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T

rong tay Vãn Vãn có lệnh thư và thư giới thiệu của Phụng Hoàng Đài,

chẳng mấy chốc nàng ta đã vào được cung.
Chính trong lúc nàng ta vào cung, hai phần mật báo đồng thời được truyền,
một phần giao đến tay Phụng Huyết Ca, trên thư không những thuật lại tường
tận việc xảy ra ở Phụng Hoàng Đài mà còn kèm theo ba mươi bức họa nhìn từ
chính diện phía sau và nghiêng của Vãn Vãn, và cả hai trăm bản âm mưu luận.
Hệ thống tình báo của tiểu quốc vương so với Phụng Huyết Ca thì có phần kém
hơn, nhưng cũng có được ba bức họa và bốn bản âm mưu luận...
“Nội ứng do tông môn gài vào?” Đại sư huynh nhìn sang sư phụ.
“Mật thám do Phụng Huyết Ca phái đến?” Lão thái giám nhìn sang tiểu quốc
vương.
“Có người không! Ta là người mới đến!” Vãn Vãn gõ cửa gọi.
Tiểu quốc vương mắt cũng không buồn đưa lên, đưa bức mật thư trong tay
vào nến đốt cháy, mặc cho Vãn Vãn ở bên ngoài lớn tiếng gọi, hắn không cử
động, mãi cho đến lúc cả bức mật thư đều đã cháy trụi, hắn ta mới lãnh đạm nói
với lão thái giám: “Bảo nàng ta đến thiên điện.”
Lão thái giám hiểu ý hắn ta, biết chủ tử nhà mình có ý bảo mình nghĩ cách
đuổi nữ tử ấy đi. Dẫu sao đại sự cận kề, tính tình chủ tử lại đa nghi, để một
người nữ nhân thân phận bất minh ở bên cạnh, sẽ khiến hắn ta mỗi đêm đều ngủ
không ngon giấc.
Vãn Vãn nào biết tên những nơi ở đây, cung điện của người hán trong mắt
nàng ta là một mê cung cực lớn, đi đến đâu thì lạc đường đến đấy, điểm khác
biệt giữa chính điện và thiên điện nàng ta mãi mãi không phân biệt được. Sau
khi theo lão thái giám đến thiên điện, nàng ta vừa hưng phấn quan sát xung
quanh, vừa lấy hạt dưa từ trong hồ bao ra ăn.
Lão thái giám từ đầu đến cuối không hề phát hiện, đợi đến khi nghe thấy sau
lưng phát ra âm thanh kì quái, mới quay đầu lại nhìn, gào lớn một tiếng.
“Làm gì vậy?” Vãn Vãn quay sang nhìn ông ta, chỉ thấy ông ta một tay run
run chỉ về phía mình, liền moi từ trong hồ bao ra một nắm hạt dưa đưa cho ông
ta, “Cho ngươi.”
“Nô tài to gan!” Lão thái giám ném hạt dưa xuống đất, “Ngươi cư nhiên dám
cắn hạt dưa trong Đông Cung, còn... còn nhổ xuống đất!”
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Quy tắc của người Hán nhiều thật, ăn hạt dưa không được nhổ vỏ. Vãn Vãn
nhíu mày cột hồ bao đựng hạt dưa lại, lão thái giám vừa thở phào nhẹ nhõm thì
thấy nàng ta mở một hồ bao khác ra, moi thịt tẩm bột ráng ra ăn...
“A đầu chết tiệt không có quy tắc.” Lão thái giám đánh vào tay nàng ta, “Sao
ngươi chỉ biết có ăn?”
“Thứ ta biết rất nhiều đấy.” Hồ bao rơi xuống đất, Vãn Vãn có chút không
vui, “Đúng rồi, hoàng thượng đâu?”
“Hoàng thượng là người ngươi muốn gặp là gặp được sao?” Lão thái giám
giọng lảnh lót ‘hứ’ một tiếng, “Nói cho ngươi biết, bên cạnh hoàng thượng
không thiếu người hầu hạ, tiểu cô nương muốn bay lên ngọn cây làm phụng
hoàng như ngươi, trong cung không có một ngàn cũng có tám trăm, người nào
không phải là giai nhân tài nữ tuyển chọn từ các châu...”
“Ta đâu phải đến làm phi tử!” Vãn Vãn mất kiên nhẫn ngắt lời ông ta.
“Ồ, không làm phi tử, không lẽ ngươi muốn làm trạng nguyên sao?” Lão thái
giám trừng mắt.
Vãn Vãn cười lạnh, rút ra thanh miêu đao trắng ngần, ngón tay khẽ gõ thanh
đao: “Ta thiện chiến, mười người trạng nguyên cũng không phải là đối thủ của
ta! Bảo dũng sĩ mạnh nhất của các ngươi ra đây, thử rồi sẽ biết!”
Lão thái giám chỉ xem nàng ta là mật thám do quốc sư phái đến, sao khách
khí với nàng ta, nhất thời gọi bọn hộ vệ, vây bắt nàng ta lại.
Vãn Vãn nào để bọn tôm binh hùm tướng này trong mắt, chỉ xuất một đao,
tất cả đều đã gục xuống.
“Ta thắng rồi.” Thu đao vào tiêu, Vãn Vãn đắc ý nói, “Gọi hoàng đế của
ngươi ra gặp ta.”
“Được a, ngươi quả dám động thủ!” Lão thái giám run rẩy chỉ về phía nàng
ta, “Ngươi quả là phản rồi mà!”
“Lôi thôi, tránh đường!” Vãn Vãn ghét nhất bọn tiểu quỷ bám víu, đưa tay
đẩy lão thái giám sang một bên, tự mình chạy vào trong điện.
Lão thái giám bị nàng làm giật nảy mình, lòng thầm nghĩ chắc không phải
Phụng Huyết Ca không còn kìm được, thật sự phái sát thủ đến lấy mạng bệ hạ
nhà mình chứ, thoáng nghĩ vậy, cả người liền lạnh cóng, lập tức hét thất thanh:
“Hộ giá! Hộ giá! Có thích khách a!”
Đông Cung nhất thời gà bay chó nhảy, thị vệ tuần tra cầm trường đao chạy
đi chạy lại, cung nữ kinh hãi la hét, thái giám sợ đến làm rơi ly đĩa quý giá.
Nhưng tìm kiếm cả nửa ngày trời, vẫn không tìm ra được vị nữ tử áo tím mà lão
thái giám nói.
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“Chắc không phải đã tìm đến chỗ hoàng thượng rồi chứ?” Lão thái giám bị
bản thân dọa đến hồn bay phách tán, vội vã dẫn theo một bọn thị vệ chạy về nơi
tiểu quốc vương ở, Vọng Tuyết Viên.
Ngân hoa châu thụ hiểu lai gặp, túc túy sơ tỉnh nhất bội hàn.
Tiểu quốc vương thân khoác áo lông hạc, tựa người vào hành lang ngắm
tuyết.
Lão thái giám nhìn thân ảnh của hắn ta, vừa định thở phào thì liền cảm nhận
được một bàn tay vỗ lên vai ông ta. Giọng nói của Vãn Vãn từ sau lưng ông ta
truyền lại: “Đa tạ dẫn đường.”
Lão thái giám ngây người: “Ngươi!”
“Ngươi trung thành bảo vệ chủ nhân là một điều tốt nhưng có lúc cũng có lợi
cho người như ta.” Vãn Vãn vỗ vỗ vai ông ta, cười hì hì nói: “Nếu không phải là
ngươi vội vã đến xem hắn ta có xảy ra chuyện không, hoàng cung lớn như vậy,
ta quả thực tìm không được hắn ta đấy.”
Mặt lão thái giảm đỏ ửng, bọn thị vệ sớm đã liếc mắt với nhau, vây quanh
Vãn Vãn. Nhưng nàng ta hoàn toàn không để tâm, chỉ từ tốn lấy Phụng Hoàng
lệnh và thư đề cử ra, sau đó nhìn về phía vị thiếu niên đứng trong đình.
Trời tuyết trắng như hòa làm một với vị thiếu niên trước mặt, duy chỉ có vài
cành hoa mai nghiêng dọc, đỏ ửng.
“Ta từ Phụng Hoàng Đài đến, ngươi còn chưa thử qua tài của ta đã muốn lấy
đầu ta.” Vãn Vãn đưa lệnh thư trong tay cho hắn ta, “Ngươi đối với ta như vậy,
không sợ mất lòng các trí sĩ trong thiên hạ sao?”
lại.

