Tác Giả: Ma Nữ Không Biết Bay

DỮ QUÂN GIAI LÃO

Phần 14
Chương 66
Tìm Cơ Hội Thăm Dò

“H

iểu Vân biết vật này?”

“Vân nha đầu từng nghe nói tới sao?”
Hiểu Vân nhìn ánh mắt nghi hoặc của hai người, trong lòng không biết trả
lời thế nào mới tốt. Thật sự là vạn phần hối hận vừa rồi nhất thời buột miệng
thốt ra mấy từ kia. Nhưng lại không thể nói với họ nàng làm sao biết được, đành
kiên trì nói dối.
“Không, không có. Con chỉ cảm thấy cái tên này vô cùng kỳ lạ nên mới nhất
thời kích động.”
Hai người thấy nàng liên tục xua tay, ánh mắt lúc nói chuyện đảo quanh, đều
không tin.
“Thật sao?”
“Thật!” Hiểu Vân ép mình nhìn họ, gật đầu dứt khoát. Đánh chết nàng cũng
không thể thừa nhận mình biết thứ này.
Hai người vẫn nửa tin nửa ngờ, nhưng thấy nàng thái độ kiên quyết, nên
không truy hỏi nữa.
“Đúng rồi, vụ án ở phủ nguyên soái thế nào?” Hiểu Vân thấy bọn họ không
hỏi, vội nói sang chuyện khác.
Nhắc tới chuyện này, Công Tôn Sách cùng Bạch Ngọc Đường đều trở lại vẻ
mặt nghiêm túc.
“Phủ nguyên soái đã bị cấm quân giám thị, chúng ta không thể vào. Nghe
nói Địch nương nương tới cũng không gặp được Địch nguyên soái.”
“Chuyện này...” Hiểu Vân khó hiểu, “Địch nương nương không thể gặp,
cũng có lý, nhưng vì sao người của phủ nha cũng không thể vào, chúng ta làm
sao tra án được?”
Công Tôn Sách lắc đầu thở dài, nói: “Khai Phong phủ chưởng quản an toàn
của kinh đô, nhưng nếu là tội phản quốc, lại không thuộc chủ quản của phủ
Khai Phong, mà thuộc quyền của Đại Lý tự.”
“Đây, đây rõ ràng là kế phản gián của kẻ địch, Hoàng Thượng sao có thể dễ
tin như vậy?” Hiểu Vân quýnh lên, có chút nói lắp. Lời này vừa nói ra đã bị
Công Tôn Sách nhắc nhở.
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“Hiểu Vân, không thể nói bừa!”
Hiểu Vân phẫn nộ ngậm miệng, nhưng trong lòng không phục, Triệu Trinh
làm như vậy thật quá hồ đồ.
“Đại nhân còn ở trong cung, có lẽ đang bàn việc này với Thánh thượng, đợi
đại nhân trở về sẽ biết. Chúng ta nói chuyện Bạo vũ lê hoa châm đi.” Công Tôn
Sách nói.
Bạch Ngọc Đường gật đầu.
Hiểu Vân nghe vậy, tim đột nhiên nảy lên. Có điều cũng may bọn họ vẫn
chưa chuyển đề tài lên người nàng, chỉ là Bạch Ngọc Đường liếc nhìn nàng đầy
thâm ý. Hiểu Vân cũng chỉ biết giả như không phát hiện, không để ý tới nữa.
“Trong thư của Lô phu nhân còn nói gì nữa không?”
“Đại tẩu còn nói, nữ chủ Đường môn gần đây đang ở kinh thành, bảo ta tới
hỏi nàng sẽ biết tình hình cụ thể.”
“Như vậy rất tốt!” Công Tôn Sách vui sướng.
“Vậy Ngọc Đường đi tìm người đã.” Nói xong, Bạch Ngọc Đường liền rời
khỏi thư phòng.
Bạch Ngọc Đường đi rồi, Công Tôn Sách vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn Hiểu
Vân, nhìn đến nỗi da đầu nàng run lên.
“Hiểu Vân, Bạo vũ lê hoa châm...”
Hiểu Vân tự biết mấy lời thoái thác vừa rồi không thể làm Công Tôn Sách
tin phục, huống chi ông cũng biết nàng không phải người nơi này, vì thế đành
phải thừa nhận mình có biết Bạo vũ lê hoa châm, có điều không thể nói rõ chân
tướng.
“Ở quê nhà của Hiểu Vân có một cuốn tiểu thuyết truyền kỳ, trong đó có
nhắc tới Bạo vũ lê hoa châm, nhưng Hiểu Vân lúc ấy chỉ cho rằng người viết vô
căn cứ, không biết thật sự có vật này. Hôm nay nghe được, cảm thấy rất ngạc
nhiên, cho nên vừa rồi mới phản ứng kịch liệt như vậy. Lúc trước không thừa
nhận, là sợ khiến Ngũ ca hoài nghi, có điều, trước mặt cha, Hiểu Vân tất nhiên
không giấu diếm nữa.”
Lần này Hiểu Vân giải thích, khiến Công Tôn Sách rất tin tưởng.
“Vậy trong cuốn tiểu thuyết đó kể về chuyện gì?” Công Tôn Sách đối với nội
dung cuốn tiểu thuyết kia rất tò mò. Nếu Bạo vũ lê hoa châm là mật khí của
Đường môn, sẽ không thể để ngoại nhân biết được, vì sao ở “Trung Quốc” xa tít
tắp kia của Hiểu Vân lại có đề cập tới? Đây đơn thuần là trùng hợp, hay là bên
trong có quan hệ?
“Chỉ là một ít chuyện giang hồ ân cừu, Hiểu Vân nhớ không rõ, nhưng mà
đối với Bạo vũ lê hoa châm này lại đặc biệt ấn tượng.” Hiểu Vân thấy Công Tôn
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Sách tò mò, liền nói mình không nhớ rõ, để cắt đứt ý niệm muốn hỏi tiếp trong
đầu ông.
Công Tôn Sách thấy vậy, cũng không hỏi thêm, Hiểu Vân cuối cùng tránh
được một kiếp.
Lúc Bao đại nhân trở về, sắc mặt xanh sao có chút khó coi.
Thì ra, Hà Liệt sáng sớm nay tới gặp Hoàng Thượng, nói con gái Kim Liên
của ông ta hiện hồn tới kêu oan, cũng nói với ông ta, tội chứng Địch Thanh
thông đồng với địch phản quốc ở ngay trong thư phòng của phủ nguyên soái.
Hoàng Thượng ban đầu không tin, nhưng Hà Liệt khăng khăng đau khổ cầu xin,
Hoàng Thượng niệm tình ông ta đau khổ tang con, liền cho ông ta tới soát phủ
nguyên soái.
Hoàng Thượng cho phép chẳng qua cũng để trấn an ông ta. Nhưng làm cho
người ta bất ngờ, chính là Hà Liệt quả thật tìm ra một tấm da dê trong thư phòng
của Địch Thanh, Trên da dê đó viết:
“Cỏ mọc ưng bay, ruổi ngựa nam hạ, cùng nhau mở cửa quan, chia đôi thiên
hạ.”
Ngụ ý chính là, đầu xuân sang năm sẽ thả ngựa về phương Nam, Địch Thanh
sẽ mở đường dẫn phiến tử Tây Hạ tiến vào quốc thổ Đại Tống, sau đó bọn họ
chia đôi thiên hạ.
Không chỉ như vậy, trên tấm da dê kia còn có soái ấn của Địch nguyên soái.
Tấm da dê kia trình tới chỗ Triệu Trinh, khiến hắn kinh hãi lắp bắp. Ngay cả
Bát vương gia sau khi nhìn thấy tấm da dê cũng khó có thể tin nổi. Chữ viết trên
tấm da dê kia giống hệt chữ viết của Địch Thanh. Mà ấn ký kia, rất rõ ràng làm
người ta khó phân biệt thật giả.
Tấm da dê này, đối với người tin tưởng Địch Thanh hoàn toàn không có nhị
tâm, chính là lấy giả đánh tráo thành thật; đối với người không biết về Địch
Thanh, đó là căn cứ xác đáng. Mà Triệu Trinh, không thuộc hai nhóm trên.
Triệu Trinh hiểu Địch Thanh, cảm thấy hắn không phải loại người bội bạc,
mãi quốc cầu vinh; nhưng là một hoàng đế tối cao của Tống Triều, hắn không
thể tin tưởng trăm phần trăm vào Địch Thanh. Vì thế, suy tính trước sau, vẫn
đem án này giao cho Đại Lý Tự, để Hà Liệt tự mình thẩm tra xử lý. Nhưng để
không mất công bằng, không cho Hà Liệt một mình kết án, mà cho Vương thừa
tướng, cùng Bàng Cát bồi thẩm, cũng dặn bọn họ phải kiểm chứng rõ ràng,
không thể oan uổng Địch Thanh.
Lúc này, Địch Thanh đã bị giam giữ trong nhà lao của Đại Lý Tự.
“Có cái gọi là người thân không được tham gia vào án. Hà đại nhân là người
thân nhất với người bị hại, Hoàng Thượng cho ông ta làm chủ thẩm, chẳng lẽ
không sợ ông ta xót con mà thẩm sai án, phán sai tội sao?”
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Hiểu Vân sau khi biết được việc này, phản ứng thứ nhất chính là câu đó.
Bao đại nhân bất đắc dĩ lắc đầu, “Bản phủ lo lắng, chính là chuyện này. Hà
đại nhân đau khổ mất con, tất nhiên tâm lực tiều tụy, bản phủ sợ hắn bị kẻ có
tâm lợi dụng, gây ra sai lầm!”
Hiểu Vân nhìn Bao đại nhân, lại nhìn Công Tôn Sách, nói ra đề nghị.
“Đại nhân, kỳ thật, Hiểu Vân cảm thấy, tuy rằng Hoàng Thượng không cho
Khai Phong phủ tra án, có điều, chúng ta có thể ngấm ngầm điều tra, chỉ cần có
thể tìm ra kẻ bày ra kế này, sẽ tra ra chân tướng sự thật. Đến lúc đó chân tướng
rõ ràng, mọi người đều vui vẻ, Hoàng Thượng cũng sẽ không vì vậy trách phạt
Khai Phong phủ đâu?”
Hiểu Vân dứt lời, Triển Chiêu cười cười nhìn nàng, sau đó nói với Bao đại
nhân.
“Đại nhân, thuộc hạ cũng đang có ý này.”
Bao đại nhân vô thức vuốt vuốt chòm râu, suy nghĩ một lát mới trả lời.
“Như vậy cũng được, khổ nhọc cho Triển hộ vệ rồi.”
“Đây là bổn phận của thuộc hạ!”
Dứt lời, Triển Chiêu nghiêng đầu nhìn Hiểu Vân, thấy nàng khẽ gật đầu với
mình, mới xoay người rời đi.
Bao đại nhân cùng Công Tôn Sách thấy hai người rất ăn ý, nhìn nhau cười.
Hiểu Vân quay đầu, thấy bọn họ nhìn mình cười đến ám muội, đột nhiên
thấy mặt nóng lên.
“Đại nhân! Cha!” Các người đừng nhìn con cười như vậy được không?
Công Tôn Sách thấy ánh mắt Hiểu Vân nhìn mình có chút oán hận, liền thu
lại ý cười, xoay người nói với Bao đại nhân.
“Đại nhân, đệ tử có một chuyện, vô cùng khó hiểu.”
“Công Tôn tiên sinh chính là nói chuyện Hà đại nhân nói hồn phách con gái
ông ta hiện lên kêu oan sao?”
Công Tôn Sách gật đầu nói.
“Đúng vậy. Chuyện quỷ hồn có lẽ không phải giả, từ chuyện của Hiểu Vân
có thể thấy được điều đó.” Nói xong, Công Tôn Sách ngừng lại một chút,
nghiêng đầu liếc mắt nhìn Hiểu Vân, Hiểu Vân nhún vai, tỏ ra đồng ý.
“Nhưng đệ tử tin tưởng vững chắc Địch nguyên soái không phải loại người
thông đồng với địch phản quốc, thứ nhất hắn không có động cơ, thứ hai, ngoại
trừ tấm da dê, không còn chứng cứ nào có thể chứng minh hắn có tội, hơn nữa,
hiện trường án mạng có quá nhiều điểm khả nghi. Cho nên đệ tử nghĩ tới...”
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“Chuyện Hà đại nhân nói con gái hiện hồn kêu oan vô cùng kỳ quái!” Hiểu
Vân ôm khuỷu tay, chống cằm, tiếp lời Công Tôn Sách.
Bao đại nhân gật đầu, “Bản phủ cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng Hà đại nhân
không có lý do gì nói dối vu tội cho Địch nguyên soái. Hơn nữa, lúc ông ta nói,
biểu tình bi thống phẫn hận đó không giống nói dối.”
“Nếu không phải Hà đại nhân nói dối, vậy tất nhiên có kẻ giả thần giả quỷ
lừa Hà đại nhân.” Hiểu Vân vội nói tiếp.
“Hơn nữa, người này, khẳng định có liên quan rất lớn tới vụ án, chỉ cần tìm
được người này, mọi chuyện đều rõ ràng!”
Công Tôn Sách nhìn Hiểu Vân, gật đầu nói. “Theo như lời Hiểu Vân, chính
là suy nghĩ của đệ tử!”
Bao đại nhân suy nghĩ một lát mới nói.
“Xem ra chuyện này, vẫn phải tra từ Thượng thư phủ. Nhưng mà trước mắt
vụ án không do bản phủ thẩm tra, không thể quang minh chính đại tới hỏi, chỉ
có thể âm thầm tìm hiểu. Việc này, phải phí chút tâm tư suy nghĩ cho kỹ.”
“Vâng...” Bao đại nhân nói vậy, Hiểu Vân lập tức nhớ tới một từ, chính là
hai chữ “gián điệp”.
“Tìm người trà trộn vào Thượng thư phủ, điều tra từ bên trong. Đại nhân,
ngài nói có được không?”
Ở hiện đại, có vài quốc gia không thừa nhận những bằng chứng lấy được từ
việc làm gián điệp, hơn nữa, làm gián điệp là phạm pháp, có điều, không biết
luật pháp của Đại Tống triều quy định thế nào.
Bao đại nhân cùng Công Tôn Sách nhìn chằm chằm Hiểu Vân một hồi lâu,
nhìn tới nỗi Hiểu Vân nghĩ mình đã nói sai, hai người mới đồng thời gật đầu,
trăm miệng một lời nói:
“Có thể dùng được.”


