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C

hia hai phía mà nói, ở phía này Hoa Diễm Cốt cả đêm mất ngủ vì họa bì

sư đối địch, trằn trọc suy nghĩ nếu muốn biết đó là kẻ nào thì ngày mai nhất
định phải đến Cố phủ một chuyến, thăm hỏi vị nữ tử khoác lên người mĩ nhân bì
của Triệu Như thị. Còn ở phía kia, Triệu Như thị nàng đã sớm một bước tìm đến
đối phương.
Đêm khuya trăng khuyết, tựa như đôi mắt khẽ nheo thoáng ánh nhìn lạnh
lùng không mang thiện ý.
Trong Cố phủ, hai nữ tử một trắng một đỏ giương cung rút kiếm. Triệu Như
thị nhìn chằm chằm đối phương, thần sắc nghiêm trọng: “Ngươi rốt cuộc là...”
“Trước kia ta là ai không còn quan trọng nữa, điều quan trọng là từ nay về
sau, ta chính là Triệu Như thị, chủ mẫu của Cố phủ.” Nữ tử ngắt lời của Triệu
Như thị, cười thập phần đắc ý.
“... Ngươi định dùng cơ thể này tranh giành Cố lang với ta?” Triệu Như thị
ngây người, sau đó phụt cười, “Bàn tính như ý của ngươi đã tính sai rồi, chàng
có không nguyện gặp ngươi thế nào ngươi cũng đã thấy rồi. Chỉ e là đến cuối
cùng, ngoài một gian lậu thất, vài người nô tì và một cái hư danh chính thất phu
nhân ra, ngươi không có được gì cả.”
“Thứ ta cần chính là cái hư danh ấy.” Nữ tử cười giễu cợt, “Cố Triều Huy là
cái thá gì, ngươi cần thì ngươi cứ lấy, ta tuyệt đối không tranh với ngươi!”
“Ngươi có lòng tốt vậy sao?” Triệu Như thị nhíu mày nhìn nữ tử, nàng ta
không tin nữ tử này nhẫn nhịn nỗi đau đớn họa bì, chỉ vì để về đây trở thành
chính thất phu nhân gần như ở giá ấy.
“Là ngươi ngu ngốc!” Nữ tử không chút khách khí mắng, “Bỏ đi cái danh
chính thất phu nhân không làm, cư nhiên lại làm sủng thiếp. Ha, cô nương ta
mười ba tuổi vào Cố phủ, sủng thiếp bên cạnh Cố gia cứ đổi từng người từng
người một, sao ta không nhìn thấu được con người hắn ta? Tên ấy có mới nới
cũ, vô tình vô nghĩa, dù cho ta leo lên giường của hắn ta, trở thành đệ nhất sủng
thiếp của hắn ta thì có ích gì? Đợi đến khi tuổi xuân của ta qua đi, lại có người
mới thay thế ta... chỉ là ta không ngờ tới, người này cư nhiên là phu nhân ngươi,
một đại tiểu thư xuất thân quan gia, cư nhiên cam tâm tình nguyện trở thành
sủng thiếp không có tương lai, ha ha, thật là nực cười chết ta!”
“... Liên Liên?” Việc đến nước này, Triệu Như thị nào không nhận ra người
nữ tử trước mặt.
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Ngày đó nàng ta xin Hoa Diễm Cốt đổi tấm da khác, chính là một tấm mĩ
nhân bì đẹp hơn cả sủng thiếp Liên Liên! Nàng ta không ngờ rằng, Liên Liên
yêu diễm mĩ lệ kia cư nhiên lại đi họa bì, hơn nữa còn chọn tấm da của nàng ta!
Liên Liên cười rất lâu mới thở dài một tiếng, thần sắc phức tạp nhìn Triệu
Như thị. Thế sự khó lường, ý trời trêu ngươi, hai kiều thê mĩ thiếp năm ấy đấu
đến người sống kẻ chết sau khi đổi da cư nhiên có được cuộc đời của đối
phương.
“Tên ngu ngốc.” Liên Liên thầm lẩm bẩm, “Ngươi có biết, ta luôn rất
ngưỡng mộ ngươi.”
Triệu Như thị sững người, sau đó ánh mắt sáng rực, quay đầu nói: “Ta có gì
đáng ngưỡng mộ...”
Người luôn vụ hạ dương liễu lâu tâm nguyệt, ca tận đào hoa phiến đáy
phong, thu hút ánh nhìn khiến người khác ngưỡng mộ là Liên Liên ngươi a.
Người luôn đứng ở đăng hỏa lan san xứ, được phu quân mạch nhiên hồi thủ(1),
ánh mắt đầy thâm tình là Liên Liên ngươi a. Ngươi mới là người khiến người
khác ngưỡng mộ a.
“Ngươi sinh ra trong gia đình tốt, khi ra đời đã là đại tiểu thư Triệu phủ, cầm
kì thi họa những thứ đó đối với ngươi chẳng qua chỉ là học chơi. Nhưng đối với
ta, đàn không hay nhảy không tốt, ngày mai không có cơm ăn.” Liên Liên cười
khổ, những hồi ức khiến mắt Liên Liên đẫm nhòa lệ, “Ngươi căn bản không cần
lo lắng tương lai, gia đình ngươi đã an bài một hôn sự tốt cho ngươi, chỉ cần
ngươi gả qua ngươi lập tức sẽ là chính thất phu nhân. Còn ta? Ta trao tuổi xuân
của ta cho Cố Triều Huy, chỉ mong đợi sau khi ta già hắn ta có thể niệm tình
xưa cho ta một chén cơm, nhưng kết quả vì một câu nói của ngươi, ta bị đuổi
khỏi phủ... ha, đại tiểu thư, ngươi có biết năm nay ta bao nhiêu tuổi rồi không?
Ta ngày ngày uống đào hoa tán nhưng có thể giữ được bao nhiêu năm mĩ mạo?
Người như ta, nếu như ngay cả mĩ mạo cũng không còn, ta dựa vào gì mà sống
trên đời này?”
“Ta có thể cho ngươi ngân lượng... cũng có thể giúp ngươi tìm một gia đình
thanh bạch, cả đời bình an, già có nơi nương tựa.” Triệu Như thị chưa dứt lời đã
bị Liên Liên ngắt đi.
“Quá trễ rồi.” Liên Liên cười, đưa tay cho Triệu Như thị xem, đôi tay nhỏ
mềm mại không chút vết chai sạn, phảng phất như tiểu thư trong khuê các kiêu
quý, “Thấy không, ngoài đàn cầm nhảy múa ra, ta không biết làm gì cả. Từ khi
ta trở thành sủng thiếp, ngay cả đàn cầm cũng không cần, lúc Cố Triều Huy
thương ta, ngay cả một ngón tay cũng thương, ta bị hắn ta nuôi trong lụa là gấm
vóc bao nhiêu năm nay, trở thành một con chó phú quý, không còn ăn được
thức ăn của những gia đình bình thường nữa. Ha ha, nói lại thực nực cười, ta
không hề yêu hắn ta, nhưng rời khỏi hắn ta, ta không sống nổi...”
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Triệu Như thị nhìn Liên Liên, ánh mắt lúc hận lúc oán, lúc thương lúc tiếc.
Cuối cùng, sự thương tiếc tan biến đi, Triệu Như thị nhìn chằm chằm Liên Liên,
sắc oán hận dần dần lan tỏa, nhuốm đầy đôi mắt.
Họ đều chịu nỗi đau đổi da, nỗi khổ họa bì, cả hai đều cùng vì một người mà
suýt bỏ mạng, không ai đáng thương hơn ai! Cả hai đều có mục đích riêng của
mình, là thắng là bại, là được là mất, đều dựa vào bản lĩnh của mỗi người!
