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Chương 16
Ra Đi

“Đ

ể Như tỷ hát cho chúng ta nghe một bài, nhưng mà nội dung phải nói

về tỷ ấy và Lý sư phụ.”
“Còn gọi là Như tỷ sao? Phải đổi là Lý phu nhân rồi.”
Mọi người mồm năm miệng mười lao nhao thương lượng làm như thế nào
nháo động phòng của Phương Như, trên mặt tôi là nụ cười yếu ớt, mải suy nghĩ
nên nghe lúc được lúc không. Hồng cô có chút tiếc nuối nói: “Vì sao lại phải để
Lý sư phụ dọn ra ngoài chứ? Cho dù cưới Phương Như vẫn có thể ở trong
phường như trước mà!”
“Để cho hai người họ có được cuộc sống gia đình yên tĩnh của riêng mình
đi! Tỷ mời Lý nhạc sư sáng tác từ khúc, chẳng lẽ bởi vì hắn đã cưới được
Phương Như rồi sẽ cự tuyệt? Không ảnh hưởng tới việc làm ăn của ca múa
phường đâu.” Tôi chẳng hề quan tâm nói.
Hồng cô nhìn chằm chằm vào tôi một hồi lâu, hỏi: “Tiểu Ngọc, mấy ngày
hôm nay muội làm sao vậy? Sao ta lại cảm thấy muội bắt đầu xa cách chúng ta
thế?”
Tôi gật gật đầu, “Thân phận Lý nhạc sư nay không giống xưa, trong tiệc
rượu nhất định có người trong triều tới chúc mừng, trong cung chỉ sợ cũng sẽ có
người đến chúc mừng, tỷ phải cẩn thận dặn dò tỷ muội trong phường, không
được gây chuyện.”
Hồng cô vội đồng ý, tôi có chút mệt mỏi, đứng lên: “Trước đó muội đã nói
với Phương Như, sẽ không tiễn cô ấy xuất giá, tất cả mọi chuyện phải phiền
Hồng cô rồi.”
Hồng cô có chút lo lắng nhìn tôi, tôi vỗ vai, ý bảo yên tâm, rồi lặng lẽ ra khỏi
phòng.
Phương Như đang được mấy bà cô giúp trang điểm, áo cưới đỏ thẫm có viền
vàng được đặt trên giường, không khí náo nhiệt khắp nơi. Tôi đứng ngoài cửa
sổ nghe từng đợt tiếng cười ở trong phòng truyền ra, “Phương cô nương thật sự
là biết chọn ngày, chọn mùng một tháng giêng, làm cho khắp chốn mừng vui
cùng ngày đại hỉ của cô nương.”
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Ngón cái và ngón trỏ hai tay của bà ấy mở ra rồi khép lại, đang dùng sợi
bông cạo mặt cho Phương Như, Phương Như cứng người không dám cử động,
nha đầu hầu hạ cô ấy cười nói: “Ngày là phường chủ chọn.”
“Áo cưới này may thật đẹp! Là Lý nương nương ban cho sao? Đồ của hoàng
gia dù sao khí phái cũng không giống bình thường.” Bà cô sắp xếp áo cưới và
trang sức nịnh nọt nói.
Mặt Phương Như vừa mới được cạo sạch, đang ngắm nghía trong gương,
nghe vậy quay đầu lại cười nói: “Là Tiểu Ngọc đặt mua, nương nương vốn có ý
định ban cho, nhưng nghe nói Tiểu Ngọc đặt mua áo cưới rồi, nói là cũng không
thể nào đẹp hơn được nữa.”
Bà cô lại tấm tắc ngợi khen.
Tôi xoay người ra khỏi cửa viện, chậm rãi bước vào phòng mình. Hôm nay
thật sự là ngày tốt, trời xanh mây mỏng, ánh nắng chan hòa, trong phường đã
giăng đèn kết hoa khắp chốn, không khí vui mừng nồng đậm tràn ngập khắp
không gian.
Vào sân của mình, đóng cửa lại, tôi lấy ra bộ quần áo Lâu Lan màu lam, ôm
trong lòng một hồi lâu, mới mở ra đặt ở trên giường.
Sau khi múc nước rửa sạch mặt, xõa tóc ra, dùng lược bí chải từng nhát cho
mái tóc thật mềm mượt, tôi rẽ tóc thành hai, bện thành hai đuôi sam, rồi buộc lại
đằng sau đầu. Làn da đã đủ trắng, nên có thể bỏ qua việc thoa phấn, tôi dùng bút
lông quệt một chút phấn than, nhẹ vẽ một đường, không kẻ lông mày dài như
hiện giờ đang thịnh hành, mà chỉ kẻ lông mày viễn sơn, rồi lấy ra một tờ giấy
son, nhỏ hai giọt nước trong, nước dần dần thấm đều, màu đỏ của tờ giấy son
trở nên sống động, phảng phất như linh hồn của hoa bám trên đó sống lại, thừa
dịp khi màu sắc đẹp nhất, tôi mím môi lại, sau đó ngậm chặt, thấm đều hai cánh
môi.
Tiếng cổ nhạc ngoài cửa sổ bỗng nhiên vang lớn, xem ra đội ngũ đón dâu đã
tới. Nghiêng tai lắng nghe, tâm trạng cũng phấn chấn hơn, không khí mừng vui
lan khắp trời, phủ khắp đất. Đây có lẽ là tiếng nhạc người con gái muốn nghe
nhất, là một khúc nhạc vì chính mình mà tấu.
Mặc váy, đeo đồ trang sức xong, nhìn chính mình trong gương, lại nhớ tới
Lang huynh trong đại mạc, tôi không nhịn được xoay tròn mấy vòng trong
phòng, làn váy phồng lên như hoa bung nở, tâm tình trở nên thoải mái hơn rất
nhiều.
Việc hành hạ người ta nhất chính là chờ đợi, trái tim như treo giữa không
trung, lên cũng chẳng được, xuống cũng chẳng xong, từng tiếng nhỏ nước của
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đồng hồ nước đều như đập vào trong lòng. Chăm chú nhìn lâu, tôi cảm thấy
nước kia dường như thế nào cũng không chịu nhỏ xuống, càng lúc càng chậm.
Tôi lắc lắc đầu, bắt buộc chính mình nhanh chóng dời ánh mắt nhìn chằm chằm
vào đồng hồ nước.
Để kiếm cho mình việc để làm, thay đổi sự chú ý của bản thân, tôi tìm khắp
phòng một thứ để giết thời gian, cuối cùng cầm một sợi dây thừng trong tay. Tôi
nhắm mắt lại kết lung tung một đám nút, sau đó mở mắt hết sức chăm chú tháo
những nút kết ra. Thắt lại, tháo ra, lặp đi lặp lại, trong phòng đã tối đen.
Tôi ném sợi dây thừng đi, bước vào trong sân, nhìn cửa sân. Ánh mặt trời
dần dần biến mất, bóng tối bao trùm.
Có lẽ huynh ấy không muốn gặp người ngoài, cho nên không chịu đến lúc
trời còn sáng, một lát nữa huynh ấy nhất định sẽ đến. Lúc đầu là đứng đối diện
với cửa rồi đứng quay lưng về phía cửa, từ hy vọng đến khẩn cầu.
Tất cả mọi người đều đi uống rượu mừng của Phương Như, trong phường
yên lặng khác thường. Rất im lặng, im lặng tới độ tôi có thể nghe được tiếng tim
mình đập, không cảm thấy đau đớn, thế nhưng cảm giác giống như rơi vào cái
động u ám, càng lúc càng tối, càng lúc càng chìm sâu, không biết khi nào mới
có thể chạm được tới mặt đất.
Mấy giọt lạnh ngắt rơi trên mặt, không lâu sau, từng bông tuyết trắng xóa lấp
lánh bắt đầu rơi xuống. Tuyết cũng không lớn, rơi cũng không nhanh, bay theo
gió, khi rơi còn như ngượng ngùng, nhưng lại mang lại cảm giác dịu dàng ấm áp
khó nói lên lời, nhưng sắc trắng bao la bạt ngàn ấy lại bao phủ cả một bầu trời
vô cùng lạnh lẽo, đâm thẳng vào tim người.
“Kèn kẹt”, tiếng cánh cổng bị mở ra. Trái tim tôi trong khoảnh khắc ấy nhảy
lên, trong giây lát tôi không ngờ trái tim mình có thể tỉnh táo đến thế, hóa ra
hạnh phúc đến quá khó khăn, niềm vui cũng sẽ mang theo đau khổ.
Tôi lặng im đứng đó một lúc, rồi mới gượng cười quay người lại.
Nụ cười vẫn đông cứng lại trên mặt, nhưng trong tim đã hoàn toàn tuyệt
vọng rồi. Tôi nhắm mắt lại không dám tin, rồi lại mở mắt ra, vẫn là Hoắc Khứ
Bệnh.
“Lần đầu tiên gặp nàng, nàng cũng mặc bộ váy này, dưới ánh trăng bạc
trắng, đứng bên cạnh một chú chó sói cũng màu trắng, tà váy dài tung bay, mái
tóc đen cũng bay phất phơ, nhẹ nhàng yểu điệu như không phải người phàm,
người chưa từng nhìn kỹ con gái như ta, lúc ấy không thể nhịn được cứ nhìn
nàng chằm chằm, muốn xem nàng đến từ đâu, sẽ đi về đâu.”
Hoắc Khứ Bệnh nở mặt nụ cười nhạt.
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Hai tay tôi ôm lấy đầu mình, chầm chậm ngồi xuống mặt đất.
