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Chương l3
Hoa Rụng

Đ

ón năm mới, vui mừng hớn hở? Vui gì đâu, trong bụng tôi đang ngột

ngạt không chịu nổi.
Gia gia thấy lông mày tôi chau lại thì nhìn Tiểu Phong đầy ngờ vực, Tiểu
Phong lắc đầu, tỏ ý không biết tí gì. Tôi thực sự không thể ngồi đợi lâu thêm
nữa, bèn đứng bật dậy, hành một lễ với gia gia xong liền xông về phía Trúc
Quán.
Đây là lần đầu tiên tôi dùng chân đạp vào cửa của Trúc án, “ầm” một tiếng,
cửa vườn mở tung ra. Tôi còn chưa lên tiếng đã nghe thấy giọng nói có ý cười
của Cửu gia từ trong phòng vọng ra: “Là Tiểu Ngọc à!”
Giọng nói của Cửu gia giống như thứ dập lửa tốt nhất, cái đầu đang bốc cháy
hừng hực của tôi trong phút chốc đã bị dập tắt. Khẽ thở dài một hơi, tôi bước
chậm lại, nhẹ nhàng mở cửa phòng ra.
Cửu gia ngồi trước bàn, trong tay cầm một cái ống trúc, dường như đang
chạm trổ gì đó, tôi đứng ở cửa nhìn Cửu gia, Cửu gia liền đặt ống trúc và dao
xuống, quay đầu nhìn về phía tôi: “Sao không ngồi xuống đi!”
Tôi đi đến ngồi xuống bên cạnh Cửu gia, cúi đầu không nói gì. Cửu gia hỏi:
“Muội đang tức giận à?”
Thấy tôi tiếp tục im lặng, Cửu gia nói: “Xem ra không phải đang tức giận,
mừng năm mới có vui không? Tối hôm qua, Thiên Chiếu kiên quyết kéo ta và
hội bọn họ cùng đi…”
Tôi chau mày trừng mắt nhìn thắt lưng váy mình đầy căm ghét, trong khi
Cửu gia vẫn cứ nói dông dài mãi, từ chuyện nhập tiệc tới khai tiệc, từ khai tiệc
tới kính rượu, từ kính rượu lại nói tới uống rượu, từ...
Tôi chưa bao giờ thấy Cửu gia nói chuyện dẻo miệng thế này, cuối cùng
không nhịn được nữa, ngẩng đầu nhìn Cửu gia hỏi: “Muội đang tức giận, chẳng
lẽ huynh không nhìn ra sao? Huynh lẽ ra nên quan tâm hỏi muội: “Tại sao muội
lại tức giận? Có phải ta đã làm sai gì rồi không?”
Cửu gia trưng ra bộ mặt vô tội, cố nhịn cười: “Ô! Tại sao muội lại tức giận?
Có phải ta đã làm sai gì rồi không?”
Tôi vừa cáu vừa bất lực thở dài, cả người mềm nhũn nhoài cả ra bàn, sao
Cửu gia có thể thiếu nhạy cảm thế nhỉ? Rốt cuộc tôi thích cái gì ở Cửu gia chứ?
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Tính cách kỳ quặc, bề ngoài ôn hòa dễ gần, nhưng thực chất lại luôn cự tuyệt,
đẩy người khác ra xa ngàn dặm. Tuy tri thức uyên bác am hiểu không ít, nhưng
tôi cũng chẳng phải muốn gả cho một quyển sách. Thân phận còn có chút lạ
lùng bí ẩn... Đầu tôi cố gắng nghĩ ra những điểm xấu của Cửu gia.
Cửu gia làm vẻ hoang mang: “Ta hỏi rồi, nhưng muội không trả lời, tiếp theo
ta phải làm gì nữa?”
Tôi phát cáu đập đập bàn mấy phát: “Một tí thành ý cũng không có! Không
khác gì không hỏi cả. Huynh nói tiếp chuyện mừng năm mới của huynh đi!”
Gian phòng chìm vào yên lặng, một lúc lâu vẫn không có một tiếng động gì,
thâm tâm tôi đột nhiên cảm thấy hơi lo lắng, Cửu gia sẽ không giận tôi chứ?
Đang định ngẩng đầu lên nhìn Cửu gia, trong lòng bàn tay đưa đến trước mặt tự
nhiên có thêm một đôi khuyên tai bằng ngọc bích khảm vàng, “Không biết cái
này có được tính là một chút thành ý không?”
Tôi ngẩng đầu nhìn Cửu gia, nhấc đôi khuyên tai lên xem. Màu vàng như
cát, màu xanh bích như nước, không ngờ chính là hình suối Nguyệt Nha nhỏ xíu
nằm giữa sa mạc cát vàng. Tên của tôi đã được vận dụng một cách hiếm có, rất
có ý nghĩa. Giữa sa mạc cát vàng mênh mông gặp nhau lần đầu, trước cảnh sóng
nước xanh biếc không đánh không quen nhau.
Có thể tạo ra một đồ vật nhỏ nhắn trông sinh động tinh tế đến thế, tay nghề
của sư phụ làm vật này hẳn là hiếm thấy.