Vị thiếu niên quốc vương ấy nghe thấy những lời này, lãnh đạm quay đầu

Tuổi chừng mười sáu, chỉ lớn hơn Vãn Vãn một chút mà thôi. Nhưng lại có
vẻ từng trải không phù hợp với tuổi tác, như thể đá ngọc sớm đã bị mài đi góc
cạnh, viên ngọc không còn linh động, chỉ có vài phần rắn chắc của đá.
Tuy bị Phụng Huyết Ca đoạt đi giang sơn xã tắc, nhưng trên gương mặt hắn
ta không hề có chút giận dữ, chỉ có duy nhất một vẻ điềm tĩnh khó hình dung.
Vãn Vãn không biết hắn ta cam chịu số mệnh hay đang ngấm ngầm một cuộc
sóng gió nghiêng trời.
Hắn cứ lặng lẽ đứng đấy nhìn Vãn Vãn, sau đó tay chắp ra sau, từ từ bước
đến trước mặt nàng ta.
Hắn ta khẽ lướt qua bức lệnh thư trong tay Vãn Vãn. Lão thái giám lập tức
hiểu ý nhận lấy bức thư từ tay Vãn Vãn. Sau đó cung kính hai tay dâng đến
trước mặt tiểu quốc vương. Tiểu quốc vương đưa tay nhận lấy, cúi mâu lướt
nhìn, mi mắt khẽ nhướn, hoa tuyết khẽ rơi trên ấy.
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“Ngươi có tài gì?” Hắn ta nhìn thư hàm, đột nhiên mở miệng hỏi, giọng nói
rất dễ nghe, như thể hạc lệ trên đất tuyết.
“Ta dũng quán tam quân!” Vãn Vãn nói.
“Trẫm không thiếu dũng sĩ.” Sở Tử Phục lãnh đạm nói.
“Ta giỏi chính sự lại thiện chiến!” Vãn Vãn lại nói.
“Trẫm không thiếu tướng quân.” Sở Tử Phục nói.
“Làm gì có hoàng đế nào không thiếu tướng quân và dũng sĩ chứ!” Vãn Vãn
bắt đầu cảm thấy đối phương đang lừa mình.
Sở Tử Phục cười lạnh, ngẩng đầu lên: “Thật không giấu gì, trẫm tuy là quốc
vương Sở quốc, nhưng trong tay lại không có bất kì quyền lực gì ra lệnh cho
tướng quân. Nếu ngươi muốn làm tướng quân hay dũng sĩ, vậy thì tìm nhầm
người rồi.”
Nghĩ kĩ thì Vãn Vãn biết điều hắn ta nói là sự thật. Người nắm đại quyền của
Sở quốc là quốc sư Phụng Huyết Ca, trước nay không liên quan gì đến Sở Tử
Phục, vị quốc vương trước mặt nói thẳng ra chẳng qua chỉ là một vật trang trí
quý giá nhất của Sở quốc mà thôi, không khác biệt mấy với bình hoa hoặc bình
phong, nàng ta chạy đến chỗ hắn ta huyên hoang vũ lực thì quả là tìm nhầm
người.
“Vậy bên cạnh ngươi thiếu gì?” Nghĩ đến đây, Vãn Vãn chỉ có thể hạ mình,
nàng biết rõ bản thân mình ngoài võ nghệ chiến lược ra, kì thực nàng không còn
biết gì hơn. Vì để hoàn thành ước định với tên họa bì sư kia, lưu lại bên cạnh
tiểu hoàng đế, nàng ta chỉ đành ủy khuất cầu toàn.
“Bên cạnh trẫm thiếu gì?” Tiểu quốc vương lãnh đạm liếc nhìn lão thái giám.
“Hồi hoàng thượng, cái gì cũng không thiếu.” Gương mặt lão thái giám cố
gượng cười, “Dù cho thiếu, cũng có thể lập tức chọn một bọn cung nữ thượng
đẳng, không cần thiết phải dùng người hạ đẳng không rõ lai lịch.”
Vãn Vãn vốn định nói chuyện tử tế, nhưng khi nghe thấy những lời của lão
thái giám, lập tức cơn giận không có chỗ bộc phát, hai mắt khẽ lườm, hét về
phía tiểu quốc vương: “Ngươi cái gì cũng không thiếu, nhưng có một thứ
thiếu!”
“Hửm?” Tiểu quốc vương không chút để tâm nhìn nàng ta, “Trẫm giàu nhất
thiên hạ, nhưng không biết trong thiên hạ này còn có gì trẫm không có.”
“Phí lời, ngươi có thê tử chưa?” Vãn Vãn mở miệng nói.
“...” Tiểu quốc vương.
Trưa hôm ấy, việc một nữ tử dân gian thông qua Phụng Hoàng Đài diện
thánh, sau đó theo đuổi tiểu hoàng đế đã lan truyền khắp cả hoàng cung. Và
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người làm điều ấy không phải ai khác mà chính là người suốt ngày thu thập tin
tức bí mật, xem chuyện phiếm làm thú vui - cẩm y vệ chỉ huy sứ Hàn Quang.
“Thế gian to lớn, quả nhiên không hiếm chuyện kì quái, không ngờ tên âm
trầm như hắn ta mà cũng có người theo đuổi.” Hàn Quang tựa người vào bên
cửa sổ, thở dài với Hoa Diễm Cốt.
“Huynh nói hết đã chứ!” Hoa Diễm Cốt đang nghe đến mê mẩn, “Nữ tử đó
cuối cùng có thành công không?”
“Điều này ta không biết.” Hàn Quang nhún nhún vai, “Sau đó hắn ta đã đuổi
hết mọi người đi, chỉ để lại nữ tử đó và lão thái giám, ba người trốn trong nhà,
cũng không biết là xù xì điều gì... nhưng mà theo ta thì tám phần là không thành
rồi, tiểu tử Sở Tử Phục đó từ nhỏ đã tự cho là thanh cao, ngoài bản thân hắn ta
ra ai cũng không để trong mắt, cả đời này chắc hắn ta chỉ có thể cưới bản thân
hắn ta.”
“Coi cách nói chuyện của huynh, hai người không phải từ nhỏ cùng nhau
chơi đến lớn sao, không cần phải xỏ xiên nhau như vậy chứ.” Hoa Diễm Cốt
trườn trên bàn, ngẩng đầu nhìn Hàn Quang.
“Muội nhớ sai rồi, là ta từ nhỏ chơi hắn ta đến lớn.” Hàn Quang lại một trận
thở dài thở ngắn, “Thật là nhớ những ngày tháng ăn ngủ đánh Tử Phục khi trước
a.”
Nếu phải nói thì, Hoa Diễm Cốt, Hàn Quang và Sở Tử Phục ba người có thể
miễn cưỡng xem như thanh mai trúc mã, năm ấy sau khi Phụng Huyết Ca soán
ngôi đoạt vị, tuy giết chết tiên hoàng nhưng không hề làm hại qua hậu cung phi
tần, thậm chí tiểu thái tử Sở Tử Phục đã có thể đọc sách nhớ chuyện cũng giữ
lại. Sau đó Phụng Huyết Ca còn để Sở Tử Phục làm bạn với Hàn Quang và Hoa
Diễm Cốt, thường ngày ba người họ ở cùng nhau, hành động ấy rất được lòng
bọn trung thành với Sở quốc, nhưng thực tế thì quan hệ của ba người họ không
hề tốt như vầy.
Sở Tử Phục thì không cần phải nói, hắn ta vốn là chủ nhân của thiên hạ sau
này, giang sơn bị Phụng Huyết Ca đoạt đi, tuy không phải nước mất nhà tan,
nhưng cũng không kém xa mấy, cộng thêm tuổi nhỏ không biết che giấu, trong
lòng hắn ta hận bao nhiêu thì trên gương mặt thể hiện hận bấy nhiêu. Phụng
Huyết Ca để Hoa Diễm Cốt và Hàn Quang bầu bạn với hắn ta, nhưng hắn ta
trước nay luôn một mình tới lui, bất luận đọc sách viết chữ, ăn cơm đi ngủ, đều
tránh xa hai người họ, thỉnh thoảng lướt ngang qua nhau, cũng dùng đôi mắt
lạnh lùng lướt nhìn họ.
Hoa Diễm Cốt khi ấy tuổi còn nhỏ, nhát gan, dĩ nhiên e sợ vị thiếu niên thiên
tử lãnh ngạo này, nhưng Hàn Quang lại không sợ hắn ta. Hàn Quang từ nhỏ ngổ
ngáo, đế vương tướng tướng gì đều không để trong mắt, sau khi theo Phụng
Huyết Ca, ngày ngày thấy y sát phạt quyết đoán, càng tin lấy sát trị sát, kẻ thắng
làm vua, do đó nhìn tiểu quốc vương yếu đuối ấy không vừa mắt. Hơn nữa Hàn
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Quang xuất thân không tốt, vẻ ngoài cuồng ngạo, trong thâm tâm lại có chút
chút tự ti, tiểu quốc vương càng biểu hiện hành động nho nhã, tài hoa uyên bác
trước mặt Hàn Quang, thì Hàn Quang càng ghét hắn ta.
Vậy nên hai người luôn cứ đánh nhau, Hàn Quang luôn thắng, Sở Tử Phục
luôn thua, Hoa Diễm Cốt luôn khóc.
Cứ vậy ba người họ cùng nhau lớn lên, nếu nói không có chút tình cảm gì
cũng không thể nào. Nhưng tình cảm này không thể xem như những thanh mai
trúc mã bình thường, bởi vì bên trong ấy xen lẫn quá nhiều thứ phức tạp. Nay
tuy đã là quá khứ, nhưng mỗi khi nghe một trong họ xảy ra chuyện, hai người
còn lại sẽ chụm lại với nhau, đâm ngang xỏ xiên nhắc đối người còn lại.
“Ừm hứ, chi bằng chúng ta đi thăm hắn ta đi.” Hoa Diễm Cốt nói.
“Muốn đi muội tự đi.” Hàn Quang quay đầu đi, “Ta với hắn ta có chết cũng
không qua lại với nhau, hôm nào hắn ta sắp chết rồi, ta mới không nhặt xác cho
hắn ta.”
Hoa Diễm Cốt suy nghĩ một lúc, nói: “Vậy muội đi thăm hắn ta, huynh đi
xem thử nữ tử dân gian trong lời đồn đại ấy. Đối phương lai lịch bất minh, hành
sự lại có chút cổ quái, nói không chừng là nội ứng do tông môn phái đến, huynh
đi dò la nữ tử đó nói không chừng có thể thu được một số tình báo không ngờ
tới.”
“... Hừ, tra khảo phạm nhân là thiên chức của bổn đại gia, yên tâm giao cho
ta đi.” Hàn Quang lập tức đồng ý.
“Mang theo chút lễ vật.” Hoa Diễm Cốt lại nói, “Sắp đến xuân rồi.”
“Còn muốn bổn đại gia tặng quà cho hắn ta?” Hàn Quang nổi giận, đưa tay
ra ngoài cửa sổ tùy ý vớt lấy một nắm tuyết, vò thành một cục ném lên bàn,
“Tặng thứ này đi!”

