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Chương 4

M

ùa thu, năm Trùng Hy thứ mười lăm.

Hoàng đế trẻ tuổi lần đầu tiên dùng mưu trí của mình, giăng bẫy lừa Mạnh
Thích Thanh thành công, khiến lão trong lúc phẫn nộ đã xử tử tên tổng quản
thái giám Điền Nhân, phiền phức lớn nhất của DươngThù.
Đây là bước thanh trừng nội cung đầu tiên của tiểu hoàng đế, và cũng là
nước cờ quan trọng để mở rộng sự tự do trong cung cấm của hắn.
Mặc dù từ đầu đến cuối đều có sự giúp sức của Ứng Sùng Ưu, nhưng khi
nhìn học trò cười đắc thắng kể lại quá trình loại trừ Điền Nhân, vị đế sư trẻ tuổi
lại có cảm giác trong lòng mình không đơn giản chỉ là niềm vui.
Cùng thời điểm đó, Ứng Bác ở ngoài cung âm thầm khiến Mạnh Thích
Thanh liên tục gặp rắc rối, khiến lão nhất thời không thể tập trung vào việc
trong cung. Binh lực chỗ Ngụy hầu cũng gần chu toàn, kế hoạch tiếp theo là làm
sao để thuận lợi rời khỏi kinh thành, xâm nhập vào phiên lĩnh quân.
Đối với việc chạy trốn khỏi cung cấm, Dương Thù đề ra một yêu cầu tuyệt
đối, đó là bản thân hắn, thái hậu và Ứng Sùng Ưu phải cùng thoát ra ngoài,
không được để bất cứ người nào bị giữ lại trong cung. Bởi vậy, từng phương án,
từng kế hoạch được định ra, nhưng lại liên tục bị phủ quyết, vì hai chữ “vẹn
toàn” mà việc này kéo dài qua Trung thu.
Trung thu vừa qua, Đoan phi ở Vĩnh Trĩ cung đột nhiên có tin vui, long thai
đã được hơn một tháng.
Ứng Sùng Ưu biết, không thể kéo dài hơn được nữa.
Để chúc mừng người thừa kế hoàng tộc đã xuất hiện, hoàng đế phong Đoan
phi làm quý phi, thái hậu cũng miễn lễ bái cho nàng ta. Thái phó Ứng Bác còn
đích thân sáng tác một khúc trường ca phú chúc tụng. Bài ca phú lời lẽ hoa mỹ,
dù khiến một số thanh quan phỉ nhổ nhưng lại rất được lòng Mạnh Thích Thanh.
“Thái phó dâng bài phú này lên, không biết đã phải chịu bao nhiêu lời nhục
mạ.” Sau khi xem bài phú, Dương Thù than vãn với Ứng Sùng Ưu, “Nhiều năm
nay, một mặt thái phó luôn phải làm bộ cung phụng Mạnh Thích Thanh, một
mặt giúp ta vạch kế lâu dài, những nỗi cực khổ tủi nhục ông ấy phải gánh chịu,
không biết sau này ta có cơ hội đền đáp hay không...”
“Phụ thân là người như thế nào, thần rõ hơn ai hết. Người rất giống với tổ
phụ, trong lòng chỉ có một chữ ‘trung’, niềm mong cầu thiết tha nhất là bệ hạ
thanh trừng được Mạnh Thích Thanh, coi trọng triều chính.” Ứng Sùng Ưu đặt
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bài văn phú dưới nghiên mực, bình thản nói, “Đến tính mệnh gia phụ còn chẳng
màng thì mong gì báo đáp.”
Dương Thù đăm đăm nhìn gương mặt quay nghiêng của chàng, nhẹ nhàng
hỏi, “Lệnh tổ lệnh tôn đều một lòng trung thành với triều đình, còn ngươi thì
sao?”
Ứng Sùng Ưu ngây người, vốn định quay đầu nhìn Dương Thù xem tại sao
hắn lại hỏi như vậy, nhưng không hiểu sao chàng có cảm giác câu nói như gió
thổi qua đó ẩn chứa một dụng ý khác, bởi vậy, cuối cùng chàng vẫn giữ nguyên
ánh mắt, chậm rãi trả lời, “Thần đương nhiên cũng sẽ trung thành với bệ hạ.”
Dương Thù hơi ngả người ra sau, mím chặt môi.
Hắn không hài lòng với câu trả lời này, nhưng không hài lòng chỗ nào, hắn
cũng không rõ nữa.
Dương Thù chỉ mơ hồ cảm thấy, bản thân hắn hy vọng Sùng Ưu một lòng
một dạ với mình, nhưng lại không hy vọng tấm lòng đó chỉ xuất phát từ hai chữ
“trung quân”.
“Bệ hạ, mặc dù có thể đoán ra chân tướng sự việc, nhưng thần vẫn muốn xác
nhận một chút, Đoan phi...” Ứng Sùng Ưu ngưng nửa chừng.
“Không có khả năng, đứa trẻ đó không phải cốt nhục của ta.” Việc Đoan phi
mang thai khiến Dương Thù tức giận muốn bùng nổ, nhưng bàn tay đang vuốt
ve con anh vũ vẫn như cũ, ngữ điệu cũng bình tĩnh.