Tôi ngắm nghía hồi lâu, đeo luôn lên tai, nghiêm mặt nói: “Tàm tạm, hiếm
khi thấy huynh hào phóng thế này, muội sẽ tạm thời không nổi giận nữa.”
Tôi nói một cách nghiêm túc đàng hoàng, nhưng lại không nén nổi nụ cười
nơi khóe miệng, lời còn chưa nói hết, nụ cười đã nở rộ trên môi, niềm vui khiến
mí mắt tôi cong lên như một vầng trăng lưỡi liềm. Cửu gia đang nhìn mắt tôi,
đột nhiên trở nên ủ ê chán nản, vội vã dời ánh nhìn đi nơi khác.
Thạch Vũ ở ngoài lên tiếng bẩm báo, bưng một cái khay đi vào. Tôi nhìn
chiếc bát ở trước mặt, thấp giọng nói: “Huynh không gọi đến, muội lại tưởng là
huynh nói không giữ lời, cố ý quên cơ đấy!”
Cửu gia im lặng một lúc rất lâu, mãi mới lên tiếng, giọng nhỏ đến nỗi gần
như không nghe rõ: “Làm sao mà quên được chứ! Dù gì đi nữa, hôm nay cũng
phải để cho muội thật vui vẻ.”
Tôi vừa gảy gảy thịt trong bát vừa nhỏ giọng thì thào mấy tiếng mơ hồ: “Vui
vẻ hay không đều do huynh hết.” Ăn hết bát canh thịt dê nóng, Cửu gia ngồi nói
chuyện cùng tôi tiện thể lại lấy ống trúc và con dao găm mỏng như lá liễu vừa
nãy ra, tôi nhìn một lúc rồi hỏi: “Có phải huynh đang làm một chiếc sáo
không?”
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Cửu gia “ừ” một tiếng: “Ống trúc này do người dưới đặc biệt mang từ núi
Cừu Nghi về đó, nằm trong bóng râm của núi đá tới mười năm nên rất chắc,
mặc cho khí hậu có biến hóa thế nào đi nữa, chất lượng âm thanh cũng sẽ không
bị ảnh hưởng. Nó có một cái tên rất dẹp, gọi là “Tương Phi Trúc”, âm sắc cũng
thanh thoát du dương hơn các loại sáo trúc bình thường?”
Tôi xáp đến gần ngắm nhìn tỉ mỉ: “Đây chính là trúc Nga Hoàng Nữ Anh
tiếng tăm lừng lẫy. Đúng rồi! Mấy vết đốm bé xíu này không phải khá giống
nước mắt sao? Nhìn đậm phong cách có xưa, đẹp lắm!”
Cửu gia cứng đờ người lại một lúc, kín đáo xích ra xa tôi một chút, cười nói:
“Trong tay ta có rất nhiều sáo trúc. Lần này chủ yếu vì nhìn thấy chất gỗ hiếm
thấy, sợ bỏ phí bảo vật, nhất thời ngứa tay mới tự mình làm, nếu muội thích,
làm xong sẽ đem cho muội nhé!”
Tôi cười hi hi nói: “Được tặng vật gì tốt thì muội sẽ không từ chối đâu.”
Cửu gia lắc đầu cười cười rồi cúi đầu, không nói thêm gì nữa.
…
Khi tôi ra khỏi Thạch phủ, vừa hay bắt gặp Thận Hành và Thiên Chiếu. Tôi
khom người hành lễ: “Chúc Thạch nhị ca, Thạch tam ca năm mới thân thể khỏe
mạnh, vạn sự như ý!”
Hai người đều hồi đáp một lễ, ánh mắt của Thận Hành thoáng dừng lại trên
tai của tôi rồi thản nhiên đưa mắt đi nơi khác, Thiên Chiếu thì đột nhiên cười
nói: “Cửu gia bỏ ra bao nhiêu công phu, hóa ra là để tặng ngươi quà năm mới.”
Tôi nghe lời hắn nói có ý tứ gì đó, bất giác sờ lên tai, thuận theo ý trong lời
hắn dò hỏi: “Nói thế nghĩa là sao? Cửu gia bỏ công phu làm gì cơ?”
Thiên Chiếu cười nói: “Tuy hồi nhỏ Cửu gia có chuyên học về cách chế tác
ngọc, nhưng cũng đã lâu ngày không luyện tập, lần này lại là chạm trổ một vật
tinh xảo nhỏ xíu. Để làm vật này, Cửu gia đã phải theo lão sư phụ học lại một
thời gian ngắn, lãng phí không ít ngọc quý. Tay nghề làm mấy món thủ công
này của Cửu gia quả là thiên phú, từ binh khí đến các đồ gốm sứ dùng hằng
ngày, cái gì cũng được làm bằng tay, phải nhìn Cửu gia làm việc, mới biết trong
thiên hạ phiền phức nhất là làm trang sức cho phụ nữ.”
Tôi ngây người ra một hồi lâu, lẩm bẩm hỏi: “Ngươi nói là đích thân Cửu gia
tự tay làm à?”
Thiên Chiếu cười không nói gì, hơi cúi người chào tôi rồi cùng Thận Hành
rời đi, tôi vẫn đứng yên một chỗ ngơ ngẩn.
