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HỒI THỨ HAI MƯƠI MỐT
CHIẾC QUAN TÀI MÁU

Q

uân sĩ vừa nghe tiếng hô tránh đá của Đỗ Dự thì chưa biết làm gì hơn là

nằm rạp xuống đất. Còn Đỗ Dự thì nhảy vọt lên ngọn cây. Những tảng đá khổng
lồ từ núi lao xuống ầm ầm đè chết đám lính đương nằm rạp dưới sân.
Sau những tiếng ầm ầm là một bầu không khí im lặng đáng sợ. Đỗ Dự nhìn
quân lính chết vì đã tức giận chửi bới om sòm.
- Tên mắt thần khốn kiếp chuyên đánh lén, có ngon ra mặt. Nếu ngươi
không ra mặt ta sẽ sang bằng núi Định Quân đào xới tan nát lăng Khổng Minh.
- Thôi tướng quân ơi xin tướng quân dẹp bỏ cái ý tưởng ngông cuồng đó
cho chúng tôi còn được về gặp vợ con.
- Về triều thôi anh em ơi.
- Không cho hồi triều chúng tôi đào ngũ.
- Không có hồi triều chúng tôi nổi loạn.
Giữa bầu không khí náo loạn Đỗ Dự tuyên bố còn một mình ông cũng thực
hiện những lời đã nói.
Đám lính nổi loạn kéo nhau đi. chỉ còn lại mấy viên chỉ huy và mười tên lính
ở lại với Đỗ Dự.
Đỗ Dự hô mọi người tiếp tục làm việc.
Trong khi đó Tấn Võ Đế đột nhiên phát bệnh nặng các quan tới phòng kêu
Khiết Đan. Khiết Đan vội vã cùng một chú tiểu tới phòng vua nằm thấy Tấn Võ
Đế ôm đầu rên rĩ thì liền bắt mạch, coi bệnh rồi sai chú tiểu về buồng lấy thuốc.
Chú tiểu đem gói thuốc tới Khiết Đan hoà thuốc với nước mưa dâng Tấn Võ
Đế.
- Muôn tâu, thánh thượng ráng uống hết chén thuốc này tức sẽ hết nhức
đầu…
- Được hết nhức đầu uống bao nhiêu thuốc trẫm cũng chịu hết.
- Bần tăng có thể cam đoan với thánh thượng uống hết chén thuốc này thánh
thượng sẽ hết nhức đầu trong một khắc đồng hồ…
Tấn Võ Đế bưng chén thuốc uống ừng ực rồi ngã lăn ra sập. Các quan sợ
xanh mặt nhìn Khiết Đan với con mắt nghi ngờ.
- Các quan cứ yên chí, không có chuyện gì đâu, đừng làm kinh động tới
thánh thượng…Một khắc nữa là thánh thượng tỉnh dậy, sẽ hết nhức đầu…
Qủa một khắc sau Tấn Võ Đế tỉnh dậy, tỉnh táo tươi vui không ngớt lời khen
tài chữa bệnh của Khiết Đan.
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- Hoà thượng quả là thần y…
- Đó là phước chủ lộc thầy chớ bần tăng có tài cán gì đâu. Khi đưa thuốc
thánh thượng dùng thần có khẩn xin Khổng Minh phù hộ.
- Bệnh trẫm khỏi luôn chưa.
- Muôn tâu thánh thượng phải rời khải núi Định quân mới hết được bệnh.
Hơn thế nữa thuốc chữa bệnh bần tăng chưa kiếm được.
- Trẫm đồng ý hồi triều nhưng hoà thượng phải đi với trẫm.
- Muôn tâu bần tăng đã thưa với thánh thượng rồi, bần tăng phải đi kiếm
thuốc quý ba bữa nữa mới có mặt ở kinh đô được…
- Thôi được… Ta hồi triều trước chờ khanh…
Khiết Đan và chú tiểu lưu luyến tiền vua và các quan hồi triều. Khi vua lên
