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Chương 1

Đ

ại Uyên, mùa xuân, năm Trùng Hy thứ mười ba.

Ứng Sùng Ưu, chàng trai hai mươi hai tuổi đang dừng ngựa trước ngã ba
đường gần kinh thành, thở ra một làn hơi trắng.
“Chưa năm nào thời tiết lạnh lâu như vậy, tháng Ba đã qua, giá lạnh vẫn
chưa tan.”
Nhìn ngã ba trước mặt, Ứng Sùng Ưu nhẹ nhàng vuốt ve Tích Tích, do dự
một hồi. Nếu chàng nhớ không nhầm thì nên đi về phía bên trái, nhưng cũng
không chắc lắm.
“Tích Tích, ngươi nói xem chúng ta nên đi đường nào?” Ứng Sùng Ưu nhẹ
nhàng hỏi, rồi chàng lại tự cười chính mình.
Mặc dù từ khi lên bảy tuổi, mỗi năm Ứng Sùng Ưu đều vâng lệnh sư phụ
xuống núi ngao du để tìm hiểu nhân tình thế thái, nhưng chàng rất ít khi về nhà
thăm người thân, bởi vậy không thông thạo đường đi lối lại trong kinh thành.
“Phụ thân không cho phép ta thường xuyên về thăm nhà, không thạo đường
không phải lỗi của ta!” Ứng Sùng Ưu tự nhủ. Chàng ôm chặt lấy Tích Tích, đặt
lên phía trước yên ngựa rồi gãi gãi cằm cho nó.
Cũng có thể trò đùa của chàng làm Tích Tích tỉnh táo, đôi tai của nó chợt
dựng lên, tiểu hồ ly cong lưng, nhảy từ trên ngựa xuống, chạy thẳng tới con
đường bên phải.
“Tích Tích, quay lại mau! Ngươi đi đâu vậy?” Ứng Sùng Ưu nhíu mày, gọi
với theo.
Đáng tiếc, Tích Tích hoàn toàn không định tuân theo mệnh lệnh của chàng.
Tích Tích là một con hồ ly tuyết. Hai năm trước, khi mới được Ứng Sùng Ưu
cưu mang, nó vẫn còn là một con hồ ly thương tích đầy mình, lông vừa bẩn vừa
xơ xác, nhút nhát và rất nghe lời. Mỗi ngày, nó đều nhìn sắc mặt của Ứng Sùng
Ưu để hành động. Nhưng từ ngày nó nhận thức được rằng mình là một con hồ ly
xinh đẹp thì tính tình cũng thay đổi.
Vẻ đẹp là niềm kiêu hãnh của giống cái, hồ ly cũng không ngoại lệ.
Tiểu hồ ly càng ngày càng kiêu ngạo, càng biết dựa đà, chỉ cần thấy chủ
nhân không thực sự tức giận, nó sẽ làm cho bằng được những gì nó muốn, ví
như tự ý chạy nhảy, đuổi bắt gà rừng, rong chơi khắp nơi...
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Ứng Sùng Ưu bất đắc dĩ thở dài, quất ngựa đuổi theo nó.
Chàng hy vọng vận may sẽ đến với mình, con đường mà tiểu hồ ly lựa chọn
cũng chính là con đường chàng cần đi. Nhưng thực tế cho thấy, đuổi theo một
con hồ ly tinh nghịch thì sẽ chẳng được gì tốt đẹp cả.
Nửa đêm, sau một hồi lạc đường, cuối cùng chàng cũng đến được Định An
môn. Ứng Sùng Ưu ngước mắt nhìn bức tường thành sừng sững.
Lúc này đã là giờ giới nghiêm, cổng thành đã đóng, chàng chỉ còn cách qua
đêm bên ngoài. Ứng Sùng Ưu vốn đã quen với cuộc sống ngao du đó đây, hành
lý luôn đầy đủ nên không cần lo lắng gì nhiều. Nhưng vì nuông chiều Tích Tích,
chàng vẫn lượm ít cành khô nhóm lửa, sưởi ấm.
Rất nhanh, chàng nhận ra rằng mình không nên làm thế. Ánh lửa ấm áp đã
thu hút những kẻ ăn mày sống lay lắt trên bờ sông nhỏ cạnh kinh thành mò đến.
Những con mắt u ám nhìn chằm chằm vào chàng thanh niên cũng ở ngoài thành
như họ, nhưng quần áo lại gọn gàng, sạch sẽ, trông thế nào cũng không giống
một kẻ lang thang.
Ứng Sùng Ưu cũng chẳng phải là cậu ấm không rành thế sự. Chàng biết rất
rõ bây giờ triều chính căng thẳng, mất mùa triền miên, dân đói ăn từ các vùng tụ
tập thành bầy. Không phải thời thái bình thịnh trị nên trang phục của chàng hết
sức đơn giản, thêm vào đó, Sùng Ưu vừa từ nơi ẩn cư chốn thâm sơn ra, trong
mình cũng không mang theo nhiều tiền. Chàng chỉ không lường được ngay
ngoài kinh thành cũng có nhiều ăn mày tha hương đến vậy nên đã khinh suất
nhóm lửa.
Đám ăn mày tiến lại gần, những con mắt đói khát như rực sáng khi nhìn thấy
miếng lương khô trên tay chàng. Dường như đã nhiều ngày nay, họ không được
miếng nào vào bụng. Ứng Sùng Ưu không đành lòng, bèn lấy tất cả lương thực
mình chuẩn bị từ trước ném về phía họ. Những kẻ đứng gần nhanh tay cướp
được, đưa lên miệng nhai ngấu nghiến; những người phía sau không tranh được
chút gì bèn quây lại. Chớp mắt đã có đến ba, bốn chục người trông như sói đói
nhìn chằm chằm vào Ứng Sùng Ưu.
“Xin lỗi, ta chỉ có chừng ấy,” Ứng Sùng Ưu vạch chiếc túi rỗng. “Thực sự
không còn chút gì nữa.”
Đám ăn mày liếc mắt nhìn nhau, chẳng vì thế mà tản ra, vẫn đứng nguyên
chỗ cũ.
Ứng Sùng Ưu nghĩ một lát rồi lấy tất cả tiền bạc, tư trang mang theo ném
cho họ, “Đợi sáng ra cổng thành mở, mọi người đem đổi lấy chút đồ ăn rồi chia
nhau.”
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Tranh cướp tiền xong, đám ăn mày lại quây lại, có kẻ chòng chọc nhìn bộ
yên ngựa, có kẻ lại thèm thuồng nhìn con hồ ly với bộ lông óng mượt, khiến
Tích Tích bé nhỏ sợ hãi, ú ớ lùi vào lòng chủ nhân.
Không còn cách nào khác, Ứng Sùng Ưu bèn đứng dậy, tay ôm Tích Tích,
tay còn lại chạm vào thắt lưng, một thanh kiếm tỏa sáng bạc nằm gọn trong tay.
Ánh nhìn sắc bén nhưng giọng nói vẫn ôn hòa, chàng điềm tĩnh bảo, “Các vị
cực khổ vì đói rét, tại hạ vô cùng thấu hiểu, nhưng cầu xin sự giúp đỡ là một
chuyện, cướp bóc lại là chuyện khác, vương pháp vẫn còn đây, mong các vị
đừng làm liều, kẻo hối hận thì đã muộn.”
Chàng vừa dứt lời, bên kia đã có tiếng phỉ nhổ, chửi rủa, “Mẹ kiếp, sống còn
không nổi nữa, vương pháp cái thá gì? Khi nào vương pháp trị được bọn quan
lại kia thì lão đây mới phục! Người anh em, nhìn ngươi cũng không phải kẻ có
tiền, hãy để lại ngựa, quần áo và con hồ ly kia, à, cả thanh kiếm trong tay ngươi
nữa, chắc cũng được mấy quan tiền... Nghe lời thì bọn ta sẽ không làm ngươi bị
thương!”
Ứng Sùng Ưu nhíu mày, chàng nhìn kỹ tên cầm đầu, gương mặt hắn tuy
vàng vọt nhưng cơ thể lại rất cường tráng, chân tay rắn chắc, xem ra cũng từng
là người lao động lương thiện. Chàng thở dài, “Xem ra, các người đều là thôn
dân bị người ta cướp mất ruộng? Lẽ nào đến một mảnh đất cũng không còn?”
Nghe chàng hỏi vậy, tên cầm đầu vô cùng ngạc nhiên, hắn lùi về phía sau,
nhìn chàng chằm chặp, dõng dạc, “Ngươi xem ra cũng biết nhiều chuyện đấy.
Khỏi phải tào lao, mau để lại quần áo rồi đi đi, hỏi nhiều làm gì?”
