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Phần 7
Chương 31
Tình Cảm Cha Con

“C

ông Tôn tiên sinh, Hiểu Vân sao rồi?”

Công Tôn Sách vừa bước vào cửa thư phòng, Bao đại nhân đã thân thiết hỏi.
“Thương thế không nghiêm trọng, đã bôi thuốc rồi, điều dưỡng một thời gian
là khỏi. Nhưng mà...” Công Tôn Sách nhíu mày.
“Nhưng mà thế nào?”
“Chắc là vì đêm qua mắc mưa, nhiễm phải phong hàn nên đang sốt cao. Hơn
nữa vết thương trên người... Sợ là phải mất cả tháng mới khỏi.” Nói đến đây,
Công Tôn Sách trong lòng hối hận không nguôi, nếu sớm biết nàng không khỏe,
bất luận thế nào ông cũng không để nàng phải chịu năm mươi trượng này.
“Là đệ tử sơ sẩy, nếu sớm phát hiện, sẽ không để nàng phải chịu tội...”
Bao đại nhân thấy ông nhíu mày, không khỏi thở dài.
“Công Tôn tiên sinh chớ tự trách mình, đứa nhỏ này quá quật cường, chuyện
đã nhận định thì không chịu lui bước. Nhưng mà bản phủ không hiểu, Hiểu Vân
nói gì với Công Tôn tiên sinh ở ngoài công đường, khiến tiên sinh từ bỏ không
thay nàng chịu hình nữa?”
“Nàng nói với đệ tử, nếu đệ tử kiên quyết tranh với nàng, nàng sẽ đại náo
công đường, đến lúc đó, không phải chuyện năm mươi trượng nữa.” Nói xong,
Công Tôn Sách thở dài một tiếng, bất đắc dĩ, lại có đau lòng, lại có cảm động.
Bao đại nhân nghe vậy ngây ra một lúc. Triển Chiêu một bên cũng vậy, hai
người nhìn nhau, đều khẽ thở dài.
Bao đại nhân bước tới vỗ vai Công Tôn Sách, lặng lẽ an ủi.
Công Tôn Sách hiểu rõ gật đầu.
“Trương tẩu còn đang nấu thuốc, để đệ tử đi xem lại.”
Bao đại nhân gật đầu, Công Tôn Sách lại trở về phòng Hiểu Vân.
Trong viện tràn ngập mùi thảo dược, mơ hồ có khói trắng lan tỏa. Trương
tẩu đang nấu một lò thuốc nhỏ, thấy Công Tôn Sách đi vào sân, nàng đứng dậy
hành lễ. Công Tôn Sách đáp lễ rồi đi vào phòng, ngồi xuống bên giường.
Hiểu Vân nằm trên giường im lặng ngủ. Hai má rất đỏ, giống như đang bị
bệnh. Hô hấp có chút nặng, hai hàng lông mày nhắm chặt, trên mặt có nước mắt
đã khô. Đó là dấu vết lúc nãy lúc ông đắp thuốc, nàng rơi lệ để lại.
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Vừa rồi lúc đắp thuốc, tuy nàng thần trí không tỉnh táo, nhưng lúc lau miệng
vết thương, vẫn khiến nàng đau đớn nức nở rên rỉ, nàng nhắm mắt, trong miệng
thì thào gì đó, ông nghe không rõ, cũng không hiểu. Nhưng bộ dáng đó khiến
ông đau lòng không thôi.
Công Tôn Sách lấy khăn ướt, cẩn thận lau mặt nàng, lại dùng khăn lạnh đắp
lên trán nàng, muốn mượn hơi lạnh giảm bớt nhiệt độ của nàng.
Tay nàng, để ở bên sườn, vết răng trên cổ tay thật rõ ràng, thậm chí có vết
máu nhè nhẹ. Nhớ tới vừa rồi trên công đường, nàng quật cường tự cắn tay
mình cũng không chịu phát ra tiếng kêu, ông rất bất đắc dĩ.
Công Tôn Sách cứ ngồi như vậy, lặng lẽ nhìn một hồi, không khỏi thở dài
một tiếng. Sao lại có cô nương quật cường, hiếu thắng như vậy chứ!
Ngoài phòng có người gõ cửa, chỉ chốc lát sau, Trương tẩu mang một bát
thuốc đi vào, thuốc trong bát đen như mực.
Lúc Hiểu Vân bị Công Tôn Sách đánh thức, ngửi thấy mùi dược thảo nồng
đậm, không khỏi cau mũi, mở mắt liền thấy Công Tôn Sách ngồi trước giường,
trên tay bưng bát thuốc, đang cầm thìa vừa quấy vừa thổi.
“Hiểu Vân, dậy uống thuốc nào.”
Hiểu Vân muốn mở miệng nói chuyện, lại phát hiện cổ họng vừa khô vừa
đau, âm thanh phát ra khàn khàn, vì thế liền từ bỏ, chỉ gật đầu, động thân đón
lấy bát thuốc, nhắm mắt ngừng thở hai ngụm đã uống hết cả bát.
Có câu thuốc đắng dã tật, hy vọng dược hiệu của thuốc có quan hệ trực tiếp
với độ đắng của nó.
Thuốc mặc dù đắng, nhưng đã làm ướt cổ họng. Hiểu Vân đưa bát không
cho Công Tôn Sách, khẽ nói cảm tạ.
“Cám ơn tiên sinh.”
Công Tôn Sách đón lấy bát thuốc không đặt xuống một bên, nhìn nàng, lại
thở dài.
Hiểu Vân thấy vậy, khẽ cười khổ. Mấy ngày nay, Công Tôn Sách thở dài với
nàng không ít.
“Tiên sinh vì sao lại thở dài? Hay là... hay là vì Công Tôn Hiểu Vân nàng...”
Hiểu Vân nhìn ông, có chút khổ sở, bất kể thế nào, nàng cũng không thể đem
con gái trả lại cho ông.
Công Tôn Sách lắc đầu, tuy nói vẫn mong con gái có thể trở về, nhưng trải
qua hôm nay, ông cũng hiểu được, việc này không thể nữa, chỉ có thể chấp nhận
sự thật. Ông thở dài, chính là vì người trước mặt.
“Muốn cám ơn, phải là ta nói mới đúng.”
Hiểu Vân nghi hoặc, “Tiên sinh cảm tạ tôi, vì sao?”
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Công Tôn Sách vỗ nhẹ tay nàng:
“Hôm qua nếu không phải ngươi, ta có lẽ đã... Ngươi vì ta mạo hiểm như
vậy, ta không đa tạ ngươi được sao?”
Hiểu Vân cười khẽ, “Tiên sinh nói gì vậy, đây là chuyện tôi phải làm mà,
tiên sinh cần gì phải cảm ơn? Huống chi, cho dù không có tôi, Bao đại nhân,
Triển đại nhân bọn họ cũng sẽ nghĩ cách cứu tiên sinh.”
Công Tôn Sách lắc đầu, “Hiểu Vân, ta là thật tâm cảm kích ngươi, ngươi vì
ta mà chịu khổ.”
“Tiên sinh.” Hiểu Vân nhìn ông, chậm rãi lắc đầu, “Tiên sinh và tôi cần gì xa
lạ thế? Tôi ở nơi này không ai nương tựa, không ai quen biết, là nhờ tiên sinh
chiếu cố. Mặc dù tôi không phải là Hiểu Vân của tiên sinh, nhưng tiên sinh đối
với tôi vô cùng tốt, lòng tôi làm sao không cảm kích cho được. Tiên sinh là
người thân nhất của tôi ở đây, trong lòng tôi, tiên sinh giống như cha tôi vậy, tôi
làm việc này đều xuất phát từ thật lòng, là hiếu tâm của con gái với phụ thân.
Bây giờ tiên sinh nói như vậy, đổi lại khiến tôi cảm thấy mình có suy nghĩ
không an phận.” Nói đến đây, Hiểu Vân đột nhiên cảm thấy hình như mình đã
đa tình.
Công Tôn Sách nhìn nàng, trong nhất thời không biết nói gì, qua một hồi lâu
mới mở miệng.
“Lời này của Hiểu Vân là thật sao?”
“Tất nhiên là thật, tiên sinh nếu không tin cũng không sao.”
“Nhưng vì sao Hiểu Vân đối với ta lại xa lạ như vậy?”
Hiểu Vân nhìn Công Tôn Sách, có chút kinh ngạc, “Chuyện này... Tiên sinh
sao lại nói vậy?”
“Ôi... ngươi gọi ta là tiên sinh, sao không xa lạ.” Giọng nói của Công Tôn
Sách dường như rất thất vọng.
Hiểu Vân thấy vậy vội giải thích, “Gọi ngài là tiên sinh, là vì tôi tôn kính
tiên sinh, tuyệt đối không phải có ý xa lạ! Tôi chính là kính tiên sinh như cha,
làm gì có để ý chuyện xa lạ hay không?”
Công Tôn Sách nghe nàng nói vậy, lúc này mới nở nụ cười: “Ngươi đã kính
ta như cha, từ nay về sau, ta chính là cha ngươi, ngươi còn muốn tiếp tục gọi ta
là tiên sinh sao? Như thế chẳng phải quá xa lạ à!”
Hiểu Vân nhìn Công Tôn Sách, thấy mỉm cười nhìn mình, ánh mắt hiền lành
quan ái, giống như phụ thân vậy. Thấy cảm động, cũng thấy có chua xót.
“Cha...” Một chữ vô cùng đơn giản, lại nặng tựa ngàn vàng. Hiểu Vân đột
nhiên cảm thấy có gì đó, nghẹn lại trong lòng, lời nói ra có chút nghẹn ngào, mà
Công Tôn Sách trong thoáng chốc đã đỏ hốc mắt. Tay khẽ khàng vỗ vỗ vai
nàng.
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“Cha...” ba, ba...
Hiểu Vân gọi trong lòng, cũng không biết là gọi cha mình, hay là Công Tôn
Sách, nghĩ tới nước mắt lại loạt xoạt rơi xuống.
Chính vào lúc này, ngoài phòng truyền đến tiếng đập cửa. Hiểu Vân dùng
ống tay áo xoa xoa mặt. Công Tôn Sách đứng dậy ra mở cửa.
Ngoài phòng, là Triển Chiêu, còn có một tiểu thái giám.
“Công Tôn tiên sinh.”
“Triển hộ vệ.”
“Công Tôn tiên sinh, đây là Trần công công Hoàng Thượng phái tới.” Triển
Chiêu chỉ vào tiểu thái giám bên cạnh giới thiệu cho Công Tôn Sách.
Tiểu thái giám kia bước lên một bước, thi lễ với Công Tôn Sách.
“Bái kiến Trần công công.”
“Công Tôn tiên sinh, nô gia phụng lệnh Thánh Thượng, trước là tới thăm
Công Tôn cô nương, sau là đưa ngọc lộ cao trị thương Thánh Thượng ban.”
Công Tôn Sách cảm thấy có chút kinh ngạc, lại có chút khó hiểu, nhưng vẫn
tiếp nhận khay trong tay Trần công công, liên tục nói đa tạ.
“Đa tạ Thánh Thượng ân điển. Làm phiền Trần công công.”
Khách sáo một phen, Trần công công liền đi.
Công Tôn Sách nhìn bình sứ trên khay, có chút suy nghĩ.
“Công Tôn tiên sinh, Hiểu Vân cô nương nàng...”
“Vừa uống thuốc xong ngủ rồi. Bệnh tình và thương thế cũng không đặc biệt
nghiêm trọng, nhưng phải tĩnh dưỡng nhiều hơn.”
Triển Chiêu nghe vậy khẽ gật đầu.
“Vậy thì tốt.”
Công Tôn Sách khẽ lắc đầu, “Hiểu Vân tâm tính ngay thẳng, tính tình lại
quật cường, nhanh mồm nhanh miệng, đây là nơi nhiều thị phi, khó tránh đưa
tới tai họa.”
Triển Chiêu khẽ lắc đầu, “Hiểu Vân cô nương là thiện tâm, vừa bộc trực vừa
kiên cường, sẽ khiến nàng gặp phải phiền toái. Có điều lần này coi như may
mắn, chỉ bị đánh trượng thôi.”
Công Tôn Sách cũng gật đầu, “Hy vọng ngày sau, nàng sẽ không lại vướng
phải thị phi chốn quan trường là tốt nhất.”
Triển Chiêu nhìn cửa phòng hơi khuất, nghĩ nếu thật như vậy thì không gì tốt
hơn. Nhưng mà nàng đang ở phủ Khai Phong, lại có lòng nhiệt tình, thẳng thắn,
về sau... Ôi, cô nương này, chỉ mong sau này hắn có thể bảo vệ được nàng.
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Nhiều ngày nữa trôi qua, bên trong nha phủ Ích châu, rất nhiều người bận
rộn. Hoàng Thượng cùng trọng thần trong triều cuối cùng muốn khởi hành hồi
kinh. Lần này đi Ích châu, có kinh có hiểm, trải qua trắc trở, cuối cùng biến
nguy thành an, mọi thứ đều an ổn, mà bọn họ, cuối cùng cũng phải trở về. Có
điều, Hoàng Thượng đột nhiên nói phải về kinh, khiến hạ nhân có chút luống
cuống tay chân.
Hiểu Vân nằm trên giường hai ngày. Công Tôn Sách mỗi ngày đều ba lượt
tới thay thuốc cho nàng, phong hàn đã đỡ hơn nhiều, nhưng vết thương trên
người chưa lành, chỉ có thể nằm sấp, váy áo nhiều lớp không thể mặc, chỉ có thể
đắp chăn. Cứ như vậy, nàng cơ bản nằm cố định trên trường, ngoại trừ ngủ
không làm được gì khác, khiến nàng buồn muốn chết.
Vào lúc đang chán muốn chết, chợt nghe ngoài cửa có tiếng động, tưởng
Trương tẩu vào, liền không để ý, không ngờ lại là Công Tôn Sách, Hiểu Vân
không khỏi có chút giật mình. Ngày thường vào lúc này, Công Tôn Sách hẳn là
đang ở chỗ Bao đại nhân, hôm nay sao lại tới phòng nàng?
“Cha, sao cha lại đến đây, con còn tưởng là Trương tẩu.” Hiểu Vân động
thân nói chuyện cùng Công Tôn Sách.
Công Tôn Sách ngồi xuống trước giường nàng: “Cứ nằm đi không cần ngồi
dậy.”
Hiểu Vân nở nụ cười, lại nằm úp sấp xuống: “Con giờ sao mà nằm được.”
Công Tôn Sách cũng nở nụ cười, “Đúng vậy, con hiện giờ không thể nằm
được. Đau lần này phải nhớ kỹ trong lòng. Về sau đừng làm việc xúc động, việc
gì cũng phải cân nhắc trước rồi hãy làm.”
Hiểu Vân bĩu môi. Đúng vậy, đau lần này nàng nhớ rõ, kể từ ngày ấy, nàng
đã quyết định sẽ cách Triệu Trinh càng xa càng tốt.
“Đúng rồi, cha, cha còn chưa nói cha tới đây làm gì đâu. Bình thường giờ
này cha đều ở bên cạnh Bao đại nhân mà.”
“Thái Hậu có ý chỉ, triệu Thánh Thượng hồi kinh, Bao đại nhân cũng theo
Thánh Thượng hồi kinh, ngày mai chúng ta sẽ khởi hành.”
“Ồ, muốn trở lại kinh thành à. Đúng vậy, đi cũng nhiều ngày rồi, con cũng
nhớ Thúy nhi. Con không có ở nhà, nha đầu kia chắc chắn rất vui vẻ tự tại, con
phải nhanh trở về giày vò hành hạ nàng, bảo nàng làm điểm tâm cho con. Ha
ha.”
Công Tôn Sách cũng cười, lườm nàng: “Ngươi đó!”
“Có điều, con bị thương không thể ngồi dậy, không nên đi đường xa mệt
nhọc, cho nên con ở lại đây trị thương đi, đợi khỏe lại rồi hãy đi.”
“Vậy cha cũng ở lại sao?”
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Công Tôn Sách lắc đầu, Hiểu Vân nhíu mày. “Không phải một mình con ở
lại chứ, cha, con không muốn ở đây một mình.”
Công Tôn Sách vỗ vỗ tay nàng, “Sẽ không để con ở đây một mình. Triển hộ
vệ còn có chuyện cần xử lý ở Ích châu, mấy ngày tới sẽ ở lại đây. Hơn nữa ta đã
dùng bồ câu đưa thư gọi người đưa Tiểu Thúy tới Ích châu chăm sóc con, ít
ngày nữa nó sẽ tới, con cũng có người bầu bạn. Sau này con cùng Triển hộ vệ
về sau.”
“Vâng.” Nghe Công Tôn Sách nói như vậy, Hiểu Vân cũng chỉ có thể gật
đầu. Có người ở cùng là tốt rồi, bằng không để nàng ở một mình, cả ngày đối
mặt với căn phòng trống rỗng, thật sự là làm nàng buồn muốn chết.
Ngày hai lăm tháng chín. Triệu Trinh hoàng đế mang theo nhóm triều thần,
một hàng gần trăm người, chậm rãi lên đường về kinh. Chuyến đi Ích châu lần
này, cuối cùng thật sự kết thúc.