 

“L

eng keng, leng keng...”

“Biết thiên cơ, thông quỷ thần, lời hay tặng người có duyên.”
Trên đường lớn phía tây, một thầy bói râu tóc bạc trắng một tay rung
chuông, một tay gác sau lưng, miệng rao lớn, chậm rãi đi từ phía nam sang phía
bắc. Phía sau đi theo một thư đồng hơn mười tuổi, trên vai vác một chiếc túi,
trong tay cầm gậy trúc, bên trên treo một miếng vải bố lắc lư trong gió. Trên
mặt vải viết: “Truyền nhân đời thứ ba của Thiên cơ lão nhân!”
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Nói về chuyện nghĩ ra lốt ngụy trang này, cũng không biết trên đời này có ai
nghe nói tới “Thiên Cơ lão nhân” hay không. Nhìn mảnh vải kia, Hiểu Vân
muốn cười. Đúng vậy, người giả dạng thư đồng chính là Hiểu Vân, mà thầy bói
kia, tất nhiên chính là Công Tôn Sách. Cha bọn họn họ giả làm hai thầy trò đoán
tướng số, định tới Thượng thư phủ “dò hỏi nội tình”.
Chuyện này đối với Hiểu Vân mà nói, tuyệt đối là chuyện vô cùng mới mẻ,
kích thích, lại thú vị. Trước kia chỉ xem trong tivi, không ngờ có một ngày có
thể cùng Công Tôn Sách “giả thần giả quỷ” hù dọa người khác. Lúc Công Tôn
Sách nói muốn giả thành thầy bói tới Thượng thư phủ điều tra, Hiểu Vân nhất
thời tò mò, thuận miệng nói một câu muốn ông đem nàng đi theo. Cũng chỉ buột
miệng nói ra, căn bản không nghĩ sẽ đi thật, kết quả Công Tôn Sách rất sảng
khoái đồng ý. Vì thế hai người hóa trang một phen, lặng lẽ rời khỏi cửa sau
Khai Phong phủ.
Có điều nói thật là, bản lĩnh ngụy trang của Công Tôn Sách rất tuyệt, sau khi
hóa trang đi qua tây sương, cha con Mạnh Nhược Hư cũng không thể nhận ra,
còn nghi hoặc nhìn Hiểu Vân một thân thư đồng đi theo một thầy bói râu tóc
bạc trắng xuyên qua sân đi khỏi.
“Biết Thiên Cơ, thông quỷ thần, lời hay tặng người có duyên.”
“Leng keng, leng keng...”
Thầy trò hai người nhìn như nhàn nhã, đi tùy ý không mục đích, nhưng mục
tiêu của bọn họ vô cùng rõ ràng, chính là Thượng thư phủ.
Lúc đi đến giao lộ, Công Tôn Sách ngừng lại, sau đó, quẹo phải đi vào ngõ.
Hiểu Vân khó hiểu, có điều vẫn nhắm mắt đi theo. Đi chưa được mấy bước liền
thấy một cửa hàng, trên lá cờ lớn cắm trước cửa, viết thật to một chữ “Tửu”. Hai
người đi tới ngồi xuống, không uống rượu, chỉ gọi mấy món ăn nhẹ, cộng thêm
một bình trà.
Hiểu Vân đánh giá xung quanh, cửa hàng này mở trong ngõ, cũng thật hiếm
thấy. Có điều, mặc dù ở đây không phải thông đạo lớn, người qua lại ít, nhưng
bên trong cửa hàng, việc buôn bán không tệ. Chẳng lẽ thật sự là hương rượu
không sợ ngõ sâu?
Trong cửa hàng có bảy tám cái bàn, hầu như đã ngồi đầy người. Tốp năm tốp
ba, uống rượu nói chuyện phiếm, chỉ có một người đang ngồi một mình ăn
uống.
Công Tôn Sách từ sau khi vào quán rượu, ánh mắt thường hướng tới người
này. Hiểu Vân thấy vậy liền nhìn Công Tôn Sách, lại nhìn người nọ, thấy Công
Tôn Sách khẽ gật đầu liền hiểu ra, người này chính là người bọn họ muốn gặp.

Chương 67
Công Tôn Hồ Ly
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úc tiểu nhị mang đồ ăn lên, Công Tôn Sách liền đứng dậy đi về phía