Ứng Sùng Ưu nhìn bóng hắn, lông mày khẽ chau lại.
Hai năm trôi qua, chàng trai mười chín tuổi đã cao hơn hẳn một cái đầu so
với lần gặp đầu tiên. Tháng năm âm thầm tập võ luyện văn làm cho sức vóc và
khí chất của hắn thay đổi, khiến người ta không thể coi nhẹ. Cho dù đã mang bộ
mặt giả dối để che giấu, thỉnh thoảng hắn vẫn để lộ chút khí phách khiến trái tim
người ta không khỏi đập mạnh, cố gắng quan sát kỹ lại không thấy dấu vết, khó
mà chỉ ra sơ hở chỗ nào.
Ứng Sùng Ưu đã tưởng tượng được cảnh vị thiên tử trưởng thành này ngồi
trên ngai vàng thiết triều, hai năm qua hắn không đả động bất cứ điều gì về
chính sự, nhưng vẫn khiến Mạnh Thích Thanh cảm thấy như có chướng ngại
sau lưng, ngày đêm lo lắng.
“Chỉ hiềm, để tránh họ Mạnh sinh nghi, ta sẽ đích thân đến thăm ả.” Dương
Thù thản nhiên nói, “Xem ả định lừa gạt, che mắt trẫm thế nào, coi như cũng có
chút thú vị.”
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“Bệ hạ...”
“Ngươi đừng lo, chỉ là một ả đàn bà vô liêm sỉ, ta sẽ không vì thế mà tức
giận.” Dương Thù khẽ nắm vai Sùng Ưu, mỉm cười, “Tối nay trẫm lại đến,
ngươi đừng ngủ, đợi trẫm.”
“Bệ hạ,” Ứng Sùng Ưu gỡ tay hoàng đế xuống, nắm chặt trong lòng bàn tay,
đoạn nói, “Thần biết nỗi tức giận trong lòng người, nhưng chuyện của Đoan phi,
người cũng đừng quy hết tội về cô ta. Mạnh Thích Thanh thâu tóm quyền hành
quần thần còn không dám lên tiếng, cô ta chỉ là nữ nhi yếu đuối, làm sao phản
kháng được?”
Dương Thù mỉm cười, “Trẫm là người đầu gối tay ấp với Đoan phi, trẫm
hiểu ả hơn ngươi. Trong hậu cung có cả chục phi tần, Mạnh Thích Thanh chọn ả
không phải là ngẫu nhiên. Nếu ả thực sự bị gian thần ép buộc, trẫm cũng không
làm khó đến cùng.”
Ứng Sùng Ưu thở dài, “Dù thế nào đi nữa, việc này đều do Mạnh Thích
Thanh sắp xếp, Đoan phi chỉ là công cụ mà thôi, nếu có thể xin bệ hạ khoan
dung.”
Dương Thù khẽ gật đầu, im lặng một lúc thì nói, “Sùng Ưu, những điều
ngươi dạy ta đều cố gắng lĩnh ngộ, nhưng có một vài việc mà cố gắng đến đâu
ta cũng không làm được... Ngươi đừng trách ta...”
Ứng Sùng Ưu hơi ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn hoàng đế.
“Dù là bất cứ ai, dù vì bất cứ nguyên nhân gì, hễ phản bội ta, ta tuyệt đối
không tha thứ.” Dương Thù chắp tay sau lưng, mím chặt môi, quay người bước
đi.
Ứng Sùng Ưu đứng ngây người trước bàn viết, hồi lâu mới chậm rãi ngồi
xuống, cười khổ, tự nói với chính mình, “Đứa trẻ ngốc, thật ra có những lúc tha
thứ còn dễ dàng hơn hận thù, dễ dàng hơn rất nhiều...”
Chàng lắc đầu, đoạn cầm một cuốn sách lên lơ đãng lật vài trang, đột nhiên
nghe tiếng bước chân dưới hành lang, ngay sau đó là tiếng Văn Nhi bẩm báo,
“Nương nương, Thẩm đại nhân dâng lên chút điểm tâm, nội điện đã cho truyền
vào, nương nương có muốn dùng không?”
Ứng Sùng Ưu “ừm” một tiếng, vài cung nữ bưng lên một hộp thức ăn, đặt
thêm vài chiếc ghế trước cửa sổ, bày mấy món ngon trong hộp ra, bày biện
muỗng bát đầy đủ.
“Được rồi, Văn Nhi ở đây hầu hạ là được, những người khác lui đi.”
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Những thứ được nội điện cho truyền vào, tất nhiên đều đã bị kiểm tra tỉ mỉ,
Ứng Sùng Ưu gắp mấy gắp, đoạn gạt thức ăn sang một bên, kiểm tra đáy đĩa, là
một chiếc đĩa sứ Thanh Hoa. Chàng đổ tất cả đồ ăn vào một chiếc bát rỗng,
dùng vải lau sạch đĩa, chăm chú quan sát hoa văn xung quanh.
“Nương nương?” Văn Nhi thấy thần sắc Sùng Ưu có vẻ trầm lắng.