“Ngươi quyết tâm ở lại đây?” Triệu Như thị cong môi cười, nụ cười yêu
diễm động người không thể tả, phảng phất như từng luồng khí yêu mị đều toát
ra từ mĩ nhân bì trên người nàng ta, bao phủ lấy nàng ta, sau đó dần dần thấm
vào trong xương tủy. Lúc này đây, tư thế đứng nghiêng người, góc độ mỉm cười
ấy của Triệu Như thị đều khiến nàng ta giống hệt nguyên chủ của tấm mĩ nhân
bì này - diễm thiếp của danh tướng tiền triều Khổng Nguyên, Hồng Tiêu!
Phảng phất như bị bộ dạng ấy của Triệu Như thị làm cho ngây người, nhưng
tính tình Liên Liên vốn chua ngoa nào dễ chịu thua, nhất thời ngẩng đầu cười
lạnh: “Đúng vậy!”
“Chỉ vì để mỗi ngày sau khi ta và Cố lang dùng bữa xong, ban canh thừa
cơm nguội cho ngươi?” Triệu Như thị tay cầm cung phiến che mặt mỉm cười,
nụ cười hoa nhường nguyệt thẹn, lăng hoa đỏ giữa hai mi yêu diễm tựa huyết.
“... Triệu Như thị, ngươi đừng đắc ý!” Sắc mặt Liên Liên trắng bệch, “Ngươi
dùng xương máu của ngươi nuôi tấm mĩ nhân bì này, nhưng tấm da này rồi sẽ
có lúc già đi! Ha, ta thật muốn xem ngươi có được phong quang bao lâu, năm
năm? Mười năm? Nhiều lắm là hai mươi năm! Mĩ nhân tì mộ, đến khi ấy ngươi
có thể cút đến nhà chứa củi mà ăn cơm thừa canh cặn! Còn hai mươi năm sau,
ta vẫn sẽ là chính thất phu nhân, hài tử của ta sẽ là đại thiếu gia của Cố phủ! Sau
này đợi sau khi Cố Triều Huy chết đi, ta sẽ là người nữ nhân có địa vị cao quý
nhất trong Cố phủ! Khi đó tốt nhất là ngươi đã chết rồi, nếu không ta nhất định
sẽ lột da rút gân, uống máu ăn thịt ngươi!”
Triệu Như thị nhìn chằm chằm Liên Liên, ánh mắt phảng phất như ẩn chứa
hai ngọn lửa quỷ, khiến Liên Liên chỉ nhìn một lần không dám nhìn lần thứ hai.
“Ngươi nói đúng... nếu như để ngươi sống, sẽ có ngày ngươi cưỡi lên đầu
của ta, hài nhi của ngươi cũng sẽ cưỡi lên đầu của ta.” Triệu Như thị mỉm cười,
mặc dù trong ánh mắt chứa đầy oán hận, nụ cười trên mặt nàng ta vẫn nở rộ,
“Nhưng nếu ngươi không còn, dựa vào sự yêu thích của Cố lang dành cho ta, và
cả tài năng của ta, sau này ta nhất định có thể trở về vị trí chính thất. Khi ấy ta
người tài đều có được, nếu như có thời gian, có lẽ ta sẽ đến ngôi mộ hoang của
ngươi đốt ít giấy tiền vàng bạc.”
Liên Liên thở dốc, dùng hết khí lực mới thu hết nộ hỏa suýt nữa phun ra lại.
“Như vậy thì, hai người chúng ta mỗi người lùi một bước.” Liên Liên nói,
“Ngươi muốn làm sao thì làm, ta chỉ cần hai thứ, một là danh phận của ta, hai là
danh phận của hài tử ta...”
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Triệu Như thị dùng tiếng cười ngắt lời Liên Liên, bộ dạng nghiêng ngửa ấy
phảng phất như nghe thấy chuyện buồn cười nhất thiên hạ.
Liên Liên lạnh lùng nhìn nàng ta, không hét không giận, nhưng cũng không
nhượng bộ thêm nữa - Liên Liên biết mình đã lui không thể lui, tránh không thể
tránh, hai việc này đã là giới hạn. Vị công tử kia khi đổi da cho Liên Liên, Liên
Liên đã quỳ trước trường minh đăng và bài vị phi điểu văn thề rằng, dù có chết
cũng phải khuất trong cố phần của Cố phủ, để người trong Cố phủ trên trên dưới
dưới đều phải vì mình mà khóc. Vì vậy, Liên Liên nguyện bỏ đi mĩ mạo, không
cầu sủng thiếp chỉ cầu chính thất!
“Vậy không được.” Triệu Như thị liếc nhìn Liên Liên, lạnh lùng nói, “Danh
phận chính thất, danh phận đích tử, từ đầu đã thuộc về ta. Dựa vào đâu ta cho
ngươi?”
“Ha ha, Triệu Như thị, ngươi còn định chiếm hết tất cả mọi điều tốt trong
thiên hạ sao?” Liên Liên cười lạnh, “Tiếc a, bây giờ ngươi chẳng qua chỉ là một
sủng thiếp không an định tương lai, việc trong phủ, việc danh phận, không đến
phiên ngươi xen vào!”
Hai người không ai nhường ai, mãi cho đến khi hạ nhân gõ cửa, bên ngoài
vang lên giọng cung kính: “Tô di nương, Cố gia tìm người rất lâu rồi.”
“Biết rồi, ta sẽ đến ngay!” Triệu Như thị đáp, sau đó liên bộ khẽ dời, đến
cạnh Liên Liên, vai trái lướt qua vai phải của Liên Liên, khẽ nghiêng người,
môi đỏ khẽ áp sát tai Liên Liên, phảng phất như mối quan hệ tỉ muội thân thiết
nói những lời thầm kín.
“Người Cố lang yêu chỉ có ta.” Triệu Như thị cong miệng, thì thầm, “Ta sẽ
có được tất cả những gì ta muốn, còn ngươi... tốt nhất là ở trong biệt viện bị tất
cả mọi người quên lãng.”
“Con dâu cuối cùng có thể trở thành bà bà, ta sẽ ở biệt viện đợi ngươi.” Liên
Liên đáp trả, “Đợi khi ngươi nhan sắc phai tàn, đợi khi ngươi bị Cố lang chán
ghét vứt bỏ. Đợi khi hài tử của ta lớn khôn, đợi khi hài tử ta kế thừa cả Cố phủ...
Ha ha ha, ta đợi ngươi.”
Triệu Như thị mỉm cười, da cười thịt không cười.
Liên Liên cũng mỉm cười, tiếng cười giả tạo.
Hai người nhìn nhau cười một lúc, tiếng cười ấy thật sự rất kinh người, nếu
như có người ở cạnh lúc này nhất định toàn thân sẽ nổi da gà hơn nữa cả một
mùa hạ cũng không biến mất.
“Quả nhiên.” Triệu Như thị dứt tiếng cười trước, lãnh đạm nói, “Giữa chúng
ta, ắt phải có một người chết.”
“Tự cổ thê thiếp bất lưỡng lập, nên như vậy.” Lần đầu tiên Liên Liên đồng
tình với lời Triệu Như thị.
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Triệu Như thị ‘ha’ một tiếng, bước ngang vai Liên Liên. Hai người đối lưng
nhau, nhưng lòng cùng có ý nghĩ, đó là làm sao để đối phương sớm chết sớm
siêu sinh. Nhưng có lẽ là nghiệt duyên kiếp trước kiếp này báo, nghĩ đi nghĩ lại,
hai người cư nhiên cùng nghĩ ra được một kế...
Ghi chú:
1. ‘Đăng hỏa lan san’, ‘mạch nhiên hồi thủ’: hai cụm này được trích từ câu
thơ trong bài ‘Thanh Ngọc Án - Nguyên tịch’ của thi nhân nam Tống - Tân Khí
Tật: ‘chúng lí tầm tha thiên bách độ, mạch nhiên hồi thủ, na nhân khước tại,
đăng hỏa lan san xứ’.

Chương 10
Đỗ Quyên Khấp Huyết Vô Nhân Tích

M

ục tiêu hôm nay của Cố Triều Huy là xem xong một quyển sổ sách.

Kết quả vừa xem được một dòng, hắn ta vừa cầm bút điểm mực định đánh
dấu ở cuối trang thì Liên Liên đã hỏa tốc xông vào.
