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Chương 5

K

hông lâu sau, nữ quan Thẩm Thanh Tuệ cuối cùng dưới sự ủng hộ củ

Thái phó và Tề đại học sĩ, bước vào cổng lớn Công bộ.
Tiêu Nghĩa Đức cực muốn rơi lệ ngay tại chỗ, đám người này thế là sao chứ!
Lúc trước cũng không nói muốn ủng hộ nàng nha, sao vừa quay đầu thì đã thay
đổi hết cả vậy?!
Chuyện này giải quyết xong, An Bình giờ mới nhớ ra đã mấy ngày không
gặp Lưu Tự rồi, quái lạ là Tề Tốn Chi cũng không xuất hiện. Dù sao cũng
không có gì, tâm tình nàng rất tốt, liền dứt khoát cưỡi Tật Phong tự mình đi gặp
hai vị ‘tình lang’.
Trong kinh thành có mấy trạch tử (tòa nhà) phiên vương để trống không
dùng, là nơi cư ngụ của phiên vương khi vào kinh tiến cống. Trong số đó thuộc
Triệu Vương phủ là khác biệt nhất, cánh rừng trúc trong phủ càng là điểm đặc
biệt yêu thích của hầu hết văn nhân nhã sĩ. Lão Triệu Vương sau khi tạ thế, thế
tử kế thưà Tiêu Lệnh tính tình ôn hòa, khá cởi mở. Dù gì bản thân trấn thủ biên
cương, cũng không quá để ý người nhà mượn dùng trạch tử, đến nỗi dần dà lâu
ngày, nhóm hiển quý trong kinh chỉ cần nói một tiếng với quản gia là đã có thể
sử dụng Triệu vương phủ, thập phần thuận tiện.
Ngày xuân nhàn hạ, mấy vị công tử quyền quý liền hẹn nhau cùng đến phủ
mở tiệc.
Rừng trúc sâu rộng, gió xuân nhẹ lướt, lá cây xào xạc, lay động ánh mặt trời
đan xen rải rác nơi đầu cành. Lưu Tự đi lên trước một đoạn liền thấy bên trong
chừa một chỗ trống, những người khác sớm đã có mặt. Đương lúc sáng sớm,
ánh mặt trời xuyên qua rừng trúc vẫn có thể phản chiếu ánh sáng lóng lánh của
hạt sương đọng trên cỏ, chư vị công tử của các thế gia cũng không chút để ý, tất
cả đều ngồi trên đất, rượu cùng thức ăn tùy ý đặt trên chiếc bàn con ở một bên,
tạo nên một vẻ tiêu sái khác biệt.
Đa số người tới đều là đồng học ở Quốc tử giám, ai nấy đều không có cố kỵ
gì, một thiếu niên mặc áo bào xanh sẫm trong số đó vừa thấy hắn thì liền vỗ tay
cười nói: “Xem kìa, Chuẩn1 Phò mã gia của chúng ta tới rồi!”
Sắc mặt Lưu Tự cứng ngắc, rầu rĩ không vui ngồi xuống đối diện với hắn,
không chút tức giận nói: “Còn không biết xấu hổ mà cười ta? Quên lần trước là
ai bị An Bình điện hạ trêu ghẹo rồi?”
Thiếu niên mặc áo bào lục sẫm tên gọi Tiêu Thanh Dịch, tự Cẩm Phong,
chính là con trai của Tả Đô Ngự sử Tiêu Chính Nghĩa. Chuyện lần trước ở bên
ngoài thao trường bị An Bình điện hạ chọc ghẹo khiến hắn bối rối vô cùng, thế
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nên vừa nghe thấy lời này thì liền không lên tiếng, mặt đỏ tai hồng dời mắt đi,
mấy vị công tử ở xung quanh thấy thế đều ha hả cười phá lên.