Hoắc Khứ Bệnh hết sức kinh ngạc giơ tay ra đỡ lấy tôi.
“Không cần quan tâm đến ta, không cần quan tâm đến ta…” Tôi tự lẩm bẩm
trong tiềm thức, lặp đi lặp lại, hắn chậm rãi rút tay lại.
Hoắc Khứ Bệnh không màng mặt đất phủ đầy bụi tuyết, trên người đang mặc
gấm bào, ngồi sụp xuống bên cạnh tôi, không nói lời nào, như thể dù cho tôi
ngồi đó bao lâu đi nữa, hắn cũng sẽ cứ im lặng ngồi với tôi.
Hoa tuyết chầm chậm phủ lên cơ thể hai người, hắn do dự một lúc, rồi giơ
tay ra giúp tôi phủi hoa tuyết trên người đi. Tôi không cử động, như đã hóa
thành tượng băng.
Hắn đột nhiên đứng dậy đi vào trong phòng, không lâu sau lấy ra một chiếc ô
trúc, yên lặng ngồi xuống bên cạnh tôi, giương ra. Những bông tuyết nhỏ vụn
vẫn bay bay, hắn ngẩng đầu lên lạnh lùng nhìn một bầu trời trắng muốt.
Tiểu Khiêm, Tiểu Đào một con trước một con sau bay vào trong sân, Tiểu
Khiêm thu cánh lại hạ xuống trước mặt tôi, Tiểu Đào thì lại cứ thế bay thẳng về
phía đầu tôi. Hoắc Khứ Bệnh vừa tung vạt áo lên gạt một cái đã giảm được lực
bay của Tiểu Đào, Tiểu Đào thấy lần này không trêu chọc được tôi, vội lượn vài
vòng trên không trung rồi mới hạ cánh xuống bên cạnh Tiểu Khiêm.
Hoắc Khứ Bệnh chạy đi bắt Tiểu Đào, Tiểu Đào vội vã né tránh, Tiều Khiêm
thì có chút tức giận muốn mổ Hoắc Khứ Bệnh, Hoắc Khứ Bệnh tránh kịp, thuận
tay gõ vào đầu Tiểu Khiêm một cái: “Ta muốn lấy lá thư ở chân Tiểu Đào, chứ
không phải muốn bắt nạt nó.”
Tôi vội ngẩng đầu lên nhìn Tiểu Đào, thấy trên chân nó quả nhiên có một
mảnh vải.
Tôi lưỡng lự rất lâu rồi mới dám mở mảnh vải ra:
Xin lỗi muội.
Ba chữ xiêu xiêu vẹo vẹo, nét bút lộn xộn ngang ngửa trên mảnh vải.
Xin lỗi muội? Xin lỗi muội!
Tôi muốn không phải là lời xin lỗi của Cửu gia. Trong lòng chua xót vô hạn,
tôi khẽ cắn chặt môi, một dòng máu ngọt tanh từ từ chảy ra. Muốn xé toạc mảnh
vải đi, tay lại cứ run lên không ngừng, mảnh vải lại còn bé tí, không thể dùng
sức, cố xé mấy lần mà không xé được.
Tôi nhảy dựng dậy lao vào trong nhà, một tay vẫn nắm chặt lấy mảnh vải,
một tay vớ được cái gì là ném cái đấy. Hoắc Khứ Bệnh im lặng đứng ở cửa,
trầm lặng nhìn tôi phát điên làm loạn trong phòng.
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Kéo, kéo ở đâu rồi? Lục tung hơn nửa căn phòng lên vẫn không tìm thấy kéo
đâu, ánh mắt đập vào con dao nhỏ hằng ngày hay dùng để gọt hoa quả, tôi vội
vã vồ lấy. Hoắc Khứ Bệnh đột nhiên hét lên một tiếng “Ngọc nhi,” người đã lao
ra ngay trước mặt tôi, đang định chộp lấy con dao trong tay tôi, nhưng nhìn thấy
tôi hung hăng dùng dao rạch mảnh vải, hắn im lặng lùi lại vài bước, nhìn tôi ra
sức cắt rạch mảnh vải.
Tôi tiện tay ném con dao đi, rồi gỡ khăn lụa trân châu trên đầu xuống, hai tay
vận sức gồng lên, mấy hạt trân châu đứt tung ra, leng keng rơi xuống đất, khăn
lụa bị rách tung thành từng cánh bướm màu xanh, phất phơ bay trong gió.
Tôi nhìn chằm chằm vào những mẩu vải màu xanh trên mặt đất, một phần
oán khí trong lòng nãy giờ luôn chống đỡ cho bản thân đứng vững cũng biến
mất, cả người mềm nhũn quỳ sập xuống đất, hai mắt mở to nhìn mặt đất trong
trong, nhưng thực ra chẳng nhìn thấy gì hệt.
Hoắc Khứ Bệnh một tay nhấc vạt áo lên rồi ngồi xuống cửa ra vào, hai tay
ôm gối, cằm đặt trên đầu gối, tầm mắt cũng chúi xuống nhìn mặt đất. Yên tĩnh
như thể đã biến thành một chú sói bị thương, lẳng lặng thu mình vào một góc, tự
liếm láp vết thương.
Không biết quỳ dưới đất bao lâu, nghe thấy tiếng người nói chuyện mơ mơ
hồ hồ vọng tới, đám người đi phá động phòng đã quay về rồi. Tôi đột nhiên tỉnh
táo lại, nhảy dựng lên, vừa cười, vừa ra bộ vui vẻ nói: “Sáng nay ta chỉ có một
ít, bây giờ đói rồi, ta muốn nấu gì đấy cho mình ăn, hôm nay là sinh nhật ta, ta
cần phải vui vẻ mới được. Ta muốn thay một bộ y phục khác. Ngươi…”
Hắn quay người xoay lưng về phía tôi, tôi cỡi bộ váy Lâu Lan ra, đặc biệt
chọn một bộ váy đỏ rực mặc vào. Tôi không đau lòng, tôi không hề đau lòng,
tôi sẽ không vì người không thích tôi mà đau lòng! Nhẹ nhàng giữ lấy bộ váy
màu xanh, tôi tự nhủ với mình, vốn cứ tưởng chỉ là nỗi đau đến cực điểm trong
tim nhưng không ngờ nó lại như một thanh kiếm sắc nhọn cứa vào từng đợt.
Lần đầu tiên gặp nhau ở suối Nguyệt Nha, từng cảnh tượng lại hiện ra trước
mắt, nhưng người hình như đã xa cách mấy thế giới rồi, tôi cười, rồi lại cười,
cười đến nỗi cả người đều run lên bần bật, hai tay dùng sức, cười xòa một tiếng,
váy bị xé toạc thành hai mảnh.
Hoắc Khứ Bệnh nghe thấy tiếng động quay đầu lại nhìn tôi, khẽ than thở:
“Việc gì mà phải làm khổ mình thế... Bộ váy này là hắn tặng nàng à?”
Tôi ném bộ váy đi, đi thẳng ra khỏi cửa. Hoắc Khứ Bệnh nhặt ô lên, im lặng
đi bên cạnh tôi.
Trái tim tôi còn lạnh hơn cả tuyết ngoài trời, làm sao mà phải sợ hãi thời tiết
lạnh cóng này. Tôi nhanh chân bước đi: “Ta muốn đi bộ trong tuyết.”
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Hắn không ý kiến gì thuận tay ném ô đi, rồi cùng tôi bước đi trong tuyết.
Tôi không muốn gặp bất kỳ ai, có ý chọn đường nào tối tối vắng vẻ để đi,
hắn bỗng dưng hỏi: “Nàng có biết nấu ăn không?”
Tôi ngây người ra, trả lời: “Không biết.”
Hắn nói: “Trong phủ của ta buổi tối nhà bếp không tắt bếp lửa, còn có người
thức trực trông đêm, một bữa ăn lớn đàng hoàng thì không có, nhưng có thể làm
được mấy món nho nhỏ ngon miệng?”
Hồng cô quản các chi phí ăn ở rất nghiêm, sau khi ăn xong cơm tối nhà bếp
trong nhà đều phải tắt bếp lửa đi, mà cứ cho là có lửa đi nữa, tôi nay cũng không
biết phải đi tìm đầu bếp ở đâu. Tôi gật gật đầu, đi theo sau lưng Hoắc Khứ
Bệnh, hai người mò mẫm đi ra khỏi vườn, đi đến phủ của hắn.
Hoắc Khứ Bệnh dặn dò nô bộc một tràng, không lâu sau, hai tỳ nữ đã bưng
đĩa đồ ăn nóng hổi vào.
Khi bọn họ nhấc nắp lên, không ngờ lại là một bát canh bánh thịt dê hầm
hương thơm sộc thẳng vào mũi.
Tôi cúi đầu nhìn chằm chằm chỗ thịt dê hầm trong bát, vừa nếm một miếng,
miệng vốn vẫn bướng bỉnh cười cười nói nói với Hoắc Khứ Bệnh, nước mắt lại
đột ngột ào ra, rơi vào bát canh, từng giọt từng giọt lệ nhỏ lăn ròng ròng. Tôi
hoảng loạn cuống quýt bưng bát lên, che hết nửa mặt, ra sức há miệng ăn lấy ăn
để.
Hoắc Khứ Bệnh làm bộ như không nhìn thấy gì, tự nói mấy lời không liên
quan.
Tôi khin khịt mũi hỏi: “Có rượu không?”
Hắn đứng dậy xách hai vò rượu ra. Cùng với vò rượu còn có một chiếc khăn,
hắn không hề nhìn tôi, chỉ ngắm nhìn đêm tối âm u ngoài cửa sổ, cả trời phủ đầy
hoa tuyết, nhấc vò rượu lên uống từng ngụm từng ngụm.
Tôi cũng nhấc vò rượu lên, ậm ậm ừ ừ há miệng uống một ngụm thật to,
không lâu sau, men rượu như lửa cứ thế cháy bùng lên trong bụng.
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úc mới tỉnh dậy chỉ cảm thấy mũi vẫn còn phảng phất vương vấn một