“Nhân chứng vật chứng đầy đủ, mong phu quân hãy làm chủ cho ta!” Liên
Liên chỉ vài bước đến trước bàn hắn ta, thị tì sau lưng thở dốc cầm khay ngọc
trong tay đưa đến bên cạnh, Liên Liên đưa tay cầm lấy chén sứ xanh tâm kê đặt
mạnh lên bàn của Cố Triều Huy.
“Đây là gì?” Cố Triều Huy nhíu mày thờ ơ hỏi.
“Là thuốc đại bổ ái thiếp của chàng sai người đưa đến.” Liên Liên cười lạnh,
“Trong ấy có một vị mã tiền tử, một vị khiên ngưu, sợ ta mạng lớn còn thêm
một chén dịch bách túc ngu công. Thuốc độc như vậy uống vào chỉ e là đêm nay
phu quân sẽ làm tang sự cho ta rồi!”
Cố Triều Huy lẳng lặng nhìn Liên Liên.
“Phu quân đừng không tin.” Liên Liên lãnh đạm nói, “Thuốc này chính là thị
tì thân cận của tiện nhân đó đưa đến, không phải là ả ta thì còn ai nữa? Dẫn lên
đây!”
Kiến phụ bồi giá của Liên Liên lôi một thị tì đầu tóc rối loạn ném vào thư
phòng. Thị tì đó bị đánh đến mặt mũi bầm tím, thấy người là khóc: “Nô tì oan
a!”
Nàng ta chẳng qua chỉ là đi ngang qua thị tì của phu nhân, đối phương nói
đau bụng nhờ nàng ta mang chén thuốc bổ này đến cho phu nhân. Nàng ta vốn
định vờ không nghe thấy nhưng đối phương đưa lượng bạc... con người nàng ta
không có tật gì chỉ có thấy chút tiền là mắt sáng, khi đó bị ngân lượng làm mờ
mắt cư nhiên không nghĩ kĩ tiền này có dễ nuốt hay không...
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“Hừ, việc này quả thật quá rồi...” Cố Triều Huy mím môi, vừa định nói gì,
đã nghe thấy một trận thút thít.
“Nhân chứng vật chứng đầy đủ, phu quân người phải làm chủ cho thiếp a!”
Triệu Như thị dùng khăn che mặt, dẫn theo một thị tì xông vào. Thị tì ấy tay
cầm một chiếc khay ngọc, trong khay đặt một chén thuốc còn đang nóng...
Liên Liên: “...”
Cố Triều Huy: “...”
Hồi lâu sau Liên Liên mới định thần, thần thái phức tạp nhìn Triệu Như thị:
“... Đây là gì?”
“Phu nhân, dám làm đừng không dám nhận.” Triệu Như thị nhìn thấy Liên
Liên, lập tức chủ động bước vào trạng thái chiến đấu. Chỉ thấy Triệu Như thị
uốn người đi về phía Cố Triều Huy, sà vào lòng hắn ta, lười nhác dường như cơ
thể không có xương, tựa như mèo Ba Tư đang tuyên bố địa bàn của mình, mỉm
cười yêu diễm, “Ha, đây không phải là thuốc phá thai phu nhân sai người đưa
đến cho thiếp sao... người đâu, đưa tiện tì đó lên đây.”
Một bầy tiểu tì nữ đưa ném một kiến phụ vào, kiến phụ ấy ngước bên mặt
sưng tấy lên, mặt đẫm lệ nhòa: “Nô tì oan a!”
Liên Liên đau lòng quay mặt đi. Cố Triều Huy lần nữa lặng người.
Còn Triệu Như thị lại nhìn Liên Liên ngẩn cả người, bị vu oan như vậy,
người nữ nhân này sao có thể nhịn được? Cư nhiên sẽ tranh cãi, cũng sẽ tức
giận, rốt cuộc người nữ nhân này đang có ý đồ gì...
Trong lòng Liên Liên cũng đang nổi giận. Nếu đã sinh ra Chu Du hà tất sinh
Gia Cát Lượng! Sao ta lại nghĩ ra kế giống với tiện nhân ngươi! Âm mưu có tốt
đến đâu nếu như đồng thời xuất hiện hai lần, vậy sẽ trở thành trò cười a!
Cố Triều Huy cuộn quyển sổ sách lại thành hình ống, gõ gõ đầu, hết cách
nói: “Hai người rốt cuộc muốn quậy đến khi nào?”
Liên Liên và Triệu Như thị nhìn nhau, sau đó cùng nói với Cố Triều Huy:
“Xin phu quân làm chủ!”
“Chẳng qua chỉ là một trò đùa, muốn vi phu làm sao làm chủ?” Cố Triều
Huy dở khóc dở cười, “Nếu như cả hai đều có lỗi, vậy chi bằng cùng xin lỗi
nhau, sau đó việc này chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không là được rồi.”
Liên Liên lạnh lùng cười ba tiếng, đưa tay đoạt lấy chén thuốc độc trên bàn,
kề bên miệng: “Chuyện nhỏ?”
Cố Triều Huy lặng lẽ nhìn Liên Liên.
“Lần này chàng không quản sẽ có lần sau, lần này ta không chết lần sau sẽ
chết.” Liên Liên mỉm cười ép hắn ta đến đường cùng, “Cố Triều Huy, ta không
sợ chết, ta chỉ cần ngươi biết, khi ta còn sống ngươi không để ta an lành. Khi ta
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chết đi ngươi cũng không yên thân! Ta rất muốn biết, ngươi sẽ báo tang thế nào
với gia đình ta, nói rằng ngươi mở to mắt nhìn một thị thiếp độc chết chính thất
phu nhân!”
Triệu Như thị ngày càng nghe không lọt tai, nàng ta nhảy từ trong vòng tay
Cố Triều Huy ra, quát Liên Liên: “Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, sao
ngươi có thể sử dụng gia thế ép buộc phu quân!”
Liên Liên nhìn Triệu Như thị bằng ánh giễu cợt, phảng phất như đang cười
nhạo nàng ta, có gia thế lớn không biết tận dụng, để rơi vào nước này...
Ngươi không hiểu. Triệu Như thị nhìn chằm chằm Liên Liên, đôi mắt hàm
lệ, lòng thầm lên tiếng, nếu như đổi thành người khác, đổi thành người nàng ta
yêu thích, nếu dám khiến nàng ta không vui, nàng ta sẽ về nhà thăm người thân
để người nhà không để hắn ta yên thân. Nhưng người này lại là Cố Triều Huy,
nơi có hắn ta là nơi có trái tim nàng ta, thử bảo nàng ta sao nhẫn tâm ra tay?
Hắn ta đối với nàng ta không tốt, lúc gặp người thân nàng ta chỉ có thể lựa
những điều tốt của hắn ta mà nói. Hắn ta luôn bỏ nàng ta lại qua đêm trong
phòng của người nữ nhân khác, nàng ta lại quỳ trước phật đường cầu xin phật
tổ, vạn phần đau khổ nàng ta đều tự nguyện gánh hết, chỉ cầu hắn ta cả đời vô
ưu, cát tường an lành...
Trên đời này, có rất nhiều người nguyện cùng hắn ta đồng hưởng phú quý,
nhưng trước nay chỉ có nàng ta nguyện cùng ẩm tào khang với hắn ta.
Một bàn tay đặt lên vai Triệu Như thị, khóe mắt Triệu Như thị bỗng cay, bất
giác sà vào lòng hắn ta, phảng phất như lá bèo mất đi rễ, tìm kiếm nơi chốn của
mình.
“Phu quân...” Triệu Như thị khó khăn quay đầu lại, giờ khắc này, kì thực...
nàng ta định nhận thua. Vị trí chính thất, danh phận đích tử đều cho Liên Liên.
Nàng ta đã tỉnh ngộ, nàng ta thân như bèo trôi, chỉ có thể dựa vào hắn ta mà tồn
tại, không cần thiết phải làm những việc hắn ta ghét, chỉ cần nàng ta và Cố
Triều Huy có thể ở bên nhau, những hư danh ấy bỏ không có tiếc gì, suy cho
cùng nàng ta vì hắn ta ngay cả thứ quan trọng nhất cũng bỏ đi...