Ứng Sùng Ưu lại thở dài, định tiếp tục khuyên nhủ đám người đó thì từ xa
vọng lại một giọng nói lạnh lùng đầy giễu cợt, “Lũ ăn mày các ngươi cướp của
người ta vài bộ quần áo đem bán, liệu có thể sống thêm được mấy ngày? Cuối
cùng không chết đói thì cũng chết rét, làm gì còn đường nào khác.”
Bị nói trúng nỗi sợ hãi, đám người đói khát trở nên phẫn nộ, tên cầm đầu
quay người lại, gào lớn, “Là kẻ nào? Có giỏi thì ra đây cho ta!”
Sau tràng cười lạnh lùng, hai bóng người dần dần hiện rõ trong màn đêm,
người đi trước chừng ba mươi tuổi, mình vận áo xanh, gương mặt tuy bình
thường nhưng khí chất lại phi phàm. Y nhìn khắp lượt đám ăn mày đang phẫn
nộ, giọng vẫn đanh thép, “Các ngươi tha hương, tứ phương cầu thực như ngày
hôm nay vốn cũng chẳng phải là con đường chân chính, ta chỉ nói sự thật, có gì
đáng phẫn nộ?”
Gã cầm đầu lớn tiếng, “Ngươi nói thì dễ dàng vậy, nhưng cuộc đời này vốn
không có đường sống cho chúng ta! Nếu đã dẫn xác tới đây thì để tất cả những
thứ trên người lại!”
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Người thanh niên áo xanh mỉm cười, “Vị đại ca này thật nóng vội, ta đã lên
tiếng nghĩa là đã tìm cho các ngươi một con đường sống. Phủ đại nhân ta muốn
thuê vài thanh niên trai tráng đến trông giữ, tiền công mỗi tháng cũng đủ cho
các người nuôi sống gia đình, có ai muốn theo ta?”
Vừa dứt lời, đám ăn mày đã ngẩn người ra. Họ vốn là những người nông dân
sống dựa vào đồng ruộng, nếu không vì bị cướp mất đất đai thì cũng chẳng đến
nước phải đi ăn mày hay cướp của người khác để sống qua ngày. Yên lặng một
lúc lâu, tên cầm đầu cẩn thận dò hỏi, “Những lời của ngươi đều là thật chứ?”
“Đêm hôm canh ba, không lẽ ta ra ngoài tìm các ngươi để tiêu khiển?”
“Vậy... công tử muốn thuê mấy người?”
“Chỉ cần phù hợp yêu cầu, bao nhiêu người ta cũng nhận. Các ngươi cũng
không cần thiết phải theo ta ngay lập tức, có thể về quê thông báo với người
thân, nếu nguyện theo ta thì đến.”
Có những tiếng reo hò trong đám người, gã cầm đầu lau vội mồ hôi trên trán,
“Châu huyện của chúng ta gặp nạn liên tiếp nhiều năm liền. Năm nay quan phủ
cưỡng bức thu hồi ruộng điền màu mỡ, ép chúng ta đến biên giới phía tây, phải
có đến hàng ngàn hàng vạn người chạy trốn. Phủ của công tử có lớn đến đâu thì
cũng khó lòng thu nạp hết...”
“Việc này không cần ngươi lo, người nhiều, phủ của ta tự khắc sẽ lớn.”
Người thanh niên rút ra một chiếc túi vải ném cho gã cầm đầu, “Đây là tiền cọc,
ta nghĩ cha mẹ và vợ con các ngươi đều đang đợi các ngươi mang đồ ăn về, hãy
giải quyết vấn đề cấp bách trước đã. Ba ngày sau, cũng giờ này, ta sẽ đợi các
ngươi tại đây.”
Gã cầm đầu nâng túi tiền trong tay, cảm thấy cuối cùng cũng có một con
đường sống. Không hề đắn đo suy nghĩ, gã chỉ biết luôn miệng tạ ơn, vội vàng
dẫn đám người quay về nhà với gia đình.
“Đợi đã!” Ứng Sùng Ưu đứng ngoài quan sát, lúc này mới lên tiếng. Chàng
tiến lại gần, nói với đám người, “Các người thật sự tin rằng trông coi nhà cửa
cần nhiều người đến vậy? Cẩn thận kẻo mắc mưu...”
Trong đám người có kẻ lên tiếng, “Chúng ta chỉ còn cái mạng này, có gì để
lừa được nữa?”
“Không chừng là lừa mạng!” Ứng Sùng Ưu quay đầu thăm dò người thanh
niên mặc áo xanh, “Nếu ta đoán không nhầm thì ngươi không tìm người coi
nhà, mà tìm tư binh cho đại nhân kia, phải không?”
Ánh mắt người thanh niên như lóe lên một tia sáng, y hất hàm cười lớn,
không chút do dự, “Nói không sai. Có điều, làm tư binh tuy bán mạng cho chủ,
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nhưng ít nhất cũng có một con đường sống. Nếu các vị không đồng ý, tại hạ
cũng không cưỡng ép, số tiền đó coi như tặng các vị, không cần phải trả lại.”
Đám người xôn xao một hồi, không lâu sau, một người lên tiếng, “Làm tư
binh có gì không tốt? Chúng ta là nông dân không có đất, chỉ còn cái mạng này,
không bán thì lấy gì để ăn?”
Vừa dứt lời, những tiếng hưởng ứng bỗng trở nên rầm rộ. Gã cầm đầu chắp
tay hành lễ với người thanh niên kia, đoạn nỏi, “Ba ngày sau nhất định tới.” Rồi
dẫn đám ăn mày bỏ đi.
Ứng Sùng Ưu thở dài, suy cho cùng thì đây cũng không phải việc chàng có
thể can thiệp. Chàng vuốt ve Tích Tích đang nằm gọn trong lòng, trở lại ngồi
cạnh đống lửa.
Người thanh niên lặng lẽ quan sát chàng một lát, giơ tay lệnh cho đoàn tùy
tùng rút lui rồi một mình tiến tới, ngồi xuống cạnh Ứng Sùng Ưu, mỉm cười,
“Xem ra huynh đài có ý kiến về cách làm của ta?”
Ứng Sùng Ưu liếc nhìn y, “Giậu đỏ bìm leo, nhân lúc người khác lâm nguy
chiêu mộ làm tư binh, lẽ nào là quang minh chính đại?”
Nụ cười vụt tắt trên gương mặt y, giọng nói bỗng trở nên lạnh lùng, “Huynh
đài là người thông minh tuyệt đỉnh, lẽ nào không phân biệt được đại nghĩa và ơn
huệ nhỏ nhoi?”
Ứng Sùng Ưu điềm đạm, “Xin chỉ giáo.”
“Những thôn dân lâm vào bước đường cùng như họ, khắp thiên hạ nơi nào
cũng có, vậy nguyên nhân là gì? Tất cả là do triều đình, chỉ vì tham vọng mở
mang bờ cõi, vơ vét của cải mà áp lệnh ‘di dân’ và ‘ân điền’ lên những người
dân nghèo khổ, dẫn đến tình cảnh như ngày hôm nay. Với chút tài lực của
ngươi, dù có dốc hết của nả ra bố thí thì liệu sẽ cứu được mấy người? Cầm cự
được bao lâu? Bởi vậy ta mới nói, hành động của ngươi chỉ là chút ân đức nhỏ
mọn mà thôi.”
Ứng Sùng Ưu đăm chiêu một lát, rồi thấp giọng, “Vậy việc ngươi thu nạp
những người dân đã tới bước đường cùng kia là đại ân đức sao?”
“Đúng vậy.” Y tự đắc, “Những người dân này tòng quân thì tất phải bán
mạng, nhưng họ bán mạng không phải vì ta mà vì chính bản thân họ, để đoạt lấy
một thiên hạ mà dân nghèo có chỗ dung thân!”
Câu “đoạt thiên hạ” của người thanh niên đó khiến Ứng Sùng Ưu không khỏi
kinh ngạc, con hồ ly bé nhỏ trong lòng chàng cũng bị rớt xuống đất, nó cố vươn
vuốt bấu chặt lấy chân chủ nhân, tủi thân kêu vài tiếng.
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Người kia có vẻ mãn nguyện trước phản ứng của chàng, y cười lớn, “Với
tình hình triều chính hiện tại, ta e một nửa thiên hạ đã muốn tạo phản, có gì phải
ngạc nhiên đến vậy?”
Ứng Sùng Ưu chăm chú nhìn vào gương mặt đang cười đắc chí rồi lại
chuyển ánh nhìn về phía đống lửa đang lay lắt, chàng trầm ngâm, “Cho dù thiên
hạ có biến đi chăng nữa, nói những điều phản nghịch với một người xa lạ không
phải quá liều lĩnh sao?”
“Liều lĩnh?” Người đó vẫn không chút lo lắng, “Ngươi sẽ đi tố cáo ta với
Tuần vệ tư hay Cửu thành tư? Hay là... ngươi sẽ tố cáo ta với lệnh tôn Ứng đại
nhân?”