người nọ. Hiểu Vân nhìn ông, nghe thấy ông nói với người đó:
“Các hạ ở đây uống rượu ăn thịt có phải có chút không thỏa đáng không?!”
Người nọ nghe ông nói vậy ngẩng đầu, nhìn có chút không kiên nhẫn: “Ta
uống rượu ăn thịt, liên quan gì tới ngươi, có gì mà không ổn?”
Công Tôn Sách lắc đầu, nhíu hai hàng lông mày nói:
“Chủ nhân của các hạ đang có tang mới, hơn nữa mấy ngày gần đây đều
không yên ổn, chỉ sợ trong nhà có vật khác thường. Các hạ không ăn chay, lúc
này lại ăn đồ ăn mặn, các hạ không sợ...”
“Không sợ cái gì?” Người nọ nhìn Công Tôn Sách, tay nắm chặt ly rượu, có
chút run run.
“Không sợ khiến lệ quỷ quấn thân sao?” Công Tôn Sách khẽ nói.
Người nọ mặt biến trắng bệch, phịch một tiếng đặt mạnh chén xuống bàn,
lớn tiếng nói: “Ngươi đừng có yêu ngôn hoặc chúng.”
Công Tôn Sách cười khẽ, “Ha ha, lời của kẻ hèn này, yêu ngôn hay không,
trong lòng các hạ biết rõ. Kẻ hèn này thấy ấn đường của các hạ biến thành màu
đen, nhất định là dính phải oan hồn oán khí của gia chủ, sắp tới chắc chắn sẽ
gặp phải việc xấu, có lẽ sẽ đổ máu. Phải biết gia chủ của các hạ là oan hồn, ôm
hận mà chết, chết thật thê thảm, còn không thể nhắm mắt, oán khí nặng nề, nếu
không hóa giải, tính mạng các hạ sẽ nguy hiểm. Kẻ hèn này đã nói hết lời, tin
hay không, đều do các hạ.”
Dứt lời, tiêu sái xoay người, trở về chỗ.
Người nọ ngây người, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.
Hiểu Vân trong lòng thầm đếm: một, hai, ba, bốn.
Công Tôn Sách đi không đến năm bước, người nọ đã đứng dậy giữ chặt lấy
ông.
“Tiên sinh dừng bước!”
Người nọ bước tới ngăn Công Tôn Sách lại.
Công Tôn Sách không nhìn hắn, chỉ tùy ý nói.
“Các hạ không phải nói kẻ hèn này yêu ngôn hoặc chúng sao? Các hạ bảo kẻ
hèn này dừng bước là ý gì?”
“Chuyện này...” Người nọ có chút ngượng ngùng, thấy bộ dáng xa cách của
Công Tôn Sách, vội bày ra khuôn mặt tươi cười, gượng nói vài tiếng.
“Mới vừa rồi tại hạ nhất thời hồ đồ, xin tiên sinh đừng trách.”
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Công Tôn Sách cười nhạt, “Kẻ hèn này cũng chỉ là có ý tốt, có nghe hay
không đều ở các hạ, bất tài sao có thể trách cứ các hạ được!”
“Không không không, lời này của tiên sinh sai rồi, tiên sinh có lòng tốt nhắc
nhở, tại hạ lại nói ra lời ác độc, là tại hạ không đúng. Chi phí bữa ăn này của
tiên sinh để tại hạ thanh toán, xin tiên sinh giúp đỡ, dạy cho tại hạ cách phá giải
tai vạ lần này.”
“Việc này...” Công Tôn Sách vẻ mặt khó xử.
Hiểu Vân ở bên này thấy vậy, nhịn cười sắp thành nội thương. Công Tôn
Sách này quả nhiên là một lão hồ ly, đủ giả dối, đủ phúc hắc!
“Tiên sinh, xin ngài giúp đỡ.” Người nọ vô cùng khẩn thiết cầu xin nhìn
Công Tôn Sách, cũng lấy ra một ít bạc vụn dúi vào tay Công Tôn Sách.
Công Tôn Sách đẩy tiền ra: “Giúp các hạ tiêu tai cũng được, có điều tiền
này, bất tài không lấy. Bất tài sẽ theo các hạ đến nhà gia chủ thi pháp trừ tai
họa, tiêu trừ oan hồn oán khí. Còn bạc này, các hạ cầm lấy đặt mua ít quần áo
chăn đệm, đưa cho những người đang thiếu ăn thiếu mặc, kết lấy thiện duyên.”
Công Tôn Sách rất thận trọng, lúc nào cũng không quên những người nghèo
đói ở phủ Khai Phong.
Người nọ thu hồi lại bạc, vội gật đầu nói phải.
Công Tôn Sách nhìn Hiểu Vân, cười nói. “Đồ nhi, theo sư phụ.”
“Vâng!” Hiểu Vân vội khoác cái túi lớn lên, chống cờ vải bố ghi mấy chữ
“Truyền nhân đời thứ ba của Thiên Cơ lão nhân”, đi theo Công Tôn Sách tới
Thượng thư phủ.
Người cổ đại, quả nhiên là ngu ngốc, rất dễ dàng mắc mưu. Người nọ quả
thật là tin tưởng lời Công Tôn Sách, Công Tôn Sách bảo hắn làm gì, hắn làm cái
đó, có thể nói là hữu cầu tất ứng. Bởi vậy, hai người bọn họ rất thoải mái mà
bước vào cửa lớn Thượng thư phủ.
Vốn dĩ, người này chính là quản sự đứng đầu của phủ Thượng Thư. Hiện
nay Thượng thư Hà Liệt đang ở Đại Lý tự thẩm vấn Địch Thanh, bọn họ vừa lúc
vào nhà không có chủ. Lúc này, Công Tôn Sách cùng Hiểu Vân đang ở trong
linh đường của Hà gia tiểu thư Hà Kim Liên, quản gia chờ ở sân bên ngoài, nhà
đầu canh linh cữu cũng bị quản gia gọi ra ngoài cửa.
Công Tôn Sách làm thế nào để khám nghiệm tử thi? Kỳ thật, cái túi lớn trên
vai Hiểu Vân, bên trong toàn bộ là đạo cụ của Công Tôn Sách. Còn Hiểu Vân
canh giữ ở cửa, vừa đánh giá xung quanh vừa lẩm bẩm.
“Thiên linh linh, địa linh linh. Thái Thượng Lão Quân hiển linh. Trời là càn,
đất là khôn. Âm dương ngũ hành định càn khôn. Lâm, binh, đấu, giả, giai, trận,
liệt, ở, tiền, ác linh lui xuống. Nam mô bột đà cù na mê. Nam mô đạt ma mạc ha
đê. Nam mô tăng già đa dạ nê, đế chỉ bộ tất đát đốt chiêm nạp ma(1)...”
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Đợi Công Tôn Sách khám nghiệm tử thi xong, Hiểu Vân đã đọc xong hết
một lượt mấy thứ nàng có thể nghĩ ra. Hai người lúc này mới rời khỏi linh
đường, nha hoàn canh linh cữu vẫn đang giữ ngoài cửa. Hiểu Vân nhớ tới bộ giá
y vừa rồi bày trong linh đường, trong lòng lại cảm thấy không thích hợp, nhưng
nghĩ không ra ở điểm nào, liền muốn mang giá y về nghiên cứu. Vì thế tìm cớ
bảo nha hoàn kia mang giá y lại đây.
“Vị tỷ tỷ này, tiểu thư nhà tỷ chết oan uổng, quần áo nàng mặc khi chết oán
khí rất nặng, là điềm xấu, sư phụ muốn ta mang quần áo đi, đặt ở chỗ Thiên Cơ
lão nhân ngày ngày thi pháp, mới có thể độ cho tiểu thư siêu sinh. Làm phiền tỷ
tỷ dọn bộ quần áo kia về, để chúng ta mang theo.”
Nha hoàn kia tất nhiên không hề nghi ngờ, gói giá y vào túi vải giao lại cho
bọn họ.
Sau đó, quản gia lại dẫn bọn họ tới phòng ngủ của Hà Liệt dạo qua một
vòng, nghe nói đêm qua Hà Kim Liên hiện hồn chính là ở chỗ này. Công Tôn
Sách vẽ trương phù dán lên một thanh kiếm gỗ đào, vừa chém qua lại vừa thì
thào mấy từ cổ quái, đi vòng quanh một vòng, sao đó bảo quản gia đem phù
thiêu trước linh vị của Kim Liên.
Làm lụng một hồi đã hết nửa canh giờ, quản gia đích thân đưa bọn họ xuất
môn. Trước khi đi, Công Tôn Sách còn tận trách dặn dò quản gia việc bố thí cho
người nghèo. Quản gia cười rất chân thành, liên tục gật đầu. Công Tôn Sách
cùng Hiểu Vân vội vàng rời khỏi Thượng thư phủ.
Đi xa rồi, Hiểu Vân thở phào nhẹ nhõm, đồng thời không nhịn được bật
cười.
“Cha, cha đúng là gian quá! Lừa người ta mặt không đổi sắc.”
Công Tôn Sách cũng nở nụ cười, “Hiểu Vân cũng không kém. Có điều
không biết bộ quần áo kia có gì kỳ lạ mà ngươi lại mang theo?”
Hiểu Vân híp mắt cười: “Trở về hãy nói.”
Dứt lời, hai người tiếp tục vẫy chuông, giương cao lá cờ “Truyền nhân đời
thứ ba của Thiên Cơ lão nhân”, ồn ào hô khẩu hiệu “Biết hết Thiên Cơ, thông
quỷ thần, lời hay tặng người có duyên”, rêu rao khắp nơi.
Sau khi trở lại phủ nha, hai người vào thư phòng của Bao đại nhân, trước
mặt Bao đại nhân đem chuyện điều tra được ở Thượng thư phủ phân tích một
phen.
Kết quả khám nghiệm tử thi của Công Tôn Sách là: Vết thương trí mạng duy
nhất gây ra cái chết của Hà Kim Liên ở bên sườn phải, từ trên xuống dưới dài
chừng hai tấc. Bởi vậy có thể thấy, hung thủ đối mặt với người chết, tay trái
cầm đao mà đâm. Nói cách khác, hung thủ thuận tay trái. Hơn nữa: hai cổ tay
của Hà Kim Liên có máu bầm, tuy không rõ ràng nhưng thật sự là có, có thể
thấy trước khi chết nàng từng bị trói.
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Bên ngoài phòng ngủ của Hà Liệt, ngoại trừ trên nhánh cây có một nắm tơ
sợi đỏ, không có phát hiện gì đặc biệt. Mặt khác, ở góc tường phía bắc có dấu
chân đã sắp bị tuyết phủ lấp, bởi vì đêm qua tuyết rơi, nếu không nhìn kỹ rất
khó phát hiện. Có điều, dựa vào dấu chân này, cũng không thể suy đoán ra
chuyện gì.
Tiếp theo là bộ giá y Hiểu Vân mang về. Ngoại trừ vết máu ở trên đã khô lại,
không có chỗ nào đặc biệt. Có điều...
“Đại nhân, ngài xem chỗ thêu hoa trên khăn quàng vai này xem.” Hiểu Vân
đem khăn quàng vai của giá y cầm tới, giao cho Bao đại nhân. Bao đại nhân
cùng Công Tôn Sách xem kỹ một hồi vẫn không có đầu mối.
“Hiểu Vân, chỗ thêu hoa này có gì không đúng?”
“Xin hỏi đại nhân, Hoàng Thượng tứ hôn, khăn quàng vai của tân nương có
phải là Hoa Quan ngự ban của Thánh thượng?”
Bao đại nhân gật đầu, “Đúng vậy. Phàm là Thánh thượng tứ hôn, Lễ bộ sẽ
sắp xếp giao cho Chức tạo trong cung đặc biệt làm ra khăn Hoa Quan để tân
nương lúc xuất giá dùng.”
“Vậy là đúng rồi. Hoàng thượng từng ban cho Hiểu Vân một bộ quần áo, cắt
may khéo léo, dùng loại vải cầu kỳ, không giống bình thường. Thánh Thượng
tùy tiện ban cho Hiểu Vân quần áo còn như thế, huống chi là khăn Hoa Quan
ban cho Nguyên soái phu nhân mặc trong ngày hỉ? Nhưng mà nhìn lại hình thêu
hoa trên khăn quàng này, độ khéo léo còn xa mới đuổi kịp bộ quần áo của Hiểu
Vân, một chút cũng không giống đồ do Hoàng gia ban tặng.”
Hiểu Vân giải thích một hồi, khiến Bao đại nhân cùng Công Tôn Sách đều
bừng tỉnh đại ngộ.
“Thì ra là thế, khăn quàng này quả thật không giống vật do Chức tạo trong
cung tạo ra. Hiểu Vân thật quá thận trọng, lại phát hiện ra chi tiết này, Công
Tôn tiên sinh, tới chỗ Chức tạo xác nhận việc này xem.”
“Vâng, đại nhân.”
“Có điều...” Bao đại nhân nhíu mày: “Nếu khăn quàng này là giả, vậy có
nghĩa là gì? Khăn quàng thật ở chỗ nào?”
“Việc này...” Suy nghĩ một lát, lại nghĩ không ra nguyên do. Trong đầu
thoáng hiện lên vài thứ vụn vặt, nhưng không cách nào ráp nối lại.
Công Tôn Sách thấy nàng ấn hai thái dương, bước lên kéo tay nàng xuống:
“Từ từ sẽ nghĩ ra, đừng vội!”
Hiểu Vân nghĩ đến đầu cũng đau nhưng vẫn không ra, đành phải thôi.
Đúng lúc này, ngoài phòng có động tĩnh. Hiểu Vân đi ra mở cửa, đứng trước
cửa là Bạch Ngọc Đường, bên cạnh hắn còn có một hồng y nữ tử. Hiểu Vân
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nhìn kỹ, chính là người đêm qua lẻn vào thư phòng của Công Tôn Sách, không
khỏi kinh hô:
“Là ngươi!”
Bạch Ngọc Đường vẻ mặt nghi hoặc nhìn thư đồng trước mặt, sửng sốt một
chút rồi cười hỏi: “Vân nha đầu?”
Hiểu Vân lúc này mới nhớ ra nàng còn chưa thay quần áo, liền gật đầu.
“Ngũ Ca, vị này là...” Nàng sao lại đi cùng Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc
Đường không phải đi tìm nữ chủ Đường môn sao? Chẳng lẽ...
“Vị này là Đường phu nhân, thê tử của môn chủ Tứ Xuyên Đường môn.”
Bạch Ngọc Đường nói, sau đó dẫn nàng kia vào phòng. Hiểu Vân đóng cửa rồi
vào theo.
Sau khi bái kiến Bao đại nhân, Bạch Ngọc Đường liền dẫn hồng y nữ tử tới
trước mặt Bao đại nhân, nàng kia học theo Bạch Ngọc Đường ôm quyền thi lễ
với Bao đại nhân: “Đường môn Văn Hồng Ngọc, bái kiến Bao đại nhân.”
“Đường phu nhân miễn lễ.” Bao đại nhân vừa nói vừa âm thầm đánh giá nữ
tử vừa xinh đẹp vừa không mất đi anh khí trước mặt, quả thật là nữ nhân giang
hồ, không câu nệ tiểu tiết, nói chuyện không hề kiêng dè, hành lễ như nam tử,
tất nhiên không phải nữ tử bình thường.
Công Tôn Sách thấy nàng một thân áo đỏ, thắt lưng đeo một thanh loan đao
cán ngọc, vô cùng ăn khớp với mô tả của Hiểu Vân, liền liếc nhìn nàng, thấy
nàng gật đầu, liền tiến lên chào rồi hỏi:
“Đệ tử Công Tôn Sách, mạo muội thỉnh giáo một chuyện.”
Văn Hồng Ngọc gặp Hiểu Vân, liền nhớ ra nàng là cô nương đêm qua bị
mình điểm huyệt, liền không đợi Công Tôn Sách đưa ra vấn đề, lập tức trả lời:
“Công Tôn tiên sinh muốn hỏi, Hồng Ngọc có phải là người đêm qua vào phòng
tiên sinh không?”
Công Tôn Sách gật đầu đáp: “Đúng.”
“Đúng vậy, đêm qua Hồng Ngọc đã tới thư phòng của tiên sinh, vì muốn
kiểm chứng ám khí khiến Nam hiệp Triển Chiêu bị thương trúng độc có phải là
Bạo vũ lê hoa châm vũ khí của bổn môn không. Có chút lỗ mãng thất lễ, xin
Bao đại nhân, Công Tôn tiên sinh thứ lỗi.”
Văn Hồng Ngọc rất dứt khoát thừa nhận, lại nói rõ luôn mục đích của mình.
“Đường phu nhân, phủ nha Khai Phong phủ không có ai bị thương, cũng
không mất đồ, bản phủ tất nhiên sẽ không truy cứu. Chỉ là lần sau nếu có
chuyện gì, Đường phu nhân không nên nửa đêm lén tới, cứ trực tiếp hỏi thẳng
phủ nha là được.” Bao đại nhân thấy nàng không có ác ý, quyết định không truy
cứu hành vi của nàng nữa.
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“Đa tạ Bao đại nhân!” Văn Hồng Ngọc chắp tay cảm tạ.
“Đường phu nhân, việc có liên quan tới Bạo vũ lê hoa châm...”
“Bao đại nhân, Công Tôn tiên sinh, đối với việc này, Hồng Ngọc tất nhiên có
biết tất sẽ nói hết. Chỉ là xin Bao đại nhân đừng nói với bên ngoài.”
Đợi sau khi Bao đại nhân gật đầu, Văn Hồng Ngọc liền chậm rãi kể lại ngọn
nguồn câu chuyện.
Ghi chú:
1. Một đoạn Kinh Đại bi, dịch giả Thích Thiền Tâm.

