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HỒI THỨ NĂM
XÁC ƯỚP DƯỚI ĐÁY HUYỆT

N

hìn xác viên chỉ huy ngự lâm quân mọi người đều xanh mặt. Tấn Võ Đế

hỏi viên chỉ huy phó ngự lâm quân đi theo đoàn thám hiểm:
- Người thấy gì dưới đó. Vì sao viên chỉ huy của ngươi chết bất đắt kỳ tử thể
này.
- Muôn tâu dưới đó là một gian hầm rộng có nhiều phòng, tất cả bằng đá,
quan chỉ huy xô một cửa hầm định vào nhưng cửa không mở, ông quay ra, đúng
lúc đó thần thấy một bóng cao lớn chập chờn đằng xa. Hạ thần nhìn kỹ thì đấy
là một xác người biết đi, hai mắt sâu hoắm. Muôn tâu dưới đó ghê rợn lắm.
Khiết Đan nghe viên chỉ huy phó ngự lâm quân kể thì liền nói:
- Bóng đó là bóng ma quỷ đấy…Thần đã nói rồi mà.
Quản Bật nghe Khiết Đan nói, thì lớn tiếng át đi.
- Chúng ta là người sống sức mấy mà sợ ma quỷ. Gíap sĩ đâu hãy mang
gươm sắc giáo dài xuống đó đi.
- Khanh nói đúng, trẫm muốn thân chinh xuống xem thực tế thế nào. Ai đi
với trẫm dơ tay lên.
Quản Bật dơ tay xung phong liền.
- Hạ thần xin hộ giá.
- Vậy ta với khanh lên đường…
Gỉa Sung và Đỗ Dự quê quá cũng xung phong đi theo luôn. Như vậy là bốn
mạng xuống bể. Vua nhìn Khiết Đan thấy nhà sư đứng yên thì bèn hỏi:
- Sao hoà thượng không đi với trẫm?
Khiết Đan vòng tay thưa:
- Muôn tâu bần đạo vốn yếu trong người lại tâm thần bất an khi thấy hoàng
thượng mở cửa địa huyệt này. Bần đạo đã can bệ hạ không được, nên phải đến
đây, nhưng đi xa hơn cho bần đạo kiếu.
- Được không sao, ta biết hoà thượng không muốn đụng tới Khổng Minh.
Nhưng không sao, ta có việc nhờ hoà thượng. Khi nào sợi dây ngũ sắc cột lưng
ta động đậy hoà thượng kéo ta lên nhé. Ta tin tưởng tất cả nơi hoà thượng đó…
- Muôn tâu bệ hạ có thể tin nơi bần tăng…
Quản Bật đi đầu rồi tới Gỉa Sung, Đỗ Dự xuống theo, vua Tấn Võ Đế xuống
cuối cùng.
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Quản Bật xuống tới đáy bể là đưa đuốc quan sát liền chẳng thấy bóng ma
đâu cả. Quản Bật kiêu viên chỉ huy phó ngự lâm quân xuống và hỏi.
- Bóng ma ở chổ vào và cái cửa mà “xếp” của ngươi đụng tới vong mạng ở
chỗ nào.
Viên chỉ huy phó ngự lâm quân đưa Quản Bật tới cửa gian phòng bằng đá và
nói:
- Bẩm thượng quan chỗ này đâu ạ.
Quản Bật nhìn căn phòng và cái cửa bằng đá, trong lúc Tấn Võ Đế định đẩy
cửa phòng.
- Xin bệ hạ coi chừng, viên chỉ huy ngự lâm quân đã chết vì đụng tay vô
đây. Muôn tâu có lỗ trên gần nóc tường…
Tấn Võ Đế nhìn thấy ba lỗ hổng trên gần nóc tường thì hạ lệnh lấy một cái
mộc bằng đồng để ông đứng lên cho lính khiêng ông lên cao hầu nhìn vào
buồng cho rõ. Qua ánh đuốc Tấn Võ Đế nhìn thấy hai cây cột đen bóng và một
tấm liếp đang bằng giây nhợ. Tấn Võ Đế kêu kiện Gỉa Sung lên nhìn với mình.
- Khanh thấy cái phên giây nhợ này như thế nào
- Muôn tâu một tấm phên dây nhợ cũ thật lạ lùng.
Giữa lúc đó tiếng Đỗ Dự vang lên:
- Chớ có đụng vô vách hầm…Có người tử vong nữa rồi.
- Các ngươi vô ý quá. Đã biết vách hầm nguy hiểm sao còn đụng vô.
- Bẩm có sự biến nữa…
Xác một tên lính bj thương quằn quại được đưa đến.
- Tên này vừa qua khúc quanh thì đụng xác ướp sợ quá loạng choạng đụng
ngay vách hầm.
- Xác ướp à , phải bắt ngay nó cho ta…
Quan quân rầm rầm đi kiếm xác ướp trong khi Tấn Võ Đế đứng giữa bốn
giáp sĩ gươm tuốt trần bảo vệ.
Bỗng vua Tấn Võ Đế hoa mắt vì ông nhìn thấy xác ướp đang chờn vờn giữa
đám quan quân. Xác ướp mang một khoen sắt ngang bụng và lần giữ đám người
sô bồ. Toàn quân xác ướp là một khối vải quấn chằng chịt từ đầu đến chân. Chỉ
có đầu là không quấn gì. Đầu là sợi người trắng hếu với hai hốc mắt trống rỗng,
xác ướp cử động chậm chạp theo sau Đỗ Dự.
- Đỗ Dự khanh hãy quay lại chém xác ướp cho ta
Mọi người sửng sốt nghe Tấn Võ Đế la. Đỗ Dự quay lại chém xác ướp. Keng
keng dao chém vào xác ướp dội lại, và xác ướp vẫn tiến tới, tiến mãi tới và Đỗ
Dự lùi lại.
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Linh ngự lâm quân tiến lên dùng mã tấu chém sả vào xác ướp. Nhưng mã tấu
cũng dội lại và xác ướp không sao cả.
Xác ướp cứ lăng sả về phía Đỗ Dự. Lúc này Đỗ Dự đã lấy lại tinh thần quát
ngự lâm quân lui lại bảo vệ nhà vua. Một mình Đổ Dự xông về phía xác ướp.
Xác ướp chồm tới như muốn ăn tươi nốp sống Đỗ Dự. Đỗ Dự hoảng hồn né
tránh, xác ướp chụp lấy lưỡi đao. Đỗ Dự thấy nguy buông dao luôn và vọt đi.
Trong khi đó xác ướp đề lấy lưỡi dao và ngã xấp xuống.
- Xác ướp thua rồi các khanh lại xem sao.
Tấn Võ Đế hét lên mặt mũi rạng rỡ.
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