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H

oa Diễm Cốt lúc vừa vào kiệu không hề cảm thấy có gì bất ổn, chiếc

kiệu rất sạch sẽ, rèm kiệu toát ra một mùi hương rất thơm, phảng phất như đôi
tay mềm mại âu yếm vuốt ve má nàng, nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương của
nàng.
Mãi đến khi Hoa Diễm Cốt lim dim sắp ngủ. Lúc ấy mới phát hiện ra đầu
ngón tay giấu kim ong nghệ.
Nàng mở bừng mắt, nhưng phát hiện hai tay hai chân dường như bị đá ngàn
cân đè phải, không thể cử động, không những thế, điều đáng sợ nhất chính là
nội lực chảy ngược trong kinh mạch, loạn xạ vô cùng, khiến mỗi hơi thở nàng
đều cảm thấy đau đớn như lửa thiêu trong lồng ngực.
Kiệu dừng lại.
Một người nam nhân vén rèm lên.
Hoa Diễm Cốt nhìn hắn ta, một lúc sau, cuối cùng cũng nhận ra được gương
mặt ấy.
“Cư nhiên là ngươi.” Nàng nhíu mày.
“Hei, chính là lão tử.” Nam nhân cười toét miệng, hắn ta chính là tên buôn
người trong chợ đêm thất tịch, người đã dùng thủ đoạn hạ lưu bắt cóc nàng và
Yên Chi, hắn ta đưa tay siết lấy cằm của Hoa Diễm Cốt, cười âm hiểm, “Lật
thuyền trong cống rãnh, cư nhiên bại trong tay ngươi. Ca ca ngươi phá vỡ việc
làm ăn của ta, giết huynh đệ của ta, ta sẽ làm nhục muội muội của hắn ta, ha ha
ha!”
Sở dĩ mỗi nghề mỗi chuyên, tên buôn người này đi khắp đại giang nam bắc,
chuyên bắt cóc buôn bán nữ nhân, không biết hắn lừa bao nhiêu thâm khuê oán
phụ đại gia khuê tú tiểu gia bích ngọc giang hồ nữ hiệp, nay công trạng oanh liệt
lại được thêm hai nét.
Một người là họa bì sư, một người là hoa khôi kinh thành, cứ vậy mà bị hắn
ta một tay một người nhấc vào gian tửu lâu trước mắt.
Bên tai là que tre đan xen, trúc ống đàn tre. Bên mũi là hương rượu ngào
ngạt, mồ hôi thơm lừng. Nam nam nữ nữ trước mặt, dùng cơ thể ca lên khúc ca
‘Kim triều hữu tửu kim triều túy, minh nhật sầu lai minh nhật ưu.’
Nơi này là hắc lâu - nơi tụ hội của những kẻ lừa gạt bắt cóc, giết người cướp
của trên giang hồ, lâu chủ là hắc lão đại, nhân vật tàn nhẫn khét tiếng trong hắc
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đạo. Hoa Diễm Cốt và Yên Chi vừa vào cửa, hắc lão đại đã ngẩng đầu, đôi mắt
hiểm độc lần lượt quan sát hai người họ, sau đó hé cười đầy răng vàng, nói với
vị nam tử bên cạnh: “Huynh đệ, đều là tuyệt sắc cả, đệ chọn lấy một người đi,
xem như người làm ca ca đây tặng đệ lễ vật gặp mặt.”
Hoa Diễm Cốt nhìn về phía người ấy, nhất thời lửa dâng cao ba trượng.
Ánh nến lập lòa trườn treo mặt nạ, gió khẽ lay động cổ áo lông thú đen của
Vân Tà.
Tiếu ý nhất phiến tử túy kim mị, nối tựa nhất chẩm thịnh thế phù hoa, Vân
Tà nhìn nàng giơ cao ly rượu, khóe môi cong lên nụ cười tà xược.
“Vậy thì ta không khách sáo đâu.” Hắn ta uống cạn mĩ tửu trong ly, sau đó
lười nhác đứng dậy, hắn đến trước mặt Hoa Diễm Cốt, bế nàng lên.
Tiếng hò reo bỗng chốc vang lên, Hoa Diễm Cốt toàn thân không chút sức
lực tựa vào vòng tay hắn ta, lạnh lùng hỏi: “Ngươi muốn làm gì?”
Vân Tà từng bước từng bước đi lên lầu, khi nghe thấy lời của nàng liền khẽ
mỉm cười, cúi người cắn vào tai nàng nói: “Muốn để nàng coi một màn kịch
hay.”
Sau khi mắt tiễn hai người họ rời khỏi, hắc lão đại mới thu ánh nhìn lại.
Lão ta vỗ vỗ tay.
Một đám nữ tử trẻ tuổi liền bị đẩy vào giữa vũ trì, ngước nhìn lên, hoàn phì
yến sấu, đủ cả mọi loại, ngẩng xuống nhìn, bạch luyện khinh khinh khỏa, kim
liên bộ bộ di, cư nhiên đều bó đôi chân nhỏ.
“Nữ nhân chi diệu, diệu ở chân nhỏ.” Hắc lão đại tóm lấy bàn chân nhỏ của
nữ tử trong vòng tay, bỡn đùa trong bàn tay, “Thấy qua điểm tốt của nữ tử chân
nhỏ, nhìn lại những nữ tử chân to thì thấy thô tục khó coi, chẳng khác gì với
nam nhân... các ngươi còn đứng đó làm gì? Còn không mau mời rượu, nhớ lấy,
chỉ được dùng chân! Để các vị gia ở đây đều thấy điểm tốt của bàn chân nhỏ!”
Các nữ tử lập tức ngoan ngoãn cúi người sau đó liền giải tán, chỉ còn lại một
mình Yên Chi đứng giữa vũ trì.
Một vị nữ tử eo thon nhỏ nhắn ngồi trên chiếc bàn nhỏ, nhấc cao tam thốn
kim liên, giữ lấy chum rượu đồng xanh trên bàn, lắc lắc lư lư đưa cho vị nam tử
mặt đầy sẹo ngồi phía sau bàn, kim liên khẽ đung đưa, yếu ớt vô cùng cứ như
thể đóa sen trong nước, mĩ tửu khẽ tràn ra kia tựa như giọt nước rơi cánh hoa.
Nam tử mặt sẹo không chút niệm tình, hắn ta chỉ nhìn đối phương, không
chịu cầm lấy ly rượu.
Nữ tử vốn đẹp tựa ánh sáng ban mai mùa xuân kia, sắc mặt cũng dần trắng
bệch, nữ tử gắng gượng giữ lấy ly rượu, rượu tràn ra ngày càng nhiều, nữ tử
dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn nam tử, khẽ mở miệng, từ răng ngọc thoát ra lời
nói âu yếm.
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“Xin chàng...” Nữ tử nói, “Xin hãy uống một ngụm... chỉ một ngụm...”
Nam tử mặt sẹo mỉm cười, hắn ta đưa tay đến bên chân nữ tử tỏ vẻ như sắp
cầm lấy.
Vị nữ tử ấy mừng đến rơi lệ, ngón chân tê rần khẽ buông.
Giây phút tiếp đó, nam tử đột nhiên mỉm cười thu tay lại. Ly rượu rơi xuống
đất, phát ra tiếng vang lớn.
“Đồ vô dụng!” Ánh mắt hắc lão đại lướt đi, lão ta nở nụ cười tàn nhẫn,
“Người đâu, chặt đi đôi chân của ả ta!”
Trong tiếng la khóc xé lòng, vị nữ tử mĩ miều ấy bị người khác ngang ngược
lôi đi.
“Tứ lượng nương tử.” Nam tử mặt sẹo nhìn cũng không nhìn nữ tử kia, ánh
mắt chỉ rơi trên người Yên Chi, “Đến lượt ngươi.”
Yên Chi nhìn hắn ta rất lâu, sau đó khẽ mỉm cười. Trong một bọn nữ tử cúi
đầu xưng thần mặc cho người khác sắp đặt kia, chỉ có nàng ta vẫn ngẩng cao
đầu đứng đấy, có lẽ cũng chính bởi vậy, nên khi nàng ta mỉm cười, càng thu hút
hơn những người bên cạnh.
Sau đó, nàng ta chạy nhanh về phía nam tử mặt sẹo, một bàn chân mang sấm
gió đạp lên ngực vị nam tử đó.
Lúc này mọi người mới có thể nhìn thấy được đôi chân của Yên Chi. Nếu
như nói tam thốn kim liên của các nữ tử khác tựa như hai vĩ cẩm lí quẫy đuôi
trong nước, vậy Yên Chi thì là hai chiếc chiến thuyền có thể lướt gió cưỡi sóng.
Nam tử mặt sẹo bất cẩn bị chiếc chiến thuyền này đè phải, nhất thời ngã
ngửa xuống đất, hai mắt trừng to, khóe môi khẽ nhếch, rượu vừa uống vào từ từ
chảy ra từ khóe miệng và lỗ mũi...
“Đại gia, mời uống rượu.” Yên Chi đứng trên ngực nam nhân, ngửa hũ rượu
đổ khắp mặt hắn ta, sau ấy mới từ từ thong thả xoay người rời khỏi.
Những tên hắc đạo ngây người bên cạnh lập tức ồ đến cạnh nam tử mặt sẹo.
“Nè nè lão tam, ngươi còn sống không đó?” Có người dùng đũa chọt chọt
hắn ta.