mùi hương nhạc nhẹ dễ chịu, đến lúc tỉnh hẳn rồi mới biết là mùi hương đó đến
từ hai quả ngân huân cầu treo lơ lửng trên nóc màn. Một chiếc màn màu tím
hồng như áng mây chiều, một chiếc gối màu xanh ngọc bích ấm áp, cảm giác
phú quý không giống như trong một gia đình bình thường, một giây sau mới
nhận ra là mình đã say đến bất tỉnh ở Hoắc phủ.
Ngây ngẩn sững sờ nhìn vào quả ngân huân cầu treo trên đầu, tự nhiên tôi
cảm thấy rất nhớ Lang huynh, cảm giác là giờ phút này chỉ có lấy bờ vai của nó
mới có thể hóa giải bớt phần nào nổi đau cùng cực và sự mệt mỏi không đáy
này.
Tỳ nữ nhỏ tiếng hỏi thăm ở bên ngoài: “Cô nương đã tỉnh dậy chưa ạ?”
Tôi mở to mắt không thèm để ý.
Lại qua hơn nửa ngày sau, nghe thấy tiếng Hoắc Khứ Bệnh hỏi từ bên ngoài:
“Vẫn chưa tỉnh dậy à?”
“Nô tỳ đã khẽ gọi mấy lần rồi mà không nghe thấy chút động tĩnh nào bên
trong cả.”
Hoắc Khứ Bệnh dặn dò: “Người luyện võ nào mà lại ngủ lắm như thế?
Chuẩn bị nước rửa mặt đi!” Nói rồi tự mở cửa đi vào: “Đừng có nằm ỳ ra trên
giường nữa, bây giờ sắp quá trưa rồi, còn ngủ nữa thì tối nay không ngủ được
nữa đâu”
Tôi vẫn nằm im không động đậy, hắn ngồi xuống bên cạnh giường: “Đau
đầu không?”
Tôi xoa xoa đầu, có chút băn khoăn khó hiểu nói: “Không đau, bình thường
nếu uống rượu bao giờ cũng bị đau đầu, hôm nay thì quả là kỳ lạ, tối qua uống
rượu gì thế?”
“Đâu phải là vì rượu đặc biệt? Là nhờ vào thảo dược ở trong ngân huân cầu
trên đầu nàng đấy, tối qua đã đặc biệt dặn dò đại phu sắc thuốc cho.”
Đám tỳ nữ nối tiếp nhau bưng khay đi vào, xếp hàng đều đặn như chim én,
tất cả đều lặng thinh nín thở đứng đợi. Xem ra không dậy không được rồi, cho
dù mình muốn hay không muốn thì vẫn phải tiếp tục sống, muốn né tránh cũng
không thể né tránh được.
Tôi thở dài một hơi: “Ta dậy đây, ngươi cũng phải quay đi một lát chứ?”
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Hoắc Khứ Bệnh đứng dậy cười nói: “Đồ lười, chân tay nhanh nhẹn lên nào,
ta đói bụng lắm rồi, trễ nữa thì chỉ có cho nàng ăn cơm thừa canh cặn thôi.”




C



ung Vị Ương, Điện Chiêu Dương.