Chương 68
Biết Vậy Chẳng Làm

N

ói đến Bạo vũ lê hoa châm, vật này dẹp như một cái tráp, dài bảy tấc,

dày ba tấc. Bên trên khắc chữ triện: “Ra tất thấy máu, không ra không lành; bắn
nhanh trúng nhanh, là vua ám khí”, lưu truyền trong Đường môn đã hơn trăm
năm, cụ thể ra đời thế nào không thể truy lại được, mà nó có phải là “Khiên cơ”
hay không cũng không có khảo chứng. Nhưng mà có lời truyền rằng, vũ khí này
do người của Đường môn có cơ duyên xảo hợp mà dành được.
Nghe Văn Hồng Ngọc miêu tả Bạo vũ lê hoa châm khiến Hiểu Vân gật mình
không thôi. Xem ra Cổ Long cũng không phải là bịa đặt vô căn cứ.
Đường Thực là môn chủ đương nhiệm của Đường môn, chính là truyền nhân
thứ chín, cũng là môn chủ trẻ nhất của Đường môn từ trước tới nay. Đây cũng là
vì một hồi dịch biến của Đường môn vào mười năm trước, tình hình cụ thể
không tiện nói với người ngoài.
Môn hạ của Đường Thực có năm đệ tử, trong đó có một người tên Cát Thu
Nương, đứng thứ ba trong các đồ đệ. Tuy nàng là nữ tử, nhưng trời sinh hiếu
chiến, tâm ngoan thủ lạt, chỉ bảo nhiều lần mà không sửa chữa, Đường Thực rất
đau đầu với nàng. Năm nay vào lúc lập thu, lúc nàng cùng Tứ sư đệ đồng môn
luận bàn võ nghệ đã hạ kịch độc cho hắn, khiến Tứ sư đệ bị mù mắt, từ đó về
sau không thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời nữa.
Đường Thực trong lúc giận dữ, trục xuất nàng khỏi sư môn, hạ lệnh không
bao giờ cho nàng bước vào Đường môn nửa bước. Không ngờ Cát Thu Nương
kia chẳng những không hề ăn năn, còn ghi hận trong lòng, trộm Bạo vũ lê hoa
trâm trong mật thất của Đường Thực ra ngoài. Lúc Đường Thực phát hiện Bạo
vũ lê hoa châm bị trộm, đã là bốn ngày sau, nàng sớm đã bỏ trốn mất dạng,
chẳng biết đi đâu. Đường môn phát động lượng lớn môn chúng, tìm kiếm một
hồi nhưng không hề có tin tức.
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Mãi tới hôm trước, Văn Hồng Ngọc trùng hợp tới kinh thành, nghe nói Khai
Phong phủ Triển Chiêu bị thương trúng độc. Văn Hồng Ngọc nghe nói võ nghệ
của Nam hiệp Triển Chiêu rất lợi hại, nghĩ thứ có thể khiến hắn trúng độc, tất
nhiên là ám khí vô cùng lợi hại, hoặc do chính Bạo vũ lê hoa châm gây nên. Vì
thế, hỏi thăm một hồi, sau đó ban đêm lẻn vào Khai Phong phủ kìm kiếm, vì
muốn chứng thực phán đoán của mình.
Mà qua việc điều tra đêm qua, quả thật xác định được vật khiến Triển Chiêu
trúng độc chính là Bạo vũ lê hoa châm của Đường môn. Mà Văn Hồng Ngọc
không muốn xuất hiện trước quan phủ, muốn tự giải quyết việc này, cho nên
định lẻn vào Khai Phong phủ lúc bọn họ không có mặt. Nhưng Bạch Ngọc
Đường đã tới tìm nàng, nàng liền tới nói rõ với Bao đại nhân một phen.
“Thì ra là thế.” Bao đại nhân nghe xong mới biết hết ngọn nguồn: “Như vậy,
Đường phu nhân có tính toán gì không?”
“Bạo vũ lê hoa châm vốn là cấm vật của bổn môn, lại bị nghịch đồ đánh cắp,
nguy hại thế nhân, để tránh càng nhiều người vô tội chết trong tay nàng, Hồng
Ngọc nhất định phải nhanh chóng tìm được nàng, thu thập nghịch đồ, lấy lại
Bạo vũ lê hoa châm.”
Nhắc tới Cát Thu Nương, Văn Hồng Ngọc trong lòng lửa giận khó nhịn.
Không biết tướng công nàng vì sao trước kia lại thu nhận đồ đệ này, tổn hại
thanh danh Đường môn không nói, còn để nàng đi hại người khác.
“Đường phu nhân, đệ tử có nghi hoặc muốn hỏi, Bạo vũ lê hoa châm ác độc
như vậy, có vật gì có thể ngăn chặn không? Còn cả độc trên châm nữa, có thể
giải không?”
Đây là vấn đề rất nhiều người quan tâm. Nếu tìm Cát Thu Nương kia, phải
bắt sống, tất phải giao phong chính diện. Trước đó, phải tìm ra biện pháp khắc
chế Bạo vũ lê hoa châm suýt nữa lấy mất tính mạng của Triển Chiêu mới được.
Văn Hồng Ngọc lắc đầu, thở dài nói. “Bạo vũ lê hoa châm một khi đã khởi
động cơ quan, chính là châm phát không thể cản, không ai có thể thoát.”
Mọi người ở đây đều kinh ngạc, trong lòng lạnh lẽo. Theo lời nàng nói, cho
dù tìm được Cát Thu Nương, chỉ cần nàng có Bạo vũ lê hoa châm trong tay, để
bắt được nàng mà không có hy sinh, đó là một vấn đề rất lớn.
“Về phần độc kia, chỉ cần có đủ thuốc, Hồng Ngọc sẽ giải được.”
Nghe đến đó, mọi người mới thoáng thở phào, chỉ cần có thể giải, vậy không
thành vấn đề.
“Vậy làm phiền Đường phu nhân chuẩn bị giải dược, phòng ngừa tình
huống.” Bao đại nhân khẩn thiết nói.
“Tất nhiên là được. Hồng Ngọc sẽ tận lực tránh để Bạo vũ lê hoa châm đả
thương thêm người. Chỉ là... không biết đại nhân có tin tức của Cát Thu Nương
không?”
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Công Tôn Sách lắc đầu, trả lời.
“Trước mắt còn chưa có tin tức gì, đại nhân nói như thế, cũng chỉ là muốn đề
phòng chuyện chưa xảy ra thôi.” Dù sao có một sẽ có hai, tương lai nói không
chừng sẽ có người bị thương trúng độc, dù sao đối mặt với Bạo vũ lê hoa châm
là không thể tránh được.
Văn Hồng Ngọc gật đầu, “Vậy xin tiên sinh sắp xếp, Hồng Ngọc cần một ít
dược liệu và dụng cụ để điều chế giải dược.”
Công Tôn Sách liền cho Hiểu Vân dẫn Văn Hồng Ngọc tới phòng thuốc.
Trong phòng thuốc của Công Tôn Sách, có thể nói là vạn dược tề tựu. Dược
thảo thường dùng không cần phải nói, ngay cả mấy loại dược thảo vô cùng hiếm
thấy, ví dụ đoạn trường thảo, hoa trạng nguyên gì đó đều có.
“Công Tôn cô nương, đêm qua điểm huyệt ngươi, quả thật là tình thế ép
buộc, xin cô nương đừng trách.”
Hai người đi trên đường, Văn Hồng Ngọc nói với Hiểu Vân. Nhớ tới tình
hình đêm qua, quả thật là ngoài dự kiến của nàng. Nàng không ngờ lại có người
giữa đêm khuya rét mướt không ở trong phòng ngủ, còn lang thang bên ngoài.
“Đường phu nhân cũng không có ác ý, Hiểu Vân sao lại để trong lòng.” Hiểu
Vân cười trả lời. Tuy rằng đêm đó vì bị điểm huyệt mà chịu lạnh một hồi,
nhưng nàng biết nàng ấy không có ác ý, trong đầu không hề có ý trách móc.
Huống chi, hiện tại nàng ấy có thể chế ra giải dược, nàng càng không có lý do
ghi hận trong lòng.
Văn Hồng Ngọc cũng cười: “Công Tôn cô nương nói chuyện thật dễ nghe.”
Hiểu Vân cười lắc đầu, sau đó hỏi.
“Đường phu nhân, Hiểu Vân nghe nói mười ba năm trước đây, trên giang hồ
có một hồng y nữ hiệp hành hiệp trượng nghĩa, cũng mặc áo đỏ giống như
Đường phu nhân, lưng đeo loan đao, không biết Đường phu nhân có biết người
này không?”
Văn Hồng Ngọc nghe Hiểu Vân nói xong, ban đầu là sửng sốt, sau đó lập tức
cười hỏi: “Công Tôn cô nương thoạt nhìn chẳng qua mới mười lăm mười sáu
tuổi, sao lại biết chuyện mười ba năm trước?”
“Hiểu Vân nghe Triển đại nhân nói.”
“Triển đại nhân?” Văn Hồng Ngọc nhướn mi, ánh mắt sáng lên, giống như
rất hứng thú với Triển Chiêu.
“Chính là Hoàng thượng ngự ban danh hiệu Ngự miêu Ngự tiền tứ phẩm đới
đao hộ vệ Triển Chiêu sao?”
“Đúng.” Hiểu Vân gật đầu, có điều, cần phải ngăn cản ngay lòng hiếu kỳ với
con mèo kia, nàng sao có thể để Văn Hồng Ngọc chuyển đề tài dễ dàng như
vậy?
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“Đường phu nhân có quen biết hồng y nữ hiệp kia không?”
Trên thế giới tuyệt đối không có việc trùng hợp như vậy, hai người chẳng
liên quan gì tới nhau, lại phục sức giống hệt như nhau, nhưng xem tuổi tác lại
không giống mẹ con, chẳng lẽ là thầy trò?
“Công Tôn cô nương vì sao cảm thấy hứng thú với chuyện này như vậy?”
Văn Hồng Ngọc tiếp tục đánh thái cực quyền với nàng.
“Đường phu nhân, ai chẳng có chút tính tò mò, huống chi, lòng hiếu kỳ của
Hiểu Vân lại nặng hơn người khác. Đối với chuyện có nghi vấn, Hiểu Vân luôn
muốn hỏi cho rõ.” Hiểu Vân cười khẽ.
“Chỉ sợ Công Tôn cô nương phải thất vọng rồi, Hồng Ngọc không biết vị
hồng y nữ hiệp kia.” Văn Hồng Ngọc đáp.
Hiểu Vân nhìn mắt nàng đảo khắp nơi, lại cảm thấy nàng còn che giấu gì đó,
vẫn chưa nói thật. Nhưng mà người trong giang hồ, nếu cái gì cũng nói cho
người khác biết mới là kỳ quái, huống chi là người mới quen. Nghĩ tới đây,
nàng cũng không truy vấn tiếp, chỉ cười cười.
“Thật đáng tiếc, Hiểu Vân đối với vị hồng y hiệp nữ nổi danh hiệp nghĩa kia
rất có hảo cảm!”
Văn Hồng Ngọc chỉ cười cười, không trả lời.
Trong lúc nói chuyện, hai người đã tới phòng thuốc của Công Tôn Sách. Văn
Hồng Ngọc sau khi quan sát kho thuốc của Công Tôn Sách vô cùng vừa lòng
gật đầu. Có điều, vẫn viết xuống vài vị thuốc để Hiểu Vân đo bốc. Hiểu Vân
nhận lấy xem mới thấy toàn là bột đậu xanh cùng rễ cây chàm thông thường.
Những thứ này cơ bản là không dùng để nấu thuốc, khó trách trong phòng thuốc
của Công Tôn Sách không có.
Hiểu Vân đi rồi, Văn Hồng Ngọc một mình vào phòng thuốc, bắt đầu điều
chế giải dược.
Tuyết đã ngưng, thời tiết lại càng khiến người ta thấy lạnh lẽo. Hiểu Vân
mang theo hai bao thuốc, vội vàng chạy về phủ nha.
Vốn dĩ chuyện mua thuốc không cần Hiểu Vân làm, chỉ là mấy ngày gần đây
trong phủ nha rất nhiều việc, người thiếu nghiêm trọng. Sắp tới cuối năm, Tiểu
Thúy lại bị Lý đại nương mượn đi hỗ trợ chuẩn bị mấy thứ cho lễ mừng năm
mới, không thể phân thân, vì thế mới tới lượt Hiểu Vân tự mình chạy tới hiệu
thuốc bắc.
Áo choàng trên người Hiểu Vân rất dày, nhưng gió bắc giống như ở chỗ
không người, chui thẳng vào trong quần áo, khiến hai hàm răng nàng đánh lập
cập vào nhau. Vội vàng bước nhanh, cúi đầu chăm chăm bước về phía trước, kết
quả suýt chút đụng vào ngực người khác.
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“Xin lỗi!” Hiểu Vân vội tạ lỗi, ngẩng đầu nhìn mới phát hiện thì ra là Triển
Chiêu, không khỏi ngạc nhiên.
“Triển đại nhân!”
Triển Chiêu đang từ phủ nguyên soái trở về từ đường khác, thấy Hiểu Vân từ
xa đi tới, liền đứng lại chờ nàng cùng về. Chỉ là không ngờ, cô nương này đi
đường không nhìn phía trước, cứ cúi đầu đi tới, căn bản không chú ý hắn chắn
đường. Nếu không phải phản ứng, mau, hai người đã lao vào nhau rồi.
“Hiểu Vân, sao không cẩn thận nhìn đường chứ?” Triển Chiêu cười nhắc
nhở Hiểu Vân. Có lẽ, ngay cả Triển Chiêu cũng không nhận ra, mỗi lần nhìn
thấy nàng, cho dù tâm trạng không tốt, cũng không nhịn được khóe miệng khẽ
nâng lên cười với nàng.
Hiểu Vân sờ sờ cái mũi đỏ ngượng ngùng.
“Triển đại nhân về phủ sao?”
Triển Chiêu gật đầu, “Về thôi.”
“Ừ.” Hiểu Vân gật đầu, đang định đi tiếp, một bàn tay to lại đưa tới trước
mặt nàng, Hiểu Vân ngẩn người nhìn đôi bàn tay thon dài kia, sau đó nghi hoặc
ngẩng đầu nhìn Triển Chiêu, có chút không kịp phản ứng.
Hắn, hắn, hắn, hắn muốn nắm tay nàng sao?
Triển Chiêu mỉm cười nhìn đôi má nàng hơi hồng lên cùng biểu tình biến đổi
phức tạp trong nháy mắt trên khuôn mặt nàng, sau đó đưa tay tới gần bàn tay
phải đang buông thõng bên người của nàng, rồi cầm lấy hai túi thuốc.
“Ta giúp nàng cầm.”
Hiểu Vân sửng sốt, lập tức cười xấu hổ. Thì ra là vậy, hại nàng khẩn trương
một hồi. Xoa xoa bàn tay phải vắng vẻ, vẫn cảm thấy có chút nuối tiếc cùng mất
mát.
Nàng từ khi nào bắt đầu chờ mong, từ khi nào bắt đầu có tâm tư như vậy với
hắn?
Từ lúc hai người bọn họ ở chung một phòng, hắn chăm chú nhìn nàng, muốn
nói chuyện cùng nàng; hay là từ ngày hắn nghiêm túc nói muốn cùng nàng
thành thân; hay là còn sớm hơn, cho nên mới theo hắn từ kinh thành tới huyện
Hoa Đình, một đường lao lực bôn ba cũng không thấy vất vả, trong đêm lạnh
còn ôm hắn mà ngủ.
Từ lúc nào, bất tri bất giác, trong đầu đã tồn tại một người, mà bản thân mình
ngốc nghếch bao nhiêu ngày mới nhận ra.
Triển Chiêu đi vài bước, phát hiện Hiểu Vân không đi theo, quay đầu nhìn
nàng, mới nhận ra nàng vẫn đứng ngây người một chỗ, bộ dáng ngơ ngác,
không biết suy nghĩ chuyện gì.
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“Hiểu Vân, còn không đi sao?”
“A.” Hiểu Vân lúc này mới hồi phục tinh thần bước lên: “Đi đây đi đây.”
Hai người sóng vai đi tới, Triển Chiêu cố ý bước chậm lại, nghe Hiểu Vân
thuật lại tiến triển sự việc ngày hôm nay. Khi thì mỉm cười, khi thì nhíu mày,
khi thì gật đầu. Nghe tới chỗ có nghi vấn, lại nói ra thắc mắc cùng ý kiến của
mình. Một chuyến đi này, Triển Chiêu đã hiểu hết từ đầu tới cuối chuyện Hiểu
Vân cùng Công Tôn Sách trà trộn vào phủ Thượng thư tìm manh mối, cùng mối
liên hệ giữa nữ chủ Đường môn Văn Hồng Ngọc và Bạo vũ lê hoa châm.
Hai người vừa đi vừa nói chuyện, bất tri bất giác đã tới phủ nha. Vừa vào
cửa đã gặp Mạnh Xuân Ny, vừa thấy bọn họ liền ra nghênh đón, ánh mắt chăm
chú nhìn Triển Chiêu, trông bộ dáng rõ ràng ở đây chờ Triển Chiêu đã lâu.
Từ lúc Mạnh Xuân Ny tới đây, hình như mỗi lần nàng và Triển Chiêu ở cùng
nhau, nàng ấy đều xuất hiện? Thật sự quá tình cờ! Thật giống như Mạnh Xuân
Ny gắn máy theo dõi trên người Triển Chiêu vậy.
Hiểu Vân có cảm giác không biết phải nói gì, cố nén loại tư vị lạ lùng đó
trong đầu, kệ bọn họ hô trước nói sau, tới phòng thuốc đưa thuốc cho Văn Hồng
Ngọc.
Đi được vài bước, lại không nhịn được quay đầu nhìn, Triển Chiêu đang cúi
đầu nói gì đó với sư muội của hắn. Lúc này Hiểu Vân đi tới chỗ rẽ, có thể nhìn
rõ biểu tình trên mặt Xuân Ny. Có chút thẹn thùng, hàm chứa nụ cười yếu ớt,
nghe Triển Chiêu nói chuyện, liên tiếp gật đầu, thật là nhu thuận.
Nhìn sư huynh muội bọn họ vui vẻ nói chuyện, Hiểu Vân càng xem càng
thấy không phải. Nhìn chằm chằm cái miệng hé ra ngậm vào của Triển Chiêu,
hận không thể đi lên cắn một ngụm.
Ôi, lúc ấy sao lại không dứt khoát đồng ý lời cầu thân của Triển Chiêu đi?
Mặc kệ hắn vì sao muốn cưới nàng! Trước tiên cứ chiếm làm của riêng đã, hiện
tại tốt rồi, nửa đường nhảy ra một Trình Giảo Kim. Đinh Hiểu Vân, ngươi đây
là tự mình chuốc khổ!
Trong đầu Hiểu Vân lúc này toàn là hối hận, ruột cũng đã xanh lè. Cắn răng
một cái, lắc đầu bỏ đi, nhắm mắt làm ngơ!
Triển Chiêu nói xong với Xuân Ny, ngẩng đầu nhìn đúng lúc thấy Hiểu Vân
xoay người sải bước rời đi. Không biết tại sao lại sững sờ.
Mạnh Xuân Ny đứng trước mặt Triển Chiêu, thấy hắn nhìn theo Hiểu Vân
rời đi, trong đầu là ngũ vị tạp trần. Ánh mắt của hắn lúc này thật đặc biệt, khiến
nàng không biết cảm giác trong lòng là gì. Ống tay áo tím sắp bị nàng xoắn
thành khăn lau rồi.
“Sư huynh...” Mạnh Xuân Ny thân thiết gọi Triển Chiêu, giọng nói có chút
ai oán.
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Triển Chiêu thu hồi ánh mắt, nhìn Mạnh Xuân Ny, dịu dàng nói.
“Sư huynh hiện có chuyện quan trọng phải hồi bẩm Bao đại nhân, sau đó
rảnh rỗi sẽ đi tìm muội và sư phụ. Muội về trước đi, trời lạnh, đừng ở đây kẻo
trúng gió.”
Mạnh Xuân Ny tuy không cam lòng, nhưng biết Triển Chiêu công việc bận
rộn, chuyện cần nói với hắn cũng đã nói xong, đành nghe lời trở về.
Đúng lúc này, Vương Triều vội vàng từ bên ngoài trở về. Thấy Triển Chiêu
vội chắp tay gọi.
“Triển đại nhân!”
“Vương Triều, chuyện gì mà vội vàng như vậy?”
“Vụ án của Địch nguyên soái không tốt!”

