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Chương 6

N

gày mười hai tháng Mười, năm Trùng Hy thứ mười lăm.

Để hoàn thành nguyện vọng lúc sinh thời của thái hậu, sau khi quàn xong,
thượng thư Lễ bộ sẽ lo việc hoàng đế di giá lên Kim Đỉnh tự trên Tây Lĩnh để
quỳ bái. Quan lại từ tam phẩm trở lên đến quốc sư cùng tông thất trong vòng
năm đời ngày hôm sau cũng phải đi theo.
Ngày mười bốn tháng Mười, thời gian quàn kết thúc, đế hậu được hai ngàn
Cấm vệ quân hộ giá rời kinh lên Tây Lĩnh.
Đoàn người đông đảo, trong mặc áo xanh ngoài khoác đồ trắng, xuất phát từ
Định An môn phía tây kinh thành, dự kiến nghỉ ngơi một tối tại trấn Bồ Cát,
chiều hôm sau sẽ đến Kim Đỉnh tự.
Sớm hôm sau ngày hoàng thượng và hoàng hậu khởi giá, đoàn người thứ hai
do Mạnh Thích Thanh dẫn đầu cũng rời khỏi kinh thành.
Tất nhiên, cỗ xe của quốc sư không thể tráng lệ như của thiên tử, người ngồi
bên trong cũng không phải là Mạnh Thích Thanh.
Lúc này đây, đương kim quốc sư ung dung an tọa tại phủ của lão, như một
ông già đang thả câu đợi cá cắn.
Đúng như những gì lão dự liệu, sau khi đoàn xe của trọng thần và quý tộc
xuất phát không lâu, cách Tây Lĩnh nửa ngày đường, Bàn Sơn Doanh đã xuất
hiện những động thái khác thường. Bốn tổng binh dẫn theo bốn ngàn quân lặng
lẽ xuất phát, đổi quân phục, âm thầm tiến về phía Tây Lĩnh.
Buổi chiều, ngoài một ngàn người lưu lại canh giữ, ba ngàn binh mã kia
cũng bắt đầu rời khỏi doanh trại, nhưng điều khiến người ta khó hiểu đó là đoàn
binh mã này dừng lại ở một ngã rẽ giữa kinh thành và Tây Lĩnh, vừa như để
chuẩn bị tiếp ứng, cũng như để chuẩn bị phát binh.
Cùng lúc đó, tám doanh trại lớn là Tĩnh Sơn Doanh, Ô Liễu Doanh, Hòa Bổ
Doanh... cũng xuất từ một đến hai ngàn binh, hơn nữa hướng hành động rất khó
xác định. Có đoàn hướng về phía tây đi Tây Lĩnh, có đoàn hướng về phía đông
đi Phục Vũ trấn; có đoàn đến ngã ba hội tụ với đoàn binh thứ hai của Bàn Sơn
Doanh; có đoàn lại hướng về phía kinh thành khiến Mạnh Thích Thanh nhất
thời không thể phán đoán được họ định làm gì.
Điều khiến lão lo sợ là mặc dù các đoàn quân phân tán hành động, nhưng
nếu tập hợp lại với nhau, số lượng có thể vượt hơn vạn người, chỉ không hiểu
sao lại chia nhỏ các phía, không tập trung lại.
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Kinh đô vốn có một vạn cấm quân, hai ngàn tháp tùng hoàng thượng, hai
ngàn theo bảo vệ các quan đại thần, lúc này Mạnh Thích Thanh chỉ còn sáu
ngàn binh. Vốn cho rằng kẻ thù trăm phương ngàn kế hạ thủ ngoài kinh là vì
binh lực không đến một vạn, bởi vậy lưu lại sáu ngàn binh là để chuẩn bị giăng
lưới bắt ve, không ngờ tám đại doanh trại lại cùng động binh, khiến lão nghĩ
mình đã đánh giá sai thực lực của đối phương. Nếu lúc này điều động Hịch
Ninh quân thì nhanh nhất cũng mất hai ngày, bởi vậy sáu ngàn quân này nhất
quyết không thể rời kinh.
Có điều, dù tình hình vượt qua dự tính ban đầu nhưng đối phương vẫn chưa
biết Mạnh Thích Thanh căn bản không có mặt trong đoàn theo xa giá. Thế thôi
cũng đủ để lão ung dung ngồi vững, chỉ đợi những kẻ phản nghịch lộ chân
tướng.
Nhưng hai canh giờ sau, lão không thể tiếp tục đợi hơn nữa.
Thám sát hồi báo, Thái Cơ Doanh đóng tại Tùng Đàm cũng đã xuất một
ngàn binh.
Tổng đốc Thái Cơ Doanh là Mạnh Chiến Thanh, em ruột của Mạnh Thích
Thanh, từ trước đến nay vẫn luôn một lòng trung thành, cho dù người trong
thiên hạ có làm phản hết thì Mạnh Chiến Thanh cũng sẽ ở bên huynh trưởng
đến thời khắc cuối cùng.
Bởi vậy lúc nghe tin báo này, Mạnh Thích Thanh nhận ra bản thân đã rơi vào
tay kẻ thù.
Việc động binh của tám đại doanh trại chỉ là tung hỏa mù, còn bản thân lão
án binh bất động tại kinh thành chuẩn bị câu cá lại mất đi cơ hội tốt nhất.