Đau đớn nhất chính là lúc quay đầu lại nhưng người ấy lại nhìn đi nơi khác.
Cố Triều Huy đứng bên cạnh nàng ta, nhưng lại nhìn Liên Liên. Hắn ta nói: “Ta
trả nàng một công đạo.”
Sau đó, cầm lấy chén thuốc phá thai đựng trong chén sứ xanh, đưa đến trước
mặt Triệu Như thị. Triệu Như thị nhìn gương mặt mĩ lệ soi bóng trong chén
canh, nhìn ngón tay thon dài cầm lấy chén thuốc, sau đó nhìn vào mắt hắn ta.
Cố Triều Huy lau đi nước mắt của Triệu Như thị, dịu dàng nói: “Mạc Sầu,
nhân lúc còn nóng uống đi.”
Ngàn vạn lời nói dâng lên trong lòng Triệu Như thị, cuối cùng thốt ra miệng
chỉ là câu nói run rẩy: “Sao chàng lại đứng về phía ả ta? Chàng không còn yêu
thiếp nữa sao?”
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“Ta yêu nàng a.” Cố Triều Huy mỉm cười ôm nàng ta vào lòng, một tay giữ
lấy cằm nàng ta, tay còn lại đã chuẩn bị chuốc thuốc phá thai cho nàng ta, “Cho
nên, sau này chúng ta sẽ có rất nhiều hài tử, đứa này... xem như nàng tạ lỗi với
phu nhân đi, ai bảo nàng chọc phu nhân tức giận như vậy?”
Triệu Như thị ngây người, lập tức dùng hết sức vùng khỏi vòng tay của hắn
ta, vừa kích động trách ra càng xa càng tốt, vừa ôm chặt lấy bụng. “Nhưng đây
là hài tử của chàng a...” Một dòng lệ lăn dài, Triệu Như thị ngẩn người nhìn hắn
ta.
“Chẳng qua chỉ là một đứa bé.” Cố Triều Huy ung dung, “Nàng còn có thể
sinh đứa khác.”
“Đứa bé sau này là đứa sau đó, đứa bé bây giờ là của bây giờ, đứa bé có số
mệnh của mình, chúng ta không thể quyết định thay!” Triệu Như thị vừa khóc
vừa chạy ra ngoài.
Từ ngày biết mình có mang, nàng ta ngày ngày ôm lấy bụng nói chuyện với
hài tử, nói với hài tử rằng hài tử có một đôi phụ mẫu ân ái, họ đã chuẩn bị tất cả
ăn mặc đi ở tốt nhất cho hài tử, sẽ mời lão sư đức cao vọng trọng nhất cho hài
tử, sẽ nhìn hài tử lớn khôn, cưới thê tử, sinh hài nhi... hài tử là đứa bé được yêu
thương a!
Đôi chân nhỏ của Triệu Như thị nào bì với Cố Triều Huy dáng người cao to,
chỉ trong mấy bước, hắn ta đã đuổi đến bên cạnh Triệu Như thị. Cười ‘ha ha’,
hắn ta vừa lắc đầu vừa kéo nàng ta vào lòng, cầm lấy chén thuốc uống một
ngụm, sau đó môi kề môi bón vào miệng Triệu Như thị.
Chỉ thoáng chốc, Triệu Như thị phát ra tiếng hét ai oán tựa như đỗ quyên đề
huyết, hai tay níu chặt vai đối phương, mở to mắt khóc: “Phu quân, đau quá...
đau quá a! Cứu, cứu thiếp!”
“Ta yêu nàng, Mạc Sầu.” Cố Triều Huy dịu dàng cười bảo, “Nàng đừng sợ,
ta sẽ ở bên cạnh nàng.”
Nói rồi, giữ chặt lấy cằm Triệu Như thị, uống một ngụm thuốc, dùng lưỡi
cạy răng, một giọt cũng không thừa.
Máu, từ từ chảy dưới hạ thể Triệu Như thị, nàng ta nhìn Cố Triều Huy, từng
tiếng khóc mếu: “Cứu thiếp... cứu hài tử...”
“Ta yêu nàng, ngoan.” Ngữ khí Cố Triều Huy ôn nhu, cứ tựa như phu quân
đang an ủi tiểu nương tử không nghe lời uống thuốc, sau đó siết cằm nàng ta, lại
là một ngụm... chén sứ xanh kê tâm vẽ đôi uyên ương nghịch nước, trong chén
thuốc in bóng hai người môi kề nhau, triền miên vô tận, nhưng chỉ nhìn thấy
nàng ta chảy máu.
Cuối cùng, chén kê tâm, đã cạn. Cả một chén thuốc đầy, đã hết.
Triệu Như thị nằm trong vòng tay Cố Triều Huy, hai mắt không thần nhìn về
phía bầu trời.
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Chén thuốc phá thai ấy dùng để hãm hại Liên Liên, tự khắc dùng thuốc rất
mạnh, trong ấy đều là thuốc cực độc. Triệu Như thị chưa từng nghĩ đến kết quả
sẽ như thế này, chưa từng nghĩ đến... Cố Triều Huy đã chính tay chuốc chén
thuốc này vào bụng nàng ta.
Nàng ta đâu chỉ mất đứa hài tử này... có lẽ, cả đời này, nàng ta sẽ không thể
có hài tử nữa...
“Vi phu sẽ ở bên cạnh nàng.” Cố Triều Huy thì thầm bên tai Triệu Như thị
an ủi, “Mạc Sầu, có vi phu nàng, mãi mãi yêu nàng...”
Lời nói vừa dứt, cửa bị đẩy ra. Một tên hái hoa phủi tay áo họa đầy cành hoa
đào, bước vào tựa như nơi không người.
“Cố gia, có một tuyệt sắc nữ tử vào phủ!” Người đến ra sức quạt đi mùi rượu
ngập mũi, sà đến trước người Cố Triều Huy, “Nô tài cả đời này chưa từng gặp
qua nữ tử xinh đẹp như vậy, quả là đúng như tên người, hoa chi diễm cốt a!”
Bàn tay vuốt ve sống lưng Triệu Như thị đột ngột sững lại, Cố Triều Huy
dùng thần sắc kì diệu nhìn đối phương, khóe môi khẽ cong, mỉm cười lặp lại cái
tên hút hồn sách mộng: “Hoa Diễm Cốt?”
Sau đó, Triệu Như thị khi nãy hắn ta còn trân trọng ôm trong lòng sợ ngã
kia, bị tùy tay vứt sang bên. “Người đâu.” Hắn tay phủi phủi áo bào, mãn diện
xuân phong, phảng phất như thiếu niên sắp đi gặp người tình, “Chăm sóc tốt Tô
di nương.”
Một đám hạ nhân đứng cạnh từ đầu đến cuối xem mình như câm như điếc
như mù kia nhanh chóng hồi phục thính giác, lũ lượt bước lên, vây quanh Triệu
Như thị.
“Phu quân...” Nhân ảnh loạn, thanh sắc tạp, ánh mắt không hồn của Triệu
Như thị chỉ đuổi theo một bóng lưng, một bóng lưng đang dần dần xa nàng ta.
Đưa bàn tay yếu ớt ra, ngón tay không biết là nhuốm đầy phụng đan hay là máu
tươi, nàng ta không còn nhớ nữa.
Thân như phiêu bồng, vì yêu mà sinh, đến cuối cùng, lại bị bứt lên cả rễ,
toàn thân đầy máu.
“Phu quân... đừng bỏ lại thiếp... một mình...” Nàng ta khụy gối xuống đất, bò
về phía bóng lưng của hắn ta, nhưng hắn ta cuối cùng ngay cả quay đầu lại một
lần cũng không.
Từng tiếng từng tiếng gọi thê lương kia, suy cho cùng chỉ là đỗ quyên đề
huyết vô nhân hy.