Chương 69
Cưới Hay Không Cưới

“C

ái gì?”

Thư phòng truyền đến tiếng kêu kinh hãi của Bao đại nhân. Bao đại nhân
luôn trầm vững như Thái Sơn, vậy mà có phản ứng kịch liệt như vậy, thật quá
hiếm thấy. Có điều cũng khó trách, hôm nay Đại Lý tự thẩm tra án của Địch
Thanh. Hà Liệt là chủ thẩm, Bàng Cát cùng Vương thừa tướng hỗ trợ. Nhưng
mà Hà Liệt đau con mất, lại gặp oan hồn con gái hiện lên kêu oan, tin tưởng
vững chắc Địch Thanh chính là hung thủ sát hại con gái mình, không hề cho
Địch Thanh giải thích, lập tức định tội. Hơn nữa Bàng Cát vốn đã nghi ngờ
Địch Thanh, còn ở một bên giúp đỡ. Một mình Vương thừa tướng không tranh
luận nổi với hai người. Địch Thanh trên công đường hết đường chối cãi, bị Hà
Liệt miễn cưỡng định án, phán tử tội. Đợi Hoàng thượng ngự phê xong sẽ đưa
lên đoạn đầu đài.
Nghe được tin tức này, Bao đại nhân sao có thể không kinh hãi?
“Đại nhân, hiện đã định tội xong, làm thế nào bây giờ?”
Địch Thanh là trụ cột quốc gia, sao có thể bị giết oan uổng như vậy? Hoàng
Thượng thật sự sẽ phê án tử sao? Vậy chẳng phải làm người thân đau đớn, kẻ
thù sung sướng, trúng phải gian kế của Tây Hạ sao? Nếu biên quan mất đi Địch
Thanh, dân chúng của Biên cảnh không biết sẽ chịu thêm bao nhiêu đau khổ,
mấy vạn dặm biên cương, không biết sẽ phải thối lui đến nơi nào.
Mọi người đều lo lắng không thôi, nhìn Bao đại nhân chờ ông quyết định.
Bao đại nhân cầm văn thư trong tay, chậm rãi ngồi xuống. Hai mắt híp lại,
yên lặng hồi lâu. Một lát sau mới ngẩng đầu nhìn mọi người.
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“Chúng ta không thể làm loạn trận tuyến. Cho dù Thánh thượng ngự phê,
cũng còn ba ngày nữa mới tới ngày trảm quyết. Chỉ cần chúng ta trong ba ngày
này có thể điều tra rõ chân tướng sự thật là có thể cứu Địch nguyên soái. Bằng
không...”
Lời của Bao đại nhân còn chưa dứt, mọi người trong lòng đều hiểu rõ mà gật
đầu.
“Thuộc hạ sẽ dốc sức tìm ra hung phạm, vì Địch nguyên soái rửa sạch oan
tình, trả lại trong sạch cho ngài ấy.”
Bao đại nhân nghiêm mặt, gật đầu nói.
“Tốt! Tính mạng của Địch nguyên soái, an bình của biên cảnh giang sơn Đại
Tống, đều trong tay chúng ta. Công Tôn tiên sinh, Triển hộ vệ, Bạch hộ vệ,
chúng ta chỉ cho phép thành công, không thể thất bại!”
“Vâng, đại nhân!” Ba người cùng kêu lên đáp.
Trong thời kỳ mấu chốt này, Triển Chiêu thật sự không có bao nhiêu thời
gian nghĩ tới việc tư. Nhưng từ sau khi cha con Mạnh Nhược Hư vào Khai
Phong phủ, hắn tổng cộng mới gặp sư phụ hắn được hai lần, hơn nữa mỗi lần
đều vội vàng, không nói được chuyện gì. Điều này khiến Triển Chiêu vô cùng
hổ thẹn.
Từ lúc Triển Chiêu lên mười đã đi theo Mạnh Nhược Hư luyện võ. Dưới gối
Mạnh Nhược Hư không có con trai, chỉ có một đứa con gái là Mạnh Xuân Ny,
thu nhận chỉ có hai đồ đệ, thứ nhất là Lôi Ngân Hà, thứ hai chính là Triển
Chiêu. Lôi Ngân Hà năm ngoái gây rối cho Mạnh Xuân Ny, bị Mạnh Nhược Hư
trục xuất khỏi sư môn, Triển Chiêu trở thành đồ đệ duy nhất của Mạnh Nhược
Hư.
Mạnh Nhược Hư đối xử với Triển Chiêu như cha con, không chỉ dốc lòng
truyền thụ cả đời võ học, còn đem bảo kiếm Cự Khuyết quý giá tặng cho hắn.
Mạnh Nhược Hư đối với Triển Chiêu, có thể nói là ơn trọng như núi. Triển
Chiêu đối với Mạnh Nhược Hư cũng vô cùng kính trọng, tôn sùng như cha. Lúc
Triển Chiêu còn là Nam hiệp, hắn vẫn hường xuyên trở về Lỗ Nam thăm cha
con bọn họ. Nhưng từ lúc dấn thân vào công môn, vẫn luôn vị công vụ quấn
thân, không dứt ra được, không thể tới thăm bọn họ nữa. Thoáng một cái, đã
bốn năm trôi qua.
Lần này, nếu không phải Mạnh Nhược Hư cùng Mạnh Xuân Ny hai người
tới kinh thành, Triển Chiêu chỉ sợ đã mất mạng. Nếu không phải Mạnh Nhược
Hư lấy sáu mươi năm công lực...
Nghĩ đến đây, Triển Chiêu thấy xấu hổ không thôi.
“Sư phụ!”
Vào cửa, Triển Chiêu quỳ xuống trước Mạnh Nhược Hư. Mạnh Nhược Hư
đang ngồi bên bàn uống trà, thấy Triển Chiêu không nói hai lời hành đại lễ, vội
bước lên trước kéo tay Triển Chiêu, đỡ hắn đứng lên.
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“Chiêu nhi, ngươi làm cái gì vậy, nam nhi dưới đầu gối có hoàng kim, ngươi
mau đứng lên!”
“Không, sư phụ.” Triển Chiêu lắc đầu, kiên định quỳ, ngẩng đầu nhìn Mạnh
Nhược Hư nói:
“Sư phụ như cha, Triển Chiêu tất nhiên phải quỳ. Triển Chiêu hổ thẹn,
những năm gần đây không thể hiếu kính người, lần này còn liên lụy người mất
đi công lực suốt đời. Triển Chiêu bất hiếu, sư phụ, xin nhận của Triển Chiêu
một lạy!” Dứt lời liền cúi đầu.
Mạnh Nhược Hư ngăn hắn không được, đành mặc hắn lạy.
“Đứa nhỏ này, sao lại khách khí với sư phụ như vậy. Sư phụ đã là tấm gỗ
mục, giữ lại công lực làm gì? Cũng không thể đem theo xuống mồ, cho ngươi là
đúng lúc. Ngươi tuổi còn trẻ, trường kiếm hộ thanh thiên, giúp Bao đại nhân
giương cao chính nghĩa, tạo phúc cho dân chúng thiên hạ. Công lực này của vi
sư là dùng đúng chỗ!”
“Sư phụ...” Nghe lời này của Mạnh Nhược Hư, Triển Chiêu cảm động, thấy
Mạnh Nhược Hư đã mấy ngày tóc càng bạc thêm, trong mắt ẩm ướt.
“Được rồi, lạy cũng đã lạy, mau đứng lên đi!”
Mạnh Nhược Hư vỗ vai Triển Chiêu. Triển Chiêu lúc này mới đứng lên, đỡ
Mạnh Nhược Hư ngồi xuống rồi, mới ngồi xuống đối diện.
“Sư phụ, Triển Chiêu mấy ngày qua thật sự là bề bộn công việc, bởi vậy
không thể làm bạn bên cạnh sư phụ, xin sư phụ tha thứ.” Nói xong, Triển Chiêu
chắp tay tạ lỗi với Mạnh Nhược Hư.
Mạnh Nhược Hư khoát tay, tỏ vẻ không sao cả.
“Ta biết, chuyện của Địch nguyên soái vi sư cũng có nghe. Chiêu nhi vì
chuyện đó mà bận rộn, vi sư tất nhiên hiểu. Vi sư qua mấy ngày nữa sẽ về Lỗ
Nam, nhưng mà, có chuyện nhất định phải nói với ngươi, nên mới bảo Xuân Ny
gọi ngươi tới một chuyến.”
“Đúng rồi, sư muội đâu?” Triển Chiêu sau khi vào không thấy Mạnh Xuân
Ny, vẫn luôn tò mò, sao nàng không ở bên cạnh Mạnh Nhược Hư.
Mạnh Nhược Hư cười hai tiếng nói: “Việc này khó nói trước mặt Xuân Ny,
nha đầu kia da mặt mỏng.”
“Ồ? Có chuyện gì không thể nói trước mặt sư muội?” Triển Chiêu hơi
nghiêng đầu, vẻ mặt nghi hoặc nhìn Mạnh Nhược Hư.
Mạnh Nhược Hư vỗ về chòm râu, cười rất thoải mái: “Chiêu nhi, ngươi cảm
thấy Xuân Ny thế nào?”
“...” Triển Chiêu nhìn Mạnh Nhược Hư, trong lòng mơ hồ cảm thấy có gì
không đúng: “Sư phụ vì sao lại hỏi như vậy?”
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Mạnh Nhược Hư giả như bất mãn liếc nhìn Triển Chiêu một cái: “Hỏi thì
ngươi trả lời, thắc mắc nhiều như vậy làm gì?”
Triển Chiêu thở dài một hơi, nói: “Sư muội thông minh lanh lợi, hoạt bát
đáng yêu, là một cô nương khiến người ta yêu thích.”
“Ha ha ha...” Mạnh Nhược Hư nghe Triển Chiêu nói vậy, thoải mái cười lớn.
“Tốt tốt tốt, nếu Chiêu nhi cũng nói Xuân Ny khiến người ta yêu thích, vậy
đúng lúc, sư phụ làm chủ, gả Xuân Ny cho ngươi làm vợ. Sư huynh muội các
ngươi kết thành chim liền cành, vi sư coi như hoàn thành một tâm nguyện.”
Mạnh Nhược Hư vừa vuốt râu vừa nhìn Triển Chiêu nói, vẻ mặt đều là ý
cười, thật sự là cha vợ nhìn con rể, càng nhìn càng vừa lòng.
Triển Chiêu nghe được một câu này, giống như ngũ lôi oanh đỉnh, nháy mắt
mặt chuyển xanh, ngây người ở đó, không dám tin nhìn Mạnh Nhược Hư.
Mạnh Nhược Hư thấy biểu hiện của hắn, có chút giận hỏi: “Ngươi đây là
làm sao, thế nào, không đồng ý?”
“Sư phụ...” Triển Chiêu nhìn Mạnh Nhược Hư, muốn nói lại thôi.
“Chiêu nhi!” Mạnh Nhược Hư thấy biểu hiện của hắn không đúng, liền trầm
mặt xuống: “Vừa nãy không phải ngươi nói Xuân Ny khiến người ta thích sao?
Ngươi...”
Triển Chiêu nhanh cau mày, tâm trạng ngổn ngang, trường bào vén lên, hai
đầu gối quỳ xuống.
Mạnh Nhược Hư sửng sốt, “Ngươi làm cái gì vậy?”
“Triển Chiêu cô phụ sư phụ sư muội, tội đáng chết vạn lần!”
“Ngươi... Ngươi thật sự không muốn?” Mạnh Nhược Hư hai mắt trợn lên,
trừng mắt nhìn Triển Chiêu thẳng tắp quỳ gối trước mặt, run giọng hỏi.
“Triển Chiêu cả đời cũng không hư ngôn giả ý, lại càng không dám lừa gạt
sư phụ! Triển Chiêu không thể cưới sư muội làm vợ.” Triển Chiêu nhìn Mạnh
Nhược Hư, trong mắt có áy náy cùng tự trách, lại có cả sự kiên định cự tuyệt.
Mạnh Nhược Hư mạnh đứng lên, ghế phịch một tiếng bị đá đổ.
“Vì cái gì, Xuân Ny của chúng ta có điểm nào không xứng với ngươi, có
điểm nào không tốt, ngươi nói xem?” Bị cự hôn chính mặt, nét mặt già nua của
Mạnh Nhược Hư không nhịn được, kích động đòi Triển Chiêu lý do.
“Không, sư phụ. Không phải sư muội không xứng với Triển Chiêu, mà là
Triển Chiêu không xứng với sư muội.” Triển Chiêu vội giải thích.
“Triển hộ vệ không cần chê cười Xuân Ny như vậy!”
Hai người quay đầu, mới phát hiện Xuân Ny không biết khi nào đã đứng ở
ngoài cửa, vẻ mặt khó xử cùng xấu hổ.
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“Sư muội...” Triển Chiêu nhìn nàng, cắn răng nói, “Triển Chiêu từ lúc đi
theo Bao đại nhân tới giờ, giống như đem treo đầu người trước quan môn, Triển
Chiêu không muốn liên lụy người khác!”
Mạnh Nhược Hư cảm thấy đây là lý do thoái thác của Triển Chiêu, nhưng
không muốn hỏi rõ ràng: “Chiêu nhi, ngươi đừng thoái thác. Xuân Ny là cô
nương tốt! May mắn nó có tập võ, ta cũng bắt nó học nữ hồng vì muốn làm hiền
thê lương mẫu.”
Sư phụ, Triển Chiêu đã có người chọn làm thê tử. Triển Chiêu ngủ cùng
nàng một đêm, Triển Chiêu không thể bỏ mặc nàng không để ý. Trong lòng
Triển Chiêu nghĩ vậy, nhưng hắn cùng Hiểu Vân tạm thời không có hôn ước,
hắn không thể tùy tiện nói ra chuyện này, càng không thể nói với Mạnh Nhược
Hư chuyện đêm đó, làm hỏng thanh danh của Hiểu Vân.
Triển Chiêu khẽ cắn môi, cúi người dập đầu: “Ân nghĩa của sư phụ, tình cảm
của sư muội, Triển Chiêu chỉ có thể để kiếp sau báo đáp!”
“Triển Chiêu, sư phụ luôn không cầu xin ai, hôm nay... hôm nay...” Ngón tay
Mạnh Nhược Hư chỉ vào Triển Chiêu không ngừng run lên, Xuân Ny ở bên
cạnh, khuôn mặt so với khóc còn khó coi hơn, vội chạy tới giữ chặt tay cha
nàng, nức nở nói:
“Cha... Cha! Không cần cầu người ta, nữ nhi xin cha, không cần cầu người
ta.”
“Sư phụ, Triển Chiêu có tội!” Triển Chiêu vẫn quỳ như trước.
“Cha, người ta đã nói rất rõ ràng, chúng ta đi thôi, cha!”
Những lời này của Triển Chiêu hoàn toàn đánh nát mộng của Mạnh Xuân
Ny, ngay cả một chút ảo tưởng cũng không giữ lại. Mạnh Xuân Ny kéo tay
Mạnh Nhược Hư, sắp khóc tới nơi. Lời của Triển Chiêu nói cho dù là thoái thác,
nhưng cũng có thể hiểu được, nàng còn có thể hy vọng gì? Nàng sao lại không
biết, sao lại không nhìn ra, nàng vẫn nghĩ tới sư huynh mình, nhưng trong lòng
người ta có người khác, không có vị trí của nàng. Nàng làm sao khổ sở mà ở lại,
chọc người ta ghét, chọc người ta khó chịu, làm mình bi thương?
Triển Chiêu vừa nghe Xuân Ny nói muốn đi, vội vàng đứng dậy giữ chặt vạt
áo Mạnh Nhược Hư, “Sư phụ, thân thể người chưa khỏi hẳn, vẫn nên ở lại nghỉ
ngơi vài ngày đã.”
Mạnh Nhược Hư vừa tức lại bất đắc dĩ, “Ta làm gì còn mặt mũi ở lại Khai
Phong phủ. Nha đầu, chúng ta đi.”
Triển Chiêu thấy không giữ được bọn họ, đành không giữ nữa: “Sư phụ, nếu
người nhất định phải đi, để Triển Chiêu đưa người đi.”
Mạnh Nhược Hư nhìn hắn, vẻ mặt thất vọng, ông thật sự dạy được một đồ đệ
tốt mà! Lắc đầu xoay người sang chỗ khác.
www.vuilen.com