Mạnh Thích Thanh lập tức phái đi bốn ngàn cấm quân thần tốc hướng về
Tây Lĩnh, đồng thời lệnh cho Mạnh Chiến Thanh đích thân dẫn năm ngàn binh
mã viện trợ, toàn bộ tổng đốc của các doanh trại quanh kinh thành đều phải tiến
kinh.
Hai ngày sau, một tin khiến lão cắn răng nghiến lợi được đưa tới.
Hai ngàn quân hộ tống hoàng thượng và hoàng hậu vừa đến Tây Lĩnh không
lâu đã gặp phải sự tấn công như vũ bão của bốn ngàn quân Bàn Sơn, tổn thất
hơn một nửa, hiển nhiên không thể khống chế được Dương Thù. Hơn thế nữa,
quanh Tây Lĩnh có tất cả bảy trấn lớn, người rất đông. Sau khi thoát khỏi khống
chế của cấm quân, hoàng thượng và hoàng hậu đã không rõ tung tích, tựa như
giọt nước hòa vào biển rộng, nhất thời không thể tìm ra dấu vết.
Còn tổng đốc của tám đại doanh trại phụng mệnh tiến cung đều đồng loạt
đưa ra lệnh điều binh của Binh bộ.
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Mặc dù công văn là giả, nhưng ngọc ấn là thật, hơn nữa đều là những mệnh
lệnh nhỏ không hề có liên quan đến chuyện lần này, ví như nơi này xuất hiện
trộm cướp cần phái một ngàn quân đến dẹp, nơi kia có loạn dân nổi dậy cần cử
hai ngàn quân trấn áp... Tổng đốc các doanh trại thường xuyên nhận được
những công văn như vậy nên không ai nghĩ là giả, lập tức cử tổng binh chấp
hành mệnh lệnh, khiến khắp nơi đều có động thái bất thường, quấy nhiễu suy
tính của Mạnh Thích Thanh, khiến lão cho rằng binh lực đối phương vô cùng
hùng hậu, không dám phái đi sáu ngàn cấm quân bên mình.
Hơn thế nữa, ngoài tổng đốc Bàn Sơn Doanh Thẩm Vinh đã được xác nhận
tạo phản thì không thể xác định trong số bảy tổng đốc kia còn kẻ nào nữa
không, chỉ có thể đồng loạt cắt bổng lộc để trừng phạt.
Quốc sư Mạnh Thích Thanh chấp chính hơn mười năm, chưa từng gặp phải
nguy cơ chính trị nào nghiêm trọng như lần này.
Ngày mười tám tháng Mười, năm Trùng Hy thứ mười lăm, triều đình dán
cáo thị, tuyên bố đại tướng quân Thẩm Vinh dấy binh tạo phản trong lễ tế thái
hậu, giết hại hoàng hậu. Hoàng thượng kinh sợ nên lâm trọng bệnh, nay điều
dưỡng trong cung không thể tiếp kiến ngoại thần, lệnh cho các châu phủ phát
lệnh truy lùng Thẩm Vinh và đồng đảng.
Cùng với lệnh được công bố còn có một mật lệnh nữa do chính tay Mạnh
Thích Thanh viết đã nhanh chóng đến tay tâm phúc của lão ở khắp nơi.
Mạnh Thích Thanh hạ lệnh, bằng bất cứ giá nào cũng phải tìm ra hai đồng
phạm một nam một nữ, đồng thời kèm theo chân dung và tất cả những đặc điểm
nhận dạng của chúng.
Mặc dù có một số người đã nhìn ra thân phận thực sự của hai đồng phạm này
nhưng không kẻ nào dám mở miệng bàn tán.
Bởi vậy, trong lúc khắp nơi đang sôi sục săn lùng nghịch đảng, một dòng
chảy ngầm đã trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Tất cả phủ huyện cách Tây Lĩnh mười ngày lộ trình đều nhận được lệnh
buộc tất cả dân từ nơi khác tới, không có hộ tịch phải đến quan phủ khai báo, dù
là thôn nhỏ hẻo lánh cũng không ngoại lệ. Những người khai báo lai lịch không
rõ ràng hoặc có chút đáng nghi đều bị bắt giam, đợi sứ giả đặc phái của Mạnh
quốc sư đến tra xét.
Các nhà trọ vốn làm ăn thất bát do thời thế, nay chốc chốc lại có quan binh
đến khám phòng, khách bị tra hỏi dẫn đi, lại càng thêm tiêu điều xơ xác. Các
thương nhân và nghệ nhân phiêu bạt lại càng thê thảm, mỗi khi đến nơi khác lại
bị nha môn giữ lại tra xét vài ngày.
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“Lần này Mạnh Thích Thanh quả đã dốc hết sức lực.”
“Đúng vậy, chẳng khác gì thiên la địa võng. Có điều, ngày nay dân tình đói
kém, ăn mày nhiều vô kể, nếu cứ lục soát như vậy thì tài chính của các địa
phương còn cầm cự được bao lâu?” Ứng Sùng Ưu điềm đạm, song ánh mắt nhìn
về phía Dương Thù mang vẻ tán thưởng.