Chương 11
Hồng Tiêu Hương Đoạn Hữu Thùy Liên
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ây dù giấy họa mai xanh, Hoa Diễm Cốt một thân bạch y đứng dưới dù,

thân ảnh trầm lặng quyên tú tựa như một cành mai, toàn thân bạch y phảng phất
như cành mai bị tuyết bao phủ, thanh diễm vô cùng.
Nhưng đứng trước mĩ sắc bọn hái hoa của Cố phủ ai ai cũng như gặp phải
đại địch. Từ ngày tên hái hoa Lí Phúc may mắn thoát chết trong tay nàng, hắn ta
sớm đã kể hết cho các vãn bối nghe về chuyện nàng đồng thời hàm lệ căn dặn,
chỉ cần một ngày nàng chưa chết nhất định nhất định phải truyền từ đời này
sang đời khác, muốn trân trọng mạng sống thì hãy tránh xa Hoa Diễm Cốt, nhà
có mẹ già tám mươi tuổi hãy tránh xa Hoa Diễm Cốt, nhà có con dưới ba tuổi
hãy tránh xa Hoa Diễm Cốt, nhà có nương tử còn đợi ngươi về ăn cơm cũng hãy
tránh xa Hoa Diễm Cốt, ngay cả những kẻ chưa có nương tử phải nhanh chóng
tránh xa Hoa Diễm Cốt...
Do đó khi Hoa Diễm Cốt vừa bước vào cửa lớn, bọn hái hoa đã từ cửa sau
bán mạng chạy đi. Chỉ còn lại một tên lợi dục huân tâm, đần độn đi rước họa
vào thân, đem tin nàng đến đây báo với Cố Triều Huy.
Cố Triều Huy lập tức thiết thịnh yến chiêu đãi nàng. Trong yến tiệc, một
lệnh thị tì tay cầm chiếc hộp ngọc đưa đến bàn của nàng.
“Diễm Cốt.” Hắn ta thân mật gọi tên đối phương, song mâu hàm tình,
“Trong lòng ta nàng tựa như vật trong chiếc hộp này.”
“Cảm tạ.” Hoa Diễm Cốt đón lấy chiếc hộp nhìn cũng không nhìn ném sang
một bên.
Cố Triều Huy sửng sốt hồi lâu mới phiền muộn mà uống vài ngụm rượu,
thấy nàng vẫn không có ý định mở chiếc hộp ra xem, hắn ta bất giác mở miệng:
“Kì thực, bây giờ nàng có thể mở ra xem.”
“Nào dám không tuân lệnh.” Hoa Diễm Cốt mỉm cười với hắn ta, đưa tay mở
chiếc hộp.
Thoáng chốc ánh sáng tràn ngập, chỉ thấy một hạt đông châu lớn tựa long
nhãn lẳng lặng nằm trong chiếc hộp khẽ toát hàn khí, cứ như giao long nuốt
mây nhả sương, ở gần cảm thấy như có từng cơn khí lạnh ập đến, quả thật là
một vật giá trị liên thành. Chỉ tiếc là, những thứ Hoa Diễm Cốt nàng không
thiếu nhất chính là những vật như vầy.
“Không tệ.” Tùy ý đưa ra một bình luận, nàng mặt không đổi sắc đóng chiếc
hộp lại.
“Khồn biết Diễm Cốt muội muội định dùng vật gì đáp trả ta.” Lần này Cố
Triều Huy chủ động mặt dày, “Cố mỗ thật đang rất muốn biết được, trong lòng
Diễm Cốt muội muội ta rốt cuộc là thế nào.”
Lời nói của hắn ta vô cùng ái muội, Hoa Diễm Cốt chỉ mỉm cười đáp trả. Với
thân phận của nàng, nàng nhận lễ vật của hắn ta thì là ban ân tình lớn cho hắn ta
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và còn là cơ duyên lớn hắn ta có được. Địa vị và cấp bậc giữa họ căn bản là mây
với bùn, về tình về lí đều không có điểm chung.
“Mời Cố lão bản nhắm mắt lại.” Hoa Diễm Cốt nói. Cố Triều Huy là một
hào thương nhưng nếu muốn nàng cho hắn ta một cái xưng hô, thì chẳng qua đó
chỉ là lão bản.
Nghe thấy lời của nàng, Cố Triều Huy mỉm cười nhắm mắt, trong lòng
không ngừng vẽ ra từng bức từng bức họa li kì tuyệt mĩ, ví như nàng cẩn trọng
lấy ngọc bội bất li thân ra, hoặc vẻ mặt e thẹn lấy ra vật luôn đem theo bên
mình, hoặc là với thân lãnh diễm bất phàm của nàng, nhất định vung kiếm chém
đứt một đoạn thanh tơ làm vật kí tình...
“Xong rồi.” Tiếng nói của Hoa Diễm Cốt vang lên.
Cố Triều Huy vội vàng mở mắt ra nhưng chỉ thấy nàng vỗ vỗ chiếc hộp ngọc
trên bàn, mỉm cười nói với hắn ta: “Vật đó ở trong này, trong lòng ta, Cố lão
bản như vật ấy. Ưm, thật ra lần này tiểu nữ đến đây kì thực là muốn thăm cố
nhân Tô Mạc Sầu, nhân tiện để nàng ta đưa ta đến gặp Triệu phu nhân, nay nếu
Cố lão bản đã ở đây vậy thì chi bằng mời Cố lão bản làm chủ đi.”
“Được, được!” Đôi mắt và cả trái tim của hắn ta bây giờ đều chỉ có chiếc
hộp ngọc, huống chi trong lòng hắn ta cho rằng sủng thiếp muốn nói một vài lời
với phu nhân của mình, vậy nào có gì không được? Nhất thời liền căn dặn Liên
Liên rời khỏi yến tiệc trước, đưa Hoa Diễm Cốt đến phòng của ả ta mà nói
chuyện.
Đợi khi hai người rời khỏi, Cố Triều Huy vội vàng đứng dậy đi đến bên bàn
của nàng, đích thân ôm lấy chiếc hộp ngọc, sau đó từ từ mở ra... hạt đông châu
giá trị liên thành vẫn nằm yên tại chỗ, thầm ám chỉ vật quy nguyên chủ. Và bên
cạnh hạt đông châu, cư nhiên là một quan tiền vẫn đang phát ra mùi thối của
tiền.
Cố Triều Huy thất thần lặng người nhìn theo hướng biến mất của nàng, cả
người đầy vẻ tiêu điều...
Liên Liên sau khi đưa nàng đến khuê phòng của mình, lúc quay lại nhìn
nàng, ả ta cười như không cười: “Một quan tiền... muội muội còn chưa qua cửa
đã muốn thử tính khí của phu quân sao?”
Hoa Diễm Cốt nhướn mi: “Trong lòng ta, hắn ta chỉ đáng một quan tiền.”
Liên Liên cười ra tiếng, vừa cho hạ nhân lui đi vừa trên trên dưới dưới quan
sát nàng, giễu cợt nói: “Nếu như hắn ta chỉ đáng giá một quan tiền, sao ngươi lại
hạ mình đến đây? Thôi bỏ đi, nữ nhân chính là khẩu thị tâm phi, ta không quan
tâm. Ta chỉ nói cho ngươi biết, đừng cho rằng ngươi có mĩ mạo thì làm càn, sau
khi vào cửa Cố phủ ngươi sớm muộn cũng phải nghe lời ta, sau này nếu ta mặc
hồng bào, ngươi không mặc phấn y, ta thích ăn thơm, ngươi phải ăn cay, ta bảo
ngươi đi bên phải, ngươi không được đi bên trái...”
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Lời còn chưa dứt, Hoa Diễm Cốt đã lạnh lùng mỉm cười, tay cầm cung phiến
nâng cằm ả ta lên, ép ả ta nhìn thẳng vào nàng: “Trên đời này chưa có ai dám
nói những lời này với ta, ngươi cũng không có tư cách đó.” Hai lúm đồng tiền
khẽ hiện, nàng một tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Liên Liên, “Nói thử lần
nữa xem, ngươi có tin, ta sẽ khiến ngươi lột da hệt như tằm bảo bảo....”