334

Tác Giả: Ma Nữ Không Biết Bay

DỮ QUÂN GIAI LÃO

Mà Xuân Ny giờ phút này đau thấu tim, đang nổi nóng, quyết tuyệt nói:
“Không cần, cha, chúng ta tự đi.”
Triển Chiêu bất đắc dĩ, đành phải nhìn bọn họ cầm hành lý bỏ đi.
Giữa trời trắng như tuyết, hai bóng dáng dần dần biến mất, chỉ để lại hai
hàng dấu chân thật dài, nông sâu không giống nhau. Triển Chiêu đột nhiên thấy
trước mắt một mảnh mông lung, một giọt nước rơi trên mặt đất, nháy mắt biến
mất.
Sư phụ, Xuân Ny, thật xin lỗi!
“Chào Mạnh lão tiên sinh, Mạnh cô nương!”
Hiểu Vân đang bưng cơm chiều định đưa tới chỗ bọn họ, còn chưa tới Tây
sương đã gặp Mạnh Nhược Hư cùng Mạnh Xuân Ny. Thấy bọc hành lý trên
lưng bọn họ, không khỏi sửng sốt.
“Mạnh lão tiên sinh, Mạnh cô nương, các người đây là...” Đang êm đẹp lại
muốn đi đâu?
Mạnh Nhược Hư thấy Hiểu Vân, liền giấu đi vẻ mặt vừa rồi, khách khí cảm
tạ Hiểu Vân: “Công Tôn cô nương, chúng ta phải trở về. Đã nhiều ngày làm
phiền cô nương chiếu cố.”
“Nhưng mà...” Hiểu Vân nhìn trời, lại nhìn bọn họ. Thấy mắt Mạnh Xuân
Ny hồng hồng, xem ra vừa khóc, chẳng lẽ cãi nhau với Triển Chiêu? Lúc chiều
không phải còn đang tốt sao?
“Trời sắp tối rồi, Mạnh lão tiên sinh vì sao lại vội vàng như vậy, không bằng
ăn xong bữa tối, nghỉ ngơi một đêm, đợi ngày mai đi cũng không vội mà.” Đến
lúc này còn có thể đi đâu.
Mạnh Xuân Ny nhìn chằm chằm Hiểu Vân, hừ một tiếng.
“Không cần ngươi quan tâm!”
“Xuân Ny!” Mạnh Nhược Hư nghĩ con gái mình tâm trạng không tốt, giận
chó đánh mèo, liền kéo tay ý bảo nàng đừng thất lễ.
“Làm phiền Công Tôn cô nương lo lắng, chúng ta có việc gấp, không thể ở
lại. Xin chuyển lời với Bao đại nhân cùng Công Tôn tiên sinh một tiếng, đa tạ
đã chiếu cố mấy ngày qua.”
Hiểu Vân thấy bọn họ đã quyết ý ra đi, liền không giữ nữa: “Được, vậy hai
người lên đường bình an.”
Mạnh Nhược Hư kéo tay Mạnh Xuân Ny, Mạnh Xuân Ny lại liếc mắt nhìn
Hiểu Vân một cái, rồi theo Mạnh Nhược Hư đi. Hiểu Vân đang định bưng đồ ăn
trở lại phòng bếp, không ngờ Mạnh Xuân Ny lại trở lại.
“Mạnh cô nương?”
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Hiểu Vân nghi hoặc nhìn Mạnh Xuân Ny đã đi rồi còn quay lại, cảm thấy cả
người không thoải mái. Sao lại có cảm giác Mạnh Xuân Ny hình như có thâm
thù đại hận với nàng, ánh mắt kia khiến nàng cả người không được tự nhiên,
nàng không có trộm đồ của nàng ấy mà.
Mạnh Xuân Ny yên lặng nhìn Hiểu Vân một hồi lâu. Nàng thật sự nghĩ
không ra, người trước mặt so với nàng tuổi nhỏ hơn, dáng người kém nàng,
ngoại trừ ánh mắt đặc biệt sáng, diện mạo cũng không phải quốc sắc thiên
hương chim sa cá lặn, sao có thể nhận được sự ưu ái của sư huynh? Sư huynh
lại vì nàng ta quyết tuyệt từ chối nàng! Ngay cả cha nàng cầu hắn cũng không
chịu.
“Công Tôn cô nương, ngươi không biết võ công hả?”
“...” Hiểu Vân không rõ chuyện gì, có điều vẫn gật đầu: “Đúng.”
“Công Tôn cô nương biết thêu hoa, may áo không?”
Ngươi điều tra hộ khẩu sao? Hiểu Vân tuy rằng trong lòng cảm thấy khó
chịu, có điều vẫn nhẫn nại trả lời: “Không biết.”
Mạnh Xuân Ny thở phào một hơi, nửa như giận dỗi nói.
“Công Tôn cô nương, ngươi cái gì cũng biết, ngươi căn bản không xứng với
sư huynh ta! Ngươi không phải nữ nhân có thể đứng bên cạnh sư huynh, nếu
ngươi ở bên cạnh sư huynh, sẽ trở thành gánh nặng của huynh ấy, là trói buộc
của huynh ấy. Các ngươi sẽ không hạnh phúc!”
Nói xong, Mạnh Xuân Ny dứt khoát xoay người bỏ đi.
Hiểu Vân ngây người đứng tại chỗ, hồi lâu sau mới kịp phản ứng.
Hóa ra nàng ta bị Triển Chiêu từ chối, lại trút giận lên người nàng, có người
nguyền rủa người ta như vậy sao? Có võ công thì giỏi lắm à, chẳng lẽ không cần
ăn cơm không cần ngủ? Không có võ công thì sao, không có thì không ăn cơm
không ngủ không kết hôn không sống được chắc!
KAO!
Hiểu Vân nhìn đống đồ ăn trên tay buột miệng thốt ra một từ thô lỗ.

