào người!’ cô

gái cướp nói. Vào buổi sáng, Gerda đã kể với cô ta tất cả

những gì con chim bồ câu rừng đã nói, và cô gái cướp nhỏ

trông khá nghiêm nghị, nhưng cô ta gật đầu và nói, ‘Không có

vấn đề, không có vấn đề! Mày có biết Lapland ở đâu không? ‘

cô hỏi con tuần lộc.



Con tuần lộc nhảy cẩng lên không trung vì vui sướng. Cô

gái ăn cướp nhấc bổng Gerda bé nhỏ lên, tính buộc cô bé lại,

thậm chí cho cô bé một cái đệm nhỏ để ngồi.‘ Sau cùng, đây, tôi

sẽ trả lại cho bạn đôi ủng lông của bạn, vì trời sẽ rất lạnh,

nhưng tôi sẽ giữ lại chiếc mũ của bạn, nó quá đẹp khi chia tay.

Ngay sau khi mẹ cô ấy uống rượu trong chai và ngủ thiếp

đi, cô bé ăn cướp đi cùng với con tuần lộc và nói, ‘Tao nên có

niềm vui lớn nhất trên thế giới này khi giữ mày ở đây, được cù

lét mày bằng con dao của tao, bởi vì khi đó mày trông rất vui;

tuy nhiên, không sao cả. Tao sẽ cởi trói cho mày và giúp mày ra

ngoài để mày có thể chạy đến Lapland, nhưng mày phải cố

gắng hết sức và đưa cô gái nhỏ này giúp tao đến cung điện của

Nữ hoàng Tuyết, nơi có bạn của cô ấy. Tao chắc chắn là mày

đã nghe những gì cô ấy nói với tao, vì cô ấy đã nói đủ lớn, và

mày thường hay nghe trộm! ‘

“Ai biết rõ hơn tôi,” con vật nói, mắt nó đảo qua, đảo lại. ‘Tôi

sinh ra và lớn lên ở đó, và tôi thường nhảy trên những cánh

đồng tuyết.’

“Nghe này,” cô gái cướp nói. ‘Mày thấy rằng tất cả những

người đàn ông của chúng tao đã đi vắng, nhưng mẹ vẫn ở đây,

và mẹ sẽ ở lại; nhưng sau đó vào buổi sáng, bà ấy sẽ uống một

ly rượu trong chai lớn ở đó, và bà ấy sẽ ngủ liền một giấc, sau

đó tao sẽ làm gì đó để giúp mày.‘. Cô ấy bèn nhảy ra khỏi

giường, chạy lại chổ bà mẹ, nhổ râu, và nói: “Chào buổi sáng,

bà mẹ vú-dê yêu dấu!” Và mẹ cô ấy vuốt mũi cô ta cho đến khi

nó có màu đỏ và xanh; nhưng tất cả là biểu hiện của tình

thương.

Bạn vẫn sẽ không bị lạnh. Đây là đôi găng tay lớn của mẹ

tôi dành cho bạn, chúng sẽ dài đến khuỷu tay bạn; đây, cho tay

vào! Bây giờ bàn tay của bạn trông giống như tay bà mẹ khó

chịu của tôi! ‘

Gerda rơi nước mắt vì sung sướng.

‘Tôi không thích bạn thút thít!’ cô gái cướp nhỏ nói. ‘Bạn

phải trông rất vui lên; và đây là hai ổ bánh mì và một miếng

giăm bông cho bạn, để bạn không bị đói. ‘



Những thứ ấy được buộc vào lưng tuần lộc; Cô bé ăn cướp

mở cửa, gọi tất cả những con chó lớn vào, rồi cô dùng dao cắt

đứt dây và nói với con tuần lộc, ‘Bây giờ chạy đi, nhưng hãy

chăm sóc cô gái nhỏ của tao!’

Gerda giơ hai tay trong chiếc găng tay lớn vẫy cô gái ăn

cướp và nói tạm biệt; tuần lộc liền lao qua những rặng gai và

bụi rậm, xuyên qua rừng cây lớn, qua đầm lầy và đồng bằng,

nhanh nhất có thể. Những con sói hú và những con quạ gào

thét, trong khi những ngọn đèn đỏ rung lên trên bầu trời.

“Có những ngôi sao phương Bắc cũ của tôi,” con tuần lộc

nói; ‘xem cách chúng nhấp nháy!’ và trên đó lao nhanh hơn bao

giờ hết, cả ngày lẫn đêm. Các ổ bánh mì đã được ăn hết, và cả

giăm bông nữa, và sau đó họ ở Lapland.