Chương 34
Khuyên Chàng Giết Hết Địch Trước Mắt

H

oa Diễm Cốt đương nhiên không cầm nắm tuyết ấy đến gặp Sở Tử Phục,

nàng sợ đối phương sẽ tiện tay ném vào mặt nàng...
Nhưng nếu đã mua, vậy dĩ nhiên là mua cho cả những người khác luôn.
Lễ vật cho sư phụ, đại sư huynh và Kinh Ảnh tạm thời không nhắc đến, chỉ
nói lễ vật của Sở Tử Phục. Sở Tử Phục thích thưởng trà, cho nên Hoa Diễm Cốt
tặng hắn ta một bộ trà cụ sứ trắng, tuy không phải danh phẩm nhưng sắc trắng
hơn tuyết, tinh tế vô cùng, và trên đơn lễ ghi tên hai người, một là nàng, hai là
đại sư huynh, cứ xem như đây là lễ vật hai người chọn cho hắn ta.
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“Khách hiếm a.” Trong thư phòng, Sở Tử Phục đặt bút xuống, ngẩng đầu
nhìn hai người họ mỉm cười nói: “Trẫm còn ngỡ dựa vào giao tình giữa chúng
ta, cẩm y vệ chỉ huy sứ đại nhân nhiều nhất cũng chỉ tặng một trái banh tuyết
thôi chứ.”
“Ngươi cho rằng ai cũng nhỏ mọn như ngươi a?” Hàn Quang bĩu môi nói,
“Bổn đại gia không làm những việc mất thể diện như vầy!”
Nghe thấy lời của Hàn Quang, khóe môi Hoa Diễm Cốt khẽ giật, lẳng lặng
đứng bên cạnh không nói gì.
“Vậy sao?” Sở Tử Phục rõ ràng không tin, nhưng hắn ta cũng không muốn
quá câu nệ trong chuyện này, sai cung nhân dọn chỗ cho hai người họ, sau đó
lãnh đạm hỏi, “Không có việc sẽ không đến điện Tam Bảo, hôm nay các ngươi
từ xa đến tìm trẫm, chắc không phải chỉ để tặng lệ vật cho trẫm chứ.”
“Không có việc gì không thể đến thăm huynh sao?” Khi nói những lời này
Hoa Diễm Cốt có chút thẹn lòng. Với vị trí trận doanh và thân phận của họ lúc
này, nhất cử nhất động đều có vô số người nhìn chằm chằm, cho nên mỗi lời nói
đều có vô số người đoán mò ý vị thâm sâu của nó, vì để tốt cho bản thân và
cũng vì tốt cho đối phương, tuyệt đối không hề có việc không có việc gì đến
thăm nhau.
Đạo bất đồng bất tương vi mưu, ba người không con đường khác nhau có lẽ
ngay cả gặp mặt nói chuyện cũng là điều hy hữu.
“Lời này ngươi không cảm thấy thẹn với lòng sao?” Sở Tử Phục một tay
cầm lấy ly trà, tay còn lại cầm lấy nắp, khẽ quệt nhẹ trên vành ly, “Diễm Cốt,
ngươi cũng không còn nhỏ nữa rồi, có thời gian đến thăm ta, chi bằng đi gặp
những thanh niên tài kiệt trong kinh thành, sư phụ và sư huynh ngươi chăm sóc
ngươi được một thời gian nhưng ngươi nhẫn tâm để hai người họ ế vợ chăm sóc
ngươi cả đời sao?”
“Ai ế vợ hả? Ngươi cũng không phải cũng vậy sao?” Hàn Quang nổi giận.
“Đừng nhắc điều này, đừng nhắc điều này, chúng ta đều kẻ tám lạng người
nửa cân, đừng năm mươi bước cười trăm bước nữa, đổi chủ đề khác đi.” Hoa
Diễm Cốt vội nói, “Đúng rồi, vị cô nương đăng Phụng Hoàng Đài đâu rồi?
huynh có giữ cô nương ta lại không?”
“Thì ra không phải đến gặp trẫm, mà là đến tìm cô nương ta à.” Sở Tử Phục
cười như không cười.
Hoa Diễm Cốt cười gượng, vừa định nói gì thì đã bị Hàn Quang giành trước.
“Đương nhiên rồi, bổn đại gia là người bận rộn, nếu như không phải vì tra rõ
thân phận của nha đầu bất minh kia, ai nguyện ý đến chỗ của ngươi tự tìm xui
xẻo chứ?” Hàn Quang thẳng thắn nói.
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Sở Tử Phục nghe vậy, gương mặt dần lạnh đi, hắn ta đặt chum trà xuống
bàn, lãnh đạm nói, “Cẩm y vệ chỉ huy sứ đại nhân là người bận rộn sau quốc sư,
ngươi không cảm thấy mình quản quá nhiều rồi sao.”
Hàn Quang ném chum trà ra sau lưng, ly trà vỡ vụn, ánh mắt nhìn Sở Tử
Phục mang đầy tia hung dữ, “Nếu như ngươi đã biết bổn đại gia thân là cẩm y
vệ chỉ huy sứ, thì nên biết trong thiên hạ không có gì ta không thể quản và quản
không được.”
“Thú vị.” Sở Tử Phục lạnh lùng nói, “Tên ăn lương hoàng gia như ngươi, cư
nhiên giở quan uy trước mặt trẫm.”
Hoa Diễm Cốt ngàn lần cũng không ngờ tới trong khoảng thời gian chỉ một
chum trà, hai người họ đến phát triển đến mức giương nanh múa vuốt như vậy,
vội vàng nuốt vội ngụm trà trong miệng, đứng dậy định xoa dịu tình hình,
nhưng tiếc là đã không còn kịp.
Chỉ thấy tiểu quốc vương đẩy chum trà đi, ánh mắt lạnh lùng lướt sang Hàn
Quang: “Vị nữ tử đó, nay đã là người của trẫm. Cẩm y vệ chỉ huy sứ dù quyền
lực có lớn mấy, hẳn cũng không quản được đến hậu cung của trẫm chứ! Về nói
với Phụng Huyết Ca, nếu như muốn động đến nàng ta trước tiên hãy bảo người
của Tông Nhân phủ đến gặp trẫm! Phúc An, tiễn khách!”
Việc đến nước này, Hoa Diễm Cốt biết cuộc trò chuyện khó có thể tiếp tục,
chỉ đành kéo lấy Hàn Quang còn đang bất bình cáu giận rời khỏi.
Sau khi tiễn hai người họ rời khỏi, lão thái giám quay đầu lại, lo âu nhìn chủ
tử nhà mình. Tiểu quốc vương khi nãy còn khí thế hùng hồn, nay vẻ mặt khó
giấu nỗi cô độc, nước trà nguội lạnh trên bàn, tỏa ra dư hương khúc tận người
tan.
“Hoàng thượng...” Lão thái giám đổ bỏ nước trà, sắc một ly trà mới cho Sở
Tử Phục.
“Cho nên trẫm ghét nhất gặp hai người họ.” Khói trà nghi ngút che mờ đi
gương mặt Sở Tử Phục, hắn ta xoa nhẹ mi tâm, gương mặt thanh tú lộ tia yếu
đuối, “Mỗi lần họ xuất hiện, đều khiến trẫm rối bời...”
“Vậy sau này không gặp nữa, lão nô sẽ chặn họ lại bên ngoài.” Lão thái giám
dịu dàng an ủi, cứ như người ông nhân từ an ủi cháu trai mình.
“Nếu có thể không gặp, vậy đó là tốt nhất.” Sở Tử Phục tựa đầu vào tay,
ngây người nhìn bộ trà cụ Hoa Diễm Cốt và Hàn Quang đem đến, hồi lâu mới
nói, “Trẫm thân là nhất quốc chi quân... vốn dĩ không cần bằng hữu.”
“Vậy sao, về vị nữ tử kia...” Lão thái giám ngập ngừng, nói thật thì hễ nghĩ
đến a đầu vô pháp vô thiên kia, lão ta đã đau nhói tim gan phế phổi.
“Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, huống chi là trẫm.” Sở Tử Phục phẩy
tay, “Việc còn lại ngươi đi giải quyết đi.”
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Do đó, hoàng hôn, khi Vãn Vãn trong hoàng cung chơi đã quay về, liền được
biết tin ác mộng.
Tiểu quốc quân hạ chiếu thư, muốn lập nàng ta làm phi.
Bọn cung nhân hôm qua còn cười nhạo giễu cợt nàng ta nay gặp nàng ta ai ai
cũng đều đổi thành vẻ mặt nịnh nọt, lấy lòng, chúc nàng ta dạ dạ sinh ca(1), sớm
sinh quý tử, sủng quán hậu cung vân vân, khiến Vãn Vãn nghe đến lạnh cóng
tay chân, vội vã bỏ lại cả bọn cung nhân xông vào Đông Cung.
Lúc nay Sở Tử Phục vừa dùng xong cơm tối, đang ung dung ngồi thưởng trà
bên cửa sổ, ngón tay thon dài lướt nhẹ trên ly trà sứ trắng, chính là chiếc ly mà
Hoa Diễm Cốt tặng.
“Nè nè nè! Ngươi muốn lấy ta thật sao?” Vãn Vãn vội vàng xông lên, kéo
lấy cổ áo Sở Tử Phục hỏi.
Cổ áo lộ ra làn da trắng bệch và hai bên xương đòn, Sở Tử Phục lẳng lặng