Chương 32
Ngọc Như Ý

B

ao đại nhân đi rồi, Công Tôn Sách cũng đi theo. Vì thế, phòng của Hiểu

Vân ở lạnh hơn một chút.
Trương tẩu mỗi ngày đều tới vài lần, đưa đồ ăn, đưa thuốc, bưng trà đổ
nước. Có điều, trừ những việc này, bà không ở lại phòng nàng.
Tuy Triển Chiêu cũng ở Ích châu, nhưng hắn có chuyện của hắn, chắc là đi
sớm về muộn, rất bận bịu. Hơn nữa, tình trạng hiện giờ của nàng, hắn là một đại
nam nhân, cũng không tiện tới thăm. Vì thế lúc về không đánh thức nàng, chỉ
hỏi tình hình của Hiểu Vân sau đó trở về.
Hiểu Vân gần như luôn một mình một phòng, bên ngoài nhàm chán, trong
lòng lại thấy vắng vẻ. Tuy Trương tẩu với nàng có khách khí có chiếu cố, nhưng
chung quy vẫn là người lạ, không thể nói gì nhiều. Công Tôn Sách không ở bên
cạnh, nàng giống như thật sự thành một đứa bé “không cha”, bị người ta vứt bỏ,
trong lòng có chút tủi thân. Có điều may mắn Công Tôn Sách để lại cho nàng
một quyển sách, có thể xem giết thời gian.
May mà, Bao đại nhân đi được ba ngày, Tiểu Thúy đã tới Ích châu.
Hiểu Vân thấy người quen, vui vẻ khó giấu. Có điều Tiểu Thúy lại thấy khổ
sở trong lòng, vì đau lòng tiểu thư nhà nàng nằm trên giường không thể nhúc
nhích, vừa gặp nhau liền khóc, Hiểu Vân mắng một hồi mới yên tĩnh lại. Sau đó
bắt đầu làm đồ ăn cho nàng, tổ yến nhân sâm gì đó đều nấu, chiếu cố nàng vô
cùng cẩn thận. Tiểu Thúy đối với nàng tất nhiên không thể giống Trương tẩu,
Hiểu Vân trong lòng cảm động, tâm tình cũng tốt hơn, vết thương trên người
hồi phục nhanh chóng.
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Bảy ngày sau khi Tiểu Thúy đến, Hiểu Vân đã có thể xuống giường đi lại.
Mà đúng hôm đó, Hiểu Vân gặp được Triển Chiêu đã nhiều ngày không thấy.
Hôm ấy thời tiết rất tốt, Hiểu Vân mới ăn cơm trưa không lâu, thấy mặt trời
rực rỡ, liền ra sân phơi nắng, hít thở không khí. Trùng hợp lúc này Triển Chiêu
tới thăm, thấy Hiểu Vân lặng lẽ đứng trong sân, toàn thân đắm chìm dưới ánh
mặt trời rực rỡ, khiến người ta thấy an tường ấm áp, không khỏi mỉm cười đi
tới.
“Hiểu Vân cô nương, đã có thể xuống giường rồi sao?”
Hiểu Vân quay lại, thấy Triển Chiêu đang đến gần, vẫn một thân áo lam, vạt
áo tuyết trắng, sạch sẽ lại thanh thoát khoan khoái. Ý cười trên mặt trong suốt
như gió xuân.
Hiểu Vân thấy vậy, không khỏi kéo khóe môi, cười trả lời, “Triển đại nhân,
đã lâu không gặp.”
Triển Chiêu hơi ngạc nhiên, lập tức mở lời: “Quả thật đã lâu không gặp.”
Mười ngày, không tính là ngắn.
“Triển đại nhân thật sự là quý nhân bận rộn, nhiều ngày như vậy giống như
thần long thấy đầu không thấy đuôi, Tiểu Thúy tới đã bảy ngày cũng chưa nhìn
thấy ngài, hại tôi bảo nàng đi tìm ngài cũng không tìm thấy.” Hiểu Vân nhìn
hắn, cười nói.
Triển Chiêu tất nhiên nghe ra lời nói của nàng có ý trêu chọc, cười cười lắc
đầu: “Hiểu Vân cô nương tìm Triển Chiêu có chuyện gì?”
Hiểu Vân thấy hắn không phản ứng gì với lời trêu chọc của mình, cảm thấy
không thú vị, liền nghiêm túc trở lại.
“Cũng không quan trọng lắm, chỉ muốn hỏi Triển đại nhân khi nào làm xong
việc thôi.”
Triển Chiêu thấy nàng hỏi như vậy, nghĩ rằng nàng muốn hồi kinh.
“Chuyện của Triển Chiêu đã xong, hôm nay tới báo với cô nương. Nếu thân
thể cô nương đã bình phục, ngày mai chúng ta khởi hành hồi kinh.”
Hiểu Vân gật đầu, vì thế, hai người liền hẹn giờ xuất phát, chuẩn bị ngày mai
hồi kinh.
Sáng sớm hôm sau, Hiểu Vân cùng Tiểu Thúy đúng giờ xuất hiện ở cửa lớn
nha môn. Triển Chiêu đã chờ ở đó, bên cạnh một chiếc xe ngựa.
Hiểu Vân cùng Tiểu Thúy lên xe ngựa, Triển Chiêu cưỡi ngựa, có xa phu
đánh xe, bọn họ lên đường.
Từ Ích châu tới kinh thành đi đường thủy nhanh hơn, hơn nữa, đối với bệnh
tình Hiểu Vân mới khỏe lại, tất nhiên ngồi thuyền tốt hơn. Nhưng mà, lúc về có
điểm khác biệt, khi đi có hơn hai mươi người, ngồi thuyền vừa tiết kiệm vừa
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tiện lợi, nhưng hiện bọn họ chỉ có ba người, không thể thuê riêng một chiếc
thuyền. Tuy bọn họ đi làm việc công, nhưng ai không biết người của Khai
Phong phủ luôn tiết kiệm chứ? Bọn họ sẽ không tùy tiện dùng công tác phí.
Trong lòng Hiểu Vân hiểu được, cũng đành chấp nhận, có điều Triển Chiêu thật
cẩn thận, trong xe đặt một tấm đệm rất dày rất mềm cho nàng ngồi, khiến nàng
đỡ xóc nảy hơn nhiều.
Ngồi trong xe ngựa, Hiểu Vân bị lắc lư tới chóng mặt, cảm thấy thân thể
càng ngày càng không thoải mái, bụng thỉnh thoảng quặn đau, càng lúc càng
đau hơn, hơn nữa cả người vô lực, đến các đốt ngón tay cũng đau nhức.
Hiểu Vân trong lòng buồn bực, nàng trở thành Công Tôn Hiểu Vân đã hai
tháng, lần trước tới kỳ nghỉ lễ cũng không đau quá mức, sao lần này lại đau thế
này chứ.
“Tiểu thư, cô không sao chứ?” Tiểu Thúy thấy Hiểu Vân ôm bụng, bộ dáng
vô cùng thống khổ liền vội vã hỏi.
Hiểu Vân khẽ lắc đầu, nhẹ giọng nói: “Không có việc gì, chỉ là đau bụng,
qua mấy ngày sẽ khỏi.” Vừa nói vừa nghĩ thầm, có lẽ vì tháng này nàng luôn
giao tiếp với nước, lại gặp cảm mạo nên mới bị đau khác thường. Ôi... Nữ nhân
chính là không thể ngược đãi chính mình. Sau này phải uống chút thuốc điều
kinh giảm đau mới được, ta thật không muốn tháng nào cũng phải chịu tội thế
này đâu.
Đang nghĩ, đột nhiên thấy buồn nôn, liền cuống quýt bổ nhào ra đầu xe, một
trận nôn khan không ra thứ gì. Hành động này khiến xa phu hoảng sợ, vội dừng
xe ngựa: “Cô nương làm sao vậy?”
Triển Chiêu đang cưỡi ngựa phía trước thấy có chuyện liền cuống quít quay
đầu ngựa trở lại.
Chỉ thấy Hiểu Vân một tay chống lên thành xe, một tay đỡ ngực, đầu cúi
thấp thở gấp, Tiểu Thúy ở một bên nhẹ vỗ nhẹ lưng nàng, vẻ mặt lo lắng.
Triển Chiêu nhướng mày, xoay người xuống ngựa, bước nhanh đi đến bên
người nàng.
“Hiểu Vân cô nương, thân thể không khoẻ?”
Hiểu Vân ngẩng đầu nhìn hắn, hơi nâng khóe miệng, suy yếu phất tay, “Ta
không sao.”
Triển Chiêu thấy sắc mặt nàng trắng bệch như tờ giấy, đôi môi vừa khô vừa
không còn màu sắc, hai hàng lông mày hơi nhíu lại, trong lòng biết nàng đang
có bệnh.
“Tiểu Thúy, tiểu thư nhà ngươi làm sao vậy?”
“Việc này...” Tiểu Thúy nhìn Triển Chiêu, muốn nói lại thôi. Chuyện của nữ
nhân, làm sao nói được với Triển đại nhân chứ.
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“Tiểu Thúy.”
“Tiểu thư...” Tiểu Thúy nhìn Hiểu Vân.
Hiểu Vân bất đắc dĩ nhìn Tiểu Thúy, nàng cũng không biết phải nói thế nào.
Nàng biết bộ dáng lúc này của mình nhất định rất khó nhìn, nói không sao
khẳng định không ai tin. Nhưng mà bảo nàng nói thật, lại không thể nói nên lời.
Đây là Tống triều, không phải thế kỷ hai mốt, nàng rất hoài nghi Triển Chiêu
không biết tới “việc hàng tháng” này. Nhưng nếu không nói, nhìn bộ dáng Triển
Chiêu, chỉ sợ nhất định phải hỏi ra lẽ, nàng biết làm sao bây giờ.
“Công tử, hay là cô nương say xe?” Lúc này xa phu lên tiếng.
Hiểu Vân nghĩ lại, biết bệnh trạng quả thật giống như say xe, vì thế liền
thuận theo lời nói của xa phu.
“Đúng vậy, ta cảm thấy ngồi trong xe ngựa không thoải mái.”
Triển Chiêu nhíu mi nhìn nàng, nửa tin nửa ngờ. Đi xe đã ba ngày, sao hôm
nay mới say?
Ầy... “Còn nữa, có chút lạnh, lúc đi không mang nhiều xiêm áo.” Hiểu Vân
bỏ thêm một câu.
Triển Chiêu lúc này mới có chút tin tưởng, bảo Tiểu Thúy đỡ nàng ngồi vào
trong xe, lại cởi áo choàng của mình xuống, bảo Tiểu Thúy mặc thêm cho nàng,
bốn người lúc này mới lại lên đường.
Hiểu Vân ngồi ở trong xe, dưới là đệm mềm, sau lưng là Tiểu Thúy, trên
người khoác áo choàng của Triển Chiêu, mới cảm thấy ấm hơn một chút, hình
như thân thể cũng thoải mái hơn.
Xe ngựa tiếp tục xóc nảy lắc lư, khiến nàng có chút thần chí hỗn loạn, có
thêm tấm áo choàng kia, liền mơ mơ màng màng ngủ mất.
Nhìn tường thành quen thuộc trước mắt, Triển Chiêu cuối cùng cũng thở
phào, bất giác giục ngựa nhanh hơn. Tuy không biết vì sao Hiểu Vân không
khỏe, nhưng trở về Khai Phong phủ, mọi chuyện đều dễ hơn.
Xa phu thấy hắn tăng tốc, cũng gấp rút vung roi ngựa theo sát phía sau,
không lâu đã tới cửa thành.
Trương Long Triệu Hổ vừa lúc tuần thành đến đây, thấy Triển Chiêu trở về,
chắp tay thi lễ, “Triển đại nhân, ngài đã trở lại.”
Triển Chiêu lại không như bình thường xuống ngựa nói chuyện cùng bọn họ,
chỉ hơi ngừng lại chào hỏi rồi vội vàng tăng tốc tới Khai Phong phủ. Trương
Long Triệu Hổ nhìn thấy một cỗ xe một con ngựa cuốn bụi chạy đi, không khỏi
hai mắt nhìn nhau.
“Triển đại nhân hôm nay làm sao vậy?”
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Bên trong trà lâu đối diện Khai Phong phủ, ở vị trí cửa sổ trên lầu hai có một
thiếu niên áo trắng đang ngồi. Người này da trắng như ngọc, môi hồng răng
trắng, hai hàng lông mày cong vút, đôi mắt đào hoa, mắt đen tỏa sáng, môi khẽ
mím lại, như cười như không. Tóc đen thả dài buộc cao bằng một sợi dây bạch
ngọc. Một tay cầm ngọc phiến, một tay nâng ly rượu ngọc, nghiêng người dựa
vào lan can, nhàn nhã uống rượu. Thật sự là anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng
khoáng, trên mặt lại có vài phần kiệt ngạo bất tuân. Không khỏi khiến người
xung quanh nhìn ngó.
Con đường trước cửa Khai Phong phủ, một con tuấn mã từ xa đi tới, người
cưỡi ngựa một thân áo lam, tà áo trắng như tuyết, tuy phong trần mệt mỏi,
không hề làm giảm vẻ tuấn lãng và anh khí của hắn. Người nọ khóe miệng hé
mở, cười khẽ ra tiếng:
“Triển Chiêu, ngươi đã trở lại.”
Hiểu Vân vừa về phòng, Công Tôn Sách vội vàng tới thăm.
“Cha.” Hiểu Vân đang định đứng dậy, bị ông cản lại.
“Ngồi đi, tại sao không thoải mái?”
Hiểu Vân chỉ biết thở dài, cho dù Công Tôn Sách là phụ thân nàng, nàng
cũng rất xấu hổ.
Công Tôn Sách thấy nàng không đáp, liền nắm lấy cổ tay nàng, bắt mạch
xong mới yên tâm.
“Nữ nhi thân mình vốn yếu ớt, nay thời tiết lại lạnh, chớ để rơi vào nước
hoặc cảm lạnh. Ta kê một phương thuốc, uống tạm mấy ngày, sau này từ từ điều
trị sẽ không sao.”
Hiểu Vân có chút xấu hổ, mặt nóng lên, trong lòng cảm động.
Công Tôn Hiểu Vân thuở nhỏ mất mẹ, Công Tôn Sách vừa làm cha vừa làm
nương, ngay cả chuyện này cũng phải quan tâm, thật sự là phụ thân tri kỷ.
“Cám ơn cha.”
Công Tôn Sách cười vỗ vỗ vai nàng, “Đứa nhỏ này, lại khách khí với cha
như vậy.”
“Con cảm thấy mình thật hạnh phúc, thật may mắn, có phụ thân tốt như
vậy.”
Công Tôn Sách tất nhiên biết lời này của nàng xuất phát từ tâm can, vui
mừng vỗ tay nàng.
“Cha con Công Tôn tiên sinh thật sự là cha từ con hiếu, khiến bản phủ thật
muốn đưa gia đình từ Lư châu tới đây.” Bao đại nhân vuốt râu, vừa nói vừa cười
đi tới. Phía sau đi theo Triển Chiêu cùng Trương Long Triệu Hổ vừa trở về.
Hai người vội đứng dậy chào.
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“Đại nhân.”
“Hiểu Vân bái kiến đại nhân.”
“Không cần đa lễ, Hiểu Vân sức khỏe không tốt sao?”
“Đa tạ đại nhân quan tâm, Hiểu Vân có chút bệnh nhẹ, nghỉ ngơi mấy ngày
là khỏe.”
đi.