xe Khiết Đan đưa vua thêm một bức cẩm nang và nói vua chỉ nên mở cẩm nang
khi tới kinh đô. Vua nhận cẩm nang đút vào túi áo cẩm bào.
Chú tiểu nhìn xe vua đi mỉm cười, một nụ cười vừa thoả mãn vừa khó
hiểu…
Đỗ Dự đứng trên mỏm đá nhô ra khỏi vách núi nhìn nhà mồ miệng lầm bẩm.
- Nhà mồ gì xây cửa trên nóc, lại đầy ma quái, lạng quạng ta phá hết đi là
xong.
Bây giờ ta phải tìm kho tàng…
Lúc đấy mặt trời chiếu vào đỉnh đầu Đỗ Dự, dọi bóng Đỗ Dự thành một vệt
dài tới sân nhà mồ. Lạ lùng là chỉ có đầu Đỗ Dự tới sân nhà mồ thôi. Đỗ Dự
quát :
- Quân bay hãy ghi dấu vết đầu ta trên sân.
Sau khi quân lính ghi xong dấu vết, Đỗ Dự khoan khoái nhìn trời, nhìn lăng
rồi nói to.
- Ông Khổng Minh ơi, ông thua tôi rồi. Bao nhiêu bí mật của ông tôi đã biết
hết cả, ông còn gì để dấu nữa.
Nói dứt lời Đỗ Dự lấy tay làm loa hét to.
- Đào ngay chỗ các ngươi vừa ghi, kho tàng Khổng Minh đã bị khám phá.
Vừa hét xong Đỗ Dự toan nhún mình nhẩy xuống sân thì bầy dã nhân mặc
đồ trắng với những cây gậy trên tay vây tròn Đỗ Dự đâm bừa. Đỗ Dự đang phấn
khởi mất hứng múa gươm đánh bầy dã nhân nào ngờ dã nhân bị thương càng
hung dữ. Chúng đâm Đỗ Dự tới tấp, không chúng Đỗ Dự mà lại trúng đồng bọn,
một con bị thương nhẹ sùi bọt mép chết làm Đỗ Dự hoảng sợ vì biết những cây
này có tẩm thuốc độc, ông liền bỏ chạy. Nhưng ngay khi đó nghe hơi gió biết có
kẻ phóng phi tiêu vào sau lưng liền quơ tay lại bắt, thấy đuôi phi tiêu có ghi
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miếng giấy ‘Muốn sống thấy thì đi nơi khác. Nơi đây có nhiều cách để giết mi
lắm. Coi chừng’
Đỗ Dự quăng mảnh giấy đi và hét to.
- Bọn mi hăm doạ ta vô ích, càng hăm doạ ta càng thấy bọ mi dựa vào xác
chết Khổng Minh hù ta. Ta quyết sẽ khám phá được những bí mật mộ Khổng
Minh.
- Bọn mi có ngon ra đấu tay đôi…
Trong khi Đỗ Dự lẩm bẩm thì một tiếng cười khanh khách như ngạo mạn,
như trêu chọc vang lên và tiếng cười vừa dứt thì một tiếng nổ long trời, lở đất
vang lên khói xâm phủ cả vùng nhà mồ.
Cùng lúc tiếng kêu la than khóc nổi lên…Đỗ Dự nhào xuống sân thấy lính
chết bị thương la liệt chiếc sàn bị thủng một lỗ bự.
- Bẩm quan lớn, chúng con vừa đào đến miếng sắt thì tự nhiên một làn khói
thổi miếng sắt tung ra gây tiếng nổ và anh em chết bị thương la liệt.
Đỗ Dự lại xem chiếc nấp sắt và nhìn xuống lỗ sâu vừa được mở ra.
- Thả một bó đuốc nhựa xuống xem ở đó có gì.
- Bẩm quan lớn ghê lắm…
- Cái gì mà ghê lắm…
- Bẩm toàn quan tài mở nắp, cái nào cũng xương người trắng hếu. Kỳ quá
có một cái quan tài lớn đầy máu trong có một thây người hình như mới chết thì
phải.
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