Thành công thoát khỏi lòng bàn tay của Mạnh Thích Thanh, đối với vị hoàng
đế trẻ tuổi bị quyền thần áp chế lâu năm, giống như được sinh ra lần nữa. Ngay
cả Ứng Sùng Ưu, người mới chỉ ở trong cung cấm hai năm, cũng không khỏi
xúc động. Chỉ có điều Dương Thù từ đầu đến cuối luôn bình tĩnh không ngờ,
ngay cả trong thời khắc sinh tử, ngàn cân treo sợi tóc, hắn vẫn không hề mất
kiềm chế.
Thái phó tương lai mãn nguyện nhìn người học trò thiên hạ chí tôn đã trưởng
thành ngoài mức dự liệu của mình.
“Ta nghĩ, cho dù Mạnh Thích Thanh dùng hết vốn liếng cũng phải tóm ta
cho bằng được, hoặc ít nhất đến ngày Đoan phi lâm bồn mới thôi.” Dương Thù
nâng chén trà đã nguội từ lâu lên uống một một hồi, “Theo lối mưu tính chặt chẽ
của Mạnh Thích Thanh, lão ta nhất định sẽ không ngừng tăng cường binh lực,
đề phòng không bắt được ta thì sẽ giáp mặt nơi chiến trường.”
Ứng Sùng Ưu gật đầu, không có ý nói tiếp chủ đề này mà quay đầu nhìn ra
ngoài cửa sổ, ánh chiều nhàn nhạt bao phủ lên khoảng sân đơn sơ.
“Mạnh Thích Thanh ắt không thể ngờ chúng ta lại ẩn nấp ở nơi này.” Dương
Thù cười.
“Trong lúc lão điên cuồng lục soát khắp thiên hạ thì kinh thành chính là mắt
bão, trung tâm chảo lửa nhưng lại yên tĩnh nhất.” Ứng Sùng Ưu đưa tay lên,
ngắm nhìn trang phục tuần vệ đang khoác trên mình, chốc chốc lại mỉm cười.
Sau khi thoát khỏi đám cấm quân còn sót lại, hai thầy trò đã gặp Ứng Lâm ở
bờ vực phía sau Tây Lĩnh, ẩn mình vào đội binh quay trở lại kinh thành. Hai
ngày sau, do cấm quân bị Bàn Sơn Doanh tấn công, tổn thất gần một ngàn quân
nên Tuần vệ tư đã được lệnh tự chiêu mộ thêm binh sĩ bổ sung. Ứng Lâm liền
lợi dụng thời cơ này để hai người dùng thân phận được chuẩn bị từ trước trà
trộn vào, trử thành hai binh sĩ tầm thường giữa đoàn quân hùng hậu.
Lẫn trong hơn một ngàn tân binh trai tráng lại có lớp vỏ bọc kỹ lưỡng, hai
người không gây ra bất kỳ hoài nghi nào, hơn nữa còn nhanh chóng nhập vai,
chưa đến một tháng đã kết giao được rất nhiều bạn mới.
Đối với việc Dương Thù nhanh chóng che đậy khí chất hoàng tộc cao quý,
làm quen với cuộc sống khổ cực trong quân doanh, Ứng Sùng Ưu vô cùng khâm
phục, chỉ có điều...
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“Hôm nay lúc tập luyện, người đã thể hiện hơi quá, sau này phải cẩn thận,
đừng quên người bây giờ chỉ là một tuần vệ binh tầm thường.”
Trước những lời trách móc của Ứng Sùng Ưu, Dương Thù cười lớn, “Thời
gian này, Mạnh Thích Thanh còn đang bận rộn cử đặc sứ đi thẩm tra nghi phạm,
cấm quân không được có bất cứ hành động gì, tất cả đều trông cậy vào sự hộ
tống của chúng ta. Không phải Ứng Lâm đã nói rồi sao, lần tới đặc sứ được cử
đến vùng lân cận Bình Thành sẽ phái hai chúng ta đi theo bảo vệ. Nếu không
thể hiện xuất sắc một chút, giữa mấy ngàn tuần vệ binh, tân binh mới như chúng
ta làm sao được chọn đi, ngươi bảo có phải không, Tiểu Hổ ca?”
Ứng Sùng Ưu dở khóc dở cười, trừng mắt nhìn chàng trai lúc quá đỗi cẩn
trọng, lúc lại quá đỗi bướng bỉnh này. Không biết có nên trách Ứng Lâm hay
không, trong đám tân binh bổ sung, hai cái tên được Ứng Lâm chọn làm thân
phận giả cho họ là Lý Thành và Trương Tiểu Hổ. Dương Thù vô cùng đắc ý với
cái tên không thể tầm thường hơn này, từ đó hễ mở miệng là lại “Tiểu Hổ ca,
Tiểu Hổ ca”, như muốn chọc ghẹo Ứng Sùng Ưu vậy.
Đúng lúc đó, dưới sân đột nhiên xôn xao, Ứng Sùng Ưu ngó ra bên ngoài,
liền có người gợi, “Lý Thành, Tiểu Hổ! Bọn Ngô đầu lĩnh đang đấu vật ngoài
thao trường, các ngươi có muốn đi xem không?”
Ứng Sùng Ưu định từ chối thì Dương Thù đã lao tới, lớn tiếng, “Đi, đợi
chúng ta với!” Dứt lời liền kéo tay Sùng Ưu lôi đi.