“Đến tối, ta sẽ nói với các ngươi.” Ứng Sùng Ưu thêm cơm vào bát đựng đồ
ăn, nhanh chóng ăn hết, phần thừa chàng dặn Văn Nhi đem thưởng cho thái
giám, còn mình ngồi trên ghế tựa, đăm chiêu suy nghĩ cả một buổi chiều.
Hoàng hôn buông xuống, Chính Dương cung đưa tới một bồn nước tắm
hương hoa thơm ngát. Hoàng hậu ngâm mình, chỉ giữ lại hai cung nữ thân cận
hầu hạ, ngoài điện chỉ nghe vọng ra tiếng nước và tiếng cười khe khẽ. Có vẻ
hoàng hậu vì chuyện Đoan phi mang long thai mà buồn bực, cho đến tận hôm
nay tâm trạng mới khá lên.
Sau độ nửa canh giờ thì hoàng đế di giá từ cung của Đoan phi sang, người
ngăn cung nữ bẩm báo, cứ thế rón rén vào tẩm cung của hoàng hậu. Không lâu
sau, hai cung nữ thân cận của hoàng hậu che miệng cười đi ra, làm hiệu cho tùy
tùng của hoàng đế lui xuống hết.
Chỉ có điều, lúc đó trong phòng không phải cảnh xuân vô hạn như mọi người
những tưởng, trong bồn tắm cũng không phải là một mỹ nhân như hoa như
ngọc, cơ thể mềm mại duyên dáng, mà lại là một chàng trai cường tráng.
Ứng Sùng Ưu khoác tạm tấm áo, quan sát cẩn thận xung quanh xem có tai
mắt hay không, đoạn xoay người dùng thìa bạc giảm bớt ánh lửa.
“Đến cọ lưng giúp ta.” Dương Thù ngồi trong bồn tắm nghịch nước, vừa
cười vừa nói.
Ứng Sùng Ưu nhíu mày, quắc mắt nhìn, Dương Thù vội lên tiếng, “Đùa thôi
mà... Có điều ngươi cũng không phải tránh xa thế, đến gần đây nói chuyện nào.”
Ứng Sùng Ưu liếc phần thân lộ ra trên nước của hoàng đế, gò má nong nóng,
hạ giọng, “Nếu bệ hạ muốn tắm, sao người không tắm ở bên Đoan phi rồi hẵng
hồi cung? Bệ hạ biết rõ bên này không có ai hầu hạ người.”
“Ta vốn không muốn tắm, nhưng khi vào thấy ngươi đang vội vàng ra khỏi
bồn mặc y phục, vẫn còn một nửa nước chưa dùng đến, không tắm cũng lãng
phí.”
Ứng Sùng Ưu nghĩ tới cảnh xấu hổ ban nãy, mặt đỏ ửng, nhưng cũng không
thể phê phán gì được.
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“Ứng phu tử, không phải ngươi vẫn nói ‘phi lễ vật thị’ sao? Vậy sao ngươi
để cho hai cô nương hầu hạ lúc tắm, còn mình lại thoải mái nằm trong bồn?”
Dương Thù thấy phản ứng của Sùng Ưu rất thú vị, càng muốn đùa giỡn chàng.
Cố nén cảm giác ngượng ngùng, Ứng Sùng Ưu nói, “Thần tắm là vì có
chuyện muốn dặn dò Tiểu Linh và Văn Nhi, không ngờ bệ hạ lại về sớm như
vậy.”
“Vậy sao?” Thần sắc Dương Thù có chút mờ ám, “Nói vậy là ta đã cản trở
việc tốt của ngươi?”
Là một chàng trai trưởng thành, thân thể cường tráng, Dương Thù thường
lấy bụng ta suy ra bụng người. Hắn luôn cảm thấy hai tì nữ theo hầu Sùng Ưu
có quan hệ không đơn giản với chủ nhân, nên thường đem họ ra làm cớ trêu
ghẹo. Về mặt này, Sùng Ưu còn kém xa học trò của mình, nhưng không muốn
giải thích cặn kẽ tỉ mỉ, vô hình trung bị hiểu thành mặc nhận. Mà Dương Thù
cũng chẳng cần nghe giải thích. Từ chỗ Đoan phi về, tâm trạng hắn vốn không
được vui, nhưng khi nhìn thấy phu tử của mình đang tay chân luống cuống cân
chỉnh trang phục, xấu hổ suýt giẫm phải mép áo, hắn phì cười, quên hết phiền
muộn trong lòng, còn cố ý cởi y phục, nhảy vào trong bồn tắm trêu đùa Sùng
Ưu. Ngoài cửa điện bỗng vọng vào vài âm thanh, tiếp theo là tiếng Tiểu Linh cố
tình nói lớn, “Nô tỳ thỉnh an quốc sư đại nhân!”
Dương Thù bật dậy, nhìn sang Ứng Sùng Ưu, ánh mắt giao nhau, sắc mặt hai
người bỗng trắng bệch.
“Bẩm quốc sư, người của Lý Hiệu úy khẳng định nhìn thấy thích khách
xuyên qua Nhiếp Vân điện, chắc chắn đã xâm nhập Chính Dương cung, Thần
không dám quấy nhiễu, đành phải mời quốc sư đến...”
