Tác Giả: Mộng Yểm Điện Hạ

DIỄM CỐT

Phần 12
Chương 45
Khúc Tận Nhân Tán Dạ Vị Ương

V

iệc Đông Cung cháy rụi được tuyên cáo với bên ngoài rằng do cung

nhân bất cẩn làm rơi chum Lưu Ly.
Sở vương băng thiên, Phụng Huyết Ca liền nhanh chóng chọn ra một đứa bé
sáu tuổi trong tông thất phong làm đế. Vốn ngỡ rằng có thể thấy được một màn
kịch hay giết vua tước ngôi, nhưng cuối cùng chỉ thấy thái hậu trang phục hoa lệ
dẫn theo hoàng đế nhỏ tuổi ung dung ngồi trên ngự tọa.
Tể tướng không vui, vốn tưởng rằng quốc sư đại nhân cuối cùng cũng phế đế
tự lập, nhưng nay xem ra quả nhiên thuyết giáo chưa đủ a, đêm nay ông ta phải
đi tìm quốc sư đại nhân đàm đạo thâu đêm ba la ba la ba la...
Thái hậu cũng không vui, thân là nữ nhi của Lễ Bộ thượng thư, đoan trang
hiền thục tài danh xa gần nên được chọn làm hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ. Ai
cũng biết chưa vào động phòng thì Sở vương đã mất, do đó chưa kịp mặc giá y
đỏ đã phải khoác lên mình tang y đen bế đứa cháu nhỏ ngồi lên vị trí cao ngất
kia, dưới chân là quần thần hô to ‘hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế,
thái hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế’.
Chín mươi chín mảnh rèm châu rũ xuống như thể màn đêm buông màn, che
đi dung mạo trẻ trung kiều mĩ của thái hậu, trước khi mảnh rèm châu cuối cùng
buông xuống, thái hậu khẽ đưa mắt nhìn về phía vị nam tử bạch y tóc trắng như
tuyết đứng bên ngự tọa. Nếu như có thể chọn cuộc đời mình, nàng ta thà dùng
những tiếng hô ‘thiên tuế’ ấy đổi mối nhân duyên trăm năm cùng quốc sư.
Đêm yến tiệc, không khí hân hoan, cười nói vui vẻ. Chỉ là sau ba lần kính
rượu, quần thần bỗng dưng cảm nhận được điều không ổn. Bản kịch sau khi
được đưa đến tay thái hậu, màn hý kịch ‘Ngọc Đài Xuân’ được chọn hết lần này
đến lần khác.
Những người tinh ý nào có người nào không nhìn ra được ẩn ý bên trong,
ánh mắt nhìn sang Phụng Huyết Ca càng thêm bảy phần dò ý ba phần ám muội.
‘Ngọc Đài Xuân’ hát về mối tình giữa một vô diệm nữ và một họa bì sư trẻ
tuổi, sau khi nữ tử ấy vào cung, vì dung mạo xấu xí nên làm gì cũng bất lợi, họa
bì sư liền thi triển diệu thủ đổi cho vô diệm nữ tấm da khuynh quốc khuynh
thành, từ ấy, vô diệm nữ một bước lên mây trở thành hoàng hậu, nhất thế
chuyên sủng phong quang vô hạn.
Trên đài đang hát đến khúc vô diệm nữ trở thành hoàng hậu, nhưng lại phát
hiện trái tim mình sớm hướng về phía vị họa bì sư anh tuấn, bi ca dưới nguyệt,
điệu ảnh rối loạn.
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Dưới đài, một lão thái giám cung kính hành lễ với thái hậu, nhỏ tiếng hỏi:
“Thái hậu nương nương, quốc sư đại nhân hỏi người có phải nên đổi khúc kịch
khác?”
Thái hậu mím môi, từ xa nhìn vị nam tử bạch y, sau đó cố chấp và điềm tĩnh
lắc đầu.
Lão thái giám chỉ đành lui xuống. Không lâu sau, Phụng Huyết Ca tự xưng
tửu lượng không tốt xin cáo lui trước, trước lúc đi còn sai người chuẩn bị một
bàn tiệc mang đến phòng y. Nhưng khi nãy quốc sư đại nhân vừa mới ăn xong,
bàn tiệc này hiển nhiên không phải chuẩn bị cho bản thân.
Quốc sư đại nhân thết tiệc trong phòng chiêu đãi ai? Những người có mặt
trong yến tiệc lập tức có đề tài mới để bàn luận.
Ngón tay đặt trên gối của thái hậu từ từ siết lại, móng tay nhọn đâm vào
trong lòng bàn tay. ‘Ngọc Đài Xuân’ vẫn đang hát, tiếc là chỉ có một mình nàng
ta độc thưởng, mãi đến lúc màn kịch kết thúc, người đài trống, thái hậu mới đặt
tay lên tay tì nữ thiếp thân, lạnh nhạt nói: “Ai gia mệt rồi, bãi giá hồi cung.”
Trên đường về, thái hậu ngang qua ‘Giao Thái điện’ nơi ở của Phụng Huyết
Ca, do dự một lúc, cuối cùng khẽ vén rèm kiệu, hạ lệnh đến ‘Giao Thái điện’.
Cung nữ thái giám cố hết sức khuyên ngăn, nói rằng hành động này không hợp
lẽ phải, tổn hại danh tiếng thái hậu.
“Ai gia chỉ vào xem một chút.” Gương mặt thanh tú của thái hậu đầy vẻ chỉ
làm theo ý mình.
Nàng ta chỉ muốn xem rốt cuộc là người nữ tử như thế nào mà có thể xứng
với quốc sư đại nhân?
Không ngăn được thái hậu, cả đám người chỉ đành đi về phía ‘Giao Thái
điện’, thị vệ tuần tra ‘Giao Thái điện’ thấy thái hậu bãi giá ngạc nhiên vội vã
hành lễ. Thái hậu hạ lệnh không được thông báo, suy nghĩ một lúc thì lại hạ
lệnh họ đi ngược trở lại, không được xuất hiện trước mặt nàng ta. Thị vệ vốn
định thông báo với Phụng Huyết Ca, nay ai nấy cùng sắc mặt khó coi vô cùng.
Sau khi thoát khỏi bọn thị vệ, thái hậu nhất thời bước vào ‘Giao Thái điện’
không gặp chút cản trở. Từ miệng các thái giám biết được Phụng Huyết Ca
đang ở trong hoa viên, thái hậu lập tức cho cung nhân lui đi, chỉ để lại tì nữ bồi
giá dìu đến hoa viên.
Bước chân uyển chuyển, dưới ánh trăng sáng.
Cách y càng gần, lòng càng loạn nhịp.
Năm xưa khi thết tiệc trong cung, nàng ta cùng phụ thân cùng đến dự, phong
thái bất phàm, nàng ta thoáng nhìn đã ngây ngất, từ ấy lòng thầm khó quên. Sau
ấy đồng ý gả vào trong cung, một nửa là do lệnh của cha mẹ, một nửa vì có thể
thường xuyên nhìn thấy quốc sư. Sau khi được tin Sở vương băng thiên, trong
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lòng nàng ta cư nhiên không chút đau lòng ngược lại sinh ra chút kì vọng... có lẽ
trong lòng quốc sư đại nhân vì có nàng ta nên nàng ta còn sống sót, những phi
tử của Sở vương đột nhiên chết... chỉ để lại nàng ta và y ở trong cung này.
Ánh mắt thái hậu tràn đầy hy vọng. Lúc này nàng ta cứ như thiếu nữ phập
phồng sợ lỡ buổi hẹn, vội vã chạy đến hoa viên.
Nhìn cảnh trước mắt, thái hậu bỗng dưng dừng bước, nụ cười trên mặt cũng
dần dần lui đi thay vào đó là màu trắng bệch.
Phong bất định, nhân sơ tĩnh, vân phá nguyệt lai hoa lộng ảnh.
Phụng Huyết Ca lưng hướng về phía thái hậu, dáng người cao to, tóc trắng
áo trắng, phong thái bất phàm, thần thái điềm nhiên cứ như vầng trăng rơi
xuống phàm trần.
Đôi tay trắng ngần vòng sang hông y, tay áo màu đỏ rũ xuống hai bên là của
một vị nữ tử, nữ tử bình thường không mặc màu đỏ như vậy, bởi vì không khéo