Nghe Công Tôn Sách nói vậy, mọi người cũng yên tâm, ngồi một lát rồi rời

Hiểu Vân dựa theo phương thuốc của Công Tôn Sách nấu thuốc dùng, quả
nhiên cảm thấy thoải mái hơn nhiều, có điều vài ngày này không tiện hoạt động,
vì thế ở luôn trong phòng. Mãi tới lúc thân thể hoàn toàn nhẹ nhàng khoan
khoái mới ra cửa một chuyến.

Chương 33
Gặp Ngọc Đường

V

ào thu đã lâu, theo nông lịch giữa tháng mười đã là cuối thu, thời tiết

tương đối lạnh. Mọi người đều thay trang phục dày mùa đông, trong phòng đặt
thêm chậu than. Mấy ngày qua việc buôn bán than củi vô cùng náo nhiệt. Trên
phố thỉnh thoảng lại thấy có người đẩy một xe đầy than hoặc củi đi qua đi lại,
tất nhiên là đưa tới những nhà giàu có.
Hiểu Vân mang theo Tiểu Thúy, chậm rãi đi trên con đường phía trước Khai
Phong phủ. Tính lại thì đây là lần dạo phố thật sự đầu tiên ở Đại Tống triều. Mà
mục đích chủ yếu của lần dạo phố này, là phụng lệnh Công Tôn Sách cha nàng,
tới tiệm vải đặt quần áo mùa đông cho mình và Triển Chiêu.
Người cổ đại mua quần áo không tiện như người hiện đại, tới bách hóa hay
chợ nào đó để mua, hơn nữa kiểu dáng phong phú. Lúc này nghề may còn chưa
phát triển, bọn họ đặt đồ mới không phải chuyện tùy tiện. Nhà bình thường có lẽ
chỉ có hai đợt mua quần áo mới. Hơn nữa nếu trong nhà có nữ nhân, bình
thường đều mua vải tự may.
Công Tôn Sách nói thế nào cũng là nhân viên công vụ cao cấp, đương nhiên
không tới mức đó. Có điều Khai Phong phủ xưa nay tiết kiệm, đặt mua đồ mới
cũng quy định mỗi quý một lần, mỗi lần hai bộ, có tiệm vải cùng sư phụ may đồ
riêng cho bọn họ. Bởi vì năm nay lúc vào đông, Triển Chiêu và Hiểu Vân không
có ở nhà, lại không tiện làm phiền sư phụ đi riêng một chuyến tới đo, Công Tôn
Sách bảo Hiểu Vân tự mình tới cửa hàng.
Hiểu Vân thật ra rất vui, làm như vậy có thể chọn vải màu sắc một chút,
thương lượng về kiểu dáng chất liệu cùng sư phụ may đồ. Nàng đã nhìn quần áo
trong tủ của Công Tôn Hiểu Vân, màu sắc hình thức cơ bản không khác nhau
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lắm, đơn giản lịch sự tao nhã, nhưng thiếu sức sống và điểm nhấn. Nàng muốn
thay đổi khẩu vị.
Về phần Triển Chiêu vì sao không đi? Có thể hiểu mà, hắn là đại ân nhân,
hơn nữa chuyện này có lẽ hắn không để trong lòng. Dù sao hắn mặc đến mặc đi
cũng chỉ có hai loại, không phải quan phục màu đỏ, thì là trường bào màu lam,
chẳng qua sửa lại độ dày thôi. Với lại, cũng không phải lần đầu may đồ, thợ
may khẳng định có số đo của hắn, chỉ cần Hiểu Vân tới nói một tiếng là xong.
Có điều... nếu Triển Chiêu thay đổi bộ y phục đã trở thành dấu hiệu riêng của
hắn, sẽ thành bộ dáng gì nhỉ?
Hiểu Vân nhìn tới nhìn lui người đi đường, quan sát quần áo trên người họ,
sau đó đem đầu bọn họ đổi thành Triển Chiêu. Chà chà, thấy thế nào cũng
không được tự nhiên.
“Tiểu thư, cô cười gì vậy?” Tiểu Thúy đối với việc Hiểu Vân vừa đi vừa
nhìn người qua đường vừa lắc đầu cười không ngừng cảm thấy vô cùng khó
hiểu.
“Thúy nhi, em nói xem, Triển đại nhân mặc đồ đen đẹp hơn hay đồ trắng đẹp
hơn?” Hiểu Vân không đáp mà hỏi ngược lại nàng.
“A?” Tiểu Thúy bị Hiểu Vân làm kinh ngạc, tiểu thư sao lại hỏi nàng chuyện
này.
“Triển đại nhân không phải luôn mặc quan phục sao, cùng lắm thêm bộ lam
bào, Tiểu Thúy đến giờ chưa từng thấy Triển đại nhân mặc đồ đen hay trắng.
Hơn nữa, tiểu thư, đồ trắng chỉ mặc trong lễ tang thôi, người bình thường đâu ai
mặc đồ trắng.”
“À...” Hiểu Vân bừng tỉnh đại ngộ, thì ra ở Tống Triều, trang phục không thể
mặc tùy tiện.
Hai người vừa đi vừa nói chuyện, đi tới một góc đường, thấy trong góc có
người đang quỳ, toàn thân màu trắng, phía sau còn có một cuộn chiếu như đang
gói thi thể. Hiểu Vân giật mình, đây là bán mình tang cha trong truyền thuyết
sao? Cảm thấy tò mò liền tới gần nhìn.
Đến gần mới thấy quả nhiên có một mảnh vải trắng ghi bốn chữ lớn “bán
mình chôn cha” đặt trên đất. Thân áo trắng kia, là một cô gái đang độ thanh
xuân, đầu đội nón rơm, một thân áo tang. Mà phía sau không cần nghĩ cũng
biết, tất nhiên là phụ thân nàng.
Cô nương kia cúi đầu, không nói một lời. Hiểu Vân nhìn thấy cảm giác vô
cùng khó chịu. Tuy nói nàng nhất thời tò mò, nhưng thật sự nhìn thấy cảnh
tượng này, cũng là cảm thán vô hạn. Người chết thì thôi, người còn sống vì
muốn lo một cỗ quan tài, một tấm bia mộ mà phải bán mình đi, dùng tự do cả
đời để làm tròn hiếu đạo.
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Hành động này đối với một người hiện đại như nàng, không biết nên nói là
ngu muội, hay chấp nhất. Có lẽ vì nàng không biết những khó khăn trên đời
này, nghĩ lại nàng quả thật là may mắn, xuyên thành con gái Công Tôn Sách,
không phải vào một nữ tử như nàng kia. Nghĩ đến đây, thật sự cảm thấy bất đắc
dĩ, lại thương cảm.
“Thúy nhi, chúng ta mang theo bao nhiêu tiền?”
Tiểu Thúy hiểu được suy nghĩ của Hiểu Vân, nhưng mà, các nàng lần này ra
ngoài, không định mua đồ, bởi vậy trên người không mang theo ngân lượng, chỉ
có mấy chục văn tiền, sợ rằng chỉ đủ mua mấy cái đinh mà thôi.
“Tiểu thư, chỉ còn không tới một xâu tiền.”
“Chúng ta trở về lấy thêm.” Nói xong, đang định rời đi, vừa quay đầu lại
nhìn thấy có mấy người đang đi về phía này.
Dẫn đầu là một người mặc quần áo tơ lụa, viền vàng áo tím, đầu đội mũ
vuông, tuổi thoạt nhìn không lớn, làn da trắng noãn, vừa nhìn đã thấy là kẻ
ngậm thìa lớn lên. Ngũ quan đoan chính, nhưng ánh mắt mơ hồ, khiến người ta
cảm thấy không thoải mái.
Bên cạnh đi theo bốn người, mặt mũi xấu xa, ánh mắt đáng khinh, đối với kẻ
mặc áo tím kia vô cùng xu nịnh, chắc là nô tài với chủ nhân.
Năm người kia rêu rao trên đường, hung hăng xông tới.
Hiểu Vân có dự cảm không tốt, liền dừng bước, đứng sang một bên, nghĩ:
không phải nàng gặp được tình huống cẩu huyết “cưỡng đoạt dân nữ” chứ?
Quả nhiên, lời hay không linh chuyện xấu linh.
Mấy hạ nhân kia thấy cô nương bán mình chôn cha, nhất thời hai mắt sáng
lên.
“Công tử, ngài xem.”
Người kia cũng chú ý thấy nàng, dáng vẻ tinh tế đoan trang, vừa lòng gật
đầu, một tay giơ lên sờ mặt cô nương kia. Cô nương kia quay đầu tránh né,
nhưng không dám nói lời nào. Hắn lại rất hăng hái, duỗi tay ra nắm lấy cằm của
nàng, ép nàng ngẩng đầu lên. Cô nương kia muốn quay đầu đi, lại bị giữ không
thể nhúc nhích, có điều hai mắt rưng rưng, trong mắt lộ vẻ sợ hãi, lại không dám
phản kháng, đành phải thấp giọng cầu xin tha thứ:
“Công tử, xin đừng.”
“Xin đừng thế nào? Ngươi không phải muốn bán mình chôn cha sao? Hiện
giờ ta mua ngươi, ngươi thành người của ta, để ta sờ trước vài cái đã làm sao?”
Nói xong lưu manh nở nụ cười.
Cô nương kia bất đắc dĩ, đưa mắt nhìn bốn phía, hy vọng có người có thể
giúp nàng, nhưng đông người đang vây xem thấy tình hình như vậy đều đã tránh
đi, trong nhất thời chỉ còn mấy người đứng góc này.
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Cô nương kia thấy không ai giúp mình, nản lòng thoái chí, đành để mặc hắn
tùy ý khinh bạc, nhưng không nén được khóc lên.
Hiểu Vân ở một bên quan sát, cơn giận xông lên, lòng tràn ngập phẫn nộ
cùng bất bình. Còn chưa kịp nghĩ gì đã sải bước tiến lên: “Buông nàng ra.”
Gã chủ tử kia không ngờ có người tới phá hư chuyện tốt của hắn, quay đầu
giận dữ nhìn nàng, phát hiện thì ra là một cô nương trẻ tuổi, ngoại hình lại
duyên dáng xinh đẹp, so với cô nương bán mình chôn cha kia còn đẹp hơn. Vì
vậy lập tức thu tay, vẻ mặt tà ác hỏi nàng:
“Cô nương, ngươi bảo ta sao?”
Hiểu Vân khó chịu với ánh mắt của hắn, hung hăng lườm nguýt:
“Chính là bảo ngươi, trước bàn dân thiên hạ, đùa giỡn con gái nhà lành, thật
không biết xấu hổ.”
“Ai dà, cơn tức không nhỏ nha.” Gã chủ tử kia quả nhiên da mặt dày, bị
mắng đến như vậy vẫn cười rất vui vẻ.
“Ha ha, ta chính là đùa giỡn, thế thì sao? Nàng ta ở đây bán mình chôn cha,
ta muốn mua nàng, ta muốn nàng tìm niềm vui cho ta, nàng cũng phải làm,
huống chi chỉ sờ mặt vài cái. Có điều, cô nương ngươi nếu muốn cùng bản công
tử... Nếu cô nương đồng ý, bản công tử đương nhiên vui hưởng phúc rồi. Ha
ha!”
Mấy tên nô tài kia cũng nở nụ cười đáng khinh.
Hừ, người như ngươi, để cho ta dẫm ta còn ngại bẩn giày. Hiểu Vân chửi
hắn trong đầu, trợn mắt nhìn. Nếu có thể, nàng thật muốn tiến lên đánh hắn. Có
điều ngại mấy người bên cạnh hắn, liền nhịn xuống.
“Vậy còn phải xem người ta có muốn bán cho ngươi không, theo ta thấy,
người giống như ngươi, cho dù ra vạn lượng hoàng kim, ta cũng không bán!”