Họ ghé vào một túp lều nhỏ, một căn nghèo nàn rách nát;

mái nhà sụp xuống sát đất, cửa thấp đến mức người ta phải bò

khi muốn ra vào. Ở đây không có ai ở ngoài một bà già Laponi

đang rán cá trên ngọn đèn dầu xe lửa. Con tuần lộc đã kể cho

bà nghe tất cả câu chuyện của Gerda, nhưng nó lại kể về nó

trước vì nghĩ rằng nó là quan trọng nhất. Gerda bị lạnh cóng

đến mức không nói được lời nào.

NGƯỜI PHỤ NỮ LAPONI VÀ NGƯỜI PHỤ NỮ PHẦN LAN

CÂU CHUYỆN THỨ SÁU

‘Ôi, con vật tội nghiệp!’ người phụ nữ Lapp (LapLand thuộc

Phần Lan) nói; ‘Ngươi vẫn còn một chặng đường dài để đi;

ngươi sẽ phải đi hàng trăm dặm vào Finmark (Cựu Bắc Na-Uy),

xứ sở mà Bà Chúa Tuyết đang viếng thăm, và bà ta thắp những

ngọn đèn xanh mỗi đêm.

‘Ta sẽ viết một vài chữ trên một con cá khô, vì ta không có

giấy. Ta sẽ giao nó cho ngươi để đưa cho người phụ nữ Finn

(Phần Lan) ở trên đó. Bà ấy sẽ có thể hướng dẫn bọn ngươi tốt

hơn ta có thể.’



Một lần nữa con tuần lộc lại kể câu chuyện của nó trước, và

sau đó là câu chuyện của cô bé Gerda. Người phụ nữ Finn

chớp chớp đôi mắt khôn ngoan, nhưng bà không nói gì.“Bà thật

thông minh,” chú tuần lộc nói, “Tôi biết bà có thể trói buộc mọi

cơn gió trên thế giới chỉ bằng một chút vải bông. Khi một người

chỉ huy cởi một gút thắt anh ta sẽ gặp gió tốt, khi anh ta cởi hai

gút, nó thổi mạnh, và nếu anh ta gỡ gút thứ ba và thứ tư,

Trong khi Gerda được sưởi ấm, và đã ăn và uống thứ gì đó,

người phụ nữ Lapp đã viết vài chữ lên một con cá khô và đưa

nó cho cô bé, bảo cô hãy giử nó thật kỹ. Sau đó, bà ấy buộc cô

bé vào con tuần lộc một lần nữa, và họ đi tiếp. Ánh sáng lấp

lánh màu xanh rực rỡ trên bầu trời phía bắc suốt đêm dài; –

cuối cùng họ đến Finmark, và gõ vào ống khói của người phụ

nữ Finn, vì nhà bà ta không có cửa.

Bên trong nóng đến nỗi người phụ nữ Finn gần như khỏa

thân; bà ta nhỏ người và rất lếch thếch. Bà ấy ngay lập tức nới

lỏng mọi thứ của Gerda, tháo găng tay và ủng, nếu không cô bé

sẽ bị nóng.

Sau đó, bà đặt một miếng nước đá lên đầu chú tuần lộc, và

rồi bà đọc những gì được viết trên con cá khô. Bà đọc nó ba

lần, sau khi thuộc lòng rồi bà cho cá vào nồi cho buổi ăn tối;

không có lý do gì không nên ăn nó, và bà ấy không bao giờ lãng

phí bất cứ thứ gì.

anh ta mang đến một cơn bão trên đầu anh ta đủ hoang

tàng để thổi đổ cây rừng. Sao bà không cho cô gái nhỏ uống

rượu, để cô ấy có đủ sức mạnh của mười hai người đàn ông để

đương đầu với Nữ hoàng Tuyết?”

“Sức mạnh của mười hai người đàn ông”, người phụ nữ

Finn nói. ‘Phải, vậy là đủ.’

Bà đi đến một cái kệ lấy xuống một cuộn da lớn và mở ra.

Trên đó có những ký tự kỳ lạ, và người phụ nữ Finn đọc đến khi

mồ hôi ướt đầy trán.