Lúc họ đến thao trường thì đã có gần trăm binh lính túm tụm lại, tự giác xếp
thành vòng tròn. Trong vòng tròn có hai người đang thi đấu, đó là hai kẻ dũng
mãnh nhất trong số bốn đầu lĩnh của Tuần vệ tư.
“Xem ra Ngô đầu lĩnh sắp thắng rồi!”
“Cũng chưa chắc, sức chịu đựng của Kỷ đầu lĩnh không ai sánh bằng, chỉ
cần hắn còn chưa ngã thì không ai thắng nổi...”
“Mạnh lên! Mạnh lên! Ngươi nhìn xem chân Ngô đầu lĩnh...”
“Lùi vào, lùi vào! Không được, sắp ra khỏi vòng rồi!”
“A! Thắng rồi, thắng rồi!”
Trong tiếng hoan hô của mọi người, cuối cùng hai nam tử hán phương bắc
ngang tài ngang sức cũng đã phân thắng bại. Hai người cùng đứng dậy, đấm tay
vào nhau, đoạn nhìn quanh, hét lớn, “Còn kẻ nào muốn thử sức?”
Tuần vệ tư và Cấm vệ quân không giống nhau, mối quan hệ quan binh trong
Tuần vệ tư tương đối hòa hợp, bởi vậy khi nghe hai đầu lĩnh lên tiếng, chốc lát
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đã có hơn chục người nhảy ra khiêu chiến. Ứng Sùng Ưu vội vàng ghìm chặt
lấy tay Dương Thù, ngăn hắn tiến lên.
Những binh sĩ đứng ra khiêu chiến mặc dù đều vạm vỡ nhưng rõ ràng vẫn
không thể đọ được với hai đầu lĩnh. Người khỏe nhất cũng chẳng trụ vững được
quá hai, ba hiệp. Bởi vậy hai đầu lĩnh dần rút khỏi trận đấu, nhường thao trường
lại cho các binh sĩ. Dù thế tiếng hô hào vẫn không dứt, người mới liên tục nhảy
ra thách đấu. Có kẻ còn hăng máu lột áo, mình trần ra trận, lúc căng thẳng nhất
thì dù mồ hôi như tắm, gân xanh cuồn cuộn vẫn quyết không nhận thua. Dương
Thù sinh ra và lớn lên ở chốn thâm cung vắng bóng nam tử, đâu được mấy cơ
hội chứng kiến cảnh tượng thế này, tâm trạng hắn trở nên phấn khích, bất chấp
Ứng Sùng Ưu đang liều mạng ghìm giữ, liền cao giọng, “Ta cũng muốn thử!”
“Ngươi chưa từng học đấu vật, làm sao thi đấu được?”
Ứng Sùng Ưu vội lên tiếng ngăn cản, bên cạnh có người nghe thấy liền cười
lớn.
“Để Lý Thành thử xem sao! Tiểu tử này hôm qua thể hiện tài thiện xạ không
tồi, hẳn cũng là một cao thủ!”
“Đúng vậy đấy Tiểu Hổ, Lý Thành có quan hệ thế nào với ngươi, sao toàn
xen vào chuyện của hắn thế?”
“Lý Thành coi bộ không tệ, đến đây đấu với ta trước!”
“Tiểu tử này chưa từng học đấu vật, ta lo hắn vội vàng sẽ tự gây thương
tích...”
Cả đám người phá lên cười, Dương Thù bước vào trong vòng tròn, nhìn
xung quanh một lượt rồi hướng về phía hai vị đầu lĩnh, kính cẩn, “Mời!”
Ngô đầu lĩnh và Kỷ đầu lĩnh đảm nhận trách nhiệm huấn luyện cho tân binh,
hai người đều đánh giá cao chàng trai võ nghệ xuất chúng này. Thấy hắn mới
học lại ngang nhiên thách đấu mình, hai đầu lĩnh không khỏi bật cười. Sau khi
nhìn nhau, Ngô đầu lĩnh sải bước tiến vào vòng đấu đáp lễ, nhét vạt áo vào
trong, dạng chân trụ vững. Ngô đầu lĩnh được mệnh danh là tay đấu vật đệ nhất
kinh thành, ngay cả mấy cặp đang thử sức thấy Ngô đầu lĩnh ra trận cũng vội
dừng lại, vây xung quanh.
Khi nãy đã đứng ngoài quan sát kỹ càng, nhưng Dương Thù dẫu sao vẫn là
người mới học, vừa bắt đầu chưa biết phải làm sao đã bị quật ra ngoài. Hắn lăn
một vòng lại lập tức đứng dậy, không bị thương nhưng lòng háo thắng lại mạnh
mẽ hơn, ánh mắt tập trung hơn.
Đấu vật là một môn vận động kết hợp sức mạnh và kỹ thuật, rất cần thể lực
và độ mẫn cảm. Trông thì đơn giản nhưng từ ba mươi động tác cơ bản ôm, đá,
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khóa chân, quấn, đẩy, kéo, đè, nâng, túm... có đến hàng trăm chiêu pháp được
sáng tạo ra, người mới học không chỉ đứng ngoài quan sát là có thể nắm bắt
được tinh túy trong đó. Do vậy cho dù Dương Thù có tập trung đi chăng nữa thì
ngay lúc này cũng khó mà chiếm thế thượng phong.