Tôi giơ một ngón tay ra trêu ghẹo cậu bé Lưu Bác đang nằm trong lòng nhũ
mẫu, bàn tay nhỏ bé mềm mại của cậu bé vừa đủ sức để nắm lấy ngón tay tôi,
cậu bé vừa động đậy vừa cười khanh khách sung sướng, khuôn mặt nhỏ như
một trái lê, da thịt hồng hào, non mềm. Thấy thế trong lòng tôi cảm thấy rất vui,
lại gần cậu bé cười hỏi: “Cười gì thế nhỉ? Nói cho cô biết với.” Nhìn thấy vẻ
mặt vô cùng kinh ngạc của nhũ mẫu tôi mới giật mình nhận ra tôi đã nhất thời
lỡ miệng. Tuy cậu bé vẫn chưa biết nói, nhưng thân phận lại không hề đơn giản
để tôi tự xưng là “cô”? Tôi có chút xấu hổ rút tay về, chấn chỉnh người, ngồi
cho thẳng lưng.
Lý Nghiên dặn dò nhũ mẫu bế bé đi, cười nói: “Nếu mà thật sự có thể có
người cô như ngươi thì đúng là Bác Nhi có số mệnh tốt, để Bác Nhi nhận ngươi
làm cô đi!”
Tôi khom người nói: “Hoàng tử là con của thiên tử, dân nữ không dám ạ.”
Lý Nghiên cười nhạt, không nói thêm gì, nàng quan sát tôi tỉ mỉ một hồi lâu
rồi hỏi: “Ngươi đang bị làm sao thế? Hai hàng lông mày hiện lên nỗi ưu sầu rõ
rệt kìa?”
Tôi khẽ lắc đầu nói: “Cơ thể ngươi đã được điều dưỡng tốt chưa?”
“Có bao nhiêu người hầu hạ chăm sóc như thế, hồi phục khỏe lắm rồi. Ngươi
và phường chủ Thạch phảng có trắc trở?” Lý Nghiên hỏi dò.
Tôi lảng tránh câu của nàng, cười nói: “Chúc mừng ngươi.”
“Chúc mừng ta? Mừng ở đâu ra?”
“Em trai Lý Quảng, chú của Lý Cảm là Lạc An Hầu Lý Thái được phong
chức làm Thừa tướng rồi! Đứng đầu bách cung, ấn vàng lụa tím, phụ tá thiên tử,
phụ trợ vạn cơ.”
Sắc mặt Lý Nghiên không hề biến đổi, chỉ nói: “Suy cho cùng thì vẫn phải
đa tạ ngươi?”
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Tôi cười cười: “Không dám tự nhận hết công lao. Nương nương triệu ta vào
cung là để bái kiến tiểu hoàng tử, đã xong việc rồi, ta nên xuất cung thôi?” Tôi
hành lễ với Lý Nghiên xin thối lui.
Lý Nghiên lại không hề cho phép tôi cáo lui, im lặng nhìn tôi chằm chằm rất
lâu, nói từng chữ một: “Kim Ngọc, giúp ta.”
Tôi lắc lắc đầu: “Từ ngày tiễn ngươi vào cung, ta đã từng nói rồi, đối với
những chuyện sau khi ngươi nhập cung ta không có cách nào giúp được.”
“Ngươi nói dối, tất cả những gì ngươi làm, trong lòng đều có kế hoạch rõ
ràng, chỉ là ta cho đến bây giờ vẫn không nhìn thấu được ngươi, rốt cuộc là làm
vì điều gì.”
Tôi trầm mặc không nói lời nào, vốn là tính toán sai lầm, bây giờ lại càng
chẳng có tính toán nào cả.
Lý Nghiên đợi một lúc lâu, bỗng khẽ thở dài: “Kim Ngọc, tính cách của
ngươi bề ngoài thì linh hoạt khéo léo, thực ra lại cố chấp không ai bì được, ta
không thể gò ép ngươi, chỉ cầu xin ngươi đừng chống đối lại ta?” Nàng nở một
nụ cười chua chát, mọi người đều nói: “Vệ Thanh có một người chị rất tốt,
nhưng ta cảm thấy Vệ hoàng hậu thật sự may mắn chính là đã không chỉ được
ông trời ban cho mình một người em trai chín chắn, vững vàng như Vệ tướng
quân, mà còn có một người cháu trai khí thế như diều hâu, còn ta tất cả đều chỉ
có thể tự dựa vào sức lực của chính mình, ta thật sự rất hy vọng ngươi là chị gái
của ta, nhưng mà nếu có người được chị như ngươi, ta đã chẳng phải khổ sở như
thế này.”
Tôi chăm chú nhìn nàng, nghiêm túc nói: “Ngươi yên tâm, từ hôm nay trở đi,
giữa ta và ngươi sẽ không còn liên quan, dính líu gì nữa, tuyệt đối sẽ không cản
trở con đường của ngươi.”
Lý Nghiên gật đầu, nói với vẻ mệt mõi rã rời: “Ngươi cần phải vĩnh viễn ghi
nhớ lời ngươi nói bây giờ, thôi ngươi về đi.”
Tôi đứng dậy rồi yên lặng đứng đấy một lúc, lần ly biệt này e là sẽ không
còn gặp lại nhau nữa, đối với cô gái có chút tương đồng về thân thế này, tôi luôn
thấy đồng cảm và chua xót, không kìm được lòng mở lời chân thành dặn dò:
“Lý Nghiên, chăm sóc bản thân mình cho tốt, có thời gian thì hãy đọc các sách
xưa về y học, học một vài cách điều dưỡng chăm sóc cơ thể, hít ra thở vào hô
hấp đều đặn rất có ích cho việc kéo dài tuổi thọ. Bệ hạ rất tinh thông lĩnh vực
này, ngươi không có gì trở ngại thì cũng theo người học một chút, càng cô đơn
thì càng phải biết quý trọng chính mình?”
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Lý Nghiên cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của tôi, đôi mắt nàng
cũng ngập sự ấm áp: “Ta ghi nhớ rồi, ta còn phải chăm sóc một đứa con nữa,
khẳng định sẽ yêu quý bản thân mình.”
Tôi cười nhìn nàng khẽ khom người: “Ta đi đây.”
Lý Nghiên cười gật đầu.
Vừa mới ra khởi cung điện của Lý Nghiên chưa được bao lâu đã nhìn thấy
Hoắc Khứ Bệnh trực diện đi tới. Tôi hành lễ với Hoắc Khứ Bệnh, hắn nhìn về
hướng tôi vừa đi đến hỏi: “Nàng đến gặp Lý phu nhân?”
Tôi gật đầu, nhìn đường hắn vừa đi đến hỏi. “Ngươi đến bái kiến hoàng hậu
nương nương à?”
Hoắc Khứ Bệnh khẽ gật đầu.
Tôi lùi lại mấy bước phía sau Hoắc Khứ Bệnh, đi đằng sau lưng hắn, Hoắc
Khứ Bệnh nói: “Nàng đi lại trong cung đều cẩn thận thế này à?”
“Ngươi và ta thân phận không giống nhau, ở trong cung nếu bị người khác
nhìn thấy sóng vai đi ngang nhau sẽ có điều tiếng không hay.” Tôi thấy thần sắc
hắn có chút coi thường, vội bổ sung: “Ngươi đương nhiên là không sợ, bây giờ
cũng chẳng có mấy người dám áp chế mũi giáo của ngươi. Lúc đắc ý thì thế nào
cũng bỏ qua được, lúc thất cơ thì lỗi gì cũng có thể moi ra, hôm nay cẩn thận
một chút, lưu lại cho bản thân mình một con đường, về sau chẳng có gì sai cả.”
Hoắc Khứ Bệnh thở dài một tiếng lạnh nhạt nói: “Ta thấy bộ dạng nàng như
bị bó chân trói tay thế này, chán lắm! Nàng về sau có thể bớt vào cung được thì
đừng vào nữa?”
Tôi cười hỏi: “Ngươi dạo này có bận lắm không? Từ hồi tạm biệt sau ngày
năm mới, cũng hai tháng rồi chưa hề gặp ngươi.”
Tinh thần hắn phấn chấn hẳn lên, mặt mày hăm hở phấn khởi nói: “Lần này
sẽ đánh một trận lớn, đương nhiên cần phải luyện tập cho tốt. Đúng rồi, nàng rốt
cuộc có muốn quay về đại mạc thảo nguyên không?”
Tôi do dự một lúc: “Ta không biết.”
“Nàng không biết? Người ta đã thế rồi, nàng còn... nàng... nàng...” Hoắc
Khứ Bệnh bỗng dừng bước, gương mặt tràn đầy sự tức giận nhằm thẳng vào tôi.
Tôi tỏ vẻ ngán ngẩm, ủ ê im lặng nhìn hắn, hắn đột nhiên lắc đầu, rảo bước
đi tiếp, dường như muốn vứt bỏ tất cả những gì không vui vẻ lại sau lưng: “Ta
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thấy nàng đúng là một người hèn nhát ngốc nghếch, đáng đánh cho một trận!
Nhưng mà tai lại còn hèn nhát ngốc nghếch hơn cả nàng, càng đáng bị đành
hơn!”