sẽ trở nên quá diễm tục. Nhưng vị nữ tử trước mắt tuy không lộ diện nhưng chỉ
đôi tay trắng ngần như tuyết ấy át đi sắc đỏ của y phục.
Thái hậu ngây người nhìn cánh tay trắng ngọc ấy, mãi cho đến khi tì nữ bên
cạnh nhỏ tiếng gọi một tiếng: “Thái hậu?”
“Hả?” Phụng Huyết Ca từ từ nghiêng đầu, khẽ phát ra đơn âm lười nhác.
Gương mặt tuấn mĩ tựa như thần tiên, tóc trắng như ánh trăng từng sợi từng sợi
luyện thành. Khiến người khác không khỏi tưởng tượng nếu như rơi xuống
nước, liệu có phải sẽ hình thành một hồ trăng.
Y nghiêng người để lộ dung mạo vị nữ tử trong vòng tay mình. Chỉ thấy nữ
tử mặt đỏ ửng, y phục rối loạn, nếu như nhưng nữ tử khác trong bộ dạng này chỉ
lộ ra vẻ không đàng hoàng, nhưng vì dung mạo quá tuyệt sắc khuynh thành, do
đó dù trong bất cứ dáng vẻ nào đều cũng chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung,
đó chính là - diễm át quần phương.
Thái hậu lẳng lặng nhìn Hoa Diễm Cốt hồi lâu, đột nhiên quay người đi lãnh
đạm nói: “Nếu như quốc sư có khách, ai gia không tiện quấy rầy.”
Lời nói nhẹ nhàng như cơn gió thoáng qua. Duy chỉ có bàn tay đặt trên tay tì
nữ là siết chặt.
“Đó là ai?” Sau lưng, Hoa Diễm Cốt tựa vào lòng Phụng Huyết Ca, ngẩng
đầu hỏi, vẻ mặt có chút khó xử và bối rối vì bị người khác phát hiện ra bí mật.
“Ai biết chứ.” Phụng Huyết Ca khẽ cười đáp, “Độc này của con phát tác
ngày càng nhiều, chi bằng đêm nay ở lại ‘Giao Thái điện’ đi, vi sư không cần
phải nửa đêm còn phải đi tìm con.”
“Đại sư huynh cũng ở đây sao?” Hoa Diễm Cốt hỏi.
“Nghĩ thử xem các lời bình về vi sư sẽ thế nào?” Phụng Huyết Ca từ từ dạo
bước dưới hoa, tay trái khẽ nắm lấy ngón tay Hoa Diễm Cốt, nở nụ cười khổ,
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“Chỉ để con ở đây thôi vi sư đã phải gánh tội sư đồ loạn luân rồi, nếu thêm Hàn
Quang nữa thì đoạn tụ chi tích cũng không tránh khỏi, nói không chừng sử quan
còn tặng thêm một tội nhiễu loạn hậu cung.”
Hai người vừa đi vừa nói chuyện một lúc, sau khi dùng xong bữa, Phụng
Huyết Ca sai người dọn bàn tiệc đi, sau đó đưa Hoa Diễm Cốt về phòng, mỉm
cười nói: “Ngủ đi.”
“Ngủ không được.” Hoa Diễm Cốt nằm trên giường, tay níu lấy tay áo y,
“Sư phụ người nói chuyện xấu hổ của mình cho con nghe đi.”
Phụng Huyết Ca cúi đầu mỉm cười nhìn nàng.
“... Hay là, sư phụ nói những việc xấu hổ của đại sư huynh đi?” Hoa Diễm
Cốt nói.
“Được, chúng ta bắt đầu từ việc ba tuổi Hàn Quang còn đái dầm.” Phụng
Huyết Ca không mở miệng khi nhắc đến việc của bản thân, nhưng khi nói về
Hàn Quang thì lập tức thao thao bất tuyệt, hận không thể nói bảy ngày bảy đêm.
Nói thật thì đối với việc xấu hổ của Hàn Quang Hoa Diễm Cốt không mấy
hứng thú, từ nhỏ cả hai lớn lên cùng nhau, lúc Hàn Quang xảy ra chuyện thì đa
phần nàng đều có mặt ở bên cạnh cười nhạo, cho nên Phụng Huyết Ca nói mười
việc thì có hết chín việc nàng đều gặp qua. Nhưng Hoa Diễm Cốt vẫn muốn
nghe, bởi vì tiếng nói của sư phụ khiến nàng có cảm giác an toàn.
Sau khi bị Kinh Ảnh phản bội, nàng trở nên yếu ớt, nàng rất cần cảm giác an
toàn, rất cần mùi hương quen thuộc trên người Phụng Huyết Ca.
Gối đầu lên tay Phụng Huyết Ca, trong lòng Hoa Diễm Cốt thầm nhủ với
mình, cứ như vậy mình sẽ khỏi rất nhanh. Lúc này ngày mai mình sẽ quên đi
Kinh Ảnh, sẽ quên đi những gì giữa hai người, trở lại làm một đồ đệ ngoan, một
sư muội ngoan, cả đời này sẽ không còn thích một ai nữa. Phụng Huyết Ca ngồi
bên men giường, mãi cho đến khi Hoa Diễm Cốt chìm vào giấc ngủ, y mới từ từ
dìu nàng rồi nằm xuống bên cạnh nàng, đưa tay kéo thấp cổ áo để lộ bờ vai gợi
cảm, sau đó ôm nàng vào lòng, nhịp tim ‘thình thịch’ truyền giữa hai cơ thể.
Độc của ‘tình cổ’ chỉ có cơ thể của y có thể hóa giải. Dù không thể âm
dương giao hợp nhưng ít nhất là ôm nhau mà ngủ.
Vấn đề là, tiểu Diễm Cốt không còn là trẻ con, Hoa Diễm Cốt khi ngủ say
còn khó giải quyết hơn khi tỉnh, lúc tỉnh tiểu Diễm Cốt còn nhớ chút sư đồ tôn
ti, lúc ngủ say ngay cả nam nữ cũng không phân biệt, chỉ không ngừng dụi đầu
vào người Phụng Huyết Ca, tuy không làm gì hơn nhưng chỉ với cơ thể linh
lung hương thơm nhàn nhạt cũng đủ nói với y một điều. Bé gái của y đã trưởng
thành rồi.
Bàn tay đặt ở hông Hoa Diễm Cốt khẽ siết chặt, gương mặt thanh khiết như
liên hoa thoáng qua tia ảo não, Phụng Huyết Ca khẽ nghiêng người, không kìm
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được làu bàu Cổ vương sao đến giờ còn chưa đến, từ Nam Chiếu đến Sở quốc
xa đến thế sao? Có cần ta phái người dùng kiệu khiêng ngươi đến không chứ?
“Quốc sư đại nhân.” Một giọng nói vang lên ngoài cửa, như thể chủy thủ
xuyên qua màn đêm.
“Vào đây.” Phụng Huyết Ca kéo chăn đắp cho Hoa Diễm Cốt, sau đó đưa
tay hạ trướng màn xuống.
Bách Lí Độ còn chưa chuẩn bị tâm lí, đẩy cửa vào liền thấy ngay cảnh tượng
ấy, khổ nỗi mắt hắn ta cực tốt chỉ lướt sơ qua đã thấy dung mạo dáng người của
người nữ tử sau lưng Phụng Huyết Ca.
Trời ạ! Bách Lí Độ suýt nữa tự móc hai mắt, hắn ta không muốn nhìn thấy
cảnh tượng sư đồ loạn luân này a! Định thần lại, Bách Lí Độ vội vã giả vờ
không nhìn thấy cúi thấp đầu, khụy gối cung kính nói: “Đại nhân, Cổ vương đã
vào kinh, nay đang ở Xuân Thu đình... ngoài ra...”
“Nói.” Phụng Huyết Ca nói.
“Cẩm y vệ chỉ huy sứ đại nhân sau khi hay tin đã đi trước một bước.” Bách
Lí Độ cười khổ, “Cẩm y vệ đại nhân nói, trước bữa cơm sáng ngày mai nhất
định sẽ bắt lấy Cổ vương, ép đối phương giao ra thuốc giải.”
“Làm càn!” Phụng Huyết Ca vỗ bàn đứng dậy.
Dòng dõi Cổ sư không ít người tài nghệ hơn người, nhưng dựa vào đâu mà
Cổ vương đời này được mệnh danh là mạnh nhất? Dĩ nhiên dựa vào việc hắn tài
năng phi phàm, đừng nói năm trăm năm trước hay năm trăm năm sau cũng
không thể tìm ra được đối thủ. May là hắn ta không có dã tâm, nếu người tài
năng như hắn cộng thêm chút dã tâm thì thiên hạ này hẳn hắn sẽ nắm trong tay,
đối đầu với hắn ta là rất khó. Hàn Quang ăn no không việc gì làm hay sao mà
chạy đi đấu sức lực với hắn ta, cố ý dâng con tin cho hắn ta sao?