Khi Dương Thù đứng dậy sau cú ngã thứ mười bảy, không những tiếng hô
hào càng nồng nhiệt hơn mà ngay cả Ngô đầu lĩnh cũng phải mỉm cười tán
thưởng, nhìn hắn gật đầu. Hiệp thứ mười tám sắp bắt đầu thì có người lớn tiếng,
“Ứng phó thống lĩnh đến...”
Tất cả đột nhiên im lặng, hai vị đầu lĩnh vội chỉnh trang y phục, rẽ đám đông
ra nghênh đón.
Ứng Lâm chỉ liếc qua vòng tròn cũng hiểu ở đây vừa xảy ra chuyện gì, thấy
sắc mặt có chút khó coi của Ứng Sùng Ưu thì nhếch mép cười, “Hai vị đầu lĩnh
lại luyện tập cùng chúng huynh đệ phải không?”
“Rảnh rỗi không có việc gì nên tập luyện một chút!” Ngô đầu lĩnh cười đáp.
“Ồ?” Ứng Lâm nhìn Dương Thù đang đứng trong vòng đấu, “Vị huynh đệ
này hình như ta chưa gặp bao giờ?”
Ngô đầu lĩnh vội giới thiệu, “Hắn là Lý Thành, tân binh bổ sung cách đây
một tháng. Mặc dù chưa nhiều kinh nghiệm nhưng tiểu tử này không tồi, công
phu tốt, cũng rất thông minh.”
“Được Ngô đầu lĩnh khen ngợi như vậy, bản lĩnh ắt không tầm thường.” Ứng
Lâm điềm đạm nói, đoạn chuyển chủ đề, “Cấp trên mới ban xuống lệnh hàm,
bảo Tuần vệ tư chúng ta phái hai mươi người đắc lực hộ tống Tôn Trung đại
nhân đến Xương Tiên Quan, ngày mai sẽ khởi hành. Trịnh thống lĩnh có ý muốn
nhờ Ngô đầu lĩnh vất vả một phen, không vấn đề gì chứ?”
Ngô đầu lĩnh vỗ ngực, dõng dạc, “Xin đại nhân yên tâm!”
“Ngươi chọn huynh đệ nào cùng đi?” Ứng Lâm hỏi như tiện miệng.
“Không cần đặc biệt lựa chọn, đem theo vài người là được.”
“Ừm,” Ứng Lâm cười, ra vẻ vô tình nhìn về phía Dương Thù. “À, lúc nãy
ngươi bảo tên tiểu tử kia bản lĩnh không tồi, chỉ là chưa có kinh nghiệm, vậy
nhân cơ hội này cho hắn mở mang tầm mắt đi.”
Ngô đầu lĩnh không chút nghi ngờ, vỗ trán, “Đúng vậy, đây chẳng phải là
một cơ hội tốt sao. Lý Thành, chuẩn bị sớm mai theo ta khởi hành.”
Dương Thù chắp tay vâng mệnh, ngẩng đầu đợi một lúc thì thấy Ứng Lâm
dặn dò hai vị đầu lĩnh việc gì đó xong quay người bước đi. Dương Thù vội bước
lên trước, hỏi lớn, “Vậy Tiểu Hổ thì sao?”
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Lần này Ứng Lâm chỉ sắp xếp một người đi, tất nhiên là muốn tránh để lộ
tung tích khiến người khác nghi ngờ. Người thông minh nhạy bén như Dương
Thù đáng lẽ phải nắm bắt ngay ngụ ý này, không hiểu sao lại hỏi như vậy. Ứng
Sùng Ưu mặt trắng bệch, vội đưa mắt ra hiệu cho Dương Thù.
Nhưng bất kể chàng ám thị như thế nào đi nữa, Dương Thù vẫn coi như
không nhìn thấy. Hắn đứng nguyên chỗ cũ, nhìn thẳng vào mắt Ứng Lâm, “Tiểu
Hổ không đi, ta cũng không đi.”
“Hỗn láo!” Ngô đầu lĩnh không hiểu tại sao chàng trai này đột nhiên to gan
đến vậy, nhưng để tránh quan trên nổi giận, đành lớn tiếng trách móc, “Ngươi
đang làm gì vậy? Thật quá...”
“Ngô đầu lĩnh, không sao.” Ban nãy còn sửng sốt, Ứng Lâm lúc này đã định
thần lại, vội quay đầu lảng tránh ánh mắt Dương Thù. “Ai là Tiểu Hổ?”
“A, chính là người kia... Họ là đồng hương, tình cảm rất tốt... Cũng tại thuộc
hạ quản giáo không nghiêm...”
Ứng Sùng Ưu bước lên, vội tiếp lời, “Là tiểu nhân không tốt, thường ngày đi
đâu cũng đi cùng hắn, bởi vậy hắn mới... Xin phó thống lĩnh trách phạt...”
“Thôi bỏ đi, tình cảm tốt, muốn đồng hành cùng nhau là lẽ thường, cũng
không phải là nhiệm vụ trọng yếu, cho phép hai người cùng đi.” Ứng Lâm cười
lớn, vỗ vai Ngô đầu lĩnh, “Kệ chúng, ngươi mau theo ta đi bẩm báo với Trịnh
thống lĩnh.”