“Hồi bẩm quốc sư,” Văn Nhi nói lớn, “Bên trong chỉ có bệ hạ và nương
nương, không hề có thích khách xâm phạm, nương nương lại đang tắm, e rằng
không tiện...”
Sau khi im lặng một hồi, Mạnh Thích Thanh lạnh lùng lên tiếng, “Sự an
nguy của bệ hạ và nương nương là trên hết. Quách Lý, Quách Khai hai ngươi
theo ta vào, những người khác đứng bên ngoài đợi!”
“Vâng!”
Nghe thấy vậy, Ứng Sùng Ưu vô cùng lo lắng, ngón tay túm chặt cổ áo, vò
thành một nắm, ánh mắt liếc nhìn chiếc gương đồng lớn dùng để thay y phục
dựng ở phía tây căn phòng.
Hình ảnh người trong gương, mặc dù là gương mặt của Thẩm tiểu thư,
nhưng sau khi tắm xong, vẫn chưa kịp che đậy cơ thể, chỉ sao cũng thấy rõ ràng
là nam nhân.
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“Mau vào đây!” Dương Thù thấy Ứng Sùng Ưu đứng ngây trước gương, vội
vỗ mạnh xuống nước, “Mau cởi y phục, vào đây!”
Ứng Sùng Ưu đột nhiên hoàn hồn, nghe tiếng bước chân ngoài thềm liền trút
bỏ xiêm y, nhảy vào bồn nước. Dương Thù ôm lấy chàng, đoạn xoay người
chàng lại, ghì chặt vào lòng.
“Bệ hạ, có thích khách trà trộn vào cung, thần đến hộ giá.” Gần như cùng
lúc, giọng Mạnh Thích Thanh vọng đến, “Quách Lý, Quách Khai các ngươi hãy
lục soát cho kỹ, không được làm kinh động hoàng thượng và nương nương!”
“Vâng!”
DươngThù cố kìm nén cơn giận, bàn tay đã nắm chặt trong làn nước từ lúc
nào, Ứng Sùng Ưu áp tay lên ngực hắn, nhẹ nhàng xoa dịu.
“Bẩm quốc sư, trong điện không có ai.”
Mạnh Thích Thanh “ừm” một tiếng, đoạn chậm rãi bước đến bên bồn tắm,
liếc xuống dưới.
Những cánh hoa bồng bềnh trên mặt nước, nước vẫn còn bốc hơi. Nhìn qua
cũng thấy, mặc dù cơ thể hoàng hậu đang run rẩy dưới làn nước, nhưng rõ ràng
không hề có người thứ ba.
“Quốc sư, ngươi nhìn gì vậy?” Dương Thù ngẩng đầu, những giọt nước từ
trên cằm lăn xuống, không quên nở nụ cười rạng rỡ trên gương mặt.
“Ha ha, lão thần sắp gần đất xa trời, chỉ sợ thích khách làm kinh động đến
người, còn có thể là gì được nữa? Hoàng thượng và nương nương nghỉ ngơi,
thần không dám làm phiền nữa.” Mạnh Thích Thanh bật cười, đoạn xoay người,
vừa bước được hai bước thì nghe thấy thuộc hạ dưới hành lang bẩm báo, “Bẩm
quốc sư, Thích khách ẩn nấp dưới phiến đá bên hồ phía đông, vừa bị bao vây,
chạy về phía tây rồi ạ!”
Mạnh Thích Thanh hừ một tiếng, bước nhanh khỏi cửa điện. Bên ngoài nhộn
nhạo một lát rồi dần dần an tĩnh lại.
“Nương nương...” Lúc này Văn Nhi và Tiểu Linh mới bước vào, gọi khẽ.
“Ở đây không có việc gì, các ngươi không cần hầu hạ nữa.” Dương Thù nói
vọng ra, sau khi nghe thấy tiếng đóng cửa, mới từ từ nới lỏng cánh tay.
Nhưng cơ thể hắn lại run bần bật, trên môi vẫn còn vết răng, không thể
khống chế cảm giác máu dồn lên não.
Đó là nhục nhã, là phẫn nộ, nhưng trên hết là sợ hãi.
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Nếu Mạnh Thích Thanh phát hiện ra bí mật của Ứng Sùng Ưu, nếu vì thế mà
mất đi người quan trọng trong vòng tay, nếu...
Những giọt mồ hôi thi nhau tuôn rơi, vòng tay vừa nới lỏng bỗng lại siết
chặt, ghì chặt lấy cơ thể đang chuẩn bị đứng dậy, áp sát vào lồng ngực.
Việc xảy ra ngoài dự tính, Ứng Sùng Ưu không khỏi kinh ngạc, thở mạnh.
Trong vòng tay ấy, cơ thể vạm vỡ nam tính kia dựa sát vào chàng, đôi bàn
tay run rẩy cùng lồng ngực phập phồng khiến cho da thịt nóng rực cọ xát. Sâu
trong cơ thể vốn tĩnh lặng từ lâu bỗng trỗi dậy một cảm giác kỳ lạ, khiến Ứng
Sùng Ưu bất thần hít mạnh, bắt đầu cắn răng vùng vẫy.