nhìn nàng ta, sau đó đưa tay, hất hai chiếc vuốt không yên phận của nàng ta ra,
thờ ơ nói, “Hôm nay nói chuyện cùng người khác, vô tình nói sai lời...”
“Ồ, thì ra là nói sai lời.” Vãn Vãn thở phào nhẹ người.
“Đúng là trẫm đã nói nhầm.” Sở Tử Phục lặp lại, “Chỉ tiếc là, quân bất hý
ngôn.”
Vãn Vãn ngây người hồi lâu mới phản ứng lại, chỉ vào mũi mình hét: “Vậy
ngươi cũng không hỏi ta có đồng ý không?”
“Việc này có gì phải hỏi.” Sở Tử Phục lãnh đạm nhìn nàng ta, “Mấy ngày
trước ta hỏi ngươi việc gì ngươi cũng giả câm giả điếc. Nay việc này cũng
không có gì đáng để hỏi, ngươi đồng ý thì ở lại, không đồng ý thì thu dọn tay
nải rời khỏi. Ngươi không nguyện ý ở lại, trẫm cũng không nguyện ý bên gối có
một người nữ nhân không rõ lai lịch nằm cạnh.”
Vãn Vãn lặng người, nàng ta quả thực là không thể tiết lộ thân phận, nhưng
bảo nàng ta tự dưng làm người ngủ cạnh vị thiếu niên trước mặt này, nàng ta
càng không nguyện ý. Vậy nên vò đầu bứt tóc, đi qua đi lại quanh Sở Tử Phục,
mở miệng định nói nhưng rồi lại thôi.
“Nghĩ xong chưa?” Sở Tử Phục hỏi.
“Ta chỉ nói với ngươi một việc.” Vãn Vãn nghiến răng nói, “Ta đích thực là
do người khác phái đến, nhưng ngươi hãy tin ta, ta tuyệt đối không có ác ý. Hơn
nữa ta ăn ít làm nhiều, giữ ta lại bên cạnh ngươi chỉ tốt chứ không xấu!”
Sở Tử Phục cười, chỉ tự uống trà. Còn Vãn Vãn là khụy bên cạnh hắn ta nói
không ngừng, mãi cho đến khi khô cả miệng, nhìn thấy hắn ta vẫn bộ dạng vân
đạm phong thanh, kìm không được nộ hỏa công tâm, giật lấy ly trà trong tay hắn
ta, uống cạn, sau đó ‘phụt’ một tiếng.
“Trà này nguội hết rồi!” Vãn Vãn nói.
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“Người đi trà nguội thôi.” Sở Tử Phục không để tâm nói ra một câu, sau đó
do dự một lúc, đưa tay về phía nàng ta, “Đưa đây.”
Vãn Vãn ngơhi hoặc liếc nhìn hắn ta và ly trà một chốc, cười hì hì hỏi: “Thứ
này rất quan trọng với ngươi?”
Sở Tử Phục khẽ nheo mày, giọng nói lạnh băng: “Không quan trọng.”
Vãn Vãn: “Vậy ta ném a.”
Sở Tử Phục trầm mặc một lúc, từ từ nói: “Vậy trẫm để ngươi có kết cục như
cái ly này.”
Vãn Vãn buồn rầu đưa ly trà cho hắn ta, cúi đầu làu bàu: “Còn nói không
quan trọng...”
Sở Tử Phục nhận lấy ly trà, nghe thấy lời này, sắc mặt lập tức đen sầm.
Mi mày hắn ta càng nheo chặt hơn, ánh mắt cúi nhìn chiếc ly càng thêm
phức tạp, ngón tay thon dài vừa vuốt ve chiếc ly, vừa lạnh lùng nói: “Quả thực
không quan trọng... thứ này, chẳng qua là do hai người bằng hữu không mấy
quen tặng.”
Chẳng qua là món quà đầu tiên hắn ta nhận được sau khi bị giam lỏng ở
Đông Cung.
Chẳng qua đây là món quà đầu tiên hoặc có lẽ là món quà cuối cùng họ tặng
hắn ta trong mười năm nay.
Vãn Vãn tay bưng mặt, đôi mắt tinh linh cổ quái nhìn hắn ta, cuối cùng
nhướn mày, làu bàu: “Gạt người, rõ ràng là hai người bằng hữu rất quan trọng.”
“Không phải.” Sở Tử Phục buộc miệng phủ nhận, ánh mắt trầm xuống, bên
trong bừng lên hai ngọn lửa của thù hận, “Hai người này... là đệ tử của kẻ thù
giết cha của ta.”
Vãn Vãn nghe vậy giật nảy mình: “Vậy ngươi còn dám lấy uống trà? Ngươi
không sợ trên ly thoa thứ gì không sạch sẽ sao?”
Sở Tử Phục sực cười: “Họ không đến nỗi làm ra những thủ đoạn hạ lưu
này.”
Vãn Vãn: “Nói cứ như ngươi hiểu rõ họ lắm.”
Sở Tử Phục cúi mâu: “Cũng không thể nói là hiểu lắm, chẳng qua chỉ là...
mười năm thanh mai trúc mã.”
Chẳng qua chỉ là, mười năm thanh mai trúc mã.
Một người tuy đánh hắn ta, nhưng cũng đánh bọn thích khách đến ám sát hắn
ta, hắn ta còn nhớ khi ấy bé trai ngang bướng cuồng ngạo chắn trước mặt hắn ta,
vừa chà mũi vừa lớn tiếng quát: “Kẻ bóc lột bá tánh là phụ thân hắn ta, đâu phải
hắn ta! Ngươi nên đến thích sát khi tên hôn quân ấy còn tại vị, chứ không phải
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đợi khi người mất thời thế thay đổi mà chạy đến ức hiếp một đứa bé! Dù cho
ngươi thành công, người trong thiên hạ cũng sẽ cười nhạo ngươi!”
Người còn lại tuy rất ngốc, mỗi khi hắn ta và Hàn Quang đánh nhau xong,
đều đưa mỗi người một viên kẹo, sau khi thích khách bị bắt đi cũng lại mỗi
người một viên, khiến hắn ta nhiều lúc cứ nhìn chằm chằm bé gái ấy, luôn cảm
thấy trên người hẳn là có chiếc túi đặc biệt, bên trong đựng rất nhiều rất nhiều
kẹo.
Nhưng nay đã cách biệt chân trời, chỉ còn lại hồi ức đã xa.
Nếu như đã cùng nhau lớn lên, tại sao không thể cùng nhau già đi. Nếu như
đã là thanh mai trúc mã, tại sao lại lựa chọn người ấy mà không chọn ta?
Vẻ mặt Sở Tử Phục bỗng chốc trở nên cô độc, vẻ mặt ấy trong mắt Vãn Vãn,
khiến nàng ta nhíu mày.
“Đồ ngu.” Vãn Vãn cười, “Ngươi quan tâm đối phương như vậy, nhưng ta
thấy đối phương chẳng mấy quan tâm ngươi.”
Sở Tử Phục nheo mày, lạnh lùng nhìn sang nàng ta.
Vãn Vãn không chút để yếu thế nhìn lại hắn ta, trong mắt thay vì là bóng
hình của hắn ta thì chi bằng nói là bóng hình trước kia của mình, cái người ngu
ngốc bị người thân nhất phản bội. Nàng ta nói: “Có lúc người đối xử hết mực
với người khác, nhưng người khác chỉ ném tấm lòng của ngươi xuống đất giẫm
đạp! Một chiếc ly đã có thể mua chuộc được ngươi sao? Một chiếc ly có thể
khiến ngươi quên đi mối thù giết cha sao?”
“... Trẫm không quên!” Sắc mặt Sở Tử Phục trắng bệch.
“Vậy thì phục thù!” Ánh mắt Vãn Vãn thoáng qua tia sát ý lãnh khốc, giây
phút ấy nàng ta cơ hồ như lại trở về Nam Chiếu, trở về cái đêm bị người mình
quan tâm nhất phụ lòng, ổ rắn trong lồng ngực bị cơn giận dữ nóng rực hô hào
sống dậy, lấy độc dịch đáp trả, không chết không thôi!
Sở Tử Phục bị thái độ của nàng ta làm cho sững sờ, đứng yên tại chỗ, không
thể cử động, như thể bức tượng, duy chỉ có cơn phập phồng trong lồng ngực,
phảng phất như bên trong ẩn chứa phong ba.
“Ngươi phải phục thù! Ngươi nhất định phải giết chết kẻ địch của ngươi!”
Vãn vãn níu lấy cổ áo hắn ta nói, “Còn về hai người bằng hữu của ngươi, ha!
Bây giờ họ đối với ngươi như thế nào thì ngươi đối với họ ngươi vậy là được!
Đợi sau khi ngươi giết chết sư phụ của họ thì cứ giam họ trong một cung điện
thật lớn thật lớn, cứ như tòa cung điện bây giờ của ngươi, sau đó tâm trạng tốt
thì đến tìm họ chơi, tặng một hai món lễ vật không đáng mấy, nếu như tâm
trạng không tốt vậy thì cứ mặc họ tự sinh tự diệt - họ không phải cũng đối với
ngươi như vậy sao!”
Môi Sở Tử Phục khẽ run rẩy, dường như muốn phủ nhận nhưng lại tìm
không được lời, chỉ có thể siết chặt ly sứ trong tay, cứ như thể đây là giới hạn
www.vuilen.com