Một người lớn tuổi hơn chút ở bên cạnh cười nói với Lưu Tự: “Nghe nói An
Bình điện hạ ngay cả hãn huyết bảo mã mà nàng ấy yêu thích nhất cũng không
tiếc tặng cho ngươi, nói ngươi là chuẩn phò mã gia cũng không quá đâu.”
Lưu Tự vốn định phản bác, nhưng lời tới miệng lại nuốt trở vào, trái lại mặt
cũng có chút hơi nóng,dứt khoát bưng chén rượu trên bàn ngửa cổ uống một
hơi.
Hãn huyết bảo mã tính là gì chứ? Nàng ta không phải cũng tặng xe lăn cho
Tử Đô sao? Vốn dĩ chinh là một nữ tử tùy ý phong lưu khắp nơi mà thôi! Ăn
đậu hũ của người ta còn làm như thể chả có gì hết, đối với việc hắn có người
trong lòng cũng chả để bụng, điều quan tâm chẳng qua là làm thế nào đề bạt
Thẩm Thanh Tuệ mà thôi.......
“Nè, mất hứng rồi?” Một công tử bụng phệ dời cơ thể to béo ngồi xuống
cạnh hắn, cười đến mức khiến người ta muốn tẩn hắn một trận.
Lưu Tự kinh ngạc một lúc, sau khi kịp phản ứng thì lập tức lắc đầu: “Không
có.” Hắn vì sao lại tức giận chứ? Người hắn thích là Chu tiểu thư, hà cớ gì quan
tâm đến cách nhìn của người khác!
“Nói không có chính là có rồi, xem ra An Bình điện hạ ngươi vô phúc hưởng
thụ rồi nha, ha ha........” Lời này vừa dứt, người ngồi xung quanh đều đồng loạt
bắt đầu cười to.
Lưu Tự nhíu mày nói: “Khác Miễn, ngươi đừng có nói bậy, đấy chính là
Giám quốc đương triều!”
Vị công tử mập mạp trắng trẻo này tên gọi Tần Tôn, chính là con trai duy
nhất của Binh bộ thượng thư đương triều Tần Cự. Lưu Tự vào Quốc tử giám sau
hắn, nghe người ta nói hắn từng bị An Bình điện hạ ức hiếp, sau đó thế nhưng
từng bắt nạt ngược lại, thế nên kẻ trước người sau đều vẫn luôn chẳng hi vọng
gặp An Bình. Có điều Lưu Tự đối với chuyện này hết sức hoài nghi, bởi hắn
quả thật không cách nào tưởng tượng còn có người có thể khi dễ người như An
Bình điện hạ.
Tần Tôn nhây nhưa, hoàn toàn không dễ đuổi đi như Tiêu Thanh Dịch, nghe
thấy câu này trái lại trở nên hăng hái, ra vẻ tao nhã xòe quạt vung vẩy nói:
“Giám quốc thì sao chứ? Người khác đều nói An Bình điện hạ ghê gớm, nhưng
nói cho cùng chẳng qua cũng chỉ là một nữ nhi, nói như chuyện của Cẩm
Phong, nếu đổi là ta, chắc chắn sẽ phải đòi lại công đạo!”
Bên cạnh có người không cho hắn mặt mũi nói: “E rằng ánh mắt của An
Bình điện hạ còn chưa tệ hại đến mức đó đâu.”
Lời vừa dứt, xung quanh lại là một trận cười điên cuồng.
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“Nè, đừng có mà mạnh miệng, năm đó người đầu tiên ở Quốc tử giám An
Bình điện hạ xuống tay chính là tại hạ.” Tần Tôn hừ một tiếng, tự giác xoay
chuyển cục diện, phe phẩy quạt cười hết sức đắc ý.
Tiêu Thanh Dịch đã lâu chưa lên tiếng nén cười nói: “Lúc ấy ngươi chính là
Tử Đô2, như bây giờ, đã thành Tử Thử (chuột chết) rồi, a, không đúng, là Thạc
Thử (chuột béo), ha ha..............”