“A, nàng có lựa chọn khác sao? Nếu nàng không bán, cha nàng sẽ thối rữa ở
đó!”
“Ngươi!” Tên xú nam nhân không biết xấu hổ này, nói chuyện thật không có
đức hạnh. Hiểu Vân nhìn cô nương đang quỳ trên mặt đất, thấy nàng đã rơi lệ
đầy mặt, nức nở không thôi, hai vai nghiêng ngả như lá rụng mùa thu.
“Ai nói nàng không có lựa chọn khác?” Nói xong, Hiểu Vân ngồi xuống
trước mặt cô nương kia: “Cô nương, ngươi cần bao nhiêu tiền để hạ táng cha
ngươi?”
“Năm lượng bạc.” Cô nương kia nức nở đáp.
“Được, năm lượng bạc, ta mua. Ngươi chờ một chút, ta về nhà lấy tiền.”
Cô nương kia nghe vậy, không ngừng kích động. Ánh mắt vốn buồn bã dần
sáng lên, không ngừng gật đầu với Hiểu Vân: “Cám ơn cô nương, cám ơn cô
nương”.
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Bán mình chôn cha là bất đắc dĩ, có thể bán cho người tốt thì không gì tốt
hơn, cô nương trước mặt vì nàng ra mặt, đối với nàng mà nói là may mắn lớn.
Chỉ là đáng tiếc, sự tình không dễ dàng giải quyết như vậy.
Tên chủ tử bất lương kia nghe xong liền vui vẻ.
“Ha ha, không có tiền lại muốn tranh nữ nhân với bản thiếu gia, người đâu!”
“Vâng, thiếu gia!” Một nô tài trong đó ném ra năm lượng bạc, sau đó muốn
kéo người đi.
Hiểu Vân thấy vậy liền chắn phía trước: “Làm gì? Muốn cưỡng mua cưỡng
bán à? Còn có vương pháp hay không?”
“Ngươi có tiền thì mua, không có tiền mua, vậy nàng ta là của ta.” Người nọ
đoan chắc Hiểu Vân không có tiền, đắc ý dào dạt.
Hiểu Vân bị nô tài của hắn đẩy ra, thiếu chút ngã sấp, may có Tiểu Thúy ở
bên cạnh đỡ lấy. Mắt thấy cô nương kia sắp bị lôi đi, nhìn nàng khóc lóc cùng
ánh mắt cầu cứu của nàng, Hiểu Vân trong lòng hoảng hốt, lại không biết làm
gì. Đánh không đánh được, lại không có tiền, thật là tức không thể phát. Trên
đời này sao lại có kẻ không biết phải trái như vậy, lại không ai tới quản hắn, thật
sự là tức chết người, tức chết người mà!
Đang lúc Hiểu Vân vội vã không biết làm thế nào, tên nô tài đang kéo cô
nương kia đột nhiên kêu thảm một tiếng, tay buông lỏng. Cô nương kia thừa cơ
tránh ra, chạy tới bên cạnh Hiểu Vân, kéo tay áo nàng run giọng năn nỉ:
“Công tử, ta bán cho vị cô nương này, cầu ngài đừng làm khó ta.”
Gã chủ tử kia thấy vậy, bèn đạp tên nô tài một cước: “Ngươi làm gì vậy, bắt
một người cũng không nổi, còn không mau động thủ cho ta.”
Nô tài kia chỉ vào Hiểu Vân run rẩy nói: “Thiếu gia, nàng, nàng đánh lén.”
Nói xong cũng không dám bước lên. Hiểu Vân buồn bực, hay là có người âm
thầm tương trợ? Nghĩ như vậy liền thấy yên lòng.
“Đồ vô dụng, lại sợ một nữ nhân, hai ngươi còn không mau động thủ cho
ta.”
Người nọ hung hăng trừng mắt nhìn Hiểu Vân, lại đẩy hai nô tài khác tiến
lên. Mắt thấy hai người kia sắp bắt được các nàng, một bóng trắng thổi qua,
Hiểu Vân còn chưa thấy rõ là chuyện gì, hai người kia “ôi” một tiếng liền ngã,
tập trung nhìn kỹ, thấy một nam tử áo trắng xuất hiện trước mặt các nàng, mọi
người kinh hô, làm sao người này lại nhanh như vậy, giống như từ trên trời
giáng xuống. Hiểu Vân nghĩ, quả nhiên là nhân vật lợi hại, cứu binh tới rồi.
Nhưng mà, người này trong nhà có người chết sao? Sao lại mặc một thân màu
trắng.
Chỉ có Tiểu Thúy nhanh mồm nhanh miệng kêu: “Đại hiệp cứu mạng!”
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Người nọ nghiêng người cười với nàng, Hiểu Vân lúc này mới nhìn rõ bộ
dáng của hắn.
Da trắng như ngọc, mày nghiêng, mũi thẳng, một đôi mắt hoa đào hàm tình,
khóe miệng khẽ nâng như cười như không, nếu nói tướng mạo như Phan An,
tuyệt đối không quá lời. Lại thêm một thân trường y trắng bóc, trên đầu cột dây
bạch ngọc, cầm ngọc phiến trong tay, thật xứng như người ngọc, khó tránh vừa
rồi ánh mắt gã chủ tử kia lại đờ ra. Nam tử xinh đẹp như vậy, chỉ sợ trên đời
khó tìm được người thứ hai. Hiểu Vân trong lòng cảm khái, phỏng chừng hắn
lúc này đang hận, hận mình vì sao lại là nam tử, tới giờ ánh mắt vẫn còn ngây ra
nhìn vào người kia.
Người kia bị nhìn tới tức giận, thu lại ý cười, tay trái vung lên, cũng không
biết đánh thế nào, gã chủ tử kia ôi một tiếng ôm bụng té ngã. Chỉ nghe hắn lạnh
lùng nói: “Còn nhìn nữa, cẩn thận Ngũ gia ta lấy mắt chó của ngươi. Còn không
mau cút đi!”
Ngũ gia! Hắn tự xưng là Ngũ gia. Lại nhìn hắn một thân áo trắng, trong tay
cầm một cây quạt, Hiểu Vân kích động.
Có phải hắn chính là Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường trong truyền thuyết
không? Cái vị Bạch Ngọc Đường phong lưu thiên hạ một mình ta kia? Hiểu
Vân đột nhiên tim đập nhanh hơn, không ngừng kích động, mắt không đừng
được mà gắn vào người hắn.
Bộ dáng tốt như vậy, thật sự là nữ nhân trong thiên hạ đều không bằng, khó
trách trở thành đối tượng YY của vô số truyện đam mỹ. Có điều nhìn thế này,
nếu hắn cùng Triển Chiêu đứng chung một chỗ, đúng là một đôi bích nhân nha.
Đang lúc Hiểu Vân tưởng tượng hình ảnh hai vị tuấn nam đứng chung một
chỗ, gã chủ tử bất lương cùng đám nô tài đã bỏ trốn mất dạng. Nam tử áo trắng
tự xưng Ngũ gia kia, không biết từ lúc nào đã đứng trước mặt các nàng, thấy vẻ
mặt hoa si của nàng, không khỏi trêu đùa: “Cô nương có hài lòng với diện mạo
của Ngũ gia không?”
Hiểu Vân bị lời này của hắn thức tỉnh, xấu hổ thu hồi ánh mắt, liếc nhìn cô
nương bán mình chôn cha bên cạnh, đã thấy nàng tay nửa buông nửa không,
khuôn mặt đỏ bừng, ngay cả Tiểu Thúy cũng mang vẻ mặt si mê nhìn hắn.
Trình độ hoa si của các nàng còn nghiêm trọng hơn cả nàng.
Hiểu Vân bất động thanh sắc lấy khuỷu tay chọc chọc Tiểu Thúy, ý bảo nàng
hồi hồn, sau đó hắng giọng.
“Đa tạ đại hiệp ra tay tương trợ.”
Người nọ không đáp, chỉ cười cười, từ trong ngực lấy ra một thỏi bạc.
“Bạc này ngươi cầm đi, cho vị cô nương này để nàng an táng phụ thân.”
Hiểu Vân nhìn nàng, bị câu nói của hắn làm sửng sốt. Hắn muốn giúp người,
trực tiếp đưa cô nương này là xong, sao lại đưa cho nàng?
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Người nọ thấy nàng không phản ứng, làm bộ muốn cất bạc đi: “Nếu cô
nương không cần, vậy ta thu hồi vậy.”
“Từ từ.” Hiểu Vân giơ tay ngăn lại: “Ai bảo ta không cần.”
Nói xong, lấy nén bạc kia giao cho cô nương.
“Cô nương, vị công tử này có lòng tốt, cho ngươi bạc an táng phụ thân,
ngươi nhận đi.”
Vị cô nương kia nhìn nén bạc trong tay, lệ nóng quanh tròng, hai tay chắp lại
quỳ xuống.
“Lục Bình khấu tạ đại ân đại đức của ân công. Từ nay về sau, Lục Bình
nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp ân công.”
Người nọ thấy nàng quỳ có chút co quắp, định đỡ nàng lên, lại ngại nam nữ
khác biệt, đành nghiêng người tránh đi.
“Cô nương không cần như thế, chỉ là nhấc tay chi lao, không cần nhắc tới!”
vừa nói vừa trừng mắt lườm Hiểu Vân.
Hiểu Vân cười cười, người làm chuyện tốt là ngươi, ta sao có thể không biết
xấu hổ chiếm mất công lao?
Người nọ có chút chán nản, cúi đầu nhìn Lục Bình.
Lục Bình quỳ trên mặt đất, nhìn hắn thành tâm nói.
“Ân công đối với Lục Bình có ơn tái tạo, xin hỏi đại danh quý tính của ân
công, quý phủ ở chỗ nào, để sau khi hoàn thành hậu sự của phụ thân, Lục Bình
sẽ tới quý phủ làm nô tì.”
Người nọ nâng trán, khẽ nhíu mày.
“Ngươi đây là tội gì, ta nói không cần sẽ không cần. Tiền này ngươi cầm mà
an táng phụ thân ngươi đi, sao dài dòng như vậy.” Nói xong, vung tay áo quay
đầu liền đi.
Lục Bình vươn tay muốn giữ lại, lại không thể bắt được một góc áo, chỉ có
thể ở một chỗ hô lên, “Ân công...”
Hiểu Vân thấy tình hình như vậy chỉ cảm thấy buồn cười, bước lên phía
trước đỡ Lục Bình đứng lên.
“Lục Bình cô nương, ngươi lo liệu hậu sự cho phụ thân trước đi đã. Về bạc
này, sau này ngươi có thì trả lại hắn là được.”
Lục Bình nghĩ lại thấy cũng có lý, liền gật đầu: “Nhưng mà Lục Bình không
biết tên ân công, cũng không biết nhà ngài ấy ở đâu, làm sao trả được?”
Hiểu Vân ha ha cười, nói khẽ vào tai nàng:
“Ta nói riêng cho ngươi nhé, đừng nói với người khác. Hắn là Cẩm Mao Thử
Bạch Ngọc Đường nổi danh giang hồ, nhà ở Hãm Không Đảo, sau này ngươi có
bạc thì đưa tới đó là được.”
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Lục Bình nghe xong liền giãn mày: “Cám ơn cô nương báo tin, còn nữa, Lục
Bình cảm tạ cô nương mới rồi ra tay cứu giúp.”
Nói xong, vừa định thi lễ, Hiểu Vân vội đỡ lấy nàng. “Thôi thôi, ngươi mau
đi lo hậu sự cho cha mình đi.” Nói xong cũng không xen vào nữa, vội vàng nhìn
về hướng Bạch Ngọc Đường bỏ đi, đã sớm không thấy bóng dáng màu trắng kia
đâu.