Chương 70
Cười Như Xuân Phong

L

úc Triển Chiêu từ trong viện đi ra, thấy Hiểu Vân đang đứng bên ngoài

xoa thắt lưng, thở hồng hộc, ngực phập phồng, rõ ràng là tức giận không nhỏ.
“Hiểu Vân, làm sao vậy?”
www.vuilen.com

336

Tác Giả: Ma Nữ Không Biết Bay

DỮ QUÂN GIAI LÃO

Hiểu Vân quay đầu ai oán nhìn Triển Chiêu. Ôi, Triển Chiêu đại nhân à, còn
không phải vì ngài sao, Đinh Hiểu Vân ta cho dù là đời trước hay đời này, vẫn
là lần đầu tiên bị người ta nói khó nghe như vậy đấy!
Triển Chiêu bị nàng lườm một cái thấy thật khó hiểu, đối với tức giận của
nàng càng không biết ra sao. Lại bước lên mấy bước tới bên cạnh, cúi đầu nhìn
nàng, nhẹ giọng hỏi:
“Hiểu Vân, làm sao vậy?”
Hiểu Vân hiện tại vừa tức lại vừa oán, một bụng nghẹn không có chỗ thoát,
vô cùng khó chịu. Thấy Triển Chiêu thiếu chút nhất thời xúc động giận chó
đánh mèo. Có điều đúng lúc dừng lại được nhịn xuống. Triển Chiêu lúc này tâm
trạng khẳng định cũng không tốt.
Mạnh Nhược Hư là sư phụ của Triển Chiêu, không chỉ dạy hắn võ nghệ, còn
có ơn cứu mạng hắn, hắn từ chối cầu thân của Mạnh Nhược Hư, lúc này trong
lòng tất nhiên vô cùng áy náy, vô cùng thống khổ.
Hiểu Vân ơi Hiểu Vân, không được tức giận, Trình Giảo Kim đi rồi, ngươi
hiện giờ hẳn nên đốt pháo ăn mừng mới đúng. Tuy rằng trước khi nàng ấy đi nói
không xuôi tai, được rồi, là rất khó nghe, nhưng ngươi cứ coi như không nghe
thấy là xong. Mặc kệ nàng nói gì, dù sao nói tới nói lui cũng không bị nàng nói
trúng. Ngươi phải tin tưởng! Hơn nữa, nàng ấy vừa bị cự tuyệt, cũng rất đáng
thương, cho nên không cần tức giận, không cần tức giận.
Hiểu Vân thật vất vả mới thuyết phục được mình không nổi giận nữa, buông
tay cười nói với Triển Chiêu:
“Không có việc gì.”
“...” Triển Chiêu bị biểu hiện chốc lát vừa mưa rền gió dữ đã tan biến như
không của Hiểu Vân làm sửng sốt không thôi, hoàn toàn không hiểu đã xảy ra
chuyện gì.
“Đúng rồi, Triển đại nhân, bữa tối đã chuẩn bị xong, hay là...” Hiểu Vân
nhìn mâm đồ ăn, lại nhìn Triển Chiêu. Ban đầu định mang cho cha con Mạnh
lão tiên sinh, nàng cũng không biết có nên giữ lại cho hắn ăn không.
Triển Chiêu thấy trong mâm có hai bộ bát đũa, không cần nghĩ cũng biết ban
đầu là định đưa cho sư phụ hắn cùng sư muội. Nghĩ biểu tình thất vọng cùng
khổ sở của sư phụ lúc rời đi vừa rời, lại thấy một trận đau lòng, không khỏi thở
dài một tiếng.
“Triển đại nhân...” Hiểu Vân thấy biểu tình này của Triển Chiêu, không khỏi
có chút lo lắng.
Triển Chiêu thấy vẻ mặt lo lắng của nàng nhìn mình liền mỉm cười lắc đầu.
“Ta không sao.”
“...” Hiểu Vân thở dài, chân thành nhìn Triển Chiêu nói.
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“Triển đại nhân, kỳ thật, nếu trong lòng có chuyện không vui, không cần
miễn cưỡng cười. Ít nhất trước mặt tôi không cần. Thật đấy, tôi hy vọng nhìn
thấy nụ cười thật lòng của Triển đại nhân, không phải trong lúc khổ sở còn phải
ép mình mỉm cười.”
Nhìn Triển Chiêu trong lúc này, Hiểu Vân đột nhiên nhớ tới một người, gọi
là Kenshin, người mang trên lưng vô số sinh mệnh cùng nợ máu, lòng mong
cứu vớt chúng sinh, lưu lạc bốn phương trừ bạo giúp kẻ yếu, làm việc tốt đẹp.
Sau đó, hắn gặp Kaoru, người đó trở thành người phụ nữ của hắn, yên lặng ở
bên hắn, trở thành bến bờ của hắn, cũng từng nói với hắn một lời tương tự.
“Không cần miễn cưỡng cười vui vẻ, có một ngày, tôi hy vọng nhìn thấy anh
cười thật lòng.”
Triển Chiêu cùng Kenshin, bối cảnh cùng trải nghiệm không giống nhau,
nhưng ở vài điểm có chỗ giống nhau, đều là trên lưng mang nhiều trách nhiệm,
đều rất nhiều mệt mỏi.
Không biết, nàng có thể trở thành Kaoru, trở thành bến bờ của hắn không.
Triển Chiêu nhìn Hiểu Vân, trên mặt dần nhiễm ý cười.
Đúng vậy, bắt đầu từ lúc nào, hắn đã có thói quen mang theo tươi cười trên
mặt. Người ta nói Ngự miêu Triển Chiêu thanh tao nho nhã, cư xử khoan hậu,
bình dị gần gũi, trên mặt luôn mỉm cười như gió xuân. Nhưng đối với những
người “đồng nghiệp trong triều” mà bản thân mình cũng chẳng quen thuộc”, hắn
sao có thể thật tâm cười với bọn họ? Hắn chỉ dùng thói quen tươi cười để ngụy
trang bản thân, duy trì khoảng cách với người xa lạ, giảm bớt phiền toái không
cần thiết.
Hắn đã sắp quên mất, bắt đầu từ lúc nào, trước mặt người khác, cho dù trong
lòng khổ sở, cũng luôn mỉm cười.
“Hiểu Vân...” Một tiếng thở dài vô cùng nhẹ nhàng trầm thấp mà vô cùng
cảm khái vang lên.
“Triển đại nhân, tôi...” Hiểu Vân trên mặt đột nhiên nóng lên, mí mắt vội
buông xuống, không dám nhìn mặt hắn. Nàng giống như nói không nên lời.
Một bàn tay nhẹ nhàng dừng trên đỉnh đầu nàng, cảm xúc mềm nhẹ, khiến
Hiểu Vân ngẩn ngơ. Ngẩng đầu nhìn, rơi vào mắt vẫn là khuôn mặt mỉm cười
của hắn, chỉ là nụ cười kia rất nhạt, đến nỗi gần như không nhìn ra. Mà hai con
ngươi đen thẫm của hắn, giống như phủ một tầng sương mù mỏng manh, mông
lung mà thâm thúy, giống như biển khơi rộng lớn, giống như sông rộng trời cao,
hấp dẫn nàng, không ngừng xâm nhập, không ngừng rơi xuống.
“Cám ơn nàng, Hiểu Vân.”
Hiểu Vân nhìn miệng hắn mở ra đóng vào nói chuyện, bên tai truyền đến âm
thanh trầm thấp tràn ngập từ tính, chỉ cảm thấy trong ngực có chút ngứa, giống
như có gì có lướt qua, nhìn vào mắt hắn, làm sao cũng không rời được.
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Mãi tới lúc Triển Chiêu thu tay lại, nàng mới hơi phục hồi lại tinh thần lắc
đầu nói: “Tôi cái gì cũng không làm, Triển đại nhân cảm tạ gì chứ?”
Triển Chiêu cái gì cũng không nói, chỉ nhìn Hiểu Vân mỉm cười. Hiểu Vân
thấy trong mắt hắn tràn ngập ý cười dịu dàng, cũng cảm thấy muốn cười, nụ
cười ấy, mới là nụ cười như gió xuân mãn ý.
“Giờ ta phải tới nhà lao thăm Địch nguyên soái, trở về mới ăn được. Hiểu
Vân mang cho đại nhân ăn trước đi, nhé?”
Triển Chiêu khẽ nói xong, thấy Hiểu Vân nhu thuận gật đầu nói “Được”, liền
xoay người rời đi.
Nhìn bóng dáng Triển Chiêu đi xa dần. Hiểu Vân ngây người đứng một chỗ
hồi lâu, lâu đến nỗi bóng dáng đỏ kia đã sớm không còn tung tích, mới hồi phục
tinh thần, thở dài một tiếng, bưng mâm cơm xoay người rời khỏi.
Hiểu Vân xoay người lại, đang muốn đi, đột nhiên phát hiện sau lưng đứng
một người, sợ tới mức kinh hô thành tiếng, mâm cơm trong tay xoảng một tiếng
rơi xuống đất.
Người nọ giật lui ra phía sau tránh đồ ăn hất lên, có điều vẫn dính phải vài
giọt nước canh, bắn lên nhiễm bẩn trang phục trắng của hắn.
“Ái chà chà.” Bạch Ngọc Đường ghét bỏ nhìn mấy vết bẩn trên áo, vừa thay
xong, lại phải thay tiếp.
“Bạch Ngọc Đường, kính nhờ ngươi đừng có vô thanh vô tức xuất hiện sau
lưng người khác có được không? Dọa chết người đó, thật đúng là, thiếu chút bị
ngươi dọa chết rồi.” Hiểu Vân vỗ ngực, vẫn chưa trấn định nổi.
“Vân nha đầu, hô gì lớn thế, mâm cơm cũng không giữ cho vững. Nhìn quần
áo ta vừa thay này, lại bẩn rồi.” Bạch Ngọc Đường này có bệnh ưa sạch sẽ quá
nặng.
Hiểu Vân trừng mắt lườm hắn: “Ai bảo ngươi giống như quỷ đột nhiên xuất
hiện sau lưng ta. Hơn nữa, ta cũng không hơn gì, ngươi xem váy ta đi.” Hiểu
Vân giơ váy lên, dính đầy dầu mỡ, bẩn muốn chết.
Lại nhìn lên, đồ ăn đã đổ hết, bát cũng vỡ, không còn gì nguyên vẹn, chắc
chắn sẽ bị Lý đại nương mắng. Mấy thứ này đều là tiền, Khai Phong phủ chi
tiêu rất tiết kiệm, mua bù lại mấy thứ này, phải dùng thêm bạc, ở chỗ Công Tôn
tiên sinh cũng khó nói. Nghĩ tới Lý đại nương, lỗ tai Hiểu Vân bắt đầu ong lên.
Bạch Ngọc Đường cười khẽ, “Ngũ Ca đền xiêm y cho ngươi cũng được. Có
điều, ta đứng sau ngươi một hồi lâu rồi, chẳng qua ngươi không phát hiện thôi.”
Bạch Ngọc Đường người này, ngoại trừ võ công tốt, tính cách cao ngạo, đặc
điểm lớn nhất chính là có tiền. Nghe nói nhà hắn là Bạch gia ở Kim Hoa, là gia
tộc phú thương nổi tiếng ở Đại Tống, nhiều tài phú, nếu thời này có bảng xếp
hạng Forbes của Trung Quốc, nhà bọn họ có thể xếp trong mười thứ hạng đầu.
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Tiền thuế một năm bọn họ nộp lên quan phủ, đủ toàn bộ quân phí Đại Tống một
năm.
Lúc Hiểu Vân nghe được chuyện này, nghẹn họng kinh ngạc hơn nửa ngày.
Ngươi nói xem nhị thế tổ của gia tộc phú thương như vậy, không ở nhà làm ăn
kinh doanh, kế thừa gia nghiệp, sao lại trở thành hiệp khách, lắc lư lăn lộn trong
giang hồ làm gì? Nếu không phải Bạch Ngọc Đường chính miệng thừa nhận
việc này, chỉ sợ Hiểu Vân không cách nào liên hệ hắn cùng đám con cháu tỉ phú
cùng một chỗ được. Có điều, thói quen sạch sẽ cùng tính tình cao ngạo của hắn,
chỉ sợ không thoát được có quan hệ với sự giàu có từ trong trứng của hắn.
“Vậy Ngũ ca nhất định phải nhớ đền cho ta.” Nói xong, Hiểu Vân ngồi xổm
xuống bắt đầu thu dọn tàn cục.
“Đúng rồi, Ngũ Ca đến đây có chuyện gì?”
Bạch Ngọc Đường đang định đi, chợt nghe Hiểu Vân hỏi, liền dừng bước,
quay đầu trả lời:
“Tìm Triển Chiêu, nghe nói hắn ở tây sương?”
“Triển đại nhân vừa rồi ở đây, có điều bây giờ đi rồi.”
Hiểu Vân cúi đầu, vừa dọn dẹp vừa nói. Lúc này không nên có người tới
quấy rầy Triển Chiêu tốt hơn, nhất là con chuột này, mèo chuột là thiên địch,
hai người bọn họ không hợp nhau.