“Bàn chân lớn như vậy... kì thực không phải là bàn chân, là ám khí mới
đúng?” Có người kinh hoảng nhìn bàn chân của Yên Chi.
Yên Chi mỉm cười với hắn ta: “Nô gia chân lớn, nô gia tự hào!”
Nếu không phải như vậy, e là nàng ta cũng sắp chịu cùng cảnh ngộ với vị nữ
tử khi nãy.
“Được rồi được rồi!” Hắc lão đại dùng ly rượu gõ gõ bàn, sắc mặt không vui
nhìn Yên Chi, chữ thốt từ kẽ răng, lão ta nói, “Nhìn không ra, tứ lượng nương tử
hoa dung nguyệt mạo, cư nhiên là cục xương khó gặm... ha ha ha, hắc lão đại ta
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chính là thích nữ tử cương liệt như ngươi, càng thích hành hạ nữ tử như ngươi...
lão tam, còn không mau nói rõ cho ả biết?”
Nam tử mặt sẹo bò từ dưới đất dậy, hất bỏ những kẻ bên cạnh, vì cảm thấy
mất mặt, nên ánh mắt nhìn Yên Chi thập phần không thiện, sau khi nghe thấy
lời của hắc lão đại, hắn ta đột nhiên nở nụ cười đầy tàn nhẫn, nói với Yên Chi:
“Yên Chi, may nhờ có ngươi, mới để lão tử kiếm được một số tiền lớn.”
Yên Chi nhìn hắn ta, không hiểu ẩn ý.
Nam tử từ tốn đứng dậy, chắp tay chào cứ như người nói sách mà lắc lư đầu:
“Các huynh đệ chắc hẳn luôn không hiểu, tại sao năm ấy ta đường đường hoa
hồ điệp, bỏ mặc nhiều quả phụ tiểu thê tử xinh đẹp như vậy không chọn mà lại
chọn theo đuổi một vô diệm nữ... hei hei, chắc mọi người không biết, vô diệm
nữ ấy tuy không có điểm tốt nào, nhưng lại có một đống mẫu thân xinh đẹp, ai
ai cũng là tuyệt sắc xuất thân từ Vạn Hoa lâu, có vài người còn là hoa khôi nổi
danh xa gần, trước kia khi muốn ngủ với họ một đêm, e là phải chuẩn bị ngàn
lượng hoàng kim!”
Một trận xì xào bàn tán, mặt Yên Chi biến sắc.
“Vô diệm nữ ấy cũng là đồ ngu, có nhiều mẫu thân gả vào hào môn như vậy,
ả tùy ý theo một người, bây giờ cũng đã phát đạt rồi, nhưng ả lại muốn dựa vào
sức mình kiếm sống, chậc chậc, ta chính là nhìn đôi chân ấy ngày càng trở nên
to, quả là càng nhìn càng ghê tởm!” Nam tử mặt sẹo dương dương tự đắc mà
nói, “Đâu như lão tử, sau khi theo ả, nắm được tỏng của ả, lại có được thư của ả
viết cho những diễm kỉ tòng lương kia, sau đó tìm đến họ lừa rằng vô diệm nữ
bị bệnh nặng, lừa một người trúng một người, thoáng chốc đã hốt được bộn
tiền... có vài lần những nữ tử ấy còn không yên tâm, muốn cùng ta trở về thăm
ả, kết quả trên đường đã bị ta cướp tiền cướp sắc, quả là nhất tiễn không biết
bao nhiêu điêu a!”
“Dựa vào gương mặt xấu xí này của ngươi?” Có người nghi ngờ, “Còn hoa
hồ điệp nữa?”
“Còn không phải họa bì sư trên lầu đổi cho...” Mặt sẹo hết cách nói, hắc lão
đại không biết tìm đâu ra người nam nhân này, tự xưng có họa bì chi kĩ, hắc lão
đại tính tình đa nghi, liền để hắn ta lấy thân thử nghiệm... không ngờ đổi tấm da
khó coi như vậy, đối với sinh nhai lừa gạt kiêm hái hoa tặc của hắn quả thật là
đả kích chí mạng.
Họa bì sư? Mọi người nghe thấy lời của hắn ta, đều lập tức nhìn lên trên lầu.
Nhưng Yên Chi lại từ đầu chí cuối nhìn chằm chằm gương mặt đầy sẹo ấy,
rất lâu rất lâu, mới run rẩy thốt ra một cái tên: “Chu Sai?”
“Ừ, là ta.” Mặt sẹo... Chu Sai nhìn về phía nàng ta, nở nụ cười, “Nàng ngày
càng xinh đẹp ra rồi.”
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Nước mắt Yên Chi tràn ra khóe mắt. Một chữ tình, lòng nàng ta sớm đã
nguội lạnh, Yên Chi đau lòng không phải cho bản thân, mà là các mẫu thân nuôi
lớn nàng ta...
“Các mẫu thân của ta... ngươi đã làm gì họ?” Yên Chi nhìn hắn ta, hai môi
run rẩy.
“Bán rồi.” Chu Sai khẽ nhún vai, “Tuy đều đã già, nhưng có người không
quan tâm những điều này, chỉ cần là nữ nhân là được.”
Yên Chi xuất thân phong nguyệt tình trường, đương nhiên biết ẩn ý trong lời
nói của hắn ta, lập tức càng khóc thảm thiết: “Ngươi... ngươi cư nhiên ném họ
vào ám diêu?”
Hoa phường liễu ngõ, cũng phân tam lục cửu đẳng, hạ đẳng nhất chính là ám
diêu, trong ấy toàn tiếp đón những tên cảng ngõ thuyền công, lưu dân phố chợ
hạ đẳng, hơn nữa còn không được kén khách, một ngày cần phải tiếp đón mười
mấy nam nhân, chỉ cần là nữ nhân, sống bước vào cuối cùng đều nát mà ra hoặc
dứt khoát là chết trong ấy...
Hễ nghĩ đến đấy, nước mắt càng không kìm được.
Đã từng cho rằng bản thân đã đủ kiên cường, đã từng cho rằng thế giới này
đối với nàng, chỉ còn lại tiền mà thôi. Nhưng nay, nàng khóc mà nói với Chu
Sai: “Nô gia cho ngươi tiền, nô gia đem hết tiền cho ngươi... ngươi trả các mẫu
thân lại cho nô gia!”
“Trễ rồi.” Chu Sai nhìn có vẻ hưng phấn, xem ra cuối cùng cũng vênh mặt
được trước Yên Chi, hắn ta nói: “Huống hồ cũng không cần phiền phức thế, bây
giờ để lão đại làm chủ, gả nàng cho ta, như vậy thứ của nàng cũng là của ta, tiền
của nàng dĩ nhiên cũng là tiền của ta!”
“Được được được, bây giờ hai ngươi thành thân đi, lão tử làm chủ cho hai
ngươi!” Hắc lão đại ha ha cười ầm lên.
Chu Sai lập tức kéo Yên Chi quỳ trước hắc lão đại, ‘trưởng huynh vi phu’
gọi lấy gọi để, nâng hắc lão đại thành hắc phụ thân, sau đó ấn đầu Yên Chi, bắt
nàng ta dập đầu cho hắc lão đại.
“Ai muốn gả cho tên súc sinh như ngươi!” Yên Chi vẫy vùng, nhưng bất lực
bởi những tên hắc đạo hò reo xung quanh, mỗi người một cánh tay, giữ nàng ta
thật chặt.
“Nhất bái thiên địa.”
“Nhị bái cao đường.”
Bọn nam nhân như thể quần ma loạn vũ, tư ý hoan khoái. Chu Sai tay phải
túm lấy tóc Yên Chi, lôi nàng ta từ dưới đất lên, gương mặt lãnh diễm tựa mai
sớm đã đẫm lệ.
“Phu thê giao bái!”
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Chu Sai tự hô.
Bọn người còn lại ép Yên Chi cúi đầu với hắn ta, nhưng khi ngẩng đầu lên,
chỉ thấy Chu Sai mắt trừng to, tâm mi... là một mũi tên dài.
Yên Chi quay lại nhìn về phía sau.
Đêm lạnh đầy sao, Tạ Thư Hiền đứng trước cửa, áo bào lông hồ trắng tuyết
tung bay trong gió, phảng phất như bắc phong quyển địa bạch thảo chiết, chiến
cung trong tay cong hình bán nguyệt, một mũi tên thoáng chớp ánh sáng sắc
lạnh.
“Người đâu! Giết hắn!” Hắc lão đại vừa nói vừa lôi tì nữ bên cạnh đến phía
trước, dự định dùng cơ thể yếu ớt ấy chắn mũi tên của đối phương.
Lời của lão ta vừa dứt, liền thấy cửa mở toang ra, hai hàng cẩm y vệ lưng
phối tú xuân đao, từ bên trái phải Tạ Thư Hiền ồ ạt xông vào, tựa như từng con
từng con sói đen bao vây bọn ô hợp trước mắt.
“Tướng quân, hãy hạ lệnh!” Có người nói.
Câu trả lời của Tạ Thư Hiền, là ‘soạt’ một tiếng.
Một tên trúng ngay tâm mi của hắc lão đại, cổ họng ‘ư ơ’ vài tiếng, liền tay
cầm trường đao lăn từ chủ tọa xuống.
“Không chừa một tên.” Tướng quân ôn nhuần như ngọc kia hạ lệnh với
giọng lạnh lùng.
“... Vâng!” Cẩm y vệ lập tức lộ nụ cười khát máu.
Cuộc hắc đạo thịnh yến này, từ giờ đã đổi chủ nhân.