T



hợ làm vườn xới đi xới lại mảnh đất trong vườn một lúc lâu, cuối cùng

lắc lắc đầu nói với tôi: “Đến bây giờ vẫn chưa đâm chồi nảy mầm, xem ra đã
chết thật rồi, ta giúp cô nương trồng vài cái cây khác nhé.”
“Không cần đâu.”
Người làm vườn đứng dậy nói: “Nhưng mà bồn hoa này không có hoa cỏ gì
cả, để trống thế nhìn xấu lắm, hay là để ta trồng mấy khóm hoa mẫu đơn nhé?”
“Không cần phải phí công sức như thế, để trống thì cứ để trống đi!”
Tôi đứng phía trước bồn hoa, ngây ngây ngẩn ngẩn, người làm vườn đi về từ
lúc nào cũng không để ý.
Khi mặt trời đã ngả về phía tây, Hồng cô lớn tiếng gọi từ ngoài vườn: “Tiểu
Ngọc, có khách quý đến bái kiến muội này.”
Tôi nghiêng đầu nhìn ra, không ngờ lại là quản gia Trần thúc của Hoắc Khứ
Bệnh.
Trần thúc đi nhanh mấy bước, cười hành lễ với tôi, tôi lách mình né tránh:
“Trần thúc, cháu không dám nhận lễ này của thúc.” Trần thúc cười nói: “Sao mà
không dám nhận? Nếu không phải là nhờ cô nương, ta làm gì còn mạng mà
đứng đây hành lễ với cô nương chứ?”
“Có chuyện gì không ạ? Có gì mà phải làm phiền thúc tự mình đến đây thế?”
Trần thúc nhìn Hồng cô đang đứng ngoài cửa, Hồng cô vội vã hành lễ với
Trần thúc rồi nhanh chóng rời đi.
“Chủ nhân từ đầu xuân đều ngày ngày bận rộn, đến thời gian quay về phủ
cũng ít, thực là bận không thể bứt ra được, cho nên lệnh cho ta gửi mấy lời này
tới cô nương, ngày mai đúng vào tảng sáng ngài sẽ rời thành Trường An xuất
phát đi Lũng Tây.”
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Trần thúc nhìn tôi cười, ánh mắt tràn ngập vẻ hiền hậu, ân cần, tôi bị nhìn
cảm thấy toàn thân không thoải mái cho lắm, một lúc sau, thúc cũng cáo biết rời
đi.
Lúc đang ăn cơm tối, Hồng cô không nhịn nổi liền hỏi: “Quản gia Hoắc phủ
cũng không phải người bình thường đâu, nghe nói là người có thể vung đao múa
kiếm, nhấc bút thành văn, tuy không làm quan, nhưng mà kể cả đám quan lại
trong triều đình mỗi lần gặp ông ta cũng hết sức khách sáo, lịch sự. Ta thấy tính
cách của Hoắc đại thiếu gia tuy có hơi khó hầu hạ, phục vụ, nhưng đối xử với
muội thì lại không hề tệ..”
“Hồng cô, ăn cơm đi!”
Hồng cô dùng đũa gắp một miếng thịt, miệng vẫn lẩm bẩm nói: “Không
nghe lời người có tuổi không may ngay trước mặt, tuổi của muội càng ngày
càng lớn rồi, chẳng lẽ muốn học theo ta sống cô độc cả đời?”
Dùng xong cơm tối, tôi quay về phòng của mình.
Một mình tôi ngồi rất lâu trong căn phòng tối đen như mực, mò mẫm thắp
được đèn, tìm được chiếc bếp lò hằng ngày vẫn dùng để pha trà, dùng than củi
nhen được lửa. Từ trong tủ quần áo nhấc ra một chiếc hộp trúc, nhìn thấy cả hộp
đầy ắp những mảnh vải nhật ký được viết đều đặn, đột nhiên tôi cười phá lên.
Niềm vui là đóa hoa không dưng nở ra trong tim người, đẹp đẽ yêu kiều,
hương ngọt vấn vương lặng lẽ thấm lòng người. Ký ức của con người hay lừa
dối, tôi sợ sẽ có một ngày tôi sẽ không nhớ được rõ niềm vui của ngày hôm nay,
cho nên tôi muốn viết hết lại tất cả những gì xảy ra, khi nào tôi già rồi, già đến
mức không đi nổi nữa, tôi sẽ ngồi trên giường đọc lại những tấm lụa này, xem
lại niềm vui của chính mình, có lẽ thỉnh thoãng còn có bi thương, nhưng cho dù
là niềm vui hay nổi buồn thì đều là những dấu vết của những gì tôi trải qua,
sống qua, nhưng tôi sẽ cố gắng sống sao cho thật vui vẻ…
Vốn tưởng rằng vứt bỏ quá khứ đi, những ngày sau đó sẽ ít bi thương, nhưng
hóa ra người ta càng cố gắng, càng bỏ sức nỗ lực, những gì còn lại vẫn chỉ là
nỗi đau đến cùng cực trong tim, nếu không có ký ức gì, thì sẽ không cảm thấy
đau khổ.
Tôi vừa giơ tay ra, đem mảnh vải ghi lại niềm vui đầu tiên trong thành
Trường An đốt đi, lửa bếp đột nhiên biến thành một màu đỏ rực, niềm vui cũng
dần bị nuốt trọn theo mảnh vải.
Cửu gia, mấy ngày nay muội vẫn luôn nghe ngóng chuyện của Thạch phảng,
nếu không đoán nhầm thì Thạch phảng là bởi vì nhà họ Đầu suy tàn nên cũng
chịu thiệt theo. Năm đó bệ hạ vì muốn khống chế nhà họ Đậu và thế lực ngoại
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thích của Vương Vệ, nên đã đặc biệt nâng đỡ nhà họ Vệ. Hiện giờ tình hình thế
lực ngoại thích của nhà họ Vệ ngày cànglớn mạnh với bản tính vốn dè dặt với
thế lực của bệ hạ, khẳng định sẽ nghiêng về ức chế thế lực của nhà họ Vệ, trợ
giúp các thế lực khác, nếu chọn được thời cơ tốt, chọn được đúng người, Thạch
phảng khẳng định có thể phục hồi lại sự phồn vinh ban đầu ở thành Trường
An…
Lúc ấy tôi suy nghĩ đến là đơn thuần, xem xét các vấn đề cũng vô cùng đơn
giản, thủ đoạn hành sự càng gần như là trần trụi, không che giấu gì, bây giờ đọc
lại chỉ nghĩ thôi đã sợ. Tôi lắc lắc đầu, một lòng một dạ tình nguyện cam lòng,
đúng là trò cười khi tự cho là mình đúng, khẽ nhấc tay lên, lại đem một mảnh
vải nữa đốt trong bếp.
Muội cứ nghĩ là mình thông minh lắm, muội đoán được đúng tâm tư huynh,
nhưng muội nhầm rồi. Huynh thắp đèn dầu, có phải mong muội đi không? Muội
nghe huynh nói, đăng hỏa bạo, hỉ sự đáo, rất muốn biết sự có mặt của muội có
phải là hỉ sự của huynh không? Muội rất hy vọng chính là như thế, nhưng muội
bây giờ không còn chút tự tin nào đoán mò tâm sự của huynh nữa rồi, lừa cho
chính mình vui vẻ không đâu. Nhưng mà sẽ có một ngày muội sẽ cho huynh đọc
những thứ này, huynh phải cho muội biết tối hôm qua huynh thắp đèn có phải là
vì đợi muội về không?
…
Tôi đang bỏ từng mảnh vải vào trong bếp, chợt trong lòng như bị sét đánh,
lập tức rút hết ra, dập hết các đốm lửa nhỏ. May mà chỉ bị đốt mất một góc,
mảnh vải biến thành một màu sém đen, nhưng nội dung trên đó vẫn đọc được.
Đem đốt mấy mảnh vải có liên quan đến thân thế của Lý Nghiên, rồi ngây ra
nhìn chằm chằm vào mấy mảnh vải còn lại
Mãi một lúc sau tôi mới trấn tĩnh lại, quyết định chắc chắn. Những ý nghĩ