“Ờ.” Bạch Ngọc Đường sờ sờ cằm. “Nếu hắn không ở đây, vậy chuyện này
để mình ta đi làm. Có điều, tìm Triển Chiêu đi Câu Lan viện cũng không thích
hợp lắm, hắn cổ hủ, không thích hợp.”
“Cái gì?!” Hiểu Vân đứng bật dậy, ngẩng đầu nhìn Bạch Ngọc Đường,
“Ngươi tìm Triển Chiêu đi Câu Lan viện? Các ngươi đi Câu Lan viện làm gì?”
Bạch Ngọc Đường xấu xa cười hai tiếng, hé mắt nhìn Hiểu Vân, thô bỉ nói:
“Ngươi nói tới Câu Lan viện còn có thể làm gì?”
“Ngươi!” Hiểu Vân trừng mắt nhìn hắn: “Thôi đi, cho dù muốn tìm nữ nhân,
cũng sẽ không vào thời kỳ mấu chốt này, ngươi chắc là đi dò án rồi? Chuyện gì
mà phải tới đó tra?”
Nói đến vụ án, Hiểu Vân lập tức tò mò. Đã nhiều ngày điều tra, ngoài vụ án
của Địch Thanh, cũng chỉ có vụ án người đả thương Triển Chiêu, nhưng hai
chuyện này, đều không có liên quan tới nơi kia.
Bạch Ngọc Đường cũng không đùa cợt nữa, nghiêm mặt nói:
“Tấm khăn quàng kia, Công Tôn tiên sinh đã tới chỗ Chức tạo hỏi thăm, quả
thật không phải vật do hoàng cung làm ra. Tiên sinh cũng mang khăn tới các
tiệm may trong thành hỏi, kể cả phường gấm. Lão bản ở phường gấm nói, ở
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Hạnh Hoa Lâu có một cô nương tên là Minh Châu, hơn nữa nàng cần rất gấp.
Ngày mười bảy tháng mười hai tới đặt hàng, muốn lão bản giao hàng ngày mười
chín. Chiếc khăn này làm xong mất chừng năm lượng bạc, bởi vậy lão bản này
vẫn còn nhớ.”
“Năm lượng bạc! Nhiều như vậy?” Hiểu Vân không khỏi ngạc nhiên, đó là
số tiền lần trước cô nương bán mình chôn cha nhận được.
Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Có điều, đây không phải là trọng điểm. Trọng
điểm là, Minh Châu cô nương kia thật là khả nghi, hơn nữa, đây là manh mối rõ
ràng nhất trước mắt. Để tránh đả thảo kinh xà, Bao đại nhân bảo ta cùng Triển
Chiêu tới ngầm hỏi thăm, điều tra một phen, xem trong Hạnh Hoa Lâu kia cất
giấu bí mật gì.”
Nghe đến đó, Hiểu Vân nở nụ cười.
“Bao đại nhân bảo hai người các ngươi đi thăm dò, nếu tra được cái gì mới
là lạ!”
Bạch Ngọc Đường đen mặt, lườm Hiểu Vân: “Lời này của ngươi có ý gì?”
Hiểu Vân lắc đầu, “Ngũ Ca cùng Triển đại nhân, danh tiếng ở kinh thành
không nhỏ. Có ai không biết hai người là “bộ khoái” của phủ Khai Phong. Đi
như vậy, không khỏi quá rêu rao, bí mật kia các ngươi chưa tới cửa đã bỏ chạy
mất.”
“Việc này không cần ngươi nói, ta cũng biết. Tất nhiên phải cải trang mà đi.”
Bạch Ngọc Đường tất nhiên đáp, sau đó nhìn Hiểu Vân, tròng mắt đảo quanh,
một kế sách xuất hiện trong đầu.
“Vân nha đầu, ngươi thong thả nghe ta nói này.”
Hiểu Vân thấy Bạch Ngọc Đường vẻ mặt thần bí, liền đưa tai tới.
Bạch Ngọc Đường nói nhỏ vào tai Hiểu Vân một hồi, Hiểu Vân càng nghe
càng hưng phấn, hô lên một tiếng: “Hay!”
Bạch Ngọc Đường vốn chỉ định đùa giỡn với Hiểu Vân một phen, không
ngờ nàng không nói hai lời lập tức đồng ý, còn mang vẻ mặt chờ mong, khiến
hắn bắt đầu có chút hối hận.
“Chúng ta mau chuẩn bị một chút đi.” Nói xong, Hiểu Vân vội vàng đẩy đồ
sang một bên: “Chỗ này để Thúy nhi tới dọn.”
“Chuyện này...” Bạch Ngọc Đường có chút khó xử.
“Ngươi vừa mới nói, không được chơi xấu!” Hiểu Vân đánh gãy ý niệm rút
lui của hắn trong đầu.
“Được được được.” Bạch Ngọc Đường đành kiên trì gật đầu. Nhưng mà
trong lòng nghĩ thầm, chuyện này trăm ngàn không thể để cho người khác biết.
Đêm hôm đó, nhiệt độ không khí rất thấp.
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Tục ngữ nói, tuyết rơi không lạnh, tuyết tan mới lạnh. Mấy hôm trước tuyết
tan, đọng lại một tầng rất dày trên mái nhà, hôm nay thời tiết mới quang đãng
được không lâu, tuyết xốp vẫn chưa tan hết, một nửa đã kết thành băng, lúc này
càng thêm khó tan. Số tuyết đã vất vả tan hết hóa thành nước, chậm rãi rỏ xuống
mái hiên, kết thành từng cây băng lớn, xếp thành từng lớp từng lớp, lấp lánh
dưới ánh trăng mờ nhạt, thật ra lại có vài phần tư vị.
Sau khi thắp đèn, phần lớn các gian hàng đều đã đóng cửa, quán xá trên
đường đã sớm cất biển hiệu. Bởi vì trời giá rét, phố phường cũng mất đi vẻ
phồn hoa, chỉ còn thưa thớt vài tiểu điếm cùng khách sạn còn mở cửa, nhưng
trước cửa cũng vắng lặng có thể giăng lưới bắt chim, lạnh lẽo vắng vẻ.
Đêm đông rét lạnh như vậy, chỉ sợ không có bao nhiêu người muốn ra ngoài
chịu rét. Nhưng vẫn có một chỗ đông như trẩy hội, tiếng người ồn ào. Đó là
chốn yên hoa. Phải biết rằng, nữ nhân, lực dụ hoặc đối với nam nhân, không
phân biệt mùa.
Trong kinh thành những nơi có thanh lâu tụ tập, phân biệt phía tây có ngõ Kê
Nhân, phía bắc có Tà Nhai, phía Tây có phố Phan Lâu cùng đường Chu Tước.
Mà Hạnh Hoa Lâu, nằm trong ngõ Thu Thủy đường Chu Tước phía tây.
Đứng ở đầu ngõ, ngẩng đầu trên cao là biển tên, hai hàng đèn lồng đỏ cao
cao, biển tên màu đỏ ghi ba chữ vàng “ngõ Thu Thủy”. Xa xa nghe loáng
thoáng không ngừng truyền đến tiếng ca múa cùng tiếng trai gái trêu đùa.
“Tên này thật tao nhã lịch sự. Nhưng âm thanh vọng ra lại chẳng hề tao nhã
chút nào.”
Người nói là một tiểu công tử tuấn tú, dáng người mảnh mai, thoạt nhìn chưa
quá mười bốn mười lăm tuổi, mặc một thân áo tím sẫm, khiến làn da đã trắng
càng thêm trắng. Người sáng suốt vừa nhìn đã biết là một cô nương, chính là
Hiểu Vân đang nữ phẫn nam trang.
Lúc này, một nam tử râu ria xồm xoàm ở bên cạnh cười trả lời.
“Chốn yên hoa này, ngươi còn muốn nghe được âm thanh gì, thi cừ ca phú,
hay là ngâm thơ đối vịnh?”
Nói xong, rảo bước đi trước. Nghe giọng điệu này, không cần phải nói cũng
biết chính là Bạch Ngọc Đường. Trên đời này, chỉ sợ cũng chỉ có Bạch Ngọc
Đường mới mang theo một cô nương nghênh ngang đi vào kỹ viện. Có điều trên
mặt đeo râu, thành công giấu đi mặt thật, khiến người ta không thể nhận ra
tướng mạo của hắn.
Hiểu Vân vội đi theo, “Tóm lại là có người thích nghe thi xướng, phong hoa
tuyết nguyệt mới đúng!” Trong phim không phải đều diễn như vậy sao? Đám
hoa khôi không phải không chỉ xinh đẹp, còn cầm kỳ thi họa không gì không
tinh thông sao? Lý Sư Sư chẳng hạn, hay Tô Tiểu Tiểu ấy, người nào không
giỏi ca múa, tinh thông thi từ chứ.
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“Đây là thanh lâu trong tưởng tượng của ngươi?” Bạch Ngọc Đường nhướn
mi nhìn Hiểu Vân hỏi, trong giọng nói rõ ràng có ý cười.
“Ta chưa đi bao giờ, làm sao biết!” Hiểu Vân lườm hắn. Ngươi muốn cười
thì cười đi, nhịn như thế không thấy khổ à.
“Được rồi, tối nay ra sẽ cho ngươi mở mang kiến thức!” Nói xong, còn ái
muội nháy mắt với nàng.
Hiểu Vân quay mặt đi, không thèm nhìn vẻ mặt đáng ghét của hắn, lúc quay
đầu, bị mùi son phấn ập tới thiếu chút làm nghẹn, ngay sau đó, tầm mắt một
mảnh trắng bóng, thịt thà không ngừng nhảy lên, nhìn kỹ mới nhận ra là bộ
ngực cao ngất của một nữ nhân.
Hiểu Vân lảo đảo lui bước, chỉ thấy một nữ nhân trang điểm xinh đẹp, xem
như có chút tư sắc đứng trước mặt, liếc mắt đưa tình. Thì ra là một kỹ nữ. Hiểu
Vân bừng tỉnh đại ngộ, có điều, nhìn ngực nàng ta mà líu lưỡi, sao có thể lớn
như vậy, hơn nữa, vậy, vậy, vậy... nàng ta không sợ lạnh sao?
“Ôi, hai vị gia, đang đi dạo tìm kỹ viện sao, nào nào nào, mau vào trong
nào!” Lúc này, một người đẹp hết thời mập mạp, trên đầu cài hoa hồng, mặt trát
phấn dày như tường, mặc đồ đỏ đỏ xanh xanh, không biết từ chỗ nào nhảy ra,
nhìn qua đã biết là một tú bà, vung tay một cái, mùi hương trên khăn tay làm
người ta không thở nổi, âm thanh như chuông vang nói chuyện cùng bọn họ, tay
kia không nhàn rỗi, tóm lấy tay Hiểu Vân. Hiểu Vân nhanh tay lẹ mắt, vội thoái
lui mấy bước, trốn ra sau lưng Bạch Ngọc Đường, mới tránh được trảo thủ của
tú bà.
Tú bà nhìn bàn tay của mình chưng hửng giữa không trung, ngây ra một lúc,
rất nhanh thu tay che miệng cười ái muội: “Ai ôi, tiểu công tử lại còn thẹn
thùng!”
Tú bà này sao không nhìn ra Hiểu Vân là một cô nương chứ, có điều thấy
quần áo trên người hai bọn họ đều từ vật liệu đắt tiền may ra, chỉ cần là người
có tiền, bà ta mặc kệ là nam hay nữ, chỉ cần chịu chi tiền là vào được.
Khuôn mặt béo tốt kia rung lên rung lên, Hiểu Vân lo lắng bà ta còn cười
như vậy, lớp phấn trên mặt sẽ rơi xuống mất. Lại ngẩng đầu nhìn thanh lâu này,
trên tấm biển viết “Nghênh xuân các”, tên thoạt nghe không tệ lắm, nhưng cửa
có chút nhỏ, mặt tiền trang trí cũng bình thường, trước cửa cũng chỉ để hai kỹ
nữ tư sắc tầm thường đón khách, khách nhân thưa thớt, so với mấy kỹ viện bên
cạnh trang hoàng xa hoa, khách nhân qua lại như mắc cửi, khó tránh có phần
lạnh lẽo tiêu điều, khó trách kiếm khách đều kéo tới mấy chỗ trên đường lớn.
Quan trọng nhất là, nơi này không phải mục đích của bọn họ.
Bạch Ngọc Đường cười hì hì chỉ chỉ đầu một ngõ nhỏ khác: “Chúng ta tới
chỗ đó!”
Nói xong, vòng tay chụp qua bả vai nàng: “Ma ma, chúng ta ngày mai sẽ
tới.” Hiểu Vân cứ vậy bị Bạch Ngọc Đường lôi đi.
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Tác Giả: Ma Nữ Không Biết Bay

DỮ QUÂN GIAI LÃO

Tú bà nhìn hai người rời đi, vẻ mặt không cam lòng, bạc sắp đến tay còn bay
mất, giận hờn giẫm chân, vừa cằn nhằn nói gì đó, vừa lắc lắc cái mông béo phì
trở lại Nghênh xuân các.
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