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T

ấn Võ Đế ngước nhìn ánh đuốc sáng trung trên nóc nhà mồ thì hỏi Đỗ

Dự :
- Người làm sao lên trên nóc nhà mồ, lên đó có nguy hiểm lắm không ?
- Muôn tâu, muốn lên nóc nhà mồ phải leo lên một cây cổ thụ rồi quăng dây
dầu có móc sắt bám vào khe núi đu dây qua. Sỡ dĩ thần phải làm vậy vì sợ leo
vách nhà mồ bị cạm bẫy hại. Ban đầu thần tính trổ nóc nhà mồ vô, nào ngờ trên
nóc nhà mồ có cửa ra vô.
Tấn Võ Đế thở dài :
- Khó khăn vậy trẫm làm sao vô được ?
- Muôn tâu xin rước thánh thượng nghỉ rại lều gần đây chờ quân lính phá
xong nhà mồ thần sẽ dẫn thánh thượng vô. Theo nhận xét của thần tên giả
Khổng Minh sau khi cởi khăn áo đã rút vào trong nhà mồ…
- Hãy siết chặt vòng vây quanh nhà mồ.
- Làm thế nào khanh khám phá ra cửa nhà mồ trên nóc.
- Muôn tâu bệ hạ đó là sự tình cờ. Thần và quân lính tới nóc nhà đang thất
vọng, vì nóc nhà mồ xây bằng đá bằng phẳng giúp vách núi sừng sững không có
một khe hở nào cả.
Một tên lính nhìn ba phiến đá bằng phẳng nằm trên nóc nhà mồ độ hại gang
tay. Phiến đá cũng đẹp nhưng không dính liền với nóc nhà. Hình như phía dưới
mỗi phiến đá đều có cây cột chống đỡ hay móc dính vào một vật gì bên dưới.
Tên lính cho đó là một cái nút cơ quan gì đó nên cẩn thận bước một chân lên
một phiến đá nhấn mạnh. Không ngờ tức thời có tiếng ken két nổi lên khắp nóc
nhà mồ, và quân lính reo hò có vẽ vui lắm.
- Hãy kể vắn tắt cho trẫm nghe…
- Muôn tâu thần nhìn thấy lính chỉ những cái cửa sổ vừa mở trên nóc nhà
mồ những cửa vừa một người chui lọt. Thần lý luận đã có cửa sổ phải có cửa
chính. Thần phóng lên bước vô phiến đá thứ hai quả nhiên cửa lớn mở ra. Cửa
này có cầu thang hình trôn óc xuống đáy nhà mồ. Phần khởi thần bước qua
phiến đá thứ ba, thấy một cửa lớn nữa mở và một cầu thang thứ hai xuất hiện…
Hai cửa này thần chưa cho ai xuống vì sợ bị hại, chỉ cho lính xuống các cửa
bằng thanh dầy và người nào cũng dòng giây ở bụng nhưng chưa thấy động tĩnh
gì cả.
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- Khanh hãy quan sát dưới nhà mồ…
- Thần quan sát thì chỉ thấy dấu chân như chân cóc khá lớn dưới đó thôi.
Bên cạnh dấu chân là xương người và thú cùng mùi tanh lợm giọng. Ở trên nhìn
xuống, mắt nhìn rất hạn chế nên không thấy bọn lính xuống trước đâu cả.
- Hãy đưa thêm lính xuống xem, chứ chẳng lẽ cứ chờ mãi sao…
- Thần sẽ chiều ý thánh thượng nhưng ngại thiệt hại sinh linh…
- Không phải ngại gì cả cứ đưa thêm quân xuống, nếu cần cho nổ tung nhà
mồ…
Đỗ Dự tuân lệnh vua trở lại nhà mồ với thêm nhiều quân lính nữa. Đoàn
quân tăng cường vừa xuống nhà mồ thì có những tiếng kêu vang lên.
- Qúai vật xuống hiện, nó nuốt tươi người ta.