Chương 34
Việc Hôn Nhân

S

au khi cáo biệt Lục Bình, Hiểu Vân cùng Tiểu Thúy theo kế hoạch ban

đầu tiếp tục tới tiệm quần áo, ở đó suốt một canh giờ. Từ việc chọn vải, mẫu
quần áo, đo đạc dáng người, Hiểu Vân thảo luận chi tiết với thợ may, cẩn thận
xác nhận, thoáng cái đã hết một canh giờ.
Rời khỏi tiệm quần áo, thấy trời còn sớm, Hiểu Vân đề nghị tới chợ bán đồ
tươi sống. Hai người đi một hồi mất thêm một đống thời gian nữa, tới cuối giờ
thân mới trở lại phủ nha, từ cửa sau định tới thẳng phòng bếp, bắt tay làm cua
nấu canh, đi chưa được mấy bước đã bị Lý đại nương cản lại.
“Tiểu thư, cô trở lại rồi. Tiên sinh tìm cô lâu rồi.”
“Cha tìm tôi?”
“Đúng vậy, tiên sinh bảo cô sau khi về thì tới thư phòng tìm ông ấy.” Lí đại
nương gật đầu.
“Vâng, tôi đi đây, cảm ơn Lý đại nương.” Nói xong, Hiểu Vân bảo Tiểu
Thúy mang cua tới phòng bếp, bản thân tới thư phòng Công Tôn Sách.


 