“Đừng động đậy,” Dương Thù run rẩy. “Để ta ôm ngươi một lát...”
Nghe ra cảm xúc khác thường từ vị hoàng đế trẻ, Ứng Sùng Ưu vừa cẩn thận
điều chỉnh tư thế tránh sự tiếp xúc bất tiện, vừa hơi ngả người ra sau, ngẩng đầu
nhìn.
Bờ môi dưới của Dương Thù run run, hơi thở gấp gáp, mắt đỏ ngầu.
Ứng Sùng Ưu liếc nhìn hoàng đế, lòng bỗng nhói đau.
Đường đường là thiên hạ chí tôn lại phải cắn răng chịu nhục, khó trách đứa
trẻ này phẫn uất đến vậy.
“Bệ hạ, người cần bình tĩnh, không lâu nữa chúng ta sẽ thoát khỏi bàn tay
lão.” Ứng Sùng Ưu khẽ nâng gương mặt hoàng đế, an ủi vỗ về, “Đến lúc đó
người không cần phải che giấu nữa, có thể đường hoàng chống lại Mạnh Thích
Thanh.”
“Ừm, ta biết rồi.” Dương Thù gục đầu vào vai Ứng Sùng Ưu, giọng mơ hồ,
“Ta chỉ muốn thế này một lúc để bình tĩnh lại.”
Hơi thở ấm nóng phả lên bờ vai còn ẩm ướt, một cơn rùng mình chạy xuống
thắt lưng khiến Ứng Sùng Ưu có cảm giác tê dại. Dù biết rõ đứa trẻ này đang
cần an ủi, nhưng cách an ủi này lại khó bề chấp nhận. Hơn nữa, hai nam nhân
cùng ngâm mình trong bồn tắm thì có tác dụng gì cho việc bình tĩnh? Bởi vậy,
một mặt điều hòa nhịp thở, mặt khác chàng nắm lấy tóc Dương Thù, kéo hoàng
đế trẻ tách khỏi mình, “Nếu bệ hạ đã biết thì đừng làm nũng nữa, đứng dậy mặc
quần áo chỉnh tề, thần vẫn còn chuyện muốn nói với người.”
Dương Thù nhíu mày, trách móc, “Sùng Ưu, ngươi lúc nào cũng vậy.”
“Là sao?”
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“Vừa mới đối xử với ta rất dịu dàng, chớp mắt đã lạnh nhạt, có những lúc
ngươi lạnh nhạt tới mức giống như... giống như ngươi hoàn toàn không thích ta,
chỉ tận tâm làm tròn trách nhiệm của một thần tử...”
Lồng ngực như thắt lại, bàn tay cũng buông lỏng từ lúc nào. Không thích
sao? Nếu thực sự không thích thì tốt biết mấy...
“Sao ngươi lại ngẩn người ra vậy? Bị ta nói trúng rồi phải không?” Dương
Thù sầm mặt.
“Sao có thể?” Ứng Sùng Ưu vội mỉm cười gượng gạo, giọng mềm mỏng,
“Bệ hạ đừng cả nghĩ... Thần chỉ thấy cứ ngồi như vậy thì có chút bất nhã, nước
cũng sắp lạnh rồi nên đứng dậy thôi.” Vừa nói vừa cố gắng lấy lại bình tĩnh,
chàng quay người đứng lên trước, bước ra ngoài bồn tắm, nhặt y phục dưới đất
lên khoác vội vào người.
“Sùng Ưu,” Dương Thù ướt nhẹp đứng dậy. “Lau khô người rồi hẵng mặc
áo, nếu không sẽ đổ bệnh đó.”
“Thần cũng là người luyện võ, lẽ nào lại yếu ớt như vậy.” Ứng Sùng Ưu
miễn cưỡng mỉm cười, vứt cho Dương Thù một tấm khăn để hắn lau người, bản
thân chàng đi chỉnh lại chăn gối, nằm xuống nghỉ ngơi trước.
Dương Thù mặc áo lót trong, theo Ứng Sùng Ưu lên giường nằm. Mặc dù,
vẫn còn một chiếc chăn nữa, nhưng hắn lại quen kéo chăn đắp chung với chàng.
“Bảo ngươi lau khô người hẵng mặc áo, ngươi xem lưng vẫn còn ướt đây
này, mau thay chiếc áo khác.”
“Thần không hề gì, nếu bệ hạ sợ ướt thì dùng chiếc chăn khác.”
Dương Thù nhếch môi, tự cười mình, “Ta bây giờ đến chết còn chẳng sợ, sợ
chi bị ướt? Chỉ lo ngươi khó chịu mà thôi.”
Ứng Sùng Ưu cảm thấy trong lòng ấm áp, từ từ khép mi mắt, vốn muốn nói
cảm ơn, nhưng lại sợ Dương Thù phàn nàn chàng quá khách sáo.
“Những tên thích khách đó ắt còn huyên náo vài hôm nữa, phải không?”
Dương Thù vén chỗ tóc vẫn hơi ướt ra sau gối, nhẹ nhàng hỏi.