Chương 46
Đạo Bất Đồng Bất Tương Vi Mưu

N

goài đình Xuân Thu, một mảng rừng trúc ngã nghiêng.

Trong đình, cờ vây trắng đen được bày trên bàn đá.
Một vị nam tử mặc miêu phục thân cao tám thước hông đeo đao ngồi bên lửa
nướng thịt, dưới chân là xương hổ còn thừa rơi vãi, ánh lửa hắt lên gương mặt
màu đồng của hắn ta, lúc này nhìn như thể bức tượng đồng thờ phụng ngàn năm
trong miếu, mãi mãi cao cao tại thượng cúi nhìn chúng sinh.
“Ăn đi.” Nam tử đột nhiên dang tay, ném miếng thịt cọp đã nướng xong về
phía trước.
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Người ngồi trước mặt nam tử chính là Hàn Quang, nay gương mặt bị đánh
đến xanh tím sặc sỡ, mũi cũng sưng phồng, Hàn Quang đưa tay đón lấy miếng
thịt vừa nướng xong... do đó tay cũng bị phỏng luôn, căm phẫn ném trả miếng
thịt hổ, Hàn Quang tức giận quát: “Bổn đại gia không ăn thức ăn bố thí!”
Nam tử miêu phục đón lấy thịt hổ, không lãng phí thức ăn đưa vào miệng,
nhai nhát nuốt vào bụng, sau đó nói với Hàn Quang: “Tính khí này của ngươi
nên kìm chế lại, tính tình nóng nảy như vầy sau này làm sao kế thừa vị trí của ta
thống lĩnh Cổ sư Nam Chiếu?”
“...” Hàn Quang trừng nam tử miêu phục hồi lâu, “Ngươi đang nói chuyện
với bổn đại gia?”
“Dĩ nhiên.” Nam tử miêu phục mặt không biểu cảm nói, “Nếu như Phụng
Huyết Ca đã giết đồ đệ của ta, tất nhiên phải đền ta một đồ đệ khác, ta thấy
ngươi căn cốt rất tốt, thiên chất phi phàm, quả là trời sinh làm Cổ sư, ắt phải dẫn
ngươi về tiến hành huấn luyện đặc biệt.”
Nói tới đây, hai mắt nam tử miêu phục hừng hực ngọn lửa, rạo rực thiêu đốt
khiến Hàn Quang toàn thân nổi da gà hận không thể lập tức bay xa ba ngàn
dặm, tránh xa quái vật này càng xa càng tốt. Lúc Phụng Huyết Ca vội vã đến thì
nhìn thấy cảnh tượng hai người họ bốn mắt nhìn nhau nhưng khoảng cách lại là
chân trời góc bể.
“Sư phụ mau đến cứu con!” Hàn Quang nghiến răng gào lên.
“Hửm?” Phụng Huyết Ca cảm thấy kì lạ, đứa trẻ này bị Cổ vương làm gì mà
cư nhiên biết mở miệng cầu cứu, thường ngày không phải thà chết cũng không
khuất phục sao.
“Đến đúng lúc lắm.” Nam tử miêu phục mặt không biểu cảm nhìn sang
Phụng Huyết Ca, giọng như tiếng trống chiến trận, hùng hồn vang vọng, một tay
chỉ về phía Hàn Quang nói: “Ngươi giết hai đệ tử của ta, ngươi phải đền tên này
cho ta, ta giảm cho ngươi nửa người.”
“...” Phụng Huyết Ca gượng cười, “Thì ra đồ đệ cũng có thể giảm giá, còn có
thể giảm thành một người rưỡi.”
“Dĩ nhiên.” Nam tử miêu phục trả lời hiển nhiên, “Thống lĩnh Cổ sư ắt phải
do đệ tử giỏi nhất của ta tiếp nối. Trước kia ta thu nhận hai người đệ tử, một
người tính tình ta thích nhưng tiếc là không có tài năng, một người có tài năng
nhưng tính tình khiến ta chán ghét, trong lòng ta cả hai người họ không xứng trở
thành đồ đệ của ta, chỉ là vì thể diện nên không thể ra tay trục xuất mà thôi.”
Nói tới đây, nam tử miêu phục dùng ánh mắt tán thưởng nhìn sang Hàn
Quang, nói: “Đứa trẻ này bất luận là tính tình hay tài năng đều phù hợp với tiêu
chuẩn trong lòng ta, nếu như ngươi chịu nhường hắn cho ta, điều kiện thế nào
tùy ngươi chọn.”
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“Cổ vương đại nhân nói đùa rồi.” Phụng Huyết Ca nghĩ cũng không nghĩ bèn
lắc đầu nói, “Đứa trẻ này đầu to óc nhỏ, không có chí lớn, hành vi không khác
gì đứa trẻ tám tuổi, dẫn ra gặp người cũng sợ mất mặt, sao có thể đem tặng
người khác được?”
“Không sao.” Nam tử miêu phục - Cổ vương lãnh đạm nói, “Ngươi dạy
không được thì để ta dạy, đợi sau khi dẫn hắn về Nam Chiếu, ta sẽ cho hắn một
liều ‘thất tâm cổ’ để hắn quên đi mọi việc lúc trước, chuyên tâm theo ta học
nghệ.”
“Lão độc vật ngươi thật là nham hiểm!” Nghe thấy lời của Cổ vương, Hàn
Quang không kìm được mắng nhiếc, “Bổn đại gia chết cũng không nghe theo
ngươi!”
Cổ vương không mảy may quan tâm, trong mắt hắn ta Hàn Quang chẳng qua
chỉ là đứa trẻ, người có thể cản trở hắn ta không phải Hàn Quang mà là vị nam
tử bạch y trước mắt.
“Xem ra liệt đồ này của ta không đồng ý rồi.” Phụng Huyết Ca bất động
thanh sắc nói, “Dù cho đồng ý thì cũng chỉ có thể gán một người rưỡi, nửa
người kia Cổ vương đại nhân định tính thế nào?”
“Hai đồ đệ của ta chết trong tay ngươi...” Cổ vương còn chưa dứt lời đã bị
Phụng Huyết Ca khéo léo ngắt lời.
“Chờ đã.” Phụng Huyết Ca nói, “Ta và hai vị đồ đệ của các hạ chỉ gặp mặt
một lần, huống hồ chi với thân phận địa vị của ta, không những không có lí do
gì để giết họ mà dù cho muốn giết cũng không cần làm rầm rộ như vầy để rồi
chưa được mấy ngày đã truyền đến tai các hạ.”
Trước đó lúc Sở vương băng thiên, Phụng Huyết Ca đã cảm thấy trong
chuyện này có điều kì lạ nên đã phái người điều tra ẩn khúc, tuy thời gian cấp
bách nhưng vẫn tìm ra được một số manh mối. Ví dụ như trong số các phi tử bồi
táng cư nhiên có hai người công chúa Nam Chiếu, trong đó có một người qua
lời miêu tả của cung nhân là dung mạo thay đổi rất nhiều, chắc chắn người công
chúa đó đã được cao nhân đổi da, cái chết của người còn lại càng đáng nghi
hơn, chết không phải do lửa cháy lớn mà do một đao cắt ngang cổ.
Tuy nhân chứng vật chứng không ít nhưng tiếc là khó có thể đem ra thuyết
phục Cổ vương, bởi dẫu sao nhân chứng cũng đều là thủ hạ của Phụng Huyết
Ca, còn hai vị công chúa Nam Chiếu ấy đích thực chết trong hoàng cung, chết ở
địa bàn của y, bất luận thế nào y cũng khó trốn khỏi trách nhiệm.
Quả nhiên, Cổ vương mỉm cười phóng khoáng. “Ta biết chứ.” Hắn ta nói,
“Ta biết có người hãm hại ngươi, cũng biết tất cả những việc này đa phần đều
do hai đồ đệ của ta tự làm tự chịu, cho nên ta giảm ngươi một nửa, nửa ấy coi
như ta tặng ngươi.”
Cổ vương là người không có lòng phong nguyệt, sở thích lớn nhất của hắn ta
là nghiên cứu cổ thuật, sở thích thứ hai là thôi thúc đồ đệ tiến bộ, nếu như
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không phải các trưởng lão ra sức ngăn cản, hắn ta thậm chí còn muốn học hỏi
trung nguyên mở lớp dạy cổ thuật ở Nam Chiếu, lập học viện cổ sư, cổ sư tư
thục, cổ sư quốc tử giám... mười năm sau, những học viện này sẽ như khoa cử
tiến cống tài tử, không ngừng tiến cống cổ sư vào cổ vương điện... như vậy
không uổng cả đời này của hắn ta.
Tất cả tâm tư của hắn ta đều ở làm sao dạy đồ đệ, nhưng tiếc là hai đồ đệ của
hắn ta không nghe theo, đại đồ đệ Vãn Vãn không có tài thì thôi, nhị đồ đệ
Xuân Phong có tài năng nhưng không biết cầu tiến, chỉ biết kiêu căng tự cao,
thậm chí còn lén đem tình cổ của hắn ta ra ngoài. Bởi vì trong tay chỉ có mỗi đồ
đệ ấy có thể dạy, nên Cổ vương chỉ đành nhịn, nhưng không ngờ nhị đồ đệ lại
gây ra việc lớn như vầy, cư nhiên dùng ‘tình cổ’ của hắn ta dối trên lừa dưới ép
tỉ tỉ mình phải ra đi.
Lòng người đáng sợ không kém gì cổ độc, Cổ vương tuy không có tình cảm
gì với Vãn Vãn nhưng dù sao cũng là sư đồ mười mấy năm, sau khi xảy ra
chuyện ấy khi nhìn thấy Xuân Phong hắn ta càng chán ghét hơn, do đó bèn trục
xuất Xuân Phong khỏi cổ vương điện, mặc cho Xuân Phong tự sinh tự diệt, lòng
thầm hạ quyết tâm sau này không nhận đồ đệ hoàng thất, chỉ dựa vào tài năng
và tính tình mà nhận đồ đệ.
Và Hàn Quang chính là người đệ tử đầu tiên hắn ta chọn trong lần đi xa này,
nếu như có thể có được người anh tài trời phú này... cả đời hắn ta không còn gì
phải tiếc nuối.
Chỉ là việc nào ra việc nấy, Hàn Quang tuy đáng một người rưỡi, nhưng nửa
còn lại kia lại là ân oán không thể hóa giải. Do đó, “Ta cũng không phí lời với