Tiếng hét thảm của kẻ địch là thú vui chí cao vô thượng, máu tươi của kẻ thù
là mĩ tửu thơm lừng mãnh liệt, đây mới chính là thịnh yến của cẩm y vệ.
Yên Chi ngồi đấy, bị từng tiếng từng tiếng hét thảm xin tha vây phủ.
Một chiếc áo bào rơi trên người Yên Chi, phủ lấy nàng ta. “Đừng nhìn.”
Tiếng nói Tạ Thư Hiền dịu dàng vang bên tai nàng ta.
Yên Chi trầm mặc một lúc, từ từ kéo áo bào xuống, trên lông mi còn vương
lệ châu.
“Không.” Nàng ta cự tuyệt, “Nô gia phải nhìn, phải nhìn họ nợ máu trả bằng
máu.”
“Được.” Tạ Thư Hiền một tay ôm lấy nàng ta, tay còn lại rút ra thanh Hàm
Sương kiếm, giữ trước người nàng ta, “Vậy ta bồi nàng.”
Yên Chi gật đầu, vừa nhìn màn dạ yến, vừa rơi lệ.
Tạ Thư Hiền nhìn ánh mắt Yên Chi, có chút đau lòng. Hắn ta thở dài một
tiếng, bàn tay đặt ở eo Yên Chi càng siết chặt hơn, khẽ cúi mâu nhẹ nhàng hôn
lên tâm mi.
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Nụ hôn ấy, không mang chút ý khinh bạc, chỉ có chân thành và tiếc thương,
cứ như người nhặt hoa, tay giữ đóa mai rơi, đặt nụ hôn đầy thương yêu, tiếc
thương hoa rơi xuống bùn, càng yêu người ý chí khiết bạch, tâm hoài ngọc bích.
“Hôm nay là lần cuối cùng, sau này sẽ không còn ai có thể ức hiếp nàng
nữa.” Dần dần mở mắt ra, ánh mắt hắn ta đầy kiên quyết, Tạ Thư Hiền mỉm
cười vuốt ve khuôn mặt Yên Chi, “Nàng có ta.”
Xung quán nhất nô vi hồng nhan, nhưng vi khanh cố vũ trường kiếm.
Để lại cẩm y vệ thu dọn tàn cuộc, Tạ Thư Hiền dìu Yên Chi bước khỏi hắc
lâu.
“Đây là gì?” Yên Chi khẽ run người, nhẹ nhàng đưa tay, một hạt hoa tuyết
cứ vậy mà rơi xuống lòng bàn tay nàng ta, Yên Chi nhíu mày, “Tuyết rơi rồi
sao?”
Nhưng Tạ Thư Hiền lại nhanh chóng ngẩng đầu liếc nhìn trên lầu, cười khổ:
“... Là y đến rồi.”
Phảng phất như để ấn chính lời của Tạ Thư Hiền, cơn gió tuyết ấy càng
mãnh liệt hơn, nhưng nếu nhìn kĩ, không phát hiện, tuyết từ đầu chí cuối chỉ vây
quanh gian hắc lâu.
Trên thế gian này, duy nhất một người có nội lực luyện đến cảnh giới như
vậy, lúc nổi giận cư nhiên có thể ảnh hưởng đến thiên tượng.
Thiên tài trăm năm khó được, yêu nghiệt ngàn năm xuất hiện.
Quốc sư Sở quốc Phụng Huyết Ca, chính là yêu nghiệt ấy.

Chương 26
Hoàng Tước Tại Hậu Thị Hà Nhân

M

ười sáu tuổi danh chấn giang hồ, ba mươi hai tuổi nắm quyền thiên hạ,

thế nhân nhớ đến Phụng Huyết Ca thì sẽ nhớ đến khối ngọc tỉ nhuốm máu bị y
đùa bỡn trong tay.
“Không ngờ người như ngươi mà lại đến dạ yến rõ ràng là có cạm bẫy như
vầy.” Vân Tà ngẩng đầu, nhìn về phía men cửa sổ, cong môi mỉm cười.
Mười sáu tuổi tóc trắng như tuyết, ba mươi hai tuổi thanh thiển tiếu nhan,
Phụng Huyết Ca đứng trước cửa sổ, nở nụ cười ngàn năm không đổi với Hoa
Diễm Cốt trong vòng tay của Vân Tà, mùi hương nhuốm thân phảng phất như
nguyệt hạ chư tiên.
Năm tháng khiến cho lông mi y nhuộm thành sắc bạc, y nhìn Vân Tà, nụ
cười thanh quý như ánh trăng, “Có thể bỏ ái đồ ta ra rồi chứ?”
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Hoa Diễm Cốt nhanh chóng sà vào lòng y, nhưng chỉ tiếc là Vân Tà nhanh
tay bắt nàng lại.
“Sư đồ tình thâm, thật khiến ta cảm động.” Vân Tà cười nhạt, đưa tay về
phía bàn bát tiên trước mặt. Trên bàn không có bất cứ gì, chỉ duy chiếc ly bạch
ngọc lẳng lặng đứng đấy.
“Uống ly rượu độc này rồi ta sẽ trả nàng lại cho ngươi.” Vân Tà siết cằm
Hoa Diễm Cốt, mỉm cười nói với Phụng Huyết Ca, “Nhưng không biết quốc sư
có dám...”
Lời của hắn ta còn chưa dứt, Phụng Huyết Ca đã nhấc ly rượu lên, uống cạn.
“Ha, rượu ngon.” Y cười, ly bạch ngọc cạn rượu được đặt lại lên bàn, ngón
tay thon dài, âm vang ‘cạch’ một tiếng, phảng phất như một hạt cờ trắng rơi
xuống, sau đó đợi chờ cờ đen vào ván cờ.
Vân Tà hai mắt rạo rực nhìn y rất lâu, bỗng nhiên khua thanh bán nguyệt
đao, hòng lấy thủ cấp của y.
Mỉm cười tiêu diêu, Phụng Huyết Ca đưa tay rút cây trâm gỗ mun sau đầu,
ba ngàn tóc trắng rơi xuống như nước sông ngân hà.
Y khẽ ném cây trâm đi. Trâm gỗ hóa thành một luồng ánh sáng đen, đâm về
phía Vân Tà.
Vân Tà chuyển công thành thủ, chắn thanh đao ngang trước người. Nhưng
không ngờ cây trâm va vào đao, cư nhiên như lửa gặp phải giấy, thiêu ra một lỗ
thủng đâm vào vai phải của hắn ta.
Vân Tà rên nhẹ một tiếng, cả người bay ra khỏi cửa sổ, lăn vài vòng trên nền
đất mới khó khăn bò dậy, liếc nhìn trên lầu, hắn ta phun một ngụm máu thảm
bại mà xoay người chạy khỏi.
Nhưng Hoa Diễm Cốt lại không có tâm trạng đánh chó rơi xuống nước kia.
“Sư phụ!” Hoa Diễm Cốt sà vào lòng Phụng Huyết Ca, vội vàng nói.
“Có việc gì? Muốn hút độc cho vi sư sao?” Phụng Huyết Ca vừa vận công ép
độc ra, vừa mỉm cười nói.
“...” Khóe môi Hoa Diễm Cốt khẽ co giật, “Sư phụ người hãy nghiêm túc
chút.”
“Được, nghiêm túc đây.” Phụng Huyết Ca nói, “Lễ vật đâu?”
“...” Hoa Diễm Cốt ngây người, “Lễ vật gì?”
“Nghịch đồ! Con chỉ nhớ tặng Hàn Quang chuối nhưng lại quên tặng lễ vật
cho sư phụ sao?” Phụng Huyết Ca lập tức mở mắt ra, bộ dạng như sắp phát độc
mà chết nhìn Hoa Diễm Cốt, “Sao có thể phân biệt đối xử như vậy... sư phụ hễ
đau lòng sẽ kinh mạch nghịch chuyển, độc khí công tâm, mạng vong cửu tuyền,
quỷ khóc mười lí...”
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Hoa Diễm Cốt nhanh chóng rút cây trâm ngọc trên tóc xuống, hai tay dâng
đến trước mặt Phụng Huyết Ca, nhăn mặt nói, “Sư phụ! Lễ vật ở đây, lễ vật ở
đây!!!”
Phụng Huyết Ca ‘ha ha’ cười một tiếng, ánh mắt từ trâm ngọc trượt đến mái
tóc đen dài của Hoa Diễm Cốt.
Mười sáu năm trước, y bế nàng trong tay, chải tóc cho nàng, nhìn mái tóc
ngắn mềm mại từ từ dài từ từ đen trong bàn tay y, thoáng chốc a đầu nhỏ kia đã
đến tuổi trưởng thành rồi.
“... Lại đây, cài tóc cho vi sư.” Phụng Huyết Ca dần dần nhắm mắt lại.
Đôi tay nhỏ thay thế lược ngà, từng chút từng chút một chải chuốt mái tóc y.
Mười sáu năm sau nàng tựa sau lưng y, chải tóc cho y, mái tóc bạc trong tay
cứ như ánh trăng sáng, hệt như khi ấy, chưa từng thay đổi... đúng vậy, năm
tháng qua đi, nàng đã lớn, nhưng y chưa từng thay đổi.
“Tiểu Diễm Cốt.” Y thở dài, hết cách nói, “Còn may con không sao.”