Da? Đây là cấm kị cả đời này của Liên Liên và đây càng là bí mật lớn nhất
của ả ta, ai có thể chỉ thoáng qua mà biết được điều này chứ?
Liên Liên khẽ lùi một bước, trong khoảnh khắc mồ hôi tuôn như mưa, ả ta
cứ như bị ném vào trong hầm băng toàn thân run rẩy. “Ngươi, ngươi là...” Ả ta
nhìn chằm chằm nàng, run rẩy hỏi.
“Trong lòng ngươi không phải đã có đáp án rồi sao?” Nàng khẽ đung đưa
cung phiến, liên bộ yêu diễm quanh ả ta, lần này đến lượt nàng trên trên dưới
dưới quan sát ả ta, “Ta dùng ngàn lượng bạc trắng mua, rồi lại dùng thuốc giá
ngàn vàng phong kín, vốn định xem như mĩ tửu mà chưng cất, không ngờ cư
nhiên bị ngươi trộm đi. Ha ha, ngươi tốt nhất hãy nghĩ cho kĩ làm sao thuyết
phục ta đừng lấy lại thứ thuộc về ta!”
“Cô nương... cô nương người muốn gì!” Liên Liên bị nàng dọa suýt nữa quỳ
xuống, ngay cả trả treo cũng không thể. Thân phận, địa vị, tiền tài, tương lai, tất
cả những gì ả ta có đều gửi gắm cả vào tấm da này, ả ta tuyệt đối không thể mất
nó...
“Nói! Tên trộm ấy là ai!” Nàng lạnh lùng quát, “Tướng mạo tuổi tác, còn
nữa, hiện nay hắn ta ở đâu!”
“Ta, ta không biết.” Liên Liên khóc nói, “Ân công từ đầu đến cuối đều đeo
mặt nạ, ta chưa từng thấy qua mặt người...”
Vừa khóc, ả ta vừa run rẩy lấy từ trong tay áo ra một con hạc giấy, hai tay
dâng đến trước mặt nàng.
“Đây là gì?” Nàng nheo mày hỏi.
“Tuy ta không biết ân công bây giờ đang ở đâu, nhưng hôm đó lúc hoán da
cho ta đã nói với ta, tấm da trên người ta là do người trộm được, hơn nữa chủ
nhân của tấm da này sẽ có ngày tìm đến.” Liên Liên cẩn trọng nói, “Sau đó,
người đã đưa ta bức thư này... nói rằng khi thấy chủ nhân của tấm da này hãy
chính tay đưa bức thư này cho người ấy...”
Hoa Diễm Cốt ngây người, nhanh chóng gỡ con hạc giấy màu đỏ ấy ra. Chỉ
thấy nét chữ rồng lượn đề một bài thơ: ‘Mạch nhiên hồi đầu, na nhân khứ tại
đăng hỏa lan san xứ.’ Bên dưới còn có một dòng chữ ghi: lan san xứ tọa tại
thành giao thập lí đình. Ngày bảy tháng bảy, không gặp không về.
... Đây là một bức chiến thư nhìn có vẻ như tình thư...
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“... tốt lắm, ta không tìm ngươi, ngươi lại đến khiêu chiến với ta!” Nàng vò
nát tờ giấy trong tay, phủi áo xoay người rời khỏi, mặc kệ người người việc việc
trong Cố phủ.
Cố Triều Huy cố lấy lại dũng khí tìm đến nhưng lại không gặp được nàng.
Dục hỏa đầy người không nơi phát tiết, trước nay hắn ta không phải là người
đối xử tệ với bản thân, liền lập tức đến khuê phòng của Triệu Như thị.
Tàn chúc chiếu la trướng, thanh tơ triền lang quân, Triệu Như thị thở dốc
nằm trên giường mặc cho hắn ta không ngừng phong nguyệt trên người nàng ta.
Cơ thể nóng nhưng trái tim nguội lạnh, Triệu Như thị cảm thấy nàng ta tựa như
ngọn nến đỏ trên bàn kia, vì hắn ta đã thiêu tận bản thân nhưng lại không soi
sáng được bản thân.
“Diễm Cốt... a, Diễm Cốt!” Cố Triều Huy ôm chặt nàng ta, cơ thể không
ngừng rung động nhưng trong miệng lại gọi tên người nữ nhân khác.
Cơ thể đã trống vắng lòng càng trống vắng hơn, Triệu Như thị khẽ thở dài
một tiếng, cảnh vật trước mắt mơ hồ hóa thành khói nước mông lung của suối
Thẫm Hương, nàng ta nhớ lại ngày nàng ta gặp được Hoa Diễm Cốt bên bờ
suối, nụ cười vị nữ tử diễm lệ tựa đào hoa đứng dưới dù giấy: “Ra đời, hôn
nhân, chết đi, đây chính là cả đời của một nữ nhân. Ra đời là do trời định, hôn
nhân là do lệnh phụ mẫu, cuối cùng cái ngươi có thể lựa chọn, dường như chỉ có
chết như thế nào mà thôi...”
Triệu Như thị nhẹ nhàng ôm lấy người nam tử trên người mình, trầm giọng
cười một tiếng, một giọt lệ từ khóe mắt lăn dài: “Cố lang, thiếp vốn định... cùng
chàng bạch đầu giai lão, sau đó nắm lấy tay chàng mỉm cười ra đi.”
Chỉ tiếc là trong lòng chàng không có thiếp. Khi ta yêu chàng ta có thể từ bỏ
tất cả, bao gồm cả chính bản thân ta. Khi chàng yêu ta chỉ có xuân tiêu một
khắc, rồi phút chốc hóa thành hư không. Mỗi lời ta nói với chàng, mỗi câu đều
là chân tình thiên địa có thể chứng giám. Mỗi lời chàng nói với ta lại là giả giả,
có lẽ từ đầu chí cuối không có một câu là thật. Ta cứ ngỡ rằng ta có được chàng,
nhưng thật ra là chàng có được ta... chỉ vậy mà thôi.
Rút cây ngân trâm trên đầu xuống, nàng ta mỉm cười nhớ lại ngày ấy, ngày
lang quân vui vẻ cài chiếc trâm này cho nàng ta. Triệu Như thị hét lớn một
tiếng, lật người ngồi trên người Cố Triều Huy, hai tay cầm lấy ngân trâm đâm
vào cổ họng hắn ta.
Cố Triều Huy kinh hãi nhanh chóng đưa tay nắm lấy tay nàng ta, bán mạng
đẩy đôi tay nàng ta đi: “Ngươi điên rồi!” Hắn ta lớn tiếng mắng.
Từng giọt từng giọt lệ rơi trên gương mặt hắn ta, Triệu Như thị nghẹn ngào:
“Thiếp đã không còn gì nữa rồi, chỉ còn mỗi chàng... thiếp cái gì cũng không
cần thiếp chỉ cần chàng... phu quân, chàng từng hứa cùng thiếp sinh đồng khâm
tử đồng huyệt, ha ha, tuy chàng đã quên nhưng thiếp không hề quên. Hôm nay
giờ lành cảnh đẹp, xin phu quân cùng thiếp xuống hoàng tuyền!”
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Cố Triều Huy nào để nàng ta như nguyện, nhất thời ra sức vẫy vùng. Tuy
hắn ta vừa trải qua phong hoa tuyết nguyệt, cơ thể còn chút không có sức lực,
nhưng cơ thể nàng ta vốn yếu ớt hơn hắn ta, sức lực sớm đã bị chén thuốc phá
thai vắt kiệt, chỉ chốc sau ngân trâm đã bị Cố Triều Huy đoạt lấy. Hắn ta không
chút do dự lập tức đâm ngân trâm vào ngực Triệu Như thị, sau đó một chân đá
nàng ta xuống giường.
“Người đâu!” Hắn tiện tay níu lấy một chiếc áo bào khoác lên người, ngân
trâm trong tay vẫn còn dính máu. Hạ nhân nghe tiếng gọi của hắn ta liền đẩy
cửa bước vào, nhìn thấy cảnh tượng trong phòng nhất thời kinh hãi lặng người
đi.