trong lòng ngày ấy dầu là khát vọng sẽ có một ngày cùng Cửu gia ngồi bên ánh
đèn đọc lại một chút tâm tình con gái này, hôm nay tuy không còn được ngắm
cảnh cùng nói cười dưới ánh đèn nữa, nhưng những mảnh vải này đều là viết
cho Cửu gia cả, thôi thì cứ đem đưa cho Cửu gia, cũng coi như cắt đứt đoạn tình
duyên ngắn ngủi này.
Trong tay cầm đôi khuyên tai nạm vàng có hạt cườm xanh ngọc bích, nhìn
kỹ một lúc lâu, rồi dùng khăn tay gói cẩn thận lại đặt vào trong hộp trúc. Giữa
sa mạc mênh mông, bên cạnh suối Nguyệt Nha lần đầu gặp mặt, lúc cầm lấy bộ
váy rời đi, cho dù thế nào cũng không thể nghĩ được sẽ có một ngày tự tay tôi xé
nát nó.
Cầm lấy chiếc sáo trúc Tương Phi, đặt lên khóe miếng thổi thử một tí, nhìn
quanh căn phòng, thiếp đã dọn dẹp sạch sẽ đồ đạc của chàng rồi. Đau lòng
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người cô độc giống như việc dọn phòng, dễ dàng đơn giản vứt bỏ một vài thứ
đi, có lẽ sẽ không có nhiều phiền não thế này.
Quanh quẩn lưỡng lự rất lâu phía ngoài Thạch phủ, tôi thầm nghĩ đã quá nửa
đêm, có lẽ không cần phải đánh thức Thạch bá nữa. Xoay người nhảy từ trên
thành tường xuống, người còn chưa chạm đất đã có người tấn công, tôi vội nói:
“Tại hạ là kim Ngọc của Lạc Ngọc phường, đến gặp Cửu gia.” Đám người vừa
tấn công từng người một lần lượt biến mất trong bóng tối, chỉ lưu lại mấy tiếng
cười đùa mơ hồ.
Trong ánh mắt bọn họ, là chuyện hai người hẹn nhau lúc nửa đêm, phong
cảnh hữu tình, nhưng lại không hề biết rằng người trong cuộc đã vô cùng đau
khổ.
Trúc án chìm trong bóng tối im lìm, tôi đặt hộp trúc ở ngay ngoài cửa. Đứng
im đó rất lâu, nhấc sáo trúc lên thổi một bài:
Trắng như tuyết trên núi, Sáng tựa trăng giữa mây.
Nghe lòng chàng hai ý, Thiếp đành đoạn tình này.
Hôm nay chén sum họp, Đầu sông tiễn sớm mai.
Lững thững theo dòng nước, Nước mãi chảy Đông Tây.
Buồn đau lại buồn đau, Vợ chồng chẳng nên than.
Mong người lòng chỉ một, Bạc đầu chẳng xa nhau.
Ánh đèn trong phòng sáng lên, cửa bị khẽ đẩy ra. Cửu gia chống nạng đứng
ở cửa ra vào, trong bóng đêm, mặt Cửu gia tái xanh nhìn thấy mà giật mình đau
lòng.
Hôm nay chén sum họp, Đầu sông tiễn sớm mai.
Lững thững theo dòng nước, Nước mãi chảy Đông Tây.
Buồn đau lại buồn đau, Vợ chồng chẳng nên than.
Mong người lòng chỉ một, Bạc đầu chẳng xa nhau.
…
Cho dù huynh và muội có phải đã từng nâng chén cười nói, vui vẻ tương hợp
hay không, thì từ giờ trở đi, huynh và muội ly biệt hai phương, mỗi người một
hướng.
Sau khi thổi liên tục ba lần, oán ý xao động trong lòng mới bớt đi một nửa.
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“Huynh từng nói tâm ý của muội và của khúc “Bạch đầu ngân” này không
hợp nhau, cho nên khó mà có thể thổi nốt, hôm nay tâm khúc và tâm ý của muội
đều tương đồng, chắc đã thổi khá hơn nhiều, nhưng muội thà là vĩnh viễn không
thổi được khúc nhạc này, vĩnh viễn không hiểu tâm khúc của nó.”
Nói đến đoạn sau, cho dù đã hết sức kiềm chế, tiếng tôi vẫn khẽ run lên.
Hai tay dùng sức, một tiếng vang lên, sáo trúc trong tay bị bẻ gãy làm đôi,
cây sáo trúc bị gãy vẫn còn chưa rơi xuống đất, người tôi đã bay lên không
trung nhảy lên thành tường, thân người hơi ngừng lại, nhưng người ở sau lưng
thì vẫn một mực yên lặng.
Tôi lắc đầu, cuối cùng trái tim cũng chết lặng, bèn nhảy từ trên thành tường
xuống, cứ thế rời đi không hề quay đầu lại.
Hồng cô:
Muội đi đây. Lúc tỷ đọc được bức thư này khẳng định là sẽ rất tức giận,
đừng tức giận, tỷ xem đi hàng lông mày đều dựng đứng lên rồi kìa, bao nhiêu là
nếp nhăn, tỷ vẫn hay nói con gái không được tức giận, mau mau hạ lông mày
xuống đi.
Tất cả các phường hát và phường kỹ nữ đứng trong thành Trường An đều
giao cho tỷ.
Có hai việc tỷ nhất định nhớ cẩn thận: thứ nhất, các cô gái được dốc lòng
đào tạo kỹ thuật ca múa, đối nhân xữ thế dĩ nhiên có quy củ, các cô ở phường
kỹ nữ sẽ có chút tản mạn thiếu phép tắc, nhớ ưu đãi phường kỹ nữ, cái gì cũng
có thể không hiểu, nhưng nhất định phải học được việc này, điều đầu tiên cần
phải làm được là giữ miệng giữ mồm cho kín. Thứ hai, tốt nhất là đóng phường
kỹ nữ lại, hoặc là tốt nhất không mở rộng nữa, giữ nguyên các phường còn lại
bây giờ.
Đọc xong bức thư này xin hãy đốt đi, một bức thư khác của muội ghi lại toàn
bộ việc kinh doanh sau này giao lại cho tỷ.
Muội biết, muội làm như vậy là tự do tùy hứng. Từ lúc vào thành Trường An,
muội vẫn luôn nổ lực học cách làm một người Trường An, lời nói cử chỉ làm
sao cho đúng mực, nhưng muội mệt rồi, rất nhớ cuộc sống bừa bãi ở thảo
nguyên sa mạc. Muội đi đây, có lẽ có một ngày sẽ quay lại, nhưng cũng có khả
năng là muội không quay lại nữa. Cho nên, Hồng cô, đừng bận tâm đến muội.
Cuối cùng, làm phiền tỷ một chuyện, đợi nửa tháng mười ngày nữa, giúp
muội gửi mảnh thư đã được gấp cẩn thận này tận tay quản gia của Hoắc Phủ
Ngọc nhi.
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…
Tiểu Hoắc:
Ta quay về thảo nguyên đây. Nhưng xin lỗi, không phải đi cùng ngươi. Ta đã
nhờ Hồng cô trao cho ngươi bức thư này, lúc ngươi đọc mảnh thư này, chắc là
đã mấy tháng sau rồi, lúc đó đắc thắng quay về, còn ta có lẽ đã cung Lang
huynh đuổi theo một con dê nơi vách núi cheo leo, hoặc có lẽ đang ngồi ngắm
mặt trời lặn đằng Tây. Ngươi từng hỏi ta dây leo vướng víu không rời, tách
cũng không ra có giống đời người không? Ta nghĩ rồi, đời người có lẽ rất giống
hoa kim ngân tương phùng, ngẫu nhiên gặp gỡ xa cách, đối diện và quay đi,
duyên hợp và duyên tàn, một cây đằng hoa diễn dịch lại bi hoan tụ hợp của một
đời người. Lần này ta lựa chọn quay người ra đi. Lời từ biệt này có lẽ là sẽ
không bao giờ gặp lại nữa, chỉ chúc ngươi tất cả tốt lành…
Tiểu Ngọc.