Ngô đầu lĩnh vâng lời. Kỷ đầu lĩnh tiễn hai người ra đến cửa, hành lễ xong
liền quay trở lại, mặt đăm đăm, giận dữ quát, “LýThành! Ngươi cho rằng việc
xuất kinh bảo vệ đặc sứ đại nhân là chuyện đùa, muốn đi thì đi, muốn ở thì ở
sao? May cho ngươi hôm nay là Ứng phó thống lĩnh lúc nào cũng khoan dung
với cấp dưới, nếu mà là Trịnh thống lĩnh, chân ngươi không gãy mới lạ!”
Dương Thù đã đạt được mục đích bèn cúi đầu, không nói một lời. Ngô đầu
lĩnh cũng đã trách móc một hồi nên Kỷ đầu lĩnh không tiếp tục truy cứu nữa, hạ
lệnh giải tán.
Lúc này những người khác đều đã trở về phòng, hai người không tiện nói
chuyện như ban nãy. Ứng Sùng Ưu dừng bước dưới gốc quýt trong vườn, trừng
mắt nhìn Dương Thù, đang muốn trách cứ mấy câu thì hai bàn tay đã bị hắn
nắm chặt.
“Thật ra,” Dương Thù nhìn sâu vào đôi mắt đang ẩn chứa phẫn nộ, “Ta
không biết để ngươi ở lại hay đưa ngươi đi cùng thì nguy hiểm hơn, ta chỉ biết...
ta không muốn rời xa ngươi...”
www.vuilen.com

88

Tác Giả: Phong Duy

Người Dịch: Lương Mát

ĐẾ ĐÀI XUÂN

Ứng Sùng Ưu bị câu nói của hắn chặn lại, trái tim chàng, ánh mắt chàng
bỗng nóng ran. Bao lời giáo huấn đang định tuôn ra đều chững lại, đã mấy lần
mở miệng định nói, cuối cùng vẫn thất bại bởi nụ cười lấy lòng kia.
Đứa trẻ này càng ngày càng biết đối phó...
Hai năm sống trong thâm cung đầy cạm bẫy, Ứng Sùng Ưu phát hiện Dương
Thù luôn gặp may, như chân long thiên tử được trời cao bảo vệ. Lần này cũng
vậy, hai người rời kinh, đi theo hộ vệ đặc sứ Tôn Trung của quốc sư vô cùng
thuận lợi, không hề gặp bất cứ nghi ngờ hay trở ngại nào. Nghĩ kỹ cũng không
phải điều gì kỳ lạ, gần đây đặc sứ mà Mạnh Thích Thanh cử đi tra xét những kẻ
khả nghi khắp nơi lên đến mười mấy người, suốt hành trình, bọn họ cũng không
chú ý lắm đến đoàn tùy tùng. Quan trọng là Mạnh Thích Thanh và lũ tay sai
không ngờ rằng hai người trăm phương ngàn kế thoát khỏi kinh thành lại lập tức
quay về đây ẩn náu; không ngờ hoàng hậu tại vị hơn hai năm qua là nam tử;
càng không ngờ tiểu hoàng đế chỉ biết ăn chơi hưởng thụ lại chịu đựng được
quy củ nghiêm khắc trong quân ngũ. Bởi vậy, đa nghi đến mức nào chúng cũng
không ngờ vực tân binh Tuần vệ tư.
Sau mấy ngày đường mệt mỏi, đoàn người đã được dừng chân, nghỉ ngơi tại
dịch quán. Dương Thù ghé sát vào tai Ứng Sùng Ưu thầm thì trong khi chàng
đang trải chăn, “Nước cờ hồi kinh, trà trộn vào Tuần vệ tư quả là tuyệt vời. Đây
là kế hoạch của thái phó hay của ngươi? Theo ta thì nhất định do ngươi nghĩ ra,
phải không Tiểu Hổ ca?”
Ứng Sùng Ưu cười nhạt, lắc đầu, “Thần làm gì có tài cán đó, nghe Ứng Lâm
huynh bảo người đưa ra chủ kiến này là một chàng trai trẻ kiệt xuất dưới trướng
phụ thân, hình như tên Kính Do. Nghe nói, phụ thân thần từng khen ngợi y là
một kỳ tài xuất chúng, nếu gặp thời, nhất định sẽ là một đại danh thần.”
“Lợi hại như vậy sao?” Dương Thù cau mày, “Ta cũng muốn gặp hắn.”
“Người yên tâm,” Ứng Sùng Ưu cười, “Nếu không gặp được người, quân
vương anh minh tương lai, thì y có lợi hại hơn thế nữa cũng không thể trở thành
danh thần được. Mắt nhìn người của phụ thân từ trước đến giờ luôn chính xác,
thần tin kẻ tên Kính Do này nhất định là một trung thần tài đức đủ sức giúp bệ
hạ gánh vác giang sơn. Nếu quân thần hai người hợp sức với nhau thì nhất định
sẽ tạo nên một thời đại lưu danh muôn thuở.”
Dương Thù liếc nhìn chàng, hừ một tiếng, “Thật là, càng nói càng kỳ
quặc...”
“Hả?” Ứng SùngƯu kinh ngạc, nghiêng đầu nhìn hắn, “Có chỗ nào kỳ quặc
sao? Không phải bệ hạ từng nói muốn lưu danh sử sách...”