Hỏi câu này, rõ ràng là muốn thấy vẻ kinh ngạc của chàng một lần nữa,
không ngờ Ứng Sùng Ưu chỉ liếc qua, không hề bất ngờ vì đối phương biết rõ
thân phận của mình.
“Ha, ngươi không hỏi vì sao ta lại biết ngươi là ai ư?” Đợi một hồi không
thấy Ứng Sùng Ưu lên tiếng, y đành hỏi trước.
“Không muốn hỏi.” Ứng Sùng Ưu trả lời, “Phải đeo mặt nạ lâu như vậy
ngươi không thấy khó chịu sao?”
“A!” Người đó lớn tiếng, “Ngươi nhận ra ta? Từ lúc nào vậy? Chiếc mặt nạ
này do Diệp phu nhân làm, ngoài việc không thể đeo lâu thì không hề có sơ hở.”
“Lúc nãy ngươi cười, để lộ hai chiếc răng cẩu...”
“Đó là hai chiếc răng hổ.” Người đó kháng nghị.
Ứng Sùng Ưu không nhịn được bèn cười phá lên, “Lâm ca, lâu ngày không
gặp, mặc dù tướng mạo có thay đổi nhưng tình tình thì vẫn vậy.”
Ứng Lâm cũng cười lớn, dang rộng cánh tay ôm lấy Ứng Sùng Ưu, “Bá phụ
dự tính hôm nay đệ sẽ về, đợi đến tối vẫn không thấy mặt đâu, bởi vậy đã cử ta
dẫn binh đi tìm cái gã thích lạc đường, không biết đã tới tận chốn nào này!”
Miệng Ứng Sùng Ưu khẽ cong lên, “E rằng tìm đệ chỉ là cái cớ, huynh đến
đây vì chuyện kia, phải không? Có điều, từ trước đến giờ đệ thấy huynh chưa
từng nghe ai sai bảo, không biết vị nào có bản lĩnh khiến huynh không ngại
nguy hiểm chiêu mộ tư binh?”
Ứng Lâm nhìn Sùng Ưu một lát, chậm rãi nói, “Những tư binh này sẽ được
đưa đến Bình Thành để tiến hành huấn luyện, nhưng người khiến ta phục lệnh
không phải là Ngụy hầu gia.”
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Điều này nằm ngoài dự tính của chàng, Ứng Sùng Ưu mím chặt môi, trong
lòng có chút lo lắng nhưng không hiểu tại sao lại chẳng muốn truy cứu đến
cùng.
“Sao đệ không hỏi đó là ai?” Ứng Lâm nhìn thẳng vào mắt chàng, “Hay là
đệ đã đoán được? Cũng dễ hiểu, từ nhỏ đến lớn ta luôn nghe lời người ấy
nhất...”
“Không thể nào!” Ứng Sùng Ưu quả quyết, “Mặc dù sớm rời nhà theo sư
phụ nhưng đệ vẫn hiểu tính phụ thân. Người tuyệt đối trung thành với Đại Uyên
đến tận hơi thở cuối cùng. Chưa nói đến phụ thân đệ, ngay cả Ngụy hầu cũng
chưa chắc có ý làm phản.”
Ứng Lâm hất hàm cười lớn, “Chỉ là chiêu binh thôi, ai nói rằng chúng ta
muốn tạo phản?”
“Chính huynh nói muốn đoạt thiên hạ, không phải tạo phản sao?”
“Sùng Ưu à, đệ không phải đọc sách thánh hiền nhiều quá đến ngu muội rồi
chứ? Lẽ nào đệ nghĩ thiên hạ hôm nay vẫn là thiên hạ của hoàng thất Đại
Uyên?”
Ứng Sùng Ưu giật mình, hít sâu một hơi.
Ứng Lâm nhìn sâu vào mắt Ứng Sùng Ưu, dõng dạc từng câu từng chữ,
“Những gì mà chúng ta làm, tóm gọn trong ba chữ ‘Thanh quân trắc’, hoặc hai
chữ ‘Cần vương!”
Ứng Sùng Ưu nhìn chằm chằm Ứng Lâm, hàng ngàn hàng vạn ý nghĩ nảy ra
trong đầu, cuối cùng bật thành tiếng thở dài, “Đệ nghĩ... cuối cùng đệ cũng hiểu
tại sao phụ thân lại vội vàng gọi đệ quay về...”
“Đó là đương nhiên, bá phụ trước nay đều rất kỳ vọng vào đệ, đệ lại là môn
sinh đắc ý của Phù Sơn phái, chúng ta đang thiếu những nhân tài như đệ.”
Ứng Sùng Ưu nhìn xuống, chàng dùng thanh củi dập tắt chút lửa còn lay lắt,
“Phụ thân lòng mang thiên hạ, đệ luôn kính phục người. Đệ cũng hiểu nay triều
chính suy thoái, bách tính khổ cực, nhưng chỉ cần thay người chấp chính thì
thiên hạ sẽ khác thật sao? Nhớ năm xưa, quốc sư Mạnh Thích Thanh phụng theo
di chiếu của tiên đế, phò tá ấu đế, lúc đó Mạnh quốc sư lập đại công mà không
mảy may toan tính. Nhưng khi đã nắm uy quyền trong tay thì con người cũng
dần thay đổi... Mạnh Thích Thanh giờ đây thâu tóm triều chính, lộng hành vô
đạo, áp bức quần thần, chỉ muốn củng cố địa vị của bản thân, trong lòng không
còn chỗ cho bách tính thiên hạ, còn đâu nghĩa khí ban đầu của một quốc sư?
Khi tiên đế lựa chọn trung thần đã không nghĩ đến ngày hôm nay, phụ thân
phụng mệnh giúp sức Mạnh Thích Thanh cũng không ngờ đến tình cảnh này.
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Mọi người bây giờ chỉ biết dốc sức phò tá nhưng cũng không lường trước được
tương lai tân vương sẽ thế nào, là Mạnh Thích Thanh thứ hai thì sao?”
Ứng Lâm khó trả lời, hai tay đan trước ngực một hơi rồi thở dài, chậm rãi
đáp, “Đệ nói không sai, học vấn của ta không bằng đệ, cũng không có gì phản
bác. Nhưng con người ta sống trên đời, nào ai biết vận mệnh tương lai sẽ ra sao?
Chúng ta không thể vì không thấy trước tương lai mà từ bỏ tất cả nỗ lực, không
làm bất cứ điều gì, phải không?”
Ứng Sùng Ưu vuốt ve Tích Tích, trầm tư một hồi mới nói, “Lời huynh cũng
có lý, hiềm nỗi từ trước đến nay đệ vốn lười nhác, không có được nhiệt huyết
như huynh, phụ thân cũng luôn phàn nàn vì điều này.”
Ứng Lâm vỗ vai Ứng Sùng Ưu, “Đệ quá thông minh nên luôn phải nặng
lòng suy nghĩ. Không nói việc này nữa, bá phụ đang đợi đệ, mau theo ta vào
thành.”
“Giờ giới nghiêm sao vào được thành đây?”
Ứng Lâm cười lớn, “Đệ cho rằng phó thống lĩnh Tuần vệ tư như ta hữu danh
vô thực ư? Chỉ là giờ giới nghiêm mà cấm được ta sao?”
Ứng Sùng Ưu ngạc nhiên, ngẩng đầu lên hỏi, “Tại sao huynh lại vào Cửu
thành Tuần vệ tư? Lẽ nào Mạnh Thích Thanh, ông ta... không còn lo ngại phụ
thân nữa?”
Ứng Lâm nhìn chàng, đột nhiên đấm mạnh vào vai Ứng Sùng Ưu, lớn tiếng,
“Đồ bất hiếu, còn biết đến tình thế của bá phụ cơ đấy? Ứng gia chúng ta năm
đời đều là công thần, bá phụ lại đảm nhận chức thái phó hai triều, Mạnh Thích
Thanh sao có thể không đề phòng? Mười năm qua, bá phụ vật lộn với triều cục,
dùng tất cả những thủ đoạn có thể để kiểm soát các phe phái. Dạo trước người
phải đưa lưng chịu tiếng xấu, dẫn đầu bá quan dâng tấu thỉnh Mạnh Thích
Thanh tiếp tục chủ trì triều chính sau lễ thành niên của hoàng đế vào tháng
Năm, bởi vậy mới lấy được chút tín nhiệm của lão. Nỗi cơ cực ấy, đệ làm con, ít
nhiều cũng nên giúp phụ thân gánh vác một phần, đừng chỉ biết lo cho thân
mình! Dù thế nào đi nữa, đã là con cháu Ứng gia, sao có thể không xả thân vì
triều đình?”