Phiên ngoại
Mong Ngóng Một Cặp Sao

T

rong bóng tối, nàng mặc một bộ váy đỏ, như màu lửa bùng cháy bừng

bừng.
Mạnh Cửu biết là tâm tình nàng không được tốt, bởi vì bình thường nàng
không thích mặc đồ màu sắc tươi sáng quá, nhưng khi nào tâm tình không ổn thì
lại luôn bướng bỉnh chọn sắc màu thật sặc sỡ, mạnh mẽ, giống như muốn dùng
sắc màu ấy để nói cho người khác rằng, ta rất ổn, mọi chuyện với ta đều rất ổn,
đem tủi thân, oan ức và yếu đuối chôn giấu dưới lớp màu hoa lệ lộng lẫy kia.
Trong đôi mắt nàng cũng có hai đóm lửa nhỏ bé đang bùng cháy, sự cô đơn
lạnh lẽo của Trúc án cũng bởi vì thế mà trở nên ấm áp hơn nhiều, hắn khát vọng
biết bao có thể giữ lại sự ấm áp này bên mình, nhưng hắn không thể.
Cô gái như thế này, đến rồi đi như gió, sáng lạn như lửa, cuộc sống sáng chói
rực rỡ tựa ánh bình minh, hắn hy vọng nàng có thể vĩnh viễn sống một cách rực
rỡ tươi đẹp như thế, có thể có một hạnh phúc hoàn mỹ nhất, trong cuộc sống
không phải có mặt chút bóng tối nào.
Hắn hỏi nàng “muốn có một gia đình không,” nàng trả lời hắn “muốn có,
muốn có một gia đình thật náo nhiệt vui vẻ,” hắn cũng muốn có, nhưng mà hắn
không mang lại cho nàng được.
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Đốm lửa rực cháy trong mắt nàng, không biết là hận hay là yêu, khoảnh khắc
nàng bẻ gãy chiếc sáo trúc, trái tim hắn cũng vỡ thành từng mảnh, nàng nhìn
hắn một mực trầm mặc, mọi thứ trong mắt dầu bị dập tắt, chỉ còn chết lặng.
Nàng hận hắn đến một câu cũng không nói sao. Nhưng nàng có biệt là, hắn
sợ chỉ cần mở miệng ra là sẽ chọn ích kỷ níu giữ nàng lại, bất kể hậu quả thế
nào cũng muốn níu giữ nàng lại.
Bóng hình màu đỏ dần dần biến mất trên thành tường, hắn dùng toàn bộ sức
lực khống chế không cho bản thân mình mở miệng.
Tim đau đến cực điểm, một dòng tanh ngọt từ trong cổ họng trào lên, hắn cúi
người bật ho, từng giọt máu tươi đỏ thẫm bắn ra. Bắn lên trên bộ y phục màu
trắng của hắn, phảng phất như tuyết trắng mai hồng, bắn vào một bên của hộp
trúc, tựa như trúc xanh hoa đỏ.
Vốn có bệnh nặng trong người, lúc này lại đang đến cùng cực, thể lực của
hắn khó mà chống đỡ được, bèn ném luôn nạng đỡ đi, tựa mình vào khung cửa
ngồi bệt xuống.
Nhấc hộp trúc lên, dùng ống tay áo cẩn thận từng chút một lau sạch vệt máu
vừa bị bắn vào, nhưng lại không hề để ý đến vệt máu ở khóe miệng mình.
Từng mảnh từng mảnh vải một, tâm tình từng ngày từng ngày một.
Nàng đã làm được nhiều hơn, và đi cũng xa hơn mọi thứ hắn biết, mọi thứ
hắn nghĩ.
Đọc từng chữ từng chữ một, trái tim của hắn tựa như lửa rực cháy, cơ thể
hắn dường như đã hóa thành băng. Hắn rốt cuộc đã hạnh phúc như thế nào cơ
chứ?
Đường chân trời đã lộ ra một vệt trắng bạc đầu tiên, một ngày mới đã bắt
đầu, nhưng hắn lại không hề để ý, trái tim vẫn chìm đắm trong bóng tối và hạnh
phúc tuyệt vọng.
... Mặt tôi chợt nóng bừng lên vì ngượng, người còn chưa gả cho ai mà đã
nghĩ đến việc có con. Nếu suốt đời này không có con thì sao? Nghĩ ngợi rất lâu
mà không đưa ra được một kết luận gì, nhưng khi vừa nhìn thấy ngoài phòng
chỉ còn lại uyên ương đằng màu xanh lá cây, tôi nghĩ là tôi hiểu rồi, tại nhiều
quá trình trong cuộc đời này, không phải mỗi cành hoa đều kết quả, nhưng
chúng sẽ sống sẽ bùng nổ lên, sẽ chào ánh dương, đưa tiễn ráng chiều, sẽ vui vẻ
cùng gió một chiều, rồi cùng mưa đùa nghịch, cuộc sống như thế là phong phú
lắm rồi, tôi nghĩ hẳn chẳng còn gì tiết nuối…
Cả người hắn đột nhiên run lên bần bật, liền ho sặc sụa.
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Trên mặt vừa rồi chỉ thấy u ám tuyệt vọng, giữa hai hàng lông mày không
ngờ lại hiện chút khí thế hứng khởi hiếm thấy.
Cơ thể bệnh tật liên miên bỗng nhiên tràn đầy sức lực, hẳn kéo lấy nạng đỡ
người đứng dậy, vừa vội vã bước ra ngoài, vừa lớn tiếng gọi: “Người đâu, lập
tức chuẩn bị xe ngựa.”
Mặt trời ở đằng Đông đã ló lên một nửa, nữa bầu trời phủ ánh ban mai rực
đỏ như lửa, rực rỡ chói lói đến lóa mắt, hát như nụ cười của nàng ấy.
Hắn ngắm nhìn ánh bình minh, vừa thấy vui vừa thấy đau lòng. Ngọc nhi,
Ngọc nhi, ta cuối cùng vẫn đánh giá thấp nàng, làm tổn thương nàng quá sâu
rồi, nhưng ta sẽ dùng cả cuộc đời này bù đáp cho lỗi lầm đã qua, từ giờ trở đi, ta
nhất định sẽ không khiến cho nàng phải chịu một chút tổn thương nào nữa.
Xe ngựa còn chưa đến Lạc Ngọc phường đã nghe thấy tiếng kêu gào ầm ĩ.
Hồng cô đứng trước cửa nhà lớn tiếng mắng mỏ người coi cửa: “Đứa nào
đứa nấy ngốc một lũ, các ngươi đều là người chết à! Sao mà cái gì cũng không
nhìn thấy?”
Thiên Chiếu nhảy xuống từ xe ngựa, kéo màn che lên.
Hồng cô nhìn thấy Thiên Chiếu lập tức ngừng lời, đi ra cung kính hành lễ
với Thiên Chiếu.
Thiên Chiếu cười bảo bà đứng dậy: “Vị này là chủ nhà, phường chủ Thạch
phảng, muốn gặp Ngọc phường chủ .”
Người thiếu niên xinh đẹp như trăng, dịu dàng như gió thổi, trông tướng mạo
sáng ngời tựa chi lan ngọc thụ này lại chính là phường chủ Thạch phảng lừng
lẫy thành Trường An sao?
Hồng cô sững sờ nhìn Mạnh Cửu trên xe, quá đỗi kinh ngạc, bất chợt quên
mất hành lễ.
Người kiêu ngạo bằng trời như Hoắc Khứ Bệnh giống như cầu vồng hay mặt
trời chói chang đến gay gắt, hàn mai thanh tùng, vốn cứ tưởng đã rất hợp đôi
với Ngọc nhi, không ngờ là nhân gian còn có người như thế này, ánh trăng vằng
vặc không thua gì mặt trời, chi lan so với hàn mai, tương đương như nhau thật
khó chia tách.
Một người vốn luôn ôn hòa như Mạnh Cửu lúc này lại có chút gấp gáp nôn
nóng, không đợi Thiên Chiêu nhắc nhở Hồng cô, đã hỏi luôn: “Ta muốn vào
gặp Ngọc nhi trước.”
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Mắt Hồng cô ngân ngấn lệ, oán trách nói: “Ta cũng muốn gặp muội ấy,
muốn mắng cho muội ấy một trận, đánh cho một trận để giải hận. Muội ấy đã
tranh thủ lúc đêm tối rời khỏi thành Trường An rồi, còn nói cái gì mà sẽ không
quay lại nữa.”