Tôi không biết năm nay tôi bao nhiêu tuổi nữa. Lý Nghiên có thai, sắp sinh
em bé, còn tôi thì vẫn lang thang trôi nổi, không chút ổn định. Nếu không có
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người thích hợp, tôi chắc chắn phải nắm lấy. Niềm vui và hạnh phúc thuộc về
chính mình, nếu không nắm chặt lấy, để cha mà biết khẳng định sẽ tức giận
mắng tôi là đồ ngốc. Tôi có phải là đồ ngốc không? Đương nhiên là không phải,
tôi là Kim Ngọc vừa thông minh vừa cơ mẫn vừa xinh đẹp, lại vừa đáng yêu,
cho nên dù Cửu gia là mây trôi, tôi cũng sẽ giữ chặt lấy Cửu gia. Huynh ấy có
thích tôi, đúng không? Cửu gia từng nói huynh và tôi là hai người không giống
nhau, tôi đã chân thành học cuốn sách mà Cửu gia thích đọc, tôi cảm thấy tôi
có thể trở thành người giống như Cửu gia. Nếu huynh muốn làm con chim đại
bàng, tôi nguyện làm gió, nâng đỡ huynh bay cao lên; nếu huynh muốn làm một
con bướm mù mờ hồ đồ, thì tôi cũng có thể làm một con bướm ngốc nghếch, nếu
thứ huynh ghen tị là một con lừa tuổi trẻ rong ruổi theo hướng tây ra khỏi Hàm
Cốc Quán, từ đó trở đi không lưu lại chút vết tích, thì chúng tôi có thể mua vài
con ngựa, phi chạy như bay mất tích một cách triệt để, may mà huynh không
thích Khổng Lão Phụ Tử, tuy tôi tôn kính người này, nhưng không hề thích, có
điều mà huynh thật sự thích Khổng Tử, chúng tôi có thể làm người một cách
thành thật…
Tôi cắn mạnh cán bút, nhíu mày đọc lại mảnh vải trên bàn. Tôi đang giúp
mình giải tỏa nổi lòng, mà sao càng viết lại càng thấy trong lòng trống rỗng?
Tôi đã âm thầm tự nhủ rất nhiều lần, Cửu gia có thích tôi, có thích tôi... không
dám viết thêm nhiều, ở góc khăn chú giải rõ ràng ngày tháng: nguyên thú
nguyên niên. Viết xong, tôi liền nhanh chóng đem mảnh vải cất đi
…
Tôi lắc một lúc rất lâu, ống quẻ tung ra một thanh quẻ, Hoắc Khứ Bệnh đang
định giơ tay ra nhấc lấy, tôi đã nắm chặt lấy trong tay, hắn hỏi: “Nàng hỏi
chuyện gì thế?”
Tôi lắc đầu: “Không nói cho ngươi biết?”
Hắn “hừ” một tiếng: “Nàng thì có thể hỏi chuyện gì? Không phải chuyện
làm ăn thì chỉ là nhân duyên, hiện giờ mọi chuyện làm ăn đều nằm trong lòng
bàn tay nàng rồi, với tính cách của nàng thì làm sao dám đi hỏi người khác, cho
nên chỉ có thể là chuyện nhân duyên thôi.”
Tôi cứng giọng biện bạch: “Còn lâu!”
Tiên sinh giải quẻ ngồi ở bên cạnh cứ chăm chú nhìn chúng tôi mãi, thấy
chúng tôi đi về hướng y thì lập tức đứng dậy, nào ngờ tôi đột ngột dừng chân,
tay nắm lấy quẻ nhưng lại xoay người bỏ đi. Hoắc Khứ Bệnh cười hỏi: “Sao
không hỏi?”
Trong tay tôi vẫn cầm thẻ trúc, đi được một đoạn tôi tự nhiên giơ tay lên
ném nó vào bụi cỏ bên lề đường: “Không hỏi nữa, có thể giải thích số mệnh của
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người lại không thể tự giải thích số mệnh của mình. Trông thấy khách hàng tiềm
năng như bọn ta, lại thấy ngươi ăn mặc không như người thường, chắc hẳn y
muốn nói một lô toàn những điều to tát để kiếm món tiền hậu hĩnh, vậy mà vì
sao lại không thể tự dự đoán cho mình xem việc này có thể thành công không
chứ?”
Hoắc Khứ Bệnh mỉm cười nói: “Hóa ra vẫn biết “kìm cương ngựa bên bờ
vực thẳm”, xem ra vẫn chưa quá hồ đồ.”
Nghĩ lại tôi cũng cảm thấy bản thân có chút hoang đường, nhưng ban nãy
vừa nhìn thấy bảng hiệu ghi “giải nhân duyên,” chân đã không khống chế nổi
mà đi về phía ấy, như thể bệnh nặng phải chạy chữa khắp nơi. Trong lòng chột
dạ, nhưng ngoài mặt tôi vẫn tỏ vẻ đường đường chính chính: “Chẳng qua ta chỉ
muốn xem cái gì mới mẻ, thấy vui thì đến chơi thôi?”
Hoắc Khứ Bệnh cười cười liếc tôi một cái, ra vẻ lười chẳng thèm tranh cãi
với tôi, bộ dạng như thể “ngươi nói gì thì cứ cho là như thế đi.”