Ứng Sùng Ưu xoa nhẹ đầu vai, chỉ cười mà không đánh trả. Hai người cùng
dập tắt đốm lửa vẫn còn nhen nhóm, lợi dụng bóng đêm men theo tường thành,
băng qua Định An môn vòng về Uy Bình môn. Ứng Lâm ra hiệu cho đường đệ
đứng yên, một mình y đến trước cánh cửa sắt đang khép kín, gõ sáu tiếng ba
ngắn ba dài. Một lúc sau có tiếng kẽo kẹt vang lên, cổng thành mở một khoảng
rộng chừng hai tấc. Ứng Lâm vẫy tay ra hiệu cho Ứng Sùng Ưu, hai người một
trước một sau nghiêng mình lách qua, khe cửa lập tức đóng chặt lại như cũ.
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Con đường đá xanh thông đến cổng thành rộng rãi thẳng tắp, trong bóng tối
không thể xác định độ dài. Ứng Lâm nhận một chiếc đèn lồng từ tay lính gác
đêm, người đã mở cổng thành cho họ, bên trên chiếc đèn ghi hai chữ “Tuầnvệ”.
Y đưa ngựa của Sùng Ưu cho người kia rồi lập tức dẫn huynh đệ của mình rảo
bước. Mặc dù trên đường đi gặp mấy toán lính tuần tra, nhưng dường như họ
đều quen biết cả, chỉ xem mặt rồi chào hỏi mấy câu mà không hề tra xét.
“Xem ra huynh không phải chỉ có hư danh.” Ứng Sùng Ưu cảm thấy nếu cứ
im lặng như vậy thì không khí có vẻ nặng nề, chàng lên tiếng, “Đại tẩu sao rồì,
đã đón đến kinh thành chưa?”
Ứng Lâm cười, “Nàng và bọn trẻ vẫn ở Lịch Châu, có vài lão gia nhân chăm
sóc cho họ.”
“Dù sao đi nữa, phu thê cũng nên ở cạnh nhau.” Sùng Ưu nói, “Bận đến đâu,
huynh cũng nên dành thời gian về thăm đại tẩu.”
“Đừng chỉ nói huynh, cho đệ biết, gần đây bá phụ có gặp nhị tiểu thư nhà
Ngô thượng thư, không ngớt lời khen ngợi. Xem ra, bá phụ đã ưng ý nàng dâu
này rồi.”
Ứng Sùng Ưu suy nghĩ một hồi, “Huynh cũng không phải không hiểu đệ, cớ
chi lại làm hại con gái nhà người ta?”
Ứng Lâm đứng lặng một hồi, thở dài, “Ta biết nhưng bá phụ đâu có biết,
mặc dù không thúc giục đệ nhưng lòng người lại không yên.”
Ứng Sùng Ưu cười, “Trong lòng phụ thân chỉ có quốc gia đại sự, đệ thành
thân hay không chỉ là chuyện nhỏ, rảnh rỗi quá thì người mới nghĩ đến, huynh
lo gì chứ?”
Ứng Lâm dừng bước, nhìn gương mặt xanh xao của đường đệ phản chiếu
dưới ánh trăng, lòng chợt cảm thấy xót xa, “Ly biệt đã lâu vậy, đệ hãy quên y
đi! Suy cho cùng, nam nữ bên nhau mới là lẽ thường tình.”
Ứng Sùng Ưu bước lên hai bước rồi dừng lại, chàng ngước mắt nhìn vầng
trăng giữa bầu trời tối mịt.
Đã bao lâu rồi chàng không còn nhớ tới y? Nam tử từng đối xử với chàng dịu
dàng nhất thế gian này...
Bao năm chăm sóc cho nhau, sự nhiệt tình của người ấy dã dẫn dụ chàng vào
mối tình cấm kỵ. Nhưng cuối cùng, chính người ấy lại đặt dấu chấm hết cho
cuộc tình này.
Thật ra, hai người đều có chung một nỗi khổ. Là con của đại thần trong triều,
họ buộc phải kế tục gia nghiệp. Chỉ hiềm, chàng có thể cắn răng chịu đựng còn
tam sư huynh thì không.
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Suy cho cùng, có lẽ là do tình cảm không đủ sâu đậm, nên khi bị thúc thúc
bắt gặp hai người đang ôm ấp tình tứ, tam sư huynh mới hốt hoảng đẩy chàng
ra, dùng những lời lẽ bịa đặt để che lấp sự thật.
Vào khoảnh khắc ấy, Ứng Sùng Ưu đã hiểu, rằng mối tình đầu của chàng
trong lòng tam sư huynh chẳng qua chỉ là thứ tình cảm thậm thụt, mãi mãi
không được thấy ngày mai.
Ngay ngày hôm sau, người đó đã theo thúc thúc xuống núi, bước theo con
đường đã định của một thế gia công tử, để lại sau lưng mối tình thuở thiếu thời.
May mắn thay có sư phụ chỉ đường dẫn lối, sư thúc ân cần chăm sóc, các
huynh đệ tốt bụng luôn ở bên, vết thương trong tim chàng mới từ từ khép
miệng.
Thế nào là yêu, thế nào là tha thứ, cuối cùng chàng đã hiểu.
“Sùng Ưu?”
Đường huynh lo lắng gọi chàng. Ứng Sùng Ưu ngoảnh đầu, nở nụ cười điềm
tĩnh.
“Huynh không cần lo cho đệ, đệ sớm đã quên hết rồi.”
“Thật sao?”
“Thật.”
“Nếu đã vậy, hay là nghe lời bá phụ, tìm một nàng dâu tốt.”
Sùng Ưu cúi đầu, trầm ngâm một hồi lâu, cuối cùng buộc phải nói thật với
đường huynh, người mà từ nhỏ đến giờ chàng không che giấu bất cứ điều gì,
“Không hiểu sao, đệ không hề rung động với nữ nhân.”
“Hả?” Ứng Lâm vô cùng kinh ngạc.
“Có lẽ qua vài năm nữa sẽ khá hơn.” Sùng Ưu đáp lấy lệ, “Hơn nữa, thời thế
loạn lạc, vội vàng thành thân làm gì? Huynh nghe lời trưởng bối sớm thành
thân, cuối cùng chẳng phải phu thê hai người gặp nhau thì ít mà xa nhau thì
nhiều đó sao?”
“Cũng đúng...” Ứng Lâm thở dài, “Mặc dù đại trượng phu chí lớn phải lập
nên sự nghiệp hiển hách, nhưng nghĩ kỹ thì ta thật có lỗi với nàng, hy vọng sau
này có cơ hội bù đắp.”
Sùng Ưu chỉ cười không đáp, ngẩng đầu lên đã tới trước cửa phủ thái phó.
“Có lẽ bá phụ đang ở thư phòng đợi đệ.” Bước qua cửa, Ứng Lâm trao ngọn
đèn trên tay cho Ứng Sùng Ưu, “Trong nhà mình chắc không bị lạc chứ? Ta vẫn
còn nhiều việc phải làm, không đi cùng đệ được.”
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Sùng Ưu đáp vâng, đưa tay đón lấy ngọn đèn. Bước chân của chàng vô cùng
chậm rãi, có lẽ chàng muốn mượn quãng thời gian đi hết con đường này để suy
nghĩ một số việc.
Mặc dù đúng như Ứng Lâm vừa nói, chàng từng muốn xa lánh thế sự, nhưng
suy cho cùng, thân là con cháu công thần, trong huyết mạch ít nhiều cũng mang
lòng trung quân ái quốc. Hơn nữa, trước tình cảnh phụ thân đang lao đao vì
chính sự, chàng không thể không đoái hoài. Chỉ có điều chàng học rộng biết
nhiều, tinh thông kinh sử, quá rõ nỗi khổ của bách tính giữa lúc hưng thịnh suy
vong nên không tránh khỏi nản lòng. Khác với phụ thân, chàng không quá tin
tưởng việc Dương thị khôi phục quyền lực sẽ đem đến những điều tốt đẹp cho lê
dân.
Lão đại thần Ứng Bác, nhậm chức quan ba triều liên tiếp, đem thảm kịch của
thiên hạ ngày hôm nay quy tội cho Mạnh Thích Thanh phụ hoàng ân, thâu tóm
quyền hành, chuyên chính bạo ngược, nhưng ông lại không thể thấy được sai
lầm của tiên hoàng. Năm đó, tiên hoàng đã nhìn nhầm người, giao ấu tử và
giang sơn vào tay kẻ ác. Ứng Bác một mực tin rằng, chỉ cần đánh đổ thế lực của
Mạnh Thích Thanh, để tiểu hoàng đế đích thân chấp chính thì thiên hạ sẽ dần
quốc thái dân an, bách tính có thể an cư lạc nghiệp. Phụ thân một lòng trung
thành với hoàng tộc nên nghĩ thế, chứ Ứng Sùng Ưu lại cho rằng, tiểu hoàng đế
lớn lên trong tay Mạnh Thích Thanh là người thế nào, liệu có khả năng trị vì
thiên hạ hay không, có tài cán mưu lược, văn võ song toàn như tổ tiên mình hay
không, đó mới là điều quan trọng nhất.