Nhưng con tuần lộc lại cầu xin bà ấy cho Gerda một thứ gì

đó, và Gerda nhìn bà ấy với đôi mắt van lơn đầy nước mắt, đến

nỗi người phụ nữ Finn lại chớp mắt một lần nữa và kéo con

tuần lộc vào một góc, nơi bà ấy thì thầm với nó, đồng thời đắp

đá lạnh lên đầu nó.

‘Bé Kay chắc chắn đang ở cùng Nữ hoàng tuyết, và cậu ấy

rất vui với mọi thứ ở đó. Cậu ấy nghĩ đó là nơi tốt nhất trên thế

giới, nhưng đó là bởi vì cậu ta đã có một mảnh thủy tinh trong

tim và một hạt thủy tinh trong mắt. Chúng sẽ phải rơi ra trước,

nếu không cậu ta sẽ không bao giờ là con người nữa, và Nữ

hoàng Tuyết sẽ giữ cậu ta trong quyền lực của mình!‘

“Nhưng sao bà không thể đưa cho Gerda bé nhỏ thứ gì đó

để mang lại cho cô bé sức mạnh để chinh phục tất cả?”‘Ta

không thể cho con bé sức mạnh lớn hơn cô ta đã có. Ngươi

không thấy nó tuyệt vời như thế nào sao? Ngươi không thấy

làm thế nào mà cả người và thú phải phục vụ con bé sao? Làm

thế nào con bé đã được như vậy khi mà cô ta chỉ đi bằng đôi

chân không? Chúng ta không được nói cho nó biết là nó có

quyền năng; đó là trong trái tim nó, bởi vì con bé là một đứa trẻ

ngây thơ ngọt ngào.

‘Nếu con bé không thể tự mình đến được với Nữ hoàng

Tuyết, thì chúng ta không thể giúp nó. Vườn của Nữ hoàng

Tuyết cách đây chỉ hai dặm; chú mày có thể mang con bé đi xa

bằng đó. Đặt cô ấy xuống bên bụi cây lớn đứng đó bao phủ đầy

tuyết và đầy những quả mọng đỏ. Đừng ngồi lê đôi mách mà

hãy mau về với ta!‘

Sau đó, người phụ nữ Finn nâng Gerda lên lưng tuần lộc,

và nó lao đi hết sức của nó.

‘Ôi, tôi không có ủng, và tôi cũng không có găng tay!’ Gerda

bé nhỏ đã la lên.

Cô đã nhanh chóng cảm thấy cần có chúng trong cơn gió

lạnh cắt da đó, nhưng con tuần lộc không dám dừng lại. Nó

chạy tiếp cho đến khi đến bụi cây với những quả mọng đỏ. Ở

đó, nó đặt Gerda xuống, và hôn lên miệng cô, trong khi những

giọt nước mắt sáng long lanh chảy dài xuống mặt nó. Sau đó,

nó chạy trở về nhanh nhất có thể. Gerda bé nhỏ tội nghiệp đứng

đó, không có giày hay găng tay, giữa Finmark lạnh giá.



Cô chạy nhanh hết sức mình về phía trước. Cả một trung

đoàn bông tuyết bay về phía cô bé; chúng không phải từ trên

trời rơi xuống, vì trời khá trong, với những ngọn đèn phía bắc

sáng rực.

Không; những bông tuyết này lăn trên mặt đất, và càng đến

gần chúng càng lớn. Gerda nhớ rất rõ khi nhìn dưới kính lúp

chúng lớn và tinh xảo như thế nào. Nhưng kích thước của

những thứ này thật khủng khiếp. Chúng sống; chúng là cận vệ

tiên phong của Nữ hoàng Tuyết, và chúng có những hình dạng

kỳ lạ nhất. Một số trông giống như những con nhím to khủng

khiếp, một số giống như những bó rắn cột lại chừa đầu nhô ra

ngoài. Những con khác, lại giống như những con gấu nhỏ mập

ú với bộ lông tua tủa, nhưng tất cả đều là những bông tuyết

trắng sống.

Cô bé Gerda bèn đọc lời cầu nguyện với Chúa, cái lạnh quá

buốt đến nỗi hơi thở của cô ấy đông cứng lại khi nó thoát ra

khỏi miệng và cô ấy có thể thấy nó như một đám khói trước

mặt. Nó càng lúc càng dày hơn, cho đến khi tự nó hình thành

nên những thiên thần ánh sáng nhỏ bé, họ mỗi lúc càng lớn

hơn khi chạm đất.