“Đúng vậy. Chỉ cần thích khách liên tục hành động, Mạnh Thích Thanh sẽ
điều động một phần Cấm vệ quân đến bảo vệ lão. Đến lúc đó, kế hoạch của
chúng ta sẽ thuận lợi hơn.” Ứng Sùng Ưu nhích vào bên trong một chút, “Lúc
nãy tắm, thần đã dặn dò kỹ càng Tiểu Linh và Văn Nhi, họ sẽ tự biết phán đoán
tình thế.”
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“Hai nha đầu này liệu có gánh vác được không? Dù sao vẫn là bước đầu tiên
trong kế hoạch, thực sự rất quan trọng.”
Ứng Sùng Ưu cười, “Bệ hạ chớ coi thường người ta. Họ đều là cao thủ đấy.
Mặc dù hai năm qua, võ công của người tiến bộ vượt bậc, cố gắng lắm có thể
đánh bại thần, nhưng chưa chắc đã thắng được hai cô ấy đâu.”
“Sao lại cố gắng lắm mới đánh bại được ngươi? Ngươi tinh thông võ nghệ,
biết cách truyền thụ cho người khác nhưng công phu thực chiến lại chẳng ra
sao, ngoài khinh công ra, những công phu khác ta đều mạnh hơn ngươi. Đợi sau
này quang minh chính đại luyện võ được, dứt khoát ta sẽ trở thành đệ nhất cao
thủ chỉ trong thời gian ngắn.” Dương Thù cười đắc ý.
“Luyện võ để giúp cơ thể khỏe mạnh thôi, người là thiên hạ chí tôn, trở
thành đệ nhất cao thủ để làm cái gì?”
“Hầy...” Dương Thù thở dài. “Thật ra nhiều lúc ta cảm thấy, nếu thật sự có
thể tự do tung hoành giang hồ, không chừng lại vui vẻ hơn việc sinh ra trong
nhà đế vương.”
“Vui hay không không hề liên quan đến việc người là ai. Kỳ thực chỉ cần có
mục tiêu, sau đó từng bước từng bước thực hiện, như vậy sẽ cảm thấy rất hạnh
phúc.” Cái tật thích giảng đạo của Ứng Sùng Ưu lại tái phát.
“Vậy nếu những thứ bản thân muốn có đều có thể đạt được, chẳng phải
không còn niềm vui nữa sao?” Dương Thù cau mày, cố cãi lại.
“Mỗi người đều ôm ấp những thứ bản thân muốn nhưng lại vĩnh viễn không
thể có được, thế gian này làm gì có chuyện thập toàn thập mỹ.”
“Hầy...” Dương Thù lật người nằm ngửa, lấy một lọn tóc cho vào miệng cắn,
“Lúc này không nói trước được điều gì, đợi ta tiêu diệt Mạnh Thích Thanh, trở
thành vị hoàng đế được thiên hạ công nhận, ta nhất định sẽ hỏi lại ngươi một lần
nữa, còn gì mà ta muốn nhưng lại không thể có được?”
Ứng Sùng Ưu thấy tâm trạng hắn có vẻ ủ rũ, liền cười, “Bệ hạ là chân long
thiên tử, tất nhiên sẽ không giống với người thường rồi.”
Dương Thù xoay đầu liếc Sùng Ưu, hừ một tiếng, “Ngươi nghĩ ta không
nhận ra ngươi đang dỗ ta hay sao? Mỗi năm ta không ngừng trưởng thành,
ngươi lại đối xử với ta càng ngày càng như đứa trẻ.”
Ứng Sùng Ưu liền im bặt, không cười nữa, chàng xoay người nằm ngửa. Hai
người nằm trong bóng tối, không hề nhắm mắt, lắng nghe hơi thở của nhau, hồi
lâu cũng không ai lên tiếng.
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Tiếng đồng hồ nước nhỏ giọt ngoài hành lang, tiếng ngô đồng lay động trong
vườn, tiếng côn trùng rả rích trong cỏ, rõ ràng là khoảng lặng trước giông tố.
“Sùng Ưu...”
“Vâng?”
“Nếu vài ngày sau, chúng ta thất bại, ta sẽ không bao giờ được gặp lại mẫu
hậu nữa...”
Sùng Ưu không nói lời nào, nhưng bàn tay phải của chàng đã đặt lên lồng
ngực Dương Thù.
“Tuy nhiên nếu thành công, ta thấy kế hoạch sau này cần thay đổi...”
Đây là câu nói mà Sùng Ưu không lường trước được, chàng lập tức xoay
người sang, hơi ngạc nhiên, “Cần thay đổi?”
“Sau khi mẫu hậu thoát khỏi cung, vốn định để người nhân lúc trời tối rời
khỏi kinh thành, đến chỗ Ngụy hầu ở Bình Thành đợi chúng ta, đúng vậy chứ?”
“Đúng vậy, dọc đường phụ thân đã an bài ổn thỏa.”
“Bây giờ, ta quyết định mẫu hậu không đến Bình Thành nữa.”
“Không đến Bình Thành?”
“Đúng vậy. Ta muốn phiền thái phó tìm một chỗ bí mật, an toàn để mẫu hậu
ở đó, tốt nhất không được để nhiều người biết tung tích của thái hậu, đặc biệt là
Ngụy hầu.”