Một trận gió thổi qua, tôi ra sức hít lấy hít để: “Thơm quá! Hoa gì thế?”
Hoắc Khứ Bệnh nói: “Hoa hòe?”
Tôi nghiêng đầu nhìn hắn: “Gọi ta ra ngoài làm gì thế? Chẳng lẽ là đi leo
núi?”
Hắn vừa đi vừa nói: “Chẳng có chuyện gì thì không thể gọi nàng ra ngoài
sao? Cứ đi thôi, lang thang dạo phố, nàng xem hoa hòe ở trên đầu...”
Câu sau hắn nói gì tôi hoàn toàn không nghe thấy nữa, toàn bộ tâm tình của
tôi đều dành cho việc nhìn chằm chằm vào cỗ xe ngựa trước mặt. Hoắc Khứ
Bệnh nghiêng đầu nhìn tôi, lại thuận theo ánh mắt tôi nhìn về phía xe ngựa, xe
ngựa dừng ở trước một trang viên. Tôi quay sang hắn cười hối lỗi: “Ta đột
nhiên có chút việc, phải đi trước đã.”
Hắn liền giữ lấy tôi: “Không cho đi!”
Tôi ra sức gỡ tay hắn: “Hôm khác ta đến tìm ngươi, sẽ xin lỗi nhận lỗi với
ngươi sau?” Lời còn chưa nói hết, người đã bay về phía xe ngựa kia. Hắn ở phía
sau gọi lớn: “Tiểu Ngọc!”
Tôi không quay đầu lại mà cứ đi thẳng tới, dừng ở bên cạnh xe ngựa, Tần
Lực đánh xe đột nhiên siết chặt tay nắm roi lại, vừa thấy tôi lại lập tức thả lỏng
ra, cười rồi gật đầu. Tôi gõ gõ thành xe, Cửu gia kéo rèm cửa lên, nhìn thấy tôi,
liền mỉm cười hỏi: “Sao muội lại ở ngoại thành?”
Tôi khom người giúp Cửu gia buộc rèm lên: “Huynh không phải cũng đang
ở ngoại thành sao? Nói xong nhìn Tần Lực đầy ngờ vực.
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Cửu gia thấy bộ dạng của tôi, cười nói: “Tổ mẫu họ Thạch, tên chỉ có một
chữ đơn là Thanh, khu vườn này lấy tên “Thanh Viên”, là tổ phụ thời trẻ đặc
biệt xây tặng cho tổ mẫu. Ta không muốn thay đổi bất kỳ bố cục nào, cho nên
không tiện dùng xe lăn đi vào.”
Tôi nghiêng đầu nhìn về phía khu vườn, thâm tâm vô cùng ngưỡng mộ, vị
lão gia này không ngờ lại si tình đến thế.
Năm ấy tôi vẫn băn khoăn không hiểu vì sao rõ ràng mang họ Mạnh, nhưng
lại đặt tên chỗ kinh doanh của mình là Thạch phảng, mà tất cả cô nhi được
Thạch phảng nuôi dưỡng đều lấy họ Thạch, hôm nay mới biết, hóa ra đây là họ
của cô gái yêu dấu trong lòng lão gia.
Cửu gia lấy từ trong xe ngựa ra một chiếc nạng, chính là cái mà tôi nhìn thấy
ở góc thư phòng hồi trước. Cửu gia chống nạng đứng dậy, một chiếc nạng lẽ ra
phải khiến Cửu gia trông vụng về, nhưng chiếc nạng tinh tế này ẩn dưới lớp áo
bào rộng lại khiến cho người khác cảm chấy có chút bất ngờ. Vì là lần đầu tiên
nhìn thấy Cửu gia đứng như thế này, tôi có chút si ngốc, cứ ngây ngẩn ra đứng
nhìn chăm chú.
Cửu gia cười tự giễu: “Nhìn hơi kỳ cục hả?”
Tôi vội lắc đầu lia lịa: “Không phải, là... là... đẹp lắm ấy!”
Thấy Cửu gia nhìn mình, tôi vội nói: “Chẳng lẽ chưa có ai nói với huynh,
huynh cho người khác cảm giác gì à? Huynh... huynh... nhất cử nhất động đều
rất...” Tôi càng sốt ruột càng không kiếm được lời lẽ nào thích hợp để miêu tả
Cửu gia, nhưng lại cũng sợ Cửu gia hiểu lầm vì việc tôi nhìn chằm chằm ban
nãy, nên lời nói mấy lần đều mắc mứu lại ở đầu lưỡi.
Cửu gia giơ tay ra vuốt lại mấy sợi tóc bị gió thổi rối tung của tôi, nhìn tôi
chăm chú, nói rất dịu dàng: “Ngọc nhi, không cần nói nữa, ta hiểu ý của muội.”
Tôi nhìn Cửu gia bật cười, tầm nhìn vừa đảo qua vai của Cửu gia, tôi thấy
Hoắc Khứ Bệnh vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhìn chúng tôi từ xa. Trong lòng tôi
chợt dâng lên một cảm giác chua chát khó hiểu, vội né tránh ánh mắt kia.