- Ba quân lính tĩnh khí giới cầm tay sẵn sàng chiến đấu, ai bị thương sẽ
được kéo lên ai còn mạnh chiến đấu.
Vừa hô quân Đỗ Dự vừa nhìn cảnh vật dưới hầm qua ô cửa sổ. Đỗ Dự thấy
rõ một con cóc khổng lồ đang nhảy những bước thật dài và phun khói độc mù
mịt, con cóc đớp được một người lính nuốt chửng ngon lành , người lính bị nuốt
còn thò hai chân ra cố cựa nhưng không thoát. Đám lính còn lại chạy đến đây
thòng chở kéo lên.
Ba tên lính được kéo lên đầu tiên mặt mũi xám ngoét. Đỗ Dự dìu xuống tới
gặp Tấn Võ Đế. Những tên còn lại trên mái nhà mồ cũng vội di tản vì hơi độc
đã bay tới cửa sổ.
- Các ngươi thấy gì dưới nhà mồ ?
- Muôn tâu chúng con xuống nhà mồ thấy không khí ở đây lạnh lẽo ghe rợn
lắm, nhưng chúng con không sợ đi sâu vào giữa nhà mồ, thấy một cái cột cỡ
bốn người ôm chưa giáp vòng. Nhìn kỹ trên cột thấy có những cửa tròn đón kín.
Chúng con chia nhau rò rẫm tìm cách mở cửa, nhưng tìm không ra, chúng con
đi lòng vòng nơi vách nhà mồ xem có nút cơ quan không thì khám phá một
đường hầm khá rộng hai người đi lọt. Chúng con định chui vào đường hầm
thám hiểm bỗng ngửi thấy mùi hôi tanh từ đường hầm xông ra, chúng con lùi lại
thì nghe tiếng reo hò.
- Có phòng đẹp lắm nhưng khoá cửa.
Chúng con không định mở cửa mấy cái phòng trong vách hầm thì lại có
tiếng la thất thanh :
- Quái thú xuất hiện.
- Chúng con đến chỗ có tiếng la thì thấy con cóc to bằng con trâu đang phun
hơi độc. Chúng con vội chạy lại kéo dây báo động và chia nhau chiến đầu chống
cóc nhưng dao kiếm chém vào cóc như chém sắt bật cả ra. May sao…
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- May cái gì ?
- May sao Khổng Minh xuất hiện…
- Cái gì, Khổng Minh ở đâu mà xuất hiện.
- Muôn tâu Khổng Minh xuất hiện võ nghệ cao cường đã đẩy lùi con cóc
quái vật. Không tin xin thánh thượng hỏi hai anh này thì rõ.
- Có đúng vậy không?
- Muôn tâu đúng vậy…
- Đỗ Dự người hãy xuống hầm mồ.
- Muôn tâu thần sẽ xuống bằng cửa chính chắc an toàn. Mình sẽ tấn công
nhà mồ bằng hai mặt nếu thần mở được cửa dưới đất. Thần tin lần này Khổng
Minh hết đường chạy trốn.
Đỗ Dự xá vua xong phóng đi, Tấn Võ Đế nhìn theo bóng Đỗ Dự lòng hoang
mang vô cùng.
Đỗ Dự vừa đi khỏi thì một toán lính tới quỳ tâu:
- Muôn tâu thánh thượng Khổng Minh lại xuất hiện, Khổng Minh từ nhà mồ
chui ra đứng trên nóc nhà mồ tuyên bố, lần này ai vào nhà mồ bằng bất cứ
đường nào cũng sẽ mang hoạ và Khổng Minh không cứu nữa, mắc nạn ráng
chịu.
Tấn Võ Đế xách gươm đi về phía nhà mồ nhìn lên nóc nhà mồ thấy Khổng
Minh mặc áo trắng chít khăn xanh đang cầm quạt lông phe phẩy trên nóc nhà
mồ, dáng điệu thật ung dung, nhàn nhã.
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