ngươi, ta và ngươi cùng đấu với nhau một trận, bất luận sống chết ân oán nửa
người đồ đệ kia coi như chấm dứt.”
“Nếu như ta thắng thì sao?” Phụng Huyết Ca lười nhác hỏi.
“Ta sẽ không thua!” Cổ vương ‘ha ha’ cười to.
“Ta đã phái tinh binh mai phục khắp nơi, chỉ cần hạ lệnh một tiếng, ngàn vạn
mũi tên sẽ bắn ra...” Phụng Huyết Ca vẫn bộ dạng ung dung lười nhác ấy, “Dám
hỏi Cổ vương đại nhân có phải có cơ thể không chết?”
Lần này Cổ vương im lặng.
“Ta có thể đấu một trận với các hạ, nhưng điều kiện do ta quyết định.”
Phụng Huyết Ca lãnh đạm nói, “Bất luận sống chết, Cổ vương đều phải trao ra
một phần thuốc giải ‘tình cổ’, để đồ đệ của ta mang về.”
Ánh mắt Cổ vương thoáng qua tia do dự, thuốc giải ‘tình cổ’ hắn ta có, thứ
này đối với người khác là quý hiếm, nhưng đối với hắn ta lại không phải là thứ
không thể cho đi, chỉ là muốn hắn ta từ bỏ một kì tài như Hàn Quang, trong
lòng hắn ta vẫn tiếc nuối.
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Phụng Huyết Ca tiếp tục nói: “Thuốc giải này phải dùng cho tiểu đồ đệ của
ta, tâm mạch tiểu đồ đệ ta bị tổn thương nặng, vì nhất thời không có cách gì nên
chỉ đành dùng ‘tình cổ’ tục mạng, còn mong Cổ vương đại nhân có thể bỏ thêm
chút công sức trong phần thuốc giải.”
“Ồ?” Hai mắt Cổ vương sáng rực, “Là người đồ đệ như thế nào mà ngươi lại
dùng mạng để đánh đổi thuốc giải, mau dẫn ra đây ta xem thử, có phải là thiên
tài đặc biệt tài hoa tuyệt đại không?”
“Không hơn gì hai nghiệt đồ của các hạ.” Phụng Huyết Ca lắc nhẹ đầu, thở
dài nói: “Chỉ biết ăn thứ không nên ăn, làm điều không nên làm, quen những
bằng hữu không nên quen, cuối cùng chuốc đại họa.”
Cổ vương im bặt: “Thứ liệt đồ này ngươi còn giữ làm gì? Mau mau trục xuất
khỏi sư môn, không gặp là tốt nhất.”
Phụng Huyết Ca khẽ mỉm cười.
Cũng như việc y không thể hiểu được sao Cổ vương lại đem đồ đệ ra giảm
giá thành một người rưỡi, Cổ vương cũng sẽ không hiểu được tình cảm giữa y
với đồ đệ. Người khác dĩ nhiên không thể tha thứ sai lầm đứa trẻ đó phạm phải,
nhưng trong lòng y, tiểu Diễm Cốt ăn thứ không nên ăn là vì đói bụng; làm việc
không nên làm là vì ngây thơ; quen bằng hữu không nên quen là vì bị kẻ gian
lừa dối; để rồi cuối cùng gây ra đại họa, nhưng trong lòng y sớm đã tha thứ cho
tiểu Diễm Cốt rồi.
Đối với Cổ vương, đồ đệ chỉ dùng để tiếp nối kĩ nghệ của hắn ta, ngoài cổ
thuật ra không có bất kì thứ gì khác lọt vào mắt hắn ta, còn đối với y, tình sư đồ
cũng giống như tình cảm gia đình, cả đời y bấp bênh, thứ y coi trọng nhất chính
là tình thân ấy cho nên bất luận ra sao cũng không thể nhường cho hắn ta.
Đạo bất đồng bất tương vi mưu, Cổ vương thấy vậy cũng không tiếp tục
nhiều lời, đưa tay rút thanh bán nguyệt đao bên người ra, nói với Phụng Huyết
Ca: “Không nói được với ngươi, vẫn là động thủ là tốt nhất.”
“Cổ vương đại nhân đồng ý rồi sao?” Phụng Huyết Ca mỉm cười.
Cổ vương chỉ muốn đấu một trận, việc nhỏ này liền đồng ý ngay: “Được!
Bất luận sống chết ta cũng cho ngươi thuốc giải!” Phụng Huyết Ca nghe vậy
liền cười, roi trắng như con rắn buông lưỡi.
Tướng tinh chạm nhau, ắt có trận chiến; lưỡng hùng chạm mặt, ắt có một
tranh.
Ở đây Phụng Huyết Ca và Cổ vương đấu trận sinh tử, ở kia cửa phòng Hoa
Diễm Cốt bị người đẩy ra.
Thái hậu được cung nhân dìu bước vào phòng, phụng khấu cửu long cửu
phụng hoa lệ, tang y đen tuyền ôm sát ra người, môi không điểm son mà đỏ, mi
không vẽ mà đen, ngón út cong lên đeo móng xanh cảnh thái.
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“Quốc sư đại nhân không ở đây.” Hoa Diễm Cốt nay ở trong tẩm cung
Phụng Huyết Ca, thấy thái hậu, phản ứng đầu tiên của nàng chính là thái hậu
đến tìm sư phụ.
“Hôm nay ai gia đến đây không phải gặp quốc sư.” Dáng người thái hậu mĩ
miều ngồi đối diện Hoa Diễm Cốt, “Hôm nay ai gia đến gặp ngươi.”
Hoa Diễm Cốt ngơ ngác nhìn thái hậu.
Thái hậu cũng không phải vào vấn đề chính, chỉ nói chuyện trên trời dưới
đất, ba câu không tránh khỏi ‘nữ giới’ bốn câu ắt ẩn chứa ‘chu lễ’, tuy bên ngoài
có vẻ không chủ đích nhưng nói đến đâu nếu suy nghĩ kĩ thì sẽ phát hiện trong
lời nói của thái hậu đều nói về tam tòng tứ đức, lễ nghĩa giáo cương.
Hoa Diễm Cốt cũng không vội nói gì, chỉ đưa tay cầm một miếng bánh, vừa
ăn vừa xem thái hậu biểu diễn. Quả nhiên, lưỡi dao trong lời nói của thái hậu
lập tức xoay đầu, lãnh đạm nói: “Hoa Diễm Cốt, ai gia khuyên ngươi tốt nhất
hãy học làm người trước.”
Hoa Diễm Cốt nhìn cách ăn mặc và khí thế của đối phương đã đoán được đối
phương là tân nhiệm thái hậu, nghe lời này của thái hậu, nàng không kìm được
mỉm cười nói: “Ta đã làm chuyện gì thương thiên hại lí mà để thái hậu phải loại
trừ ta khỏi hàng ngũ con người thế?”
Toàn thân Hoa Diễm Cốt không đâu không đẹp, chỉ mỗi nụ cười ấy cũng
xinh như hoa, thái hậu không kìm được nheo mày, lạnh lùng lên tiếng: “Một
ngày làm sư phụ cả đời làm phụ thân, ngươi đã đến tuổi xuất giá, ngày đêm ở
trong tẩm thất của sư phụ ngươi, hành vi như vậy quả trái với luân thường.”
Việc này không thể giải thích rõ với thái hậu, Hoa Diễm Cốt chỉ đành nói:
“Ta cũng vì không còn cách nào.”
“Ngươi nói cứ như quốc sư đại nhân ép ngươi?” Thái hậu giận quá hóa cười,
đưa tay cho cung nhân đặt lên bàn một chồng giấy, sau đó chỉ vào ấy nói, “Đây
là phương thuốc thái y kê cho ngươi, mười mấy tấm chẳng có phần nào giống
nhau, tại sao chứ?”
Hoa Diễm Cốt lười nhác nói: “Ngươi nói xem.”
Thái hậu vỗ bàn đứng dậy: “Bởi vì ngươi không có bệnh!”
Hoa Diễm Cốt cười nói: “Sao ngươi không nói họ tài sơ học thiển, xem
không ra bệnh của ta?”
Thái hậu khinh bỉ nói: “Thái y viện tập trung thánh thủ khắp thiên hạ, họ có
thể xem ra ngươi có bệnh hay không?”
Hoa Diễm Cốt thực sự không muốn tiếp tục tranh cãi ‘ngươi có bệnh, ta
không có bệnh’, chỉ nhìn chằm chằm thái hậu. Thái hậu một mình nói cả nửa
ngày trời, mãi cho đến khi khô miệng, hoa mắt chóng mặt, Hoa Diễm Cốt mới
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‘a’ một tiếng, xin lỗi nhìn thái hậu: “Ai da, vừa nãy không để tâm, ngươi vừa
nói gì?”
Thái hậu dù được dạy dỗ nhiều năm nhưng lúc này cũng không kìm được
muốn đấu với Hoa Diễm Cốt. Đạo bất đồng bất tương vi mưu, thái hậu xuất
thân quan gia, phụ thân là lễ bộ thượng thư, trong nhà thê thiếp nhiều vô số, đấu
đá trong phủ tai nghe mắt thấy. Còn Hoa Diễm Cốt đường đường chính chính
xuất thân là họa bì sư, những người xuất thân từ nghề này có một tính xuất, một
khi nhìn ai không thuận mắt, hai mắt sẽ như thanh đao xẻ da vào tận phế phổi,
người thường không thể chịu được.
Ví dụ như thái hậu đây.
Địch động ta bất động, mặc cho thái hậu lời sắc như dao, Hoa Diễm Cốt
không hề tiếp chiêu. Nàng cũng tiếp chiêu thì thôi, còn nhìn chăm chăm thái
hậu, ánh mắt khiến người khác như gặp ma giữa ba ngày.
“Ngươi nói đi chứ!” Thái hậu ảo não nói.
Khóe môi Hoa Diễm Cốt co giật, từ từ nói: “Ngươi đố kị với ta như vậy
sao?”
Thái hậu trừng mắt nhìn Hoa Diễm Cốt, từ từ đáp: “Ai gia là thái hậu! Là
người phụ nữ cao quý nhất Sở quốc, dung mạo ngươi cũng có ngày điêu tàn, địa
vị của ai gia lại mãi mãi không thay đổi, đợi khi đến ấy ngươi còn có gì đáng để
ai gia đố kị?”
Hoa Diễm Cốt cười như không cười: “Dung mạo?”
Sắc mặt thái hậu đại biến, khi nãy không cẩn thận lỡ miệng...
Hoa Diễm Cốt lại không bỏ qua cơ hội này, đưa tay vuốt ve mặt mình, da
trắng như tuyết, ửng hồng như áng mây, mỉm cười một tên trúng tim đen: “Thì
ra thái hậu nương nương cao cao tại thượng, thứ muốn có nhất chính là gương
mặt của ta à...”