Tất cả họ đều đeo mặt nạ, và mang theo khiên và giáo trên

tay. Càng lúc họ càng xuất hiện nhiều hơn, và khi Gerda cầu

nguyện xong, cô ấy được bao bọc bởi cả một binh đoàn. Họ

dùng giáo đâm xuyên qua các bông tuyết và làm chúng rùng

mình vỡ thành trăm mảnh, Gerda bé nhỏ bước qua chúng

không chút sợ hãi, nghi ngờ gì. Các thiên thần chạm vào tay và

chân của cô, và sau đó cô hầu như không cảm thấy lạnh nữa,

và bước nhanh về phía Cung điện của Nữ hoàng Tuyết.

Bây giờ chúng ta phải xem Kay ra sao. Cậu hoàn toàn

không nghĩ gì về Gerda, ít nhất là cô bé đang ở bên ngoài Cung

điện.



CÂU CHUYỆN THỨ BẢY

ĐIỀU GÌ ĐÃ XẢY RA TRONG CUNG ĐIỆN CỦA NỮ HOÀNG

TUYẾT VÀ CUỐI CÙNG

Các bức tường của Cung điện phủ đầy tuyết, và các cửa

sổ, cửa ra vào bị những cơn gió táp. Có hơn một trăm căn

phòng trong đó có hình dạng trông giống tuyết trôi dạt. Căn lớn

nhất kéo dài nhiều dặm. Tất cả chúng đều được chiếu sáng bởi

những ngọn đèn phương bắc mạnh nhất. Tất cả các căn phòng

đều vô cùng lớn, trống rỗng, lấp lánh trong sự giá băng của

chúng.



Ở giữa những sảnh tuyết không bao giờ ngớt này là một hồ

nước đóng băng. Bề mặt nó bị chia nhỏ thành hàng nghìn

mảnh, nhưng mỗi mảnh lại giống hệt những mảnh khác đến

mức tổng thể tạo thành một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo.

Không bao giờ có gì vui bên trong đó; thậm chí không nhiều

hơn một quả bóng cho những con gấu nhỏ, khi những cơn bão

có thể nổi lên như một dàn nhạc, và những con gấu Bắc Cực có

thể đi lại bằng hai chân sau khoe khoang dáng dấp khổng lồ

của chúng. Thậm chí không bao giờ có buổi liên hoan trò chơi

nho nhỏ nào, giống như trò ‘Cú va chạm cuối cùng’ hoặc ‘Cắn

một miếng’ – không, thậm chí không có những giây phút tán

gẩu bên những tách cà phê dành riêng cho những ả hồ ly.

Thênh thang, rộng lớn và lạnh lẽo là đại sảnh của Nữ hoàng

Tuyết.

Các ngọn đèn phía bắc đến và đi, đều đặn đến mức bạn có

thể đếm được từng giây từ khi chúng đến và đi.

Nữ hoàng Tuyết ngự ở ngay chính giữa khi bà ở nhà. Sau

đó, bà ấy nói rằng bà ấy đang ngự trên ‘Tấm gương của lý do’,

và rằng đó là tấm gương tốt nhất và duy nhất trên thế giới. Cậu

bé Kay xanh vì lạnh, không, gần như đen; nhưng cậu ta không

biết điều đó, vì Nữ hoàng Tuyết đã hôn đi những cơn run rẩy

băng giá, và trái tim của cậu ta tốt hơn một khối băng. Cậu ta

kéo lê một số mảnh băng phẳng, sắc cạnh, được cậu ta xếp

thành đủ loại mô hình, cố gắng tạo ra thứ gì đó từ chúng; cũng

giống như khi chúng ta ở nhà có những mẫu gỗ nhỏ, chúng ta

tạo ra các kiểu dáng và gọi chúng là ‘trò chơi xếp hình của

Trung Hoa.’

Các mẫu của Kay rất khéo léo, bởi vì chúng là ‘Trò đố trên

băng của lý do’. Trong mắt cậu, chúng là số một và có tầm quan

trọng lớn nhất: điều này là do hạt thủy tinh vẫn còn trong mắt

cậu ấy. Cậu ấy đã xếp nhiều mẫu thành hình các con chữ,

nhưng cậu không bao giờ có thể tìm ra cách xếp chúng cho một

chữ cụ thể, một chữ mà cậu lo lắng nhất để tạo ra. Đó là ‘Vĩnh

cữu.’