Mạnh Cửu chợt thấy đau lòng khủng khiếp, lại bật ho rũ rượi, mãi một lúc
sau vẫn không ngừng lại được. Ngọc nhi, đọc hết các mảnh nhật ký của nàng
mới thật sự thấu hiểu tâm tư nàng, đến lúc thật sự hiểu rồi mới biết là mình đã
làm tổn thương nàng sâu đến đâu.
Thiên Chiếu vội vã hỏi Hồng cô: “Nàng ấy có lưu lại lời gì với ngươi không?
Có nói đi đâu không?”
“Lá thư gửi cho ta chỉ nói là quay về Tây Vực rồi. Muội ấy còn một lá thư
khác gửi cho Hoắc tướng quân, bảo ta nửa tháng mười ngày nữa mới đưa cho
Hoắc phủ, ta trong lục tức giận đã sai đưa đi lúc sáng sớm nay rồi. Không biết
trong lá thư ấy có nói cụ thể mà đi đâu không?”
Thiên Chiếu nghe hết, vẫy tay ra hiệu cho Hồng cô lùi đi.
Mạnh Cửu muốn nói gì đó, nhưng vừa mở miệng lại ho liên tục một trận
nữa.
Thiên Chiếu biết tâm ý của hắn, vội nói: “Tiểu Ngọc không biết cưỡi ngựa,
nàng ấy nếu muốn quay về Tây Vực ắt phải thuê xe, ta sẽ lập tức sai người truy
đuổi hỏi dăm hoạt động của các xe ngựa trong thành Trường An, gửi bồ câu
thông báo cho “Thương Lang ấn” và sa đại của Tây Vực, yêu cầu tất cả phải
mau chóng tìm giúp, Thạch bá cũng có thể nhờ tổ chức sát thủ trước đây của
ông ấy giúp tìm người. Cửu gia, Tiểu Ngọc quay về thảo nguyên, không có lý
nào mà chúng ta không thể tìm thấy. Hiện tại chuyện quan trọng nhất là người
phải chăm sóc cơ thể cho khỏe, nếu để cho Tiểu Ngọc nhìn thấy bộ dạng này,
trong lòng nàng ấy khẳng định sẽ lại cảm thấy khó chịu.”
Mạnh Cửu nhắm mắt suy nghĩ trong giây lát, lạnh nhạt nói: “Thông báo cho
vương cung các nước Tây Vực, yêu cầu họ xuất binh tìm kiếm.”
Thiên Chiếu thầm giật mình kinh hoàng, Cửu gia tuy đã giúp đỡ rất nhiều
cho các nước Tây Vực, nhưng một mực tránh né không dính líu quá sâu, đối
phương một lòng muốn kết giao, còn người lại từ chối cự tuyệt. Các nước Tây
Vực chỉ mong sao mua chuộc được tình nghĩa của Cửu gia, chưa nói đến mạng
lưới tình báo từ việc kinh doanh rải rác khắp Đại Hán trong tay Cửu gia hết sức
quan trọng với Tây Vực, chỉ đơn cử các thiết kế binh khí có lực sát thương vô
cùng lớn của Cửu gia đã đủ để các nước Tây Vực thèm khát không thôi. Cửu
gia hiện tại trực tiếp yêu cầu, các nước Tây Vực nhất định sẽ không từ chối,
xem ra Cửu gia lần này đã quyết phải có bằng được Tiểu Ngọc, chỉ là cứ như
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thế này, cục diện cân bằng vi diệu kia sẽ bị phá vỡ, nợ một lần tình nghĩa về sau
phải trả một cái giá như thế nào chứ?
Trời vẫn còn mờ tối, Hoắc Khứ Bệnh đã mặc xong quân trang, nai nịt gọn
gàng chờ xuất phát.
“Ngươi đã nói với nàng tin hôm nay ta sẽ xuất binh chưa?”
“Lão nô đã đích thân đến Lạc Ngọc phường thông báo cho Ngọc cô nương
rồi.”
Hoắc Khứ Bệnh đứng ở cổng phủ, trầm lặng rất lâu. Khi một vệt mây trắng
hiện lên ở Đằng Đông, hắn khẽ thở dài trong lòng, xem ra nàng ấy vẫn chọn
Trường An.
Thu lại cảm xúc hỗn loạn, xoay người nhảy lên ngựa, tiếng vó ngựa lộp cộp
vang lên trên đường phố thành Trường An.
Đặt chuyện tình cảm nam nữ sang một bên, nhiệm vụ hàng đầu bây giờ là
chuyên tâm đánh chiến dịch mà toàn bộ triều đình trên dưới đang giương mắt
lạnh lùng quan sát.
Lần trước hắn chỉ dùng tám trăm quân đã đột nhập được vào nội địa của
Hung Nô, giành được toàn thắng. Nhưng chư vị trong triều đều không hề phục,
cho là ăn may mới thắng được, đến cả hoàng đế cũng có chút hoài nghi trong
lòng, không dám để hắn thực sự dẫn đại quân đánh trận.
Lý Quảng lăn lộn sa trường cả một đời người mà vẫn chưa thật sự lập nên
chiến tích nào, nên không được phong hầu, vậy mà hắn chỉ qua một chiến dịch
đã lừng danh khắp thiên hạ, mười tám tuổi đã được phong hầu, khiến bao người
căm ghét và không phục.
Lần này cho hắn một vạn binh mã, hoàng đế vừa muốn chứng nghiệm thực
lực của hắn, vừa là để sau này hắn có thể nắm trọng binh làm nền móng. Chỉ
thắng lợi mới có thể bịt miệng tiếng phản đối của đại thần văn võ trong triều, dù
gì hoàng đế không thể không để ý, ý kiến của đám đại thần trong triều…
Trong lòng Hoắc Khứ Bệnh sớm đã nhận định sự thắng lợi của bản thân,
hoặc nói chính xác hơn, hai từ “thất bại” chưa bao giờ xuất hiện trong đầu hắn.
Chỉ cần là việc hắn muốn làm, thì nhất định sẽ làm được, ngoại trừ...
Nghĩ đến cô gái thông minh giảo hoạt mà cố chấp kia, Hoắc Khứ Bệnh
không kìm được chau chau mày, liếc về hướng Lạc Ngọc phường, khuôn mặt
vốn cứng đờ lạnh lùng, hơi lộ chút ý cười.
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“Không được, không có ngoại trừ”! Cuộc sống của Hoắc Khứ Bệnh không
có chuyện gì là không thể cả, huống hồ là nàng ấy?
Hành quân gấp rút một ngày, đến tối đang định đi nghỉ thì nhận được một
bức thư hỏa tốc tám trăm dặm đường.
Không phải quân vụ, mà là một bức thư được Trần quản gia sai người mang
đến. Trong lòng Hoắc Khứ Bệnh chợt rúng động, vội vàng mở ống trúc ra.
… Lúc ngươi đọc được mảnh thư này, chắc là đã đi mấy tháng sau rồi, lúc
đó chiến thắng quay về… Hoa nở hoa tàn, giữa cảnh kim ngân tương phùng,
ngẫu nhiên gặp gỡ xa cách, đối diện và quay về, duyên hợp và duyên tàn, một
cây đằng hoa diễn dịch lại bi hoan tụ hợp của một đời người. Lần này ta lựa
chọn quay mình ra đi. Lời từ biệt này có lẽ là sẽ không bao giờ gặp lại nữa, chỉ
chúc ngươi tất cả tốt lành…
Trước mắt hắn như nổi lên một cơn mưa gió, nỗi đau đớn đang phẫn uất đều
tụ lại trong tim. Ngọc nhi, nàng lại lừa ta một lần nữa.
Thân hình hắn không một cử động, chỉ nhìn chằm chằm vào mảnh thư, khóe
miệng chầm chậm hé ra một nụ cười lạnh lùng, điềm tĩnh. Đây là bức thư đầu
tiên nàng viết cho hắn, nhưng tuyệt đối sẽ không phải là bức thư cuối cùng.
Hắn đột ngột đứng dậy, dặn dò thị vệ bên ngoài lều: “Để hai con ngựa chạy
nhanh nhất quân doanh đêm nay nghỉ ngơi cho tốt, lúc nào cũng có thể nhận
lệnh.”
Ngọc nhi, lẽ nào nàng còn khó đuổi theo hơn cả người Hung Nô giảo hoạt
thần tốc ư?

HẾT
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