Xung quanh lại là một trận cười ồ, Tần Tôn gấp quạt ‘phạch’ một cái, nổi
giận đùng đùng trừng mắt nhìn đám hổ bằng cẩu hữu không có nghĩa khí.
“Hình như nghe thấy có người nhắc tới tên của tại hạ.”
Từ xa truyền tới tiếng cười thoáng qua của một người, Lưu Tự ngẩng đầu
nhìn, vội đứng dậy đón tiếp: “Tử Đô huynh đến rồi, mau qua đây, đang đợi
mình huynh đây.”
Tề Tốn Chi khẽ cười gật đầu, Lưu Tự đã xua tùy tùng của hắn, tự mình giúp
hắn đi tới.
Tiêu Thanh Dịch trông thấy hắn thì càng cười dữ dội: “Tử Đô huynh thứ lỗi,
tiểu đệ vừa rồi không phải nói huynh, là Xuân Thu đệ nhất mỹ nam Tử Đô,
huynh nói thử xem, Khác Miễn năm đó liệu có phải có chút bóng dáng của vị
Tử Đô kia không?”
Hắn duỗi tay muốn chỉ Tần Tôn, nhưng phát hiện đối phương sớm đã mất
tăm mất tích, ngạc nhiên quét mắt một vòng, lại bắt gặp hắn đang nấp sau lưng
mấy người bên cạnh.
Tề Tốn Chi thấy thế mỉm cười: “Xem ra vị Tử Đô này của chúng ta rất
không muốn ra gặp tại hạ rồi nhỉ.”
“Aizzz, không có, không có...........”Tần Tôn rề rề dịch ra, nở nụ cười
ngượng ngùng với hắn, nhưng chung quy vẫn không dám ngước mắt nhìn hắn,
hình như rất sợ hắn.
Tề Tốn Chi cũng không để tâm, cao giọng nói: “Quên nói với các vị rồi,
trước đó nửa đường tình cờ gặp một vị khách quy, sắp tới rồi.”
Lưu Tự ngồi xuống cạnh hắn, có chút khó hiểu: “Còn có người nào?”
Thường ngày cũng chỉ mấy người bọn họ xem ra đến gần hết rồi.
Ai biết vấn đề này vừa hỏi xong, sau lưng đã truyền tới giọng nói khiến hắn
rối rắm không thôi: “Ây da, bổn cung đến trễ rồi.”
Giống như giữa trời xuân chợt đổ cơn mưa ào ạt, Lưu Tự nháy mắt người
cứng đờ, Tiêu Thanh DỊch bắt đầu học theo Tần Tôn trốn sau lưng mọi người,
bất cẩn đụng phải một người, ngẩng đầu lên nhìn, thì ra ai nấy đều giống như
vậy, thế nên kết quả là cả đám túm tụm lại một chỗ, cùng nhau run cầm cập....
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An Bình nhíu mày quét mắt qua một vòng cảnh tượng trước mặt, sờ cằm
cười cực kỳ gian: “Bổn cung không được hoan nghênh?”
Lưu Tự thầm than một tiếng, đứng dậy hành lễ, giọng nói ủ rũ: “Tham kiến
điện hạ.”
Thấy hắn đã động đậy, những người khác cũng đành run run rẩy rẩy đứng
dậy hành lễ, nhưng đều bất giác đồng loạt lùi về sau nửa bước.
An Bình làm như không thấy gì, mỉm cười đi tới cạnh Lưu Tự, thân thiết kéo
cánh tay hắn ngồi xuống: “Còn nói Khánh Chi vì sao lâu như vậy không vào
cung, thì ra là có tụ họp, nếu không phải bổn cung năn nỉ Tử Đô dẫn đường,
hôm nay chẳng phải là không gặp được ngươi rồi?”
“Khụ khụ...........” Tề Tốn Chi bị sặc một ngụm rượu: “Điện hạ dùng từ ‘năn
nỉ’ thật tuyệt!”