“Dọn dẹp đi.” Cố Triều Huy nhíu mày vẻ mặt khinh miệt phủi phủi tay,
nhanh chân từ bên người Triệu Như thị rời khỏi.
“Phu quân...” Triệu Như thị một tay giữ vết thương, máu tươi không ngừng
tuôn rơi từ khe hở ngón tay, nàng ta nhìn theo bóng người của Cố Triều Huy,
yếu ớt lên tiếng hỏi, âm thanh đầy vẻ thê lương uyển chuyển, “Trong lòng
chàng, ta là gì? Triệu Như thị là gì?”
Cố Triều Huy bước chân khẽ dừng, từ từ quay đầu lại, gương mặt đầy vẻ
phong tình Tây Vực(1) ấy cứ như một đóa mạn đà la tím yêu diễm.
“Ngươi là sủng vật của ta, còn Triệu Như thị là thê tử của ta.” Hắn ta mỉm
cười, từ trên cao liếc nhìn nàng ta, “Ta có thể vì ngươi xử trí những sủng vật
khác, nhưng không thể vì ngươi xử trí chính thê của ta.”
“Vậy người chàng đã yêu... rốt cuộc là ai? Không lẽ... là Triệu Như thị?” Âm
thanh của Triệu Như thị ngày càng yếu ớt nhưng đôi mắt lại ngày càng sáng lên,
trong khoảng khắc cuối cùng của cuộc đời, toàn bộ tinh hoa máu thịt của nàng
ta đều bị hút vào tấm mĩ nhân bì này, đó là một vẻ đẹp vô cùng thê diễm tựa
như khoảnh khắc đóa hoa nở rộ tinh tế trên cây rơi xuống. Hệt như hoa phụng
hoàng, đều trong khoảnh khắc đẹp nhất của cuộc đời, thịt nát xương tan hòa vào
hồng trần.
Dường như bị vẻ thê diễm của nàng ta mị hoặc, Cố Triều Huy cư nhiên quay
trở lại bên nàng ta, nửa khuỵ xuống, vuốt ve gương mặt nàng ta, ngữ khí dịu
dàng như thường ngày: “Ta cũng không biết ta yêu ai, nhưng tóm lại không phải
là Triệu Như thị. Ta chỉ biết, tào khang chi thê bất hạ đường, không phải vì lí do
khác nào mà là bởi Triệu Như thị là do ta mai mối cưới hỏi, ta lấy Triệu Như thị
không phải lấy con người ả, mà là lấy tất cả những gì phía sau ả, gia thế của ả,
quyền lực phụ thân ả, ả có thể vì ta mà mở ra thanh vân chi lộ... ha ha, hôn nhân
thật ra chỉ là liên hôn giữa hai gia tộc, tình yêu là gì chứ, nó cũng phải nhường
đường cho thực tế mà thôi.”
Triệu Như thị nhìn chằm chằm ánh mắt hắn ta, sau khi nghe hết những lời
của hắn ta liền mỉm cười thê lương: “Thì ra... là vậy...”
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Thì ra người mà tên nam nhân này yêu chỉ có một, đó chính là bản thân hắn
ta... nàng ta vì một người như vậy mà từ bỏ tất cả những gì mình có, đến giây
phút cuối cùng bên cạnh ngoài tên nam nhân này ra thì không còn gì cả, sau này
cỏ đầy mộ hoang liệu có ai còn nhớ người nằm bên dưới là nàng ta?
“Cố Triều Huy.” Đôi mắt dần không còn nhìn thấy ánh sáng, đôi mắt Triệu
Như thị tựa như ngư nhãn, vô hồn nhìn hắn ta, thốt hết câu một cuối cùng của
đời người cho hắn ta nghe: “... Nhớ lấy ta.”
Cố Triều Huy ‘ừ’ một tiếng. Triệu Như thị khẽ mỉm cười ra dưới chân hắn
ta. Sau khi nàng ta chết, thi thể chưa lạnh, bảy ngày đầu chưa qua, Cố phủ đã
kết đèn giăng vải nghênh đón tân nhân.
Ghi chú:
1. Lai phương Tây.

Chương 12
Yểm Sinh Nam Tử Hiệu Thao Thiết

M

ột tiến một lùi, tựa như tất cả đều nằm trong bàn tay của hắn ta.

Hoa Diễm Cốt bước ra khỏi Cố phủ mới sực nhớ hôm nay là ngày bảy tháng
bảy, thời gian chiến ước ở ngoài thành thập lí đình chính là hôm nay.
Phàm là những ai khoe khoang trí lực với nàng, nàng đều khoe khoang vũ
lực với hắn ta... Do đó, Hoa Diễm Cốt bừng bừng sát khí đến chỗ hẹn, nhưng
khi đi được nửa đường lại đột nhiên nhớ ra một chuyện đáng sợ...
Nàng quên cho Kinh Ảnh ăn cơm...
“Chỉ là một đêm không ăn cơm, chắc là hắn không đói chết đâu...” Hoa
Diễm Cốt vừa đi vừa nghĩ, “Bức quá thì làm nửa tháng thịt nướng hồng an ủi
hắn...”
Ý niệm vừa trỗi dậy, trong lòng liền có một âm thanh phản đối: hắn là tên ăn
vạ... nếu ngươi cùng kẻ địch đại chiến ba ngày ba đêm, trên đường về không
cần mua thịt nướng hồng nữa, cứ chặt mấy cây gỗ làm quan tài cho hắn được
rồi!
Phút chốc trước mắt Hoa Diễm Cốt xuất hiện một cảnh thê thảm vô cùng Kinh Ảnh thoi thóp thốt ra một tiếng ‘thịt’... sau đó bàn tay đang đưa lên rơi
xuống, từ từ nhắm mắt lại, chết đói trên giường...
Bước chân khẽ dừng, Hoa Diễm Cốt không chút do dự quay người lại bán
mạng chạy trở về, vừa chạy vừa tự nhủ: “Bình ngoại ắt phải yên nội... muốn
quyết đấu thì lúc nào cũng được, nhưng khiến cho nhà mình thi thể ngổn ngang
thì tuyệt đối không được!”
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Chừng một canh giờ sau, Hoa Diễm Cốt tay cầm hộp thức ăn họa phụng văn,
nhẹ nhàng đẩy cánh cửa phòng ra.
Căn phòng của Kinh Ảnh thập phần đơn sơ, một bàn hai ghế, một giường
bốn vách. Trên bàn bày bốn món một canh, cơm không lạnh canh không nguội,
Hoa Diễm Cốt thở dài một tiếng bước đến phía sau chiếc bàn.
Kinh Ảnh đang ngồi dưới đất, lưng dựa chân bàn, tay ôm kiếm cúi thấp đầu,
bộ dạng không có tinh thần, tựa như con thú non bị bỏ rơi.
“Tại sao không ăn cơm?” Nàng đứng bên cạnh hắn, nhẹ nhàng hỏi.
“Không nhìn thấy nàng ta không ăn.” Kinh Ảnh cúi thấp đầu, buồn bã nói.
“Không phải ta đã về rồi sao? Hôm nay ta có việc phải đến Cố phủ, nếu như
về trễ ngươi hãy tự mình ăn.” Nàng nửa khụy xuống đặt chiếc hộp thức ăn bên
cạnh Kinh Ảnh, mở nắp lấy từng đĩa từng đĩa thức ăn còn nóng ra.
“Cố Triều Huy không phải là người tốt, tại sao nàng không cho ta theo
cạnh?” Kinh Ảnh bị mùi thơm của thức ăn dụ dỗ khẽ ngẩng đầu, nhưng rất
nhanh đã kìm chế, hắn tay cầm trường kiếm, trán tựa vào bao kiếm, mái tóc khẽ
xõa xuống che đi gương mặt của hắn, giọng nói vẫn như trước tựa như nguyệt
hoa tẩy kiếm phong, chỉ là lời nói ra quả thực có chút vị làm nũng.