T

rời bắt đầu tối, phủ Bát vương gia trở nên náo nhiệt. Đèn lồng lớn treo

xung quanh, chiếu sáng ngời bên trong hoa viên Nam Thanh cung. Đám nha
hoàn ra ra vào vào, rót trà đổ nước cho khách, vô cùng nhộn nhịp.
Hiểu Vân đi theo sau Công Tôn Sách, nhìn Bao đại nhân cùng đồng nghiệp
hàn huyên chào hỏi. Đương nhiên, trong số những người đó, ngoại trừ Vương
thừa tướng cùng con cua ngang ngược to mồm Bàng Cát thái sư, Hiểu Vân
không biết ai nữa.
Nhìn thấy Bàng thái sư, nàng liền nghĩ đến hai con cua mua buổi chiều, đang
định tối nấu lên ăn. Kết quả Triệu Trinh hoàng đế không biết có ý gì, lại viết tên
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nàng lên thiếp mời dự tiệc chiêu đãi đại thần trong triều. Còn cố ý đưa tới một
bộ nữ trang tinh xảo cùng một đôi hoa tai tặng cho nàng.
Lúc Công Tôn Sách cho nàng xem mấy thứ này, cũng báo với nàng Hoàng
Thượng muốn nàng tham gia dạ tiệc, nàng thật sự hoảng sợ. Nói thật, nàng
không muốn giao thiệp với người kia. Nguyên nhân chủ yếu là năm mươi
trượng phạt, không phải nàng ghi hận Triệu Trinh bạc tình bạc nghĩa hay vong
ân phụ nghĩa, chuyện này sau khi cẩn thận nghĩ lại, cũng không thể hoàn toàn
trách Triệu Trinh.
Nàng phạm thượng là sự thật, tuy rằng tâm không phục, nhưng luật pháp thể
chế là như vậy, nàng không thể thay đổi. Mà hắn là vua một nước, trước mặt
chúng thần quan trọng nhất là làm việc công bằng, thưởng phạt phân minh mới
có thể phục chúng. Bởi vậy, mặc dù hắn niệm tình mình từng cứu hắn, muốn thả
cho nàng một con ngựa, nhưng cũng không thể.
Hiểu Vân trong lòng hiểu rõ, hắn có chỗ khó xử của hắn. Tóm lại hắn bày kế
cho Bát vương gia, để ông giúp nàng một phen trên công đường, là một hoàng
đế mà nói, làm đến thế là được rồi. Nàng cũng sẽ không nghĩ lại vấn đề này, chỉ
dặn dò bản thân, lần sau cố gắng tránh tiếp xúc với hắn hoặc con cua kia, nàng
không thể trêu vào, chẳng lẽ không thể tránh đi sao?
Nhưng mà, trời không chiều lòng người. Vừa về vài ngày, thương thế vừa
khỏi, đã bị triệu kiến. Hiểu Vân cho dù trăm ngàn cái không muốn, nhưng thánh
chỉ không thể trái, nàng chỉ có thể ngoan ngoãn mặc bộ đồ và đeo đôi khuyên
tai thoạt nhìn trị giá xa xỉ kia, đi theo Bao đại nhân cùng Công Tôn Sách tới
Nam Thanh cung. Thật là, nếu đã tới, trốn cũng không xong!
Mọi người đợi một hồi, cuối cùng ngự giá của Hoàng Thượng cũng tới.
Một tiếng “Hoàng Thượng giá lâm” từ xa truyền tới, bên này mọi người đã
đồng loạt quỳ xuống. Hiểu Vân cũng khiêm tốn quỳ trong đám người, miệng
khẽ mở ra, nhưng không thật sự hô “Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn
tuế” thành tiếng.
Quỳ lạy một hồi, Triệu Trinh ngồi lên chủ vị, tả hữu là Bát vương gia cùng
thái sư Bàng Cát, tiếp theo là Bao đại nhân cùng Vương thừa tướng, sau đó là
Triển Chiêu cùng một người lạ mặt, có lẽ là một vị tướng quân. Công Tôn Sách
ngồi ở chỗ xa Hoàng Thượng nhất. Từ xa, nàng không nhìn rõ người ở trên cao
kia, chỉ thấy một mảnh vàng chói lọi.
Ngồi ở góc tối, Hiểu Vân thật ra rất thoải mái. Triệu Trinh thánh khẩu truyền
xuống, nói “các khanh tùy ý”, Bát vương gia liền dẫn đầu kính rượu Hoàng
Thượng, nói mấy câu cát tường như quốc gia an khang, Thánh thượng vạn tuế
gì đó, mọi người phụ họa uống một hơi cạn sạch ly rượu. Hiểu Vân cũng làm
bộ, nhấp một ngụm, chất lỏng cay nóng lướt qua cổ họng, mùi rượu kích thích
thẳng lên mũi, khiến nàng muốn rơi nước mắt. Rượu này ngửi thì thơm, uống
vào rất khó chịu, nàng vụng trộm thè lưỡi, buông ly rượu không đụng tới nữa.
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Tiếp theo là ca múa, một đám vũ nương mặc vũ y lụa năm màu, vẫy vẫy tay
áo cùng quạt múa tới múa lui, mọi người xem rất vui vẻ, Hiểu Vân lại cảm thấy
bình thường. Đã từng xem đủ loại vũ đạo hiện đại, đối với loại ca múa không có
hàm lượng kỹ thuật và sáng tạo trước mắt, nàng một chút cũng không có hứng
thú, chỉ hứng thú với đám hoa quả và điểm tâm trên bàn ăn thôi.
Sau một lúc lâu, ca múa kết thúc, công công bên người Hoàng Thượng đứng
ra mở lời.
“Ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ Triển Chiêu, con gái Công Tôn chủ bộ
Công Tôn Hiểu Vân, bước lên bái kiến.”
Hiểu Vân cả kinh, quay đầu nhìn Công Tôn Sách, thấy ông gật đầu. “Đi đi,
nhớ phải thận trọng từ lời nói tới việc làm.”
Hiểu Vân gật đầu, từ chỗ ngồi đứng dậy, tiến lên vài bước cùng Triển Chiêu
quỳ xuống, “Thần Triển Chiêu / dân nữ Hiểu Vân khấu kiến Thánh Thượng.”
“Hai vị lúc ở Thanh châu có công cứu giá, mấy ngày trước lúc luận công ban
thưởng các vị không có mặt, nhân cơ hội hôm nay sẽ ban thưởng.”
“Bảo vệ Thánh Thượng, là chức trách của thần, thần không dám kể công.”
Triển Chiêu cung kính khiêm tốn nói.
“Triển hộ vệ luôn như vậy, cũng được, trẫm ban cho ngươi năm mươi lượng
hoàng kim và bạc trắng mỗi loại cùng hai mỹ nữ! Ngươi chớ có từ chối.”
“Tạ Hoàng Thượng long ân.” Triển Chiêu biết không từ chối được, đành
nhận ban thưởng.
Triệu Trinh vừa lòng gật đầu, lập tức nhìn sang phía Hiểu Vân. Thấy nàng
cúi đầu, bản thân chỉ thấy đầu nàng, có chút không vui.
“Công Tôn Hiểu Vân, ngươi ngẩng đầu nói chuyện với trẫm.”
“Vâng.” Hiểu Vân nghe lời hơi ngẩng đầu, nhìn thẳng phía trước.
Triệu Trinh tinh tế đánh giá Hiểu Vân trước mắt, thấy nàng mặc quần áo và
vận trang sức mình ban cho, điểm chút phấn son, quả thật rất khác với lúc còn ở
Ích châu.
Ngày đó nếu nàng là một đóa cúc nhỏ chốn rừng núi, lúc này lại như một
đóa phù dung đang nở, xinh đẹp đáng yêu, lại không mất đi vẻ diễm lệ. Không
thay đổi, chính là hai tròng mắt sáng rực kia, sạch sẽ, thanh thuần, trong suốt
không chứa tạp chất, mang theo sự thản nhiên. Nhưng mà, ánh mắt xinh đẹp kia
lại không giống ngày đó, thẳng tắp nhìn hắn, lúc này đang nhìn không chớp về
phía trước. Hành động này khiến hắn cảm thấy có chút cảm giác không phải.
Nhưng cũng đành chịu, trong lòng biết việc đánh trượng kia đã thay đổi thái độ
của nàng đối với hắn.
“Công Tôn Hiểu Vân, ngươi muốn ban thưởng gì, cứ nói đừng ngại, đừng
học Triển hộ vệ.”
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“Hoàng Thượng, dân nữ, dân nữ không dám kể công, không cầu ban
thưởng.” Hiểu Vân y theo Công Tôn Sách dặn dò, thận trọng từ lời nói tới việc
làm, vô cùng khiêm tốn trả lời.
“Ngươi...” Nhân Tông nghe xong, có chút đau đầu, “Công Tôn Hiểu Vân,
trẫm bảo ngươi đừng có học Triển Chiêu, ngươi lại học hắn!”
Hiểu Vân thấy hắn có chút tức giận, đành mở miệng giải thích.
“Hoàng Thượng, dân nữ áo cơm không lo, cuộc sống bình an, thật sự không
biết cầu Hoàng Thượng ban thưởng cái gì.”
Triệu Trinh nhìn nàng, suy nghĩ một lát.
“Không bằng như vậy, ngươi còn chưa có hôn phối, trẫm thưởng ngươi một
hôn sự, tứ hôn cho ngươi, thế nào?”
Hiểu Vân nghe vậy, đầu tiên là ngạc nhiên, tiếp theo là cả kinh ngẩng đầu
nhìn Triệu Trinh.
Triệu Trinh thấy vậy khẽ cười, cuối cùng ngươi cũng nhìn trẫm rồi, trẫm vẫn
còn nhớ rõ ngày hôm đó ngươi ở ngôi miếu đổ đó nói chuyện thật lòng.
“Hoàng Thượng, chuyện này... Dân nữ đa tạ thánh ân Hoàng Thượng, nhưng
mà dân nữ tuổi còn nhỏ, đàm hôn luận gả còn hơi sớm.” Hiểu Vân buông mắt,
cuống quít nói.
Triệu Trinh cười cười. “Nghe Bao đại nhân nói, ngươi cũng đã mười sáu rồi?
Nữ tử nhà bình thường, mười bốn mười lăm đã xuất giá làm vợ người ta. Tuổi
của ngươi không tính là nhỏ.”
Một giọt mồ hôi chảy từ thái dương Hiểu Vân. Nàng không muốn để Triệu
Trinh tùy tiện quyết định đại sự của mình, nhưng lại không thể chống đối trực
diện như lần trước, nếu làm vậy, không phải chỉ dễ dàng năm mươi trượng như
trước đâu.
Triệu Trinh à Triệu Trinh, ngươi đây là đang “luận công ban thưởng” sao?
Ngươi đây là hãm hại ta thì có! Ông trời ơi, ngài đang chỉnh ta sao?
Hiểu Vân than thở trong lòng, cũng không còn cách nào. Nghiêng đầu nhìn
về phía Triển Chiêu. Triển Chiêu cũng đang nhìn nàng, vẻ mặt lo lắng, nhưng
cũng không biết làm thế nào. Hắn không phải là gì của nàng, làm sao có lý do
mà xen vào việc này chứ?
“Công Tôn Hiểu Vân?” Triệu Trinh thấy nàng không nói, lại lên tiếng.
“Hoàng Thượng, dân nữ, dân nữ thuở nhỏ tang mẫu, mười mấy năm qua
cùng phụ thân sống nương tựa lẫn nhau, dân nữ đối với phụ thân tình cảm thân
thiết, phụ thân với dân nữ lại sủng ái có thừa, dân nữ hy vọng có thể ở bên cạnh
phụ thân lâu hơn một chút, làm tròn đạo hiếu.”
“Ừ.” Triệu Trinh nghe vậy gật đầu, “Khó có được một mảnh hiếu tâm như
Hiểu Vân, nhưng cũng không thể vì vậy mà làm chậm trễ chung thân đại sự của
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mình. Không bằng tìm nhà chồng gần một chút, ngay trong địa phận phủ Khai
Phong, như vậy ngươi có thể chiếu cố phụ thân, ngươi thấy thế nào?”
“Dân nữ vạn phần cảm kích ý tốt của Hoàng Thượng, thứ cho dân nữ cả gan,
xin Hoàng Thượng kéo dài thời gian chuyện tứ hôn về sau.”
Mọi người có mặt đều hớp một ngụm khí lạnh, tiểu cô nương này, lại dám
bàn điều kiện với Hoàng Thượng. Công Tôn Sách lòng bàn tay ứa mồ hôi, Hiểu
Vân à, thật đúng là không ngừng nói ra lời khiến người ta sợ hãi, thật là làm ông
lo lắng muốn chết.
Có điều, Triệu Trinh thật ra không như mọi người tưởng, hoàn toàn không
nổi giận.
“Kéo dài thời gian?” Triệu Trinh khó hiểu.
“Ngươi nói xem làm thế nào kéo dài thời gian? Vì sao kéo dài thời gian?”
“Bởi vì dân nữ chưa gặp được người trong lòng, đợi tới ngày dân nữ gặp
được người có thể giao phó chuyện chung thân, sẽ trình tấu với Hoàng Thượng,
thỉnh cầu tứ hôn, Hoàng Thượng có đồng ý không?”
Hiểu Vân biết lời này của mình, tất nhiên sẽ lại gây ra sóng to gió lớn, nhưng
mà nàng lại không thể cứ như vậy đồng ý, để Triệu Trinh tùy tiện tìm một người
gán cho mình, đành mạo hiểm nói ra suy nghĩ thật sự, hy vọng Triệu Trinh có
thể vì sự thành thật của nàng mà thành toàn cho nàng.
Chỉ là lời này sau khi nói ra, bốn phía một mảnh yên tĩnh, ai nấy đều mang
vẻ mặt kinh ngạc nhìn Hiểu Vân. Mà Triệu Trinh lại yên lặng nhìn mình, vẻ mặt
không dám tin.
Hiểu Vân đột nhiên cảm thấy mình không nên đánh cược, nàng thật sự đã
đánh giá quá cao năng lực thừa nhận của Triệu Trinh.
Triệu Trinh nhìn ánh mắt Hiểu Vân có chút lo lắng, có chút bất lực, có chút
khẩn cầu không có chút che giấu nào nhìn mình, đột nhiên cảm thấy trong lòng
run lên.
“Ngươi...” Có lẽ là quá mức khiếp sợ, một chữ ngươi hồi lâu cũng không nói
nổi điều gì.
Hiểu Vân nhìn Triệu Trinh, đột nhiên cảm thấy giờ phút này không còn khẩn
trương nữa, dù sao đã nói ra rồi, vậy nói tiếp cho xong đi.
“Hoàng Thượng, lời của dân nữ nghe có lẽ là kinh thế hãi tục. Việc hôn nhân
phải tuân theo lệnh cha mẹ, có bà mối dẫn đường. Nhưng người đó là người làm
bạn chung thân cùng dân nữ, không phải cùng cha mẹ hay bà mối. Chẳng lẽ dân
nữ không thể tự quyết định hay sao? Ý nghĩ của dân nữ thật ra rất đơn giản,
chính là muốn tìm một người lưỡng tình tương duyệt, có thể tương trợ lẫn nhau,
trải qua quãng đời còn lại. Xin Hoàng Thượng thành toàn.”
Dứt lời, cúi đầu quỳ gối.
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Mọi người lúc này mới từ khiếp sợ phục hồi lại, Bàng Cát đang định mở
miệng trách cứ Hiểu Vân, lại bị Triệu Trinh nâng tay cản lại. Bàng Cát liền cúi
đầu lui ra.
Triệu Trinh nhìn Hiểu Vân quỳ ở dưới, trong lòng cảm khái vô hạn.
Phi tần của hắn đều là nữ nhi của trọng thần trong triều, việc hôn nhân lẫn
lộn bao nhiêu quyền lợi. Bản thân cũng đã bất đắc dĩ, cần gì khiến người trong
thiên hạ phải thân bất do kỷ? Nếu đã không muốn, đừng áp cho người. Triệu
Trinh à Triệu Trinh, ngươi sao phải làm chuyện vừa hồ đồ vừa nhàm chán này
chứ?
“Công Tôn Hiểu Vân, trẫm, hôm nay chấp nhận khẩn cầu của ngươi. Sau
này ngươi tìm được phu quân, nhớ phải nói với trẫm.”
Lời vừa nói ra, Hiểu Vân mới yên lòng, dập đầu tạ ơn. Làm lễ xong, lúc
nghiêng đầu nhìn thấy Triển Chiêu đang nhìn mình, cười cười an ủi, Hiểu Vân
cũng cười đáp lễ, nhưng cảm thấy nụ cười này thật nhợt nhạt. Mới vừa rồi nguy
hiểm thật!
Rời khỏi Nam Thanh cung, Hiểu Vân không tránh được bị mắng một trận.
“Hiểu Vân, ngươi có biết mới vừa rồi, nếu không phải Hoàng Thượng tâm
trạng tốt, không so đo, ngươi đã...” Công Tôn Sách nói xong, bất đắc dĩ lắc đầu,
nữ nhi này không biết nói thế nào cho tốt, thật sự là không khiến người bớt lo.
“Cha, con xin lỗi! Không phải con cố ý. Hoàng Thượng nói muốn cho con
lập gia đình, con có thể không phản bác sao?”
“Chuyện này...” Công Tôn Sách nghĩ lại, cũng phải, cũng không thể để
Hoàng Thượng một câu an bài hôn sự. Nàng là con gái duy nhất của ông, hôn sự
không thể qua loa, ông phải chọn lựa một thanh niên tài tuấn đầy hứa hẹn rồi
mới gả nàng ra ngoài.
Nghĩ rồi lại lắc đầu thở dài: “Sau này trước mặt Thánh Thượng đừng nói
nhiều lời. Có chuyện gì cha sẽ gánh cho ngươi.”
Hiểu Vân trong lòng cảm kích, cười nói vâng dạ, kéo tay Công Tôn Sách
nói:
“Không có lần sau đâu, sau này phải trốn xa thật xa. Hoàng Thượng cũng
vậy, hoàng cung cũng vậy.”
Triển Chiêu nghe vậy liền toát mồ hôi, có ai giống nàng không, coi Hoàng
Thượng như mãnh thú hồng thủy vậy. Công Tôn Sách lại lắc đầu thở dài, vỗ vỗ
tay nàng, đi tới bên cạnh kiệu của Bao đại nhân.
“Triển đại nhân, tôi có thể hỏi ngài một vấn đề không?” Hiện đã vô sự, Hiểu
Vân mới nhớ tới vấn đề chợt xuất hiện trong đầu nàng lúc trước.
Triển Chiêu nhướn mi, vấn đề gì?
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“Hoàng Thượng luôn ban thưởng cho ngài như vậy sao?” Thấy hắn không
đáp, Hiểu Vân tiếp tục nói: “Hoàng kim hoặc bạc trắng, sau đó là hai mỹ nữ.”
Triển Chiêu không biết nàng hỏi cái này làm gì, nghĩ lại từ lúc mình vào
triều làm quan đến nay, lập công không ít, Hoàng Thượng tất nhiên cũng không
keo kiệt ban thưởng, nhưng hắn vốn không phải vì công danh lợi lộc, vinh hoa
phú quý mới làm quan, đối với những thứ này không thèm để ý, mỗi lần Hoàng
Thượng nói thưởng cái gì hay nhận cái gì, cũng đều là hoàng kim mỹ nữ gì đó,
liền gật đầu: “Đúng”.
“Vậy Triển đại nhân không phải có rất nhiều mỹ nữ sao? Hoàng Thượng
thưởng năm lần, mỗi lần hai vị, cũng có mười vị rồi. Tại sao trong phủ nha Khai
Phong phủ không thấy một ai?”
Mấy người đi cùng nghe xong không tránh được sửng sốt, kiệu phu dưới
chân lảo đảo, thiếu chút ngã sấp, vội vàng ổn định lại cỗ kiệu, ngay cả Bao đại
nhân bên trong kiệu cũng ngạc nhiên nghĩ, Hiểu Vân này hỏi thật sự là... cổ
quái.
Công Tôn Sách nghiêng đầu nhìn nàng, trong lòng cười khổ, tiểu cô nương
này, trong đầu không biết còn có ý tưởng quái đản nào nữa.
Hiểu Vân làm như không phát hiện, tiếp tục mang vẻ mặt chờ mong nhìn
Triển Chiêu, “Triển đại nhân?”
Triển Chiêu bị nàng hỏi như vậy, kinh ngạc không nổi, hơn nữa bị nàng nhìn
chằm chằm, thấy rất xấu hổ, lập tức không biết trả lời thế nào. Vương Triều ở
một bên liền tiến lên trả lời thay hắn.
“Hiểu Vân cô nương có điều không biết, mỗi lần Hoàng Thượng ban thưởng
mỹ nữ, Triển đại nhân đều đưa các nàng ngân lượng để các nàng tự mình ra
ngoài mưu sinh.”
“Ồ, là như vậy à.” Hiểu Vân hiểu ra, sau đó cười sáng lạn với Triển Chiêu.
“Triển đại nhân thật sự là trạch tâm nhân hậu, các nàng gặp được Triển đại
nhân, thật sự là phúc khi tu luyện ba đời. Có điều, nói cách khác, có lẽ bọn họ
lại chưa đủ phúc khí, không thể ở lại bên cạnh Triển đại nhân anh minh thần võ
của chúng ta, thật sự là đáng tiếc, đáng tiếc.”
Triển Chiêu thấy nàng cười tươi như hoa, không hiểu sao trong lòng một trận
nhộn nhạo, nghe nàng nói vậy lại thấy thẹn thùng, vội trách Hiểu Vân nói càn.
Hiểu Vân khóe miệng nhếch lên, che miệng cười trộm. Triển Chiêu này da
mặt thật là mỏng, mới trêu một chút đã đỏ mặt rồi. Chơi vui, chơi thật vui mà!