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“Ta không phải nói điều này kỳ quặc.” Dương Thù vươn tay, kéo lọn tóc
đang buông trước ngực Ứng Sùng Ưu, “Ta nói, nếu muốn lưu danh sử sách thì
ta phải lưu cùng ngươi mới đúng, từ lúc nào đã đến phiên người khác?”
Ứng Sùng Ưu ngây người, mặc dù lồng ngực nóng ran nhưng chàng vẫn
kiềm chế sự xúc động, hạ giọng khuyên nhủ, “Con đường vực dậy thiên hạ của
bệ hạ chỉ mới bắt đầu, hiền tài khắp nơi sẽ không ngừng quy phục dưới tay
người, có câu “Núi cao còn có núi cao hơn, đạo dùng nhân tài...”
“Được rồi,” Dương Thù bất đắc dĩ nhướng mày, “Cả ngày đi đường ngươi
không mệt sao? Ngày mai còn phải dậy sớm, đi ngủ thôi, Tiểu Hổ ca!”
Nói xong, hắn liền trút bỏ áo ngoài, đặt giày sang một bên, lăn lên giường
chui vào chăn.
Thấy Dương Thù không có hứng nghe, Ứng Sùng Ưu cũng không nói thêm
nữa, tiến lên đắp chăn giúp Dương Thù rồi lùi lại.
“Ngươi đi đâu vậy?”
“Đi ngủ.”
“Ngươi muốn ngủ chỗ nào?”
“Đây là phòng đôi, người không nhìn thấy trong phòng có hai chiếc giường
sao?”
“Có hai chiếc giường thì nhất định phải ngủ trên cả hai chiếc sao? Mau qua
đây với ta!”
Ứng Sùng Ưu thở dài, “Không phải người đã quen ngủ một mình rồi sao?”
“Ai nói là ta quen ngủ một mình? Trong Tuần vệ tư tám người cùng ngủ trên
một chiếc phản dài, suốt hành trình vừa rồi vì danh nghĩa của đặc sứ mỗi người
lại ở một phòng riêng, mãi hôm nay mới không đủ phòng, chúng ta mới có thể ở
cùng nhau, sao ngươi còn muốn ngủ riêng? Khi còn trong cung, không phải hai
ta luôn ngủ cùng nhau sao?”
“Không thể so sánh với lúc ở trong cung.”
“Sao lại không thể? A, chiếc giường này hơi nhỏ, nhưng ngươi biết ta ngủ rất
ngoan, sẽ không ép ngươi mà.”
Ứng Sùng Ưu uể oải nói, “Rõ ràng có hai chiếc giường lại chỉ ngủ trên một
chiếc, không cẩn thận bị phát hiện thì sẽ khiến người khác nghi ngờ.”
Dương Thù yên lặng nhìn Ứng Sùng Ưu, nhảy xuống đất, sang chiếc giường
còn lại, đảo tung chăn, ấn vào gối mấy nhát, lại quay trở về giường mình.
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“Người...”
“Thế này thì sẽ không nhìn ra là giường ngủ hay chưa. Chúng ta chỉ là hai
tên tân binh vô danh tiểu tốt, mỗi ngày đều phải dậy sớm nhất, ai mà phát hiện
được.”
“Quan trọng không phải là phát hiện...” Ứng Sùng Ưu vốn miệng lưỡi sắc
bén mà giờ lại không biết nói sao cho phải, đang nhíu mày suy nghĩ xem nên từ
chối thế nào thì Dương Thù đã sa sầm nét mặt, giọng lạnh lùng, “Ngươi không
cần phải vắt óc suy nghĩ nữa! Kỳ thực ta luôn có cảm giác, từ lúc rời hoàng
cung, ngươi càng ngày càng xa cách ta. Xem ra cảm nhận của ta quả không sai.
Rốt cuộc ta có điều gì khiến ngươi bất mãn?” Nói đến câu cuối cùng, hắn đã
không kìm được giận dữ.
Ứng Sùng Ưu giật mình trước thay đổi chóng vánh của hoàng đế, vội nói,
“Làm gì có chuyện ấy, thần luôn...”
“Không có thì mau đến đây!”
Mặc dù lời nói còn rất trẻ con, nhưng vẻ mặt và ánh mắt của Dương Thù cho
thấy hắn hoàn toàn nghiêm túc, đứng trên giường cao càng tăng thêm khí thế
của thiên tử trẻ tuổi. Ứng Sùng Ưu khẽ nhắm mắt, cổ họng đắng ngắt, cúi đầu
lặng im.
Không khí nặng nề một hồi lâu, vị đế sư trẻ tuổi ngước lên, giọng khàn khàn,
“Xin lỗi... Trong cung, thần có vai diễn cần phải hoàn thành, nhưng khi rời khỏi
cung, quân thần không nên quá thân mật. Mong người lượng thứ.”
Ánh mắt tựa như một mũi tên sắc bén, Dương Thù dõng dạc từng câu từng
chữ, “Ngươi nói, hai năm trong cung, ngươi chỉ đóng kịch trước mặt ta?”