Nếu không, lịch sử sẽ vẫn lặp lại, bách tính chẳng qua chỉ thêm một lần hy
vọng rồi lại thất vọng mà thôi.
Trong mắt phụ thân chàng, suy nghĩ ấy là đại nghịch bất đạo. Ứng Bác đại
nhân đã từng vô cùng tức giận, đến nỗi dù cho bao năm nay âm thầm đấu đá với
Mạnh Thích Thanh tới sức cùng lực kiệt, ông cũng không gọi đứa con độc nhất
văn võ song toàn về.
Bởi vậy, lần này phụ thân gấp gáp triệu chàng hồi kinh, hẳn là đang gặp khó
khăn vô cùng, lâm vào cảnh bất đắc dĩ mới phải điều động mọi sự trợ giúp.
Canh tư, trên rèm cửa sổ thư phòng vẫn hiện rõ bóng dáng gầy gò đang cuộn
những bản tấu.
“Phụ thân, Ưu Nhi đã về.” Chàng đứng ngoài lên tiếng rồi đẩy cửa vào, vén
tà áo hành lễ.
“Đứng lên đi.” Ứng Bác đưa tay khơi đèn để nhìn rõ người con trai đã gần
một năm chưa gặp mặt, ra hiệu cho chàng ngồi xuống.
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Ứng Sùng Ưu bước qua chiếc ghế gỗ lim đặt cạnh cửa sổ phía nam, ngồi
xuống. Chàng đặt Tích Tích đang say giấc lên một chiếc ghế khác, vừa ngước
lên đã thấy ngay một bát mì trên bàn.
“Sợ con đói, Trương thẩm đã đặc biệt chuẩn bị bát mì này, không ngờ con về
muộn vậy, nguội hết cả rồi. Để ta gọi người hâm nóng lại.”
“Không cần đâu ạ.” Ứng Sùng Ưu vội vàng bưng bát mì lên, “Vẫn còn ấm,
còn ăn được.”
Ứng Bác gật đầu, từ từ ngồi xuống chiếc ghế sau bàn sách nhìn con trai ăn
mì, khuôn mặt mệt mỏi, những ngón tay gầy guộc vô thức gõ lên mặt bàn.
“Muộn thế này mà phụ thân chưa đi nghỉ, phải chăng có việc muốn dặn dò?”
Ứng Sùng Ưu ăn vội rồi buông bát xuống, dò hỏi.
“Cũng không có gì, chỉ muốn nhìn con một lát.” Ứng Bác nhìn con trai trìu
mến, ánh mắt đong đầy tình thương.
Ứng Sùng Ưu hơi ngạc nhiên, ánh mắt dừng lại ở những nếp nhăn như vết
dao cứa ngang vầng trán của cha, tim bỗng nhói đau.
Phải lao tâm khổ tứ thế nào phụ thân mới già đi nhanh như vậy, còn nhanh
hơn cả bước tiến của thời gian?
“Không còn sớm nữa, con nghỉ trước đi.” Ứng Bác vỗ vai Ứng Sùng Ưu,
“Dù sao lần này con cũng không phải đi vội, có những việc để sau nói thì tốt
hơn.”
Ứng Sùng Ưu thắc mắc, nhưng nhìn bộ dạng mệt mỏi của phụ thân, chàng
cũng không nỡ gặng hỏi thêm, bèn đứng dậy, chúc ông ngủ ngon rồi ôm Tích
Tích rời khỏi thư phòng.
Ba ngày trôi qua, Ứng Bác vẫn không đề cập đến vấn đề gì sâu xa với Ứng
Sùng Ưu, chỉ nói Mạnh Thích Thanh khống chế tiểu hoàng đế như thế nào, thao
túng triều đình ra sao, như đang tâm sự những bất mãn chính sự mà thôi. Ứng
Sùng Ưu đã nhiều lần ướm hỏi lý do chàng bị triệu về kinh gấp, nhưng Ứng Bác
đều quanh co chuyển đề tài.
Tan triều hôm ấy, vừa về đến nhà lão thái phó đã bảo Ứng Lâm gọi Ứng
Sùng Ưu vào dặn dò. Hoàng thượng muốn đến khu săn bắn của hoàng gia ở
Nam Bình, tông thất cùng con cháu đại thần đều phải theo hầu. Ứng Bác lệnh
cho hai anh em theo hộ giá, nhưng yêu cầu Sùng Ưu dịch dung, không được để
bất cứ người nào biết chàng là công tử nhà thái phó.
Ứng Sùng Ưu hiểu phụ thân muốn chàng gặp mặt vị tiểu hoàng đế bị Mạnh
Thích Thanh thao túng bấy lâu, nhưng tại sao không thể để lộ diện mạo và thân
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phận? Có thắc mắc mà không được giải đáp, Ứng Sùng Ưu cũng không gặng
hỏi đến cùng, lui về chuẩn bị một lát rồi mang Tích Tích đi theo.
Đội săn xuất phát từ buổi chiều, sẩm tối mới đến Nam Bình. Tiểu hoàng đế
lập tức lui vào trong nghỉ ngơi, Ứng Sùng Ưu không nhìn thấy gì ngoài cỗ xe
ngựa hoàng gia phủ kín rèm lụa bát bảo.
Sáng hôm sau, ngựa chưa thắng yên, tên chưa rời cung, tiểu hoàng đế đã
truyền chỉ mở tiệc để mọi người cùng say sưa. Đối với những thú vui như vậy,
Mạnh Thích Thanh luôn luôn ủng hộ, các công tử quan gia quen nhàn hạ cũng
hể hả hưởng ứng.
Biệt uyển của hoàng gia ở phía tây nam bãi săn, tiên hoàng thường dùng để
chiêu đãi các vương công đại thần thân cận, đến thời Trùng Hy, nó đã trở thành
nơi vui chơi hưởng lạc của tiểu hoàng đế. Vì là tiệc mặn, một khung nướng thịt
lớn được dựng lên giữa bãi cỏ chính của khu vườn, thêm trăm cung nữ thoăn
thoắt tới lui hầu hạ, khung cảnh vô cùng nhộn nhịp.
Và tất nhiên, trung tâm của buổi tiệc này là tiểu hoàng đế đương triều.
Thiếu niên chưa tròn mười bảy, thoạt nhìn cao lớn hơn hẳn những người
đồng trang lứa, gương mặt hồng hào khỏe mạnh, đang vui vẻ yến tiệc với các
vương tôn công tử khác. Đua ngựa, đấu gà, chọi dế, đá cầu, xem kịch, đi săn
thậm chí là đánh bạc, dường như mỗi trò chơi đều làm hắn vô cùng phấn kích,
thỉnh thoảng còn cười lớn đầy sảng khoái.
Nhưng trong con mắt của Ứng Sùng Ưu, chàng chưa từng thấy thiếu niên
nào lại chất đầy nỗi buồn, chưa gặp đôi mắt nào cô đơn, lạnh giá đến vậy.
Ứng Lâm từ trong đám đông chạy ra, đưa cho đường đệ một xiên thịt rồi
nhìn theo ánh mắt chàng.
“Chúng ta vì người không tiếc cả tính mạng, nhưng không biết người sẽ đem
đến cho chúng ta những gì.” Phó thống lĩnh Tuần vệ tư thấp giọng than vãn.
“Lớn lên trong tay Mạnh Thích Thanh, người trở nên như vậy cũng không ai
đành lòng trách móc.”
Lúc này, tiểu hoàng đế bỗng nằm sấp xuống bãi cỏ, vạch tìm gì đó, có lẽ con
dế đã sổng khỏi lồng. Người xung quanh lập tức bò ra tìm cùng tiểu hoàng đế,
lão thái giám còn hô hào đám nô tài ở xa đến giúp sức.
Nhìn cảnh hỗn loạn ấy, Ứng Lâm chỉ biết thở dài, nhưng đứng trên lập
trường trung thành với hoàng thất thì cũng không dám nói gì nhiều, chỉ đổi sang
đề tài khác, “Sùng Ưu, đệ có biết lần này bá phụ triệu đệ hồi kinh là vì cớ gì
không? Ta có hỏi mấy lần nhưng người đều không nói, chắc không có gì nguy
hiểm chứ?”
www.vuilen.com

13

Tác Giả: Phong Duy

Người Dịch: Lương Mát

ĐẾ ĐÀI XUÂN

Ứng Sùng Ưu không nghe thấy lời Ứng Lâm, ánh mắt vẫn hướng về chỗ cũ,
nhìn tiểu hoàng để tức giận đạp mạnh đám đầy tớ đang quỳ rạp dưới chân, dáng
vẻ ngang tàng, bạo ngược. Nhưng không hiểu sao càng nhìn, Ứng Sùng Ưu lại
càng thấy nặng nề như có tảng đá lớn đè trĩu trong lòng.