Bàn tay đang chải tóc khẽ dừng, Hoa Diễm Cốt nghẹn ngào, từ sau lưng
dang tay ôm chặt lấy y, lệ như sương đêm, thấm đẫm bộ y phục trắng của y: “Sư
phụ... người cũng không được xảy ra chuyện gì.”
“Ừ, vi sư không sao.” Phụng Huyết Ca mặc cho nàng ôm lấy, giao phó bóng
lưng trước nay chưa từng để ai bắt gặp cho nàng.
“Nếu không con sẽ bán mạng đi tìm tên Vân Tà kia!” Hoa Diễm Cốt căm
giận thề độc.
“Để Hàn Quang đi được rồi.” Phụng Huyết Ca lãnh đạm nói, “Con là nữ nhi,
cần phải học cách làm nũng với chúng ta, Hàn Quang là nam nhi, việc dơ việc
cực nhọc gì đều cứ để cho Hàn Quang làm.”
“... Phân biệt đối xử như vậy, đại sư huynh sẽ khóc đấy!” Khóe môi Hoa
Diễm Cốt khẽ giật.
“Vi sư thấy hắn còn vui thầm nữa đấy.” Phụng Huyết Ca nở nụ cười.
Ta nguyện chinh chiến cả đời, đổi nàng nhất thế chuyên sủng... câu nói này,
là do chính miệng Hàn Quang nói ra.
Bên ngoài hắc lâu, Hàn Quang thống lĩnh một bọn cẩm y vệ mai phục tại
chỗ, nhìn thấy Vân Tà từ ngã xuống, lập tức mỉm cười ghê rợn, sai người đuổi
theo.
Đường lang bổ thiền hoàng tước tại hậu(1), điều Hàn Quang muốn chính là
một lần diệt gọn hang ổ của đối phương, diệt cỏ tận gốc máu rửa gọn sạch tất cả
những kẻ địch của sư phụ và sư muội.
Vân Tà bán mạng chạy trốn kia sao biết được sau lưng có một đội lang hổ
bám theo, hắn ta bị Phụng Huyết Ca đả thương, loạng loạng choạng choạng
chạy trốn, và hướng trốn cư nhiên là hoàng cung!
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“Đại nhân...” Một tên cẩm y vệ nhìn sang Hàn Quang.
“Hừ, quả nhiên là hắn!” Ánh mắt Hàn Quang thoáng qua tia sát ý.
Thâm cung nội viện, một bọn cẩm y trang bị đầy đủ dĩ nhiên không thể tự ý
xông vào, không phải sợ kẻ khác truy cứu mà là sợ đánh cỏ động rắn. Do đó
Hàn Quang chọn lấy ba vị mãnh tướng, hạ lệnh cho những người khác đợi
nguyên tại chỗ, sau đó mang theo ba người đuổi theo vào trong...
Quả nhiên không ngoài dự đoán, Vân Tà lén lén lút lút bò vào Đông cung.
Đó là nơi ở của tân đế Sở quốc, Sở Tử Phục.
Phụng Huyết Ca bắt giữ thiên tử để ra lệnh chư hầu, hai phụ tử Sở Tử Phục
đều sống trong sự khống chế của y, nhưng trong mắt Hàn Quang, sư phụ đã tận
nhân tận nghĩa rồi, theo ý của hắn ta, cứ lột da hai tên vô dụng ra, sau đó đổi
cho mình.
Nhất tướng công thành, đều cần vạn cốt để lót đường, huống hồ chi là đế vị?
Hoạn lộ nhuốm máu, thành vương bại khấu, sự nhân từ của sư phụ, Hàn Quang
không hiểu. Tuy không hiểu nhưng hắn ta nguyện ý vì sư phụ mà nhẫn nhịn sự
cuồng bạo và khát máu trong lòng, mãi đến khi Sở Tử Phục lộ sơ hở... giây phút
ấy, hắn ta nhất định sẽ lộ ra răng nanh, xé Sở Tử Phục thành trăm mảnh!
“Cuối cùng cũng lộ sơ hở rồi sao...” Hàn Quang nở nụ cười đáng sợ, búng
tay.
Ba vị mãnh tướng hiểu ý, một người đi báo tin, hai người lưu lại nghe lệnh.
Sau đó, họ phá cửa Đông cung.
Và nụ cười của Hàn Quang cũng sững lại trong giây phút đó.
Đêm tối ở Đông cung lạnh lẽo vắng tanh, không có cung nhân nào nguyện ý
lấy lòng tân đế mất đi quyền thế, cung nhân do Phụng Huyết Ca phái đến cũng
không xem Sở Tử Phục trong mắt, khi tối đến liền kẻ lười thì lười, kẻ ngủ thì
ngủ, kẻ đánh cược thì đánh cược, tất cả đều cười mà nói, thêm mười năm nữa,
Sở Tử Phục dù có chết trong cung cũng không ai hay biết, cũng không ai để
tâm, bởi vì khi ấy, từ quyền thần đến bách tính ai ai cũng biết Sở quốc đã đổi
thành họ Phụng rồi...
Đế vương trẻ tuổi được lão thái giám dìu, lẳng lặng đứng tại đáy, thanh sam
đơn bạc, tuấn nhãn tu mi, lúc mỉm cười cứ như thể mặt trời tỏa ra ánh sáng ấm
áp.
“Hàn Quang, đã lâu không gặp.” Đế vương trẻ tuổi cười.
Sắc mặt Hàn Quang không thiện, ánh mắt lướt từ trên người đế vương xuống
thi thể dưới đất.
Vành cổ lông thú đen, nửa chiếc mặt nạ áp trên mặt, ngay cả vết thương trên
vai cũng không chút khác biệt, đó chính là Vân Tà vừa chạy trốn vào Đông
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cung kia. Nhưng nay, hai mắt trừng to, trước ngực cắm một thanh trường kiếm,
thân kiếm sáng như dòng nước, trên cán kiếm vây một con rồng ngọc, thanh
kiếm ấy chính là danh kiếm truyền từ đời này sang đời khác của hoàng tộc Sở
thị, Thủy Long Ngâm.
“Người này đêm xông vào hoàng cung, tay cầm hung khí, nghĩ lại hẳn là
thích khách, quả nhân liền ra tay diệt trừ.” Sở Tử Phục rút Thủy Long Ngâm ra,
mỉm cười nhìn Hàn Quang nói, “Chỉ là, còn mong Hàn huynh chuyển cáo quốc
sư, cố lão trong triều vẫn còn, những người ủng hộ ‘Cần vương’ chưa chết hết,
nếu như lúc này quả nhân vong mạng trong cung, quốc sư e là rất khó làm...”
Hàn Quang nhìn hắn ta rất lâu, mới lãnh đạm nói, “Ta hiểu rồi, ngày mai ta
sẽ cho người bảo vệ Đông cung chặt chẽ, xin hoàng thượng yên tâm. Người
đâu, lôi thi thể thích khách này đi.”
“Không tiễn.” Sở Tử Phục tươi cười nói.
“Ừ.” Hàn Quang lười nhác chấp tay, dẫn người lui đi.
Vừa ra khỏi cửa cung, hắn ta đã giận đến sắc mặt dữ tợn.
“Tráng sĩ chặt tay(2), tiểu hoàng đế có phách lực thật, mạnh hơn phụ thân của
hắn nhiều.” Cẩm y vệ bên cạnh ‘chậc chậc’ nói.
“Đại nhân, với thân thủ của hắc y nhân đó, dù cho bị thương cũng không thể
bị tiểu hoàng đế một kiếm đâm xuyên ngực được.” Vị cẩm y vệ khác cũng nói,
“Theo thuộc hạ, tên ấy rõ ràng là tử sĩ của tiểu hoàng đế...”
“Ta biết!” Hàn Quang bực bội vò vò tóc, ão não nói, “Mặc cho tên ấy đi
chết, điều ta phiền muộn bây giờ không phải điều này!”
Hai vị cẩm y vệ hiếu kì hỏi: “Đại nhân, vậy người phiền muộn điều gì?”
Hàn Quang có khổ mà khó thốt nên lời. Ngày hôm đó hắn vỗ ngực đảm bảo
với sư muội, rằng tên tử sĩ Kinh Ảnh lai lịch bất minh kia chín phần là do tên
họa bì sư Vân Tà giả dạng, nên mới được sư muội đồng ý giao người đến chỗ
hắn ta quan sát vài tháng... hắn vốn định lẳng lặng tăng con số này thành vài
năm, vài chục năm, hoặc tốt nhất cả đời cũng không để cái tên ấy tiếp cận sư
muội.
Nhưng nay, Vân Tà kia cư nhiên đã chết.
Sư muội có khi nào đêm nay sẽ đến tìm hắn ta đòi người không? Hàn Quang
ảo não nhói lòng, biết rằng sau lưng có một đôi mắt luôn nhìn chằm chằm hắn
ta, mãi đến khi hắn ta rời khỏi.
“Cẩm y vệ chỉ huy sứ, Hàn Quang...” Sở Tử Phục khẽ lắc đầu, “Suy cho
cùng cũng còn non nớt chút.”
“Nếu như Phụng Huyết Ca đích thân đến đây, ngươi sẽ không thể nói những
lời bóng gió như vầy rồi.” Một giọng nói lười nhác khác truyền lại từ sang lưng
Sở Tử Phục.
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Sở Tử Phục quay đầu lại, mỉm cười nói với người ấy: “Quả nhân đã hy sinh
vị tử sĩ tốt nhất bên cạnh, và còn có kì tài miệng lưỡi thuyết phục, trừ phi ngươi
ra tay lần nữa, nếu không sẽ không ai biết ngươi còn sống, Vân Tà, bây giờ
ngươi đã có được thứ ngươi muốn... khi nào thì quả nhân có được thứ quả nhân
muốn chứ?”