An Bình quay đầu trừng hắn một cái, khi quay qua đối diện với Lưu Tự lần
nữa, lại là bộ dạng cười tủm tỉm.
Mấy vị công tử ở phía đối diện ngầm hiểu trong lòng, đồng loạt ném ánh mắt
‘tráng sĩ đoạn uyển’3 cho Lưu Tự, loại tình cảm khâm phục không lời nào có thể
diễn tả.
Tráng sĩ đoạn uyển cùng với anh hùng tự thương, hai từ này thường đi với
nhau, dùng đẻ so sánh khí phách nam nhi anh hùng tráng sĩ cùng với sứ mệnh bi
tráng của họ.
Lưu Tự chợt cảm thấy bản thân có chút bất lực, bởi vừa rồi khi An Bình điện
hạ kéo cánh tay hắn, hắn bỗng dưng nảy sinh một tia hư vinh cao cao tại
thượng. Nữ tử mạnh mẽ ai ai cũng né không kịp này chỉ đối xử thân thiết với
một mình hắn, nghĩ thấy nàng ăn đậu hũ của mình cũng không hoàn toàn là
chẳng chút để ý nha..........Tâm tình xuất hiện này thật kỳ lạ, khiến hắn chỉ có
thể im lặng quay đầu đi, lặng lẽ bứt một ngọn cỏ bên cạnh............
Mặc dù không đồng ý, nhưng người đã tới rồi, lại còn đường đường là Giám
quốc đại nhân, mọi người không những phải cẩn thận đối đãi, mà còn phải ra vẻ
cực kỳ vui vẻ hưởng thụ, để chứng minh yến tiệc ngày xuân nơi đây vì nàng đại
giá quang lâm mà mọi thứ đều tỏa ra ‘sức sống tràn trề’.
An Bình điện hạ rất hợp tác với mọi người, cực kỳ hòa ái chào hỏi thân thiết
với bộ phận những đồng học cũ ngày xưa có mặt ở đây, trong cảnh tượng đáp lễ
run như cầy sấy thì cười đến là vui sướng thoải mái, sau đó nâng chén rượu, nét
mặt ngạc nhiên nhìn về phía Tiêu Thanh Dịch: “Ây da, vị này không phải là nhà
Tiêu đại nhân......”
“Điện hạ, nếm thử cái này.” Tề Tốn Chi vội gắp một miếng điểm tâm đặt
vào chiếc đĩa trước mặt nàng, khiến Tiêu Thanh Dịch khẽ đưa ánh mắt cảm
kích....”
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An Bình vì thế nhún nhún vai, cũng không tiếp tục đề tài đó nữa, nhưng lại
ép Lưu Tự ăn miếng điểm tâm đó. Người kia tâm tình phức tạp làm theo,sau khi
ăn xong còn phải miễn cưỡng nói lời cảm tạ.
Bầu không khí quỷ dị tiếp diễn hồi lâu, An Bình cuối cùng phát hiện Tần
Tôn vẫn luôn trốn trốn tránh tránh.
“Woa, vị này là....”
Tề Tốn Chi quay đầu cười với nàng: “Điện hạ đã quên năm đó khi vào Quốc
tử giám, người đó là thiếu niên lịch thiệp được Ngài khen là ‘Tử Đô đương thời’
sao?”
“A, Tần Tôn!” An Bình co rút khóe miệng, quay đầu nhỏ giọng hỏi Tề Tốn
Chi: “Bổn cung năm đó thật sự đã nói vậy?”
“Không sai, điện hạ lúc đó còn không tiếc lời ca ngợi.”
An Bình lắc đầu cười một lúc, rồi lại bất ngờ chỉ Tần Tôn quát: “Tiểu tử kia,
lúc trước khi dễ bổn cung, bây giờ trái lại biết trốn tránh rồi!”