Cửu gia chống nạng đi tiếp: “Vì núi này có nhiều suối nước nóng, cho nên tổ
phụ cố ý chọn xây nhà vườn ở dây.” Tôi chậm bước đi bên cạnh Cửu gia, cười
hỏi: “Huynh đặc biệt đến để tắm suối nước nóng à!”
Cửu gia hồi đáp: “Ừ, suối nước nóng giúp cho mạch máu ở chân ta lưu thông
tốt.”
Tôi liếc nhìn chân Cửu gia, tiếc rằng chân chàng ẩn ở dưới y bào, không
cách nào biết được rốt cuộc là bệnh gì. Nhưng nhìn thấy Cửu gia bước đi, hình
như cũng không quá phí sức.
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Đi đến trước cửa, tôi cố ý nghiêng đầu nhìn về phía xa, thấy Hoắc Khứ Bệnh
vẫn đứng yên không nhúc nhích. Thời tiết cuối xuân, hoa hòe trên đầu đang độ
nở rộ nốt mùa, cả tàng cây trắng xóa như tuyết. Khi gió thổi qua, cánh hoa bay
rụng tới tấp, cả trời như giăng kín tuyết, một người luôn thích sạch sẽ như hắn
lại không hề động đậy, để mặc cánh hoa cứ thế rơi phủ lên đầu, phủ lên cả tấm
áo bào bằng gấm.
…
Uyên ương đằng bắt đầu ra nụ, từng nụ từng nụ trắng muốt mềm mại nằm
giữa cành lá màu xanh cùng tôi chơi trốn tìm, tôi phải nhìn cẩn thận lắm mới
tìm được nụ nào mới nhú đang nằm ở đâu, hôm qua có chín nụ, hôm nay đã có
mười nụ rồi, tôi đếm lại một lần nữa để chắc chắn là không đếm nhầm. Cứ thế
này, qua một thời gian ngắn, tôi sẽ không đếm nổi nữa.
Tôi đứng ở trước giàn hoa, lẩm nhẩm nói: “Ta đã bắt biết bao nhiêu giun,
đầu xuân còn bón phân, nên các ngươi năm nay nhất định phải hăng hái, không
được thua kém nhá! Phải nở nhiều nhất, đẹp nhất!”
Lá cây uyên ương đằng khẽ rung rung trong gió, dường như đang đáp lại
thỉnh cầu của tôi.
“Đợi đến lúc các ngươi nở đẹp nhất, ta sẽ dẫn Cửu gia đến ngắm.” Tôi nhẹ
nhàng hôn vào một chiếc lá mới mọc, “Các ngươi phải cố gắng, ta cũng sẽ cố
gắng.”
Khi tôi vào đến Trúc án, chỉ nhìn thấy Thiên Chiếu đang ngồi ghi chép gì đó
bên bàn. Tôi vô cùng ngạc nhiên chỉ chỉ vào chiếc xe lăn trống không trong
vườn nhà hỏi: “Cửu gia đâu? ngoài rồi à?”
Thiên Chiếu cười nói: “Đi Lan Phòng thăm ông nội của Tiểu Phong rồi.”
Tôi gật đầu, nhìn chiếc xe lăn, vẫn có chút băn khoăn khó hiểu.
Thiên Chiếu đặt bút xuống, đi đến bên cạnh tôi, nhìn xe lăn nói: “Một chân
của Cửu gia hoàn toàn không có sức đứng, chân còn lại thì vẫn đứng vững
được, dựa vào nạng tuy nói là không đi được xa, nhưng hằng ngày vận động
thêm một chút, thân thể cũng khỏe hơn so với chỉ ngồi xe lăn.”
Tôi “ừ” một tiếng, Thiên Chiếu trầm mặc một hồi, nói tiếp: “Lúc bé, Cửu gia
tuy đi lại không tiện, nhưng rất thích vận động, hễ thấy cái gì mới mẻ đều tò mò
hiếu kỳ, luôn thích đi chơi cùng bọn ta, nhưng bọn ta lúc ấy không hiểu chuyện,
cứ cảm thấy dẫn theo hắn làm gì cũng bất tiện, làm gì cũng phải đợi hắn, cho
nên ngoài mặt dù không dám làm trái ý hẳn, nhưng sau lưng lại luôn tìm cách
làm sao bỏ mặc được hắn, đến mức ai đề ra được chủ ý cao siêu nhất sẽ rất đắc
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ý, ta chính là đứa tưởng mình là người thông minh nhất ấy. Dần dà Cửu gia
cũng hiểu ý đồ của bọn ta, người bắt đầu trở nên trầm tư, bắt đầu bỏ ra rất nhiều
thời gian đọc sách trong thư phòng, vì chỉ có những người bạn im lặng này mới
không chán ghét hắn. Có một lần Cửu gia giấu Lão thái gia tự mình chống nạng
ra ngoài, đến tối mịt vẫn chưa quay về. Lão thái gia nôn nóng đến mức bọn ta
đứa nào cũng bị mắng thậm tệ, bị phạt quỳ ở trên nền đá. Về sau lúc Cửu gia
quay về, y phục trên người rách tả tơi, mặt mày bầm tím, trên đầu trên tay đều
chảy máu. Hỏi hắn xảy ra chuyện gì, hắn một câu cũng không nói, chỉ bảo là
bản thân không cẩn thận, cầu xin Lão thái gia cho bọn ta đứng dậy.”