Chương 35
Sấm Rung Chớp Giật
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úc Hiểu Vân còn nằm ở Ích châu, đã bắt đầu kế hoạch học cưỡi ngựa.

Bởi vì ở cổ đại, ngựa là phương tiện giao thông vô cùng quan trọng, không biết
cưỡi ngựa, giống như ở hiện đại không biết lái xe. Nàng lại luôn hiếu học, ở đây
rồi tất nhiên không thể không biết cưỡi ngựa. Vì thế liền nói với Công Tôn
Sách. Công Tôn Sách sảng khoái đồng ý, bảo nàng tới chuồng ngựa chọn một
con thích hợp với mình.
Khi nàng tới chuồng ngựa trong nha phủ, liếc mắt đã nhìn trúng nó. Vóc
dáng không quá cao, nhìn cũng ngoan ngoãn, một thân da lông đỏ thẫm, không
có một tia tạp sắc. Mắt đen có thần, giống như biết nói. Nàng đi tới sờ nó, nó
còn lấy đầu thân thiết cọ nàng. Hiểu Vân cảm thấy nó có linh tính, rất có duyên
với nàng nên vô cùng thích nó, liền chiếm nó làm của riêng.
Sau đó, nàng cho nó một cái tên, gọi là A Tảo, chỉ vì toàn thân nó trên dưới
đều mang sắc đỏ thẫm, không hề có tạp sắc. Hơn nữa, A Tảo A Tảo, nàng cảm
thấy thật dễ nghe, cũng thật dễ gọi.
Vì thế, từ nay về sau, A Tảo chính là tên của nó.
“Cha...”
Hiểu Vân kích động chạy đến thư phòng của Công Tôn Sách, lúc này đại
nhân còn chưa về, Công Tôn Sách một mình ở đây đọc sách. Thấy Hiểu Vân
hấp tấp chạy vào liền cười:
“Chuyện gì mà vui vẻ thế? Đã chọn được ngựa chưa?”
Hiểu Vân gật đầu, “Vâng, chọn rồi, là một con ngựa nhỏ toàn thân đỏ sẫm.
Cha, cha biết không, nó thật sự rất được, mắt vừa đen vừa sáng, rất có linh tính.
Con gọi nó là A Tảo.”
Công Tôn Sách thấy nàng mặt mày hớn hở, hưng phấn kể với ông về con
ngựa kia, rất vui mừng háo hức. Ông chưa từng thấy nàng vui vẻ như vậy, thần
thái sáng láng, trong đôi mắt đen láy tràn ngập ý cười.
“Chạy vội như vậy làm gì, thở gấp như vậy. Ngồi xuống uống nước rồi nói
tiếp.”
“Vâng.” Hiểu Vân gật đầu ngồi xuống, cầm ấm trà trên bàn rót ra uống.
“Cha, có thể tìm giúp con một người dạy cưỡi ngựa không?” Hiểu Vân tràn
ngập chờ mong nhìn Công Tôn Sách.
Công Tôn Sách cười khẽ, buông sách trong tay nhìn nàng: “Không cần tìm
người ngoài, Khai Phong phủ có rất nhiều người.”
“Cha nói Triển đại nhân bọn họ?”
Công Tôn Sách gật đầu.
Hiểu Vân lại lắc đầu.
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“Chỉ sợ bọn họ nếu không phải không có thời gian thì không thể nhẫn nại.”
Công Tôn Sách nhướn mi, “Hiểu Vân sao lại nói vậy?”
“Trương Long bọn họ đều là phường thô kệch, con lại chưa biết gì, bọn họ
khẳng định không thể kiên nhẫn dạy con. Về phần Triển đại nhân, càng không
cần nói, là người luôn bận rộn, không thể có thời gian rảnh rỗi được. Hơn nữa,
con chỉ là một nữ tử bình thường, sao dám nhọc tới Tứ phẩm đới đao hộ vệ như
hắn dạy con cưỡi ngựa. Đó chẳng phải là đại tài tiểu dụng, lãng phí tài nguyên
quốc gia sao!” Nói tới đây, Hiểu Vân cảm thấy có chút khó khăn. Xem ra, Công
Tôn Sách không định tìm cho nàng một thầy dạy chuyên nghiệp, cho dù đã có
ngựa, nhưng tìm người dạy cưỡi ngựa thật khó.
Công Tôn Sách thấy nàng khẽ cau mày, bộ dáng rầu rĩ, liền vỗ vỗ trán nàng.
“Đừng có lo, việc này để vi phụ làm, đảm bảo tìm thầy tốt cho con.”
Hiểu Vân nhãn tình sáng lên, nhìn chằm chằm Công Tôn Sách. “Lời này thật
sao?”
Công Tôn Sách lắc đầu cười không ngừng, “Đương nhiên là thật. Con về đợi
đi, ta sẽ cho người tới tìm sau.”
Hiểu Vân nghe xong vui vẻ gật đầu, lòng tràn đầy chờ mong rời khỏi thư
phòng.
Công Tôn Sách đúng là tìm một sư phụ vô cùng tốt cho Hiểu Vân. Vị sư phụ
này không chỉ giỏi cưỡi ngựa, hơn nữa bộ dáng dễ nhìn, tính tình rất tốt, đặt vào
hiện đại, tuyệt đối sẽ được số đông người ủng hộ. Nhưng mà, người này cũng là
người Hiểu Vân không thể nào ngờ tới, đó là Triển Chiêu.
Lúc Triển Chiêu xuất hiện ở ngoài cửa phòng nàng, nói muốn dẫn nàng đến
giáo trường dạy nàng cưỡi ngựa, nàng đã kinh ngạc không biết nói gì cho phải.
Hiểu Vân biết, chỉ cần Công Tôn Sách mở miệng, Triển Chiêu tất nhiên sẽ
không cự tuyệt. Nhưng mà, khiến nàng vô cùng nghi hoặc là, lấy mức độ bận
rộn của Triển Chiêu mà nói, Công Tôn Sách sao lại nghĩ đến việc gọi hắn tới
dạy nàng chứ? Hay là hiện giờ Khai Phong phủ đang yên ổn, cho nên người
đứng đầu bộ đầu Khai Phong phủ, Ngự miêu Triển Chiêu cũng có thời gian rảnh
rỗi như vậy? Hoặc là nói, Triệu Trinh cho Triển Chiêu nghỉ?
Có điều, nghi hoặc thì nghi hoặc, nàng vẫn rất vui vẻ đi theo “sư phụ” này,
dù sao đây là cơ hội ngàn năm có một.
“Lúc tiếp cận ngựa, nhất định phải đi từ phía trước tới, tránh tiếp cận từ phía
sau. Bởi vì ngựa không nhìn thấy ngươi, sẽ sinh ra sợ hãi, có thể đá hậu. Đương
nhiên, không nên đứng ở sau hay bên sườn sau của ngựa, vô cùng nguy hiểm.
Điểm này nhất định phải nhớ kỹ.” Triển Chiêu thận trọng dặn dò.
Hiểu Vân gật đầu: “Nhớ rồi”.
“Trước khi lên ngựa, phải cẩn thận kiểm tra yên ngựa có lỏng không, nếu
không, cưỡi một hồi, đai yên mà lỏng ra, yên ngựa không thể cố định, người
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cưỡi ngựa sẽ bị ngã.” Nói tới đây, Triển Chiêu ngừng một chút, nhìn Hiểu Vân.
Hiểu Vân gật gật đầu, tỏ ra đã nhớ kỹ.
“Lúc kiểm tra yên ngựa làm như thế này.” Nói xong, Triển Chiêu giật giật
yên ngựa cùng dây buộc. Hiểu Vân cũng bắt chước y hệt.
“Tiếp theo, chúng ta học lên ngựa xuống ngựa. Lúc lên ngựa xỏ mũi chân
vào bàn đạp trước, lúc xuống ngựa trước tiên mũi chân trái nhấc ra, sau đó
buông chân phải rồi xuống ngựa. Lúc lên xuống sử dụng mũi chân rất quan
trọng, một khi ngựa bị chấn kinh hoặc kháng cự chạy mất, người cưỡi ngựa
cùng lắm là bị ngã. Nếu toàn bộ bàn chân đều đặt vào bàn đạp, một khi ngựa
chấn kinh chạy đi, sẽ kéo người theo, chuyện này vô cùng nguy hiểm. Lúc lên
ngựa, tay trái đặt trên yên ngựa, mũi chân trái đặt vào bàn đạp, chân phải dùng
sức phụ thêm, cùng nhấc lên ngựa. Ta làm mẫu một lần, ngươi nhìn cho rõ.”
Nói xong, Triển Chiêu làm một lần, sau đó xoay người xuống ngựa.
“Hiểu Vân cô nương, ngươi thử xem nào.”
Hiểu Vân thấy hắn lưu loát lên xuống ngựa, trường bào chỉ động một chút,
vô cùng tiêu sái. Hơn nữa, nhìn hắn lên xuống tự nhiên, trông đơn giản như vậy,
sớm đã ngứa tay, nóng lòng muốn thử. Nghe hắn nói vậy, vội vàng bước tới, tay
trái đỡ lấy yên ngựa, mũi chân trái nâng lên, dưới chân dùng một chút lực, liền
nhảy lên trên.
Chân phải lên rồi, cũng vượt qua yên ngựa, nhưng lực đạo không đủ, tư thế
ngồi không chuẩn, thân mình nghiêng nghiêng, vừa lên tới đã chậm rãi tụt
xuống. Hiểu Vân vận sức muốn điều chỉnh tư thế, trời lạnh như vậy mà ra một
thân mồ hôi, cũng không thể cứu vãn xu thế trượt xuống.
“Triển đại nhân, tôi sắp rơi rồi.”
Triển Chiêu ban đầu đứng nhìn một bên, thấy tư thế lên ngựa của nàng
không sai, vốn định để nàng tự dùng sức ổn định tư thế, không ngờ lại không
được, nghe thấy nàng cầu cứu liền tới gần định giúp. Ai ngờ tay hắn vừa đụng
tới thắt lưng nàng, đã thấy nàng chấn động mạnh, sau đó nghe thấy nàng kêu sợ
hãi.
“Ôi!”
Cảm giác vừa buồn vừa ngứa, giống như một dòng điện lan ra toàn thân.
Hiểu Vân cả kinh, không tự giác hô ra tiếng.
A Tảo bị tiếng hô của nàng dọa, nhanh chân chạy mất. Hiểu Vân tay buông
lỏng, thân thể nháy mắt mất đi chỗ dựa, cả người ngã xuống.
Triển Chiêu phía sau không ngờ tới chuyện đang xảy ra, vội ôm trọn lưng
nàng, hơi chuyển người đỡ người kia xuống đất.
Hiểu Vân chỉ cảm thấy một trận trời xoay đất chuyển, cuối cùng hai chân
chạm đất. Ngay sau đó, mũi của mình đụng phải một thứ rất cứng rắn, đau đến
hô ra tiếng. “Đau quá!”
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“Hiểu Vân cô nương, bị thương chỗ nào?” Triển Chiêu khẩn trương cúi đầu
hỏi.
Hiểu Vân phản xạ định ngẩng đầu, gặp phải đôi mắt như hồ sâu của Triển
Chiêu, trong nhất thời, hai người đều chấn động, khó có thể tự kiềm chế.
Chốc lát thời gian như dừng lại, thế gian thật im lặng, giống như trong trời
đất chỉ còn lại hai người bọn họ, lặng lẽ nhìn nhau.
Hắn không chú ý thấy hai tay mình vẫn đang ôm chặt lưng nàng.
Nàng cũng không chú ý thấy dưới bàn tay nàng cách một lớp quần áo truyền
tới cảm giác ấm áp.
Chỉ cảm thấy có thứ gì đó hấp dẫn bọn họ, không ngừng đắm chìm, khiến
bọn họ không muốn rời đi.
“Cộc cộc cộc...” Tiếng vó ngựa truyền đến.
Hai người như từ trong mộng tỉnh lại, lúc này mới phát hiện mắt đối mắt,
mũi đối mũi, chỉ thiếu môi không...
Một giây, chỉ trong giây lát hai người tự động rời nhau, mỗi người nhìn về
một phía.
Hai mặt nháy mắt đỏ lên, hai con tim có chút nhảy loạn.
Trầm mặc hồi lâu, cuối cùng sóng yên bể lặng.
“Triển đại nhân, ngại quá, tôi... tôi bị hoảng sợ.”
“Hiểu Vân cô nương, lúc ngươi lên ngựa đừng nóng vội, phải chuẩn bị sẵn
sàng, thừa thế xông lên mới có thể một lần là xong.”
“...”
“...”
Hai người xấu hổ nhìn nhau, cuối cùng không khỏi nở nụ cười.