Mọi người ai nấy đều sửng sốt, trước đó còn cho rằng lời Tần Tôn nói là bịa
đặt mà thôi, chưa từng nghĩ đấy là thật. Tiếc là Tần Tôn bây giờ cũng không có
khí thế để mà khoe khoang, lẩy bà lẩy bẩy tiếp tục dịch ra sau, còn không ngừng
chăm chú nhìn Tề Tốn Chi, một lúc lâu mới nhỏ giọng nói: “Điện hạ thứ tội,
năm đó là Khác Miễn tuổi nhỏ không hiểu chuyện...........”
“À........”An Bình thuận miệng đáp một tiếng, quay qua ánh mắt sâu xa liếc
Tề Tốn Chi một cái.
Luôn là ngươi, kẻ lúc trước giật dây người khác ức hiếp bổn cung chính là
cái đồ nham hiểm nhà ngươi!
Mọi người vốn cực kỳ kiêng kỵ An Bình, nhưng phát hiện nàng chỉ để ý một
mình Lưu Tự, dần dà cũng thả lỏng. Bầu không khí bắt đầu trở nên ấm trở lại,
vò rượu mang đến bất tri bất giác đã uống cạn.
“Đúng rồi,” rượu hơi ngà ngà, An Bình nâng chén rượu đôi mắt mơ màng
nói: “Chẳng bao lâu nữa là thi hội mỗi năm một lần rồi, chư vị có hứng thú
tham gia không?”
Nhắc tới thi hội chính là do Thái phó Lưu Kha năm đó đề xuất mở ra, Sùng
Đức bệ hạ cảm thấy đây là cơ hội tốt để văn nhân nhã sĩ giao lưu, đồng thời
cũng có thể mở rộng thu nạp nhân tài, liền phấn chấn đồng ý. Mấy năm nay đích
thực cũng nhờ thế mà thu hút không ít kẻ sĩ tài năng, thế nên có rất nhiều sĩ tử
thi trượt hoặc học giả không muốn đi theo con đường khoa cử đều mong muốn
tham gia hoạt động tuyển chọn dạng này để bước vào quan trường, hoặc là trở
thành phụ tá trong phủ của những nhà quan lớn vinh hiển.
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Mấy người có mặt ở đây đều là người có ăn học, lại còn là đời sau của nhà
quan, hơn phân nửa đều chuẩn bị tham gia khoa cử, nhưng hiện giờ nghe nhắc
đến thì cũng không khỏi động tâm.
An Bình ngửa cổ uống cạn hớp rượu cuối cùng, cười nói: “Dù gì sớm hay
muộn cũng phải bước vào quan trường, các vị nếu đã có suy nghĩ này, vậy sớm
chuẩn bị đi, xem đây là trải nghiệm cũng không tồi đâu.”
Những người có mặt nhao nhao gật đầu, cảm thấy rất có lý.
Tề Tốn Chi khẽ mỉm cười, không hề lên tiếng. Lưu Tự lại tò mò liếc An
Bình một cái, sao cảm thấy nàng hôm nay cứ như là đang chiêu dụ người nên
mới tới vậy.
Có điều, thật sự không hợp cho lắm với tác phong thường ngày của nàng
nha.
Không bao lâu, có một thị vệ trẻ tuổi đi đến, bẩm báo nói Tả đô ngự sử đại
nhân đang ở đây, hỏi Tiêu Thanh Dịch có muốn theo xe ngựa của ông ấy cùng
về không.
Tiêu Thanh Dịch vừa nghe nói phụ thân ở đây, vội vàng đứng dậy cáo từ
mọi người. An Bình có lẽ uống đã hơi chuếnh choáng, thấy hắn định đi, lập tức
đứng bật dậy kéo tay áo hắn, không cẩn thận dùng lực mạnh một chút, cổ áo
Tiêu Thanh Dịch liền bị xé rách lộ ra cảnh xuân.
Hắn hoảng hốt, lập tức vung tay áo lên che cổ, giậm chân cắn môi, kế đó
quay đầu chạy như bay, liền mạch lưu loát.