Nữ hoàng Tuyết đã nói với cậu ta rằng nếu có thể tìm ra

chữ ấy thì cậu ta sẽ là chủ nhân của chính mình, và bà sẽ cho

cậu cả thế giới và một đôi giày trượt mới. Nhưng cậu ấy không

thể khám phá ra nó.



Nữ hoàng tuyết nói: “Bây giờ ta sẽ bay đi đến những đất

nước ấm áp. ‘Ta muốn đi và nhìn trộm những cái chảo đen!’ Ý

của bà ấy là hai ngọn núi lửa Etna và Vesuvius. ‘Ta phải làm

trắng chúng một chút; điều đó tốt cho chúng, cả chanh và nho

nữa! ‘ Và bà ấy đã bay đi.

Kay ngồi khá đơn độc trong những đại sảnh băng trống

rổng kéo dài nhiều dặm. Cậu nhìn những mảnh băng của mình,

suy nghĩ và nghĩ, cho đến khi có gì đó bỏ cuộc trong thâm tâm

của cậu. Cậu ta ngồi cứng đờ và bất động đến nỗi người ta có

thể nghĩ rằng cậu ta đã chết cóng.

Cô bé Gerda liền đi vào Cung điện, qua những cánh cổng

lớn trong một cơn gió thoảng. Cô ấy nói lời cầu nguyện buổi tối

của mình, và gió như ru ngủ, và cô ấy bước vào sảnh lớn trống

rỗng. Cô nhìn thấy Kay, và nhận ra cậu ta ngay lập tức; cô vòng

tay qua cổ cậu, ôm chặt cậu và khóc, ‘Kay, Kay bé bỏng, cuối

cùng thì em đã tìm thấy anh rồi?’

Nhưng cậu ta vẫn ngồi im, cứng nhắc và lạnh lùng.

Rồi cô bé Gerda rơi lệ; chúng rơi xuống ngực cậu và thâm

nhập vào trái tim cậu ta. Ở đây, chúng làm tan băng cục đá và

làm tan chảy mảnh gương nhỏ xíu trong đó. Cậu nhìn cô, và cô

hát:

‘Nơi hoa hồng nở trên máng hoa rực rỡ, Ở đó, chúng ta

chào đón Chúa Giêsu Hài Đồng!’ Rồi Kay bật khóc; cậu ấy đã

khóc nhiều đến nỗi hạt thủy tinh bị bắn ra khỏi mắt. Cậu nhận ra

cô và vui mừng hét lên, ‘Gerda, Gerda bé bỏng thân yêu! em đã

ở đâu trong một thời gian dài như vậy? Và tôi đang ở đâu? ‘

Cậu ta nhìn quanh và nói, ‘Ở đây lạnh làm sao; trống rỗng và

mênh mông làm sao! ‘

Cậu giữ chặt Gerda, người đang cười và khóc vì vui sướng.

Hạnh phúc của họ là thiên đường đến nỗi ngay cả những mảnh

băng cũng nhảy múa vì niềm vui xung quanh chúng; và khi

chúng trật tự lại, chúng nằm ở đó! Ngay đúng tại vị trí mà Nữ

hoàng Tuyết đã nói với Kay rằng cậu ta phải tìm ra, nếu cậu ta

muốn trở thành chủ nhân của chính mình và có cả thế giới với

một đôi giày trượt mới.



Họ nói về bà nội và về những bông hồng trên mái nhà. Bất

cứ nơi nào họ đi, gió yên lặng và mặt trời xuyên qua những

đám mây.

Khi họ đến bụi cây có quả mọng đỏ, họ thấy con tuần lộc

đang đợi họ, và nó đã mang theo một con tuần lộc trẻ khác đã

đầy căng bầu sữa. Bọn trẻ uống sữa ấm của nó và liếm lên

miệng nó. Sau đó, chúng chở Kay và Gerda, đầu tiên là đến

người phụ nữ Finn, trong túp lều sưởi mà họ được sưởi ấm và

nhận được chỉ dẫn về hành trình trở về nhà.Sau đó, họ tiếp tục

đến với người phụ nữ Lapp; bà đã may quần áo mới cho họ và

chuẩn bị xe trượt. Cả hai con tuần lộc chạy bên cạnh họ, đến

ranh giới của đất nước; ở đây những chồi xanh đầu tiên đã xuất

hiện, và họ nói ‘Tạm biệt’ chú tuần lộc và người phụ nữ Lapp.