 

T

uần đầu tháng mười một, trăng non. Bầu trời không trăng không sao, đêm

tối một mảnh, màn đêm trầm tĩnh, mọi âm thanh đều không còn.
Một chiếc bóng trắng giống như quỷ mỵ, nhẹ nhàng bay qua tường cao, vô
thanh vô tức lẻn vào bên trong một tòa đại trạch. Một lát sau, lại lặng yên không
tiếng động rời đi, không hề kinh động tới ai trong nhà, giống như mọi thứ vừa
xảy ra chỉ là ảo giác.
www.vuilen.com

163

Tác Giả: Ma Nữ Không Biết Bay

DỮ QUÂN GIAI LÃO

Sáng sớm hôm sau, vừa kết thúc lâm triều không lâu, kiệu của Bát vương gia
đã dừng trước đại môn phủ Khai Phong.
“Bao Chửng/đệ tử tham kiến Vương gia, Vương gia thiên tuế thiên tuế thiên
thiên tuế.”
“Bao đại nhân, không cần đa lễ. Triển hộ vệ ở đâu?”
Bao đại nhân thấy Bát vương gia tới vội vàng, vẻ mặt lo âu, nghĩ nhất định
đã có chuyện.
“Triển hộ vệ đi tuần thành, Vương gia, xảy ra chuyện gì?”
“Ngọc như ý của Bổn vương bị trộm!” Nói xong, Bát vương gia lấy ra một
mảnh giấy, giao vào tay Bao đại nhân.
Bao đại nhân cùng Công Tôn Sách nghe xong đều ngẩn người, thấy trên tờ
giấy kia viết:
“Muốn lấy lại Ngọc như ý, Ngự miêu tới gặp Ngũ thử.” Lạc khoản chính là
Hãm Không Đảo Cẩm Mao Thử.
“Đại nhân, đây...”
“Công Tôn tiên sinh, mau mau mời Triển hộ vệ hồi phủ.”
“Vâng, đệ tử phái người đi mời.”
Lát sau Công Tôn Sách đã trở lại:
“Đại nhân, đệ tử đã cho nha dịch đi mời Triển hộ vệ.”
Bao đại nhân gật đầu, sau đó chỉ vào tờ giấy kia.
“Công Tôn tiên sinh, ngươi học nhiều biết rộng, kiến thức rộng rãi, ngươi có
từng nghe nói qua Ngũ thử không?”
Công Tôn Sách gật đầu, “Đệ tử có biết một chút.”
“Vậy Công Tôn tiên sinh mau nói cho bổn vương biết, Ngũ thử này là người
nơi nào?” Bát vương gia tức giận, lại tò mò, nghĩ là loại người nào lại vào
vương phủ của ông ta trộm đồ chứ.
“Bẩm Vương gia, Ngũ thử này, Toàn thiên thử Lô Phương đứng đầu, am
hiểu khinh công. Triệt địa thử Hàn Chương hai, am hiểu hỏa dược lôi thuật.
Xuyên sơn thử Từ Khánh trời sinh thần lực, không ai có thể địch. Phiên giang
thử Tưởng Bình, rất giỏi công phu dưới nước. Còn Cẩm mao thử Bạch Ngọc
Đường tuy rằng đứng cuối cùng, nhưng võ công giỏi nhất. Năm người này gặp
nhau hợp tính, kết nghĩa kim lan. Ở trên giang hồ, gọi là Ngũ thử.” Công Tôn
Sách lần lượt giải thích.
Bao đại nhân gật đầu, sau đó hỏi. “Ngũ thử này làm việc thế nào?”
“Ngũ thử tuy là người trong giang hồ, lại luôn hành hiệp trượng nghĩa,
không phải phường bất lương.” Công Tôn Sách trả lời cẩn thận, bên trong lời
nói có chút kính trọng.
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“Nếu bọn họ lấy danh hiệp nghĩa, vì sao lại vào bổn vương phủ lấy trộm
ngọc như ý? Ta thấy bọn chúng căn bản chính là phường trộm cướp vô lại.” Bát
vương gia nghe xong không cho là đúng.
“Bẩm Vương gia, chỉ sợ, đây là vì tranh dành danh hiệu.”
“Ồ? Xin chỉ giáo cho?” Bát vương gia kinh ngạc.
“Vương gia, mèo và chuột (thử) chính là thiên địch. Người giang hồ coi
trọng thanh danh, thậm chí vì thanh danh mà táng mạng. Hoàng thượng ngự ban
danh hiệu Ngự miêu cho Triển hộ vệ, Ngũ thử tất nhiên không phục. Hơn nữa,
Bạch Ngọc Đường tâm cao khí ngạo, cho nên...”
“Cho nên trộm ngọc như ý của bổn vương để khiêu khích Triển hộ vệ? Thật
là hoang đường!” Bát vương gia giận dữ, ông thật sự không thể hiểu vì sao
người giang hồ lại trọng danh như mạng.
Bao đại nhân cùng Công Tôn tiên sinh tuy rằng biết rõ người trong giang hồ
chính là như vậy, nhưng lúc này Vương gia đang tức giận, lại không biết giải
thích thế nào, trong nhất thời không biết nói gì, cả ba đều trầm mặc.
Ước chừng hết một chén trà, Triển Chiêu vào thư phòng, thấy Bát vương gia
cùng Bao đại nhân đang uống trà, Công Tôn Sách đứng ở một bên.
“Triển Chiêu bái kiến Vương gia thiên tuế.”
“Triển hộ vệ không cần đa lễ.”
“Đại nhân vội vàng gọi thuộc hạ về phủ, chắc có chuyện quan trọng.”
“Triển hộ vệ, ngươi đọc đi.”
Triển Chiêu nhận tờ giấy trong tay Bao đại nhân.
“Triển hộ vệ, án này là do ngươi mà ra, ngươi có hiểu được chuyện gì xảy ra
không?”
“Là Bạch Ngọc Đường.” Triển Chiêu vừa xem đã biết Cẩm mao thử kia
muốn hắn tới gặp. “Thuộc hạ sẽ xuất phát tới Hãm Không Đảo, mang ngọc như
ý về.”
“Làm phiền Triển hộ vệ.”
“Đây là chức trách của thuộc hạ. Nhưng mà...” Triển Chiêu muốn nói lại
thôi.
“Nhưng mà cái gì?” Bao đại nhân cộng sự cùng hắn nhiều năm, thấy hắn có
chỗ khó nói, đoán chắc vì muốn cầu cho Ngũ thử kia. “Có chuyện gì, Triển hộ
vệ cứ nói đừng ngại.”
“Vâng, đại nhân. Thuộc hạ có một chuyện muốn nhờ. Việc này do thuộc hạ
mà ra, Ngũ thử vốn là hảo hán giang hồ, luôn hành hiệp trượng nghĩa. Thuộc hạ
và họ tuy không quen biết, nhưng nghe không ít chuyện về bọn họ, biết họ làm
không ít chuyện tốt cho dân chúng, thuộc hạ đối với bọn họ có hảo cảm. Thuộc
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hạ cầu khẩn đại nhân sau khi thu hồi ngọc như ý, Vương gia cùng Bao đại nhân
có thể không truy cứu chuyện này.”
“Đây...” Bao đại nhân có chút khó xử, dù sao Bạch Ngọc Đường trộm ngọc
để lại thư, vi phạm pháp luật là sự thật.
“Bao đại nhân, Ngũ thử thích giúp đỡ người khác, trong giang hồ có hiệp
danh, nếu có thể ra sức về triều đình, cũng là một chuyện tốt.” Công Tôn Sách ở
một bên đề nghị.
Bao đại nhân gật đầu, hóa thù thành bạn, tất nhiên tốt hơn so với xung đột
với triều đình.
“Bát vương gia...”
Bát vương gia lúc này đang uống trà, nghe Bao đại nhân gọi, biết suy nghĩ
trong lòng ông, liền buông chén trà thở dài.
“Bao đại nhân, ngài lại thêm phiền toái cho ta.”
Bao đại nhân cười, khom người hành lễ với Bát vương gia.
“Bát vương gia, Bao Chửng cũng là một lòng vì triều đình, cầu Bát vương
gia tương trợ.”
Bát vương gia khoát tay, “Thôi thôi, nếu Triển hộ vệ có thể thu hồi ngọc như
ý trong vòng mười ngày, bổn vương sẽ không so đo nữa. Nhưng nếu trong mười
ngày không thể thu hồi, bổn vương cũng không thể tha thứ cho bọn họ. Bao đại
nhân cũng biết mười ngày sau...”
“Vâng, Bao Chửng biết, mười ngày sau là mừng thọ Thái Hậu, Vương gia
phải dâng ngọc như ý làm thọ lễ. Xin vương gia yên tâm, Khai Phong phủ tất
nhiên sẽ tìm ngọc như ý về trong mười ngày, trả lại công đạo cho vương gia.”
Bát vương gia gật đầu. “Vậy việc này giao cho Bao đại nhân xử lý, trong
vòng mười ngày bổn vương sẽ không nhắc chuyện này với ai khác. Bao đại
nhân có đồng ý với quyết định của bổn vương không?”
Bao đại nhân cười, lại ôm quyền thi lễ với Bát vương gia.
“Bao Chửng đa tạ Vương gia.”
Bát vương gia bất đắc dĩ cười cười, tùy ý khoát tay, “Bao đại nhân khách
khí. Sự tình trọng đại, Bao đại nhân cũng phải nhanh chóng sắp xếp, bổn vương
không quấy rầy nữa.”
Nói xong liền đứng dậy cáo từ. Mọi người tiễn Bát vương gia rời phủ nha
xong, liền trở lại thư phòng thương nghị đối sách.
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