174

Tác Giả: Mộng Yểm Điện Hạ

DIỄM CỐT

trắng và đen, yêu và hận trong lòng hắn ta, nếu như vượt qua ranh giới ấy ắt sẽ
vạn kiếp bất phục.
Ánh mắt của Vãn Vãn từ gương mặt hắn ta từ từ di chuyển đến chiếc ly
trong tay hắn ta, ‘hừ’ một tiếng, cầm lấy ấm trà tử sa bên cạnh, sau đó đổ nước
trà còn đang sôi sục vào trong ly.
Vươn những giọt nước ra cả tay Sở Tử Phục, hiện ra hai chấm bỏng đỏ.
Bàn tay siết lấy ly trà khẽ run, sau đó, chiếc ly rơi xuống đất, âm thanh như
ngọc vỡ.
“Người đã qua, tình cảm đã qua, không có gì đáng cố chấp.” Vãn Vãn đứng
trước mặt Sở Tử Phục, tay cầm ấm trà, cười lạnh lùng, “Cho nên tất cả đều
chẳng qua chỉ là ly trà... đã đau rồi thì buông tay.”
Sở Tử Phục nhìn những mảnh vỡ dưới đất, lồng ngực phập phồng dần bình
tĩnh lại, hắn ta từ từ ngẩng đầu, nhìn vị thiếu nữ trước mắt, như thể từ dáng vẻ
cô đơn của nàng ta tìm thấy được hình bóng của mình.
Thủy điện phong lai ám hương mãn, Sở Tử Phục nhìn Vãn Vãn, cười nhẹ
nói: “Ngươi tên gì?”
Gió khẽ thổi, Vãn Vãn do dự hồi lâu, đáp: “Vãn Phong... tên ta là Vãn
Phong.”
“Vãn phong đình viện lạc mai sơ, đạm vân lai vãn nguyệt sơ sơ.” Sở Tử
Phục chắp tay ra sau, nói: “Vãn Phong, ngươi muốn nói với trẫm, chi bằng trân
trọng người trước mắt sao?”
“Không có!” Vãn Vãn giật thót, lập tức phản bác, “Ta nhìn không quen bộ
dạng không bệnh mà yếu ớt của ngươi!”
“Thì ra là vậy.” Sở Tử Phục nghe thấy lời của Vãn Vãn, hắn ta mỉm cười.
Trăng khuyết treo ngoài cửa sổ phía tây, áng mây ẩn khuất chậm trôi.
Ngón tay chai sần lướt qua bên má Vãn Vãn. Bị bàn tay như vậy đột ngột
vuốt ve, Vãn Vãn hồi lâu chưa hồi thần lại, khi nàng ta bừng tỉnh, long bình
hương từ tay áo hắn ta thoảng đến, mê li.
“Ở lại nhé, Vãn Phong.” Sở Tử Phục trầm giọng nói, “Nhắc nhở trẫm, thôi
thúc trẫm... đừng quên đêm nay.”
Đừng quên, thù và oán trong sinh mạng của trẫm. Đừng quên, chiến tranh và
máu trong sinh mạng trẫm.
Ghi chú:
1. Dạ dạ sinh ca: ý chỉ cuộc sống hoang dâm vô độ, chìm đắm mĩ sắc của đế
vương.
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Chương 35
Sinh Tận Hoan Hề Tử Vô Hối(1)

H

ỏa thụ ngân hoa bất dạ thiên, vạn dân đồng lạc khánh tân nguyên.

Bằng long duyệt hổ tùy la cổ, mạn vũ khinh ca bạn quản huyền.
Mùng một tháng giêng, năm cũ qua đi năm mới lại đến, nhà nhà mặc áo mới,
đổi bùa đào, dán chữ ‘phúc’ ở cửa sổ, quây quần bên nhau cùng ăn cơm đoàn
viên. Điểm này dù người nam nhân quyền thế ngất trời nhất Sở quốc cũng
không ngoại lệ, Phụng Huyết Ca sớm đã cho người chuẩn bị mọi thứ, do đó khi
ánh sao mọc lên, hoàng cung liền bắn pháo hoa, ‘đùng đùng’ sáng rực bầu trời,
soi sáng màn đêm kinh thành.
Bánh ngọt thơm ngon từng đĩa từng đĩa được cung nữ bày tiệc dâng lên,
rượu cũng từng ly từng ly được đổ đầy, nơi gió thoảng qua, hoa mai rơi vô số,
thỉnh thoảng có cánh hoa rơi vào trong ly, khiến mĩ tửu nhuốm hương thơm
nhàn nhạt của hoa.
Hoa Diễm Cốt ngồi cạnh Phụng Huyết Ca, cúi mâu lẳng lặng thêm rượu vào
ly của y. Cổ tay trắng ngần, tay áo đỏ thẫm, khiến cho rừng mai sau lưng đột
nhiên kém sắc, không ít quan viên ở đấy chỉ maải mê nhìn nàng mà đụng đổ cả
ly rượu trên bàn, rượu ngon hóa thành dòng hổ phách.
“Lát nữa đến ngự thư phòng.” Phụng Huyết Ca một tay nhận lấy ly rượu Hoa
Diễm Cốt hai tay dâng đến, tay còn lại vòng qua vai nàng, kéo nàng vào lòng,
“Vi sư cho con hồng bao.”
Hoa Diễm Cốt một tay ấn vào ngực y, đẩy y sang một bên, có chút lo lắng
nhìn xung quanh, hạ thấp giọng nói: “Sư phụ người đàng hoàng chút, có rất
nhiều người đang nhìn người.”
Tuy là tiệc nhỏ, nhưng người bày tiệc là Phụng Huyết Ca quyền khuynh triều
dã, quan viên tự khắc là chen nhau đến tham dự, hơn nữa thiết nghĩ vị đại nhân
này còn chưa lấy thê tử, không ít người đến dự còn dẫn theo nữ nhi nhà mình,
do đó đưa mắt nhìn quanh, nga nhi tuyết liễu hoàng kim lâu, tiếu ngữ doanh
doanh ám hương tận, toàn là hồng nhan chiêu hoa. Chỉ là Phụng Huyết Ca và
Hoa Diễm Cốt một kéo một đẩy ấy, không biết đã làm tan nát bao trái tim thiếu
nữ.
Nhưng Phụng Huyết Ca lại không chút quan tâm, đưa rượu đến bên miệng
uống cạn, sau đó cười lãnh đạm nói, “Đồ đệ con sai rồi, một lão già như vi sư có
gì đáng nhìn, ta thấy họ rõ ràng là đang dòm ngó con.”
“Một lão cô nương gả không đi có gì đáng để nhìn.” Hoa Diễm Cốt mỉm
cười, “Ngược lại là sư phụ, mục đích người dùng đồ đệ để ngăn đào hoa sát quá
rõ ràng rồi đấy.”
www.vuilen.com