“Đừng nhìn nữa, từ trước đến giờ người luôn như vậy. Mạnh Thích Thanh
không cho người đọc sách cũng như tầm sư, lại để một lũ tiểu thái giám ngày
ngày đến chơi đùa vô bổ với người...” Ứng Lâm nhìn theo ánh mắt của đường
đệ, thở dài, “Nhiều lúc ta cũng lo lắng, nếu sau này lật đổ được Mạnh Thích
Thanh thì chẳng lẽ để hoàng để chấp chính thật ư?”
“Không vấn đề gì.” Ánh mắt trầm tĩnh của Ứng Sùng Ưu như lóe lên một tia
sáng, chàng quay đầu nhìn đường huynh cười, “Đúng như huynh nói, lớn lên
trong bàn tay Mạnh Thích Thanh, người được như ngày hôm nay đã không phải
chuyện dễ rồi...”
“Vậy là sao?” Ứng Lâm ngạc nhiên, đang muốn hỏi kỹ thêm thì cửa vườn
đột nhiên náo động. Một tốp quan binh xếp hàng dài tiến vào, giáp trụ chỉnh tề,
tay cầm đao sắc, chỉ chốc lát đã bao vây đám người giữa bãi cỏ. Kẻ cầm đầu
tầm ba mươi tuổi, cơ thể cường tráng, ánh mắt âm trầm, tiến thẳng về phía tiểu
hoàng đế.
“Chương thống lĩnh, ngươi đến thật đúng lúc, bọn chúng để mất con dế của
trẫm, ngươi phải trừng phạt chúng thích đáng cho trẫm!”
Kẻ được gọi là Chương thống lĩnh nở nụ cười nham hiểm, gã quỳ xuống
hành lễ, “Bệ hạ yên tâm, thần đến để giúp bệ hạ hả giận.” Nói xong lập tức vung
tay, “Người đâu, bắt Trương Kính lại cho ta!”
Lệnh vừa ban ra, thuộc hạ của gã mau chóng vây đến, đem thái giám bên
cạnh hoàng thượng trói lại, lôi ra ngoài.
“Chương thống lĩnh, đánh vài chục trượng là được, ngươi bắt trói lôi đi
đâu?”
“Bệ hạ, vậy là người không biết, tên nô tài này không những không hầu hạ
bệ hạ chu đáo, còn làm những việc có lỗi với Mạnh quốc sư, bởi vậy cần
nghiêm khắc trừng trị mới được.” Chương thống lĩnh giải thích qua loa, đoạn
lớn giọng, “Mau giải đi, đừng làm bệ hạ mất vui!”
Bị đám binh lính trói lại, thái giám nọ biết sẽ chẳng giữ nổi mạng sống nên
lớn tiếng chửi rủa, “Gian tặc, các ngươi coi thường quân vương, bóc lột bá tánh,
các ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Hận nỗi ta không thể...” Lời còn chưa dứt
đã bị Chương thống lĩnh bạt tai hai cái, thổ ra vài chiếc răng còn dính máu,
muốn chửi tiếp cũng đành bất lực.
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Tiểu hoàng đế chứng kiến cảnh đó sợ đến quên cả dế, đứng im một chỗ
không động đậy, “Thật khó coi! Mau giải đi, mau!”
“Đã làm bệ hạ kinh sợ.” Chương thống lĩnh quỳ xuống, giọng nói không
chút e sợ, rõ ràng không coi tiểu hoàng đế ra gì, nói xong liền giải thái giám đi.
Ứng Lâm đứng một bên quan sát, sắc mặt không chút thay đổi, nhưng bờ
môi đã giận run lên.
“Tên thái giám ấy là người của huynh phải không?” Ứng Sùng Ưu hỏi.
“Cũng không hẳn. Ta chỉ biết tên này và Vương tư không có qua lại mấy
lần...”
“Nói như vậy, Vương tư không cũng khó lòng thoát nạn.” Ứng Sùng Ưu thở
dài, ánh mắt lại quay về hoàng đế.
Vị hoàng đế trẻ đã bình tĩnh lại, sốt ruột lật tới lật lui đám cỏ, đoạn với lấy
vài xiên thịt, gỡ từng miếng ra đùa với chó, vui vẻ như thể chẳng hề để ý kẻ
thân cận nhất với mình đã bị người ta cưỡng ép lôi đi.
Ứng Sùng Ưu nghĩ, có lẽ người đã quen với cảnh này rồi.
Bị cảnh tượng không mấy vui vẻ xen ngang, không khí buổi tiệc trở nên ảm
đạm. Mọi người chưa hết sợ hãi, tiểu hoàng đế cũng cảm thấy mất hứng, cuối
cùng giơ tay, ra lệnh đem ngựa đến, nắm lấy cung tên, nhảy lên ngựa, nói rằng
muốn đi săn hươu. Đám cận vệ náo loạn, vội vàng chạy theo. Các vương tôn
công tử cũng vội vã chuẩn bị ngựa và cung tên, rầm rộ tiến vào bãi săn.
Ứng Sùng Ưu chậm rãi theo sau, vào bãi săn cũng chỉ thong dong du ngoạn
một lúc rồi định ngồi xuống nghỉ ngơi.
Nhưng Tích Tích dường như không muốn nghỉ.
Từ lúc tiến vào rừng, con tuyết hồ xinh đẹp rất phấn khích, không chịu nằm
yên trong lòng chủ mà cứ cựa quậy mãi. Vừa được thả xuống, nó đã nhanh như
chớp vọt theo một con gà rừng.
Nếu là ở nơi khác, Ứng Sùng Ưu cũng không quan tâm, nhưng đây là bãi
săn, trên mình Tích Tích lại chẳng đeo biển “Ta không phải con mồi”, nếu
không cẩn thận sẽ thành mục tiêu săn bắn.
Bởi vậy, chủ nhân của nó chỉ còn cách thi triển khinh công sở trường, theo
sát nó, đuổi đến tận thâm sơn cùng cốc.
Vốn là bãi săn của hoàng gia nên cánh rừng này đã được tu sửa, không còn
bụi rậm hay dây leo chằng chịt cản chân người, đi lại vô cùng tiện lợi.
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Đối với Tích Tích cũng vậy, cũng vì sự tiện lợi này mà chẳng mấy chốc nó
đã mất hút không còn bóng dáng.
Ứng Sùng Ưu sốt ruột phi lên cây, nhảy hụp vài cái thì thấy thấp thoáng một
bóng trắng. Chàng xoay gót, từ từ đáp xuống, kết quả không thấy Tích Tích đâu,
lại thấy một thiếu niên đang khóc trong câm lặng.
Xung quanh thiếu niên là những thân đại thụ cao lớn, nhưng người ấy đứng
thẳng giữa chúng, không dựa vào cây hoặc leo lên cành như thói thường. Gương
mặt không chút biểu cảm, ngay cả tiếng nấc cũng không, nhưng Ứng Sùng Ưu
biết người ấy đang khóc bởi những giọt nước mắt vẫn lăn dài trên má, chảy dọc
đường quai hàm quật cường, rớt xuống cổ.
Ứng Sùng Ưu từ trên không đáp xuống, thiếu niên không khỏi giật mình,
nhưng có lẽ đang chìm trong bi phẫn nên chỉ khẽ há miệng, không còn bất cứ
phản ứng nào khác.
“Xin lỗi...” Ứng Sùng Ưu ngại ngùng. Chàng nghĩ bụng quay lưng bỏ đi
không thỏa đáng lắm, nhưng chẳng thân quen gì mà đến an ủi thì cũng không
hay.
Đúng lúc ấy, từ đằng xa có tiếng gọi vọng lại, lúc cao lúc thấp, dần dần tiến
về phía hai người, “Bệ hạ... Bệ hạ, người đang ở đâu... Bệ hạ...”
Thiếu niên đưa tay áo quệt nước mắt, đoạn hít một hơi thật sâu, gượng cười
quay lại, chạy theo phía những tiếng gọi.
“Đợi đã!” Ứng Sùng Ưu gọi giật. Chàng tiến nhanh tới, xoay thiếu niên lại,
lấy từ trong tay áo một lọ thuốc, nhỏ hai giọt lên mắt thiếu niên. Đôi mắt đỏ hoe
sưng húp lập tức trở lại bình thường, không khác gì với lúc ở yến tiệc.
Thiếu niên mở to mắt nhìn người thanh niên xa lạ trước mặt, không rõ vì quá
đỗi kinh ngạc hay vì hiếu kỳ mà đứng yên cho Sùng Ưu thu xếp, không hề có ý
né tránh.
“Được rồi, người mau đi đi, bệ hạ.” Sùng Ưu nở nụ cười, khẽ nói.