Gerda hôn lên má cậu và chúng trở nên ửng hồng, cô hôn

lên mắt cậu và chúng tỏa sáng như của cô, cô hôn tay và chân

cậu, và cậu trở nên khỏe mạnh và khỏe mạnh. Nữ hoàng Tuyết

có thể về nhà bất cứ khi nào bà ấy muốn, lệnh phóng thích của

cậu ấy được viết ở đó bằng những chữ trên băng sáng lấp lánh.

Họ nắm tay nhau lang thang rời khỏi Cung điện lớn.

Họ nghe thấy tiếng chim nhỏ đầu tiên hót véo von và nhìn

thấy những chồi non trong rừng. Trong đó có một cô gái trẻ cưỡi

trên một con ngựa đẹp, mà Gerda biết, vì nó đã kéo một cỗ xe

bằng vàng. Cô ấy đội một chiếc mũ đỏ trên đầu và súng lục giắt

trong thắt lưng; đó là cô bé ăn cướp, người đang chán ở nhà.

Cô ấy đang cưỡi ngựa về phía bắc để xem cô ta thích như thế

nào trước khi cô ta thử đi một số nơi khác của thế giới. Cô ta

biết họ, và Gerda vui mừng nhận ra cô ta.

‘Bạn là một người dể thương để cùng đi dạo!’ cô ta nói với

Kay bé nhỏ. ‘Tôi muốn biết liệu bạn có xứng đáng để ai đó chạy

đến tận cùng thế giới chỉ vì bạn hay không!’

Nhưng Gerda vỗ má cô ấy, và hỏi về Hoàng tử và Công

chúa.

‘Họ đang đi du lịch ở nước ngoài,’ cô gái cướp nói.

“Nhưng con quạ?” Gerda hỏi.



Nhưng Kay và Gerda tay trong tay bước đi, đi đến đâu họ

cũng tìm thấy những bông hoa khoe sắc và mùa xuân tươi vui

nhất. Chẳng bao lâu họ nhận ra thị trấn lớn nơi họ sống, với

những ngọn tháp cao vút, trong đó tiếng chuông vẫn vang lên

những hồi reo vui của chúng. Họ đi thẳng đến cửa nhà bà nội,

lên cầu thang và vào phòng bà. Mọi thứ vẫn còn nguyên, và

chiếc đồng hồ cũ tích tắc ở góc, và những chiếc kim chỉ giờ. Khi

bước qua cánh cửa vào phòng, họ nhận ra rằng mình đã lớn.

‘Nơi hoa hồng nở trên máng hoa rực rỡ, Ở đó, chúng ta

chào đón Chúa Giêsu Hài Đồng !‘

Những bông hoa hồng tụm quanh khung cửa sổ đang mở,

và ở đó có hai chiếc ghế nhỏ của họ. Kay và Gerda ngồi xuống

trên chúng, vẫn nắm tay nhau. Tất cả sự hùng vĩ trống rỗng

lạnh lẽo trong cung điện của Nữ hoàng Tuyết đã trôi qua ký ức

của họ như một giấc mơ tồi tệ. Bà nội ngồi trong ánh nắng ấm

áp của Chúa đọc Kinh thánh của bà.

Và ở đó cả hai đều ngồi, lớn lên và vẫn là trẻ em, trẻ thơ

trong trái tim; và đó là mùa hè – mùa hè ấm áp, đẹp đẽ.

‘Nếu không trở thành trẻ nhỏ, các ngươi không thể vào

Nước Thiên đàng.’

Kay và Gerda nhìn vào mắt nhau, và ngay lập tức ý nghĩa

của bài thánh ca cỗ tìm đến với họ.

Chia cắt, lục đục, lòng vòng, cuối cùng thì cũng yên ổn

thôi!’ cô ấy nói, và cô ấy nắm tay họ và hứa rằng nếu cô ấy đi

qua thị trấn của họ, cô ấy sẽ đến thăm họ. Sau đó, cô ấy đi vào

thế giới bao la rộng lớn.

Gerda và Kay đều nói với cô ấy tất cả về điều đó.

‘Ồ, con quạ đã chết!’ cô ấy đã trả lời. ‘Người yêu được

thuần hóa là một góa phụ, đã tự buộc sợi len đen quanh chân

nó. Nó tự thương xót nó một cách cay đắng, tất cả đều vô

nghĩa! Nhưng hãy nói cho tôi biết bạn đã tự mình trải qua những

gì, và bạn đã tìm thấy cậu ấy ở đâu. ‘
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