Chương 47
Hư Danh Chỉ Là Vật Ngoài Thân

B

ị Hoa Diễm Cốt nói trúng tim đen, thái hậu bất giác giận quá hóa thẹn.

“Ông trời thật không có mắt.” Trong lòng thái hậu thầm nghĩ, “Nếu đã cho
người nữ nhân này dung mạo tuyệt thế lại cho ả người nam nhân tốt nhất thiên
hạ, những điều tốt nhất trên đời này một mình ả đều có cả? Còn ta, người đời
khi nói đến ta trước tiên là nhắc đến gia thế của ta, cứ như gia đình nương thân
ta có sáu tấm bài trinh tiết, ta trời sinh phải ở góa, cái gì đoan trang thục đức,
tam trinh tứ liệt, tất cả đều là hư danh! Đâu như Hoa Diễm Cốt này, những thứ ả
có đều là những thứ thật!”
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Lòng đầy bi ai, thái hậu chỉ cảm thấy những thứ mình có không phải là
những gì mình cần, nhưng thứ cần có lại không thể có được. Gia đình nàng ta có
nhiều tiết phụ, những tiết phụ ấy đều tự nguyện ở góa, dùng tuổi thanh xuân và
thời gian đằng đẵng của đời mình đổi lấy lời khen của thế nhân, nhưng nàng ta
không muốn a! Mẫu nghi thiên hạ cũng được, lưu danh sử sách cũng được, tất
cả đều là thứ người khác áp đặt sau khi họ chết đi, nàng ta căn bản không quan
tâm, nàng ta thà mang ô danh nhiễm loạn hậu cung, thế nhân phỉ báng, tiếng
xấu muôn đời cũng muốn được như Hoa Diễm Cốt, có người nam nhân yêu
thương quý mình, như vậy mới không uổng đời mình!
Hoa Diễm Cốt chỉ uống trà không đáp lời nào. Kì thực mà nói thì tướng mạo
thái hậu tuy không phải tuyệt sắc nhưng cũng đoan trang, khí chất cũng không
tệ, hệt như nhân vật bước ra từ ‘liệt nữ truyền kì’, cứ như một tấm kim bài trinh
tiết sống. Hoa Diễm Cốt vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy người có tướng mạo trinh
liệt là như thế nào, sau này nàng cần phải hoán da, nếu có được tấm da của thái
hậu, vì người vì mình không phải đều là điều tốt sao? Chỉ tiếc là thứ thái hậu
cần lại là tấm da của nàng, nàng tuy là họa bì sư nhưng không cắt thịt mình nuôi
đại bàng như phật tổ, sao có thể lột da mình thành toàn cho người khác?
Chỉ là không uống hết ba chum trà, Hoa Diễm Cốt đột nhiên tay ôm ngực
ngã xuống bàn, toàn thân run rẩy ngước nhìn thái hậu nhíu mày nói: “Có thể
giúp ta gọi quốc sư đến đây không?”
Thái hậu sực tỉnh, nhìn bộ dạng như phát bệnh của Hoa Diễm Cốt, thái hậu
không kìm được khinh cợt: “Trước mặt ai gia, ngươi không cần phải giả vờ như
vậy.”
Nói không được với thái hậu, Hoa Diễm Cốt chỉ đành gượng đau nói với
cung nhân sau lưng nàng: “Mau gọi quốc sư đến.”
Hai cung nhân nhìn nhau, một người lén lẳng lặng bước ra ngoài cửa, nhưng
không ngờ thái hậu đột nhiên quay lại, một bạt tay đánh vào mặt cung nhân ấy,
sau đó lạnh lùng quay sang Hoa Diễm Cốt cười nói: “Ai dám?”
Thái hậu không sợ Hoa Diễm Cốt chết ở đây, trước đó thái hậu từ thái y viện
đến sớm biết được từ miệng thái y rằng Hoa Diễm Cốt toàn thân không chút
bệnh tật nào, chỉ là giả vờ yếu ớt bám lấy quốc sư không chịu rời khỏi. Yêu
nghiệt hại nước, quốc sư đại nhân đã bị yêu nghiệt này lừa, cư nhiên xem lời dối
của ả là thật, ngày bận quốc sự còn phải hầu hạ ả trong ăn uống, cứ như vầy làm
sao còn thời gian quan tâm đến người nữ nhân khác!
Việc Hoa Diễm Cốt trúng cổ độc không ai hay biết, độc này không màu
không vị, thái y cũng không thể chẩn đoán ra, nhưng khi độc phát thì còn mạnh
hơn bất kì loại độc nào khác, Hoa Diễm Cốt trước là từng cơn đau nhói, sau đó
tay chân bủn rủn, hai mắt mờ dần, sắc mặt trắng bệch, ngã xuống ghế nghiến
chặt răng, hơi thở yếu ớt nhìn thái hậu nói: “Hôm nay ngươi bỏ mặc đứng nhìn,
rất tốt... chỉ hy vọng sau này ngươi có cách giải thích với quốc sư.”
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Nhìn sắc mắt nàng không như giả vờ, thái hậu không kìm được có chút dao
động. Thái hậu không sợ Hoa Diễm Cốt chết trước mặt mình, hoặc có thể nói
thái hậu rất vui khi nhìn thấy Hoa Diễm Cốt này chết đi, nhưng trước mắt là
không được chết vào lúc này. Ở đây nhiều cung nhân, lúc đến lại không chút
che giấu tung tích, nay ai cũng biết thái hậu ở phủ quốc sư bàng quang đứng
nhìn, nếu lúc thái hậu rời khỏi Hoa Diễm Cốt chết đi, quốc sư sẽ nhìn thái hậu
bằng ánh mắt gì?
Huống hồ chi lần này đến đây chỉ để lột bỏ mặt nạ của Hoa Diễm Cốt, chỉ
cần Hoa Diễm Cốt phát bệnh mà không chết thì có thể khẳng định là ả giả bệnh,
nếu như thế quốc sư sẽ sinh lòng chán ghét ả, sau này sẽ không ngày đêm ở
cạnh ả nữa...
Đang lúc do dự giữa hai quyết định, cửa phòng bị đẩy mạnh ra, thái hậu sực
tỉnh, quay đầu lại nhìn vị bạch y nam tử đứng trước cửa, hoảng loạn nói: “Quốc
sư đại nhân, người đến đúng lúc lắm, đứa trẻ này đột nhiên phát bệnh, ai gia
đang chuẩn bị gọi thái y...”
Phụng Huyết Ca thần sắc vội vã, trên người còn vương không ít máu, dưới y
phục trắng và mái tóc trắng kia càng thê diễm hút hồn. Thái hậu nhìn thấy bộ
dạng như vậy của người mình yêu, vờ vội cho người gọi thái y, còn Phụng
Huyết Ca chỉ đẩy thái hậu đi, chạy ngay đến trước mặt Hoa Diễm Cốt, dìu Hoa
Diễm Cốt vào vòng tay mình, sau đó đưa viên đan dược màu đỏ trong lòng bàn
tay mình vào miệng nàng.
“Diễm Cốt, hãy nuốt đi.” Y ra lệnh.
Sau vài lần không được, y liền ngẩng đầu nghiêm giọng nói với thái hậu:
“Đem nước đến đây!”
Thái hậu vội vã đổ ly nước đưa cho y, ngón tay chạm phải tay y mặt cư
nhiên đỏ ửng, người nữ nhân trinh liệt như thái hậu một khi lộ ra vẻ thiếu nữ đối
với các nam nhân bình thường là có sức sát thương cực lớn. Chỉ tiếc là hoa rơi
hữu ý nước chảy vô tình, ánh mắt Phụng Huyết Ca từ đầu đến cuối cũng chỉ rơi
trên người Hoa Diễm Cốt.
Ngậm ngụm trà trong miệng, Phụng Huyết Ca cúi người áp lên môi Hoa
Diễm Cốt, dùng lưỡi cậy răng nàng, bón trà vào miệng, mãi cho đến khi đối
phương nuốt viên thuốc xuống, y mới thở phào nhẹ người quay sang nhìn thái
hậu, lãnh đạm nói: “Sao ngươi còn ở đây? Mau lui xuống.”
Hô đi hoán lại cứ như thể nàng ta là hạ nhân. Thái hậu chỉ cảm thấy tim như
nứt đi một mảnh, trước kia tất cả cung phi đều bồi táng cho Sở vương chỉ có
một mình nàng ta bình yên tiến cung và còn được Phụng Huyết Ca phò trợ ngồi
lên ngôi vị thái hậu, thì ắt hẳn trong lòng y nàng ta khác với người khác, nhưng
nay xem ra... nàng ta quả nhiên khác với Hoa Diễm Cốt, trong mắt quốc sư Hoa
Diễm Cốt là bảo vật còn nàng ta không khác gì hạ nhân thô bỉ rót nước bưng
trà.
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Cố gắng đè nén cảm giác bi ai trong lòng, thái hậu tự nhủ với mình, nàng ta
còn chưa thua, đây chẳng qua chỉ là bắt đầu, Hoa Diễm Cốt có mĩ mạo nhưng
nàng ta Nạp Lan Diệc Song là người có mưu lược và tài năng, người tuyệt vời
như quốc sư chắc chắn không xem trọng người nữ tử chỉ có tướng mạo, chỉ
trách lần này đến đây vội vã, trước mắt còn phải từ từ tiến xa...
Nghĩ tới đây, thái hậu liền ung dung từ biệt Phụng Huyết Ca. Trận này đánh
không tốt không thể cản ngăn được vẻ nho nhã khi rời khỏi của thái hậu, chỉ cần
để lại chút ấn tượng trong lòng quốc sư là đã đạt được mục đích rồi.
Mục đích đã đạt được, nàng ta đã biết trong lòng Phụng Huyết Ca đích thực
có nàng ta, đợi khi thái hậu rời khỏi, Phụng Huyết Ca liền căn dặn hạ nhân nếu
như sau này thái hậu còn đến thì tìm lí do chặn lại, ví dụ như Hoa Diễm Cốt
bệnh nằm liệt giường, Hoa Diễm Cốt đang tắm, Hoa Diễm Cốt đang sinh con...
“Con không có sinh con!” Hoa Diễm Cốt tuy không còn sức lực nhưng
những lúc như vầy cũng phải phát biểu chút ý kiến của mình.
“Sao lại không? Không lẽ còn muốn vi sư đích thân dạy con sao?” Phụng
Huyết Ca lười nhác nói.
Hoa Diễm Cốt hết ý với người già mà không nên thân này...
Phụng Huyết Ca vừa căn dặn hạ nhân chuẩn bị thức ăn, vừa ôm Hoa Diễm
Cốt ngồi lên chân mình, đưa tay véo mũi nàng, bộ dạng như còn chưa thoát khỏi
cơn sợ: “Nói lại thì con thật sự sắp dọa chết vi sư, cực khổ xin thuốc giải về cho
con lại thấy bộ dạng ấy của con, vi sư suýt nữa ngỡ rằng về không kịp rồi!”
Hoa Diễm Cốt cúi đầu không đáp, mặt thoáng ửng đỏ. Nàng có thể nói với
sư phụ là kì thực không phải nàng bệnh đến không nuốt nổi đan dược mà vì đan
dược ấy quá lớn, nghẹn trong họng có nuốt sao cũng không xuống được không
nhỉ?
Khi Phụng Huyết Ca hôn nàng, nàng vẫn còn tỉnh. Tuy rằng trong thời gian
này khi ‘tình cổ’ phát tác Hoa Diễm Cốt đều ngủ cùng Phụng Huyết Ca, nhưng
khi ấy Phụng Huyết Ca thì không ru nàng ngủ, trực tiếp điểm huyệt ngủ của
nàng cho nên Hoa Diễm Cốt dù biết cũng không cảm nhận được, nhưng nay...
ngoại trừ việc giả vờ không biết ra thì không biết làm gì.
May là thức ăn dọn lên rất nhanh, Hoa Diễm Cốt nhân cơ hội ấy thoát khỏi
vòng tay của Phụng Huyết Ca giúp cung nhân bày trí thức ăn, Phụng Huyết Ca
ngồi bên cạnh mỉm cười nhìn họ, mãi đến lúc thức ăn bày đầy bàn, y mới ra
hiệu cho cung nhân lui đi, sau đó hai tay chống cằm cười như không cười ngồi
đối diện nhìn Hoa Diễm Cốt.
“Ăn cơm thôi!” Hoa Diễm Cốt lúc này còn chút ngại ngùng, thấy y nhìn
chằm chằm mình, không kìm được dùng đũa gõ mạnh bàn.
“Thật là tốt a!” Phụng Huyết Ca đột nhiên than vãn.
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“Sao vậy?” Hoa Diễm Cốt hỏi.
“Đời người khó lường, nhưng có một căn nhà, bên trong có mĩ thực mĩ tửu,
còn có con bồi cạnh như vậy, thật tốt a...” Phụng Huyết Ca từ từ gắp lấy miếng
thịt kho cải, gương mặt đầy vẻ mãn nguyện, thành thật vô cùng, “Sau trận sinh
tử có thể trở về nơi này, trong lòng ta đã rất mãn nguyện.”
Hoa Diễm Cốt không biết tại sao hôm nay y lại đột nhiên như vậy, chỉ nghĩ
rằng hẳn là vì tìm thuốc giải cho mình phí không ít công sức nên đang định làm
nũng, nhưng đột nhiên nhìn thấy dầu mỡ dính của miếng thịt mỡ trên đũa của y,
nàng sững người, buột miệng nói: “Sư phụ người bị đánh bị thương ở đâu sao?
Không phải trước nay người không ăn thức ăn dầu mỡ sao?”
Lời của Hoa Diễm Cốt vừa dứt, chiếc đũa lập tức đổi hướng, sau đó miếng
thịt mỡ liền vào miệng nàng. “Đây là cho con.” Phụng Huyết Ca mỉm cười nói,
“Ăn no rồi vi sư sẽ dạy con làm thế nào sinh con.”