Ứng Sùng Ưu khẽ thở dài, đã hiểu cách nghĩ của DươngThù, nhưng cân
nhắc một hồi, chàng vẫn hỏi, “Tại sao?”
“Ngươi nghĩ xem, sau khi chúng ta đến Bình Thành, việc tiếp theo là khởi
binh thảo nghịch, chinh phạt phương bắc. Việc này vô cùng nguy hiểm, không
phải một, hai năm có thể thành công. Mẫu hậu không thể theo quân bắc chinh,
tất phải lưu lại Bình Thành do Ngụy hầu cai quản. Không phải ta không tin
tưởng Ngụy hầu, nhưng thế sự khó lường, không ai biết trước tương lai sẽ xảy
ra chuyện gì. Chỉ cần Ngụy hầu nuôi chút dã tâm, mẫu hậu sẽ trở thành vũ khí
lợi hại, khiến ta trở tay không kịp. Sùng Ưu, bắt đầu từ lúc này, ta phải cẩn
trọng từng chút, phải để ý đến từng góc nhỏ nhất, chỉ cần đi sai một bước, toàn
bộ kế hoạch sẽ đổ bể. Do vậy, mẫu hậu tuyệt đối không được rơi vào tay Ngụy
hầu.”
Ứng Sùng Ưu mím chặt môi, im lặng một hồi. Chàng hiểu rõ, quyết định của
Dương Thù hoàn toàn có lý. Để một người tuy ở kinh thành nhưng lại không
trực tiếp điều binh khiển tướng như Ứng Bác đại nhân nắm giữ tung tích của
thái hậu tất nhiên sẽ an toàn hơn rất nhiều so với một người nắm trong tay binh
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quyền như Ngụy hầu. Nhưng không hiểu sao, chàng có cảm giác trống rỗng
trong lồng ngực, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, Sùng Ưu bất giác kéo
chăn lên.
“Ngươi thấy sao?” Dương Thù cảm nhận được hành động của Ứng Sùng Ưu,
tưởng chàng lạnh liền vòng tay kéo chăn phía sau lưng cho chàng.
“Bệ hạ nói không sai, thần sẽ tìm cách thông báo cho phụ thân, để người sắp
xếp.”
Dương Thù gật đầu, cảm thấy hơi mệt mỏi, liền nói, “Ngươi cũng mệt rồi,
hôm nay lại một phen kinh sợ, nghỉ sớm đi.”
“Vâng.” Sùng Ưu khẽ trả lời.
Chẳng mấy chốc, vị hoàng đế trẻ đã chìm vào giấc ngủ, hơi thở đều đều,
quen thói lấn dần vào trong, ôm lấy người nằm bên cạnh.
Ứng Sùng Ưu lại cảm thấy khó ngủ. Chàng hiểu rất rõ, đối với đế vương,
nghi ngờ là con dao hai lưỡi, có thể giúp hoàng đế phán đoán tình thế một cách
chặt chẽ, nhưng cũng có thể khiến hắn phải chịu những mất mát không cần
thiết. Giống như quyết định ban nãy của hoàng đế, về lý thuyết hoàn toàn có
khả năng xảy ra, đích thực đó là biện pháp tốt nhất. Nhưng đứng trên phương
diện tình cảm, hoàng đế chưa khởi sự đã nghi kỵ lòng trung thành của thần tử ắt
sẽ khiến thần tử đó cảm thấy chán nản.
Sinh ra trong thâm cung, lớn lên dưới bàn tay của quyền thần, môi trường
lạnh lẽo và nguy hiểm không thể không để lại vết tích trong tính cách Dương
Thù. Ở bên cạnh hai năm qua, Ứng Sùng Ưu nhận thấy hắn thông minh có thừa,
nhân hậu lại chưa đủ, sắc bén nhưng còn thiếu sót, không đủ khoan dung độ
lượng. Bởi vậy chàng luôn chú ý giúp hắn khắc phục. Công bằng mà nói,
Dương Thù đã hội tụ đầy đủ trí tuệ và khí phách của một hoàng đế anh minh.
Nếu đổi lại là bất kỳ ai trên thế gian này được làm thầy của hoàng đế, ắt hẳn đều
vô cùng tự hào về thành quả dạy dỗ của mình. Ứng Sùng Ưu biết rõ, biến
Dương Thù trở thành một người hoàn mỹ không chút thiếu sót là không thể,
nhưng mỗi lần phát hiện một chút nhược điểm ở con người ấy, vị đế sư trẻ lại
đắn đo suy nghĩ, trở mình mất ngủ.
Lúc này, Dương Thù khẽ động đậy, cánh tay vô thức choàng lên chàng. Ứng
Sùng Ưu liền dịch vào trong, đẩy tay hắn ra, nhưng không lâu sau hắn lại nằm
sát vào lần nữa.
Thật ra, cơ thể đương thì thanh xuân vô cùng ấm áp, làn da căng tràn nhựa
sống vô tư dựa sát vào cơ thể chàng, tuy trong lòng không chút tà niệm, Ứng
Sùng Ưu lại thấy có gì đó thật hạnh phúc và viên mãn. Nhưng chàng hoàn toàn
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không có ý định thuận theo cảm giác hưởng thụ này. Bắt đầu từ nửa năm trước,
chàng luôn nhân lúc hoàng đế ngủ say, nhẹ nhàng nhấc tay hắn lên, nhét một
chiếc gối vào lòng Dương Thù để thay thế cho mình.