Tiếng gọi càng lúc càng gần, thiếu niên mím chặt môi, quay người chạy, vừa
chạy vừa ngoái đầu nhìn lại.
“Ôi bệ hạ, cuối cùng cũng tìm thấy người...”
“Gọi gì mà gọi? Con hươu của trẫm bị các ngươi dọa chạy mất rồi!”
Đám người nhốn nháo một hồi rồi chuyển hướng lục tục rời đi. Tích Tích
không biết từ đâu chạy ra, nhảy vào lòng chủ nhân, cái chân bé nhỏ khều khều
tóc chàng.
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Ứng Sùng Ưu chẳng buồn để ý đến nó, chàng chậm rãi bước đến chỗ thiếu
niên ban nãy đứng, cúi xuống nhìn một lát.
Đất hút nước rất tốt, những giọt lệ không còn chút vết tích nào nữa. Lá cỏ
đọng nước long lanh, không rõ là sương sớm hay là nước mắt?
Đó là hoàng đế tối cao của Đại Uyên... Người mang huyết thống cao quý
nhất, nhưng cũng mất tự do nhất.
Ngay cả những giọt lệ thuộc về mình, cũng chỉ dám để rơi ở nơi không ai
thấy.
Thấy chủ nhân trầm tư, Tích Tích lộ vẻ bất an. Nó ngọ nguậy, chạm cái mũi
ươn ướt vào cằm chàng.
“Ta không sao, không sao.” Ứng Sùng Ưu cúi đầu, ôm chặt con hồ ly tuyết
vào lòng, dịu dàng trấn an.
Buổi tối hôm ấy, Ứng Bác một lần nữa gọi chàng đến gặp riêng tại thư
phòng.
Cũng giống như hôm chàng vừa về đến kinh thành, khi Ứng Sùng Ưu đã yên
vị trên ghế tựa, sẵn sàng lắng nghe thì Ứng Bác lại do dự, chần chừ không nói.
Thật ra, nên nói những gì với con trai, ông đã nghĩ từ rất lâu rồi, nhưng đến
lúc này, khi chàng đã ngồi trước mặt thì ông lại không biết nên bắt đầu như thế
nào cho hợp lý.
Nói cho cùng, Ưu Nhi không phải Ứng Lâm.
Ưu Nhi luôn có cách suy nghĩ của riêng mình.
Một hồi lâu, Ứng Bác mới dừng thói quen gõ ngón tay lên mặt bàn, ông nhấc
chao đèn lên, dùng một thanh sắt khều bấc đèn, như thể muốn làm cho nó sáng
hơn chút nữa.
“Tháng Năm năm nay, bệ hạ sẽ tròn mười bảy tuổi.” Cuối cùng, ông chọn
cách đi thẳng vào vấn đề.
Ứng Sùng Ưu khẽ gật đầu. Mười bảy tuổi nghĩa là đã “trưởng thành”. Đối
với một hoàng đế bù nhìn thì hai chữ này vô cùng nguy hiểm.
“Mấy ngày nay, chắc con đã được gặp bệ hạ.”
“Vâng, thưa phụ thân.”
“Lúc mới đăng cơ, người vẫn còn là một đứa trẻ lên ba, không biết từ lúc nào
đã lớn như vậy.” Ứng Bác đăm chiêu, “Cho dù là một thiếu niên vô tri, nhưng
rồi đây cũng sẽ trở thành một hoàng đế trưởng thành, Mạnh Thích Thanh sẽ
không để yên như vậy.”
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“Việc này không thể tránh được, thưa phụ thân.”
“Để xoa dịu Mạnh Thích Thanh, ta đã liên kết cùng bá quan, thỉnh cầu lão
tiếp tục chấp chính, hy vọng giúp hoàng thượng tạm thời tránh được sóng gió.”
Ứng Bác nheo mắt, tiếp tục nói, “Mặc dù ta phải chịu bêu danh thiên cổ, nhưng
bù lại Mạnh Thích Thanh rất vui mừng, lập tức đồng ý thỉnh cầu của ta. Như
vậy, ít nhất trong khoảng thời gian ngắn này, lão sẽ không dám làm những
chuyện đại nghịch bất đạo.”
Ứng Sùng Ưu chăm chú lắng nghe, tuyệt nhiên không ngắt lời, mặc dù trong
lòng rất rõ, trì hoãn không phải biện pháp lâu dài.
“Có điều Mạnh Thích Thanh cũng biết, dù thế nào chăng nữa đây cũng là
việc cần giải quyết. Bởi vậy ba tháng trước, lão đã triệu tập đại thần để thương
nghị chuyện lập hậu cho hoàng thượng.”
“Sao?” Ứng Sùng Ưu hơi ngạc nhiên.
Ứng Bác nhìn con trai, “Con không ngờ phải không? Theo lý, khi hoàng
thượng vừa trưởng thành, không để cho người chấp chính còn miễn cưỡng chấp
nhận được, nhưng sau khi người thành thân, sinh hạ thái tử vẫn không để cho
người chấp chính thì chắc chắn sẽ bị người đời chê trách. Con nói xem tại sao
Mạnh Thích Thanh lại tự đào huyệt chôn mình?”
Ứng Sùng Ưu cúi đầu, chậm rãi trả lời, “Nếu hoàng thượng chưa có con nối
dõi, không may băng hà thì chỉ có ba người có quyền kế vị, đó là Yến vương,
Định vương, Tấn vương. Họ đều đã trưởng thành, không dễ khống chế như
hoàng thượng lúc này. Nếu qua mặt họ, chọn một tiểu hoàng đế thì có hai điều
bất lợi: Thứ nhất là cách dòng chính quá xa, thứ hai là các vương gia chắc chắn
sẽ không phục. Danh bất chính tất ngôn bất thuận, Mạnh Thích Thanh đương
nhiên không dám mạo hiểm. Nhưng nếu hoàng thượng băng hà mà có con
trưởng nối ngôi, ba vương gia sẽ lại xếp sau, dù không phục cũng không thể lên
tiếng. Tất cả sẽ diễn ra thuận lợi như Mạnh Thích Thanh mưu tính.”
Ứng Bác nói tiếp, ánh mắt lộ vẻ tán thưởng trước trí tuệ của con trai mình,
“Con nói không sai. Đứng trên lập trường của Mạnh Thích Thanh, bệ hạ năm
nay thành hôn, năm sau sinh thái tử, qua một năm nữa thì thoái vị, còn gì tốt đẹp
bằng?”
Ứng Sùng Ưu lắc đầu, “Con trai không phải nói sinh là có thể sinh được,
điểm này có lẽ Mạnh quốc sư đã quá chủ quan.”
Ứng Bác cau mày, thở dài, “Có những việc con vẫn chưa biết, hậu cung đều
nằm trong tầm khống chế của Mạnh thị, sinh một đứa bé còn không phải chuyện
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dễ dàng sao. Ưu Nhi à, Mạnh Thích Thanh căn bản không quan tâm đứa bé ấy
có mang dòng máu hoàng thất hay không!”
Ứng Sùng Ưu không phản ứng, trong lòng có chút xao động. Chẳng trách
phụ thân lại gấp gáp triệu hồi chàng như vậy, xem ra, vị hoàng đế trẻ trong cung
cấm kia đã không còn đường sống.
“May mắn thay, ông trời không dồn ta vào bước đường cùng. Hoàng hậu mà
Mạnh Thích Thanh chọn lựa lại chính là thiên kim tiểu thư của Thẩm đại tướng
quân, xem ra cũng không phải hết cách.”
Thẩm đại tướng quân từ một binh lính tầm thường được tiên hoàng phong
làm cận vệ, lại được Mạnh Thích Thanh đề bạt lên vị trí tướng quân, thoạt trông
như đã nhận ơn tri ngộ của Mạnh quốc sư, mọi việc đều nghe theo sự sắp xếp
của lão. Nhưng Ứng Sùng Ưu biết, vị đại tướng quân này trung thành với tiên
đế từ trong cốt tủy, miễn là phụ thân có lời chắc chắn ông ấy sẽ trở thành một
trợ thủ đáng tin cậy. Chỉ có điều, thiên kim của ông tuy xinh đẹp hơn người,
nhưng tính tình rắn rỏi giống cha, không như những tiểu thư yếu đuối khác, sao
Mạnh Thích Thanh lại chọn nàng...
“Nếu đã lập hậu vì mục đích sinh thái tử, Mạnh Thích Thanh chỉ quan tâm
người được chọn lựa có dễ sinh không. Thiên giám tư còn đặc biệt tính toán vận
sinh thái tử của các nhân tuyển, Thẩm tiểu thư là thích hợp nhất. Xuất thân danh
giá, cơ thể khỏe mạnh, tính tình tuy có chút hào sảng nhưng lại là một cô nương
thuần khiết, không mưu tính, sau khi vào cung sẽ dễ dàng khống chế.” Ứng Bác
nhìn thấu suy nghĩ của con trai, liền giảng giải, “Cũng may lão không chọn
những tiểu thư khuê các mảnh mai yếu ớt, chúng ta mới có cơ hội lật ngược thế
cờ.”