Người ấy ngẩng cao đầu, tuy đã thay thành bộ y phục bình thường của đại
nội thị vệ, nhưng trên mặt vẫn mang nửa chiếc mặt nạ... người đó không phải là
Vân Tà thì còn là ai nữa?
“Bảy ngày sau.” Vân Tà và Sở Tử Phục lướt ngang vai nhau, tiếng cười trầm
thấp khản đặc, “Tạ phủ.”
Bảy ngày sau, Tạ phủ.
Là ngày hỷ kết liên lí của Tạ Thư Hiền và Yên Chi...
Ghi chú:
1. ‘Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ đằng sau’.
2. Các tướng sĩ bị rắn cắn vào tay phải chặt tay đi để ngăn độc phát tán khắp
cơ thể, ý chỉ hành động dứt khoát, không do dự.

Chương 27
Tự Cổ Đa Tình Không Dư Hận

N

hững ngày này Tạ Thư Hiền rất bận rộn.

Ngoài phải bận việc công ra, còn bận việc tư. Ngoài xử lí chính vụ ra, còn
phải phái người cứu mẫu thân của Yên Chi.
Vì vậy mà đã nhiều ngày trời hắn ta chưa chợp qua mắt, khoác áo ngồi dậy,
đêm khuya tần mẫn, ánh đèn leo lắt, soi sáng một thân bạch y và mi mày nhíu
chặt, ngay cả khi Yên Chi xuất hiện sau lưng hắn ta Tạ Thư Hiền cũng không
phát hiện, nhưng Yên Chi lại phát hiện lẫn trong mái tóc của hắn ta khẽ xuất
hiện sợi bạc.
“Tạ công tử.” Giọng nói Yên Chi khẽ vang lên, như thể dây đàn khẽ rung,
lay động lòng lương nhân.
Tạ Thư Hiền ngẩng đầu lên, nhìn nàng ta tay cầm chum trà sứ xanh đưa đến
trước mặt mình, cúi mâu xuống, định mở miệng nhưng rồi lại thôi.
“Cảm ơn.” Tạ Thư Hiền đón lấy chum trà uống một ngụm, canh sâm ấm
nóng vào bụng, cơ thể mỏi mệt vì ngồi lâu phảng phất như khỏe lại, hắn ta đặt
chum trà xuống, mỉm cười nhìn Yên Chi, “Tìm ta có việc sao?”
Yên Chi khẽ do dự, khi nhìn thấy nụ cười dịu dàng và tóc bạc nơi tóc mai
của hắn ta, lòng đầy chua xót, hạ quyết tâm.
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Hai gối khẽ cong, Yên Chi quỳ xuống trước Tạ Thư Hiền, bộ dao bên tóc
đung đưa phát ra âm thanh thánh thót, váy đỏ tầng tầng lớp lớp trải rộng phảng
phất như đóa mẫu đơn nở rộ. Chỉ thấy nàng ta hai tay chắp trước trán, bàn tay
điểm nhẹ chu sa trước trán, hành đại lễ với Tạ Thư Hiền.
“Yên Chi!” Tạ Thư Hiền kinh ngạc, cơ hồ nghĩ cũng không nghĩ liền khụy
một chân trước mặt nàng ta, hai tay dìu lấy bờ vai yếu ớt của Yên Chi.
“Tạ công tử ra người ra sức cứu mẫu thân của Yên Chi... Yên Chi không gì
báo đáp...” Yên Chi mặc cho hắn ta dìu dậy, ngập ngừng một lúc, cuối cùng
ngẩng đầu lên, “Công tử, người còn cần nô gia nữa không?”
Tạ Thư Hiền ngây người, sau đó, sắc đỏ khẽ nhuộm hai má hắn ta, hắn ta
ngơ ngẩn nhìn Yên Chi, phảng phất như đang nhìn thấy mộng tưởng chí cao
trong đời, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Hắn ta dìu lấy tay Yên Chi,
bởi vì vui mừng mà không kìm chế được sức lực, ngày càng chiết chặt, như thể
chiếc lồng phải lòng con chim thích bay lượn, không kìm được muốn khóa chặt
con chim ấy vào trong cơ thể mình.
“Nàng, nàng đồng ý rồi?” Tạ Thư Hiền âu yếm nhìn nàng ta, khóe môi
không kìm được mỉm cười, cẩn trọng hỏi.
Yên Chi nhìn hắn ta, thần sắc phức tạp, môi khẽ động vài lần, mới thốt thành
lời.
“Tạ công tử, nô gia chỉ muốn báo đáp người...” Nàng ta mỉm cười cay đắng
nói, “Nếu công tử thiếu tiền, nô gia có thể tặng người bách bảo giương, vô số
tiền tài, nếu như người muốn quen biết với đạt quan quý nhân, nô gia có thể
giúp đỡ... nhưng hẳn công tử không phải là người như vậy. Cho nên ngoài chính
bản thân mình ra, nô gia thật sự không biết nên tặng người thứ gì... nhưng dù
vậy, vẫn là ủy khuất cho người, Tạ công tử, ta biết thứ công tử muốn là gì,
nhưng đó lại là thứ nô gia không có. Nô gia cả đời chìm nổi, sớm đã quen đi...
làm thế nào để yêu một người...”
Thân như bèo trôi, cả đời chìm nổi.
Vỏn vẹn tám chữ thốt ra từ miệng nàng ta, nhưng lại hàm chứa biết bao đắng
cay.
Tạ Thư Hiền không kìm được lòng khẽ xót xa, ôm Yên Chi vào lòng. Hắn ta
ôm rất chặt, phảng phất như muốn hút hết tất cả những đắng cay của nàng ta
vào người mình.
“Không sao.” Hắn ta nói, “Chúng ta còn có rất nhiều thời gian.”
“Không uỷ khuất sao?” Yên Chi gối đầu lên ngực hắn ta, thần sắc vẫn là sự
do dự không thể dứt bỏ kia, yên hoa dễ nguội, cơ thể nàng ta đã bị không ít
người ôm, nhưng đều là đêm đến ngày lại rời khỏi, cho nên càng ấp ám thì nàng
ta càng sợ hãi, sợ nếu như dễ dàng chấp nhận một người, để người ấy lấp đầy
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trái tim nhỏ bé của mình, đợi khi người ấy phủi áo ra đi, lòng nàng ta sẽ trở nên
trống vắng.
“Ngược lại là uỷ khuất cho nàng đấy.” Tạ Thư Hiền ôm thật chặt nàng ta,
cười nói, “Người như ta, khi bận rộng thì luôn quên cả ăn cơm, mỗi sáng tỉnh
dậy đều tìm không được quần áo phải mặc, lúc mua đồ luôn không biết trả giá,
vàng ngọc cũng vì vậy mà vơi dần, còn mong Yên Chi cô nương không chê bai
gả cho tại hạ, để nửa đời sau của tại hạ không đến nỗi chết vì đói rét.”
Yên Chi phụt cười.
“Đã bao ngày rồi cuối cùng nàng cũng đã cười.” Tạ Thư Hiền như thể thở
phào nhẹ người, hắn ta ôn nhu nhìn nàng ta, ngón tay mang vết chai sạn khẽ
vuốt ve gò má nàng ta, “Từ nay trở đi, nàng phải cười thật nhiều... quên đi cách
yêu thương một người cũng không sao, thời gian của chúng ta còn dài, sẽ có
một ngày, ta sẽ dạy lại nàng, làm sao để yêu...”
Khởi sinh ca, mãn đường tì bà dữ cẩm sắt.
Hạ tân hôn, nhất dạ thôi khởi xuân phong sắc.
Song tiền thiếp hỷ tự, Tạ phủ khởi tân lạc.
Tửu hương túy thiên khác, mãn đường Yên Chi sắc.
Mãi cho đến khi ánh trăng lên cao, Yên Chi gối đầu trên cánh tay Tạ Thư
Hiền, trong lòng vẫn cảm thật có chút không có thực, chỉ sợ bản thân mở mắt ra,
tất cả chẳng qua chỉ là một giấc mơ đẹp, sau khi tỉnh dậy sau cơn mơ, nàng ta
vẫn nằm trên chiếc giường ở Vạn Hoa lâu, sống những ngày hoang đường đôi
tay ngọc ngàn người gối, trên điểm môi son vạn khách nếm.
“Yên Chi.” Tạ Thư Hiền khẽ gọi.
Yên Chi không tỉnh dậy, nàng ta sợ khi mình mở mắt ra, giấc mơ sẽ tỉnh.
Tạ Thư Hiền gọi liền mấy tiếng chỉ thấy Yên Chi chìm vào giấc ngủ sâu, liền
khẽ ngồi dậy, bước ra ngoài.
Không lâu sau, bên ngoài gian phòng truyền lại tiếng nói chuyện nhỏ.
Yên Chi nheo mày, mở mắt ra, nhìn về phía ánh nến dập dìu. Nếu như nàng
ta nhớ không lầm, đêm nay là đêm tân hôn, Tạ Thư Hiền không giữ ai lại bên
ngoài, đã khuya như vậy là ai đến chứ?