“... Người đừng hiểu nhầm, ý của thần là, lúc đó thần giả làm hoàng hậu nên
khó tránh khỏi những cử chỉ thân mật với người. Nhưng bây giờ thần là Ứng
Sùng Ưu, nếu tiếp tục như trước thì thật không nên.”
Dương Thù thở dốc, “Ta hiểu rồi! Ngươi muốn nói từ trước đến giờ ngươi
chưa từng muốn gần gũi ta, chỉ là miễn cưỡng phải như vậy, vất vả lắm mới
thoát được, nên sẵn sàng đẩy ta ra xa, đúng không?”
“Dương Thù...”
“Ở trong cung, lúc ta buồn ngươi ôm ta vào lòng; lúc ta gặp ác mộng ngươi
đánh thức ta; nếu ta không ngủ được ngươi sẽ thức cùng, trò chuyện với ta; khi
tập võ bị thương, ngươi rửa vết thương, đắp thuốc cho ta, còn nữa, khi phải đối
mặt với Mạnh Thích Thanh ngươi luôn đứng bên ta... Lẽ nào tất cả những điều
này đối với ngươi chỉ là một vai diễn?”
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Lồng ngực Dương Thù phập phồng, hai mắt đỏ hoe, “Nếu quả thật là thế, chi
bằng ngay từ đầu ngươi đừng đối xử với ta tốt như vậy!”
Ứng Sùng Ưu bất lực nhìn thiếu niên đang nổi cáu, dần mềm lòng, tiến tới
nắm chặt lấy tay hắn. Dương Thù cả giận hất ra, nhưng Ứng Sùng Ưu quyết
không buông, hắn liền không giãy nữa, ngoảnh mặt sang một bên.
“Sự quan tâm thần dành cho bệ hạ từ đầu đến giờ đều là thật. Nhưng, tương
lai sẽ còn rất nhiều thần tử trung thành đến bên bệ hạ, họ có thể dâng hiến tất cả
cho người. Bởi vậy, người nhất định phải quen dần tư thái của một quân vương
đối với thần tử, đánh giá cao nhưng không được quá thân thiết, có hiểu không?”
“Nhưng ngươi không phải là thần tử bình thường, ngươi là Sùng Ưu.”
“Thần biết,” Ứng Sùng Ưu nhìn hắn, mỉm cười, “Mặc dù không được ngủ
cùng giường với bệ hạ, nhưng lòng trung thành Sùng Ưu đối với người mãi mãi
không thay đổi, xin hãy tin ở thần.”
“Ta...” Dương Thù vẫn khó chấp nhận cách nói của Ứng Sùng Ưu, nhưng
trước nụ cười khiến người ta không khỏi rung động đó, hắn cũng không thể tiếp
tục giận dỗi nữa, đành lăn đùng ra giường.
Ứng Sùng Ưu vẫn mỉm cười, đưa tay kéo rèm cho hắn, cắt ngang ánh mắt
rực cháy, chậm rãi sang chiếc giường còn lại, nhẹ nhàng ngồi xuống, cởi giày
nhấc hai chân lên.
Sau khi buông rèm, nụ cười của Ứng Sùng Ưu vụt tắt, chàng đưa tay nén
chặt lồng ngực, gương mặt u ám.
Dương Thù tức giận vì không hiểu tại sao mỗi lần thân mật lại luôn bị từ
chối; còn Ứng Sùng Ưu phiền muộn vì cảm nhận được tình cảm giữa hai người
đã có thay đổi nhỏ.
Thật ra lúc này chàng có thể thả lỏng bản thân, nằm cạnh cơ thể ấm nồng,
căng tràn sức sống của thiếu niên kia, nghe những lời ngọt ngào bên tai, cảm
nhận nhịp đập đều đều của trái tim, để đôi bàn tay ấy vòng qua thắt lưng, cùng
dựa vào nhau, êm đềm chìm trong mộng...
Bởi vì, ở bất cứ thời khắc nào, cảm giác được yêu thương dựa dẫm vẫn ngọt
ngào và ấm áp biết bao.
Nhưng không thể được.
Có thể Dương Thù vẫn chưa hiểu tại sao lại không thể, nhưng Ứng Sùng Ưu
hiểu rất rõ.
Cứ tiếp tục như vậy, tuyệt đối không được...
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Từ hơn hai năm trước, khi vừa tiến cung, đứa trẻ luôn bất an này muốn nằm
cạnh chàng, ôm chàng trong lúc ngủ. Khi đó trong lòng Sùng Ưu chỉ là thương
hại và đồng cảm nên cũng ôm ấp vỗ về hắn như an ủi tiểu đệ của mình. Thời
gian trôi qua, mọi chuyện đã thay đổi, giờ đây chàng không thể tiếp tục tiếp xúc
thân mật như vậy nữa. Đôi lúc chỉ là va chạm nhẹ cũng khiến chàng khó lòng
kiềm chế cảm giác bứt rứt trong cơ thể và phiền muộn trong tim.
Là người từng trải, Ứng Sùng Ưu biết rõ sự thay đổi này thực chất là gì.
Khi nhận ra tình cảm của Dương Thù dành cho mình ngày một nảy nở, Ứng
Sùng Ưu lại càng phải kiểm soát lời lẽ hành vi của bản thân.
Hai người họ một là vua, một là tôi, mối quan hệ này đã sớm được sắp đặt,
dù đau khổ thì cũng không thể thay đổi.
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