Thiên Chiếu nhìn chiếc xe lăn chằm chằm, thở dài nặng nề, tôi im lặng
không nói gì, cảm thấy lòng chua xót, đủ loại cảm xúc quay cuồng trong tim.
“Lần ấy bọn ta cảm thấy thật sự hổ thẹn áy náy, đại ca đi hỏi tất cả các ngõ
ngách ngang dọc khắp thành Trường An mới tra ra được nguyên do. Hóa ra Cửu
gia xem được luận thuyết “Mặc Tử” về việc chế tạo binh khí, nên đã lên đường
đi tìm thợ rèn, mấy đứa trẻ con bướng bỉnh không hiểu chuyện giống bọn ta cứ
đi theo sau Cửu gia hát “một chiếc nạng, ba cái chân, quay rồi quay, bước rồi
bước, người đi được một bước thì hắn đi được mười bước, tìm nàng dâu nào bị
méo mồm?” Vừa hát vừa bắt chước cách đi lại của Cửu gia, làm cho đám người
xung quanh cười rộ lên. Cửu gia và bọn chúng đánh nhau một trận lớn, dĩ nhiên
là Cửu gia thua thiệt, bị bọn chúng đánh cho chảy máu. Đại ca tức giận đến nỗi
lại cùng bọn đấy đánh nhau một trận. Từ đó về sau, bọn ta luôn muốn dẫn Cửu
gia ra ngoài chơi cùng, nhưng Cửu gia không bao giờ dùng nạng trước mặt
người khác nữa.”
Bấy giờ tôi mới hiểu vì sao chiếc nạng lại được đặt ở một góc thư phòng,
cũng hiểu vì sao tuy bị đặt ở đấy nhưng một chút bụi bẩn cũng không có. Cửu
gia là thầy thuốc, tự nhiên sẽ hiểu lợi ích của việc vận động đối với cơ thể,
nhưng bài ca dao và sự chế giễu của đám người vô tình kia ắt đã khiến Cửu gia
chỉ có thể chống nạng khi không có mặt ai.
Thiên Chiếu nghiêng đầu nhìn tôi hỏi: “Ngươi có oán trách bọn ta không?”
“Có một chút! Nhưng mà bản thân Cửu gia còn không tính toán, ta cũng
chẳng thể làm gì, nếu không....” Tôi “hừ” một tiếng, vung vung nắm đấm.
Thiên Chiếu cười nói: “Ngọc nhi, tính cách của ngươi đúng là chỉ ghi nhớ và
tin tưởng vào cân đòn trong lòng mình, những cái khác đúng đúng sai sai ra sao
cũng không quan tâm.”
Tôi hơi hếch cằm liền hỏi: “Ta chỉ muốn mình sống cho thật tốt, người mình
quan tâm cũng sống thật tốt, những người khác ta sẽ không vô duyên vô cớ mà
làm tổn thương, chẳng lẽ như thế là sai sao?”

www.vuilen.com

215

Tác Giả: Đồng Hoa

Dịch: HK Nguyễn

ĐẠI MẠC DAO

Thiên Chiếu vội nói: “Không sai, không sai! Ngươi đừng hiểu lầm lời ta nói.
Ba huynh đệ bọn ta cảm kích ngươi còn không được ấy chứ! Cửu gia đi Thanh
Viên một chuyến, lúc quay về đột nhiên lại dùng nạng mà không cần kiêng dè
người ngoài nữa. Ngươi không biết đâu, đến ngườl điềm tĩnh như nhị ca khi
nhìn thấy Cửu gia chống nạng trước mặt bọn ta, mắt cũng hơi đỏ lên. Nổi khỗ
của Cửu gia bao nhiêu năm, là tảng đá lớn trong lòng bọn ta, cuối cùng cũng
nhờ ngươi mà được hóa giải.’
Mặt nóng bừng, tôi cúi đầu nhìn mặt đất, thấp giọng trách mắng: “Tần Lực
được đấy, nhìn thì hiền lành nhút nhát, nhưng mồm mép lại chẳng kín đáo tí
nào.”
Thiên Chiếu phá lên cười: “Hắn không chỉ không kín miệng đâu! Ngươi mà
nhìn thấy bộ dạng hắn bắt chước ngươi ngơ ngẩn trìu mến ngắm nhìn Cửu gia,
thì sẽ biết chưa gọi hắn đến làm ở phường hát của ngươi quả là lãng phí! Mấy
người bọn ta lúc ấy vui đến mềm nhũn cả chân, đại ca cười không dừng được,
còn đập nứt cả một cái bàn nữa.”
“Ngươi nói cái gì? Ngươi có gan nói lại lần nữa xem.” Tôi chống nạnh, chân
giẫm, liên hòi gào thét.
Thiêu Chiếu chưa kịp trả lời, Cửu gia đã chống nạng đi vào nhà cười hỏi:
“Cái gì mà nói lại lần nữa?”