Hoa Diễm Cốt nhìn hắn vừa buồn cười lại vừa mềm lòng. Tính ra thì Kinh
Ảnh cũng ở nhà nàng được một khoảng thời gian rồi. Kinh Ảnh cái gì cũng tốt,
ngoài trừ ăn nhiều một chút ra thì không có gì đáng săm soi. Rửa chén nấu cơm,
sửa mái hộ viện, tựa như một con tàng ngao trung thành trông coi vườn nhà,
duy chỉ có một khuyết điểm, đó là có chút... quá bám lấy nàng.
Lúc đầu là ngủ trong phòng mình, sau đó là ngủ trước cửa của nàng, sau đó
nữa là lấy ánh trăng làm chăn ngủ dưới cửa sổ của nàng, cuối cùng ban đêm khi
nàng trở mình thì rúc vào một vòng tay rộng lớn, dường như cứng tựa nham
thạch nhưng lại ấm nóng, và bỗng chốc khiến nàng nóng đến tỉnh giấc.
Sau đó, nàng và Kinh Ảnh y sam nửa lộ bốn mắt nhìn nhau... một tiếng hét
xuyên thấu màn đêm, sau việc ấy nàng còn không dám tin rằng âm thanh đó là
do mình phát ra.
Kinh Ảnh tự biết phạm sai liền nhanh chóng trở người xuống giường, sau đó
không chút do dự quỳ xuống dâng thanh kiếm trong tay cho nàng. Thanh kiếm
này là vật bất ly thân của Kinh Ảnh, hắn xem thanh kiếm ấy như đôi tay của
mình, nhưng bây giờ lại không chút do dự đưa cho nàng.
“Róc xương róc thịt hoặc chặt đứt hai cánh tay cũng không sao... chỉ cần
đừng đuổi ta đi.” Nói đến đây, Kinh Ảnh đột nhiên nghiêng đầu suy nghĩ một
lúc, sau đó rất nghiêm túc nói với nàng: “Hay là chặt một cánh tay thôi... cầu
thang ở nhà kho bị hư rồi, ngày mai ta còn phải sửa lại, để lại một cánh tay để
cầm búa...”
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Nàng vốn định dùng cực hình nhưng khi nghe thấy những lời này thì quả
không giận cũng không được cười cũng không xong, chỉ cảm thấy toàn thân
không còn sức lực.
“Ra ngoài!” Cuối cùng nàng chỉ có thể xoa mi mày thốt ra được vậy. Kinh
Ảnh liếc nhìn nàng rồi lui ra ngoài.
Sáng ngày thứ hai, khi tỉnh dậy nàng nhìn thấy một bóng màu đen chui rúc ở
góc tường. Sau sự việc ấy nàng hỏi, Kinh Ảnh chỉ trả lời một câu đơn giản:
“Nhìn thấy Diễm Cốt mới ngủ ngon giấc, ăn nổi cơm.”
Nàng bị câu nói này khiến cho không biết nên làm thế nào mới tốt. Nhưng
chung quy không nhẫn tâm nhìn hắn mang gương mặt của sư phụ chết đói trước
mặt nàng.
“Lần sau ngươi muốn theo thì cứ theo.” Hoa Diễm Cốt hết cách thở dài một
tiếng, vò loạn tóc như muốn hả giận, “Ăn cơm!”
Kinh Ảnh lập tức ngẩng đầu lên, rất mừng rỡ nhìn nàng. Cơm tối cả hai
người cùng ăn. Sau bữa cơm, nàng mượn cớ phải mua thêm dầu muối và điểm
tâm một mình ra khỏi cửa.
“Đi sớm về sớm.” Trong lòng Kinh Ảnh, người bán thức ăn đều có trái tim
lương thiện, do đó khi bảo ở lại trông nhà, hắn không hề biểu hiện thái độ gì.
Hoa Diễm Cốt thở dài nhẹ nhõm.
Nguyệt thượng liễu tiêu đầu, nhân ước hoàng hôn hậu.(1)
Siết chặt chiến thiếp trong tay, Hoa Diễm Cốt hít thật sâu một hơi sương
đêm, thầm lẩm bẩm: “Đánh nhanh dứt nhanh, đi sớm về sớm...”
Kỳ thực nàng không hề để trận quyết đấu này trong mắt, càng không để đối
thủ trong lòng. Họa bì sư là người giữ chữ tín, trọng vinh hoa hơn cả sinh tử,
những họa bì sư đánh cắp mĩ nhân bì của người khác thậm chí làm trái tam đại
thiết luật và sử dụng mĩ nhân bì phong kín trong kì hạn năm mươi năm thì tự cổ
chí kim chỉ có một loại người.
Khí đồ.
Bởi vì phẩm hạnh không tốt hoặc phạm phải tội tày trời nên bị đuổi khỏi sư
môn, dĩ nhiên họ không chịu sự ràng buộc của tam đại thiết luật, nhưng cũng
mất đi tư cách khiêu chiến với các họa bì sư khác, vậy cũng có nghĩa là dù nàng
có thua cũng không sao, trận quyết đấu của họ từ đầu đã không được thừa nhận.
Những kẻ ấy có sáng thì chắc có tối, ngày đêm chịu sự truy sát của hình
giả , kết cục của khí đồ chỉ có hai, một chết - hai là chân trần đạp trên máu tươi
và hài cốt của hình giả và các họa bì sư khác, sống sót với dáng vẻ bá đạo.
(2)

Nàng không cho rằng đối thủ của nàng là kẻ có kết cục thứ hai. Nếu như có
họa bì sư lợi hại như vậy phản bội sư môn, sao nàng không có chút tin tức gì.
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Còn nếu chỉ là một họa bì sư bình thường gặp may mắn, nàng nhất định không
cho hắn ta biết tại sao hoa lại có màu đỏ.
Nhưng trăm tính ngàn tính cũng không bằng trời tính.
Đêm, trăng sáng sao ít, chim khuya một mình trên cành cây.
Hoa Diễm Cốt đứng ở ngoài thành thập lí đình, lấy từ trong người ra pháo
hoa mật chế của sư môn.
Tay phải pháo hoa, tay trái chiến thiếp, Hoa Diễm Cốt hít một hơi thật sâu,
hai thứ hòa làm một sau đó dùng bật lửa đốt cháy.
Pháo hoa xông thẳng lên trời nổ thành một đóa sen đỏ, kinh diễm cảm bầu
trời đêm. Còn chiến thiếp kia cũng do mật chế mà thành, gặp lửa phát ra âm
thanh dường như hạc khấp, thanh lệ cả dòng tinh hà.
“Hồng liên chi Hoa Diễm Cốt đã đến đây, ai hẹn ta, ra đây!” Khi nàng nói ra
danh hiệu của mình có chút nghiến răng.
Mỗi họa bì sư khi xuất sư đều lĩnh hội danh hiệu từ sư phụ, từ phương diện
nào đó mà nói, chỉ cần từ danh hiệu sẽ có thể hiểu được tính cách hoặc đặc
trưng của một họa bì sư, ví như ‘họa đao’ của đại sư huynh... nói như nàng,
danh hiệu của nàng có chút có trọng lượng a!
Vậy đối phương thì sao?
Yên hoa trên bầu trời từ từ biến mất, dưới mặt đất hàn phong tụ hội.
Hạc giấy hóa thành tro tàn đỏ bay sang ngón tay thon dài của đối phương.
Đôi tay ấy từ sau lưng đưa ra Hoa Diễm Cốt, dường như ác mộng sinh ra từ
giấc mơ, dễ dàng giam hãm nàng trong vòng tay.
“Thao Thiết chi Vân Tà.” Hắn ta gối cằm trên vai nàng lười nhác nói, giọng
đầy vẻ đùa cợt, “Chẳng qua chỉ thử một chút, không ngờ nàng đến đây thật... ha
ha ha, nếu như đã đến, đêm nay, đừng trở về...”
Ghi chú:
1. Trăng trên ngọn cây liễu, người hẹn sau hoàng hôn.
2. Hình giả: người thực thi trừng phạt.
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