Yên Chi không muốn bồng bột xông ra, chỉ là thời gian từng chút từng chút
trôi qua, thoáng chốc đêm khuya sương lạnh, Tạ Thư Hiền chỉ mặc một chiếc áo
mỏng, thực sự có chút khiến Yên Chi đau lòng, thở dài một tiếng, lấy chiếc áo
lông hồ trắng treo bên giường, nhẹ nhàng ngồi dậy, đi ra khỏi phòng.
“... Tạ tướng quân, ngươi làm rất tốt, nay ngươi và tên Hàn Quang có giao
tình tốt, thê tử của ngươi lại có giao tình với Hoa Diễm Cốt, loại tiểu nhân bênh
vực người của mình như Phụng Huyết Ca, nhất định sẽ quy ngươi vào phái của
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mình, sau này hẳn sẽ thăng quan tiến chức.” Một giọng nói trầm khàn truyền lại,
khiến bước chân Yên Chi khựng lại trước cửa.
“Không dám.” Giọng nói của Tạ Thư Hiền vẫn cung cẩn thanh nhã, “Thư
Hiền chẳng qua là tận trung với bệ hạ, tận trung với đại Sở mà thôi. nếu như có
thể quang phục đế vị, Thư Hiền dù có thịt nát xương tan cũng không từ nan.”
“Hei hei, ta không tin ngươi không có chút tư tâm nào.” Một giọng cười âm
hiểm khác vang lên, “Thê tử như hoa như nguyệt kia của ngươi còn không phải
là do ngươi bày gian kế lừa mà có sao?”
Một người Tạ Thư Hiền, ba người lạ mặt, bốn người ta một câu ngươi một
câu, khiến Yên Chi ngoài cửa nghe đến lạnh cóng tay chân.
Tên lạ mặt nói: “Tạ tiểu tướng, ngươi bày kế hay lắm. Hai chiếc kiệu, một
chiếc đưa Hoa Diễm Cốt vào miệng cọp, khiến Phụng Huyết Ca không tiếc mọi
giá để bảo vệ. Một chiếc đưa hoa khôi nổi danh kinh thành vào khuê phòng, từ
này Tạ tiểu tướng độc chiếm hoa khôi a.”
Người lạ mặt nói: “Tạ tiểu tướng, ngươi thật hiểm. Vì tận trung báo quốc,
ngay cả người nữ nhân mình thích cũng nhẫn tâm lợi dụng.”
Người lạ mặt nói: “Im miệng, chẳng qua chỉ là nữ tử thanh lâu, nào xứng
được với Tạ tướng quân, sau này, trẫm nắm lại đại quyền, nhất định để tông thất
đế nữ gả cho tướng quân.”
Yên Chi đứng trước cửa, từ từ nhấc một tay, giữ chặt miệng, thổn thức sắp
đến cổ họng nuốt cả vào bụng.
Ta đáng lẽ nên vui mừng, nàng ta nói với chính mình, ta đã chứng minh
được một việc... ta đã chứng minh, là ta đúng. Trên đời này không có một nam
nhân nào đáng tin, họ mở miệng nói ái mộ nhưng trong lòng luôn ẩn giấu họa
tâm. Một người nam nhân nếu đối xử tốt với ngươi, nhất định là có ý đồ, hoặc
tham mĩ sắc của ngươi, hoặc tham tiền tài của ngươi, hoặc giả muốn có được
thứ sâu xa hơn.
Ta nên vui mừng, nàng ta tự nhủ với mình, có thể bị hắn ta lợi dụng, chứng
minh nàng ta còn có giá trị lợi dụng... bất luận thế nào, ta đã báo đáp hắn ta ân
cứu mạng các mẫu thân, từ nay về sau sẽ một nhát cắt đôi, ta cũng sẽ không
chút áy náy, ân oán đã trả, từ naay xa lạ, hắn ta làm tướng quân của hắn ta, ta
làm hoa khôi của ta, từ nay tương kiến bất tương tri, không phải là dứt khoát
hơn sao?
Yên Chi, ngươi nên vui mừng.
Lại một lần nữa, ngươi chỉ thuộc về chính ngươi.
Yên Chi, ngươi nên vui mừng...
‘Tách’ một tiếng, một giọt lệ châu rơi xuống đất, va phải thềm đá lạnh băng
vỡ tan ngàn giọt li ti.
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Âm thanh trong gian ngoài bỗng lặng, sau đó, bốn bóng người trước sau
xông ra.
“Giết ả ta.” Thiếu niên dẫn đầu mang gương mặt ưa nhìn, gặp người liền
mỉm cười, đuôi mắt cong cong, người ấy chính là Sở vương thất thế.
Sau lưng hắn ta, hai vị nam tử áo trắng chân trần, mặt đeo mặt nạ, chính là
cách ăn mặc của họa bì sư, nghe thấy lời của Sở vương đều cười, nhìn sang Tạ
Thư Hiền sắc mặt trắng bệch kia.
“Nàng ta sẽ không nói ra.” Tạ Thư Hiền nhìn Yên Chi, nói.
“Giết ả ta.” Sở vương nhìn hắn ta, cười.
“... Nàng ta sẽ không nói ra.” Tạ Thư Hiền phảng phất như chỉ còn duy nhất
câu ấy.
“Vậy thì để ả ta cái gì cũng không nói.” Ánh mắt Sở vương liếc sang một vị
họa bì sư.
“Được a.” Họa bì sư mang chiếc mặt nạ họa một con rắn độc phóng ra một
cây ngân châm.
“Đừng!” Tạ Thư Hiền bất chấp tất cả sà về phía Yên Chi, nhưng không đuổi
kịp vết tích của ngân châm.
Cây châm xuyên qua tâm mi, tựa như sợi chỉ bạc kéo rất dài phía sau đầu
nàng ta.
Yên Chi ngây người nhìn Tạ Thư Hiền đang chạy về phía mình.
Nàng ta vẫn còn nhớ lần đầu gặp gỡ, áo lông hồ trắng từ trên vai hắn ta rơi
xuống vai nàng ta, nụ cười ấm áp tựa như ánh sáng mãnh liệt xuyên thấu màn
đêm chuốc vào mắt và tim nàng ta, hắn ta đã cho nàng ta giá thân ngàn vàng,
nhưng nàng ta đã không thể cho hắn ta một đêm lân li. Bởi vì nợ, nên muốn gặp
lại lần nữa... chỉ tiếc là, nàng ta đã không còn nhìn thấy nữa.
Tai nàng ta nghe được tiếng gọi của hắn ta, giọng nói hắn ta rất dễ chịu, tựa
như tuyết rơi đầu đông, thuần khiết mĩ lệ vô cùng. Trong thanh lâu không thể
nghe được loại âm thanh này, quá sạch sẽ, quá chân thành, do đó tất cả mọi
người đều thích hắn ta, nhưng hắn ta chỉ gọi một cái tên duy nhất, đó là Yên
Chi, Yên Chi, Yên Chi... chỉ tiếc là, nàng ta đã dần dần không còn nghe thấy
nữa.
Trước tiên là thị giác, sau đó thính giác, xúc giác, ngũ quan đã dần tan biến,
tựa như tuyết tan trong ánh sáng mặt trời.
Ta không muốn chết! Yên Chi mở miệng, âm thanh cuối cùng thổn thức nơi
cuống họng.
Nàng ta không quên được tàn khuyết, không quên được ông trời đã hà khắc
với mình thế nào. Nàng ta muốn dùng âm thanh cuối cùng mắng ông trời, muốn
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dùng tiếng khóc hỏi trời xanh, tại sao lại cho nàng ta gương mặt xấu xí như vậy,
để cuộc đời nàng ta gian truân, chịu mọi khổ nạn khuất nhục nhân gian.
Nàng ta không quên được sự khinh miệt, không quên được tổn thương do
bọn nam nhân gây ra cho mình, nàng ta muốn dùng âm thanh cuối cùng trù ếm
những tên nam nhân từng gây tổn thương cho mình, muốn hỏi họ, một gương
mặt xinh đẹp, thật sự quan trọng đến thế sao? Mĩ nhân làm sai đều có thể được
tha thứ, vô diệm dẫu làm gì thì cái có được cũng chỉ là khinh khi sao?
Nàng ta không quên được sự lừa gạt, không quên được mỗi một câu nói của
Tạ Thư Hiền nói với nàng ta, không quên được hắn ta chỉ nhặt hoa rơi không nỡ
hái, cũng không quên được câu nói ‘nàng có ta’ của hắn ta, càng không quên
được lời hứa của hắn ta... “Quên đi cách yêu thương một người cũng không sao,
thời gian của chúng ta còn dài, sẽ có một ngày, ta sẽ dạy lại nàng, làm sao để
yêu...”
Nỗi khổ của đời người, chua ngọt đắng cay mặn, nhưng đến giây phút cuối
cùng, ngươi chỉ có thể nhớ một thứ.
Yên Chi mở to mắt, vừa rơi lệ vừa run rẩy đưa tay ra.
Mãi đến khi một bàn tay ấm áp nắm chặt lấy tay nàng ta.
Không quên được tàn khuyết, không quên được khinh miệt, không quên
được lừa gạt... nhưng cũng không quên được cảm ơn.
Tình cảm mãnh liệt tan biến cùng với sinh mạng, Yên Chi cố gắng để bản
thân nở nụ cười, chỉ tiếc là không tìm được phương hướng.
“Phu quân...” Ánh mắt vô thần của ta không ngừng tìm kiếm gương mặt của
Tạ Thư Hiền.
“Ta ở đây, ta ở đây...” Tạ Thư Hiền tựa trán vào tâm mi Yên Chi, lệ không
ngừng rơi xuống gương mặt nàng ta.