Tôi trừng mắt hung hăng nhìn Thiên Chiếu, chạy đến bên cạnh Cửu gia nói:
“Tần Lực không phải là người tốt, huynh phải phạt hắn nặng vào, hoặc là huynh
cứ đem hắn giao cho muội, muội sẽ trừng trị hắn.”
Cửu gia nhìn Thiên Chiếu rồi hỏi: “Tần Lực đắc tội với muội khi nào?”
Thiên Chiếu mặt mày khổ não, khẩn nài nhìn tôi. Tôi úp úp mở mở một hồi,
bản thân lại ngượng không dám nói ra nguyên do, đành bất đắc dĩ nói: “Đắc tội
không cần phải có lý do, dù gì cũng là đắc tội với muội rồi.”
Cửu gia đi đến xe lăn ngồi xuống, Thiên Chiếu vội vắt khăn mặt mang tới,
Cửu gia lau mồ hôi trên trán: “Phạt hắn làm phu xe cho muội một tháng để muội
xử lý.”
Tôi đắc ý cười nhìn Thiên Chiếu, Cửu gia lại nói thêm mấy câu: “Đại ca, nhị
ca, tam ca gần đây cũng nhàn rỗi quá nhỉ, ta thấy chỗ làm ngọc thạch ở Lam
Điền bên ấy rất cần một người trông giữ lâu dài, tam ca cảm thấy ai đi thì tốt.”
Vẻ mặt của Thiên Chiếu càng thêm khổ não, thành khẩn nói với Cửu gia:
“Đại tẩu mới sinh con trai, đại ca vui đến nỗi không dám xa một bước. Nhị ca vì
chăm sóc cho đại ca, bèn nhận hết mọi việc của đại ca làm giúp, cũng bận đến
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không rời ra được. Ta gần đây định kiểm tra lại một lượt sổ sách làm ăn trong
thành Trường An, cộng thêm việc cần phải huấn luyện Tiểu Phong, Tiểu Vũ
bọn họ, thiên địa minh giám, nhật nguyệt làm chứng, thật sự bọn ta không hề
nhàn rỗi!”
Tôi chống tay sau xe lăn của Cửu gia, cúi đầu cười thầm, Cửu gia khẽ than
thở: “Nghe có vẻ không hề nhàn rỗi thực.”
Thiên Chiếu vội nói: “Đích thực không nhàn rỗi ạ! Bọn ta chỉ cực kỳ, cực
kỳ, cực kỳ hiếm hoi mới tụ tập uống trà, nói chuyện một tí, nghe chuyện một tí
thôi, về sau sẽ không có chuyện như thế này nữa, chắc chắn bọn ta sẽ bận đến
nỗi thời gian nói chuyện cũng không có.”
Trong đầu vẫn mải nghĩ chuyện vui, không mấy để ý đến lời Cửu gia, nghe
hết lời Thiên Chiếu nói, tôi đột nhiên hiểu ra Cửu gia đã đoán được bọn Thiên
Chiếu làm gì, trong lòng tự nhiên cảm thấy hơi ngượng, có chút vui, có chút
ngọt ngào, yên lặng đứng bên cạnh Cửu gia.
Cẩn Ngôn rảo bước đi vào vườn, thấy tôi mặt mày hớn hở rạng rỡ bèn hỏi
vớl giọng kỳ quái: “Ngọc nhi sao cũng có mặt thế này? Đến thăm Cửu gia à!”
Thiên Chiếu chạy vội đến bên cạnh hắn, kéo hắn đi ra ngoài: “Hương liệu
mới nhận được hôm qua ngươi vẫn chưa nghiệm thu xong, chuyện này không
chậm trễ được...”
Giọng của Cẩn Ngôn từ ngoài vườn vọng vào: “Đâu có ạ! Không phải ngươi
nói... người đừng có che miệng ta... a! Cái gì... Lam Điền hả!” Mấy tiếng về sau
của Cẩn Ngôn hoàn toàn không nghe được nữa, chỉ nghe thấy Thiên Chiếu nói:
“Cửu gia, đống sổ sách chưa sao chép xong ngày mai ta sẽ lại làm tiếp, hôm nay
còn chút việc phải đi gấp, về trước đây.”
Nói xong chỉ nghe thấy tiếng bước chân chạy như bay ra ngoài, không lâu
sau ngoài vườn đã yên tĩnh trở lại.
Trong lòng tôi thấp thỏm không yên, trong sự ngọt ngào lại pha chút lúng
túng, khó xử, không biết nên nói gì. Cửu gia vờ như chưa xảy ra chuyện gì, đẩy
xe lăn đi vào trong phòng:
“Tương Phi Trúc đã làm xong rồi, đường vân tự nhiên rất tao nhã, nếu chạm
trổ thêm khéo lại thành vẽ rắn thêm chân, mà ta cũng lười nữa, muội nhìn xem
có hài lòng không?”
Tôi giơ tay ra nhận lấy chiếc sáo: “Muội không hiểu mấy chuyện này, nếu
huynh nói được rồi khẳng định là được rồi.”
Cửu gia cười nói: “Trong nhà muội có một vị nhạc sư nổi tiếng khắp thiên
hạ, biết bao nhiêu người muốn bái làm thầy mà không được, sao muội không
tận dụng cơ hội này học hỏi hắn một chút.”