An Bình bị sức lực khi hắn giãy ra khiến nàng suýt nữa thì ngã sấp xuống,
may mà thị vệ bên cạnh kịp thời đỡ nàng, sau đó, dưới ánh mắt đờ ra của mọi
người, nàng véo khuôn mặt của thị vệ thiếu niên đó: “Tiểu tử tuấn tú thật, làm
thị vệ thật tiếc..........”
Gương mặt thị vệ nháy mắt đỏ bừng.
“Cái gì? Con lại bị trêu ghẹo!!!”
Một tràng gào thét bên ngoài cửa lớn đem tâm tư An Bình kéo trở về, mí mắt
nàng giựt một cái, đẩy thị vệ ra, khoát khoát tay về phía mấy vị công tử đang
nhốn nháo trong gió: “A, bổn cung còn có một vài chính vụ chưa xử lý xong,
hồi cung trước, mọi người tiếp tục đi, ha ha.....”
Thị vệ sau lưng sớm đã co chân chạy như điên rời đi................Tề Tốn Chi
lặng lẽ lau mồ hôi trên trán, ra hiệu Lưu Tự tiễn An Bình hồi cung, nhưng phát
hiện ánh mắt hắn hoàn toàn không nhìn thấy, trái lại chuyên tâm chăm chú túm
một cọng cỏ đáng thương bên cạnh.
Còn cho rằng nàng chỉ ưu ái chỉ với mình mình, gì chứ, rõ ràng vẫn là vị
công chúa lẳng lơ đùa giỡn bụi hoa kia!
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Lưu Tự vừa bứt cỏ vừa lầm nhẩm trong bụng, dù gì người mình thích là Chu
tiểu thư, hoàn toàn không để tâm!
Tề Tốn Chi đối với hành động không thể tưởng tượng đó không cách nào lý
giải nổi, đành phải tự mình tiễn An Bình ra cửa. May mà cha con Tiêu Nghĩa
Đức đã rời đi, có điều An Bình lại có phiền não mới. Bởi vì nàng cưỡi ngựa tới,
trước đây Tật Phong vẫn luôn nghe lời, mỗi lần nàng đều quẳng dây cương rồi
đi, nhưng nàng quên mất dạo gần đây nó đang cáu gắt, lần này thế nhưng bỏ
nàng một mình chạy về cung mất rồi.
Tề Tốn Chi sau khi nhìn ra manh mối, chỉ xe ngựa của mình cười nói: “Điện
hạ nếu như không chê, vi thần tiễn Ngài hồi cung nha.”
An Bình hết cách, cam chịu số phận bò lên xe ngựa của hắn, thầm hạ quyết
tâm quay về cung rồi phải dạy dỗ Tật Phong một trận đàng hoàng.
Đến cửa cung, còn chưa kịp xuống xe thì bỗng nghe thấy sau lưng truyền
đến tiếng vó ngựa dồn dập, An Bình xốc màn xe nhìn ra sau, chỉ thấy một người
một ngựa gấp rút lao qua, cát bụi tung bay dưới vó ngựa cũng đủ cho thấy rất
vội vàng.
Nàng thoáng ngẩn ra, đấy chính là khoái mã khẩn cấp bách hải lý, lại còn
trực tiếp xông thẳng vào cửa cung.
Lẽ nào đã xảy ra chuyện lớn gì?
Chú thích:
1. Chuẩn: Sắp, gần như, sắp làm phò mã.
2. Công Tôn Tử Đô, tức Công Tôn Át, người nước Trịnh, đệ nhất mỹ nam
thời Xuân Thu. Họ gốc là Cơ, cháu trai của Chu thất Trịnh Hoàn Công, con trai
của công tử Cung- đệ đệ Trịnh Vũ Công.
3. Tráng sĩ chặt cổ tay, chỉ cổ tay dũng sĩ bị rắn cắn bị thương, lập tức chặt
đứt, tránh cho độc tính lan ra toàn thân. Ngụ ý làm việc phải quyết đoán kịp
thời, không thể chần chừ.
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