Trong lòng có ngàn vạn lời nói, cuối cùng Yên Chi chọn nói ra bốn chữ,
“Ta... không trách chàng.”
Yên Chi sinh ra ti tiện, cho nên thứ nàng ta muốn cũng nhỏ nhoi.
Yêu nàng ta thì đừng bỏ rơi nàng ta. Lừa nàng ta thì hãy lừa nàng ta cả đời.
Cuộc đời đối với nàng ta chỉ là vô số đau khổ, cứ như chiếc bánh bao bị ném
vào trong đất cát, bị vô số người giẫm đạp, nhưng đó lại là thức ăn cuối cùng
của nàng ta.
Còn Tạ Thư Hiền, chính là mật tiền giấu trong bánh bao.
Hắn ta là người tốt cũng được, người xấu cũng được, là lời lừa gạt cũng
được, là lợi dụng cũng sao, chí ít hắn ta yêu nàng ta đến cuối cùng, đến giây
phút cuối cùng hắn ta cũng không bỏ tay nàng ta ra...
“Yên Chi!” Tiếng gọi bi thương động trời, gọi lại những hạt tuyết đầu đông.
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Tuyết trắng vây phủ, rơi xuống trên người Tạ Thư Hiền và Yên Chi.
Sở vương liếc nhìn họ, sau đó khoác lấy áo bào, xoay người rời khỏi, “Khí
trời đã lạnh, Tạ tướng quân, người cũng sớm quay về đi... người chết không thể
sống lại, ngươi nên vì người sống mà làm chút gì đó. Nghĩ đến mẫu thân ngươi
xem, bà ta rất nhớ ngươi đấy.”
Tạ Thư Hiền thế đại thư hương, danh môn điêu tàn, nay chỉ còn lại hắn ta và
mẫu thân nương tựa lẫn nhau. Sau khi biết được hắn ta có quan hệ với Yên Chi,
Sở vương lập tức đón mẫu thân hắn ta vào phủ, sau đó hạ lệnh cho người đến
tìm Tạ Thư Hiền, ra lệnh cho hắn ta.
Sở vương ép hắn ta trung hiếu lưỡng toàn.
Bất chấp hắn ta tim gan như bị xé toạc.
Màn đêm bất tận, tuyết trắng vi vu.
Cũng không biết qua bao lâu, một đôi giày đen lẳng lặng xuất hiện bên cạnh
Tạ Thư Hiền.
“Chẳng qua chỉ là một vô diệm nữ, người hà tất đau khổ như vầy.” Một
giọng nói tà xược vang lên, “Có cần ta giúp ngươi tìm tấm da của nàng ta trở
lại, tuyệt đối có thể khiến người kinh hãi đến tự chọc mù mắt.”
“Vậy thì đã sao?” Giọng nói Tạ Thư Hiền đã khản đặc, âm thanh như tuyết
đầu đông kia nay trở nên khó nghe, hắn ta ôm lấy Yên Chi, ngẩn người nói,
“Thiếu niên bồng bột, dĩ nhiên hy vọng người mình thích xuất thân danh môn,
nhã thông vũ mặc, quyên tú khả ái, hy vọng người ấy thứ gì cũng tốt... nhưng
khi thật sự thích một người, nào có quan tâm xuất thân, tướng mạo, văn thải của
nàng ấy? Nàng ấy xấu xí ta cũng chấp nhận, nàng ấy chết đi ta hận không thể
chết cùng nàng ấy...”
Người bên cạnh trầm mặc hồi lâu, đột nhiên khụy một chân, một cây ngân
châm đâm vào từ đỉnh đầu Yên Chi.
Tạ Thư Hiền nhìn thấy ngân châm, hai mắt đỏ ngầu, nhưng trong giây phút
tiếp đó, khi nghe thấy hơi thở chầm chậm của Yên Chi. Từ không đến có, từ
mất đến có được, khởi tử hồi sinh, Tạ Thư Hiền ngây người, đôi môi run rẩy.
“Chỉ là tục mệnh cho nàng ta mà thôi.” Người ấy cười nói, lông thú đen
quanh cổ áo rơi đầy tuyết trắng, chiếc mặt nạ màu bạc trên mặt, không che đi
được nụ cười bất kham tà mị của hắn ta, người đó phải là Vân Tà thì còn là ai
nữa, chỉ thấy Vân Tà khẽ đưa mắt, tựa như con dã thú không mang ý tốt, lườm
Tạ Thư Hiền, cười nói, “Mượn câu của ai kia dùng, ngươi nên làm chút gì đó
cho người sống chứ.”
“Ngươi muốn ta làm gì?” Tạ Thư Hiền phản ứng rất nhanh.

Chương 28
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Tam Hoa Tinh Đế Tùy Vị Tôn

G

ió tuyết như dao, cứa qua chiếc mặt nạ Thao Thiết gớm ghiếc, Vân Tà

nhìn Tạ Thư Hiền hồi lâu, sau đó đưa tay về phía hắn ta.
“Ta cũng giống ngươi, cũng không thích việc mình đang làm.” Giọng nói
hắn ta trầm khàn, như thể con dã thú bị xiềng xích siết lấy cổ họng, “Ta thậm
chí còn muốn ngăn việc này phát sinh hơn ngươi.”
“Ngươi ngăn được sao?” Hai mắt Tạ Thư Hiền đỏ ngầu, nhìn bàn tay trước
mắt mình, “Ngươi cũng như ta, chẳng qua đều chỉ là một quân cờ thân bất do
kỉ.”
Vân Tà thuận thế đặt tay lên vai Tạ Thư Hiền, cong lưng, khẽ cười áp môi
vào bên tai Tạ Thư Hiền, từ từ nói.
Nghe được một lúc, sắc mặt Tạ Thư Hiền bỗng trở nên nghiêm trọng, nghe
đến cuối cùng, trong lòng càng cuồn cuộn sóng dâng, hắn ta nhìn Vân Tà, hồi
lâu không thốt nên lời.
“Ta không ngăn được họa bì sư, nhưng ta có thể ngăn được tiểu hoàng đế
của ngươi.” Vân Tà ấn lấy vai Tạ Thư Hiền, dần dần đứng thẳng người, “Để
trao đổi, ngươi có nguyện ý giúp ta ngăn bọn già mà chưa chết kia không?”
Tạ Thư Hiền nhìn hắn ta, lại cúi đầu nhìn Yên Chi một lúc lâu.
Lời hứa còn đấy, nhưng người đã không còn.
Hắn ta vẫn còn sống, nhưng nàng ấy đã không còn.
Cả đời chìm nổi, cuộc sống bấp bênh, thế nhân đối với nàng ấy như mùa
đông như đêm lạnh, chỉ có giễu cợt và ánh mắt ghẻ lạnh bao trùm, nếu đã thế thì
sao không quét sạch đi tất cả trong lúc nàng ấy chìm vào giấc ngủ.
Tạ Thư Hiền từ từ ngẩng đầu lên.
Bàn tay chai sần vì cầm bút đặt lên tay Vân Tà.
“Quyết định rồi?” Vân Tà cười.
Ánh mắt Tạ Thư Hiền toát ra một vẻ kiên định, trầm giọng nói: “Nguyện dữ
quân minh(1)!”
Vũ khí bí mật của tông môn họa bì sư Vân Tà cùng với tướng quân trẻ tuổi
nhất của Sở quốc Tạ Thư Hiền, trong đêm đầu đông vỗ tay kết minh, hai quân
cờ liệu có thể thay đổi thế cục, e là phải một năm sau mới có thể biết được.
Đúng vậy, một năm.
Trong Đông cung, vẫn vẻ thanh lạnh như thường lệ, viên lâm từng là nơi
trăm hoa tranh diễm vì không ai tu sửa nay đã hoang tàn, chỉ còn cỏ xanh không
chút e sợ mọc cao ngút.
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Sở Tử Phục mặt không biểu cảm đứng giữa hoa viên, nắm lấy một nắm tuyết
dưới đất, lau rửa tay mình, một lần rồi lại một lần, mãi cho đến khi đôi tay đau
đớn không nhịn được, nhưng thể đang nắm lấy ngân châm, hắn ta mới khẽ dừng
lại.
Cúi đầu nhìn đôi tay mình, hắn ta lẩm bẩm: “Dơ...”
Hắn ta nhớ lại khi nãy vỗ tay kết minh. Người kết minh với hắn ta, chính là
tông chủ của tông môn họa bì sư.
Đó là một vị họa bì sư tuổi đã cao, nhưng người già tâm không già, từ mười
mấy năm trước lão ta đã ganh ghét với Phụng Huyết Ca, mười mấy năm sau lão
ta vẫn ganh ghét với y, chỉ là mười mấy năm trước lão ta vẫn còn có thể dựa vào
thân phận tông chủ của mình trục xuất Phụng Huyết Ca khỏi tông môn, nhưng
mười mấy năm sau lão ta đã không thể làm gì được vị Huyết Đô chi chủ này
nữa, quốc sư Sở quốc, càng ngày càng nhiều họa bì sư thoát li tông môn gia
nhập dưới trướng của Phụng Huyết Ca, tông môn họa bì sư cứ như hoa viên
trước mắt ngày càng điêu tàn, khiến lão tông chủ không thể phái người tìm đến
vị Sở vương hữu danh vô thực như hắn ta...
Sở Tử Phục căm hận tất cả họa bì sư.
Nhưng hắn ta không thể không mượn sức của lão ta.