176

Tác Giả: Mộng Yểm Điện Hạ

DIỄM CỐT

“Ái đồ con nhìn nhầm rồi, vi sư giống người ác liệt như vầy sao?” Phụng
Huyết Ca mỉm cười, “Vi sư chẳng qua chỉ dùng hành động để nói với họ một
việc mà thôi.”
“Người không cần nói đâu.” Khóe môi Hoa Diễm Cốt khẽ co giật, trực giác
nàng mách bảo đó không phải việc tốt gì.
“Ái đồ, con là người nữ nhân duy nhất trong lòng vi sư.” Phụng Huyết Ca
nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng, giọng nói trầm ấm, tựa như lẩm bẩm, “Tuy
trong mắt con sư phụ chỉ là một lão già không đáng lọt mắt, nhưng trong lòng vi
sư, con lại là bảo vật quý giá nhất, cho nên khi ở cạnh con, trong mắt vi sư chỉ
có thể nhìn thấy con, không thấy được những người nữ nhân khác...”
‘Rầm’ một tiếng, đầu rồng đập vào chiếc bàn của Phụng Huyết Ca.
Không gian im phăng phắc hồi lâu, vị nam tử múa đầu rồng ấy trừng Phụng
Huyết Ca một lúc, mới nhấc chân nhảy từ trên bàn xuống, trở về trong đội ngũ.
“Đây là ai vậy?” Hoa Diễm Cốt cảm kích đầu rồng giải vây giúp nàng.
Đầu rồng cảm nhận được ánh mắt của nàng, càng ra sức múa, thỉnh thoảng
thi triển khinh công bất phàm nhảy lên nhảy xuống, khiến cho cả đội hình gà
bay chó nhảy, nhất thời nghiêng cổ rớt đuôi, chỉ còn lại một mình hắn ta độc
lĩnh phong quang, mỗi động tác mỗi tấc gân cốt đều như nói với Hoa Diễm Cốt
“Nhìn ta, nhìn ta, mau nhìn ta.”
“Ồ, đây là đại sư huynh của con.” Phụng Huyết Ca cười như không cười,
nâng ly về phía đầu rồng.
Hoa Diễm Cốt phun hết rượu trong miệng ra.
Mọi người huyên náo đến tận đêm khuya mới tiệc tàn người tan, còn sư đồ
ba người vì tránh mọi người, đều tập trung trong ngự thư phòng.
“Tặng người!” Hàn Quang mặt tái xanh ném con mèo tam thể lên bàn, “Lễ
vật năm nay!”
Hoa Diễm Cốt cổ quái nhìn hắn ta, lễ vật năm nay không phải là bánh quế
hoa do hai người họ cùng làm sao. Lúc nhỏ họ luôn bữa no bữa đói, nếu như
sang năm mới có thể ăn được một miếng bánh quế hoa thì đã có thể vui mừng
cả một năm, bây giờ tuy không còn lo lắng về ăn mặc, nhưng ăn bánh quế hoa
vẫn không thể thiếu, nếu như lúc sang năm mới không thể ăn được một miếng
bánh thì cả năm đều cảm thấy như thiếu thứ gì ấy.
Chỉ là năm ngoái là do sư phụ và đại sư huynh cùng làm, năm trước là Hoa
Diễm Cốt và sư phụ cùng làm, cho nên dù là cùng một miếng bánh quế hoa,
nhưng mùi vị cũng có khác biệt.
“Nhìn gì mà nhìn?” Hàn Quang vẫn còn mặc y phục múa rồng, hung hăng
lườm Hoa Diễm Cốt, sau đó quay đầu đi, giận dữ nói, “Có người sư phụ tính
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tình ác liệt như vầy, tặng người con mèo ăn vụng đã là tốt lắm rồi, còn tặng
bánh quế hoa gì a!”
“Ha ha, mùi giấm chua quá a...” Phụng Huyết Ca cười tít mắt nằm ở ghế gỗ
hoa lê, lười nhác đưa tay về phía cằm của mèo tam thể, nhẹ nhàng vuốt ve.
“Bổn đại gia không có... giấm gì mà giấm!” Hàn Quang hai tay vỗ lên bàn.
“Meo meo!” Mèo con giật mình nhảy cẫng lên, móng vuốt quệt lên má trái
của Phụng Huyết Ca, để lại ba vệt máu...
Hoa Diễm Cốt nhất thời ‘a’ một tiếng giật mình hét lên.
Một bọn thị vệ sát khí đằng đằng nghe thấy xông vào, áo giáp trên người
‘keng keng’ vang lên, trường đao trong tay lăm lăm ánh sáng lạnh, tên thống
lĩnh hét to một tiếng: “Có thích khách?”
Tất cả trầm mặc.
Hồi lâu sau, Phụng Huyết Ca nhấc mèo con trên bàn lên, tiện tay ném cho
thống lĩnh thị vệ.
“Không có gì, lui xuống đi.” Y mỉm cười ôn nhu, tựa như gió xuân tháng ba,
“Đúng rồi, con mèo này ngươi mang xuống thêm món cho tướng sĩ đi.”
Thống lĩnh thị vệ mặt không biểu cảm, hắn ta rất muốn nói với vị đại nhân
này, chúng tướng sĩ tuy không thịt không vui nhưng cũng không đến nỗi ăn thứ
này...
“... Hay là bảo ngự thiện phòng mang chút điểm tâm cho chúng tướng sĩ đi.”
Hàn Quang lẳng lặng hồi lâu, hết cách đành mở miệng, “Còn con mèo này...
vẫn là để nó bắt thêm vài năm chuột nữa, lấy công chuộc tội.”
“Ừ, cũng được.” Phụng Huyết Ca vẫn cười tươi như hoa, phụng nhãn lướt
nhìn thống lĩnh thị vệ, nói, “Hãy để nó bắt thêm một trăm năm chuột nữa đi.”
“... Vâng.” Thống lĩnh thị vệ nhận lệnh, đưa con mèo hoa ấy xuống thi hành
án khổ sai.
Đợi khi thị vệ lui đi, Phụng Huyết Ca đưa tay quệt đi vệt máu trên mặt, cười
như không cười nhìn hai người, chậc chậc nói: “Tội nghiệp cho mĩ mạo như hoa
như ngọc của vi sư a...”
“Sư phụ chúng con cái gì cũng làm.” Hai người nhìn thấy nụ cười như vậy
của y, đều lập tức đồng thanh cúi đầu nói, trong lòng biết lúc này không cúi đầu
thì e là sau này trực tiếp quỳ xuống luôn, người sư phụ già mà không nghiêm có
thù ắt báo này nhất định sẽ khiến họ chịu khổ cả một năm.
“Ừ.” Phụng Huyết Ca lãnh đạm nói, “Một người đến đây, đấm lưng xoa
chân cho vi sư.”
Hàn Quang mặt không biểu cảm xuất hiện sau lưng y, bắt đầu đấm lưng cho
y.
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“Người còn lại, thì phụ trách ăn uống đi ở nửa đời sau của vi sư.”
“... Nhưng con mèo đó là đại sư huynh tặng a!” Khóe môi Hoa Diễm Cốt khẽ
giật, “Hơn nữa sư phụ người chỉ là bị quệt bị thương ở mặt thôi...”
“Nghiệt đồ, vi sư cực khổ nuôi con lớn như vầy, ngày ngày lấy thân làm
gương dạy dỗ con, làm người phải thành thật, dám làm dám chịu, con làm ra
việc như vậy với vi sư thì thôi, sư phụ xem như con còn trẻ con không hiểu
chuyện, nhưng con không nên trốn tránh a đồ đệ, con phải chịu trách nhiệm với
sư phụ.” Y trĩu nặng tâm sự nói với Hoa Diễm Cốt.
Ngoài cửa, bàn tay vừa định gõ cửa của tể tướng sững lại giữa không trung.
Cuối cùng cũng ra tay rồi sao, đôi sư đồ làm trái nhân luân a... tể tướng trầm
mặc suy tư, nhưng mà nếu như đã làm ra chuyện đại nghịch bất đạo này rồi thì
chi bằng tiến thêm một bước nữa đi quốc sư đại nhân, hôm nay nhất định phải
thuyết phục người phế đế tự lập ba la ba la ba la...
Nam tử trẻ tuổi trên vai họa phi điểu vân đứng bên cạnh tể tướng, tay ôm
một đống chương quyển, cúi đầu trầm mặc... thanh thiên bạch nhật, quốc sư đại
nhân cư nhiên cùng đồ đệ mình trong ngự thư phòng... đáng sợ nhất là người
khóc than đòi người khác chịu trách nhiệm cư nhiên là vị quốc sư đại nhân cao
ngạo lãnh mạc kia, đáng ghét, tại sao hắn ta lại xuất hiện ở đây trong lúc này,
hắn ta biết quá nhiều rồi! Hôm nay nhất định phải cáo quan về quê ở ẩn a!
Hai người lòng đầy tâm sự lẳng lặng chờ ngoài cửa rất lâu, đến khi Hoa
Diễm Cốt và Hàn Quang bước ra, cùng nhau hàn huyên một lúc, mới mỗi người
đi mỗi hướng. Hoa Diễm Cốt và Hàn Quang đương nhiên là về phủ đệ của
mình, còn tể tướng từ khi bước vào ngự thư phòng thì cứ nhìn chằm chằm ba
vết cào mặt Phụng Huyết Ca, trong lòng không ngừng liên tưởng, nhưng vẻ mặt
vẫn nghiêm chỉnh trình báo: “Quốc sư đại nhân, Nam Chiếu truyền mật báo
đến.”
“Ồ?” Phụng Huyết Ca ngẩng đầu nhìn họ.
Nam tử vai họa phi điểu vân lặng lẽ trình thư quyển lên.
Phụng Huyết Ca nhận lấy thư quyển, khẽ lướt qua, liền nở nụ cười đầy ẩn ý.
Đưa tay đóng thư quyển lại, y nói: “Bí mật không nói, tới khi ấy cho mọi
người một tin ngạc nhiên.”
Vãn vãn không hề biết biến cố ở Nam Chiếu, hỏa thụ ngân hoa bất dạ thiên,
hôm nay Đông Cung cũng đèn đuốc sáng rực, nhưng điều ấy càng khiến Vãn
Vãn ngại ngùng hơn. Bởi vì đêm nay không những là đêm đoàn viên của mọi
người, hôm nay còn là đêm động phòng hoa chúc của nàng ta. Sau đêm nay,
cung nhân gặp nàng ta đều phải cung kính gọi một tiếng Vãn phi.
Trong lòng Vãn Vãn biết rất rõ đây chỉ là kế trì hoãn, nhưng khi cánh cửa
phòng ‘két’ một tiếng bị đẩy ra, tiếng bước chân không nhanh không chậm
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truyền đến, lòng nàng ta cũng không khỏi giật nảy, mãi cho đến một đôi giày
màu đen của nam tử xuất hiện dưới khăn hỷ, Vãn Vãn không còn kìm được, giật
bỏ khăn che đầu, như thể con thú nhỏ sợ hãi nhảy xuống giường, vẻ mặt cảnh
giác nhìn đối phương: “Ta nói cho ngươi biết, ngươi không phải loại ta thích!”
Ngọn nến cháy rực, soi sáng vị tiểu quốc vương trước mặt, chỉ thấy hắn ta
một thân hồng y, mặt cảm xúc nhìn nàng ta, thoáng chốc sau, đột nhiên đưa tay
phải lên, tay áo thêu vân mây đen từ từ rơi xuống, ngón tay mang chai sần khẽ
sượt qua má Vãn Vãn, vén tóc nàng ta vào ngón tay, thanh sắc như hương trà,
nhàn nhạt mà xa xăm: “Vậy nàng... thích người nam tử như thế nào?”
“Dĩ... dĩ nhiên là cường tráng chút!” Vãn Vãn nhìn hắn ta, đột nhiên nàng ta
cảm thấy có chút khó thở.
Gian phòng dường như chìm vào tĩnh lặng trong khoảng khắc.
Hồi lâu sau, tiểu quốc vương mới ‘ồ’ một tiếng: “Cơ thể trẫm... đúng là có
chút yếu ớt.”
Gương mặt Vãn Vãn bỗng chốc đỏ ửng, sững tại chỗ không nói nên lời.
Thời gian nàng ta học tiếng Hán không lâu, tuy trời sinh thông minh, nhưng
một khi lo lắng cũng dùng sai từ, ví dụ như khi nãy, kì thực nàng ta muốn nói...
nàng ta tương đối thích người nam nhân mạnh mẽ một chút, chứ không phải
cường tráng...
“... Thật là đứa bé không hiểu lòng người nam nhân.” Sở Tử Phục mỉm cười,
“Bất luận ai phái ngươi đến đây, nhưng lúc ở cạnh trẫm, ngươi chỉ cần để ý đến
trẫm.”
“Ta đã đủ để ý đến ngươi rồi!” Vãn Vãn phân trần.
“Chỉ để ý mỗi trẫm sao?” Ngón tay thon dài của Sở Tử Phục vén lấy tóc Vãn
Vãn, khẽ đưa đến bên môi, đôi môi bạc khẽ đặt lên ấy nụ hôn, đôi mâu sáng
ngời như ánh lửa phập phồng, rạo rực nhìn nàng ta.
“Ta, ta...” Trong lòng Vãn Vãn đại loạn, thân ảnh của cổ vương đại nhân
chợt thoáng qua đầu nàng, áo bào đen tuyền khoác trên vai tựa như màn đêm
phủ từ trên vai người xuống, chỉ nhìn từ xa đã cảm thấy tim như thở không nổi,
nhưng khi rời xa người, lòng lại đau như cắt.
Vãn Vãn trên sa trường quyết đoán dũng mãnh, nhưng trong tình trường lại
luôn thất bại. Nàng ta có thể phán đoán được hành động của thiên quân vạn mã,
nhưng lại không đoán được lòng người. Nàng ta biết phải làm thế nào công phá
thành trì, nhưng lại không biết làm sao để lấy lòng một người, đã từng có lúc
nàng ta cho rằng chỉ cần bỏ ra chân tình thì sẽ có ngày đối phương sẽ hồi đáp,
nhưng khi nàng ta cho tất cả mà cuối cùng vẫn chỉ là một thân một mình, không
đổi lại được bất cứ gì.
Trong giây phút ngây người, vị thiếu niên quốc vương trước mặt đột nhiên
dang tay, ôm nàng ta vào trong lòng. “Trẫm... không có người thân, cũng không
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có bằng hữu nữa rồi. Thiên hạ rộng lớn như vậy nhưng lại không có một thứ gì
thuộc về trẫm.” Cơ thể đan nhau, nhỏ tiếng thì thầm, vẻ mặt Sở Tử Phục thoáng
qua tia cô đơn, “Thứ trẫm có, chỉ là thứ nắm trong tay ở thời khắc này...”
Mi mắt Vãn Vãn khẽ run động, nắm tay siết chặt dần dần buông lỏng, nàng
ta có chút yếu đuối dựa vào vai trái đối phương, nước mắt nóng ấm thấm đẫm
áo bào đỏ của đối phương.
Muốn được trân trọng, muốn không bị quên lãng, bất luận nàng ta có hô
phong hoán vũ như thế nào trên sa trường thì nàng ta chẳng qua chỉ là một tiểu
cô nương mười lăm tuổi. Tuy kiên cường vứt bỏ quá khứ, thật ra trong lòng vẫn
không kìm được thầm nhớ đến khi xưa, nhưng quá khứ còn có thứ gì đáng để
nàng ta luyến tiếc? Nam Chiếu là Nam Chiếu của tất cả mọi người, tướng sĩ mỗi
người có mỗi gia đình của họ, còn sư phụ, cũng đã có người nữ nhân mình để
tâm đến... thế giới này, rốt cuộc có thứ nào, người nào, thật sự chỉ thuộc về nàng
ta?
Có lẽ, chỉ có người thiếu niên trước mắt mà thôi.
“... Ta cũng như ngươi.” Vãn Vãn ôm lấy vị thiếu niên trước mặt, trầm giọng
thì thầm, “Thứ ta có... cũng chỉ có... thứ nắm trong tay, giờ này khắc này...”
Ghi chú:
1. Sống vui hết mình chết không hối hận.