Dù sao thì Sùng Ưu luôn là người dậy sớm hơn, bởi vậy Dương Thù dường
như không hề phát giác ra việc đó.
Chiếc giường phượng của cung Chính Dương đủ rộng cho người cao lớn
nhất nằm ngang, một đầu khác đặt mấy chiếc gối tựa dài. Ứng Sùng Ưu chậm
rãi nhổm dậy định với lấy một chiếc.
“Ngươi vẫn chưa ngủ sao?” Bỗng có tiếng nói vang lên, khiến Ứng Sùng Ưu
vừa mới nhổm dậy đã bị làm cho giật mình.
“A? Không, thần chỉ hơi khó chịu... Muốn ngồi dậy một lát... Có phải thần
đã làm người thức giấc?”
Dương Thù trở mình, một tay đè lên trán, hai mắt không rõ nhắm hay mở,
chiếc chăn bông màu đỏ cũng tuột xuống thắt lưng. Ứng Sùng Ưu kéo chăn lên,
chàng vừa kéo đến vai thì đột nhiên tay bị giữ chặt.
“Bệ hạ?”
“Ta vừa nói sai điều gì sao?”
“A?” Ứng Sùng Ưu ngạc nhiên, “Sao người lại hỏi vậy?”
“Vậy ngươi đang phiền não chuyện gì?” Dương Thù đưa tay lên, dùng mu
bàn tay chạm nhẹ vào má chàng, ánh mắt trìu mến, “Nếu ta làm ngươi không
hài lòng, tại sao không thể thẳng thắn nói cho ta biết?”
Khoảnh khắc đó, Ứng Sùng Ưu cảm giác nơi yếu mềm nhất trong tim mình
xao xuyến, một nỗi đau âm ỉ xen lẫn cảm giác ấm áp nhẹ nhàng.
Quả thật trong lòng chàng có một nỗi lo lắng mơ hồ, nhưng trong lúc này
chàng vẫn chưa muốn nói ra.
Đứa trẻ này sắp trở thành một con rồng bay lên chín tầng mây, sắp phải đối
mặt với vô vàn sấm chớp mưa giông, nếu trói chặt móng vuốt của nó quá sớm,
ngược lại sẽ khiến nó tổn thương.
Con người luôn bị tình cảm chi phối. Đây là người học trò chàng tự hào nhất,
là đứa trẻ chàng yêu thương nhất, là người bạn thân thiết nhất, nếu không thể
thập toàn thập mỹ, vậy thì chí ít, chàng cũng muốn đảm bảo Dương Thù không
bị tổn thương.
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Ánh trăng xuyên qua rèm cửa, huyền ảo lung linh như mây như sương. Ứng
Sùng Ưu nhìn hoàng đế trẻ, nở nụ cười dịu dàng, mắt đen lấp lánh như những vì
sao trên trời.
“Bệ hạ, đừng nghi ngờ bản thân mình, hãy tiếp tục bước về phía trước, nắm
lấy giang sơn, đem bình yên đến cho thiên hạ. Đây chính là mục tiêu của người
và cũng là tâm nguyện của thần.”
Dương Thù điềm đạm nhìn chàng một hồi lâu, từ từ thả lỏng gương mặt
đang nhăn nhó, lặng thinh chốc lát, đột nhiên lao người về phía trước, trong
chớp mắt đã áp tai lên lồng ngực của Ứng Sùng Ưu.
“Người lại làm gì vậy?” Ứng Sùng Ưu vuốt ve mái tóc của hắn, khẽ mỉm
cười.
“Ta đang nghe...”
“Người nghe thấy chưa?”
“Ừm!”
“Nghe thấy gì rồi?”
“Tâm nguyện của ngươi.” Dương Thù ngẩng đầu, nở nụ cười đầy mê hoặc,
“Sùng Ưu, ngươi yên tâm, ta chỉ nghe một lần là cả cuộc đời này sẽ không bao
giờ quên.”
Trong đêm thu tĩnh lặng, lời thề của hoàng đế mười chín tuổi không chút giả
dối, không đắn đo lưỡng lự. Hắn không hề sợ hãi những năm tháng gian nan sắp
đến, bởi bên cạnh hắn luôn có một bờ vai êm ái nhất, đáng tin nhất trên thế gian
này để dựa dẫm.
Dù thời gian có qua đi, Dương Thù vẫn mãi ghi nhớ khoảnh khắc tựa vào
lồng ngực Ứng Sùng Ưu, lắng nghe nhịp đập trái tim chàng. Âm thanh mãnh
liệt ấy, nhịp đập dồn dập ấy, khiến cho huyết quản hắn sục sôi trong đêm thu
yên ả.
Tự nhủ, dù không vì giang sơn, không vì bách tính thì hắn cũng quyết không
để người này phải thất vọng.
Đây là lời xuất hiện trong đầu Dương Thù vào khoảnh khắc đó, chỉ không
nói ra mà thôi.
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