Chương 48
Biển Người Mênh Mông Ai Biết Ta

Q

uả nhiên thuốc có tác dụng, uống chưa được ba ngày, thời gian cổ độc

phát tác ngày càng ngắn, Hoa Diễm Cốt đoán chừng mấy ngày nữa thì nàng có
thể dọn ra khỏi Giao Thái điện. Phụng Huyết Ca không quan tâm điều ấy.
Huống hồ chi chỉ cần người có tai mắt đều biết được Hoa Diễm Cốt ở trong
Giao Thái điện hơn nửa tháng, danh tiếng của hai người đã tệ rồi có chia ra hay
không cũng không khác biệt gì nhau. Dù có chia ra đi nữa tể tướng cũng sẽ ngày
ngày đến khuyên y sớm ngày thành thân để có danh phận, như vậy nếu như sinh
ra hài tử cũng sẽ là đích tử, có thể kế thừa sự nghiệp của phụ thân, chấn hưng
gia tộc, nếu như không danh không phận, dù cho là con riêng cũng dễ sinh
chuyện.
Ngoài những quan viên cố chấp, đại đa số triều thần đều đã thỏa hiệp, dẫu
sao Phụng Huyết Ca tuổi tác cũng không nhỏ, cứ không thành thân thì sẽ lung
lay quốc bổn, không ai coi trọng đứa bé sáu tuổi ngự tọa kia, nếu như cẩm y vệ
chỉ huy sứ đại nhân làm người kế thừa thì tính tình chỉ huy sứ đại nhân có chút
bồng bột thái quá, dù sao Phụng Huyết Ca có thể có một đứa con thì nên dạy dỗ
ngay từ bây giờ, cộng thêm các triều thần phò trợ, sau này bất luận là kế thừa
phụ nghiệp hay trực tiếp phế đế tự lập đều là cảnh tượng mọi người trông đợi.
Nay triều thần của Sở quốc đa phần đều là đại thần mới do Phụng Huyết Ca
tuyển chọn, nửa còn lại là những quan viên từng bị tiên đế lạnh nhạt hoặc hãm
hại qua, hận Sở thất thấu xương, trong lòng chỉ có Phụng Huyết Ca, tuy sư đồ
loạn luân nghe không hay lắm nhưng bất hiếu có sao, tuyệt hậu là lớn nhất, chỉ
cần quốc sư đại nhân có thể nhanh chóng sinh ra hậu thế, những việc khác đều
có thể bàn bạc!
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Thái hậu ngoại lệ.
Sở vương còn nhỏ tuổi, thái hậu nương nương thỉnh thoảng bế tiểu Sở vương
tảo triều, mỗi khi triều thần nhắc đến việc này, vị nữ tử nổi tiếng đoan trang
hiền thục lại trở nên khó nói chuyện.
Nhớ lúc thái hậu vừa vào cung, một khúc ‘Ngọc Đài Xuân’ hát cả đêm đã
khiến triều thần nghi ngờ. Do đó bèn ra sức khuyên quốc sư đại nhân nhanh
chóng thành thân, lòng thầm nghĩ lấy đệ tử nhà mình còn tốt hơn lấy thái hậu.
Người đầu tiên còn có thể mĩ hóa, người thứ hai thì nếu xảy ra chuyện gì thì văn
võ bá quan chỉ đành xếp thành một hàng đứng trên bờ sông hộ thành nhảy
xuống hết như bỏ sủi cảo xuống nồi.
Thái hậu không quan tâm cảm nhận của quần thần, dù cho mẫu thân nàng ta
đích thân tiến cung nói chuyện với nàng ta, nàng ta cũng không để tâm. Trong
mắt nàng ta những thứ ấy đều là hư danh thế nhân gán cho, ngay cả phụ mẫu
cũng không tránh khỏi, họ chỉ muốn nàng ta làm tốt vai trò một thái hậu, lúc
sống giữ trinh tiết, cực khổ nuôi nấng đứa cháu tục vị trưởng thành, lúc chết
được thêm một bút trong ‘hoàng hậu truyền kì’, sau đó mặc cho người sau bàn
tán. Lúc sống mệt mỏi, lúc chết cũng mệt mỏi, đó không phải là ngày tháng
nàng ta muốn.
Ngồi trước gương, thái hậu rút bỏ trâm hoa ngọc bảo bộ dao phỉ thúy trên
đầu đổi thành cây trâm ngọc màu xanh, khẽ thở dài làm mờ đi dung mạo thanh
tú trong gương. Dù sao nàng ta cũng không phải Hoa Diễm Cốt, nàng ta không
xứng với những vật trang sức diễm lệ ấy, nếu miễn cưỡng thì cũng chỉ là ‘Đông
Thi nheo mày’(1).
Thầm nghĩ Phụng Huyết Ca sắp thượng triều xong, thái hậu vội vã cởi bỏ y
phục đỏ rực trên người, sau đó ra lệnh cho người thay y phục trắng thêu hoa
thêu ngọc cho nàng ta. Đợi khi sửa soạn hoàn tất liền có cung nhân lại báo,
Phụng Huyết Ca đã đến trước điện. Nghe thấy lời của cung nhân, thái hậu lập
tức căn dặn: “Dẫn quốc sư vào đây.”
Không lâu sau, cung nhân liền dẫn Phụng Huyết Ca vào, sau đó đóng chặt
cửa phòng. Thái hậu từ từ nho nhã cúi người, đang định hàn huyên vài câu nói
vài câu khách sáo, Phụng Huyết Ca đã đưa tay vờ dìu, sau đó lãnh đạm nói:
“Quốc sự rất bận, không thể làm khách, thái hậu lần này mời tại hạ đến đây là
có việc gì, cứ nói thẳng là được.”
Thái hậu thầm nghiến răng, lòng biết nay tất cả tâm tư của y đều ở trên
người Hoa Diễm Cốt, nhất định không lãng phí thời gian trên người nàng ta,
nên lập tức vào chủ đề chính. “Thiếp định cùng Hoa Diễm Cốt kết làm tỉ muội,
không biết quốc sư thấy thế nào?” Thái hậu từ từ đi đến trước mặt Phụng Huyết
Ca, váy trắng như đóa hoa nở rộ, kéo dài sau lưng thái hậu.
“Ồ?” Phụng Huyết Ca nheo mắt nhìn thái hậu, “Tại sao?”
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“Trong ‘Lễ kí’ có nói, thiên tử lập lục cung, tam phu nhân, cửu tần, hai mươi
bảy thế phụ, tám mươi mốt ngự thê, quốc sư đại nhân tuy không mang danh
thiên tử nhưng có khả năng của thiên tử, sau này không tránh khỏi thê thiếp
thành bầy.” Thái hậu cười nói: “Nhà lớn nghiệp lớn, phải có người lo việc nhà,
quốc sư đại nhân ngày bận quốc vụ, không thể lúc về nhà còn phải bận những
việc nhỏ nhặt này, còn Diễm Cốt muội muội cơ thể yếu ớt, thật sự không tiện
làm những việc mệt mỏi này.”
“Ha.” Phụng Huyết Ca cười nhạt, “Vậy theo ý thái hậu... ai thích hợp?”
“Thiếp nguyện chia sẻ cùng quốc sư đại nhân.” Thái hậu ngẩng đầu, “Gia
phụ một lòng cầu tiến, gia nghiệp đều do gia mẫu lo. Và thiếp từ nhỏ theo cạnh
mẫu thân, bốn tuổi đã có thể đánh bàn tính, sáu tuổi đã bắt đầu giúp quản lí việc
làm ăn tơ tằm, mười tuổi đã có thể thay thế gia mẫu trị gia. Có thiếp phò trợ,
quốc sư đại nhân có thể một lòng lo việc thiên hạ, Diễm Cốt muội muội cũng
không cần lo lắng sau này bị người khác ức hiếp, minh thương ám tiễn đều có
thiếp chắn cho muội ấy.”
Thái hậu nói những lời này hiển nhiên đặt mình ở vị trí chính thất, cưới thê
chọn đức, cưới thiếp chọn sắc, không một chữ thô thiển nào đã nói Hoa Diễm
Cốt thành một phế vật không có gì ngoài dung mạo, chỉ có thể sống thoi thóp
dưới sự che chở của thái hậu. Những lời này hết sức thành khẩn, trong lời không
thể phát hiện ra một chỗ không hợp lí, câu nào cũng lo nghĩ cho Phụng Huyết
Ca và Hoa Diễm Cốt, nếu đổi lại là người khác, chỉ e là đã sớm bị thái hậu làm
cho dao động, cảm thấy người nữ nhân tài đức tề đủ lại không đố kị như vậy
thích hợp làm chính thất nhất.
Nhưng Phụng Huyết Ca chỉ bất động thanh sắc nhìn chằm chằm nàng ta.
Thái hậu cảm thấy mình nói đến như vầy, ai ai cũng bị nàng ta thuyết phục,
nhưng quốc sư đại nhân lại thoát tục như tiên nhân. Nhìn bộ dạng không chút
dao động của y, thái hậu nghiến răng, quyết định cho liều thuốc mạnh.
“Sau khi cùng thiếp kết làm tỉ muội, Diễm Cốt muội muội có thể ghi vào tộc
phổ Nạp Lan.” Thái hậu nói, “Dòng họ Nạp Lan của thiếp là vọng tộc ở kinh
thành, có tộc Nạp Lan chống lưng, thận phận sẽ khác hẳn. Hơn nữa thiếp đã
nghĩ qua, Diễm Cốt muội muội cơ thể yếu ớt e là khó tiếp nối dòng dõi, thiếp
nguyện vì quốc sư đại nhân sinh hạ hài tử, sau đó tục qua tên của Diễm Cốt
muội muội.”
Đã nhượng bộ đến đây quả là không dễ. Từ đầu chí cuối mục đích của thái
hậu chính là có được Phụng Huyết Ca, nàng ta mong có được phu thê chi thực
với y, còn về danh phận phu thê, có thì tốt không có cũng không sao, suy cho
cùng nàng ta cũng không quan tâm những hư danh ấy. Huống hồ sau khi trở
thành nữ nhân của Phụng Huyết Ca thì có thể ngang hàng với Hoa Diễm Cốt,
nếu như Hoa Diễm Cốt thích giả bệnh thì để ả bệnh nặng hơn nữa, chí ít để ả
không sinh ra được hài tử. Như vậy, hài tử của Nạp Lan Diệc Song này sẽ trở
thành trưởng tử của Phụng Huyết Ca, mẫu bình tử quý, lời nói của nàng ta sẽ có
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trọng lượng hơn với Phụng Huyết Ca, nàng ta không sợ để hài tử qua theo Hoa
Diễm Cốt bởi nàng ta có thủ đoạn để hài tử nghe lời nàng ta.
Bàn tính như ý của nàng ta vô cùng tỉ mỉ, nhưng Phụng Huyết Ca chỉ mỉm
cười tiêu diêu. Phụng Huyết Ca nói: “Thái hậu nói nhiều như vậy, ta chỉ có một
câu thôi.”
Thái hậu ngây người, đáp: “Mời quốc sư nói.”
Phụng Huyết Ca nói: “Nếu như ta chỉ lấy một mình Diễm Cốt thì những việc
này có xảy ra không?”
Thái hậu im bặt.
“Thế gian nhiều phiền não, nhưng đều là tự chuốc lấy cả. Nếu như không có
thê thiếp thành bầy thfi lấy đâu ra tranh sủng?” Phụng Huyết Ca lãnh đạm nói,
“Huống hồ chi ta chỉ thương một mình Diễm Cốt, cần một gia tộc Nạp Lan
chống lưng cho Diễm Cốt sao? Thái hậu, đừng quá đề cao bản thân, để tránh
sau này trèo cao té đau.”
Dứt lời, Phụng Huyết Ca liền phủi áo rời khỏi. Y chuyên sủng một người