Trong thế giới của họa bì sư, tông môn điêu tàn, ngày càng có nhiều họa bì
sư biết đến tên của Phụng Huyết Ca, nhưng lại không biết tông chủ là ai, và hắn
ta cũng thế, ngày càng có nhiều dân chúng Sở quốc nhớ đến đại ân đại đức ân
uy đều ban của Phụng Huyết Ca, nhưng đã không mấy người quan tâm người
ngồi trên hoàng vị kia.
Kẻ địch của kẻ địch có thể là minh hữu. Nhưng dẫu là vậy, hắn ta vẫn cảm
thấy ghê tởm.
Sở Tử Phục dần dần khụy xuống đất, nắm lấy tuyết dưới đất, ra sức rửa tay,
mãi cho đến khi hai tay nứt vì lạnh cóng, mãi cho đến khi lão thái giám hầu hạ
hắn ta không kìm được nữa, khóc lóc tiến lên trước, đau lòng dùng khăn tay
băng ngón tay hắn ta lại.
“Hoàng thượng, người phải bảo trọng a!” Lão thái giám đặt tay của hắn ta
vào trong áo sưởi ấm, hai má đầy lệ, “Người còn, Đại Sở mới còn, nếu người
xảy ra chuyện gì, giang sơn này thật sự sẽ phải đổi sang họ Phụng đấy!”
Sở Tử Phục trầm mặc hồi lâu, mới căm giận nói: “Sẽ có một ngày, quả nhân
giết hết tất cả các họa bì sư!”
“Suỵt!” Lão thái giám giật nảy mình, như thể gà mẹ bảo vệ con, dùng cơ thể
chắn lấy Sở Tử Phục, lo lắng nhìn ngó xung quanh, sau đó mới hạ thấp giọng
nói với Sở Tử Phục, “Hoàng thượng, cẩn thận tai vách mạch rừng a!”
“Đây là hoàng cung của quả nhân!” Sở Tử Phục đột nhiên nổi giận, gương
mặt đáng yêu toàn là thần sắc bạo ngược, “Quả nhân ở trong hoàng cung của
chính mình ngay cả lời cũng không thể nói một câu sao!”
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Lão thái giám hết cách, không biết nên an ủi hắn ta thế nào mới tốt, cuối
cùng chỉ có thể quỳ xuống, ‘độp độp độp’ khấu đầu, mãi cho đến khi trán đầy
máu, Sở Tử Phục mới dần bình tĩnh lại.
“Đứng dậy đi.” Hắn ta lạnh lùng nói.
Lão thái giám kia ngàn ân vạn tạ đứng dậy, còn hoàng đế nhỏ tuổi sớm đã
đưa ánh mắt đến nơi xa, nơi ấy đình đài lầu các như rừng, cung nhân thị vệ đi đi
lại lại, đó là nơi dâng tấu sớ, nơi phồn hoa nhất hoàng cung. Nhưng không phải
là Đông cung của hắn ta mà là nơi ở của quốc sư...
Một năm. Hắn tự nhủ với mình.
Trong một năm này, hắn vẫn cố gắng nhịn nhục mà sống, đến khi Phụng
Huyết Ca chết, đến khi Huyết Đô và tông môn họa bì sư kẻ chết người bị
thương.
Đến ngày ấy, hắn ta sẽ giương cao danh kiếm Thủy Long Ngân mà tổ tiên
Vũ Uy Vương để lại, khoác giáp lên trận, thống lĩnh ngự lâm quân và những
người trung với hoàng thất, giết sạch họa bì sư mở ra một bầu trời tươi sáng cho
Đại Sở!
Đúng vậy, chỉ cần một năm.
Phụng Huyết Ca tựa người vào ghế thái sư, hai mắt khẽ nhắm, ngón tay thon
dài gõ nhẹ lên bàn. Tể tướng bên cạnh ôm lấy một đống tấu chương, miệng mở
mở khép khép, nhưng lão ta nói gì lại nghe được.
Rượu độc đã ép ra, nhưng nội lực tiêu hao nhất thời chưa thể hồi phục.
Có lẽ rượu độc này vốn dĩ không phải để giết y mà chỉ để tiêu hao nội lực
của y, giảm bớt công lực của y?
Phụng Huyết Ca khẽ mỉm cười, xem ra, hiệu lực của rượu độc ít nhiều chỉ có
thể duy trì khoảng một năm, hơn nữa thời gian càng lâu, công lực của y hồi
phục càng nhanh. Muốn ra tay với y, ắt phải chọn trong năm nay, càng nhanh
càng tốt.
“Quốc sư?” Tể tướng cuối cùng cũng phát hiện y không để tâm.
“Ta đang nghĩ đến việc của tiểu Diễm Cốt.” Phụng Huyết Ca mở mắt ra,
mỉm cười nhìn lão ta, “Thật không ngờ, tiểu Diễm Cốt tính tình lười biếng, từ
nhỏ đến lớn ngay cả một con chim cũng lười nuôi, cư nhiên lại nuôi một người
nam nhân lớn như vầy.”
“Quốc sư...” Tể tướng định nói nhưng rồi lại ngưng.
“Càng không ngờ rằng, người nam nhân đó cư nhiên giống hệt với ta...”
Phụng Huyết Ca xoa xoa cằm, cười đầy quỷ dị.
“Quốc sư...” Tể tướng cuối cùng cũng nói, “Nếu như người cảm thấy trong
lòng không thoải mái, có thể hạ lệnh giết phắt tên đó đi a, đừng tức giận hại cho
cơ thể...”
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Phụng Huyết Ca nghe thấy lời của tể tướng, liếc nhìn lão ta bằng ánh mắt kì
lạ.
“Tại sao ta phải nổi giận?” Y hỏi.
Tể tướng ngây người, sau đó cẩn trọng nói: “Quốc sư đại nhân, không lẽ
người không phải vì đồ đệ của mình đột nhiên bị một nam tử lai lịch bất minh
cướp đi, vì yêu sinh hận, thẹn quá hóa giận gì gì nên...”
“Ha ha, ngược lại đấy.” Phụng Huyết Ca mỉm cười lắc đầu, “Ta không
những không tức giận, mà còn cảm thấy vui... ài, những năm nay ta bận việc
chính sự, luôn không rút được thời gian bồi tiểu Diễm Cốt, hai năm nay tiểu
Diễm Cốt rời khỏi kinh thành, ngày nào cũng phi hạc truyền thư cho ta, nhưng
ta hễ bận thì không có thời gian trả lời, đợi đến khi thư đến ngày càng trễ, ngày
càng ít, mãi cho đến khi tiểu Diễm Cốt không còn gởi thư cho ta nữa, ta mới
bàng hoàng hối hận, thật sự sợ rằng hai năm nay tiểu Diễm Cốt đã quên mất ta,
hoặc không còn muốn nhìn thấy ta nữa.”
Khẽ ngập ngừng, Phụng Huyết Ca một tay tì trước trán, nhìn bức họa trên
bàn cười nói: “Nay tốt rồi, tiểu Diễm Cốt cư nhiên chịu nuôi một nam tử như
vậy bên cạnh, chí ít chứng minh còn rất nguyện ý nhìn thấy gương mặt già này
của sư phụ... cảm giác này có lẽ ngươi có thể hiểu, cứ như nữ nhi ngươi nhiều
năm không gặp được ngươi, do đó tìm một hình nhân giống hệt ngươi đặt bên
cạnh để nhìn vật nhớ người, chỉ là hình nhân này có chút đặc biệt một chút...
biết ăn biết uống biết đi biết cử động mà thôi.”
“Biết ăn biết uống biết đi biết cử động, đây quả thật có chút hoạt bát.” Tể
tướng trán đẫm mồ hôi lạnh, “Nếu như đứa nữ nhi bất hiếu của lão thần dám
giấu lão thần nuôi thứ như vầy, lão thần nhất định sẽ đánh gãy chân nó!”
“Gia giáo ngươi quá nghiêm.” Phụng Huyết Ca nhíu mày nhìn lão ta.
“... Quốc sư, là gia giáo người quá lỏng rồi a!” Tể tướng khóc không ra nước
mắt.
“Ha...”
“Xin hãy nghiêm túc! Lão thân đây không phải là đang khen người...”
Âm thanh ồn ào truyền ra song cửa sổ, chỉ thấy cuồng tuyết vi vu, vạn vật
điêu tàn, chỉ còn ba đóa lạp mai nở sớm trên cành cây, không sợ gió tuyết, như
thể ba người.
Một đóa là Vân Tà, tranh, thiên mệnh ta tự chủ.
Một đóa là Sở vương, tranh, nắm lại quyền đế vương.
Một đóa là Phụng Huyết Ca, tranh... tranh thủ sớm phê duyệt xong tấu
chương, sau đó ‘lục nghị tân phôi tửu, hồng nê tiểu hỏa lô’(2), cùng hai tiểu đồ
đệ vây quần bên nhau, hai bờ vai nhỏ ôm lấy vai y, hai cái đầu nhỏ một trái một
phải tựa vào vai y, cùng ngắm từng đóa từng đóa pháo hoa trong đêm cuối năm.
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Ghi chú:
1. Đồng ý cùng hợp tác.
2. 2 câu thơ trích trong bài ‘vấn Lưu thập cửu’ của Bạch Cư Dị. Cả bài thơ:
lục nghị tân phôi tửu, hồng nê tiểu hoa lô. Vãn lai thiên dục tuyết, năng ẩm nhất
bôi vô.
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