Chương 36
Ba Trăm Sát Ý Giấu Trong Tim

C

hỉ trong một đêm mặt đất phủ đầy tuyết trắng.

Một vườn mai đỏ ngạo cốt giữa trời tuyết.
Vãn Vãn ôm áo bào xanh trời từng bước từng bước đi sau Sở Tử Phục.
Không biết năm tháng đã trôi qua bao nhiêu ngày, sự không tình nguyện ban
đầu đã tiến triển thành thói quen.
“Muốn ta đem chút gì cho nàng?” Sở Tử Phục dang hai tay ra, mặc cho Vãn
Vãn lóng ngóng tay chân khoác vào cho hắn ta, thân hình mảnh mai, thẳng ngay
như trúc(1).
“Bánh hạt dẻ.” Vãn Vãn nói.
“Được.” Sở Tử Phục đồng ý ngay, nhưng cũng không nhịn được thêm một
câu, “Thứ như vầy, nàng có thể bảo cung nhân mang cho nàng là được rồi, tại
sao lần nào cũng phải trẫm đem cho nàng?”
“Sao? Ngươi không chịu sao?” Vãn Vãn tay chống hông trừng hắn ta.
www.vuilen.com

181

Tác Giả: Mộng Yểm Điện Hạ

DIỄM CỐT

“Haha, sao có thể chứ.” Sở Tử Phục mỉm cười với nàng ta, tay phải vén lại
tóc mai có chút rối giúp nàng ta.
Vãn Vãn cúi đầu xuống, mặt đỏ ửng, bộ dạng cố nín thở như thể đóa hoa sắp
nở rộ, mãi cho đến khi Sở Tử Phục rút tay lại, quay người rời khỏi, nàng ta mới
có dũng khí ngẩng đầu lên, nhìn thân ảnh rời đi của hắn ta, tức giận giẫm chân
xuống nền đất tuyết, tuyết trắng thoáng chốc tung bay.
“Ta đâu thích loại nam nhân như hắn ta, có gì phải đỏ mặt chứ!” Vãn Vãn
cắn răng nói với mình.
Rõ ràng nàng ta thích những người nam nhân mạnh mẽ, trở tay là mưa ngửa
tay là mây, khoảng tiếu đàm quân giặc tro tiêu khói diệt(2), chẳng hạn như cổ
vương đại nhân. Rõ ràng nàng ta thích những nam tử nhiệt tình, biết hát những
bài hát sơn ca hay, biết hái những đóa hoa chớm nở trong núi cho nàng ta. So
với những điều ấy, tiểu quốc vương này không quyền không thế, cơ thể yếu ớt,
một mình nàng ta cũng có thể hạ gục mười người hắn ta! Hơn nữa, không
những không biết ca hát, còn cả ngày trầm ngâm, mi mày lúc nào cũng nhíu
chặt với nhau, như thể cả thiên hạ này cũng đều thiếu tiền hắn ta, nhưng mà...
lúc hắn ta dịu dàng thì hoàn toàn khác hẳn, lúc ấy hắn ta cứ như ngọn lửa trại
của Nam Chiếu, sưởi ấm trái tim người khác.
Nhưng ngọn lửa trại của Nam Chiêu không như hắn ta, hắn ta... luôn cứ đùa
bỡn tóc nàng ta, khiến nàng ta không biết nên làm sao.
“Vãn phi nương nương, tuyết lớn như vậy, sao người không ở trong viện
lạc?” Sau lưng, thái giám cầm dù chạy đến.
Vãn Vãn giờ này mới phát hiện bản thân còn ngây người đứng nguyên tại
chỗ, ngơ ngác nhìn theo hướng Sở Tử Phục rời khỏi.
Rõ ràng là tên không nghiêm túc như vầy, tại sao hễ biến mất nàng ta lại cảm
thấy trong lòng trống vắng.
Nhớ lại đêm động phòng hoa chúc, lần đầu tiên cả hai cùng ôm nhau, Vãn
Vãn bất giác thì thầm: “Chắc là bởi vì... hắn ta là thứ duy nhất ta có...”
“Nương nương?” Thái giám áo xanh giữ chiếc dù giấy dầu màu vàng phía
trên đầu Vãn Vãn, cẩn trọng hỏi.
“Gần đây hắn ta bận gì vậy chứ?” Vãn Vãn nhìn về phương xa, hỏi.
“Việc này nô tài không biết, nhưng mà hẳn là xử lí chính vụ.” Thái giám áo
xanh cân nhắc lựa từng câu từng chữ.
Vãn Vãn nở nụ cười.
Nàng ta không phải không cảm nhận được không khí căng thẳng giữa tiểu
quốc vương và quốc sư, nay càng sóng yên bể lặng, nàng ta càng cảnh giác hơn.
Ở Nam Chiếu thống lĩnh quân sĩ bao nhiêu năm nay, cảnh giác đối với sống
chết tồn vong, nàng ta đã hơn hẳn người thường, lúc này nàng ta thầm cảm nhận
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được dường như sắp có chuyện lớn xảy ra, chỉ là Sở Tử Phục không hề nói với
nàng ta, nàng ta cũng chưa từng hỏi.
Huống hồ chi thân phận và địa vị bây giờ của nàng ta cũng không tiện hỏi
nhiều, quan tâm quá nhiều ngược lại còn bị người khác nghi kị. Những gì nàng
ta cần làm chỉ là bên cạnh hắn ta, thôi thúc hắn ta chiến đấu, phục thù mà thôi...
Nhưng sau khi phục thù rồi thì sao?
Lòng Vãn Vãn khẽ rung động, đột nhiên tim thình thịch nhảy loạn lên. Có
câu như hoa sen không rễ, lẳng lặng nổi trong lòng, nàng ta muốn nói với hắn
ta.
Tóm lại ngươi ở đây không còn người thân, không có bằng hữu, không có
quá khứ, nhìn quanh cũng không có tương lai gì, nếu như đã vậy... sau khi phục
thù, bất luận thành công hay không, ngươi có nguyện ý đi cùng ta không?
Tuyết trắng khẽ phủ Trường An, hương mai thoang thoảng trong vườn.
Hai vị thái giám luồn tay vào tay áo, dẫn Sở Tử Phục bước đi trên hành lang
dài, khúc khuỷu quanh co, như thể con rắn đầu đuôi nối nhau, càng đi về trước
càng không thấy điểm đến, đi đi lại lại đều cùng một cảnh vật, một tranh cột, cứ
như mãi mãi quanh quẩn ở một nơi.
Cho đến khi một vị lão thái giám áo đỏ mi trắng xuất hiện ở phía trước.
“Hồng công công.” Hai vị thái giám cung kính hành lễ với ông ta.
“Các ngươi lui xuống đi.” Hồng công công mỉm cười nói với họ, “Để ta dẫn
bệ hạ đến Ngự Thư Phòng.”
Hồng công công là tổng quản nội giám, có quyền có thế, địa vị trong lòng
của bọn thái giám còn cao hơn vị tiểu quốc vương con rối kia nhiều. Thấy ông
ta muốn tiếp cận tiểu quốc vương, họ đương nhiên là đồng ý, do đó một người
đột nhiên đau bụng, một người bỗng dưng đau đầu, cùng nhau cáo bệnh rời
khỏi.
Phút chốc sau, nơi ấy chỉ còn lại tiểu quốc vương và Hồng công công hai
người.
“Hoàng thượng, mời.” Hồng công công mỉm cười nói.
Tiểu quốc vương khẽ liếc nhìn ông ta, sau đó tiến lên trước một bước, đi
trước mặt ông ta.
Khoảng cách một bước, mang ý nghĩa lớn.
Trong hoàng cung này, ai ai cũng mang đôi mắt lợi dụng, quốc sư tọa chấn
triều cương, lúc bước đi ai ai cũng lùi sau y một bước, trừ phi y chủ động mở
miệng, nếu không không ai dám đi ngang hàng với y. Còn đối tượng nếu đổi lại
là tiểu quốc vương, thì không ai e dè nhiều như vậy, có đi ngang hàng hay trước
hắn ta, đều toàn coi tâm trạng.
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Chỉ có một loại người sẽ lui sau một bước, đi sau lưng hắn ta.
Đó chính là họa bì sư do tông môn phái vào làm nội ứng.
“Hồng công công trước nay luôn cẩn thận, bất luận đi đến đâu bên cạnh cũng
có bốn năm người hộ vệ, không ngờ các ngươi cư nhiên có thể ra tay.” Sở Tử
Phục nhạo, “Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, họa bì sư các ngươi không phải
không ra tay với da của người sống sao?”
“Việc cấp bách a.” Hồng công công cười nói, “Điều nay đều là vì đại nghiệp
của bệ hạ và sự ưng thịnh của họa bì sư bọn ta.”
Nói chuyện ứng phó ai cũng biết nói, nhưng thực tế thì chẳng qua chỉ vì hai
chữ - lợi ích.
Nếu nhưng không phải vì nắm lại đại quyền, đoạt lại đế vị, Sở Tử Phục sẽ