đến mức như vầy, thái hậu thực sự hết cách, bởi tất cả những gì thái hậu nói đều
dựa vào căn bản nam nhân tam thê tứ thiếp, nếu như quốc sư một lòng một dạ
thì thái hậu hết cách.
Thấy Phụng Huyết Ca sắp bước khỏi cửa, thái hậu vội hét to: “Chờ đã!”
Sau đó liền như chim én sà vào Phụng Huyết Ca, hai tay ôm lấy hông Phụng
Huyết Ca, áp người vào lưng y, thút thít: “Người đừng đi.”
Phụng Huyết Ca mặt không biểu cảm nghiêng đầu.
“Quốc sư đừng giận, thiếp phải ra hạ sách như vậy cũng bởi vì thiếp phải
lòng người đã lâu.” Thái hậu ngẩng đầu thút thít nói: “Thiếp không cầu danh
phận chỉ mong được người yêu thương!”
“Phải lòng?” Phụng Huyết Ca nhìn thái hậu hồi lâu, đột nhiên nở nụ cười,
“Ngươi phải lòng ta sao?”
“Ngày uống rượu Hoa Điêu, đêm ngắm ‘viễn sơn đồ’.” Hoa Điêu là loại
rượu Phụng Huyết Ca thích uống nhất, ‘viên sơn đồ’ là bức tranh sơn thủy
Phụng Huyết Ca tùy hứng vẽ thành sau đó tặng cho Lễ Bộ thượng thư. Thái hậu
nhìn Phụng Huyết Ca, ánh mắt mông lung lộ đầy tình ý, “Thiếp phải lòng
người, nên dù là bức họa người tùy hứng vẽ, chum rượu người dùng qua thiếp
đều quý trọng, ngày đêm nhớ nhung giọng nói nụ cười dung mạo của người...
quốc sư đại nhân, Diệc Song luôn yêu người a!”
Lời bày tỏ như vậy khi lọt đến tại Phụng Huyết Ca, y lại phản ứng rất kì lạ,
chỉ thấy y khẽ ngây người, sau đó khóe miệng dần dần cong sang hai bên, cuối
cùng là ‘ha ha’ cười to. Thái hậu sững sờ nhìn y.
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“Lời này thật buồn cười.” Phụng Huyết Ca quay người lại, siết cằm thái hậu,
rõ ràng là ngón tay của người mình yêu thương, rõ ràng là cử chỉ thân mật
nhưng không biết tại sao, thái hậu lại cảm thấy rất sợ hãi, chỉ cảm thấy thứ ở
trước cổ kia không phải năm ngón tay mà là năm thanh dao nhỏ nhuốm đầy máu
tươi. Phụng Huyết Ca mỉm cười nhìn thái hậu: “Tiếc là chuyện cười này có hay
đến mấy thì nghe một lần rồi cũng trở nên mất hay, ngươi hiểu ý ta chứ?”
Thái hậu tuy không hiểu chẳng qua nàng ta chỉ bày tỏ lòng mình thôi hà cớ
sao quốc sư lại nổi giận như vầy. Nhưng khi nhìn ánh mắt không chút cảm xúc
của y, thái hậu chỉ có thể run rẩy gật gật đầu.
“Vậy thì tốt.” Phụng Huyết Ca từ từ buông tay, mặc cho thái hậu ngã khụy
xuống đất.
Thái hậu ngây người nhìn bóng người khuất dần của y, hai dòng lệ lăn dài
trên má. “Tại sao người chỉ quan tâm chăm sóc ả, sao lại nhẫn tâm với ta như
vậy!” Tiếng lòng thái hậu vang lên, “Ngoại trừ dung mạo ra, ả có điểm nào hơn
ta!”
Ngoại trừ dung mạo...
Thái hậu vừa khóc thầm vừa sờ lên gương mặt mình, móng tay sắc nhọn như
sắp đâm vào da thịt, như muốn xé bỏ tấm da này đi đổi tấm da diễm lệ hơn.
Phụng Huyết Ca sau khi ra khỏi tẩm cung của thái hậu thì liền đến nơi ở của
Hoa Diễm Cốt. Tự tại phi hoa khinh tự mộng(2), lúc y đến Hoa Diễm Cốt đang
múa kiếm trong hoa viên, váy đỏ như lửa, kiếm quang như tuyết, thấy y đến liền
mỉm cười thu kiếm đứng lại, động tác như thể nữ hiệp lập tức hóa thân thành
thục nữ.
“Sư phụ đến đúng lúc lắm.” Hoa Diễm Cốt ném thanh kiếm đặt trên bàn
sang, “Luyện kiếm cùng con đi.”
Phụng Huyết Ca mỉm cười đón lấy thanh kiếm, tay phải thuần thục rút kiếm
khỏi tiêu, động tác nhịp nhàng như thể đã luyện trăm ngàn lần. Tay cầm kiếm,
trước mặt là nụ cười của Hoa Diễm Cốt, Phụng Huyết Ca dường như ngây
người hồi lâu mới khẽ tuốt kiếm vào tiêu, nói: “Muốn đại chiến ba trăm hiệp với
vi sư mà dựa vào dáng người nhỏ bé này của con sao?”
Cung nữ trẻ tuổi hầu hạ bên cạnh khẽ mỉm cười, Hoa Diễm Cốt trừng mắt.
Phụng Huyết Ca cũng giúp đồ đệ trừng cung nữ ấy, vẻ mặt nghiêm túc: “Ít
nhiều chuyện tốt cho cơ thể.”
“Nô tì biết rồi.” Cung nữ trẻ tuổi cúi người.
Hoa Diễm Cốt xoa đầu: “Bỏ đi, ngươi lui xuống đi, ở đây không cần ngươi
hầu hạ nữa.”
Cung nhân lui đi, nơi này chỉ còn Hoa Diễm Cốt, Phụng Huyết Ca và cả một
bàn thức ăn. Phụng Huyết Ca khẽ lướt nhìn bàn đá, mỉm cười nói: “Thật là thức
ăn ngon, lượng thức ăn cũng rất đủ.”
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Hoa Diễm Cốt bĩu môi: “Dĩ nhiên, đây là phần ăn dành cho ba người đấy!
Nhưng đại sư huynh tên ham ăn ấy không biết đi đâu rồi! Con đã phái người đi
tìm nhưng tìm không được huynh ấy!”
Phụng Huyết Ca mỉm cười: “Hàn Quang đang trong tuổi thành lập sự
nghiệp, sao có thể suốt ngày cùng con dùng cơm, vi sư đã phái Hàn Quang thay
ta đi tuần tra Giang Nam rồi.”
Hoa Diễm Cốt nhăn mặt: “Giang Nam rất tốt, ‘Nhật xuất giang hoa hồng
thắng hỏa, xuân lai giang thủy lục như lam’ a... sư phụ sao người không để con
đi? Đai sư huynh da dày như vầy, người phái huynh ấy đi trấn thủ biên cương
đi.”
Phụng Huyết Ca bật cười: “Để vi sư suy nghĩ lại... ừm, con định mua chuộc
vi sư thế nào đây?”
Hoa Diễm Cốt khẽ đảo mắt, “Một bàn thức ăn ngon, cộng thêm một đoạn
múa kiếm thế nào?”
Phụng Huyết Ca đáp: “Được. Để lát ta cho người đưa tin gấp, để Hàn Quang
chuyển đường đến Tân Cương ăn nho.”
Hai sư đồ bất lương cùng nhìn nhau mà cười, sau đó Hoa Diễm Cốt rít rượu
đầy ly cho y, rồi tay cầm song kiếm bắt đầu múa.
Rượu là Điêu Hoa, thức ăn là hải sản, người xinh hơn hoa, Phụng Huyết Ca
mỉm cười uống rượu ăn thức ăn, thưởng thức điệu múa kiếm. Nụ cười này khác
hẳn với thường ngày, nụ cười trước quần thần trước thái hậu đều không phải
xuất phát từ đáy lòng, mà đều là vờ cho người khác nhìn, chỉ có lúc nhìn thấy
Hoa Diễm Cốt, nụ cười của y mới thật sự là nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng.
Mãi cho đến khi ánh sáng khẽ chớp, mũi kiếm xé gió lao đến, lao thẳng đến
tâm mi của y. Phụng Huyết Ca đầu cũng không ngẩng, đưa hai ngón tay lên.
Mũi kiến liền bị kẹp giữa hai ngón tay y, Phụng Huyết Ca nhìn lên, Hoa Diễm
Cốt mặt lạnh như băng, y lãnh đạm nói: “Tại sao?”
Hoa Diễm Cốt cười lạnh: “Ngược lại là ta hỏi ngươi trước đấy, ngươi là ai?”
Ánh mắt Phụng Huyết Ca khẽ chớp, nụ cười hiện lên trên mặt, lười nhác nói:
“Ái đồ, lời này là ý gì?”
“Ý gì trong lòng ngươi tự hiểu!” Hoa Diễm Cốt lạnh lùng nói: “Sư phụ ta ăn
chay nhiều năm, hôm ấy khi ngươi ăn miếng thịt mỡ ta đã cảm thấy kì lạ, sau đó
dò la mới biết hôm ấy sư phụ cùng đại sư huynh tìm thuốc cho ta, nhưng khi trở
về chỉ có một mình ngươi! Ta hỏi ngươi, đại sư huynh đâu?”
Phụng Huyết Ca mỉm cười: “Không phải vi sư đã nói với con rồi sao? Vì để
rèn luyện cho Hàn Quang, vi sư đã để Hàn Quang đảm nhiệm chức khâm sai đại
thần, thay thế vi sư tuần tra Giang Nam. Đây là lệnh mật, những người khác
đương nhiên không biết được.”
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“Miệng mồm lẻo mép!” Hoa Diễm Cốt không chút rung động, lạnh lùng
nhìn y.
“Không ngờ vi sư vì con chịu cực như vầy suýt chút nữa mất mạng, nay con
lại dùng kiếm chĩa về phía vi sư...” Phụng Huyết Ca nghiêm giọng, tự giễu cợt
cười: “Nếu như con không có chứng cứ thì bỏ kiếm xuống đi. Sau đó để vi sư
đánh vài phát mông, xem như trừng phạt.”
Từng cái liếc mắt từng nụ cười, từng cử chỉ từng lời nói của y đều giống hệt
với Phụng Huyết Ca trong kí ức của Hoa Diễm Cốt, nhưng càng như thế trong
lòng nàng càng giận dữ, không kìm được gào lên: “Ngươi không phải là sư phụ!
Sư phụ không thể ăn tôm, nếu như người ăn phải tôm còn uống rượu thì toàn
thân sẽ nổi mẩn đỏ!”
Phụng Huyết Ca ngây người, ánh mắt lướt qua thức ăn trên bàn, quả là toàn
là hải sản, dường như mỗi món ăn đều có tôm. Lúc này mới ngỡ ra, thì ra bàn
thức ăn này là hồng môn yến, Hoa Diễm Cốt đã sớm tính toán trước, chỉ chờ y
sơ suất lộ chân tướng.
Điều kì lạ là trong lòng y không hề tức giận, ngược lại có chút vui mừng.
“Nàng nhận ra ta rồi đúng không?” Hắn từ từ đứng dậy, hai ngón tay giữ kiếm,
người thì đã bước đến gần Hoa Diễm Cốt, Hoa Diễm Cốt không những không
thể bắt được hắn mà ngược lại còn bị hắn khống chế trong tay.
“Kinh Ảnh!” Ánh mắt Hoa Diễm Cốt thoáng qua tia giận dữ, hét lớn một
tiếng sau đó bỏ trường kiếm trong tay trái đi, cầm thanh kiếm trong tay còn lại
đâm sang hắn.
Kiếm đâm vào ngực ‘Phụng Huyết Ca’. Còn ‘Phụng Huyết Ca’ chỉ mỉm
cười.
Biển người mênh mông, ngươi lừa ta dối, ngàn vạn tấm da, đa dạng khôn
lường. Điều hắn cần không phải là hoàn mĩ không khuyết điểm, mà là mong có
một người có thể nhận ra hắn trong biển người mênh mông.
Ghi chú:
1. Đông Thi nheo mày: ý chỉ bắt chước một cách vụng về.
2. Câu thơ trích trong bài ‘hoán khê sa’ của Tần Quán. Ý câu thơ: Hoa cứ
bay bay như giấc mộng.