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Nhắc đến Lý Diên Niên, không khỏi nghĩ đến Lý Quảng Lợi, lông mày tôi
nhíu nhíu lại.
Cửu gia hỏi: “Sao thế?”
Tôi thở dài: “Nghĩ đến cái anh chàng Lý Quảng Lợi này, chỉ có thể cảm thán
“rồng sinh chín con, mỗi con mỗi khác.”
Cửu gia cười nói: “Muội lo lắng quá nhiều rồi, nếu thật sự phiền phức thì
đuổi đi là xong.”
Tôi cười nhẹ không nói gì, thầm nghĩ sự tình đâu có đơn giản như thế.
Cửu gia khẽ ho một tiếng: “Việc mở rộng kinh doanh của muội gần đây tiến
triển nhanh quá, ta nghe người ta nói muội còn kinh doanh cả phường kỹ nữ,
đây là bên ngoài, muội âm thầm... còn kinh doanh gì khác, vì sao thế? Nếu muội
chỉ muốn kiếm tiến, thì có thể làm những việc khác, muội cứ như bây giờ, đi
đâu cũng gấp gấp rút rút?”
Tôi giật mình, song trong lòng cũng cảm thấy vui mừng, những chuyện tự
cho là không thể bị người khác biết vậy mà vẫn không thể qua mặt Cửu gia, trừ
phi... trừ phi Cửu gia luôn quan tâm chu đáo nhất cử nhất động của tôi. Tôi lúng
túng nói:
“Muội tự có cách và dự định của mình?”
Cửu gia im lặng ngây người một lúc, bỗng nhiên hỏi: “Ngọc nhi, có biết vì
sao ta luôn cố gắng không chống nạng đi lại ở ngoài không. Nếu không có gì
đặc biệt, ta chỉ luôn muốn ngồi xe lăn, vả lại luôn cố tình để cho mọi người nghĩ
rằng thân thể ta rất yếu, ngay cả Thiên Chiếu bọn họ cũng cho là thân thể ta yếu
ớt đến đi xa cũng khó, cơ thể lại thường xuyên không ổn. Chân của ta đúng là
có tật, bên trong cơ thể cũng yếu, nhưng không nghiêm trọng như ta biểu hiện ra
ngoài.”
Tôi giật mình sững sờ một hồi lâu, chẳng lẽ không phải nguyên nhân mà
Thiên Chiếu bọn họ nói, không phải chỉ là vì huynh cảm thấy tự ti từ nhỏ sao?
“Vì sao thế? Huynh có ý làm thế để cho ai xem?”
Cửu gia khẽ gật đầu: “Làm thế để bệ hạ thấy. Mẫu thân của ta là cháu gái
của Đậu thái hậu, lúc nhỏ ta thường xuyên vào cung chơi đùa, năm đó tình cảm
huynh muội giữa bệ hạ và mẫu thân cũng rất tốt. Cho nên lúc Đậu thái hậu còn
sống, Thạch phảng và nhà họ Đậu luôn qua lại mật thiết. Sau khi nhà họ Đậu
suy tàn, bệ hạ rất kiêng nể, sợ sệt thế lực rắc rối khó gỡ của Thạch phảng. Sau
khi phụ thân và mẫu thân qua đời, một Thạch phảng to lớn như vậy rơi vào tay
của ta, nếu không phải vì ta là người có bệnh sẵn, lúc nào cũng ngắc ngoải thoi
www.vuilen.com

218

Tác Giả: Đồng Hoa

Dịch: HK Nguyễn

ĐẠI MẠC DAO

thóp, việc kinh doanh của Thạch phảng nằm trong tay ta lại cứ từ từ sa sút, thì
chắc chắn Thạch phảng trong thành Trường An không thoát được số phận bị
diệt vong.”
Đây là lần đầu tiên Cửu gia chủ động nhắc đến một chút chuyện thân thế, tôi
lắng nghe mà ngơ ngẩn cả người ra, năm đó Cửu gia mới mấy tuổi. Không ngờ
còn nhỏ tuổi như vậy đã phải gánh vác tính mạng của biết bao nhiêu người,
cùng đọ sức với hoàng đế của Hán triều. Thêm nữa Cửu gia chỉ nói là gia tộc
mình và Hán triều có quan hệ, còn quan hệ với Tây Vực thì sao? Bên đó Cửu
gia cũng gánh vác những gì nữa? Cả chặng đường này, rốt cuộc Cửu gia đã phải
chịu đựng biết bao nhiêu thứ rồi?
Cửu gia chăm chú nhìn tôi, chậm rãi nói: “Ngọc nhi, năm đó tâm tư bệ hạ
thâm sâu cơ mẫn, hành sự quyết đoán cay độc, lúc cần thiết ngoại trừ bản thân
ra bất kỳ ai cũng có thể xuống tay hạ sát. Nàng không nên làm chuyện gì mạo
phạm thiên nhan. Nàng cạnh tranh với các thương gia khác trong thành Trường
An, ta đều có thể... nhưng… Cửu gia nuốt lại lời định nói, chỉ thành khẩn nói:
“Ngọc nhi, hành sự bắt buộc phải suy nghĩ kỹ.”
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