không chọn kế sai sói nuốt hổ này, có ý lợi dụng tông môn họa bì sư diệt trừ
Phụng Huyết Ca. Tương tự, nếu không phải vì tranh danh tiếng đệ nhất thiên hạ,
và lợi ích cực lớn của danh tiếng ấy mang lại, tông môn họa bì sự cũng sẽ không
mạo muội ra tay với người sống, họ dùng mấy năm thời gian, từng người từng
người một xâm nhập vào hoàng cung, mỗi khi giết chết một người thì khoác lên
mình tấm da của người ấy, sau đó quỷ không biết thần không hay giết chết
người tiếp theo...
“Đại nghiệp? Hưng thịnh?” Sở Tử Phục ‘ha’ một tiếng, “Nói như vậy, các
ngươi đã chuẩn bị xong cả rồi?”
“Không sai.” Hồng công công đắc ý nói, “Tông môn ta đã có ba trăm tử sĩ
trà trộn vào trong cung, hóa thành bộ dạng của cung nhân tì nữ bình thường,
như thể ba trăm thanh kiếm nhọn, giấu dưới lớp da của người, chỉ cần có cơ hội
sẽ xuất tiêu lấy thủ cấp của Phụng Huyết Ca dâng cho hoàng thượng!”
Sở Tử Phục trầm mặc một lúc, sau đó lãnh đạm liếc nhìn ông ta: “Cơ hội...
cơ hội gì?”
“Một cơ hội có thể để ba trăm người bọn ta cùng tề tụ một nơi.” Hồng công
công liếc mắt nói, “Tốt nhất có thể tránh khỏi cẩm y vệ, chỉ dùng bọn thủ hạ
cung nữ thái giám của ta.”
Sở Tử Phục nghe thấy lời ông ta liền nheo mày không nói lời nào, chìm vào
suy tư.
Ba trăm tên thích khách do tông môn họa bì sư phái đến tuy là tinh nhuệ,
nhưng cẩm y vệ cũng không phải là tầm thường, ba trăm người này tuy có thể
tránh được tai mắt của cẩm y vệ thành công xâm nhập vào cung, nhưng đa phần
đều giả dạng làm cung nữ thái giám bình thường, ít ai có thể được như Hồng
công công tay nắm thực quyền như vầy. Hơn nữa ba trăm người này phân tán
khắp nơi trong cung, tuy nói phân tán riêng rẽ giảm bớt rất nhiều nguy hiểm,
nhưng bởi vì hầu hạ chủ tử khác nhau nên cũng khó gặp mặt nhau, thời gian lâu
cũng không phải là cách.
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Rốt cuộc dùng lí do gì để tụ họp ba trăm người này bên cạnh Phụng Huyết
Ca đây?
Rốt cuộc làm sao mới có thể tránh khỏi cẩm y vệ, không khuấy động một
vũng nước nào trong hoàng cung đây?
Sở Tử Phục lặng lẽ trong suốt đường đi, Hồng công công cũng không giục
hắn ta, chỉ khi dẫn hắn đến trước Ngự Thư Phòng, mới chăm chú nhìn hắn ta
một cái, sau đó hô to: “Hoàng thượng giá đáo!”
Lời vừa mới dứt, liền nghe một tiếng ‘két’, hai cánh cửa châu đỏ trước mắt
từ từ mở ra hai bên.
Sở quốc lấy màu đen làm quý, chỉ thấy trong thư phòng trướng màn đen tầng
tầng rũ xuống, bốn góc tường nơi bốn cây cột dựng những kệ sách làm bằng gỗ
Đàn, kệ sách đầy ắp sách dày, đều là những quyển độc nhất không tìm được
trong dân gian. Lại có hai chiếc kệ ‘bát phương đa bảo’, áp vào quanh tường,
bên trong cao thấp khác nhau nhưng lại tinh tế vô cùng, trong ấy đặt những kì
trân dị bảo hiếm có trong thiên hạ để cho chủ nhân của Ngư Thư Phòng chơi
đùa.
Nhưng chủ nhân của Ngư Thư Phòng này sớm đã không phải họ Sở.
Trên chiếc bàn làm bằng gỗ hoa lê chất đầy vài phần tấu chương chưa phê
duyệt xong, sau bàn, Phụng Huyết Ca ung dung hoa quý tựa vào ghế vàng, lười
nhác đưa mắt mỉm cười nhìn hắn ta: “Vào đây.”
Sở Tử Phục nhìn y hồi lâu, lặng lẹ bước vào Ngự Thư Phòng.
Sau lưng, Hồng công công định đóng cửa lại, chỉ nghe người ngồi trên kim
tọa mỉm cười nói: “Hồng công công, ngươi cũng ở lại. Việc tiếp sau đây ta sắp
nói, cũng có liên quan đến ngươi.”
Da mắt Hồng công công không kìm được co giật, ông ta vội vàng cúi thấp
đầu để che giấu đi vẻ mặt biến sắc của mình, cung kính nói: “Vâng.”
Sở Tử Phục vẫn mặt không biến sắc, bộ dạng phảng phất như trước nay chưa
từng quen biết người sau lưng, cũng như chưa từng cùng người đó bày mưu tính
kế lấy mạng của người trước mặt, hắn ta điềm nhiên nhìn Phụng Huyết Ca, nở
nụ cười ôn văn nho nhã: “Không biết hôm nay quốc sư gọi trẫm là có việc gì?”
Phụng Huyết Ca tiện tay nhặt lấy một cuộn tấu chương, ném cho Sở Tử
Phục.
Sở Tử Phục đưa tay định đón lấy... hắn quên rằng cơ thể hắn ta vốn yếu ớt,
phản ứng càng phải chậm hơn người thường ba nhịp, đợi khi tấu chương lăn đến
bên cửa, hắn ta mới hồi thần.
Nhìn Phụng Huyết Ca cười như không cười nhìn mình giơ cao cánh tay, Sở
Tử Phục nho nhã khẽ cong cánh tay, che miệng ho vài tiếng, sau đó lạnh lùng
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ngẩng đầu: “Xin lỗi, gần đây cổ họng không được khỏe... Hồng công công, còn
không mau dâng tấu chương lên đây.”
Hồng công công nhặt tấu chương từ dưới đất lên, nhìn cũng không dám nhìn,
hai tay dâng đến bên tay Sở Tử Phục.
Sở Tử Phục mặt không biểu cảm mở tấu chương ra, chỉ liếc nhìn một cái, mi
mày đã nheo lại.
Hồng công công thấy thế, không kìm được hai bờ mắt co giật, lòng thầm hét:
tiêu rồi! Không lẽ sự việc bại lộ rồi?
Sở Tử Phục tiếp tục xem tấu chương, càng xem sắc mặt hắn ta càng âm trầm
như nước.
Hồng công công đáng thương đứng một bên, Sở Tử Phục chỉ mặt lặng như
nước nhưng ông ta lại chảy nước... chỉ thấy mồ hôi từng giọt từng giọt lăn dài
theo hai bên tóc mai của ông ta xuống, khiến Phụng Huyết Ca nhìn ông ta đầy
vẻ thú vị, y cười hỏi: “Hồng công công, ngươi rất nóng?”
“Bẩm báo quốc sư, lão nô không nóng.” Hồng công công vội vàng nói, “Lão
nô chỉ là... thỉnh thoảng bị bệnh nhẹ...”
“Ha ha, trùng hợp vậy, hai người các ngươi đều cùng một lúc bị bệnh.”
Phụng Huyết Ca vừa nhìn họ vừa đưa rượu đã đun ấm đến bên miệng, đôi môi
mỏng khẽ nhấp nhẹ ở chum sứ trắng, sau đó đôi môi nhuộm sắc rượu khẽ cong
lên, y cười nói, “Phải chú ý cơ thể a, thời tiết ngày càng lạnh rồi.”
“Đa tạ quốc sư quan tâm...” Hồng công công đã có chút tuyệt vọng, quả
nhiên vẫn là bị y phát hiện rồi sao? Nghe khẩu khí của y, hẳn là đã biết ông ta
và tiểu quốc vương là cùng một bọn... nhưng rốt cuộc y làm sao phát hiện? Rốt
cuộc chỗ nào đã lộ sơ hở?
“Trẫm cũng phải cảm ơn quốc sư đã quan tâm.” Sở Tử Phục chậm rãi đóng
tấu chương trong tay lại, “Nam lớn lấy thê tử nữ lớn gả phu quân, trẫm thân là
nhất quốc chi quân, hậu cung đích thực có hơi trống vắng, việc lập hậu nạp phi
đều do quốc sư làm chủ đi.”
Đến bên bờ vực của tuyệt vọng nghe được những lời này, Hồng công công
bất giác hai mắt lóe sáng, đưa mắt nhìn về phía tấu chương trong tay Sở Tử
Phục.
Ngón tay thon dài giữ tấu chương ấy trong tay, nhưng Hồng công công vẫn
có thể tìm được bốn chữ quan trọng từ khe ngón tay của hắn ta - Nam Chiếu hòa
thân.
Ghi chú:
1. Cây trúc tượng trưng cho quân tử.
2. Trích trong bài thơ “Niệm nô kiều - Xích Bích hoài cổ” của nhà thơ Tô
Thức.
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