Chương 49
Địa Lao Thâm U Khóa Hàn Quang

“N

àng nhận ra ta, ta thật sự rất vui.” Kinh Ảnh nói.

Hoa Diễm Cốt một kiếm đâm vào ngực hắn, nhưng mũi kiếm như đâm vào
đá không thể nhúc nhích được. Thì ra Kinh Ảnh là cao thủ võ lâm có thể khống
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chế được cơ bắp khắp cơ thể, trước lúc mũi kiếm đâm vào cơ thể, hắn đã căng
chặt gân cốt không để mũi kiếm đâm vào. Vậy nên máu thấm đẫm y phục nhìn
rất đáng sợ kia chẳng qua chỉ là vết thương ngoài da bình thường.
Hoa Diễm Cốt khẽ buông kiếm trong tay, nhưng rồi lại siết chặt hơn. “Sư
phụ và đại sư huynh ta ở đâu?” Giọng nàng khẽ run, “Ngươi đã làm gì họ?”
“Ta sẽ đưa nàng đến gặp họ.” Kinh Ảnh mỉm cười nói, “Nhưng phải ăn xong
cơm đã.”
Hoa Diễm Cốt trừng mắt nhìn hắn, sau một hồi do dự cuối cùng cũng buông
tay, mặc cho song kiếm rơi xuống đất.
Kinh Ảnh nhanh tay điểm vài huyệt đạo trên người, máu liền được cầm lại,
hắn ngẩng đầu nhìn Hoa Diễm Cốt mỉm cười, nụ cười thuần khiết như chồi non
đầu xuân, không nhuốm chút sương gió bụi trần, chỉ có sắc màu lúc ban sơ:
“Diễm Cốt, đút ta ăn cơm.”
“Cái gì?” Hoa Diễm Cốt lập tức cúi người nhặt kiếm.
“Đút ta ăn rồi ta dẫn nàng đến gặp Phụng Huyết Ca.” Kinh Ảnh nói.
Hoa Diễm Cốt lập tức đứng dậy, cầm lấy đũa ngọc trên bàn, gắp thức ăn
nhét vào miệng hắn: “Ăn đi!”
Kinh Ảnh vâng lời mở miệng, đón lấy thịt cá được cắt mỏng như cánh ve.
Hai người không tiếp tục trò chuyện, một người yên lặng gắp thức ăn, một
người yên lặng ngồi ăn, ‘liễu như trì đường đạm đạm phong’(1), cảnh tượng thật
như họa như thi.
Một người từng ngày đằng đẵng như năm, lòng nôn nóng vội vã, hận không
thể cậy miệng hắn ra, sau đó đổ hết các đĩa thức ăn vào. Người còn lại lại trân
trọng từng giây phút lúc này, mỗi đũa đều ăn chậm, dù cho thức ăn trên bàn
sớm đã nguội đi nhưng hắn vẫn ăn hết tất cả.
“Mấy ngày không gặp, ăn nhiều hơn trước nhỉ.” Hoa Diễm Cốt dứt lời mới
cảm thấy ngữ khí quá đỗi thân mật, do đó nhíu mày quay mặt đi.
“Sau này ta vẫn sẽ ăn thức ăn thừa của nàng.” Kinh Ảnh bị ngữ khí thân mật
ấy làm cho vui, ánh mắt nhìn Hoa Diễm Cốt đầy quyến luyến.
“Ăn xong rồi, dẫn ta đi gặp sư phụ ta.” Hoa Diễm Cốt sầm mặt.
“Được.” Có lẽ là do tâm trạng tốt, lần này Kinh Ảnh không dây dưa, lập tức
đồng ý ngay.
Bánh xe lăn đều rời khỏi hoàng cung tiến thẳng ra ngoài thành, Hoa Diễm
Cốt cố nhớ đường đi, còn Kinh Ảnh chỉ mỉm cười nhìn nàng, dường như không
quan tâm chút mưu mô nhỏ ấy của nàng. Sau chừng hai canh giờ, xe ngựa dừng
cạnh một miếu hoang ngoài thành, Hoa Diễm Cốt dang định mở miệng thì thấy
Kinh Ảnh bước vào trong miếu, sau đó khẽ xoay cánh tay trái của tượng phật,
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mật đạo trên đường lập tức mở ra, Hoa Diễm Cốt liền tiếp tục giữ im lặng theo
sau lưng Kinh Ảnh bước vào mật đạo.
Bên trong mật đạo là một địa lao, cẩm y vệ quản lí vô số các nơi bí mật như
thế này, hẳn đây cũng là một trong số đó, nhưng tại sao cẩm y vệ lại nghe lời
hắn? Hoa Diễm Cốt không kìm được lòng càng thêm trĩu nặng lo âu, mãi cho
đến khi va phải lưng Kinh Ảnh, nàng mới sực tỉnh.
Tiếng xiềng sắt ‘leng keng’ vang lên bên tai. Hoa Diễm Cốt ngẩng đầu nhìn
ra phía sau Kinh Ảnh, chỉ thấy trước mắt là song sắt dày đặc, bên trong địa lao
tăm tối ẩm mốc có hai người, một người nằm dưới đất chưa rõ sống chết, người
còn lại nằm trườn dưới đất, hai tay hai chân và cả cổ đều bị xiềng xích huyền
thiết trói chặt, một đoạn của huyền thiết trói quanh người của người ấy, một
đoạn còn lại cắm sâu vào trong tường, khiến cho người đó cứ như người vùng
vẫy thoát khỏi bức họa trên tường nhưng lại không thể thoát khỏi cảnh tượng
trong bức họa.
Hoa Diễm Cốt ngây người, nàng chạy như bay đến đưa tay vào trong song
sắt, khóc thét: “Đại sư huynh!”
Người bên trong song sắt cũng ngây người, sau đó lập tức không chút do dự
sà ngay về phía nàng, nhưng chưa chạm được tay đối phương thì đã bị xiềng
xích quanh cổ kéo lại.
“Súc sinh!” Hàn Quang trừng mắt nhìn người nam tử đứng sau lưng Hoa
Diễm Cốt, tức giận quát: “Ngay cả nữ nhân ngươi cũng không bỏ qua sao?”
“Nữ nhân là nữ nhân, Diễm Cốt là Diễm Cốt.” Kinh Ảnh đưa tay khẽ nâng
nhẹ cằm Hoa Diễm Cốt, nhẹ nhàng như thể bảo vật, mỉm cười đầy ngạo mạn,
“Những người nữ nhân khác không nói đến, nhưng Diễm Cốt là thê tử của ta, ta
sẽ đối xử rất tốt với nàng ấy.”
Hàn Quang sững sờ, còn Hoa Diễm Cốt đã quay người đấu với Kinh Ảnh.
“Nàng quên rồi à? Nàng không phải là đối thủ của ta.” Kinh Ảnh gặp chiêu
nào đỡ chiêu ấy, mặt vẫn tươi cười, chỉ dùng một tay đối phó với nàng, công lực
này đã không thua gì Hàn Quang hoặc có lẽ chỉ dưới Phụng Huyết Ca, những
cao thủ khác không có hai mươi người thì không thể nào đến gần hắn, điều này
chứng tỏ mấy lần hắn làm hộ vệ cho Hoa Diễm Cốt mà bị thương kì thực đều là
cố ý, bọn tư binh hào môn và giang hồ hiệp sĩ ấy căn bản không phải là đối thủ
của hắn ta.
“Vậy thì đã sao?” Hoa Diễm Cốt giận đến mất đi lí trí, đại sư huynh đã bị
hắn nhốt trong cái địa lao không thấy ánh sáng mặt trời này, sư phụ thì càng
không rõ sống chết nằm bên cạnh, Hoa Diễm Cốt hận không thể kéo vị nam tử
trước mắt cùng xuống hoàng tuyền, nàng vừa tức giận động thủ vừa gào lên:
“Ta không phải đối thủ của ngươi nhưng ngươi cũng không thể mạo danh sư
phụ ta mãi mãi! Sư phụ ta anh hùng tái thế, không phải loại tiểu nhân rục đầu
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rục cổ như ngươi có thể giả danh! Đợi khi ngươi lộ sơ hở, sẽ có ngàn vạn người
lôi ngươi ngũ mã phanh thây!”
Kinh Ảnh chỉ điềm nhiên mỉm cười, hắn chậm rãi đáp: “Ta đã làm quốc sư
hơn một tháng, trong thời gian ấy ngoài nàng ra còn có ai có thể nhận ra ta?”
Dứt lời, hắn đột nhiên xuất chiêu, một tay kìm chặt hai tay Hoa Diễm Cốt bẻ
ra sau, tay còn lại nâng cằm nàng ép nàng nhìn Hàn Quang, môi từ từ áp bên tai
nàng, thốt ra lời nói đầy cám dỗ: “Có biết tại sao họ lại bị bắt không? Đều là tại
nàng cả. Nếu không phải vì xin thuốc giải cho nàng, Phụng Huyết Ca tuyệt đối
không một mình đi gặp Cổ vương, càng không đồng ý đấu một trận sinh tử với
đối phương, sau đó tuy y lấy được thuốc giải nhưng thân mang trọng thương
hôn mê bất tỉnh. Còn đại sư huynh nhà nàng lại phải phân tâm bảo vệ y, do đó
mới bại dưới tay ta, vì thế nên hai người họ đều trở thành tù nhân của ta, tất cả
đều nhờ công lao của nàng...”
“Ngươi nói bậy!” Hàn Quang gào to, giọng nói khản đặc vì thiếu nước nhiều
ngày, “Nếu như không phải ngươi giá họa cho sư phụ ta, rồi sau đó đả thương
sư muội ta, Cổ vương đó liệu có chạy đến đây quyết một trận sinh tử với sư phụ
ta không chứ? Liệu sư phụ ta có cần phải xin tên ấy thuốc giải không chứ? Tất
cả đều do ngươi cả! Không phải do sư muội ta!”
Hoa Diễm Cốt quỳ trước song sắt ngây người nhìn Hàn Quang. Nàng có tài
gì đức gì chứ, việc đến nước này rồi mà đại sư huynh vẫn không chút do dự
đứng về phía nàng.
“Phải làm thế nào ngươi mới đồng ý tha cho họ ra?” Hai dòng lệ lăn dài trên
má Hoa Diễm Cốt, nàng đầu cũng không quay lại hỏi Kinh Ảnh.
“Tha cho họ là không thể nào.” Kinh Ảnh điềm nhiên nói, “Nhưng ta có thể
thay đổi chút thức ăn nơi ở cho họ, thậm chí có thể mời đại phu đến xem bệnh
cho họ.”
“Điều kiện!” Hoa Diễm Cốt mất kiên nhẫn quát.
Kinh Ảnh lẳng lặng đứng sau lưng nàng, cúi nhìn vị nữ tử dưới chân mình,
khóe môi từ từ cong sang hai bên. Hắn dang rộng hai tay, bóng người như thể
đôi cánh đen tuyền, hắn khẽ nghiêng người ôm Hoa Diễm Cốt vào lòng, phảng
phất như chiếc lồng đen đáng sợ bao phủ lấy nàng. “Điều kiện chỉ có một.”
Kinh Ảnh khẽ cười, “Nàng phải mến mộ ta như lúc trước.”
Hoa Diễm Cốt toàn thân lạnh cóng, đây là bí mật. Nàng vốn nghĩ sẽ giữ bí
mật này đến lúc chết. Hoặc ít nhất không thể để sư phụ và đại sư huynh biết...
Ghi chú:
1. Trích trong bài thơ ‘Ngụ ý’ của thi nhân An Thù đời Tống. Ý câu thơ: Ao
liễu cành xanh gió nhạt nhòa.

www.vuilen.com

251