Ứng Sùng Ưu hoài nghi nhìn phụ thân, “Cho dù Thẩm tiểu thư là người của
ta, nhưng nàng là một cô nương đơn thuần, tiến cung cũng chưa chắc làm lên
đại sự, có khi còn thêm nguy hiểm. Phụ thân nên cẩn thận thì hơn.”
“Ừm...” Ứng Bác miễn cưỡng gật đầu, ánh mắt lưỡng lự, “Nếu để Thẩm tiểu
thư tiến cung thì không có tác dụng gì... Ưu Nhi, ta còn nhớ năm đó, nhị sư
huynh của con ở Tế Châu gặp chuyện bất bình đã giả trang thành dân nữ lên
kiệu hoa, vén khăn đỏ náo loạn hỉ phòng cũng không bị ai nghi ngờ, đến nửa
đêm tĩnh mịch đem tân lang cưỡng ép dân nữ kia treo lên cổng thành, đúng
không?”
Ứng Sùng Ưu mở to mắt, hai hàng mi khẽ chớp.
“Sau đó, khi y đến kinh thành, ta có hỏi qua về chuyện này, y nói... thuật
dịch dung của cao nhân Phù Sơn vô cùng kỳ diệu, cho dù nam cải trang thành
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nữ cũng không dễ bị phát hiện. Tất cả đệ tử Phù Sơn đều được tu luyện thuật
dịch dung này, con còn làm tốt hơn y...”
Nói đến đây, Ứng Bác bỗng dừng lại, ánh mắt nhìn ra phía cửa sổ, không
chút động tĩnh.
Không khí trong phòng trở nên tĩnh lặng. Một hồi sau, Ứng Sùng Ưu chậm
rãi lên tiếng, “Thưa phụ thân... để con cải trang thành Thẩm tiểu thư tiến cung, ý
tưởng này không phải quá hoang đường sao...”
“Ta cũng biết đây là hạ sách.” Ứng Bác tỏ vẻ suy tính, “Nhưng... muốn cứu
hoàng thượng thì đây là con đường duy nhất...”
Ứng Sùng Ưu yên lặng một hồi, chỉ thấy kế sách của phụ thân quá hoang
đường, quả thật làm chàng không biết trả lời thế nào.
Ứng Bác dường như hiểu nhầm sự im lặng của con trai, ông vội vàng giải
thích, “Có phải con nghe được những lời đồn không hay về hoàng thượng, nói
người thích chọi gà bắt chó, chìm đắm trong những thú vui vô bổ? Thật ra, đó
chỉ là những tin đồn thất thiệt do Mạnh Thích Thanh dựng lên, người...”
“Phụ thân,” Ứng Sùng Ưu gượng cười, “Thực lòng, lần này trở về nhà, con
đã có chuẩn bị từ trước, nếu phụ thân có gì căn dặn con sẽ dốc hết sức làm trọn
đạo hiếu. Nhưng nếu phụ thân muốn con nam cải trang thành nữ để tiến cung,
con e rằng... Ưu Nhi khó lòng vâng mệnh...”
Ứng Bác đứng dậy, đặt tay lên vai Ứng Sùng Ưu, nhìn thẳng vào mắt chàng,
“Ta hiểu suy nghĩ của con, nếu hoàng thượng thực sự là một kẻ ham chơi, chỉ
biết kiếm tìm những trò tiêu khiển thì ta ép con tiến cung cũng chẳng có tác
dụng gì. Có một thứ, ta muốn con xem.”
Trước ánh mắt chăm chú của Ứng Sùng Ưu, Ứng Bác liền ấn vào cơ quan bí
mật ở tay vịn chiếc ghế, trên giá sách liền xuất hiện một khoảng trống tối tăm.
Ứng Bác lấy từ đó ra một chiếc hộp nhỏ, trong hộp đựng một túi lụa be bé. Sau
khi mở từng lớp, một miếng vải trắng dính máu lộ ra. Ứng Bác run run nhấc
miếng vải lên, cẩn thận mở ra, trên miếng vải có hai dòng chữ bằng máu, “Thái
phó, khanh là trung thần, hãy giúp trẫm trừ gian.” Phía dưới có một dấu ngọc tỉ.
Ứng Sùng Ưu ngạc nhiên nhìn bức huyết thư, đoạn thốt lên, “Những chữ viết
sai này... Hoàng thượng quả thật không được dạy dỗ tử tế...”
Mặc dù Ứng Sùng Ưu buông lời bất kính, nhưng Ứng Bác không hề để ý, hai
tay nâng bức huyết thư, vành mắt đã đỏ hoe từ lúc nào, những giọt lệ lăn dài
trên má, giọng run run, “Bệ hạ, lão thần vô dụng, khiến người... khiến người...”
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“Phụ thân, phụ thân...” Ứng Sùng Ưu vội đỡ lấy lão thái phó, khuyên nhủ,
“Phụ thân, xin hãy bình tĩnh, người quá vội vàng sẽ hại đến sức khỏe, như thế
chẳng phải mọi chuyện đều bất thành sao?”
Ứng Bác lau nước mắt, cẩn thận đặt bức huyết thư đang ôm chặt trong lòng
về vị trí cũ, quay lại nắm chặt tay con trai, “Ứng gia chúng ta đời đời nhận
hoàng ân. Trước bức huyết thư cầu cứu của người, nếu ngoảnh mặt làm ngơ thì
lương tâm ta ở đâu? Ưu Nhi, Ưu Nhi, con là con cháu Ứng gia, coi như ta cầu
xin con...”
“Phụ thân,” Ứng Sùng Ưu thở dài, “Dù có trà trộn vào cung đi chăng nữa,
con cũng làm được gì đây?”
Ứng Bác nhìn sâu vào mắt con trai, đoạn tự hào, “Học vấn của con, ta với sư
phụ con là người hiểu rõ nhất. Chúng ta còn hai năm hòa hoãn trước khi hoàng
thượng có người nối dõi. Trong hai năm này, ta ở ngoài dốc sức xây dựng căn
cứ khởi sự, tìm mọi cách cứu người xuất cung, còn con trong nơi thâm cung,
cần bảo vệ an toàn cho hoàng thượng, dạy người những gì Mạnh Thích Thanh
không muốn dạy...”
“Cũng giống như cha ông, đảm nhận trọng trách của thái phó sao?” Ứng
Sùng Ưu gượng cười buồn bã, “Xem ra, đây là số mệnh của Ứng gia...”
“Ưu Nhi, con cũng biết, dưới sự khống chế của Mạnh Thích Thanh, hoàng
thượng nào được học hành gì? Nếu chỉ là một đứa trẻ vô tri, sau này dẫu xuất
cung, người cũng chẳng thể giành lại vương quyền, phục hưng Đại Uyên. Ưu
Nhi à...”
“Nói là nói vậy, nhưng con đường đường là một nam nhi, bảo cải trang thành
cô nương để tiến cung, thứ cho con khó lòng thuận theo.”
“Ngoài hai nô tỳ ta đặc biệt chọn lựa thì không có bất kỳ ai biết thân phận
của con, ngay cả Ứng Lâm cũng không. Chỉ cần con nghe lời ta lần này, tiến
cung dạy bảo bệ hạ, phối hợp với bên ngoài cứu bệ hạ khỏi tay gian thần, những
chuyện sau này con không cần quan tâm nữa. Ta bảo đảm đến lúc đó sẽ không
dùng danh nghĩa con cháu Ứng gia để trói buộc con vào chuyện triều chính.”
Ứng Sùng Ưu cúi đầu, chậm rãi ngồi lại chỗ cũ. Tích Tích không biết đã tỉnh
dậy từ lúc nào, chân bám lên thành ghế, đầu ngoảnh lại phía chủ nhân, người và
hồ ly nhìn nhau một lát.
“Ưu Nhi, bây giờ ta chỉ biết trông cậy vào con, nếu con không đồng ý, ta chỉ
còn cách quỳ xuống xin con...”
Chiêu này tuy cũ nhưng bao giờ cũng có tác dụng, Ứng Sùng Ưu vội vàng
đứng dậy, đỡ lấy vai phụ thân.
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“Cho con suy nghĩ rồi sẽ trả lời...”
Tiếng trống canh từ xa vọng lại, Ứng Bác không nói thêm gì nữa, run rẩy trở
lại bàn viết, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Nhìn dáng vẻ tiều tụy của phụ thân, Ứng Sùng Ưu biết rằng, thật ra chàng đã
không còn sự lựa chọn nào khác.

www.vuilen.com

22

